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Dailininkas Viktoras Andriušis 
mirė Bostone

Studentų išdaigos 
Fort Lauderdale

Praeitą savaitę čia suva
žiavę keliolika tūkstančių 

■ studentų sukėlė tikras riau-( 
Mirtis vėl išsivedė mūsų menininką, palengva pakir- &es’ kuriose dalyvavo apie- 

tusi jo fizines jėgas, bet jo atlikti kūrybiniai darbai paliks
ilgam nepriklausomos Lietuvos ir tremties dienų kultūros 
istorijos žavi puošmena ir vertybė

Praeitą pirmadieni, kovogu viešai moraliai apiplėšti 
men. 27 d Bostone, Carney ši Įžymu teatralą, 
ligoninėje, mirė dailininkas Ir taip mirtis iš mūsų tar 
Viktoras Andriušis, jau il
gus metus kankintas sunkios
vėžio ligos. tuvi ir nepaprastai mielą ir

Dail. V. Andriušis buvo draugišką žmogų 
gimęs 1908 m. sausio 10 d., Velionis antradieni, kovo

po išsivedė dar vieną talen
tingą menininką, tvirtą Įle

is šokiu per gatvę. Judėjimą 
tvarkąs policininkas juos su
stabdė. Studentai nepaklau
sė ir vidury gatvės sugulė. 
Kiti tuoj pradėjo mėtyti i 
policininką butelius ir kt. 
Kai atvvko daugiau polici
jos. studentai ir j ją pradėjo 
mėtyti viską, kas tik po ran
ka pasitaikė. Jie sulaikė 
maistą vežusius sunkveži
mius ir juose rastais gami-

1925 m. Kaune baigęs gim-Į d našarvotas J Lubino niais bombardavo policinin- na^j, jis įstojo į Kauno kli(,utuŪ įstaigojc go. Bo^ kus.
Meno Mokyklą, kurią baigė, tone jr }JUs laidojamas ket-i
1931 m. jau čia pasižymėjęs { vinadienio, kovo 30 d., rvta 
kaip gabus dailininkas —te- i
atro dekoratorius. Prie ivai- . žmonai Aldonai And
rių teatro pastatymų jis jau i'iušienei ir visiem giminėms 
dirbo dar bestudijuodamas.' artimiesiems reiškiame 
o vėliau visiškai pasišventė į gilinusią užuojautą, 
šiai meno sričiai ir Kauno į Velionio artimieji prašo 
Valstybiniame Teatre pa- vietoj gėlių ant velionio ka

po paaukoti tą sumą Lietu
viu Fondui ar kitiems kul-

stoviai darbavosi iki 1944 
metų, savo gabumais ten pa
kilęs net Į vyriausio dailinin-: tūriniams reikalams, 
ko dekoratoriaus pareigas.!

Kauno Valst. Teatre Vik-i 
toras Andriušis turėjo {uo
gos dirbti kūrybinį darbą su 
pasaulinio vardo dailininku 
M. Dobužinskiu, iš kurio į- 
gijo daug patyrimo ir kurio 
buvo labai aukštai vertina
mas. Jis sukūrė eilę nepa
mirštamu dekoracijų Lietu
vos baletui, operai ir dra
mai, — Maria Stuart. Šykš
tuoliui, Pigmalionui. Suža
dėtinei, Čičinskui. Traviatai.1 nebuvo nuvykę 
Sevilijos Kirpėjui ir kt.

Gyvendamas Vokietijoje 
tremtiniu stovyklose, jis sa
vo kūrybiniu teptuku daug 
prisidėjo prie tenykštės teat
rinės veiklos, o atvykęs i

Tūkstančiai susirinkusių 
studentų čia praleidžia atos
togas giliaudami ir kitaip 
triukšmaudami štai keli 
studentai, savaitei išsinuo
mavę už $376. per dieną iš
gėrė 132 skardines alaus ir, 
rodydami tą savo "didvyriš
kumą“ tuščiomis skardinė
mis užstatė visą langą.

Čia suvažiuoja turtingų 
tėvų vaikai ir krečia piktas 
išdaigas.

Konferencija Guame. Viršuje iš kairės į dešinę— 
krašto apsaugos ministras McNamara. JAV prezidentas 
Johnsonas, užsienio reikalu ministras Rusk. Gaud ir 
Bunker. Apačioje P. Vietnamo atstovai. Antrasis iš kai
rės ministras pirm. Nguyen Cao Ky.

"a.-

Sen. Brooke grįžo 
pakeitęs nuomonę Komunistai vis dar 
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Viceprez. lumphrey išvyko į 
Europą santykių gerinti
Jis ten išbus 2 savaites ir aplankys 8 valstybes, aiš

kindamas JAV politiką ir klausydamasis europiečių kalbų.

JAV santykiai su Vakarų 
Europos valstybėmis nėra 
tokie geri, kokie turėtų būti. 
Tą pabrėžė ir ką tik iš ten 
grįžus buvęs JAV viceprezi
dentas Nixonas. Jis kores
pondentams pasakė, kad 
JAV prezidentas turi dau
giau dėmesio kreipti Vaka- 
įų Europai ir jos interesams, 
o "dabar mes ją stumiame į 
antrą vietą, pirmenybę ati
duodami Sovietų Sąjungai“, 
sakė Nixonas. Todėl prezi
dentas Johnsonas turėtų ap
lankyti Vakarų Europą.

Ar prezidentas ten vyks ir j 
kada. šiandien dar nežinia.! 
bet pinnadienį į Europą iš
vyko viceprezidentas Hu- 
bert Humphrey. kuris ten iš
bus 2 savaites ir aplankys 8 
valstybes. Jis pasimatys su 
Vokietijos kancleriu Kiesin- 
geriu, Anglijos premjeru 
Wilsonu ir Prancūzijos pre
zidentu de Gaulle.

JAV, Bostone sukūrė deko
racijas Vasario 16 proga sta
tytiems S. Santvaro vaiz
dams Aušra ties Vilnium 
Ant. Gustaičio Sekminių 
Vainikui, Šilkiniams pan
čiams. Dramos sambūrio čia 
pastatytam Vinco Kudirkos 
spektakliui ir kt. Jis yra 
daug talkinęs Įvairiems vi
suomeniniams parengimas, 
o jo puikiai išdekoruoti Bos
tone L. Tautinės S-gos na
mai yra ji pati pergyvenęs 
jo didelio talento pamink
las. Tik sunkios ligos kanki
namas ir susilpnėjus regėji
mui. V. Andriušis pastaruo
ju metu jau nebegalėjo kur
ti. Be dekoracijų, jis yra pa
likęs ir nemaža savo pa
veikslu. kurie puošia ne vie
no bostoniečio butą.

Viktoro Andriušio deko
racijų ir eskyzų nuotraukų 
rres matydavome ir Tarybi
nės Lietuvos teatro leidi
niuose, nors jo vardas ten 
buvo sąmoningai nutylimas, 
kaip nuo okupanto pasitrau
kusio i Vakarus ir dar turin
čio artimu (riminiu Sibiro

Vienintelis negras senato
rius Brooke, praeitą rudeni Praeitą savaitę Š. Vietna 
išrinktas Massachusetts vai- mo komunistai paskelbė, 
stybėje. lankėsi \ ietname ir kad prez. Johnsonas vasario 
sugrįžęs pareiškė, kad jis re- 8 d parašė laišką šiaurės 
mia prezidento vedamą po- Vietnamo prezidentui Ho 
litiką Vietname, o kol jis ten chi Minh. Jąme JAV prezi- 

laikėsi kri- dentas pasiūlė nutrauksiąs 
tiskai. karo veiksmus, kai tik ko-

Panašią išvadą padarė ir munistai iš Š. Vietnamo ne- 
sen. Symington. kuris taip siųs savo pagalbos ir karių 
pat lankėsi Vietname. Jis į P. Vietnamą. Vasario 15 
apgailestavo, kad preziden- d. Ho Chi Minh atsakė į tą 
tas neįsako bombarduoti vi- laišką, pakartodamas seną 
sus kariniai svarbius taiki- savo dainą: JAV turi be są- 
nius šiaurės "Vietname Nors lygu nutraukti bombardavi- 
iis aiškiai nepasakė, bet ga- mą ir visus kitus karo veiks- 
lima suprasti, kad tarp su- mus.
bombarduotinų taikinių tu
rėtų būti ir sovietų atsiųstų 
lėktuvų MIG bazės netoli 
Hanojaus, iš kurių jie vis 
smarkia
vus.

DĖKOJAM SKAITYTOJAM, BENDRADARBIAM 
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Buvęs oro pajėgu vyr. štabo vir
šininkas gen. LeMay sako. kad 
“tai. ką mes dabar darome Viet
name, neduoda vaisių. Mes tu
rime priešui pasakyti — mes 
pradėsime naikinti viską, kas 
yra š. Vietname vertinga, ir te
gul tada jie apsisprendžia, kiekYpač didesnės reikšmės 

skiriama pasimatymui su de J* non b«ti sunaikinti.“ 
Gaulle. kuris, kaip žinoma.
vra visai nugarą atsukęs į 
JAV.

puola JAV lėktu-

Gal bus didelių 
streikų

Balandžio mėnesį galime 
turėti didelių streikų, kurie 
palies ne tik streikuojančius.

Kovo 30 d. baigiasi New 
Yorko laikraščių darbinin
kų sutartis, balandžio 1 d.— 

Atsimenate, kiek triukš-j sunkvežimių vežikų, balan- 
mo seniau kėlė karingieji'

3,000 budistų eisena 
į Saigoną

budistų vienuoliai P. Viet
name, kol vyriausybė juos 
privertė nutilti. Seniau jie 
labai reikalavo civilinės val
džios. šiandien jos ten dar 
nėra, bet jau yra priimta 
nauja konstitucija, ir rugsė
jo 3 d. jau bus renkamas 
prezidentas. Taigi, tiems 
vienuoliams išmuštas iš ran
kų svarbus kozeris. Bet pra
eitą sekmadienį jie vėl suor
ganizavo 3,000 eiseną į sos-

Dideli nuostoliai 
Vietname

Paskutiniuoju metu Viet
name pasmarkėjo kovos, to
dėl ii- žmonių nuostoliai pa
didėjo. Per vieną savaitę a- 
merikiečių žuvo 211. sužeis
tų buvo 1.874. Priešo aukų 
skaičiuojama 2.675 ir dar' 
daug daugiau sužeistų.

Šiais metais iki kovo 18 
d. amerikiečių karių žuvo 
1,642 ir sužeistų — 10.804. i 
Komunistų per tą laiką žu
vo daugiau kaip 20,000.

Komunistai vis didesnė
mis jėgomis puola iš demili
tarizuotos zonos, kuri skiria 
Šiaurės Vietnamą nuo Pietų 
Vietnamo.

.... -

H'illiam Rivkin. JAV ambasa
dorius Senegalijai ir Gambijai. 
mirė ištiktas širdies smūgio.

Brazilija neišduoda
žydų žudytojo

Brazilijoje suimtas nacis 
Franz Paul Stangi, kuris 
kaltinamas nužudęs 100.000 
žydų. JĮ išduoti reikalauja 
Vokietija, Austrija ir Len
kija. Izraelis taip pat krei
pėsi i Brazilijos vyriausybę, 
prašydamas patenkinti mi
nėtų valstybių prašymą.

Stangi yra laikomas vie
nas iš didžiųjų zvdų naikin
tojų, valdant Vokietiją Hit
leriui.

Brazilijos vyriausybė šio 
nusikaltėlio kol kas dar neiš
duoda.

Marinas Lura rodo. kaip kulka 
nunešė jo šalmo dali. Jis yra Į- 
migravęs iš Italijos, dar nėra 
pilietis, bet jau 3 kartus apdo
vanotas už pasižymėjimą kovoj.

Kunigų organizacija Pienas liejamas
prieš celibatą i griovius

JAV kunigai sukūrė orga- Ūkininkai skundžiasi, kad 
nizaciją. kuri rūpinsis, kad mažai tegauna už pieną, to- 
būtų panaikintas draudimas dėl reikalauja pakelti jo kai- 
katalikų kunigams vesti (ce- na 2 centais už kvortą. Dalis 
libatas). Jos organizatoriai ūkininkų 25 valstybėse jau 
sako, apklausę apie 25.000 streikuoja ir pieną atiduoda 
kunigų 25 diocezijose. iš ku- ne pieninėms, bet lieja į 
rių ketvirtadalis atsakę į griovius ir gatves, 
klausimus. Jų 90G pasisakė ... . ........
už celibato panaikinima. ' ka,<lanK‘ "'Yį31 uk,n,nkal 

taip daro. tai didesnio pieno 
Tos organizacijos patarė- trūkumo miestuose dar ne- 

jais sutiko būti 9 įžymūs ka- jaučiama, bet Tennessee 
universitetų valstybėje ir darbininkų u- 

vienos kunigu n i jos parėmė ūkininkus, to- 
dėti. Jų lėktuvas sudužo, ir seminarijos rektoriaus pa- dėl ten vienoj apygardoj jau
jie visi žuvo. į vaduotojas ir kt. pieno pradėįo pritrūkti.

džio 12 d. — geležinkelie
čių. balandžio 20 d. — gu
mos įmonių.

Visi veda derybas dėl 
naujų sutarčių, bet jeigu jos 
nepavyktų, tai kitą mėnesį 
gali sustreikuoti apie 700. 
000 darbininkų

Vietname žuvo 
8 mokslininkai

tinę Saigoną. Gal tai mėgi- 
vergų stovyklose. Bet pasta-) nimas karingųjų vėl iškilti ir 
ruoju laiku ir ten jau išdrįs-į patikrinti, kaip į tai atsilieps> pažinti su švietimo reikalais talikų kunigai: 
tama po jo kūriniais išspaus- vyriausybė. ir kaip ten šioje srityje pa- profesoriai, vie
dinti ir jo parašas, nes ir ta- ši eisena nepatraukė di
ly bininkams jau nebepato- dėsnio gyventojų dėmesio.

Į P. Vietnamą buvo nuvy 
kę 8 JAV mokslininkai susi-

100,000 tonų aliejaus* 
gresia pakrantei

Netoli Anglijos kranto su
dužo didelis aliejaus tank
laivis. Apie 109.000 tonų a- 
liejaus iš jo ištekėjo ir plau
kia vandens paviršium Ang
lijos vasarvietės Comvvall 
paplūdimio link. Jei aliejus 
pasieks krantą, tai pradvoks 
visa vasarvietė. Jei atsisuk
tų kitas vėjas, tai tas pavo
jus nukryptų į Prancūzijos 
ir Belgijos pakrantes.

Šimtai karių barsto į alie
jų tam tikrus chemikalus, 
kurių jau sunaudota apie 
300,000 galionų, bet abejo
jama, ar pavyks paplūdimį 
išgelbėti.

Respublikonai išrinko negre Lu- 
cille Williams varžytis balandžio 
11 d. rinkimuose su Pouelliu, 
kuris iš kongreso pašalintas, bet 
vėl stato savo kandidatūrą, ir 
nėra abejonės, kad jis vėl bus 
išrinktas.
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Kodėl taip vėlai?
Gegužės 6-7 dienomis bus JAV Lietuvių Bendruome

nės Tarybos (linkimai. Kovo 22 d. Keleivio redakcija te
gavo LB Centro Valdybos pranešim?, (žiūr. 5-tą psl.), ku
riame pranešama apygardų komisijų adresai, terminas 
kandidatams Įteikti ir kt. Tas pranešimas Keleivy nega
lėjo būti anksčiau išspausdintas kaip kovo 29 d. (dienraš
čiuose jis pasirodė kiek anksčiau), o skaitytojus jis tepa
sieks kovo 29-31 d., kai kur dar vėliau. Vadinasi, kandida
tams Įteikti beliks tik kelios dienos.

Tai labai trumpas terminas. Juk kažin ar yra tokių, 
kurie patys veržiasi būti kandidatais, greičiau visus tenka 
kam kitam paraginti, pakalbinti ar kaip kitaip Įkalbėti. 
Tam Įvykdyti reikia surasti progų su numatomais kandi
datais susitikti, su jais pasikalbėti, gauti sutikimą ir tt O 
čia juk niekas be darbo nesėdi — visi jo turi pakankamai. 
Todėl laiko kandidatams Įteikti yra labai maža.

Bet kas pavėluota — pavėluota. Kaltininkų ieškoti 
nebėra kada. taigi tik dabar jau sukruskime laiku tinka
mus kandidatus surasti ir apygardų komisijoms pasiūlyti. :

LB Tarybos narių darbas svarbus ir atsakingas. Jam 
reikia plačių užsimojimų žmonių, tokių, kurie nuoširdžiai 
sielojasi lietuvybės išlaikymu ir lietuvių kultūros puose
lėjimu.

Susekė 300 Sovietų šnipų j
Nėra kitos valstybės, kuri turėtų tiek šnipų, kiek jų 

turi Sovietų Sąjunga. Jų tankus tinklas apima visą mūsų 
žemę. Nėra tokio kampelio, kuriame nebūtų sovietinio 
šnipo. Tai didžiulei šnipų armijai išlaikyti reikia milžiniš
kų lėšų, bet tam reikalui Kremliaus valdovai jų nesigaili. 
Nemažai tų šnipų pagaunama, bet Į jų vietą tuoj dar dau
giau pastatoma.

Štai ir praeitą savaitę paskelbta, kad Italijoje suimti 
3 asmenys, šnipinėję Atlanto Sąjungoje sovietų naudai. 
Tai italas parašiutininkų instruktorius Rinaldi. jo žmona 
dailininkė ir jų automobilio vairuotojas Girard.

Policija Rinaldi bute Turino mieste rado radijo siųs
tuvą. šifrų knygas, mikroskopinių filmų ir svarbių doku
mentų. tarp kurių buvo ir 300 šnipų vien Nato stovyklose 
sąrašas į

Netoli Prancūzijos sienos sulaikytame Rinaldi auto- 
mobily rasta net 20 mikrofilmų, pagamintų Įvairiose Ispa
nijos Atlanto S-gos stovyklose, jų tarpe ir tose. kuriose 
JAV turi atominius povandeninius laivus ir radaro iren-
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Kairėje Brazilijos naujasis prezidentas Arthur ‘ osta e 
Silva. dešinėj kongreso pirmininkas Auro M. Andrade

Švedijos karalius Gustavas Adolfas lankė>i pas popiežių
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ir yra vienas iš politinės kontinentus, kur tik yra kiek! Prancūzijoje, Anglijoje ir I- 
, veiklos būdų. į didesni tautiečių susitelki-[ talijoje, Venecueloje ir Ko-
į Tiesa, iki šiol LB politinė- mai.
je veikloje tiesiogine pras- 

, me nebuvo užsiangažavusi, netur
, nes JAV veikia net du lie- džiuotis tokiais rinkimais ir 
Į tuviški grynai politiniam į kartu kalbėti, kad ji atsto- 
darbui susikūrę junginiai —' vauja visai lietuvių išeivijai.
Vlikas ir Altas. Tačiau LB Ji atstovauja tik savo bal- 

! irgi nesėdėjo rankų sudėju-' suotoiams ir ne daugiau, — 
į si, o visais būdais rėmė šiuos rašo J. Vlks*
į sambūrius. Kiek LB apylin-į Lygiai tokią pat sampra 
• kių rengė Vasario 16 minė-' tą girdėjau 194 
į jimus, tiek ta proga surink-' prieš 20 mgtu Vokietijoje, 
tos lėšos buvo persiųstos AT- Blombergo i Lippe DP sto
tui. Ar šis darbas tik tada' vykioje iš SSR karinės re- mūsų jėga ir viltis — taipogi

j lumbijoje, Brazilijoje ir Ar- 
-LB ligšiolinė vadovybėj gentinoje.—LB visuose pen- 
ri jokio pagrindo di- kiuose žemynuose, bet... "ji 

atstovauja tik balsuotojams 
ir niekam kitam“ (!?).

Ar tamsta, p. J. Vlks., tu
rite kitą tokią organizaciją, 
kuri būtų apėmusi toki že
mės plotą ir apjungusi tiek 
narių? Jeigu turite.—paro- 

m., taigi! (lykite!
Kad LB nėra tobulybė — 

mes žinome. Bet kad ji yra

politinis, kai ji atlieka Alto patriacijos komisijos, vado-
‘ skyriai? Kiek politiniai sam-i vautos pulk. Kutuzovo (Is- 
būriai turi skyrių ar bent de-' torinė pavardė!) polit’.uko. 
legatūrų kitose valstybėse1 Kai po jo kaistos kalbos.

į (už JAV ribų), kituose kon- 
į tinentuose? Kas ten politini 
darbą atlieka, kur nėra nei 
Vliko, nei Alto? Ar ne LB? 

Kokia reikšme galėtu tu-

ragmusios grįžti i gimtąją

visi matome ir žinome. Neig
ti jai tai. ką ji jau turi. nei 
išmintinga, nei reikalinga. 
Ar padidintų jos balsuotojų 
skaičių proporciniai linki- 

Tažemę. kurią ;is išdrožė sto-įmai. sunku pasakyti 
vykios komendanto sušauk-; klausimą švaistyti galima, 
tame susirinkime, priminėm,' šiandien kiekvieno mūsų

pareiga ją dar labiau stip
rinti ir tobulinti. O sustip-

kad jis vra okupanto atsto- 
rėti prie renkamojo pavar-į vas ir nenorim su juo turėti 
dės šalia profesijos pažymė- i jokių reikalų, jis pabrėžė, rinsim tik Įsijungę jos eilės- 
ta jo pasaulėžiūra ar politi-į kad tai tik mūsų tokia nuo- ' na ir dirbdami jos užsimotus 

pri-i monė. bet... mes atstovauja-i darbus. Vienas iš svarbesnių 
ne-Į me tik patys sau.. Į artimos ateities darbų — y-

LB JAV ir Kanadoje.! ra gegužės mėn. rinkimai.
Australijoje ir Naujojoje Tad visi prie ūmų!
Zelandijoje, Vokietijoje ir ' S. Griežė

Dar L. Bendruomenės rinkimų 
reikalu

nė kuriai nors grupei 
, klausomybė, man visai 
j aišku. Juk LB. būdama išei- 
i vijoje, nesprendžia savo na- 
• rių nei savos tautos nei so-
ciaiinių. nei ekonominių, nei 

Į pagaliau ideologinių klau
simų. o tik kovoja už išliki
mą savosios tautos. LB. ma
no supratimu, yra savanoriš
kas už lietuvių tautą ir dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovotoju sambūris, ir dau
giau nieko. Bet kad būtų už- 

I drausta renkamajam prisi- 
! rašyti šalia profesijos ir par- 
! tini ar pasaulėžiūrini pri
klausomumą kuriai nors 
grupei, iki šiol neteko girdė-'

J. Vlks., pasisakydamas 
L. Bendruomenės rinkimų

,,.................. . . . ,r , ..... . reikalu (kovo 22 d. Keleivio
Rinaldi šnipinėjimo mokėsi Maskvoje Keliais atve- 12 nr_. 2psl. i. be ko kito. va

jais. todėl mokėjo naudoti pačius naujausius fotografavi- ^0. "Lietuviu Bendruomenės
mo Įrankius ir filmavimo techniką ir tt..........................rinkimai, švelniai tariant.

Dabar suiminėjami tie paaiškėję šnipai Graikijoje, turi savo spragu. Iki šiol iš 
Ispanijoje. Šveicarijoje ir Kipre. anksto nebuvo sudaroma

Tardant Rinaldi prisipažino šnipinėjęs dėl pinigo, o rinkikų sąrašo, k ks būtinas 
jo žmona iš idealizmo, nes visada buvusi diktatūros ša
lininkė. - ~ - - —- -----------

Rinaldi ryšius palaikęs ir visas žinias teikęs Sovie
tų S-go? ambasados karo atstovui Pavienko. kuris per 48 
valandas išvalytas iš Italijos.

Taigi vien Nato organizacijoje išaiškinta 300 sovietų 
šnipų. Juos suėmus gal pavyks ir daugiau susekti, nes nėra 
abejonės, kad jų ten yra daug daugiau.

gi m u

! ti ir ka nors aptikti LB raš-i
į tuose ar jos Įstatuose

J. Vlks. prikiša, kad Bos-j
tone. Waterbury ir daug kur j

, - kitur LB rinkimuose daly-1:udarvti n Rok? visuose pa-; ... _ ... • . , 1 vauja mažiau, negu vietiniai|tąsiuose linkimuose sudaro- ,, y ■ ■ • iklubai turi narių.
sud 
na
mas“.

I tai
net ir 
turi spragų
riant. ir lai ai 
skaitome Kele 
psl. Brooklvn

tenk; 
valstyl i

riminti. kad i 
Įstatymai 

•.••švelniai ta-

Šventa tiesa! Bet tai ne 
i LB kaltė, nes ir Bostone, ir 
AVaterburv. ir visur kitur sa-!

io 11 nr. 2 
federalinio 

teisėjo našio:r.tūiimą: ”. .esi!

,'.e ™ai a"> ]iūnų yra dešimteriopai tirš-! 
j.r e ių. . a,, mokyklų. Ir visai j

■ natūralu: klubai neša pelną, 
mokvklos— nuostolius: klu- ‘

Nenuoramos užsimojimai
Jonas Glemža. didysis tinis balansas buvo per 40 

Lietuvos kooperatininkas, ir’ milionų litų.
SO metu amžiaus sulaukės’ O kur dar įvairios kitos 
nenurimsta. Jis sumanė bū-i kooperatinės bendrovės, 
tinai išleisti veikalą apie bu- kooperatinis sąjūdis iš pa
rusi nepriklausomoje Lietu
voje kooperatini sąjūdi.

Į tą darba pasikvietė tal
kininkais kitus buvusius ko
operatininkus. Įvairiose to. 
judėjimo šakose dirbusius: j 
J. Audėną. S. Baltramiejū- 
ną. J. Bertašių. J. Skorubs- 
ką. J. Sondą. konsulą A. Si
muti. agronomą Musteiki,

glindų kėlė visos šalies ūki 
ir kartu Į šalies gerovę atsi
rėmusi galėjo drąsiai kilti ir 
ivairi kultūrinė kūrvba. Be

išeiti prieš si Lietuvoje Įsi
galėjusi kooperatini sąjūdi? 
Jis turėjo tamprius ryšius su 
užsienio
dėjimu bei su Ivairiomi 
tomis prekybos bendrovė
mis. Bet stabdžių būta Įvai
riu. Reikėjo juos nugalėti, 

į reikėjo sugebėti sveikai išsi
laikyti ir nepasiduoti pa
stangom visą šalies gyveni
mą apgniaužti vienoj kumš
ty. Bet šiandien tai jau ne
pakartojama praeitis. Ji pri
simintina tik. kaip geras pa
vyzdys būsimoms kartoms.

Jono Giemžos sumanymas 
vienoje knygoje Įamžinti bu
vusi Lietuvoje kooperatini 
sąjūdi vra sveikintina? ir

žmogžudys, b--: negaliu 
vęs
nors ii

ta

Maloni naujiena 
knygų miegejams i!

kuose malonumai. mokyklo-Į 
į se ir LB— tik pareigos. Klu-•

. auM. \os ga \os. |jU05e už 81.20 metinio na-j
C i" '.i. i'rio mokesčio kiekviename; 

s a,.ma., >.« .-. .ais. eisej s. mėnesiniame susirinkime už 
!x: <ur,ais tu" dyka gauna po 2 stiklus a-1nesutinka, 

vadovautis“. O ;uk valsty- 
yra

žmonių rinkti - imai, parla-
Kooperatvvimu ių- , . , . ..- L- bių įstatymam - leisti Kl- „ v -

; lauš. metiniame — dvi bur- 
nikes "kietųjų“ gėrimų ir 
metiniame bankete gerti ir

mentat. senata: -u gausiais, val?vti iki 50ties. juAaMv- 
.r brangį a. n namais ^!bos%reviziiaskom£ijosap. 
natoriais ir gresmanais' “
ir dar priedo — riekvieno jų 
turimais dideliai' būriais ap

mokamos: nariams jokių |

o. buvęs Lietuvoje koopera 
tinis sąjūdis, demokratijos 1 remtinas. Neabejotina, kad
principais pagristas, prilai
kė ir vadizmo pasikėsinimu? 
suimti visos šalies gyvenimą 
i vieną saują.

K. šeštoką. Pr Šveikauską, Visoj šaly veikė 400 smul-
P. Varkalą. J. Vilkaiti ir ki
tus. Jiems visiems nustatyta, 
ko iš jų laukiama.

Pats Jonas Glemža. norė-

kaus kredito bendrovių, ku
riose dalyvavo virš šimto 
tūkstančiu narių. Jų metinis 
balansas viršijo 70 milionų

damas surinkti daugiau me- litų. 
džiagos i? buvusio Lietuvoje Kooperatinių pieno per- 
kooperatinio sąjūdžio, jau dirbimo bendrovių visoj ša- 
pavažinėjo po V. Vokietijos ly buvo virš pusantro šimto. 
Įvairiu? miestus ir tenykš- Pieno statytojų buvo dau- 
čiose bibliotekose daug jos giau nei 100 tūkstančių. Jų 

kapitalas prašoko 12 milio
nų litu. Už pristatytą pieną

aptiko. Taigi nėra jokių a- 
bejonių. kad knyga apie bu
vusi Lietuvoje kooperatini 
sąjūdi tikrai galės išeiti.

O ar toks veikalas laukti-
,9nas
Nėra jokių abejonių, kad

visi kooperatininkai, gyveną 
užsieny, prisidės prie šio kū
rinio išleidimo ir visokerio
pai ji parems.

Kooperatinis sąjūdis ne 
tik Lietuvoj laikėsi galimai 
toliau nuo politikos. Todėl

mokamu nagai'rinių patarė
jų ir raštinės ta: rautojų. Jei
gu per tiek gaivų perkošti 
Įstatymai išejn.a netobuli, su 
kuriais net feri^raliniai tei
sėjai nesutinka, būkim nuo
laidūs ir kukliems LB rinki
mu netobulumams.

Rinkikų sąrašas, man va
dovaujant apylinkei, buvo 
sudarytas ir Įduotas rinkimų 
komisijai nustatytu laiku. 
Manau, kad i kitose apylin
kėse buvo ir. reikia manyti, 
bus ir šiais metais. Taigi, tas 
kaltinimas atpučia.

J. Vlks. vėl lašo: "...LB 
sukurta kultūra reikalams.ir nepriklausomoj Lietuvoj 

anais metais kooperatinia- Politikos ji 
m e sąjūd
ir buvo megmim
kooperatines bendroves su dėlto rikiuojasi su politika, 
religiniu atspalviu, bet jos 
pasisekimo nesulaukė.

Todėl būsimam leidinv a-

pareigų. nes visus juodus 
darbus atlieka samdiniai. 
Tai kas matė toki asilą, ku
ris. palikęs šieno kupetą, ei
tų prie pavalkų!

Tačiau tie gausūs nariais 
ir turtu klubai niekada ne
parodė noro apsijungti, jei 
jau ne Į globalini, tai bent Į 
teritorini jungini ir bendro
mis jėgomis kovoti už tautos 
išlikimą.

Nerodo jie noro ir dabar 
Įsijungti Į LB dirbamą dar
bą. nors LB durys jiems at
viros.

LB Įstatų 711 skyriaus 
(Bendruomenės apylinkės) 
8 straipsny pasakyta: LB a- 
pylinkės teikės gali būti su- 

j teikiamos organizacijom arirėtų šalintis“
v sutilpo visi. Nors' Bet toliau ir pats pripažįsta,J ba klubam ir jų skyriams, 
mėginimu sukurti kad ...gyvenine kultūra vis Bet. kaip paprastai. — iš 

šiltų vietų i vėsą—nedaug

pie Lietuvos kooperatini tūrini ir politini“
veikimą sutilps visi koopera- LB Įstatų 1 paragrafo

Kokia ten bebūtų visuome- pasiįvžėliu. 
ninė veikla, ji turi du neiš-; Nepaisydama viso to, LB 
vengiamus atspalvius: kul- neneigia nei klubų paskir- 

, ties, nei jų reikšmės. Bet ir

ūkininkams buvo išmokama tininkai. nepaisant jų pasau- 
virš 44 milionai kasmet. lėžiūriniu nusiteikimu.

(Tikslai ir uždaviniai) c 
punktas skamba: kovoti dėl

Vartotojų bendrovių viso Į To veikalo sumanytojas Lietuvos nepriklausomybės, 
kaip štai spaudos darbinin-! Jonas Glemža žada š. m. Taigi LB ne tik neturi šalin-

didieji susivienijimai ir klu
bai turi grynai socialinį pa
mušalą ir asmeninį interesą 
O jeigu kada kiek padirba 
ir kitokiu darbelių, tai tik

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun* 

gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 

knygų. Jis. norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

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

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

II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2.00.

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

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

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

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

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

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO* 
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis. 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2^0, dabar ............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų. 

ĮSIGYKITE SIAS {DOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mase. 02127

Į kų Raidė su savo spaustuve,; rugsėjo mėn. iš Vak. Vokie- tis politinės veiklos, bet yra dėl pramogos. 
Lietuvoje veikė 185 suvirs stalių bendrovė ir daug kitų.; ti jos atskristi New Yorkan. jai net Įsipareigojusi, nes Va, tik dėl š 
3<> tūkstančių narių. Jų me-J Kas gi galėjo viešai drįsti J. Vlk».

jai net įsipareigojusi, nes va, tik dėl šių priežasčių 
kova dėl nepriklausomybės gimė LB ir išplito po visus

b a*
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KAS NIKKO NEVKDOA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS

Bendras ukriniečių-lietuvių 

koncertas

Posėdžiavo Dainavos 

\ taryba

Balandžio 23 d. Fordo au- Dainavos jaunimo stovyk- 
ditorijoje bus koncertas, ko- los taryba, stovyklos admi- 
kio tikrai Detroito lietuviai nistratorius ir trijų globos 
seniai nebeturėjo. Programą komitetų atstovai bei kele- 
atliks du chorai: Toronto tas spaudos bendradarbių 
lietuvių „Varpas“ ir Detroi- kovo 18 d. dalyvavo apy- 
to ukrainiečių „Trembita“. skaitiniame metiniame po- 
Abudu turi maždaug po 80 sėdyje Dieviškos Apvaizdos 
dainininkų. Be to. i progra- parapijos patalpose. Iš 20 
mą Įsijungs ir Galinos Go- dalyvių 5 buvo kitų miestų 
bienės vadovaujama tauti- atstovai: Bronius Polikaitis
nių šokių grupė „Šilainė“. 
Viso labo programos atlikė
jų bus arti dviejų šimtų.

Kadangi balandžio 23 d. 
yra sekmadienis, tai koncer
tas prasidės labai anksti — 
2 vai. popiet. Nors bilietai 
yra platinami iš anksto, bet 
jų užtektinai bus ir prie ka- 
sos.

I
Fordu auditorija yra pa

čiame Detroito vidurmiesčio 
pietiniame pakrašty, tarpe 
Jeffersdn gatvės ir Detroito 
upės. vadinamajame Civic 
Centre. Tai viena iš kelių 
pačių geriausių akustiniu at
žvilgiu Amerikos koncertų 
salių, talpinanti 3.000 žmo-, 
niu

rengia

iš Chicagos, Vladas Cyvas, 
Simonas Laniauskas, Vik
toras Palūnas ir Vacys Po
ciūnas iš Clevelando.

Pirmininkavo dr. Adolfas 
Damušis. Sekretoriavo An
gelė Bajalienė. Pranešimus 
padarė administratorius 
Česlovas Bankauskas, Chi
cagos globos k-to atstovas 
Br. Polikaitis. Clevelando— 
VĮ. Čyvas ir Detroito — Le
onas Petronis. Smulkų fi
nansini pranešimą atliko dr. 
Vladas Bublys.

Dainava, ši visoje Ameri
koje. o per PLJ Kongresą ir 

į visame pasauly išgarsėjusi 
lietuvybės sala Michigane, 

i yra atsistojusi ant visiškai 
' tvirtų kojų. Beveik du šimtu 

Ameri-1 tūkstančių verta institucija

Tai nuolatinė nužudyto prezidento Kennedžio poilsio 
vieta Arlingtono kapinėse, kur neseniai perkelti jo 
palaikai, — 20 pėdu nuo laikinio kapo. Ten kartu palai
doti ir du jo vaikai. Kapas apsuptas Įvairių ginklo rū
šių karių kepurėmis, jo centre dega amžinoji ugnis.

MONTREAL, QUE. 

Pelningas Litas

Kredito kooperatyvas Li
tas pernai gryno pelno ture-: 
jo $64.872.45
paskirstytas: Į atsargos fon 
dą $3.245. i statybos fondą 
83,245. i garantijų fondą 
81,947, i veiklos plėtimo| 
fondą $1.298, dividentams 
už šėrus $53,511.78 ir lietu-, 
vybės reikalams $1,600, ku-i 
rie pagal valdybos pasiūly
mą padalinti tarp 13 organi-' 
zac-iju.

rija Jablonskytė-Meškienė, 
Juzė Streimikytė-Karsokie- 
nė ir dabartiniai Nauragis ir 
Burdulis. jI

O kiek chorų beturime i

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

KANADOS NAUJIENOS

WORCESTER, MASS.
Klubas ruošiasi 

dideliam Įvykiui

, . . , . .. . Atsiminimus visuomet į-
kuns šita.p, stand.en .r kiek bedainuoja- d skaitvti> , , . ,

Įsigyti šias mūsų žinomų 
J. Krasinskas 'žmonių gyvai parašytas at-

.siminimų knygas:
! ATSIMINIMAI IŠ BAL

FO VEIKLOS, pre!. J. B. 
Končius, 404 psl., daug 
iliustracijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD-

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Pranas Naujokaitis, ŽY-! 

j DINČIOS DIENOS, premi-l 
: j uotas romanas. 250 psl.,1 
: kaina 83.oO.

Jeronimas Ignatonis, LŪ-
Lietuviu Piliečiu Klubas'ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

Koncertą
kos Lietuvių Inžinierių h , beturi vos 17.000 dol skolų. 
Architektu bei Vilniaus Kr. i š! pavasari ir vasarą vykdo- 
Lietuvių S-gos Detroito sky
riai.

mo piniginio vajaus metu 
numatoma sutelkti tiek lėšų. 
kad paskutinės skolos būtų 

Šiame koncerte, kuris bus’ pribaigtos ir ateityje jokių
ne vien kultūrinė pramoga.- vajų rengti nebereikėtų, 
o ir ukrainiečių-lietuvių 
draugystės demonstracija, 
patartina dalyvauti kuo gau-i 
siausiai.

Posėdžio metu priimta 
45.000 dol. sąmata šiems 
1967 metams. Pats didžiau
sias darbas bus dviejų sto
vyklautojų barakų praplėti-

1 mas. iovu skaičių jaunimui 
' padvigubinant.

Alfonsas Nakas

įdomus Balfo vakaras

Jei mano šis rašinėlis lai
ku skaitytoju pasieks, tai 
skubu dar vieną nepaprasto 
Įdomumo vakarą-koncertą 
pai-eklamuoti ir i jį visuome
nę pakviesti. Turiu galvoje 
tradicini Balfo 76 skyriaus 
pavasarini vakarą Lietuvių 
namuose. Jis Įvyksta šešta
dienį, balandžio 1-ją. Čia 
koncertinę programą atliks 
clevelandiečių brolių Dau
tartų kvartetas, išgarsėjęs 
liaudies dainelėmis Cleve- 
lande. Chicagoj ir kitur tiek 
lietuvių tarpe, tiek ir sve

ST. PETERSBURG, FLA.

Įsteigta L. B-nės apylinkė

Kovo 10 d. Įsisteigė Auk
sinio Trikampio Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė. A. 
A. Regis, LB C. Valdybos 
atstovas organizaciniams 
reikalams, yra daug nusipel
nęs jos gimimui. Ta apylin
kė apjungia lietuvius, gyve
nančius Tampa—St Peters
burg—Cleaivvater srityse.

timtaučiuose, net radijo ir; Čia yra jų susitelkę virš 400. 
TV programose. Įdomiausia,; Jų skaičius didėja, nes kas-
kad šie keturi gabūs jaunuo
liai, tarp 13 ir 17 metų am
žiaus. liaudies dainas dai
nuoja penkiomis kalbomis: 
lietuviškai, angliškai, vokiš
kai, prancūziškai ir ispaniš
kai.

šalia brolių Dautartų čia 
irgi pasirodys „šilainės“ šo
kėjai. O po programos, kai 
jau šokėjais taps visa publi
ka. gros Vytauto Petrausko 
„Atžalynas“, tą dieną minė
damas nepaprastą sukaktį: 
„Atžalynas“ šokioms gros 
100-jĮ kartą!

Labai gražų. Kad veikli 
Balfo 76-jo skyriaus valdy
ba. nors svdaiyta iš vyres-

mūsų Vasario 16-sios minė
jimo buvo šykšti. Televizija 
dar daugiau — teparodė tik 
kalbanti prekybos ministeri. 

Vasario 16-sios minėjimą 
Minėjimas Įvyko Centri- reikia laikyti pavykusiu ta

TORONTO, ONT.

Pasisekęs Vasario 16-sios 

minėjimas

i ruošiasi dideliam Įvykiui ge
gužės 7 d. Tą dieną bus su- 

i deginti namų Įkaito (mor- 
gyčių, raštai, nes klubas per 

' 4 metus sugebėjo sumokėti 
: beveik pusę miliono dolerių 
1 skolą, ir dabar nauji namai 
; lieka be skolos.

O kiek buvo priplepėta 
visokių pranašų, kad klubas 

' atsidurs svetimųjų rankose. 
Taip kalbėjo senesnio am
žiaus žmonės, o jaunesnieji, 
jau šiame krašte gimę ir au- 

Į gę, dirbo, ir šiandien klubas 
nebeturi skolų.

Čia didelių nuopelnų turi 
Antanas Šeškevičius. Anta
nas Staliulionis. Kazimieras 
Tagmėnas. Leo Misiūnas. 
Vincas Vieraitis. Jonas Kas-

i RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- 
{minimų (1909-1918) IV to-

nės technikos mokyklos au- prasme, kad lietuvių jame5 11 d.auf,kįtų’.kurie.pri* 
ditorijoje. Dalyvių susirinko dar nemažėja ir aukos Lie- 
nemažiau, kaip ir pernai, tuvos laisvi]
Programa buvo atlikta vieti- didėja. Šiais metais Vasa 

rio 16-sios minėjime tam reinemis jėgomis, daugiausia 
jaunimo. Gal dėl to ŠĮ kartą 
lyg ir daugiau jaunimo daly
vavo.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Arvvdas Barzdukas iš Wa-

idėjo prie klubo išaugimo.
> - • • Nepamirštini klubo šeimi-laisvimmo reikalams; . ‘ . , Xi i *ninkas Antanas Okleiteris. 

jo padėjėjas Jonas Kuliū- 
nas. Edvardas Meilus, Jonas 
Zinkus, Jonas Stankevičius, 
Pranas Klupstas, Jurgis 
Statkus ir kiti.

kalui sudėta $1.480.28 
Minėjimus reikia mokėti

rengti. Buvo du minėjimai, 
kada teko primokėti nuomą 
už salę iš kitų šaltinių. Tai

Andrius Valuckas, NE 
MUNO SŪNUS, romanas iš j viršeliais 
suvalkiečių ūkininkų sukili- minkštais viršeliais 
mo 1935 m., I tomas. 280 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas,
428 psl, kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY-ino K*»no,

NA, romanas, laimėjęs Šve-Į na ..........
dijos literatūros premiją,
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarutis, VILNIAUS
RŪBAS, 495 psl,, kaina 
minkštais viršeliais $3.15.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $2.50 

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPENUOSE, pre 
mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazys Almenas, UPE Į!
RYTUS, UPE Į ŠIAURĘ, ATSIMINIMAI,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS Į

; mas. 272 psl., kaina kietais 
$3.75, 
$2.50-

LIETUVA BUDO, Stepo-
i no Kairio, 416 psl , kai
na ................................ $2.00

TAU,

Klube visuomet pilna KAIRĘ, premijuotas roma-
shingtono. Savo kainoje jis; buvo Odeon ir Imperial ki 
pabrėžė jaunimo pastangas, no teatrai. Gerai, kad nuo 

ligos atsi-atlaikvti pavojus, gresian
čius čionykštei lietuvybei.

met atvyksta nemaža vyres
nio amžiaus lietuvių, išėju
sių Į poilsį, iš Chicagos, Bos
tono. Rochesterio, New Yor
ko ir iš kitų šiaurinių vieto
vių.

Buvo išrinkta valdyba: 
pirm. Domas Jasaitis, vice
pirm. Jurgis Giparas. sekr. 
Laima Jakušovienė. ižd. Ka
zimieras Suromskis ir narys 
Jonas Kalpokas.

Valdyba kviečia visus 
Auksinio Trikampio lietu
vius Įsi jungti i L. B-nės spie
čių.

Naujos valdybos svar
biausias rūpestis yra sėk 
mingai Įvykdyti rinkimus į

mo auziaus žmonių, surengė JAV LB penkta tarybą ge 
gužėg dienomis.

LIETUVA, Stepo-
480 psl., kai- 
............... $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....82.00

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to-
įmas, 300 psl.. kaina ....... $2.

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

VYSKUPO P. BUČIO
I tomas,

320 psl-. kaina 83.50.
SIAUBINGOS DIENOS, 

1944-1950 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelio* 
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 

Rūko, 206

žmonių. kaip bičių avilyje.) nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl.. 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY 
. VENIMAS YRA DAILUS

mus mėgsta, kol jie yra pa- susirinkimas bus si ketvirta-1 romanas iš lietuvių emigran- Į. A
reigose ir reikalingi mūsų dieni, kovo 30 d. 7 vai vak.įtų gyvenimo, 242 psl.. kai Serną_), Antano

tos "down town 
kratėme.

Kitas kalbėtojas buvo Ka-j Mūsų svečiai kanadiečiai
nados prekybos ministras R 
W Winters, kuris, kaip ir 
daugelis prieš ji buvusių, 
pasakė keletą pagiliančiu 
lietuvius žodžiu, perskaitė 
ministro pirmininko Pearso- 
no laiška ir sustojo prie savų 
kanadietišku problemų.

Sveikintojų, kaip papras
tai Toronte Įprasta, buvo 
daug. Sveikino kontrolierė 
M. Campbell. lietuvių 
"draupas“ min. J. Yaremko. 
kaip visuomet, atsinešė ir 
Ontario premjero sveikini
mą.

Rodos, bus pirmas atsiti
kimas. kad mūsų bendruo- 
menininkai pakvietė socia
listą Toronto miesto bur
mistrą Williama Dennisona 
i Vasario 16 minėjimą. Tai
gi sveikino ir jis savo ir To
ronto miesto gyventojų vai
du. Sveikino taip pat ir On
tario liberalu vadas R. Nix- 
onas. Raštais sveikino ap
saugos ministras Paul Hell-

Kviečia Į susirinkimą

Seniems Žmonėms Gelbė
ti Draugijos labai svarbus

balsų. Tai jie daro ir santy 
kiuose su kitomis tautinėmis I Įėję 
grtipėmis. O tos ar kitos par
tijos didieji, kai jau būna 
ministeriais pirmininkais, 
nei akių neparodo tautinėms 
grupėms. Mat, jos yra per-

Lietuvių Piliečių 
Visi nariai

Klubo sa-1 
kviečiami

būtinai dalyvauti.

Sandaros banketas

Sandaros 16 kuopos meti
nis banketas bus gegužės 21

mažos — nedaug balsų gau- d. 1 vai. popiet Lietuvių Pi
si, jei ir visa tautinė giupė liečiu Klubo salėje. Jame 
balsuotų Bet Į kokį baisbo-! bus prisiminti dr. Kazys Gri-
loar futbolo atidarymą mū-Į nius ir dr. Jonas Basanavi

čius, bus dainų ir muzikos, 
bus toks pokylis, kokio nėra 
buvę.

__ 1 psl., kaina .............................................. $2.na $2.50 ,
Vytautas Volertas, UPE; KĄ LAUMĖS LEME

TEKA VINGIAIS, romanas1 Salomėją Neri), Pet-

332 psl., kaina $3.50.
Vacys Kavaliūnas. KAL

ronėles Orintaitės, 234 psl. 
!k3ina ................................. $3.

NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaim 
$2.50.

Aloyzas Baronas, TRE
ČIOJI MOTERIS, premijuo-

SIAURUOJU TAKELIU,
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
kaina ................................ $2.

ATSIMINIMAI APIE
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petrone-

sų ministeriai pirmininkai 
tuoj nuskrenda ir turi laiko 
sviedinėliui ispirti.

Todėl, užuot juos vaiši
nus. reikia ieškoti praktiš- Mirė
kesniu i.- naudingesnių bū- Per |r vasanQ me
. • , «i * lz* Iz ' nesiūs mirė 34lietuviai. Nuo iUo neatsikviest, tokių. ku-,k0V() ? ,, mW Petfas Za. 
ne tik savo partijos progra-j ,ausk p ,Jašinskas.
rną aiškina arba ginasi, ką j R ,. Asakavičius Ver„.

tas romanas. 196 puslapiai. |ž, Liūdžiuvi-nės, 88 psl.,

jo vyriausybė "padarė 
Vienas pavyzdėlis: 
Turėjome majoru kana

dietį, izraelitu kilmės. Jis 
sakydavo, k^ul jo tėvai ar

kaina $2 50
Kazys Plačenis, PULKIM

ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo. 
II laida. 160 psl. kaina $2.00

Jurgis Gliaudą, SIKSNO 
SPARNIŲ SOSTAS, premi 
įuota3 romanas iš politinio 
-»migrantų gyvenimo. 26>

kaina ................................ $1.
PALIK AŠARAS MASK

VOJE, Barboros Armonie-
nės, 253 psl., kaina $3.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

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

nika Petraitienė. Jonas Da-!DsP« kaina $2.50.

yer. opozicijos vadas buv. J protėviai vra kilę iš Gardino 
ministras pirm. John Die-’gubernijos Jis didžiavosi, 
fenbaker. min. be portfelio į kad jau ne tik lietuvių drau

gas, bet tikras lietuvis esąs. 
Ir nepraleisdavo Vasario 16-

tokią „jauna/ tradicinio va 
karo programą. Kur jauni
mas pi ograma atlieka, ten ir i , - T - z-.-
publikos gerą dalį jaunimas f'
sudaro. Tačiau ir mes, vy- ^320 4th Avė. No.. St Pe-

Walter Gordon, latvių ir es
tų konsulai

Didžiųjų iškilmių išvaka
rėse buvo surengtas pokylis

..... • - i Įvairiems pareigūnams su-Apylinkes reikalais prašo-] pažindinti * vei.

resnieji, privalome Į tokį 
koncertą būtinai ateiti. Jo
pradžia — 7:30 vai. vak

tersburg, Fla. Telefonas — 
344-0751.

Korespondentas

kėjais
Ar tokie pokyliai — "pa

pirkinėjimai“ duoda nau
dos?

Spauda po pokylio ir po

nilevičius, Povilas .Jelskis, 
Marijona Dusevičienė, To
mas Steponaitis ir Valerija 
Mažeikienė.

Juozas K rali kaus kas, T H
ŽVILGSNIS Į 

K- Žuko, 476
PRAEITĮ,

ns!., kai-

romanas, 205 pusi., kaim 
$2.50.

Aloyzas B*rona«: Vi£Nl 
Buvo laikas, kada turėjome ^ MEDŽIAI, 117 psl. kai

net 7 chorus ' na $ 1,50.
Juozas švaistas: ŽIOB 

PLAUKIA, romanas

NAGO UGNIS, premijuota.1 'na ................................... $5

_ F_____  Ne taip seni laikai, kai!
jų. O dabar, kai piliečiai ne-! Worcestery buvo 7 chorai: t £ a *
išrinko jo majoru ir mūsų 
balsai jam nereikalingi, mes 
to "lietuvio“ daugiau nei 
Vasario 16-sios, nei kituose 
minėjimuose nematome. 

Taigi, gyvenkime, dirbki-

du bažnytiniai, du moterų— knygnešio kun. M. Sida- 
katalikių ir didžiojo moterų rayičiaus gyvenimo, 233 psl. 
klubo. Aušrelės, sklokinin- kaina $2.50.

Juozas Šventas: JO SUkų ir komunistų. Jų vedėjais 
yra buvę Čiurlionis, Kveda
ras. Vizminas, J čižauskas, 

me ir iš gyvenimo mokyki- J. žemaitaitis, Mikas Pet- 
mės. J. N. rauskas, Jonas Dirvelis. Ma- $4.00

Tas knygas gaiiie gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127).’

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS
"Keleivio" administraci

ja prašo gerb. skaitytoju*, 
į kurie keičia adresą, prane-

ŽADETINE, premijuotas Unt nauJ^ji adresą neui-

romanas Iš Vinco Kudirkom 
gyvenimo, 394 pusi kaina

rntfriti pnritSvti it 
Nepamirškite 

paito numerio —

sena n. 
parašyti

-ip code.



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 13, 1967 m. kovo 29 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

metais buvę parduota tiktai 
12.3 G. nors maistui jų su
vartojama tik apie 29*7. 
Bulves pavartoja ir pašarui. 

Sodybiniai sklypeliai te- gamina daugiau
bėra krislai nepagydomos ^1? “'«?Pardu,Įda- ?alia

x • bulvių sklvpinmkai uzper-apsestųjų . * , ‘Ų,.,., E 1 nai pardavę 24.6* < savo pa
sigamintos mėsos, 17*7 (iš 
vienos karvės gauto) pieno 
ir 22.6*7 kiaušinių. Taip i- 
vvksta "socialistinio ūkio

Turi 5' 7 žemė*.

40

o pagamina 

t visu žemė* ūkio

gaminių

kolchozomanijos 
bolševikijos vadų akyse. Ir 
Stalino, ir Chruščiovo laikais 
vis užeidavo bangos suma
nymų atimti iš kolchozinin-
kų tuos žemės lopinėlius.— Į , , ,, .. , , . . , .
tegu daugiau dirba dvaro *1 1
žemėj, vietoj kapstėsi savo
darželiuose.

Ne kitaip ir dabar "Kai-
kurių ūkių (ar partijos? E.) 
vadovai“ — rašo žemės ū- 
kio ekonomistė B. Poviliū- 
nienė Tiesoj (kovo 10), — 
"kelia klausimą, ar neatėjo 
laikas susiaurinti asmenini 
pagelbini ūki. padidinant 
atitinkamai kolūkiečių paja
mas iš visuomeninio ūkio". į

.adydama irodvti. kad

tiekia vartotojams vis dar 
apie 40*7 visų žemės ūkio 
gaminiu, nors 95' - dirba- 
mos žemės vra dvaruose. .

Jeigu sklypeliai būtų iš 
žmonių atimti ir . Įjungti i 
kolchozus, tai jie greičiausia 
dingtų be naudos, kaip ki
biras vandens, papiltas ba
loje.

j-
i ■ 
n u skhr ’ių 

kumečiams

Lietuviai ir šokiuose 

pirmauja

Maskvos rvšininkai

~ Kodėl nebeatsiunčia grybų

35,000 bonkų po 400 gra
mų juodųjų serbentų uogie
nės. gamintos Vilniaus kon
servų fabrike, pardavė Itali
jon. — praneša Czenvony 
Sztandar (kovo 15). O mari
nuotų grybų siuntą rengia 
Australijai. Jau kuris laikas 
privatiems asmenims nebe
leidžia siųsti iš Lietuvos net 
ir labai mažų kiekių grybų. 
Už dovanai atsiųstus gry
bus, mat. valdžia negauna 
užsienio valiutos.

lai smulkios, bet būdin
gos rusų valdžios charakte
rio žymės. Didžiuojasi, kad 
savo kolonijų pramonės ga
minius eksportuoja užsie
nin. bet vengia namie pasa
kyti. kad italai jiems ne uo-. 
gienę. o automobilius gami
na. Valstiečių laikraštyje 
(kovo 5 d ) su pasididžiavi
mu pasakoja, kad Zaporo
žės Komunaro gamyklos in
žinieriai jau pradėjo gamin
ti automobilius Zaporožie
tis—966. Nors keturi jo va
riantai. esą "nukeliavo i me
talo laužą“, vistiek gabūs 
inžinieriai savo pasiekė... O 
juk žinoma, kad tas naujas 

: Zaporožietis yra pagal italų 
pagamintus planus ir italu 
Įrengtame fabrike italų au 
tomobilis Fiat.

Į j. Glemžos 80 
Stuitgartu. pr 
pirm. J. K. Y; 
ir J. Kairys.

'.etų amžiaus sukakties proga Bali Cannstatte, ties 
š pagerbimą: iš kaires — Vokietijos Kr. Valdybos 
:ūnas. sukaktuvininkas Jenas Glemža, J. Norkaitis

Malonu- kario WalL pasikalbėjimas 
gyv. ( hvlsea, Mass., nes jis pranešė.
Mat. lės uvas. i kuri jis 2 minute.- pasivėlino, 
ma.- -ui'jžo. ir Wall buvo paskelbtas žuvęs.

su savo žmona, 
kad esąs gyvas.

krisda-
SU

Vakarais nebenusisuka nuo: 
jokios proggs būti visuose 
dalykuose, kurie tik dedasi 
Vakaruose. Stengiamasi pa- 

pajamų} sirodyti net ir Vakarų Euro-' nei kilogramo grybų. nor: 
sklype!“-1 po j ..jktmuose... pramo-i žinoma, kad grybų siuntinė

reikšme
Bū-

Neleidžia dovanai siusti

ne laikas, ekonomistė 
n a smulkesnių duome- 

apiv
~ių dienų 
tent:

Įvertinus, kiek 
gaunama iš darbo
je ir dvare laukuose, paaiš- ginių šokių konkursuose i i kai būdavo lyg simbolinis 
kėjo. kad 1958 metais už] Bet rusai per 50 metu nuo atsidėkojimas už stambius 
kolchozini darbą žmonės bu-j savo revoliucijos p&amogi-,dovanjų siuntinius, už ku- 
vo atlyginami triskart pi- nių šokių mene. atrodo, yra1 riuos vien muito sumokama 
giau. negu vienos valandos atsilikę (neapleido tik sce- užsienio valiuta nepalygina-

Nepriklausoma ir pavergta 
Lietuva

darbo pajamos savo sklype
lyje. Dabar, kolchozuose at
lyginimus padidinus, esą iš- 

maždaug tas pats. ar

mnių šokių). Tad šioje sri-j mat daugiau, negu vertas vi- 
tyje stengiasi gelbėtis nau- sas mažas grybų siuntinėlis.
jųjų savo kolonijų talentais.! 

i šiuo metu daroma šokėjų
Kolchoze, ar savo darže} atranka Londone Įvyksian 
dirbsi. Bet ir taip esant, kol-1, čiam konkursui. Vasario pa
drožė žmogus negali uždirb- baigoje Vilniuje buvo "tarp
ti tiek. Lrek savame darže
lyje. Tokiuose kolchozuose, 
kur atlyginimas yra "dide
lis“. tai yra, net 4 rubliai už 
darbo dieną (pusrublis už 
valandą!), kolchozinis už-i 
darhis sudaro tik 60*; paja- i 
mu. o sklypelio pajamos —į 
40':. Bet ..pskaičiavus vi-i

respublikinis pramoginių šo
kių konkursas". Konkurso 
rezultatas — rusai (ir tie 
"vakariečiai“, iš Leningra-i 
do) Į pirmą vietą prasiver-j 
žė tik D (ketvirtos lūšies)į 
klasėje. C klasėj nugalėjo į 
estai. B klasėj visas tris pir-} 
mąsias vietas užėmė lietu
viu šokėjų poros. O aukš-l

Knygas, ypač brangias, iš 
užsienio mielai priima (bib
liotekoms) ir siūlosi atsilv-</
ginti irgi knygomis, tačiau 
dažniausiai tokiomis, kurios 
ten atliekamos ir kitur ne-
reikalingos

(Elta)

Jau sugrįžo ir pempes

Nors žiema Lietuvoje ir 
labai šalta. Žuvinto rezerva
to direktorius kovo 12 d. 
Tiesoj rašė. kad varnėnai 
(špokai) Žuvinte jau pasi-

Gera
dovana

lių ir žadėjo 100,000 ha miš
ko — kažin kur nepasiekia
muose Rusijos plotuose. Ką 
gi reiškia 3 milionai rublių, 
kai Amerikos lietuviai kas
met atsiųsdavo savo gimi
nėms ar patys atsiveždavo i v •. . 1 Kai rengiatės duoti kokiaLietuvą per metus po 3 mili- ’
onus dolerių (netoli 6 mil.Išmaną anglistai naiban- 
rublių). Vienintelė monopo- tiems, nepamirškite, kad ge- 
listinė paskola buvo degtu-} riausia dovana yra knyga, 
kų monopolis žemės ūkiui štai čia kelios lietuvių rašy-
remti šios paskolos 1939 
metų pabaigoje buvo likę 
25,193,500 litų arba 4.157.
350 dolerių. Iš viso, krašto 
gerovė kilo, mirtingumas
krito: imant tūkstančiui gy-‘Stories“ (21 autoriaus), 280 
ventojų, nuo 1920-24 m. bu
vusių 17.1*. iki 1940 metais 
12* - . Emigracija sustojo.

tojų parašytos ir i anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

"Selected Lithunian Short

psl., kaina $5.00.

"Tne Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė-Krašto piliečio kūrybini 

entuziazmą pradėjo slopinti 
iš didesniųjų Lietuvos kai
mynų atslenkančios idėjos.
Totalitariniai režimai —So
vietų Sąjungos bolševizmas.
Italijos fašizmas. Vokietijos 
nacizmas — visi jie, nors ir 
skelbė, kad viskas daroma 
žmogaus gerovei, tačiau 
faktiškai tie režimai vertė 

: žmogų būti numeriu. Dar 
į lopšelyje auklėjamas jau 
i gauna numeri, ir jis lieka vi- 
I sam gyvenimui. Vos pradė- 
! ies vaikščioti vaikas irikiuo- 
jamas i spaliukus, pradžios 
mokykloje — Į pionierius.

Į vidurinėje ir aukštosiose mo
kyklose — Į komsomolcus..
vėliau iki gyvos galvos — į *eP^ Končius, 211 p»l-, 
partijos kandidatus ir na- ^a*n^ minkštai* viršeliai* 
rius. Partija viską tvarko irĮ^» Lietais $4. 
rodo kelią, ir žmogus nega-i _ \ S1OS knygos yra gra- 

1 Ii iš jo iškrypti. Dingo fa-} įrištos.______________

vės), 128 psl., kaina $3.95.

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas. M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 Šeinius), 
209 psi., kaina $4.95.

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

"The O.deal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 p»l«, 
kaina $2.00.

"The Maker of God**4,
1 Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

Vy tautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo-

šizmas. nacizmas, bet Lietu
va nuo 1940 m. birželio mėn.

ocoeoseeeoooeco&s

, ' kietai apgaubė ir
Jono Glemžos mintys — pranešimas Stuttgarto lietuviams ęjuose tebelaiko 

minint nepriklausomybės atstatymo sukakti

Kovo 5 
apylinkių 
Lietu v ? 
atstatym 
Įžangos ž- 
L. Beno: .; 
mininkas

. štuttgarto ir jo 
i. tuviai paminėjo 

priklausomybė? 
i9-sias metines.
Į tarė Stuttgarto 
menės apyl. pir- 

K. Šimanauskas.

pateikti tik konspektyvią, 
sutrauktą apybraižą.

J. Glemža kalbėjo:
Po 120 metų trukusios Ru

sijos okupacijos ii- po pirmo
jo pasaulinio karo Lietuvos

savo pan- 
bolševiz-

mas
Pasižymėjusi pavydėtina 

ištverme ir kūrybiniais suge
bėjimais Lietuvos ūkininką 
komunistinė santvarka prie-! 
varta suvarė Į kolchozus. i

1949-51 metais ivvkdvta! 
"ištisinė kolektyvizacija ir j

Knygos 
j alinimui

nr
SNAIGIŲ KARALAITĖ, 

graži pasaka. V. Stanči
kaitės Muštruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių

meno dalyje pasirodė pasta- buvo visai nualinta, krašto triuškinimas ir likvidacija“.; kaina ........................ $1.
vaizdas buvo klaikus, žemė buožijos. kaip klasės, su-

durki. sako. išeina, kad. at
ėmus iš žmonių sklypelius ir.} Čiausioje A klasėje pirmą ir
norint išlaikyti jų pajamas} trečią vietą užėmė irgi lie-| . . . - (_____ _____ o
dabartiniame lygyje, reiktų tuviai, tik antroji vieta teko roc^ vasario vidury, pasiro- minėjirm albėtoju 
tučtuojau padidinti atlygi- leningradiečiams. i dę jau ir vieversių, o kovo ‘
nimą kolchozuose net 2.6 Jūratė ir Česlovas Norvai-i Pradžioje pradėję grįžti ir 
karto. Vadinasi, visų kol-į šos (iš Kauno) esą geriausi pempės. Trumpiausiai iš Žu-
chozininkų dabartiniu paja-} pramoginių šokių šokėjai 
mų tik 36' gaunama iš kol
chozu 
lių

Iš 60 arų (maždaug pu
sės akro) sklypelio maždaug 
pusė paprastai užsodinama 
bulvėmis, apie trečdalis už-: 
sėjama miežiais, o likusioji 
dalis — daržovėmis bei šak
niavaisiai?. Išauga apie 30 
(dvigubų) centnerių bulvių. 
4-5 cent. miežių. 4 cent dar
žovių ir apie 16 cent. pašari
nių šakniavaisių. Viskas su
vartojama maistui ir paša
rui. tik bulviu dalis £
parduoti.

Vidutinė šeima laiko vie

o 64 G —

vinto buvo pasitraukusios klausom -
Jiem? dar teks persirungti gulbės. Paskutinės išskrido 

klype- su viena estų pora Taline. ( gruodžio 13 d., o pirmosios 
paaiškės, kas Londone grižo vasario <kur

turės šokti už rusus.
1 Elta)

Nepaprastas gyvybės 

išgelbėjimas

Treciojoj Vilniaus ligoni
nėje dirbanti gydytoja kar
diologe. medicinos mokslų 
kandidatė Aldona Lukoše- 
vičiūtė prieš kelias dienas 
laimėjo sunkią kovą. gelbė- 

lieka ■ dama širdies smūgio ištikto 
ligonio gyvybę. Jonas Ožo- 
las, 65 m. amžiaus darbinin-

ną k ,rvę. dvi kiaules ir apie kas. buvo atvežtas i ligoni- 
1 . ~*ų Pasigamina 3.6-4 nę. ištiktas miokardo infark-

.;. us mė 25.5 cent to. širdies veikimas buvo at- 
pieno i; įpie .... kiaušinių gaivintas 33-mis gydomai- 
(Pašaro kieki? papildoma^- siais (4-6 tūkstančių voltų 
ir is kolchozo gaunamais pa- Įtampo?) elektros smūgiais, 
šarais, kuriuos gauna darbo. Taj tvr-o beveik 10 valan-j 
atlyginimo sąskaiton). (}ų. neienyoė, kad tiek smū- 

Sau prasimaitinti vieno : gių tektų pavartoti ir sutri- 
šeima (vidutinė) — 1965 m-Į kimą nugalėti.
apskaičiavimu — maistui} Tas atvejisa p:
suvartoja 5.4 cent. grūdų. 
8.6 cent. bulvių. 2 cent. dar
žovių. 1.5 cent. vaisių. 2.8 
cent. mėsos ir gyvuliniu rie-

ejis buvo aprašy
tas Maskvos laikrašty Trud. 
ir žinia apie tai buvo per
duota net New York Times. 
Lietuvoje Tiesa (kovo 17)

d.
(E)

Pirmasis pedagogikos 

daktaras

Jonas Laužikas, gimę? 
1903 metais, neseniai gavo 
pedagogikos daktaro laips
ni. Tai pirmas tos mokslo 
šakos daktaras Lietuvoje.

Dr. J. Laužikas jau nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
pasižymėjęs savo darbais 
pedagogikos mokslo srityje 
ir daug rašęs Įvairiais tos 
sritie? klausimais.

Nuo 1958 m jis dirba 
mokslinį darbą Mokyklų 
mokslinio tyrimo institute.

Iš Vilniaus j Panevėžio 

teatrą

Devyni autobusai, pilni 
vilniečių, kovo 16 d. važia
vo iš Vilniaus Į Panevėžį. 
Visi keleiviai važiavo i teat
rą. pasižiūrėti J. Miltinio re-balų, .19 cent. pieno ir 625 tą atvejį papasakojo, rem- ž?u'oto w Borel;erto

.lausinius.
Iš visų Lietuvoje sklype

liuose išaugintų bulvių 1965

damasi tik Maskvos laikraš
čio informacija.

(E)

ke už dunr vaidinimo.
(E)

ruoju metu dažna lietuvių 
parengimų dalyvė sol Lai
mutė tienė. Minėjime mirtingumas didelis, emi- tinga kova su buožėmis ii
dalyvav (kiečių valdžios gracija gausi. Laisvę iškovo- kitais priešiškais elemen-
atstova? nner, latvių (R. jusiam lietuviui ir ypač ūki- tais“. 1949 m. i kolchozu?
Liepinš. vęs Rygos bur- ninkui teko sunkūs uždavi- turėjo Įstoti 217.2 tūkstan-
mistrasi i- uiti. Pagrindiniu niai. šiuo? uždavinius jis čių ūkių. 1950 m.

buvo; sumaniai bei nuosekliai vyk- tūkst. ir 1951 m. 
pakviesta? .eseniai savo 80 dė nem įklausomo gyvenimo tūkst. ūkių. Partija vistebe- 
metų amžiaus atšventęs buv. būvyje ii pasiekė labai kartoja, kad kolektyvizaci- 
Pienocentr vadovas nepi i- daug. ja buvusi savanoriška ir kad

pramone 
kinta ar

karo metu sunai- Pagal komunistus, siekiant; ALGIS IR ALYTE, spalva
įerkelta Į Rusiją, kolektyvizacijos, ėjo "ryž-

Lietuvos 
ža. Jo

laikai?
praneši- ūki. Labai didelę reikšmę Jonių, jog tai buvęs

Me?kime žvilgsnį į žemės dabar niekam nebelikę abe- 
ūL’l T oKoi lAfT lllIVOC "tClSlP-Jonas Gle

mas skyrėsi nuo Įprastinių} turėjo žemės reforma. Pri- gas pasirinkimas“. Tuo tar- 
tokiomis ogomis sakomų vatu? miškai buvo nusavin- pu šiandien Lietuvos meni- 
kalbų. ne? J. Glemža dau- ti. dideli dvarai išparceliuo- ninku, rašytojų sąžinė šiuo 
giausia dėmesio skyrė ūkinei ti ir pakei?ti nedideliais nau- klausimu tebėra nerami Iš 
Lietuvos Iečiai nušviesti; jakuliu ūkiais, ir kaimai iš- jų vis dažniau pasigirsta at
kišto kamanoms išvadom? skirstyti viensėdžiais. Paly- viresnių pasisakymų apie 
pasidaryti.. Toliau seks. į ginus 1909-1913 metų tarpo tai. kaip ten iš tikiųjų yra 
Kiek ap‘. .rūpintos Jono} derliu metinius vidurkius su: buvę su ta ūkių kolektyviza- 
Glemžos pranešimo Stutgar- 1934-1938 m tarpo vidur- cija
te mintys. ; kiais. gauname 86*7 vidurki

Pradžioje J. Glemža pri-; aukštesnį, ir iš kaimyninių 
minė. jo_ mus dažnai bei} nedidelių kraštų tik viena 
pastoviai siekia iš Lietu- Suomija savo vidurkiu buvo 
vos ir Ryt Berlyno propa-i pasiekusi 93.3G. 1939 me-
gandinė ? auda. kurioje’tai? bendras grūdinių kultu-i

V. A.

(Pabaria kitam numerv).

pilna pasigyrimų laimėji
mais Įvairi -e srityse ir ku
rioje nejiamirštama sunie
kinti nepriklausomos Lietu-

KĄ TIK GAVOME 

Žydinčios dieno*, Prano
įų derlius sudarė 1.717.735 
tonas (be Klaipėdos kraš
to). Galvijų tuo metu Lietu- Naujokaičio premijuota 
voje buvo 1.199,550, iš jų į manas, 250 psl., kaina S3.50.

vimo knygelė su įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šia? knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

—101.4 į MEŠKIUKAS rudnosiu- 
-0.2! KAS. eiliuota pasaka, para

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

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ Į MĖNULI, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50 
ŽAIŽARAS. I). Cibo pasaka 

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

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

GINTARO TAKAIS, J. Na- 
•ūnės eilėraščiai, daug ilius~ 
traciju. 64 psl.. kaina $1.80. 
37NTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

s ro-

vos laikom pi. Toji propa- melžiamų karvių—805,150.; Kritusieji už laisvę, para 
ganda ypa-i taiko palenkti} Trūkstant kapitalo, pra- šė Vladas Ramojus, tai vei- 

monė vystėsi sunkiau. Pa- kalas apie partizanines ko- 
bartini? sovietinis režimas} vas Lietuvoje. 182 psl, kai- 

aeities Toliau nepriklausomai Lietuvai vis na §2.50.
pastebėjo, kad prikišo, kad ji buvo pateku-' Nardžio pulkas,

savo puses, musų jaunimą, 
kuris augo čia ir nepažįsta 
Lietuvos
kalbėti? ia Balės1

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

SYS. D. Rudokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovan«. 
vaikams, bet ir senelia* 
su įdomumu ir malonumu 
skaitvs. Kaina tik $2.00. 

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

Stuttgarto Lietuvių Bend-į si kapitalistams į nagus. Tai: Vaivorykštės, kaina $2. 
niomenė? apylinkė susirūpi- netiesa, nes kapitalas ne- Skaidrytė, Balės Vaivo-Į 
nusi supažindinti savuosius,} plaukė Į nualintą Lietuvą.j įykštės 5 scenos vaizdeliai, 
mūsų visuomenę, su Lietu- Jeigu pradžioje. 1920-21 m.,} kaina $2.
vos gyvenimu praeity ir jos būtu buvę gauta paskolų, tai Jonuką* keliauja, pasaka, 
dabartine būkle. Dėl to ir J. kraštas būtų dar sparčiau pagal Kanapnickienę parašė 
Glemža pi;. Ižiai buvęs pa- atsigavęs. Rusija, išnaudoju-; Jonas Valaitis, kaina $1.50.A.K VI VI -\lf Vam- 
kviesta? padaryti pranešimą si Lietuvą per 120 metų .iri GediminoMpna. ir Nerin- ‘ įįut0'į. pasaku’ir padavi; 
apie ūkinius Lietuvos klau- karo pradžioje evakavusi į ga, eiliuotos pasakos ir le- kaina
' is. Tema tiek plati, kad Rusiją daug gėrybių, buvo gendos, parašė Jonas Valai- ų’ A p *’ *

ėtojas -i karta užsimojo davusi 3 milionus aukso rub- tis, kaina $2.25.
Simu 
kalbėti* j
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Lietuvių Bendruomenės 
rinkimai

MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

i taip pasakius, ar yra du at- 
,; skiri gyvūnų pasauliai: vie

nas žmogaus, o kitas ketur
kojų?

— Maik, nemeluok, ba aš 
klausau

— Gerai, tėve, klausyk ir
gerai klausyk, kad nepa- JAV Lietuviu Bendruomenės Tarybos rinkimai įvyks 
mirštum. kaip mokslas aiški- 1967 m. gegužės mėn. 6-7 dienomis Jiems pravesti vyriau- 
na mūsų praeitį. Visos su šia linkimų komisija sudaryta Bostone. Ją sudaro: 
tuo klausimu surištos moks- pirmininkas Antanas Škudzinskas, sekretorius Kazys 
lo šakos palyginamoji Šimėnas ir nariai Vytautas Izbickas. Jackus Sonda, Jonas 
zoologija, anatomija ir fizi- Valiukoni.. Vyr. komisijo. adresas: Kazys Šimėnas, 45 
ne antropologija - parodo, ,b g Dorche,ter Ma5s 02124. TeL 825.3352. 
kad žmogus neturi sau atski- ... . ... ,
10 pasaulio. Lyginant kaulą Pirmosios rinkimines apygardos linkimų komisiją 
su kaulu, kūno organą su or- sūdai o:
ganu — visos šitos žmogaus' Algis P. Raulinaitis (pirm.), Adelė Balsienė, Balys
dalys yra tokios pat, kaip ir Graužinis, Feliksas Kudirka ir Kazys P r ii man tas. Komisi-
kitų gyvūnų, tik vieni yra 
daugiau išsivystę, kiti ma
žiau. Pavyzdžiui, žmogaus 
ir antropoidų anatomijos y- 
ra labai panašios, tuo tarpu 
varlės ir žuvies kūno struk
tūra yra mažiau išsivysčiu
si, primityviškesnė.

— Ar tu pasiutai! Kaip tu 
gali žmogų lyginti su varle?

Raulinaitis. 1501 Riverside Drive,

apygardos rinkimų komisiją

— Alou. Maik! Kaip tu — Nu, pasakyk, kur tu
šiandien fylini? matei žmogų su uodega?

— Neblogai, ačiū O kaip — Uodeguoto žmogaus aš
tėvas? nemačiau, tėve, bet tėvas tu

— Nesiektai ir aš. Tik pa- rėtum žinoti, kad ir antro
vasario išsilgau. poidai uodegų neturi. Ju

— Pagal kalendorių, tė- rankos ir kojos turi po
ve, pavasaris jau praeitą 
savaitę prasidėjo.

— Nu, jeigu prasidėjo, tai 
jau nesušalsim. Ant tos in
tencijos galėtume suraliuoti 
kokią nors karunką, ar ką... 
Ale verčiau grįžkim i rojų. 
Praeitą syki tu man žadėjai 
išvirozyt, kas buvo Adomas 
su Jieva; nu. tai dabar gali 
pasakyti, kas jie buvo per 
vieni: nigeriai. ar gal mūsų 
tautiečiai?

— žinai, tėve. kreipkis 
šiuo klausimu pas kleboną. 
Jis turėtų geriau žinoti, ne
gu aš.

— Vot tebe raz! Jau 6( 
metų eini į škulę, o dar neži
nai, kaip atrodė Adomas su 
Jieva. Jeigu aš tiek laike 
prie knygų sėdėčiau, tai bū
čiau lojaris ląik hel. Ai be- 
čiu!

— Šito klausimo, tėve. ne
žino nei "lojal iai“, nes Ado
mo ir Ievos niekas nematė 
ir niekas jų renufotografa- 
vo. Nėra dargi žinios, ar to
kia pora yra kada nors bu 
vusi, ai ne 0 jeigu buvo. 
tai nežinia, kokios .ii buve 
rasės, ir nežinia, ar ji vaikš
čiojo dviem kojom, ar visom 
keturiom.

— Tfu, ant tokios šnektos
— Kodėl "tfu“?
— Nu. tai kaip kitaip aš 

turėčiau tau atsakyti? Juk 
tu žinai, kad keturiom ko
jom tik monkės ropoja.

— Ne visos, tėve. Yra ke
turios beždžionių veislės, ku
rios vaikščioja lygiai ketu
riom. kaip ir dviem kojom. 
Jos daugeliu žvilgsnių pana
šios į žmogų. Mokslas vadi
na jas antropoidais.

— O ką tas reiškia?
— Tas reiškia beždžion

žmogį, tėve. Tas žodis iš
verstas is graikų kalbos. 
Mat. graikų kalboje žmonės 
vadinasi antropos. o išvaiz
da ar pavidalas — eidos.

jos adresas: Algis P 
Burbank, California.

11 -sios rinkiminė 
sudaro:

Birutė Vindašienė (pirm.). Ignas Kazlauskas, Gvidas 
Valentinas, Viktoras Motušis ir Kazys Kuprys. Komisijos 
adresas: Birutė Vindašienė, 6443 So. Wasbtenaw Avė., 
Chicago, Illinois, 60629.

IlI-sios rinkiminės apygardos rinkimų komisiją 
— Tėve. aš nepasiutęs, ir j sudaro:

tai ne mano išgalvota paša-i Vladas Braziulis (pirm.), Regina Nasvytienė, Ona 
ka. bet faktais paremtas Žilinskienė, Vladas Blinstrubas ir Antanas Garka. Komi-

Policija veda Eugene McKenna iš Revere, Mass.. vie
ną iš trijų jaunuoliu, kaltinamų Bostone nužudžius 
televizijos programos rengėją Jacką Landau.

pirštus; jų dantys yra tokie 
pat kaip žmogaus, ir krauja 

į toks pat.
— Maiki, kaip aš matau, 

tai tu nori man Įkalbėti, kad 
monkės yra mano giminės, 
ar ne?

— Nenusigąsk, tėve, nes 
geriau yra žinoti, negu neži
noti

— Aš, Maiki, žinau, kas 
aš esu: tu manęs su monkėm 
nesugiminiuosi.

— Tėvas gali žinoti, kas 
esi dabar, bet nežinai, kas 
buvai prieš milionus metų.

— Maiki, prieš milionus 
metų manęs čia nebuvo. Ga! 
nebuvo dar nei Lietuvos, nei 
Amerikos, nes Biblija sako. 
kad svietas buvo sutverta 
'ik prieš šešis tūkstančiu 
metų. Tai matai, kaip buvo’

— Tėve. Biblijos aš čia 
nekritikuosiu, nes ji pati sa
ve sumuša. Ji nežino net to
kio paprasto dalyko, kad že 
mė yra apskrita. Ji sako 
kad šviesa pasaulyje atsira
do pirma, negu saulė. Tai y- 
ra grvna nesąmonė. Todė1 
nereikia žiūrėti, kas Biblijoj 
parašyta. bet ka mokslas sa 
ko.

— Olrait. tai išvirozyk, 
ką jau tas mokslas tau pa
kako.

—Norėdamas patirti žmo
gaus praeiti > tėve, mokslas 
pradėjo tyrinėti jo. tai yra 
žmogaus, santykį su kitais 
gyvūnais, kurie gyvena že
mės paviršiuje. Ar žmogus 
atsirado atskirai nuo jų? Ai 
jis visada atrodė taip, kaip 
dabar? Jeigu ne, tai kaip jis 
atrodė proistoriniais lai-

ar.tropologijos mokslas. Ir 
tas mokslas labai įdomus. 
Jis sudeda vieno gyvūno 
kaulus su kito gyvūno kau
lais ir parodo, kad jie pana
šūs. Net paukščio sparnas 
yra panašus į žmogaus ran
ką : kaip sparno kaulas yra 
pririštas prie peties, taip ir 
rankos; kaip sparnas per vi
durį turi alkūnę,, taip ir ran
ka tun alkūnę; ir nuo alkū
nės iki riešo rankos kaulas 
yra dvigubas; sparno taip 
pat dvigubas. Net jūrų gyvū
nas dolfinas turi panašu į 
žmogaus ranką peleką — 
penki pirštai, kiekvienas iš 
trijų dalių, ir lygiai tokią pat 
riešo, konstrukciją, kaip 
žmogaus rankoje. Todėl 
mokslas ir sako, kad žmogus • 
neturi sau atskiro pasaulio: 
jis priklauso visų gyvūnų ka
ralijai.

— Dac inaf, Maik Gud- 
bai!

MIAMI, FLA.

Mes šitaip minėjome 

Vasario 16-ją

sijos adresas: Vladas Braziulis, 17421 Schenely Avė,, 
Cleveland, Ohio, 44119.

IY-sios rinkiminės apygardos rinkimų komisiją 
sudaro:'

Valerijonas Balčiūnas (pirm.), Zigmas Strazdas, 
Algimantas Dragūnevičius ir p. Dapkienė. Komisijos ad
resas: Valerijonas Balčiūnas, 87 Englewood St., West 
Hartford, Conn.

V-sios rinkiminės apygardos rinkimų komisiją 
sudaro:

Juozas Maurukas (pirm.), dr. E. Radzivanienė ir 
Vaclovas Alksninis. Komisijos adresas: Juozas Maurukas, 
84-23 116 th St, Richmond Hill 18, N. Y.'

Apylinkėse rinkimų komisijas sudaro apylinkių val
dybos Vietovėse, kuriose neveikia organizuotos Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės. Tarybos rinkimams pravesti 
komisiją gali sudaryti atskiri asmenys arba bet kuri vei
kianti vietoje lietuvių organizacija, susitarusi su JAV LB 
Centro valdyba.

Būti renkamu į LB Tarybą turi teisę kiekvienas lie 
tuvis, įtrauktas į apylinkės rinkikų sąrašą.

Kandidatų sąrašą rinkiminės apygardos rinkimų ko
misijai gali siūlyti ne mažiau kaip 10 rinkikų grupė. Atski
ru sąrašu gali būti pasiūlyta ne daugiau kaip 7 kandidatai.

Kandidatų sąrašai rinkiminių apygardų rinkiminėm* 
komisijoms įteikiami ne vėliau kaip iki 1967 m. balandžio 
7 dienos (pašto antspauda I.

Prašome laiku sudarvti rinkimų komisijas, laiku pa
siūlyti kandidatus ir ruoštis sėkmingam rinkimų prave- 
dimui.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

N.L. dabar pradeda duoti pianesimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—-Montreal, Canada.

Jau baigiamas

1967 METŲ "KELEIVIO“

KALENDORIUS
BELIKO TIK KELIOS DEŠIMTYS EGZEMLIORIŲ

.1

kais? Ar jis buvo daugiau ar 
mažiau panašus į kitus gy
vūnus?

— Nu, tai ką jis surado, 
mokslas?tas

— Kad surastų aiškų at
sakymą, tėve, mokslas žiū
rėjo bendrai Į visą gyvąjį

Taigi antropoidas reiškia pasauli. Lydinant visų gy-
žmogaus išvaizdą, nes iš tik
tųjų tų keturių veislių bež
džionės labai panašios Į 
žmogų.

vūnų išvaizda ir jų anatomi
ją. prieita prie klausimo, ar 
reikia žmogų imti atskirai 
nuo žemesniųjų gyvūnų? Ki-

Minėjimas buvo vasario 
19 d. Lietuvių klubo salėje 
Ji pradėjo Amerikos Lietu
čių Tarybos skyriaus pirmi
ninkas A. D. Kaulakis. Le
gionieriams L. J. Stasiuliui 
ir Martynui Ališauskui Įne
šus Amerikos ir Lietuvos vė
liavas. šių valstybių himnus 
sugiedojo Anita Kamiene, 
maldą už Lietuvos laisvę su
kalbėjo kun. S. Dambraus
kas. Tylos minute pagerbus 
žuvusius dėl Lietuvos lais
vės, Jennie Bukaveckiene 
perskaitė miesto burmistro 
ir gubernatoriaus deklaraci
jas.

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo Valerijonas Šimkus.

Aukų Amerikos Lietuvių 
Tarybai surinkta $750, ku
riuos sudėjo:

$50 aukojo Dan Kuraitis; 
$35 — Miami Amerikos Lie
tuvių Klubas; $30 — Valeri
jonas Šimkus; $25 — Petras 
ir Ona Silos.

Po $15: C Jeznis, Miami 
Sandaros kuopa. Miami Mo- 
tesų S-gos kuopa, SLA 44 
kuopa.

Po ŠIO: S. ir J. Adomai
čiai, Bukaveckai, J. Gudaus
kas, A. Grigaliūnas, A. Ka
marauskas. Z. Kaulakis, 
Miami Moteių Klubas, D. 
Slyvinas. A. Stangvila. P. 
Stevens. J. P. Tumavichiai,

$7 aukojo A. Dičmanas. tė J Bukaveckiene. kurios 
Po $5: Alekna. A. Bacevi- buv0 Paimtos vienu balsu.

Vėliau buvo šokiai.čius, A. Bakšys, Braukliai,
P. Bružas, J. Buyauskas. K.
Dibulskis, A. Drevinskas, P.
Eigelis, J. Garolis, S. Jazbu- .. . , ,. . T v
tis K. Kodatis, E. Kleviskie- Mass" f^d'enis Jam bu-
nė. S Kodys, Kriščiūnas. P. 
Kater. L. Kutchins. J. Liule- 
vich. K. Levnasitienė, A. 
Morkus, J. Michats, S. Mi- 
reckis, J. Miškinis. J. Nevis, 
A. Noreika. V. Ogden, J. O-

Tą savaitę išpuolė Povilo 
Rubinsko iš Arlingtono.

vo sudainuota 
metu“.

Ilgiausių

Ar ne veidmainystė?

. , r, • t .i Miami Heralde buvo is- neska. V . Ragis, J. Butkus.- ,,m ,.
V„n T ppyiitk P Pav F sPausdlntas latvi° TedlS kun J. Kazutis, P. Ka\. f. ZieHng laiškas? kuriame ra_
Rodgers. J. Rukša. O. Piku- 
tis. J. šeštokas. V. Stanaitis. 
L. Stasiulis. J. Strodomskis, 
dr. S. Tamošaitis, Tamoliū- 
nai, J. Urbanas, V. Valaitis,

soma:

"Labai malonu, kad Jung
tinės Tautos pareiškia, kad 
jos nori kolonializmo galo,

J. Valys. J. Versiackis, O. kad visos tautos galėtų būti
Vildžius, J Yerbela, S. Za- 
vatskas, W. Zees. V. Yakš- 
tas ir V. Jankus.

Jo turinys:

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

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

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

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?

Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai ?
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?
Vietnamas faktų šviesoje*
Straipsnis Jaltai prisimintu
Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?
Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televiziją?
Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.

100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.

Be to, kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar 
geresnių juokų.

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS 

Kalendoriaus kaina — 95 centai

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS

636 Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127

laisvos. Kokia veidmainys 
tė! Jungtinės Tautos reika
lauja nepriklausomybės Va
karų kolonijoms, kaip pav. 
Cocos salai su 606 gyvento
jais ar Pitcairn salai tik su 

Jame svečių buvo joj gyventojais. Bet jos nie
kada nereikalavo apsispren
dimo ir nepriklausomybės 
Ukrainai, Armėnijai, Lietu
vai, Latvijai, Estijai ir kitom 
tautom raudonojoj kolonia- 
linėje imperijoje, kur dau
geliui milionų žmonių yra 
paneigtos žmogaus teisės“.

Kiti aukojo po mažiau.
Antroji minėjimo dalis 

banketas 
per 400. Ir čia vadovavo A. 
D. Kaulakis. Gražias kalbas 
pasakė Dan Kuraitis ir kt. 
Gražiai padainavo Anita 
Kamiene su este Meeta 
Sepp, kurioms pianinu prita
rė latvė Patersone. Porą lie-
tuviškų šokių pašoko Juzės 

Elena Tuinyla ir P. Variako-1 Jazbutienės painiosios mo
jis gaitės. Rezoliucijas perskai- L. J. Stasiulis
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MOTERŲ SKYRIUS
r
i

ANTANAS BIELIAUSKAS

Prisirpusios vyšnios
(Tęsinys)

— Kur tu? Peršalsi, — išgirdus: vyro žingsnius, Įspė
jo Molienė.

— Eisiu piie vyšnių. Žvirbliai jau čirškia, — tarė 
senis.

— Et, tie nevidonai, — atgijo Molienė.
— Šitokios prisu pusios vyšnios. Nors suėstų, o leidžia 

ant žemės biaurybės.
- Taigi.
— Ar manai, atvažiuos?
— Turėtų. Rašė.
— O gal visgi jam pasakyti, kad tau blogiau. Savas 

vaikas.
— Nereikia. Nereikia, motin. Tik rūpesti užduosi. 

O padėti vistiek negalima. Dar pagy vensiu. Piaeis.
Senis išėjo Į lauką, ir Molienė girdėjo, kaip jis. poš

kindamas lazda Į tvorą, trumpai riksnojo:
— štiš. štiš, biauiybės.
Lango stiklu vėl kilo bitė
Jie atvažiavo jau Įsidienojus. Žalsva "Volga“. tartum 

lengva paukštė, lenkdama smilgų ir ramunėlių galvutes, 
pamažu įčiuožė Į kiemų ir sustojo šalia durų.

Molienė skubiai sagstėsi purviną ir suplyšusią pri
juostę, ir jos neklusnūs pirštai niekaip negalėjo atrišti 
mazgo. Paskui ji truktelėjo dirželį ir prijuostę numetė 
ant tvoros.

Pirmiausiai išlipo ji: Plonutė, geltona suknele ir švie
siais ant pakaušio suverstais plaukais. Marčios lūpos buvo 
nuteptos raudonų dažų sluoksniu, ir Molienė iš karto net 
nežinojo, kaip su ja pasisveikinti Bet juodvi apsikabino, 
prisiglaudė žandais, ir to pakako.

— Jau manėme, kad vėl nesulauksime, — sutrikusi 
tarė Molienė.

— Kodėl? — nustebo marti. — Negi dar neprisirpo 
vyšnios? Juk Kazys rašė.

— Kurčia neprisirps. Tėvas žvirblių neatgina.

Ben. Rutkūnas

VAKARE

Girgžda kaimo svirtys---------
Meldžias vakarui dirvonas
ir giria suklupus---------
Užliūliavo miglos lanką.
Toks saulėlydis raudonas — 
tartum tavo lūpos!
Vakaras bučiuoja dieną 
ir — nenori skirtis---------

Klausimas

Teisės patarimai
Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime ūiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė.
Boston, Mass. 02131.

Atsakymas

zys.

Jei kreipiamasi Į teismą, 
prašant teismo nutarimo 
modifikacijos (modifica- 
tion). niekas negalėtų numa
tyti, kaip teismas atsižvelgs 
i visas pakitėjusias aplinky
bes. Tai priklauso nuo Įvai- 

brangaus lai-: rių sąlygų ir dažnai ir nuo 
Iiaties teisėjo.

Jeigu teismas ras reikalo
T, . . . , 1 priteisti Tamstai daugiau pi-| pas. IV,es 4 metus mudu per-, Ugo g vyro_ tejg££

tos advokatui prašant, galė
tų Įsakyti Tamstos vynai už
mokėti už Tamstos advoka-

Ar skaitei 

šias knygas?
NULAUŽTA ŠAKA. tri

jų vaizdelių pyrė. parašė 
Stasė Vanagaitė-1 Ytersonie- 
nė, 81 psl.. kairia $2.

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

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

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistu okupacijai, kai- 

1 na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES
GIMĘ. lietuvių dainynas,

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

PLAUK, MANO LAIVELI,
Petro Segato eilėraščiai.

Žmonės Tamstai rašo to
kius ilgus laiškus, klausdami 
koki nors paprastą klausi
mą. Man atrodo, kad Tams
ta esi labai kantri ir kad 
žmonės galėtų sutrumpinti 
savo laiškus ir negaišinti 
tiek Tamstos
ko

Mano klausimas bus trum-[.

siskyrėm su vyru. Teismas', 
man priteisė mažamečius 
vaikus ir liepė vyrui mokė-

į monv iT^^likullaiky t0 Patai'navim^ Jei teismas j 3 i p?k. kaina............ $2.00
, monv) n uz vantų įsiauty- - at^Vvtn "naVolti“ ta 

(ehild support). Visa ir atsisakytų "pakelti“ tą 
Tamstai mokamą sumą. jis. 
nepaisant to, galėtų Įsakyti ,.
Tamstos vyrui sumokėti novellų’ kaind 
Tamstos advokatui už jo tei- Jonas Aistis, POEZIJA, 
siškus patarnavimus. Tačiau Joje yra šio žymaus poeto

,, . . , , jei teismas to nepadarytų, visi eilėraščiai, 420 psl., kai-kelte savo darbą ir kad JtsĮTamaa u B Jg
idaoar uždirba daugiau neilTamstos advokatas dirbtų 
i UI,i doleriu per saraitę, at-, Tamstos nau(|ai be atlygini- 
■skaičius visus mokesčius ir,
; kt. Nuėjau pas savo advoką- »• -'^‘unu .»<Tamsta pati turėsi nutar- . / ~ . ..... n, \ dokumentine medziagtti, ar Tamsta nori rizikuo-' 

ti“ reikalingas išlaidas. Nie-
kas negali "iš anksto“ Tams- . - _ M n , ....
tai duoti pageidaujamo už- ' P", >ta!> X e
tikrinimo. * „foąnsotnm nunrat snr

mą (cūild support).
; suma buvo tik 30 dolerių,

uždirbdavo, bet vyras tada 
i tik 85 d oi. per savaitę, tad 
į aš buvau patenkinta. Nese- 
1 niai sužinojau, kad jis pa-

• tą ir ji paklausiau, ar aš ga- 
; lėčiau dabar gauti iš vyroVirtllVC ; daugiau pinigų, nes man yra

labai sunku pragyventi iš tų 
Kovo pradžioje Bostone ČIA MOTERŲ NEPRIIMA 30 doleriu. Aš dirbu tris va- 

; buvo "Namų paroda“, ku- karus per savaitę ir uždirbu
i rioje buvo galima pamatyti Moterys veržias i visa- ap;e 3^ dolerius, bet gi rei- 
' ir ateities virtuvę. Visi ypač gyvenimo sritis, bet iki šiol kja mokėti, b- nuomą, ir už į 

ki-
Advokatas

• * *

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

n , • • -it-’, . . - - • 1 • • t kia mokėti, ir nuomą. _
— O kaip vaikezai, — pasisveikinęs prašneko Ka-į domėjosi negyva tarnaite, joms nepavyko Įeiti į Lon- drabuži, ir už vaistus, ii
— Nelenda Į sodą? Anksčiau jie mėgindavo. į kuri viską moka dirbti grei- dono akcijų biržą, kur yra! tokjas išlaidas. Advoka
— Dabar eina, — nedrąsiai tarė tėvas.
Molienei atrodė, kad sūnus kažkodėl susenęs ir pa

vargęs. Tai ji pastebėjo, kai jis rangėsi iš mašinos.
— Kas tau, Kaziuk? — neištvėrė ji. — Tu labai

išbalęs
— Nagi, vakar padaugino. — pasakė mani.
— Kad tu iš karto jau ir skundi. — juokavo Kazys.
— Tai vėl, tur būt. koks balius? — paklausė tėvas.

• ciau ir geriau, negu dabar 
!sugeba gyva.

Tai robotas, panašus i tik
rą moterj, 5 pėdų 8 colių 
aukščio ir 65 svaini svorio, 
apvilkta, aišku, trumpa virš 
kelių «uknele. dėvinti kau
ke ir saulės akinius.

3.500 narių, ir visi vyrai. Bet‘ man asakė, kad jįs turėtų 
moterų priėmimo klausimas, kreiptis į teismą, ir paprašė
ir ten buvo iškeltas. Už pri-į

K D., Canada

Kaip Tamsta pats paste
bi, Tamstos klausimas nėra

šeimininkė.

ėmimą tebaisavo 55 G, o na- kkaip ?ako. jis nieko neda 
riui priimti reikia 75' > bai-' 
sų. Jei ir tiek balsų būtų bu-

manęs 100 dolerių avanso, teisinio pobūdžio. Tamsta

1 rys. Tada aš ji paklausiau,
pats turėsi nusitarti, ar yra 
Tamstai saugu ar nesaugu*

ar jis tikrai gali mane už-Į lankytis Lietuvoje, 
vę už priėmimą, tai vis vien, tikl-inti, kad aš gausiu bent
moterys nebūtų galėjusios 
pačioj biržoj makleriauti, 

norėdama,. bet tik būtų galėjusios ofi-
Įkurtuves atšventėimi naują butą persikėlėm, —' kad būtų atliktas kuris nors cialiai būti akcijų maklerių 

paaiškino sūnus. — Dabar visi patogumai. Karštas van- darbas, turės paspausti ati-. draugijų dalininkėmis ir tar-
duo. Garažas panosėj.

— Tai kiek kambarių?
— Keturi ir dar vienas mažutis.

— O anūkėlio kodėl neatsivežei? — tik dabar prisi
minė Molienė mažąjį Ričardą.

— Taigi pakelėje palikome. Rajone, pas Kazio drau
gą. Niekaip neištempėm. Ten yra vaikų ir jam bus sma
giau. o važiuodami namo pasiimsime. — paaiškino marti

— Tur būt, jau didelis užaugo?
— Oho koks, pamatytumėt. Su tėvais jau nelabai. 

Tik draugai, tik kompanijos, savi rūpesčiai. Rudeni i 
mokslus išleisime.

— O tas draugas irgi inžinierius?
— Neseniai paskirtas. Gamyklos direktorius. Gavo 

atskirą namą su sodu. Mačiau, net sūpuoklės Įtaisytos, — 
aiškino sūnus.

— Labai įdomus vyras, — dar pridėjo marti. — Aš 
jį atsimenu iš studijų laikų. Kartu šokdavome ir net..

Kaziui šie žodžiai nepatiko.
— Ką čia, Nijole, niekus tauški.
— Bijai konkurento? Nebijok, nebijok. — ji ranka 

patapšnojo Kaziui per skruostą.
Abu tėvai stovėjo susigūžę, nesuprasdami, kam rei

kalingos tokios kalbos. Jų akyse keitėsi džiaugsmas ir liū
desys. Jie visada didžiuodavosi ir džiaugdavosi, kai pa
matydavo papieviais atplaukiančią "Volgą“. Rodos, ir vai
kas abu mylėjo vienodai. Tik kiekvieną kaitą, kai jie iš
važiuodavo, senis pajusdavo, kaip tolstanti "Volga“ tolina 
juos vienus nuo kitų. Paskui rytais seniai Moliai ilgai gin
čydavosi, kodėl taip atsitinka. Ir jie nerasdavo atsakymo 
Jų jaunystės gyvenimas buvo visai nepanašus Į sūnaus. 
Dažnai dėl to jie mėgindavo kaltinti Nojolę, bet paskui 
paaiškėdavo, kad marti irgį-gera.. Juk ji niekad blogo

tinkamą mygtuką, ir robotas, pininkauti paštu ar telefonu, 
atliks tą darbą. Ji padėklą1 . .
su nešvariais indais padės' NeabeiOuna, kad kada 
kur reikia ir beregint juos n?ls 11 akcijų birža nebebus 
išplaus.ir išdžiovins. Ji mo- x,en veikimp sritis, 
kės net kojines suadyti. Ji; 
galės ir sunkius daiktus pa-i 
kelti, išvirti kavą. Įjungti
muziką ir tt. ir tt . o kai dar
bas bus baigtas, pasišalinsi 
i sandėliuką šluotoms sūdė- New Yorko ir Bostono op-į 
ti. j tometristai išrado akinius.

. kurie veikia kaip mikrosko-
rodyti stebuklas, bet žino-į >,adldln-
vai pranašauja, kad tie, ku- t, t18.
•ii o nnn . * karto. Toflel su tais akiniaisne sulauks 2.000 metų. to- vi?aj matantieji

kia tarnaite resisteoes, nes, gaU )engvai skaį .

IŠRASTI NEPAPRASTI 

AKINIAI

10 dolerių daugiau per sa
vaitę, negu dabar gaunu? 
Jis man atsakė, kad nieko 
tikro nėra ir negali būti. Rei
kia. girdi, pabandyti.

Aš turiu keletą dolerių 
banke, bet nenorėčiau visus 
išleisti, nes su vaikais nie
kuomet nežinia, gali susirgti 
ar šiaip kas gali atsitikti. A- 
tiduosi paskutinius pinigus 
ir. bėdai ištikus, neturėsi kur 
kreiptis Prašau man patar
ti.

Išsiskyrusi motina

Ohio.

kiekviena šeima galės ją
"pasisamdyti“. Jos nereikės 
maitinti, o įvairius darbus ji 
mokės atlikti greitai ir ge
rai.

Tuos akinius jau išmėgino 
167 asmenys. Iš ių iie tiktai
septyniems
bėjo.

iekfc nepagel-i

žodžio nenumetė. O gal tik vaidina gerą? Meluoja? Bet 
kam jai prieš senus žmones ir dar vyro tėvus?. Ji tik tru
putį keista, ir viskas. Nori pasirodyti. į aiuokauti. Jeigu 
kartais ir nepasiseka — kas čia blogo. Ti< sa, Ričardėlis. 
Tas mažylis dažnai skaudžiai Įgeldavo Molienę. "Tavo 
nešvarios rankos. Tu nemoki valgyti. Kodėl tu tokia ne
graži“ Bet ar galima pykti ant vaiko. Kas užeina, tą ir 
plepa.

Nežinia kodėl, bet visi tie nemalonūs įtarimai, vos 
tik Įėjus svečiams, vėl pakibo Molių troboje.

(Bus daugiau).

Sis Puerto Rico paplūdymioeM 
dėvimas sudurtinis maudymosi 
kostiumėlis jo sukūrėjo yra va
dinamas "maudymosi pižama“.

IR MADAME KY RUOŠĖS

Pietų Vietnamo ministeris 
pirm. vieemaršalas Kv ne
seniai lankėsi Australijoje 
ir N. Zelandijoje. Su juo ten 
buvo ir jo žmona. Tai kelio
nei ir ji gerai pasiruošė — 
norėjo kuo gražesnė atrody
ti savo vyrui.

Ji prieš tą kelione nuva
žiavo Į Japoniją pasigražin
ti. Ten ji sumokėjo $100 už 
akių praplėtimą. Ta opera
cija naudojasi daugiau kaip 
200,000 aziatų, žinoma, dau
giausia moterų, kurie Japo
nijos 108 žinomesniems kos
metikos chirurgams sumoka 
didelius pinigus. Jie specia
lizuojasi ne tik akių praplė
time, bet taip pat pašalina 
raukšles ir padidina krūtis. 
Dėl pastarojo reikalo sielo
jasi daug aziačiu. bet mada- 
me Ky sakė. kad jai dėl krū
tų netenka sukti- galvos, nes 
jos vyras patenkintas tokio
mis. kokias ji turi

DĖMESIUI !

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnių. io the Life of 
Lithuania“, 174 psl., daūg 
paveikslų, kaina tik $1.50.

LITUANISTIKOS DAR
BAI, studijų rinkinys Jų 
tarpe V. Maciūno "Naujoji 

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

. J-
fo^Bsoinm hiAnjo-.T sniu 

kt., 227 psl.. kaii a $3.00. 
VYNUOGĖS IR KAKTU

SAI. Julijos švabmkės ei
lėraščiu rinkinys- 96 psl., 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMA NOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina $2.

> MTKOS TA1TĖ. Masio 
Santvaro 5-ii eilėraščių 
knvga. 150 puslapiu, gra
žiai Įrišta, kaina. . . $2.50

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie miecta jr a- 
pvlinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI. Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1 , 
kaina $2.00.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI. 
LTSIMINTMAI, parašė Juo

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

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI. Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5. 
SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

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

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

i >
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Bostono arkivyskupas kardinolas Cushingas paskelbė, 
kad 1970 m. rugpiūčio 24 d. sulaukęs 75 m. amžiaus, 
išeisiąs i pensiją ir vyksiąs j Peru vadovauti misijoms. 
Iki to laiko jis noris sumokėti visas skolas, kurią, 
statydamas mokyklas, ligonines ir kt., turis net 50 mil. 
doleriu.

Nejaugi nėra, kas tai 

padarytų?

KELEIVIS, so. BOSTON

Bostono ’
PARENGIMŲ KALENDORIUS;

Balandžio 1 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. D-jos III a. 
salėje Bostono Modernaus 
Teatro vaidinimas.

Balandžio 7 d

Geri
žodynai

Naujausios
KNYGOS

uluB.il

Puslapis septintai

'/ •‘'Mfc.triiSri „ ,i $, i:..... •fl# :ii I? ' ’iUMl

Ekskursija į Lietuvą
CHICAGOS ISTORIJA.

parašė Aleksas Anmbrozė. Yra su: įdariusios gi upės, kurio*./(ykąta į Lietuvg'iiai* 
664 psl., daug iliustracijų, i- metais birželio 7, liepos 13 ir rugpiūčio 2 dienomis, 
rišta, kaina $10.

* Jei kas norėtu prisijungti prie siu grupių, patartina regist- 
Chicagos istorija, paraše .. .. , ; • j- ., . ~

ruous iš anksto, nes grupių dydis yra ribota*. Gyvenantieji

Auglų-Beturių kalbos io*
(lynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
luina • • •••• . • • • • • •••• $6.00.

Jordan 
Veros 
rengia1

Pabaltiečių draugija. i Lietuvių-anglų kalbų žo* 
* * * į dynas, redagavo Karsavi-

Balandžio 9 d. So. Bosto- naitė ir šlapoberskis. apie 
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 27,000 žodžių, 511 pal., kai-
III aukšto salėje Minkų ra-; na — $5,00. 
dijo talentų popietė ir N.! .
Anglijos lietuvių gražuolės Lietuviškai angliška* io- 
.alius. i dvna*. Viliaus Peteraičio, Ii

• • • -aida, daugiau Kaip 30,000
Balandžio 16 d. nauja ja- žodžių, 586 psl., kaina $7.00. 

me Sheraton viešbutyje ren- Dabartini* lietuvių kalbos 
Įiami labdaros pietūs Matu- žodynas, .edaga^o prof. J. 
laičio vardo senelių namų! Balčikonis ir kt-, yra apie 
statybai paremti. Į 45,000 žodžių, 990 pst

*•* kaina .... ...........  $12 0(.
Gegužės 6 d. (šeštadienį)i

So. Bostono aukšt. mokyklos į 
salėje (Thornas Park) Bos-' 
tono l ietuvių Dramos Sam-į 
būris stato Petro Vaičiūno! 
pjesę „Nuodėmingas Ange- 
las“. Pradžia 7 vai. vak.

| Hali salėje pianistės 
Veinbergs koncertas,

Aleksas Ambrozė: 664 psl., 
gausiai iliustluota, kai
na $10.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

Introduction to mpdern 
Lithuanian, parašė Dainb-; 
liūnas. Klimas ir Schmal-' 
stieg, 471 psl. didžiausias! 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuviu kalbos! 
vadovėlis, kaina $7. 1

Amerikos lietuvių politika.
'i parašė dr. K. Šidlauskas, i- 
1 vadas dr P. Grigaičio, kai- 
. na $1.50.
į BALADĖS, šitoj labai 
i gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai *
knyga, labai tinkama dova- 
noms. Kaina...............$6.00

Rimtas, blaivus ir pasiturintis • t \ ___  . „
našlys vedybų tikslu ieško ramų Į taitės apsakymai, 165 psl., DELFINO ŽENKLE, pre- 
šeimyninj gyvenimą mėgstan- kaina $1.50.
čios rimtos moters iki 70 metų. į w . ..... ...

Rimtus pasiūlymus siųsti Ke- mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An 
tano Šukio atsiminimai

Vedybos

PIGIOS, įdomios

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

! kuckio eilėraščių rinkinys, 
į 359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylė* meilė, P. Orin-

SLA 328 kp. susirinkimas !

SLA 328 kuopos susirin
kimas ivvks pas J. Tumavi- . ...
iienę, 30 Robeson St.. Ja- 3°.se buv0 paminėta buvusio, 
maica Plain. pirmam aukš- Lietuvos Prea<'en*0" varPĮ*j 
te. balandžio 2 d. 3 vai. po m.nk°- išmaus visuomem-l 

- . ninko dr. Kazio
gimimo 100 metų sukaktis, laišku. Rašyti:

\ isusnarius prosomeatsi-j bet Bostone tokio minėjimo! A* 
lankyti, nes yra daug svar- jkj šiol nebuvo ir negirdėti,! 
biu reikalu. Ta proga prašo- kad kas nors jam ruoštųsi. Į
me susimokėti ir mokesčius.! Nejaugi šioje nemažoje' BįlVO l&ftuVStES 

lietuvių kolonijoje nebera i •
organizacijos, kuri imtųsi1 ŽlIUOS ? $3.75, minkštais — $2.50.
prisiminti ši taurų vyrą jo; Tema :PrislkainiM a M1Birwrfu 1 faieUbi po tiltu, A- Tūlio 
gimimo 100 metų proga? I (Tęsinys) * 1

įamžinta. Lietuviu Fonde | !«•>""*

J. M. Tumavičienė,
sekretorė

Velionis Juozas Petronis

Kanadoje taip pat gali su šiomis grupėmis keliauti.

Taip
savo

pat galite 
gimines i s

atsikviesti
Lietuvos.

I svečius

Dokumentų paruošimo ir ekskursijos reikalu kreiptis į

TRANS-ATLANTIC TRAVĘL SERVICE 

399 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: AN 8-8764

s:

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

I
Didesnėse lietuvių koloni-' ,eivio redakcijos adresu, ant vo- 

1 ko pažymint ”M. W’.“
(17)

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su yuse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 

lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10,000.0€.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 ^niojceę- 
čio metams. , ' ■ 5 K'’

SI.A—A KCID E NT ALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubu ir draugijų nariams. Už $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

mijuotas romanas, paraše
Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai. kaina..................$2-50

EILĖRAŠČIAI. Henriko 
j nepriklausomybės kovų, 376 Radausko poezijos rinktinė, 

237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški

ls

Vedybų tiksul paieškai! drau į psj kaina $3.00.
_ . . , go nuo ao iki 65 m. amžiaus. | 1 ? «
Griniaus rimtus pasiūlymus atsakysiu i Gyvulių ūkis, George Or-

1 1 * B **B V> Z a*

2710 Lake Avė. Apt. 4 
Ashtabula. Ohio, 44004

J jokios vilties ir dėl to yra amži-
» it r> * • i Praeitame numeiyje per ™d.žuv?- „Ykaine. ^ra išsigel-A. a. dr. -Juozo Petronio , , . , . . , /į, . bėjimo viltis. Pranašas Ozea

mirties proga Lietuvių Fon-i paisyta, kad Subat-; <„.,4, Mko: "Ai ,Diev«)

Į wel bolševikinės santvarkos - lauš poeto dovana. Kaina $5 
satyrą, 71 psl.. kaina $1.00. J BAISUSIS BIRŽELIS, ši- 

Per giedrą į audrą, Myko-; toje 238 psl. knygoje yra 3 
1® Vaitkaus 1909*1918 m. j dramos: Baisusis Birželis 
atsiminimų IV tomas, 272, Varpinė ir šiaurės pašvaistė. 
psL, kaina kietais viršeliais Parašė Pranas Naumiestiš- 

kis. Kaina................. $3.50
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,

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

VARPAS NR. 6, 168 psl. 
Jame Įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės. H. Blazo, M. Mackevi
čiaus. A. Kučo ir kt. straips- ' 

į niai. Kaina................... $2.
(Keleivio adm. dar gali

ma eauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat Įvairus ir Įdomus, 
kaina S2.).

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

LIETUVIU BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab-
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10, Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

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

Už šį veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa-

novelės, 156 psl., kaina kie 
tais viršeliais $2.50, minkš
tais — $1.90.

vakaryje paskaitą apie dr. 
Joną Basanavičių skaitė dr.

dili ank-nin- Pnyaliin Pptrn- 'anai *vJC vi t .gelbėsi u juos iš kapo galios (ištui au v jo. K >za ja ret o šeolio. iš kapu arba iš biblinio
nienė, A 
dol . Y 
d oi
Mockapetriai. S. ir A. Man- 
tautai ir A. škudzinskas po 
5 dol. Is viso 150 dolerių.

LF Bostono Vajaus Komi
tetas visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja už dr. J.

J. Lapšiai po 50 
ir F. Izbickai 30

i pragaro) ; išvaduosiu juos iš 
mirties. O mirty, aš būsiu tavo 
maras; o pragare, aš būsiu tavo 
sunaikinimas. Pasigailėjimas

Tame pačiame numeryje ^paslėptas mano akims“.
- i i j t? -i Ir mirtis bus tuomet nugale-paiasyta, kad E. Steponai- (jimo praryta. Juk mirtis atėjo 

tienės mirties proga Lietu-: j pasaulį ir sunaikino mūsų lai
vių Fondui aukojo $10 L.lrne: bet ’kas buvo pražuvę*, tu- 

~ kr,*; T rėš būti sugrąžinta, dėl to, kadJakutiene, o tuiejo būti L. j turj panaikinta“. 
Jasaitienė. Be to, tame sąra- “Apreiškimo 21:4 mums pa-

Antanas Maciūnas, o turėjo
.S. Galdikienė, O. ir M.; Parašyta dr. Vincas Ma-

ciunas.

Petronio Įamžinimą Lietu- še praleistas Skaučių Židi- 
vių Fonde. Kas metai jo var- nys. kuris aukojo $10. 
du bus gauta 7.50-8.00 dol. J. Tumavičienės padėkoj 
procentų lietuvybės išlaiky- parašyta — dr. J. Gimbulie- 
mo ir ugdymo reikalams. nei. o turėjo būti dr. J. Gim-

A. Sk.

Aukojo Altui

J. Ručinskienė iš Stough- 
tono, Mass., atsiuntė Altui 
Lietuvos laisvinimo reika

sakyta, kad ‘mirties daugiau ne
bebus*. Praeityje turėjom kliū
čių tame. kad mėgindavome pri
taikyti visus šituos žemiškus pa
žadėjimus danguje, nepastebė
dami fakto, kad nedaug patys 
tikrieji Valdovo pasekėjai šiame 
amžiuje tegaus dangišką atlygi
nimą. Mirtis viešpatavo čia ant 
žemės; taigi čia ir mirties dau
giau nebebus“. 1 Kor. 15:25-28.

”Ir kaip laimingi bus tuomet 
žmonės, priimdami Karalystės 
palaiminimus, reiškiančius gy- 

Tai vienas, tai kitas už-'venim^ ir išganymą! Tėmykite,

butui, parašyta — P. Jur- 
gelai, o tui ėjo būti P. Jurge- 
lienei. Praleista F Karosie- 
nės pavardė.

SKAITYTOJU DĖMESIUI

lams S10, kurie atiduoti Al- sienyje gyvenantis Keleivio^?"J’
to iždininkui.

E. Valiukonienė jau namie

Elena Valiukonienė po 
sunkios operacijos praeitą 
savaitę jau grižo i namus ir 
ten sveiksta. Linkime grei
čiau atgauti prarastas jėgas.

Jie rinks talentu*

Minkų radijo Talentų po
pietės sprendėjų komitetą 
sudaro: Ona Ivaškienė, Be
atričė Kerbelienė. Alice Ru- 
seckienė, Henrikas Čepas ir 
Jurgis Jašinskas.

Valentina Minkienė kvie
čia visus norinčius Talentu

. . . dieną bus sakoma: štai šitas yra
skaitytojas, norėdamas atsi- j mūsų Dievas, mes jo laukėme ir 
lyginti už mažas paslaugas, jis išgelbės mus; šitas yra Vieš- 
atsiunčia mums savos vals-|5?.ts’ tikėjomės, mes
tybes pašto ženklų. išgelbėjimu“.

Mes dėkojame, bet prašo-: Tatai reiškia įvykdymą dide
me jų nesiųsti, nes negalime 
jų niekur panaudoti. (Vie
nos valstybės pašto ženk
lais negalima apmokėti laiš
kų kitoje valstybėje).

Tokiais atvejais geriausia 
nupirkti pašto kuponus ir 
juos atsiųsti, o mes jau čia 
iškeisime i savos valstybės 
pašto ženklus.

popietės varžybų programoj iau

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi 

.Vaistai, kurie buvo ilgai Iša
riami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo

dalyvauti užsiregistruoti i- 
ki kovo 30 d. Baltic Florist 
gėlių ir dovanų krautuvėje,' 
502 Broadu av. So. Bostone., 
Tel. AN 8-0489 i

Tuojau siųsk šį skelbimų 
savo vardų su antraiu, ir 
atsiųsime vaistų iibandrmuL 

ROYAL PRODUCTS 
North Stan P O. Boa >11S 
Neįtark 4» N*w J

Ir

Jeigu yra reikalas ameri- 
Kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

. ■» • •.į
Aw*kening Lithuania, a 

study on the rise of modern 
Lithuanian nationalbm by 
Jack J. Štokas, 186 pst, kai
na $8.09.

”Ltthwania
M

kaina $4.75.

\■Vi. \

land of he- 
L. Vainikas

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J. B. 
Končius, iliustruota, 211 
pšL kaina kietais vhieliais 
$4.00. minkštai. $3.00.

POPULAR LITHUAN1 
AN RECIPES paraše Juzė 
Dauiva^dienė. kaina SR

Mieli Lietuviai!
Klausykitės svarbių paskaitų iš Švento Rašto 

iš šių radijo stočių:

CIIK AGOS RADIJO STOTIES — W.O.P.A. 
SOPHIE BARCES

kiekvieną penktadienį nuo 10:30 vaL ryto.
« « C

lJ 7 }■ '
RO( KFORDO RADIJO — WJ.R.L. 

kiek\iena sekmadieni nuo 7:30 vai. ryto.

II

lės permainos. Mirties ir praga
ro arba kapo galybė bus sunai
kinta tada, kai mirusieji bus iš
gelbėti arba išvesti iš kapų, iš Į 
mirties buveinės, prikeliant juos ' 
iš numirusiųjų. Mirusiųjų prikė
limas bus didelis stebuklas, tik- 

I ras Dievo galybės parodymas. > 
Pasiklausykite, ką sako apie tai 
Dievo mylimasis Sūnus Jėzus 
Kristus: “Iš tikrųjų, iš tikrųjų, 
sakau jums, ateina valanda... 
kuomet mirusieji išgirs Dievo 
Sūnaus balsą, ir kurie išgirs, 
bus gyvi... Nesistebėkite tuo, 
kad ateina valanda, kurioje vi. 
si esantieji kapuose išgirs Die
vo Sūnaus baisa ir išeis“ —Jono 
Ev. 5:25, 28.

Kas įdomaujasi tiesa, kreipki
tės žemiau nurodytu adresu; 
prisiusime veltui spaudos, kny. 
gelių ir traktatų. Kreipkitės 
šiuo adresu; L.B.S.A., 818 B. 
3rd St., Spring Valley, TU. 61842 
USA.

(Bu* daugiau)

Imkit ir skaitykit

Kipro Bielinio 
knygą

TERORO IR VERGUOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
toe vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės it 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

yuošta ir ši knygą.

Skelbtis 

„Keleivyje“ 

yra naudinga 1

KANADOJE Iš NIAGARA FAJ.LS. N.Y., 
RADIJO STOTIES — W.H.L.D. 5000 W. 

kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. dienos.

LOS ANGELES RADIJO STOTIES — K.P.P.C. 5000 W. 
kiekvieną šeštadienį nuo 9:45 iki 10 vai. ryto.

PITTSRI RGH. PA. RADIJO ST. — W.P.I.T. 5000 W. 
kiekvieną sekmadienį nuo 12^:45 iki 1 vai. popiet.

* * * ■ ‘

WATERB1 RIO, ( ONN., RADIJO ST. — W.B.R.Y. " 
5000 W. ‘ •

kiekvieną šeštadienį nuo 7:15 iki 7:30 vai. vakaro.

Keleivio prenumerata - gera
- .

dovana visokiomis progomis!
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1e******************************************************************* [

Vietines žinios
******♦#♦##♦###♦*######*♦♦»#***#»-*♦**♦****♦*****#****#*********•*■***:

Beatričės Ke'belienes nuotrauka.

KELEIVIS, SO. BOSTON

I

COSMOS PARCELS 

E X P R E S S CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

o šeštadieniais
'žibuoklių iš New Jersey sekstetas. Liudo Stuko vadovaujamas, dainuos Minkų radijo rengiamoje ' nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass,

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

Talentų popietėje ir NE gražuolės baliuje balan džio 9 d. 4 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos trečiojo aukšto salėje.

"Tavo akys tokios mielos ir gerutės, nejaugi tik juokiesi iš manęs“
. . . .Scena iš Bostono Modernaus Teatro grupės statomo "Apolo
nas iš Belako“ (kartu su A. Landsbergio "Sudiev, mano kara
liau“) ši sekmadieni, balandžio 1 d. 7:30 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos salėje. Nuotraukoje Algis Lapšys ir Lai I
ma Jakutytė.

Bostono Modernus Teatras
1967 m. balandžio mėn. 1 d. 7:30 vai vak.

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 
III aukšto auditorijoje 

pristato
du vienveiksmius veikalus:
Jean Giraudoux

Apolonas iš Belako
Algirdo Landsbergio

Sudiev, mano karaliau!
Įėjimas: perkama knyga ($2.50)

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETI TIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose. Europoj ar tik' 
aplankyti bičiuli, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky-

Svarbus susirinkimas
Lietuvių Bendruomenės 

Bostono apylinkės visuotinis 
susirinkimas šaukiamas ši 
penktadieni, kovo 31 d 
7:30 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos pa
talpose. Jame, bus praneši-i 
mas ir apie Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Praneši
mas bus paryškintas filmu.

Apylinkės valdyba kvie
čia visus susirinkime daly
vauti.

Nepamirškite!
Balandžio 2 d. 3 vai po 

| pietų Tautinės S-gos namuo- 
• se (484 4-toj gatvėj) Lietu-

**********************************************************************' Moterų Klubu Federaci-

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakurnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
Seuth Boston. Mass

SANDAROS MOTERŲ KLUBAS

balandžio 2 d. 5 vai. vak. Sandaros salėje 

124 F gatvėj, So. Bostone,

rengia
BANKETĄ

našlių karalienei Aldonai Robertsonienei 
karaliui Jonui Gudaičiui pagerbti.

i jos Bostono klubas rengia 
' vaikams Atvelykio popietę, 
j Programoje — vaikų dekla
macijos. dainos, šokiai, mar
gučių ritinėjimas ir kt. Ma
mytės prašomos paruošti sa
vo vaikus ir aprūpinti juos

ir f margučiais.
Visi kviečiami atvykti ir

mo reikalu. ~7... ~ , ., .." ', .. KT . . pasidžiaugti vaikučių pasi-
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL- Kviečiame visus, kas tik gali atsilankyti. Nei \iena> Įjnksminimu.
DOMO MOKESČIO. Ta patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką.' Kebus aPvllta5> nes sandanetes bus pasiruosusios visus.
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu. Į maloniai priimti ir pavaišinti. Survilai grojant, bus galima 

ir pašokti. Komitetas
<♦*#♦##♦#♦♦♦♦******#**************************** ***********************

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

I TEL. AN 8-2124 ;>

Dr. Amelia E. Rodd \
:: (RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
| SOUTH BOSTON, MASS.

!!

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- j; 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- j: 
jos valdomas sritis- Čia kai- L

Ketvirtis & Co.
—JEW£LERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisaibama lietuviškai, patarnau- d
jama greitai ir sąžiningai, bukrodito

w^k±LnUein* greiUi " 379 W. BROADWAY
tvarkingai. j SOUTH

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

Sektinas pavyzdys
Bostono Jaunimo Metų j 

j komitetas, užbaigęs savo 
; veiklos metus, pinigų liku- 
1 čius paskirstė Jabai pras Į

i#e*#e*#ę##j*****^^^^^**^***************************************t mingiems reikalams: S20 P.j Į

<,

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kur: galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ix užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SK ARYTES, MEGZTINIUS į 
ir kt. galinta pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių—j!; 
katalogų.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien r.uo 9 vai. iki -5 vai. v.

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

Adresas: 390 West Broaduay, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas 
savininkas

tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

kpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Ir sveikatą. 
389 Broadway, So. Boston. 

Ielefonas: 268-6030

Amerikos lietuvių jaunimo 
spaudai. 15 dol. Vilkui, 5 Į 
dol. Keleiviui ir už 4 dol. už- ♦ 
prenumeravo metams Litua- _• 
nūs žurnalą Massachusettst 
gubernatoriui John Volpei.

Labai malonu girdėti to
kią žinią, kad Jaunimo Me
tų komitetas taip gerai su-! 
prato ir įvertino lietuviškos! 
spaudos reikšmę. Ačiū jam! į

»«#♦<♦<«♦»»♦♦«**♦♦*******•********•♦**♦*********•******•*♦**♦*******

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

Vedėja B. Sviklienė

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

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

Išrašykite

KELEIVI

Tel AN 8-4649
>**#****♦♦******#♦*#***♦#**#***«»,

* Dažau ir Taisau 1
Namus iš lauko ir viduje. H
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS

220 Savin Hill Avė. •<
Dorchester, Mass. ;

TeL CO 5-5854 ;

s
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sivnt Street 

South Boston 
Tel. AN 8-66

btreet
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RADIJO PROGRAMA

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvoj įliejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON » FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONT AS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

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

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

LAISVĖS VARPAS

NAUJOSIO3 ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA ‘

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
FM Bangomis 105.7 megaciklu 
IS WK0X, Framingham, Masa.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON 18, MASS.

Tek JUniper 6-7209

1716 Cl
WEST ROXBURY 327-1000

COVENEY FORD Sales Ine.

Seniausia Lietuvių Radijo 
savo drau 2aIU Programa Naujoj Anglijoj 

iš stoties WLYN, 1360 ki*
ooooooosoossosooooaooooooe lociklų ir iš stoties FM, 

101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauz» 
mas ir Keleivis.

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

ceptua irturime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinų.

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

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

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. v., išskyras šventadienius ir

***********************************

A. J. N AM AUSY
Real Estate & Insurance

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

Tel. 332-264S 

**********************************

Flood Sąuare * 
Hardtcare Co.
Banalokas N. J. ALEKNA
«J8 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoma 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namai 

Reikmenys plamberiama 
Visokie geležie* daiktai

t


