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Jungtines Tautos pasmerkė !
Izraelį ir arabų teroristus į

I
Pasmerktam Izraeliui pagrasinta ekonominėmis ir į 

karinėmis Jungtinių Tautų sankcijomis. Pasmerkti ir ara- j 
bų teroristai, veikę is Jordano pasienio. Sugrąžinta taika, 
bet vėl tik laikinai.

Po Izraelio-arabų karo su
dalytos taikos paliaubos, 
kaip ir galima tikėtis, nėra 
pastovios, ir laikas nuo lai
ko karo veiksmai, nors ir 
trumpam, vėl suliepsnoja. 
Tai dėl to. kad Izraelis vi
sai nesiruošia grąžinti ara
bams užimtų per karą teri
torijų tol. kol jie oficialiai 
nepripažins Izraelio teisės 
egzistuoti, o arabai tvirtai 
pasiryžę Izraelio valstybės 
nepakęsti ir užimtas terito
rijas ginklu atsiimti.

Ypač didelio masto kau
tynės kovo 21 d. buvo kilu
sios tarp Izraelio ir Jordano. 
Čia iš abiejų pusių dalyvavo 
tankai, aviacija ir kitos ka
ro pajėgos. Izraelis puolė 
kai kuriuos Jordano pasie
nio punktus, kuriuose susi
spietę arabų teroristai ir iš 
ten veržiasi į Izraelio užim
tas sritis, vykdydami sabo
tažo veiksmus. Šis inciden
tas jau grėsė vėl išvirsti di
delės apimties karu, bet 
Jungtinių Tautų pastango
mis dar buvo užslopintas.

Abiejų pusių skundams 
atsidūrus Saugumo Tarybo
je, Izraelis čia buvo griežtai 
pasmerktas, su grasinimais 
ekonominėmis ir net karinė
mis Jungtinių Tautų sankci
jomis. jei tokie įvykiai pasi 
kartotų ateity. Tuo pačiu 
nutarimu buvo pasmerkti ir 
arabų teroristiniai veiksmai. 
Tai buvo pasiekta tik dide
liu JAV ambasadoriaus A. 
Goldbergo lankstumu, nes 
sovietų atstovas Malikas ir 
Afrikos valstybių delegatai 
reikalavo tuoj pat bausti Iz
raelį.

Žinoma, Izraelis tą pa
smerkimą atmetė, neišspręs
ti pagrindiniai ginčai liko ir 
toliau, bet bent stipriai su
liepsnojusi naujo karo ugnis 
laikinai vėl prigesinta.

Neiv Yorke mirė 
dr. Vincas Kanauka

Praeitą penktadieni New
Yorke mirė įžymusis chirur
gas ir profesorius dr. Vin
cas Kanauka.

Velionis liks ilgai gyvas 
daugelio savo pacientų at
minime, kuriuos jis išgelbė
jo pavojingose ligose. Be to. 
jis buvo žymus visuomeni
ninkas, visada gyvai domė
jęsis mūsų politiniais ir kul
tūriniais reikalais ir veikęs 
daugiausia liaudininkų sro
vės tarpe.

i
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čia matome paplūdusį Weymouth Landing miestelį. Taip atrodo neviena N. Anglijos gyvenvietė.

Pavergtųjų atstovai Satelitai neklauso 
lankėsi Washingtone Maskvos

Chieagoje mirė 
dr. J. Šabanas

Kovo 20 d. Chicagoje mi
rė plačiai žinomas dr. Juo
zas Šabanas. tik prieš mėne
sį įžengęs į 61-rius metus.

Velionis su žmona grįžo 
iš ilgos kelionės į Tolimuo
sius Rytus. Kai jų lėktuvas
nusileido O Hare aerodro- pOS kraštuose igvvendinimo 
me, Šabanai žygiavo į muiti- rūpesčių išryškinimas, 
nę. Čia velionis dar pamojo
ranka atėjusiems jo pasitik
ti ir staiga susverdėjęs su
krito ir mirė, širdies smūgio 
ištiktas.

Velionis buvo veiklus de
mokratinės santvarkos šali
ninkas. Jis paliko liūdinčius 
žmoną daktarę Alviną, sūnų 
Algį ir brolį Mečių.

Kongr. Poįvell grįžo 
į New Yorką

Praeita sekmadienį Nevv 
Yorkan iš Bahamas salų grį
žo išmestas dėl išeikvojimo 
negras kongresmanas Po- 
vvell ir savo bažnyčioj pase
kėjus ragino mąstyti juodai.

Nuteistas Panamos 
prezidentas
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Priešrinkiminiam „kare“ 
daug žadama, mažai duodama

Kandidatų į prezidentu* skaičių* abiejose partijose 
didėja. Garsėja ir pažadai baigti Vietnamo karą, tiktai

niekas nepasako, kaip tai bus padaryta.
/

JAV prezidento rinkimai publikonų. čia irgi žadama 
tebus rudenį, bet priešrinki- baigti Vietnamo karas.

Ir taip ant to paties ark- 
ko lipa daugelis abiejų par
tijų kandidatų, tik nežinia, 
kiek toli jis juos nuneš.

Prez. Johnsonas, neboda
mas tų savireklaminių kan
didatų balsų, vis tvirtai lai
kosi kietos rankos politikos 
Vietname komunistų puoli
mų akivaizdoj, žada kari
nius smūgius dar sustiprin
ti. tiki, kad tautos dauguma 
yra jo pusėje ir kad jį per-

Pavergtųjų Europos Tau- Tuoj po permainų čeko-: Panamos parlamentas nu
tų delegacija__pirm. G. Di- Slovakijos komunistų parti- sprendė, kad prezidentas
mitrovas, S. Korbonskis ir jos vadovybėje ir buvusį jos Marco A. Robles sulaužė
V. Sidzikauskas__kovo 19 vadą Novotny išstūmus iš šalies konstituciją ir dėl to
d. lankėsi JAV Valstybės visų žymesnių pozicijų, Ry- turi atsistatydinti. Bet, kaip 
departamente, pas Rytų Eu- tų Vokietijos mieste Drez- ir galima buvo laukti, jis 
ropos reikalų skyrius direk- dene Įvyko lytinių satelitų
toriu dr. Raymond E. Lisle! konferencija, kurioje daly- 
ir Baltijos sektoriaus vedė-1 vavo ir gausi sovietų dele- 
ją A. Jenkins. gacija su Brežnevu ir Kosy-

1 ginu priešaky.
Lankymosi tikslas—Žmo-i _ ,

"aus Teisiu Deklaracijos i Atrodo, kad čia buvo no- j teismas, 
dėsniu Vidurio-Rvtu Euro- reta čekus aptramdyti ir su-!

laikyti jų numatytas ar jau- 
daromas reformas, bet tai j • • 1-1.
nepavyko, ir sovietų atsto- AinjOS leKtUVe

Šiemet sueina 20 metų! Vai pįkti iškeliavo namo. 
nuo Visuotinės Žmogaus

Rusams ypač gaila išvyto 
jų ištikimo tarno Novotny.
Be to. tokie savistovumo 
reiškiniai gali paraginti ir 
kitus satelitus neklausyti 
Maskvos.

atsistatydinti nesirengia ir 
parlamento nutarimą laiko 
nelegaliu. Prezidentą remia 
tautinė gvardija ir. sako, jį 
remsianti t oi, kol šį klausi
mą išspręs Aukščiausias

žuvo 61 žmogus

Panamos prezidentas Marcos A. 
Robles, karį parlamentas pa. 
traukė atsakomybėn už konsti
tucijos pažeidimą.

tabūnas Charles Blair su savo 
žmona aktore Maureen O'Hara. 
1951 m. pirmasis
šiaudčs ašigalį.

Teisių Deklaracijos paskel
bimo Jungtinėse Tautose. 
Tai sukakčiai paminėti ren
giamasi šaukti eilė tarptau
tinio masto susirinkimų, jų 
tarpe Jungtinių Tautu orga
nizuojama konferencija Te
herane balandžio 22—gegu
žės 13 dienomis.

Pavergtųjų Europos Tau
tu Seimas yra parengęs tuo 
klausimu memorandumą, 
kuri delegacija ir Įteikė Val
stybės departamente. Me
morandume pabrėžiama, 
kad Žmogaus Teisių Dekla
racijos sukakties minėjimai, 
ypač Teherano konferenci
ja, yra pribrendęs metas ir 
tinkama vieta pabrėžtinai 
iškelti reikalą pagaliau su 
tvarkyti Žmogaus Teisių 
Deklaracijos dėsnių įgyven 
dinimą tuose Furopos kraš
tuose. kur deklaracijos iš
kilmingai paskelbtųjų teisių 
sąmoningai nepaisoma.

Memorandume nurodoma 
į pastaruosius jyvkius Čeko
slovakijoje ir Lenkijoje, aki
vaizdžiai liudijančius, kad 
tos teisės tenai tebėra bru
taliai užgniaužiamos. PET 
Seimas teigia, kad tik suda
rius sąlygas žmonėms tiesio
giniai ar per laisvai išrink
tus atstovus dalyvauti savo 
krašto vaidvme gali būti į-

Gen Westmoreland 
atšaukiamas

Washingtono ir žurnalis
tų sluoksniuose jau seniai 
buvo kalbama, kad Vietna
mo karo vadas gen. West- 
moreland būsiąs atšauktas 
ir pakeistas kitu. Tie gandai 
pasitvirtino, šiomis dieno- 
rris prez. Johnsonas paskel
bė. kad gen. Westmoreland 
atšaukiamas i Washingtoną 
ir būsiąs naskirtas štabo vir
šininku. Prezidentas labai 
aukštai vertino io gabumus 
ir nuopelnus ir dėl to skirias 
jį dar atsakingesnėm parei
gom. Bet vis dėlto tai vra 
atšaukimas iš dabartinio 
posto.

Airių keleivinis lėktuvas 
praeita sekmadienį nukrito 
į vadinamą Airijos jūrą su 
61 žmogumi. Buvo dedamos 
didelės pastangos dar ką 
nors iš keleivių surasti ir iš
gelbėti, bet nepastebėta jū
roje jokio išlikusio gyvo 
žmogaus. Visi žuvo.

Naujo karo vado pavardė 
dar nepaskelbta.

rinks kitam terminui.

šiuose priešrinkiminiuose 
apsirėkavimuos ir aštrioje

minis “karas“ dė) kandida
tų nominacijos jau vyksta 
pilnu intensyvumu.

Kone visi nauji kandida
tai į prezidento sostą šiemet 
stengiasi joti Vietnamo ka
ro arkliuku.

Pirmasis prieš Johnsono 
Vietnamo politiką prašne
kęs demokratų prezidenti
nis kandidatas šen. McCar- 
thy savo kalbose skelbiasi 
tuoj užbaigsiąs garbingai 
Vietnamo karą, sustiprinsiąs 
Amerikos ekonominę gero
vę ir dolerį bei išspręsiąs 
visus rasinius nesusiprati-mus. Klausytojai jam ploja. I v,enį klt« k"t.,koJe V!etn?' 
Bet jis neatsako tik į pagrin-' m0 karo re.kalu, daugtausta
dini klausima, - kaip visa v,lc,V K?'™3™ . 
tai ‘nadarvsias Vietnamo ir kiti komunistai,
tai padarysiąs. i laukdami JAV valios su-

Po jo garsiai pasiskarde-lgniužimo ir savo laimėjimo.
Deja, tos jų viltys gali būti 
tuščios, nes JAV rinkiminis 
"karas“ ir Vietnamo karas 
dar labai skiriasi ir labai 
skirtingai gali baigtis, net 
ir naujam prezidentui tvir
tai įsėdus į kėdę.

nęs kitas demokratų kandi 
datas šen. Robert Kennedy 
taip pat sakosi užbaigsiąs 
karą, kurio nesugebąs laimė
ti prez. Johnsonas, ir sutvar
kysiąs kitas krašto politines, 
ekonomines bei rasines pro
blemas, bet. griežtai parei
kalautas, — negali atsakyti,
kaip tą Vietnamo karą pri-;Dideli potvyniai 
vesiąs prie pabaigos, nepa-į 
kenkdamas Amerikos pres
tižui ir politinams intere-

j ją Angliją pastaromis die- 
I. kritus is kandidatų nes- i nomis nusiaubė dideli po- 

publikonui Romney ir atsi-. tvyniai. padarę milionus do- 
sakiusbent pirminiuose rin-j lerių nuostolių. Tik Bosto- 
kimuose varžytis gubema- no apylinkėse teko evakuo-

N. Anglijoj
Po smarkių liūčių Naują-

Pripažįsta Lenkijos 
sienas

Vak. Vokietijos socialde
mokratai savo partijos suva
žiavime priėmė rezoliuciją, 
pasiūlytą paties partijos va
do W. Brandto, kuria siūlo
ma pripažinti Vak. Vokieti- 
jos-Lenkijos dabartines sie
nas, po karo sąjungininkų 

1 nustatytas Oderio-Neisses u- 
pių linija.

Rezoliucijoj sakoma, kad 
tas pripažinimas galės būti 
pakeistas taikos konferen
cijoje tarp Vokietijos ir Len
kijos.

Lenkai į ta rezoliuciją
žiūri skeptiškai, nes ji esan
ti dar nepakankama.

1 »#♦•##•*•****##*#•#*##**#*****#♦♦#<

toriui Nelson Rockefeller,, 
buvo telikęs tik vienas res
publikonų kandidatas Ri-Į sekmadieni 
chard Nixon, kuris taip pat 
žada baigti Vietnamo karą 
pergale, bet kaip jos pasiek
ti, jeigu iki šiol didelėm pa
stangom dar nepavyko, irgi 
nežinoma. Pastaruoju laiku 
jau iškyla ir Nixono respub
likonas konkurentas, kurį 
ruošia iškišti ar pats juo bū
ti šen. Thruston B. Morton, 
remiamas progresyviųjų ręs

ti šimtus šeimų, kurių namus 
užsėmė vanduo, o praeitą 

i sekmadieni sugriuvo Lee 
vietovės užtvanka ir milži
niškos vandens masės už
liejo namus ir įmones. Yra 
žmonių aukų. Skaičiuoja
ma. kad potvyniai N. Ang
liai padarę apie 100 milionų 
dolerių nuostolių.

Vengrijos kardinolas Josef 
1 Mindszenty, 76 m. amž.. tebegy-

ra, kad to? pagrindinės są-j Kadai* malšinę* Malajuos 
lygos sudarymo būtų ko į-j komunistu* britų maršalas 
sakmiausiai reikalaujama Gerald Templer pareiškė, 

manoma įgvvendinti ir kitus visuose Deklaracijos sukak- kad amerikiečių pasitrauki-
Žmo^aus Teisių Deklaraci- tjes minėjimuose, vpač Te-! «na* iš Vietnamo pražudytų vena JAV ambasadoj Kudapes- 

perskridęs jos dėsnius. I herano konferencijoje. į visą pietryčių Aziją. te. kur jis pasitraukė 1956 m.
1 Tad PET Seimas ir skati-į (E) !-------------------------------------------- Į sukilimui nepasisekus.

■ £
Dantų gydytojas .Philip Blai. 
berg. kuriam Pietų Afrikoje 
sausio 2 d. buvo įdėta kito žmo
gaus širdis, jau sugrįžo namo iš 

I ligoninės.
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Doleris ir paprastas žmogus
Dabar daug rašoma ir kalbama apie aukso karštligę, 

dolerio krizę, bet mes, paprasti žmonės, dar nieko nejau
čiame, ką tai reiškia, ir gal nesuprantame, kodėl dėl to 
dabar pakilo tiek daug kalbų.

Kaip žinome. Washingtone buvo susirinkę septynių 
valstybių centrinių bankų valdytojai, kurie tarėsi, kas rei
kia daryti tai aukso karštligei pagydyti. Jie sutarė nusta
tyti auksui dvigubą kainą. Viena pasilieka tokia,, kokia 
buvo — 35 dol. už unciją. Ta kaina galioja tarpvalstybi
niams sandėriams. Taigi, valstybės viena su kita atsiskai
tys auksu, skaičiuodamos. kaip ir buvo, — 35 dol. už un
ciją. Jų nuomone, turimų aukso atsargų tokiems atsiskai
tymams yra pakankamai, todėl aukso nebus perkama iš 
jo gamintojų ir neparduodama jo privatiems asmenims, 
šie, trokšdami to blizgančio metalo, turės jo ieškoti pri
vačioj rinkoj ir mokėti tiek, kiek ten bus reikalaujama.

Tuo būdu santykiai tar .tskirų valstybių pinigų pa
silieka tokie, kokie vę: pav., už anglų svarą bus moka
ma kaip seniau $2.40, už vokiečių markę 25 centai, pran
cūzų franką 20 centų ir tt. Vadinasi, piniginė atsiskaitymo 
sistema pasiliks, kokia buvusi, bet tas dar nereiškia, kad 
mes nepajusime, kad kažkas vis dėlto pasikeitė.

Niekas neabejoja, kad doleriui sveikam išlaikyti rei
kia nemažų reformų. Jau ilgas laikas, kai JAV užsieniui 
vis daugiau išmoka dolerių, negu jų iš ten gauna. Taigi, 
didelė krūva tų dolerių dabar yra užsieny. JAV iki šiol 
kiekvienam už 35 dol. davė unciją aukso, ir kol jo parei
kalavimas buvo normalus, savo pažadą galėjo tesėti. Bet 
prasidėjus aukso karštligei, taip toliau darant, aukso at
sargos būtų greitai išsibaigusios. Taigi dabar privatūs 
asmenys negalės prie tos aukso atsargos prieiti ir jos ma
žinti. Bet jei užsieniui vis daugiau reikės išmokėti tarp
valstybiniuose atsiskaitymuose, negu iš ten bus gauta, tai 
doleris vistiek klimps į balą. Todėl tie susirinkę bankinin
kai ir nurodė, kad reikia sutvarkyti ir JAV mokėjimų ba
lanso trūkumus.. O kai prie tų reformų bus prieita, kai 
sumažės prekių įvežimas iš užsienio, tada dolerio ligą 
pajusime ir mes.

Neabejotina, kad gydant dolerį bus pakelti ir mokes
čiai, vadinas, iš kiekvieno pajamų daugiau atskaitys. kiek
vienas mažiau dolerių parsineš namo. Be to. bus suvaržy
tos ir paskolos, sunkiau jų gausime statydami namus, 
pirkdami ar parduodami, brangiau mokėsime už auksi
nius daiktus, pakils ir kitų prekių kainos ir tt.

....’Sfc. , r..^i--
Oregono delegacija atvežė New Yorko gubernatoriui 
51.000 piliečių prašymus statyti savo kandidatūrą pir
miniuose rinkimuose gegužės 28 d. Gub. Rockefelieris 
pareiškė, kad jis pirminiuose rinkimuose nedalyvaus, 
bet jei partija panorės jį turėti kandidatu į prezidentus, 
tai jis yra pasiruošęs tarnauti savo valstybei.

Kas kitur rašoma

f būt, sėdėtų koks nors Ivano
vas... 1$ SAULĖTOS FLORIDOS

1 MIAMI, FLA. <
Neniekinkime savęs ir savo 

kalbos

”Penkiasdešimt metų iš 
tikrųjų yra menkniekis tau
tos istorijoje. Tautų amžius 
skaičiuojamas tūkstantme
čiais, bet anas prieš penkias- į Noriu kalbėti apie Miami 
dešimt metų \ asario 16 die- kju5ą# čįį viskas angliškai, 
ną išklerusia rašomąja ma- Teisinamasi, kad į klubą, at-
šinėle atspaustas dokumen
tas eina kitataučiai. Gerai, bet

skelbiantis nepriklauso-! kįtatau£iai atejna pas mus 
lietuvius, pavalgyti, kortommos. demokratinės Lietuvos

KAS Bf TŲ, JEI NEBŪTŲ ' Laikraštininkas Vytau-
___ _ ~ tas Meškauskas kartą taip
BUVĘ VASARIO 16-SIOS samprotavo: jeigu 1863 me

Paskaitvkime, ka apie tai prieš rusų oku
rašo Euro'pos Lietuvio vasa- Pac,« butM l^kęs. mes 

* šiandien skaitytume lenkis-

O kai prasideda tokie ar kitokie varžymai, daugiau
sia nukenčia eilinis žmogus, nes stipresnysis visada naujų 
sunkumų naštos dalį sugeba užkrauti ant silpnesniojo pe
čių ir taip savo nuostolius sumažinti.

Bet., žinoma,, nedera kristi į nusiminimą, nustoti vil
ties. susigriebus paskutinius pinigus paskubom pirkti vi
sokius niekus, kol dar jie nepabrango; JAV yra didelis ir 
galingas kraštas. Nors nėra ir jis nepažeidžiamas, bet vis
tiek turi dar daug priemonių gintis nuo vienokių ar kito
kių krizių bei ekonominių sukrėtimų. Tikėkime, kad ir ši 
aukso karštligė čia bus išgyventa lengviau, negu kituose 
kraštuose.

Kur auksas iškasamas

Šia proga įdorn. žvilgtelti, kur daugiausia aukso iš
kasama. Pasirodo, kad pirmoj vietoj yra Pietų Afrika, iš 
kurios gaunama apie % viso mūsų žemėje iškasamo auk
so. Antroj vietoj eina Sovietų Sąjunga, trečioj — Kanada 
(tose trijose valstybėse iškasama 90% viso aukso), ket
virtoje — JAV, toliau Australija, Gana, P. Rodezija, Ja
ponija, Philiphinai, Kolumbija.

Kas ir kiek aukso turi

Skaičiuojama, kad šiandien turima aukso 80 bil. dol. 
vertės. Iš tos sumos 44 bil. dol. turi valstybės savo sandė
liuose, o kita dalis yra privatinėse rankose. Paprastai, pra
monės reikalams aukso nesuvartoja tiek, kiek jo pagami
nama. bet jau pernai į privačias rankas aukso nuėjo dau
giau, negu jo buvo pagaminta.

Iš valstybių daugiausia aukso turi JAV — 11.5 bil. 
dol., Prancūzija —t 5.2 bil. dol., Vokietija — 4.1 bil. dol., 
Sov. S-ga — 3 bil. dol. (kiti sako. kad Sov. S-gos aukso 

atsargos siekia 9 bil. dol.), Šveicarija — 3 bil. dol., Tarpt. 
Pinigų Fondas — 2.7 bil. dol., Italija — 2.4 bil. dol., Didž. 
Britanija — 1.8 bil. dol. Visos kitos valstybės turi 10.3 

bil. dolerių vertės aukso.

nybę: pataikavimą masko
liškai kalbantiems svečiams. 
Be to, kad pataikaujantis 
dar tą kalbą mokėtų, o da
bar tik vapalioja bet kaip 
vieną kitą žodį. Toks noras 
pasigirti svetimos kalbos 
mokėjimu yra ne kas kitas, 
kaip savęs niekinimas.

Kovo 17 d. klube vakarie
niaujant, visiems buvo pri
segamas airių ženklelis — 
žalios spalvos dobilo trila
pis. Tai buvo pataikavimas 
airiams.

\alst\bes atstatymą, juto 'pažaisti, pašokti ir išgerti, 
pačia lemtine iausia lietuvių -jje ^ino, kad čia lietuvių 

s istorijoje zir omą da-^ kjubas ir, kas jame yra lie
tai antį ou neon ių tau- tuviško, jie pagerbs, stebės 

ir taikysis prie lietuviškų pa
pročių. Tai kiekvienam su
prantama. Todėl nėra reika- 

j lo savęs ir savo tautinių pa- 
i pročių užmiršti ir nuolat ki-! 
į tataučiams pataikauti. Sa- 

Britanijos atstovu rūmuo-’ vo kalbos ir papročių laiky- 
se vienas atstovų paklausė’masis namie vers svečius 
kokia yra vyriausybės poli- • mus gerbti.
tika Pabaltijo valstybių pri-!
pažinimo klausimu. •' Kažkodėl į akis man kn-

I to ir kita lietuvių silpnybė—
Į tai buvo atsakyta, kad iškreiptos, "suamerikonin-

pripažįstama tas valstybes tos“ pavardės. Baublys virto i 
esant de facto įjungtas i So- Brown, Gaigalas — Gagle, ’ 
vietų Sąjungą, bet nepripa- Kazokaitis — Kass, Noru- 
žintas de jure. šis — Nor ir taip be galo. į . ...i Pažiūrėjus į klubo garbės! Knęos. Viaems reikia žino- 

Atsakymas to atstovo ne-' lentoj surašytas garbės na-j K kaa neturiu klubuose Iie- 
j=i .i—'• . a ‘ terasi lie- tuvių kalba ir aplamai lietu

vybė neturi būti marinama.

tautO: 
ta
tos gimimo diena?

BALTIJOS VALSTYBĖS 

BRITŲ PARLAMENTE

Airiai yra katalikai, toli 
nuo Lietuvos gyvendami lie
tuviams nieko blogo nėra 
padarę, bet ir reikiamo pa
lankumo jiems neparodė. 
Tad kam save žeminti? Jei 

i Airijoj gyventume, tai dar 
ir savo klube svečiu papuo
šimas jos ženkleliais būtų 
suprantamas. Bet juk čia A- 
merika. tai kodėl toks bež- 
džioniavimas?

io sianuien sKanyiume ienxis-rio 13 d. laidoje jaunesnio- .... _ _ , ,. p p kai ir jaustumėmės lenkais.
................. j Jis, turbut, teisus, bet mes . . -

. i lygiai tiksliai ir šitaip sali-i patenkino, ir todėl jis dar rių pavardes, retą 
į dvidešimtmetę me samprotauti: jei nebūtų' paklausė: "Jei mes nesutin-; tuvišką., . , ... .. .. ,------ jei nebūtų

kurio metu kūrėsi, stiprėjo, buvusios Vasario šešiolikto-1 kame pripažinti de jure šių 
gyvavo ir buvo užgniaužta sios Lietuvos, šiandieną jau''^bių prijungimo prie 

nebebūtų lietuvių nacios, bet į5OV^etų Sąjungos, tai kaip 
tik lietuviškai kalbančios buvo galima padalyti sutar

nepriklausoma Lietuvos val
stybė. šiandieną kalbama
chejopai, bet ris romantiš- žemdirbįų genties likučiai, 
kai. šiapus mes nepriklauso
mybės laikotarpį idealizuo 
iame. pamirštame šešėlius, 
tematome šviesulius, esame 
pilni patoso, ilgesio ^..grau
dumo. Nemažiau romantiš
kai i tą laikotarpį žiūrima 
ir komunistinėje Lietuvos 
spaudoje, sukeisti tėra kau
bojų ir indėnų vaidmenys: 
priešvalstybiniai komunistai 
suromantinami, o pati vals
tybės būtis sujuodinama. 
Antroji Lietuvos valstybė, 
žinoma, dai laukia savojo is
toriko.

"Vasario šešioliktosios 
Lietuvos būtis ir buitis, eko
nomika ir politika, sociali
niai santykiai ir visuomenės 
branda, švietimas ir kultū
rinis gyvenimas nebuvo vien 
tik rožėmis klotas takas į 
laimėjimus. Buvo klaidų, 
buvo skaudulių, buvo pra
laimėjimų, kaip ir kiekvie
noje žmogiškoje veikloje. 
Vasario šešioliktosios aktu 
buvo Įkurta demokratinė 
Lietuvos respublika, bet il
gainiui netekome demokra
tijos. Turėjome daugiau 
kaip trisdešimt lietuviškų 
generolų, bet per dvide
šimtmeti nespėjome krašte 
galutinai išnaikinti neraštin
gumo. Tebegyveno visokios 
Brazilkos, ir ištisi gyventojų 
sluoksniai — kumečiai, tro-

tį su Sovietų Sąjunga dėl, 
Anglijos piliečių pretenzijų,

cementavo lietuvių tauta, iš- f valstybes?“ Uis turėjo! 
ugdė tautinę savigarbą, iš- g*0* *"» metų pradžioje 
ryškino savitą jos veidą. Tik Britanijos ir Sovietų Sąjun- 
per ta ltikotarpį chlopų ir gos Pa^ytą

”Tas dvidešimtmetis su-

mužikėlių Lietuvą galutinai 
subrendo į nacią. Išsimoks
lino tūkstančiai lietuvių in
teligentų, sparčiais šuoliais 
buvo prisivejami kultūrin
gieji Vakarų kraštai, buvo 
beišnykstantis tautinis lietu
vių nepilnavertiškumo kom
pleksas.

"Nederėtų to neprisimin
ti nė nepriklausomąją Lie
tuvą menkinantiems ir juo
dinantiems Lietuvos komu-

nos buržuazinės Lietuvos 
šiandieną lietuviškai, turbūt, 
nekurtų nei tokie talentingi 
tarybiniai rašytojai ir poe
tai. kaip Avyžius, Bieliaus
kas, Marcinkevičius ar Vai
čiūnaitė. Šiandieną komu
nistinė Lietuvos valdžia gi
riasi tūkstančiais lietuvių 

; mokslininkų, inžinierių, gy-

Tenepyksta už šias mano 
pastabas. Jos labai reika-

Pastebėjau ir trečią silp- Ani* Rūkas

i ' 1 - — *—------- — JU——:--------- B— ■ L--J.i ■■ B - ■ ■ B

finansinių 
ir turtinių tarpusavio santy-1 
kių sureguliavimo“ sutartį,' 
pagal kurią ir Anglijos ban-; 
ke buvęs padėtas Lietuvos' 
auksas buvo panaudotas' 
Britanijos piliečių pretenzi-1 
joms patenkinti).

Į tai vyriausybės atstovas j 
atsakė, kad tikrovės pripa-’ 
žir.imas neliečia jos morali
nio vertinimo, o ko mes sie
kėme šitai imu su Sovietu

Maloni naujiena
knygų mėgėjams

, , Sąjunga, tai padėti tiems,,
ku‘lie metų tėbelau-i
kia jų pretenzijų Pabalty

perdavė jaunesnio
sioms kartoms. Ar Korsa-

, i - ą..................... i • j kas, Venclova, Žiugžda. Ma-belmnkai. priemiesčių bied- . ,______ - r x v.__ __ tūlis nėra nepriklausomosnuomene — tebegyveno 
skurde. Nė vienas Lietuvos 
rašytojas — nei Krėvė, nei 
Vaižgantas, nei Putinas — 
Vasario šešioliktosios Lietu
voje negalėjo pragyventi iš 
savo kūrybos.

”Tai tikrovė, nesiderinan
ti su mūsų suromantintuoju 
įvaizdžiu, bet nemažiau tik
ra ir iš istorijos nebeišrauna- 
ma. Tačiau Vasario šešio
liktosios Lietuva yra tokia 
reikšminga, tokia gyvybiš
kai svarbi ir lemtinga lietu
vių tautos istorijoje, kad jo
kie buvę skauduliai negali 
sumenkinti antrosios Lietu
vos valstybės svarbos ir lai
mėjimų. Ne dėl tų skaudulių, 
bet nežiūrint jų, nepriklau
somos Lietuvos laikotarpis 
yra toks reikšmingas.

• • •

išsprendimo. (Suprask, sa
vo biznierius, turėjusius biz
ni Pabaltv, patenkinti).

pa-
vv-

Tada kitas atstovas 
klausė: "Ar Britanijo; 
riausybe prisiims Įsipareigo
jimą grąžinti tas vertybes, 
kurios buvo tų valstybių pas 
mus padėtos, joms atgavusdytojų, išplėstu mokyklų

tinklu. Bet juk nepriklauso- neprikTausomvbę?" 
mos Lietuvos universitetai 
ir kitos aukštosios mokyklos Atsakymas buvo trum
pamose ir išugdė moksli- Pas: "Nelaikąs svarstyti spė- 
ninkus. menininkus, intelek- jamus klausimus.“
tualus, kurie savo patyrimą į__________ _____________
vėliau

Geri
žodynai

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

Lietuvos universiteto auklė
tiniai? Ar iškilieji Vilniaus 
operos solistai Noreika,
Daunoras, Stasiūnas nėra 
nepriklausomosios Lietuvos 
Valstybinės operos kūrėjo 
Kipro Petrausko mokiniai?
Ar dabartiniai vadovaujan
tys Lietuvos agronomai ne-! Lietuvių-anglų kalbų žo- 
buvo nepriklausomosios Lie
tuvos Žemės ūkio akademi
jos absolventai?

”1918-jų metų Lietuva 
buvo ekonominė, kultūrinė 
ir mokslinė nykuma. Iš nie
ko, iš visiško nieko susikūrė 
aukštosios mokyklos, gimna
zijų tinklas, teatrai, konser
vatorijos. išsivystė ištisas 
kultūrinio, meninio ir moks
linio gyvenimo kompleksas, 
ir subrendo nacija. O jei ne
būtų nacijos, tai ir Snieč
kaus vietoje šiandieną, tur-

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliikas žo- 
dvnar, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00

Dabartines lietuvių kalbos
žodynas, . edaca^o prof. J 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl. 
kaina • ••••» . • •••• • • •••• $12.00

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenes tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ..

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų 
II tomas, 480 psl.

Kaina buvo $6.00, dabar ...................J$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.................... $200.

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 {vairių dokumentų.

Kaina buvo $6JX), dabar....................$2.00.

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

Kaina buvo $2J0, dabar ............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų ui kiekvieną. 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

Sab Besteli, Mete. 02127

r
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
KANADOS NAUJIENOS

SUDBURY, ONT. 

Naujienos ii pasaulinės

tinkaiwįvertina mūsų įna-
tšą-iį. WiW’i ?
: materialini gyvenimą, su*

HAMILTON, ONT. 

Linkėjimai choro krikšto

KAS GIRDĖTI NEI YORKE Į e*********************************************************************

protą

Jeigu jūs iš anksto apmokėtu muitu siunčiate

SIUNTINIUS į LIETUVĄ
ir kitas USSR dalis

Jums gali kilti kai kurie
KLAUSIMAI:

1. Kas yra GI.OBE PARCEL SERVICE, INC.?
2. Kodėl ji pi įtraukė tūkstančius klientų visose Jungtinėse 

Valstybėse ?
3. Kuo G kibė Parcel Servi-e, Ine., pasižymi,, patarnaudama 

savo klientams ?
Jūsų informacijai tokie
ATSAKYMAI:

1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai autori- 
zuoia Vnešposyltorg’o priimti iš anksto apmokėtus dovanų 
siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius trisdešimt aštuonerius metus Globė 
Parcel Service. Ine., suteikė puikiausią ir labiausiai patiki
mą patarnavimą savo klientams, todėl klientų skaičius 
auga kas metai.

3. a. Globė Parcel Service, Ine-, gautus klientų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų laike.

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvieno 
siuntinio sudėtį bei leidimą siuntiny esamiem daiktam.

c. G’oKe Parcel Service. Ine., apdraudžia nuo liet kokios 
rūšies rizikos kiekvieną siuntini jo pilnoje vertėje.

fl. Globė Parcel Service. Inc„ parūpina kiekvienam siunti
niui nasirašvta pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC., autorizuota priimti 
doynann užsakvmus sovietą gamybos daiktams, pvz.. 
automobiliai, šaldytuvai, televizijos priimtuvai, drabužiai, 
avalvnė, maistas ir t.t.

Jei<ru jūs ne«inai’dojote mūsų patarnavimu. — įsitikinkite 
patvs. Aplankykite arba susisiekite su bet kuriuo mūsų 
skvrium svjirbo«r»’i”ose JAV-biu miestuose (kurie, jūsų pa- 
toenmui turi dideli prekių pasirinkimą), ir jūs turėsite daug 
naudos iš mūsų patyrimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street 

Philadelphia, Pa. 19106 
Telephone: 215*WA 5-3455

posėdis. Jame nutarta tuoj 
ątiduoti spausdinti anglų 

Kovo 14 d. buvo Alto kalba H. Tautvaišienės atsi
minimus — "Tautų kapiny
nas Sibiro tundroje“. Ta 

pasisekimai ir knyga lietuvių kalba jau iš-Į 
parduota, šitas vertimas pa- į 
pildytas autorės naujai au-' 
teikta medžiaga.

Alto posėdis

■ pranta mūsų '{virtį pasiryši-; rfo A nu^Sbt'SI

Siaurinėje Ontario p^Į Sin^Tr

vincijos dalyje, didžiulių ir . vės. Jis leido ištisą savaitę t būsimas nepasisekimai AP?ailestau-
žuvingų ežerų ir padūma-Į laikyti iškeltu prie mksto ; j ta, kad nepavyko pasireikš

ti amerikiečiu spaudoje ir

sostinės

vusių miškų apsuptas, ver- \ valdybos rūmų mūsų trispal- 
čiant degančią nikelio lieka- • vę. o ta pačia proga visiems 
nų lavą švytinčiomis padan- • miesto gyventojams paskel- 
gėmis sapnuoja Sudburio ■ bė ir "Lietuvių savaitę“ 
miestas. Tai tik viena jo pu-j _ , .. , . -sė. Antrasis Sudburio mies-1 Te?ka dzla!*tls: kan 
tas nematomas, nes tęsiasi sų kolom^. ltrtuna. neata- 
giliai po žeme miesto ir jo i Įr.eka nuo kitų vietovių gra- 
artimų apylinkių ribose. Čia zlal sugyvena, remia tauti- 
verda požeminis gyvenimas' reikalus pav.. Kanados 
ir darbas 24 valakas paro- Tautos Fondo rėmimo po- 
je. Tai didžiausias nikelio' ?.iarnį iie fa V™?™* ei- 
kasyklų požeminis miestas ,efe' Ir aPlama1’ (m^U l»lo- 
pasauly. Kada paviršiaus mjos gyvenime turėta daug 
Sudburis gyvena ramų, kaip gazl«dlen'i’ įu«
ir kiti miestai, gyvenimą Pasl?kimU‘aut™eJ« Yelkl°- 
vysto prekybą, pramonę,'įe* deja, čia taip pat 
stato namus, daro visokius bu™ir J«odų dienų, šta pa- 
gyventojams pagerinimus,, ,mk,m«.‘lk vlen« 18 kclet0 
kai jo gyventojai gimsta. au-( PavVzdzlM-

krikštynas.
Nejaugi K.M. ar kuris ki-J dldzl0J° Ne« Urko gyven- 

tas hamiitonietis gali tikėti,'^uf.««lau Waandmtj su 
kad Hamiltono choras l dl,enU Lieta™s Padėtum, 
krikšto apeigomis gali boti; dedama Pas9”gVat€“y
atgaivintas? daufau .P,aslmustl,.l sPau-

• dą, televiziją ir radiją. Te- 
Šio choro pajėgoms ne ■ levizijos stotis WNDR 13 

krikšto reikia, o su paskuti-! pažadėjusi Vliko pirminin- 
niu patepimu turėtų pasku- kui užleisti lietuviams pus-
bėti! ! valandi.

Kalbėta ir apie V. Požė
los atsiminimų išleidimą. Jie 
buvusio Liet. Enciklopedi
jos redaktoriaus Prano Če
pėno suredaguoti, bet trūks-j 
ta lėšų jiems išleisti. Todėl 
visi fondo knygų platintojai 
prašomi atsiskaityti'už par
duotas knygąs.

Dar negali pajudėti ir K. 
Bielinio trečiojo tomo — 
"Gana to jungo“ — atsimi
nimų spausdinimas, nes dar 
nesihaigė jo palikimo byla.

J. V.

Ir kodėl Aušros Vartų pa-' New Yorko aukštosiose 
rapijos choro liekanos‘turi mokyklose dirba nevienas 
būti perkrikštytos Dainavos lietuvių profesorių. Nemažai 
ar Čiurliorio vardais? Ne- jose yra ir lietuvių studen- 
jaugi ir tie keli užsilikę cho- tų. Susirūpinta, kad jie Iš
rištai užsitraukė sunkią nuo- biau įsitrauktu j kovą dėl 
dėmę nuo vyriausio valdo- Lietuvos laisvės, surengtų 
vo, kurią reikalinga nuplau- atitinkamu paskaitų, semi- 
ti? Choras buvo jau anks- nanj ir kt
čiau krikštytas. Deja, jis ne
turėjo palankių sąlygų augti 
ir stiprėti. Gal šiuo laiku su
tvirtinimo sakramentas pa- 

| dėtų?

ga ir miršta, tuo pačiu laiku 
požeminiame Sudbury rie-

Prieš 4 metus Sudburio 
padangėje suskambėjo radi- 

da didžiuliai elektriniai, jo bangomis angliški ir lie- 
traukiniai, tempdami nike- tuviški žodžiai, primindami 
liniu akmens nuolaužu di-j kitataučiams mūsų dalią, 
džiulius vagonus, dunda ak-; mūsų tautos kančias oku- 
mens masė nuo sprogdini-'panto vergijoje. Sklido He
mų, šūvių, ūžia visokių rūšių tuviškos dainos, muzika. Tai Sekančio sakramento pro- 
gręžimo. kasimo, sprogdini-į buvo grynai Hetuviška radi- ga, koks jis bebūtų: krikš- 
mo mašinos, o prie jų stovi; jo valandėlė. Ja rūpinosi bū
tas pats žalių "popierėlių“ • relis žmonių, kurie per 4 me- 
ištroškęs miesto gyventojas,' tus nešė nelengvą tos va- 
žinodamas, kad po savaitės landėlės išlaikymo naštą, 
iš tos vietos išneš j viršų Tai buvo: Petras ir Povilas 
gražų ir apvalios skaitlinės Juteliai, St. Krivickas, VI.

Šiemet sukanka 35 metai, 
kai du drąsūs lietuvių lakū
nai Darius ir Girėnas pasi
ryžo nugalėti Atlanta ir pa
siekti Lietuvą. Vandenyną 
jie nugalėjo, bet Lietuvos 
nepasiekė. Judviejų Ba

tas. paskutinis patepimas ar j minklas, vien lietuvių lėšo- 
sutvirtinimas, — laisvės ir mis pastatvtas, puošia vieną
drąsos atsižadėjusiems tebe- 
giedantiems choristams no
riu palinkėti daug sveikatos, 
ištvermės, balso ir klausos

čeki, kuris jsi jungs j vieną; Kriaučeliūnas, L. Remeikie-; pagerėjimo. Kantrybės ir *z ~ = t t a ’ -i_ - ____j i_

Dr. B. Nemielus pakeltas
Dr. Bronius Nemickas. 

Good Counsel kolegijos po
litinių mokslų profesorius, 
pakeltas j aukštesnį akade
minį laipsnį (iš assistent 
prof. į associate prof.) ir pa
durtas tos kolegijos admi
nistracinės tarybos nariu.

Dr. B. Nemickas yra Vli
ko valdybos vicepirminin
kas, veikliai pasireiškiąs į- 
vairiuose lietuvių visuome
nės gyvenimo baruose.

Vitoje kun. L. Jankaus 
bos kun. Pr. Geisčiūnas

PFU ADFLPHIA. Pa. 19123 1 
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FALTTMORE. Md. 21224
8?06 Eastern Avenue
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3036 S 13 Street
414__ EV 3-1485
MINNEAPOLIS, Minn.55414 
217 E. Heanepin Avė.
FE 2-4908

So. BOSTON. Mass. 02127 ’ 
300 Weet Broaduay
AN 8-8764

BRITĄ IN. Conn. 06052 
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224-0829
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4102 Archer Avenue
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NEW YORK. N. Y. 10003
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486-1836
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1512 N. 39th St.
ME 3-1853
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2841 Sunset Blvd. 
213—382-1568
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’68 Whitehead Avė.

| 201-257-2113
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609—691-8423
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1840 Main Street
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730 Liberty Street
LY 9 9163
WORCE£TER. Mass. 01604 
42 Harrison Street
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miesto aikščių. Alto susirū
pinta paremti Dariaus-Girė
no komiteto pastangas Kais 
sukaktuviniais metais kuo

, isnūdinsriau paminėti tu la- i, .sėkmės chorvedžiui! Jis ka-[ kūnų tragiško žuvimo dieną, 
daise buvo puikus ir gabus J 
žmogus. Dabartinės jo pa
stangos išlaikyti ugnelę su
griautame Hamiltono ugnia-

bendrą viršutinio miesto fi- nė, J. Labuckienė, A. Bruš- 
nansinės sistemos mašiną, kys, J. Stankus. V. Bružas, 
sukančią fabrikus, prekybos J. Bataitis, J. Kručas ir kt. 
bei pramonės imonės. ug- . ....
dančia bažnyčias, ligonines,!. Kalkas ‘“valandels ne-
viešbučius, klubus, ”butlė- i ’ a lr paupiai. ' kuryje gerų rezultatu neduo-

o kaikam ji buvo ir didele, , . T. *  ........................1 J 1 da, tačiau finansiniai jisgėrius“ ir... kapines.
Toks yra bendras Sudbu-' nebeturime. Atrodo, beveik i ° ”* 

rio dvigubo miesto ir pašau- ■ tJkra, kad mūsų 
linės nikelio sostinės vaiz
das.

didysis
f brolis“ iš Maskvos pridėjo 
savo juoda leteną, nes jam 
tai buvo didelis graužulys. 
Reikalas buvo aiškintas, betĮ šio miesto ir apylinkių 

gyvenimo tėkmę yra įsijun
gę ir apie 300 lietuviškų dū
šių, pradedant pirmaisiais 
lietuviais emigrantais ir bai-j mes, būdami Kanados kraš- 
giant buvusiais D.P.. jų čiai to piliečiai, jau nebegalime 
gimusiais vaikais ir kitaisį naudotis demokratinėmis 
jau besidžiaugiančiais pen-l laisvėmis, garantuojančio- 
sija ir gražia senatve. ! mis laisvą žod j ir spaudą?

• Atrodo, kad norint sugyven-
Materialinis gyvenimas į ti su mūsų "didžiuoju bro- 

vyksta grynai pagal pašau-Į liu“, valdžia palaipsniui au
linę finansinės sistemos nu- j koja ir demokratinę laisvę, 
statytą tvarką, tautinis-kul

O choro ir parapijos val
dovui reikia priminti, kad 
nereikėjo ardyti gražiai de
gančio židinio, nereikėtų

. šiandien neitikėtino stebuk-
alsalias, — visgi tunte lai-, Dasauliui ske!bti, kad štai 
kvtis loialumo , dar ugni>kytis lojalumo'

Kaip tai suprasti? Argi damas pelenų krūvelę..
A A.

Paklausus, kodėl dar veikia 
kitų tautybių radijo valan
dėlės, atsakas: "tai tik die
nu klausimas“. Bet jis at
rodo, taikytas tik pabaltie- 
čiams.

Bet šis nepasisekimas te
gul dar labiau sustiprina mū
sų ryžtą ir vieningumą, ypa
tingai šiais sukaktuviniais 
metais, pasipriešinti klastin
goms okupainto užmačioms.

. . ,.. Tiesa, priešas yra didelis,muose ir medžiokles vajo- b £ovi ’molini ko_ 
nuošė lietuviai tun labai ____ • 

tūrinis — pagal norą, ener
giją, tautini susipratimą ir 
turimas veiklos ir meno pa
jėgas.

Čia energingai veikia L. 
Bendruomenė, o taip pat 
naudodamasis labai geromis 
medžioklei bei žvejvbai 
gamtos sąlygomis. "Geleži
nio Vilko“ medžiotoių ir žu- 
vautojų klubas, žvejybi-

daug gražių vasarviečių, tik 
pasigendama "vasarviečių 
savininku sąjungos“, kuri, 
atrodo, bent šiuo laiku būtų

jų. kurios vieną kaitą vistiek 
suMS.

ALSS centro komiteto 

posėdis Balfo valdyba reikalų ve
dėju vietoje mirusio kun. L 

Kovo 9 d. buvo Amerikos Į Jankaus paskyrė kun. Praną 
Lietuvių Socialdemokratui Geisčiūną. J. Grigienė, kaip 
Sąjungos centro komiteto ėjo sekretorės pareigas, taip 
ir ALSS Literatūros Fondo jas eis ir toliau.

WORCESTERIO NAUJIENOS

WORCESTER, MASS. Kitos naan jienoe

Parkų viršininkui Nugen-Dar vienai draugijai 

paruoštas karatas
Struckus, iki šiol buvęs par- 

ioks likimas ištiko Bliu- vyriausiu prižiūrėtoju, 
tės draugiją. Ji turi per 200 j
narių ir nevieną tūkstantį t Vietos politechnikos insti- 
dolerių. tačiau nėra iš ko iš- ' tuto moksle pasižymėję bū- 
rinkti valdvbos. Senieji ne- ūmieji inžinieriai apdova- 
pajėgia veikti, o naujakuriai "?* “nklai8: Jahn

nesistenge rašytis j tokias n-^ 9&ras> pauj Norkevičius,
kol jėgos jam leido, veikė iųj f6™? garbingas draugi jas, i Agoto9 įr Broniaus Norke- 

Tie todėl jos dabar turi mirti., vičių sūnus, Edvardas Ka-
Gaila. Birutės draugija yra; letskas, Richardas Lisaus- 
prisidėjusi nemažom aukom kas ir Nicholas Mazonaitis 
Lietuvos laisvinimui ir prie
įvairių kultūrinių reikalų.

AVON, MASS.

Mirė J. Andriukaitis

Kovo 4 d. mirė ilgai sir
gęs Jonas Andriukaitis, o 
kovo 6 d. palaidotas Brock- 
tono kapinėse. Velionis bu
vo laisvų pažiūru žmogus ir, |

tarpe. Jis paliko liūdinčią 
žmona Oną ir brolius Lietu
voje. kuriems reiškiame gi
lią užuojautą, o Tau, Jonai, 
amžinos ramvbės laisvos A- 
merikos žemėje.

N.

PHILADELPHIA, PA

Serga prof. J. Pušim*
Prof. Jonui Puzinui pada

ryta operacija. Šiomis die-
Pabaigai dar tenka pasi

džiaugt^ kad eudburiečiai 
labai reikalinga ir paivairin-į mėgsta Keleivį, daugelis jį! nomis j’is tikisi apleisti ligo
tų turistinį ir vietos lietuvių skaito, jų eilės didėja, todėl, njnę Linkime greičiau vi- 
gyvenimą. noriu supažindinti ir kitus; 3įškai pasveikti.

Keleivio skaitytojus su mū-i 
Čia gražiai atšventėme ir sų turtinga ir akmenuota i

Lietuvos nepriklausomybės, Sudburio žeme ir jos žmo- 
atkūrimo 50 metų sukaktį,' nėmis. Jei redąktorius nebus 
dalyvaujant beveik visiems "peržiaurus“, kitą kartą pa- 
lietuviams ir kviestiems sve-' rašysiu daugiau, 

čiams. Mūsų miesto meras j <1* Kr.

Vilka* ri*al* iūs* bam 
tirai nabenžia, kai

jis loja. į
i

; tui išėjus į pensiją, jo vie
ton paskirtas Edvardas

Birutės draugijoj daug 
metų veikė Antanas Daily- 
da ir jo duktė Julija Zdra- 
dauskienė, Antanas Krami- 
Kus, Jonas Vaitkūnas ir kt

Gerai veikia lietuvių 

demokratų klubas

Tam klubui vadovauja čia

Keleivio skaitytojų Ago
tos ir Juozo Bliūdžiu duktė 
ir žentas Miliauskai įsigijo 
žinomą Walterio gėrimų už
eigą.

Buvęs didelių benų vedė
jas Juozas Bliudžius ir žie- 

; mą gerai prižiūri savo 
| darbščias biteles, kad vasa
rą jos neštų medų į avilius, 
Teko ir man jo ragauti.

Pranas Račiukaitis 
Queensbury Combing

yra
Co.

gimęs ir augęs Anthony Sta-j bosas. Jis ir lietuvių VI8UO- 
lilionis. Jis vra nuosavybių menės gyvenime varo plačią 
pirkimo tarpininkas, miesto vagą. Jo ir jo žmonos Albi- 
balsavimo komiteto pirmi-i nos sūhU3 » lanko
ninkas, Lietuvių PiL Klubo Į aukštąsias mokyklas.
direktorius. Krasinskas

CENTRINĖ (STAIGA 
220 Park Avė. South (corner 18th Street) 

Nevv York, N. Y 10003
Tel. 212—962^6410

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpinti* širdie* sveikata, kada širdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau ii anksto žinoti 
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio ka* 
penkta* vyra* gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygų "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“, 
pamatysite, kad galite nuspėti save iardies priepuolį 
ir jo išvengti.

Ta knyga gaunama kr Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.

s



Puslapis ketvirtai KELEIVIS, SO. BOSTON Kr. 13, 1968 m. kovo 27 d.

Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

AR LIETUVA 

NERUSINAMA?

Yra tokių, kurie netiki, 
kad Lietuva bolševikų ap
galvotai ir planingai rusina
ma. Prisiklausę sovietinės 
propagandos, besistengian
čios šį mūsų tautos naikini
mo faktą nuslėpti, žlibesnie- 
ji tos grėsmingos tiesos gal 
dar nė nemato.

Šiandien blizga, o rytoj 

dulkėse skęsta

Vienas kaunietis parašė 
laišką Tiesos redakcijai Vil
niuje :

„Ne taip seniai Kaune bu
vo atidalyta viena puikiau
sių senamiesčio valgyklų 
'Šatrija*. Grožėjomės jos in

Aktorius Cary Grant sužeistas eismo nelaimėje, važiuo
jant i Kennedy aerodromą New Yorke. Sužeista ir kartu 
važiavusi baronienė Eurstenbergienė ir šoferis.

Baliui 24 metai
Bendaas Amerikos Lietu- vimo. šiuo metu yra 32 to- 

viu šalpos Fondas (BAL- kios bylos. Dėl netinkamo 
; Fas) įsisteigė 1944 m. kovo testamentų surašymo Balfas 

mėn. 25 d. Chicagoje. Tai- tun nemaža išlaidų ir pra- 
gi sukako jau 24 metai, kai randa daug brangaus laiko 
toji šalpos organizacija pa- teismuose. Kartais paliki

terjeru, ragavome skanius, 
i Įvairius valgius. Praėjo ne- 

Bet štai dėmesio verta • daug laiko, o ant jos sienų 
nugulė storas dulkiu sluoks
nis, patiekalų sąrašas su
trumpėjo ir patarnavimo
kultūra pablogėjo-*.

tikrovė : Lietuvoje jau 21 vi
durinėj technikumais vadi
namoj mokykloj mokslas 
einamas rusų kalba.

Kuriam tikslui tai daro
ma — savaime aišku.

Bostoniečių aukos

1 deda lietuviams visuose rei- 
i kaluose ir nelaimėse. Balfo 
, Tarybą (Direktoriatą) su
daro 31 direktorius (seniau 
buvo 25), 3 revizijos komisi
jos nariai ir pirmininkas, 
kuriuos renka Balfo seimas. 
Šiais metais Balfo seimas Į- 
vyks Detroite. Direktoriai j
savo suvažiavime išrenka ■ 
centro valdybą, kuri tvarko i 
Balfo reikalus ir kas 3 mė
nesiai duoda direktoriams! 
apyskaitą. Balfo centras y- 
ra Nevv Yorke. Vienas iš di- 
rektoių yra mūsų bostonie- 
tis Antanas Andriulionis.

mas laimimas, o kartais jis 
„užšaldomas“ vietos ižde. 
Kai Balfas gauna tiesioginį 
testamentinį palikimą ( to
kių jau yra 10), tai jį leng
vai įvykdo, siųsdamas siun
tinius nurodytiem asmenim.

Balfas per 22 metus (iki 
1966 m. liepos 1 d.) turėjo:

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knvgas:

Tundra Talės, Manyland 
Books leidinys paaugliams 
pasiskaityti anglų kalba a- 
pie gyvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pusk kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 ps!., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

„Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

„The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

„Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

„The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Introduction to modern 
parašė Damb- 

nūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina 87.

„Lithuania land of he- 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Awakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J. B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl.. kaina kietais vilkeliais 
$.4.00. minkštais $3.00,

POPULAR LITHUANl- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė, kaina $2.50.

Pajamų pinigais:

Aukų bdr. šalpai 1,235,343
Vasario 16 gimn......329,439
Nario mokesčio .... 31,320
Iš JAV gauta ........966,175
Kitos pajamos ....... 69.597.
Iš viso ................... 2,631,874

TęsinysRedakcija pridėjo, kad 
greito susidėvėjimo proce
sas būdingas ne tik 'Šatrijos* 
valgyklai, o daugeliui visuo
meninio maitinimo Įstaigų:

„Žiūrėk“. — sako. — a- 
tidarė nauja restoraną ar 
kavinę — viskas čia blizga, 
nuo kruopščiai išdailintų 
sienų, baldų iki specialių, 
firminiu indu. Praeina me
tai. daugiau — pamažu

M irė Juozas Indra

Kaune, baigdamas 
sius metus. staiga mirė nusi
pelnęs meno veikėjas, res
publikinės premijos laurea
tas. kompozitorius, dirigen
tas ir dainininkas Juozas i 
Indra. Jo žymiausias kuri-Į 
nys— baletas Audronė, ūži
kuri jis gavo respublikinę dingsta užuolaidos nuo lan- 
premiją. o visos Sovietijos! gėlės, firminiai indai, 
teatrinėje šventėje prie to pa” nekalbant apie sutrum- 
jis buvo atžymėtas pirmo-j P^^* 
jo laipsnio diplomu.

50-

Ir ko i ta Lietuvėle nėra

sugužėję!

Kiek jau visokiu Ivanovų. 
Kolcovų ir panašiu pa val
džių savininku, dabar gerai 
Įsitaisiusių Lietuvoje, esa
me minėję! O štai iš kovo 
14 d. Tiesos sužinojome, 
kad ten esama dar ir kitok. ? 
„narodo“: Vilniuje kovo 12 
d. mirė komunistė, docentė, 
ekonomikos mokslų kandi
datė Ranuš Davtian-Abra- 
mian. 65 m. amžiaus.

Velionė gimė Užkaukazy- 
Armenijoj, 16 m. amžiaus! 
būdama, isitraukė i revoliu-: 
cinę veikla, vėliau komunis- 
tu partijos narė, baigė; 
Maskvoje komunistinio auk-1 
Įėjimo akademiją, dėstė po
litinę ekonomiia Armėnijos! 
sostinėje, o 1947 m. buvo! 
paskirta Vilniaus universite-. 
to marksizmo-leninizmo ka
tedros vyr. dėstytoja, po mė

tos katedros vedėja.. Ji itu
1962 m. 
pasiliko
Ap
nak

Balfas priklauso ACVA 
(American Council of Va- 
luntary Agencies for For- 
eign Aid), kitaip tariant — 
Amerikos „Balfų“ Federa
cijai ir yra šalpos organiza
cijos CARE narys. CARE > 
metinė apyskaita siekia ke-i

K. ir J. Mikoniai, O. ir A.
Nevierai, D. Nikolskis, P.
Nikolskis, J. ir M. Norkū
nai, M. Norvaišienė, P. Po

no Tuntas, Lietuvių Moterų vilavičius. R. Petronienė, A.
Klubų Federacijos Bostono Petronis, V. Pimonovienė. 
skyrius, Pranas Lingis. Juo- H. Piragienė, Po.S., C. Posh, 
zas Liutkonis, Antanas Liz- B. Preibienė. A. Puskepalai-1 kai kas tenka ir Balfui. Bal- 
denis. Pranas Martinkus, ■ tis, G. Razvadauskienė, S. Į fui tarptautiniuose reikaluo- 
Martišauskas, Antanas Ma- Sakalauskas. B. Šakenienė.,! se padeda lietuvius, pateku- 
žiulis. S. Mikalonis. Šv. Juo- A. O. Shallna, K. šeštokas, j sius i nelaimę, gelbėti dar 
zapo dr-ja, seserys Iz. Milių- K. Šidlauskas, K. Šimėnas, i NCWC irCWS. Balfas JAV 
no* mirties atminimui, Anta- E. Šimkienė, O. Šiugždienė,! turi gerą vardą ir pasitikėji- 
nas ir Bronė Monkevičiai. ’ J. Špakevičius, A. Šiugžda, mą, ir 
Vinc asMorkvenas. V. ir Iz. SLA 359 kuopa, SLA 365 
Montvilai, Pr. Mučinskas. kuopa. T. Stankūnaitė. M.
Irer.a ir Petras Navazels- Strazdienė, B. Strikaitis, L.

Švelnis, V. Tarnas, V. Taut-

Pu $10: Jurgis Laurinai
tis. L. ir M. Lendraičiai. A. 
ir G. Leveckiai, Lietuvių jū
rų skautijos Bostono Nemu-

valgių sąraša. Kartu 
su uniformomis išnyksta ir 
šypsena nuo padavėju veidų, 
mandagūs žodžiai. Restora
nas ar valgykla tampa eilinė 
užeiga kal tais pilna girtuok
liaujančių. Jau negalvoja
ma nei apie savo markę, nei1 
apie firmą“...

(E)

Nauji akademikai

kiai. VI. Noreika. Petras Pa-
; liulis. Petras Pauliukonis. J.
: Petrauskas, Mar., J. P. Plik- 
1 šnys. Peter Puzinas. P. E. 
Račkauskas. J. Rentelis, Ry
mo Katalikių Moterų 13 kp.. 
Leonas Rudžiūnas, Elena 
Santvarienė, Marta Sapar- 
nis. K. ir A. Šimėnai. P. Šim
kus. Gintas Simonaitis, Ire
na Sirutavičienė su dukra, kas,Vasario mėnesio gale įvy

kusiame vilniškės mokslu a- 
kademijos susirinkime i a- 
kademiją tikraisiais 
priimti penki
daktarai: Paulius Slavėnas 
(fizika-matematika. astro
nomija). Juras Požėla (fiz.- 
mat.. 1927 m. sušaudyto ko
munistų vado Karolio Požė
los sūnus). Zigmas Januške
vičius (medicina). Juozas 
Indriūnas (technika) ir Juo
zas Jurginis (istorija). Trys 
iš ių — Januškevičius. Po
žėla ir Jurginis — neseniai 
vra lankęsi Amerikos moks
lo įstaigose.

išėio i persiia. bet 
gyventi Vilniuje. | 

dovanota įvairiais ordi-

Išlaidų pinigais:

Tiesiogin. šalpai 1,473.043 
Vasario 16 gimn..... 340,196

lėtą milionų dolerių, iš kurių i Gėrybių išsiuntimas 228,828

Balfo afidevitai pri
imami visuose JAV konsu
latuose. 1966 metais buvo 
dar 210 nebaigtų emigraci
jos bylų. Kitos tautybės pa-

Emigracijai 
Administracijai
Iš viso ................

83,104 
. 423.972
2,549,143

SLA 328 kuopa. Socialde- 
i mokratų 60 kuopa. V. ir J. 

nariais Starinskai. J. ir R. štuopiai. 
profesoriai Pranas Šveikauskas, K. Ta

mošaitis, Antanas Tamošiū
nas. Jonas Tuinvla. Joana 
ir Irena Ulpai. Bronius Ute- 
nis. Juozas Valickas, Jonas 
ir Elena Valiukoniai, Jonas
Vasiliauskas, Karolis Vasi
liauskas, Bronė ir Jonas 
Venckai. V. Zenkus, E. ir P. 
Žičkai. Raimundas Žičkus, 
Povilas Žirolis, N. ir P. 
Žvgai.

vaisa. V. Trinavich, J. Two-; našaus Balfo. kaip lietuviai,! 
hing, S. Urbonas, J. Vaičai-i neturi, ir tuo mes galime ! 
tis. E. Vaitkevičienė, J. Va-, didžiuotis. į
lentukevičius, kun. M. ‘
Vembrė. J. Venckus, O. ir S.! , .
Venckai, J. Verbickas, Z. ir!s.Y1US; ls,, 4 , - - c, •
A. Vieškalniai. O. ir A. Vilė- P*™0* 144 sk>™!' Sk-';n>! 
niškiai, K. Vitalis, V. Viz-;skalclu? maze-1a, 5le' su"k“- 
girda. Vadeliai., F. Zales-i valdybas. Bai-

• fas dėl menko rastines per
sonalo ir tiesioginio šalpos

Balfas šiuo metu turi 56 
viso buvo užre-

X. aukojo 7 dol.

F. Zokas, ir 6 asmens'
nepasirašę. , , ... , . .darbo nepajėgia su skyriais

Po S4: H. Antanavičienė I‘alaik-Vti artimesni» i 
Saulesleja giminė ir X.

Rusai patars, kuo būti

Baigiantiems vidurines 
mokyklas moksleiviams Lie
tuvoje šį pavasarį bus ren
giami paskaitų ciklai tema 
„Kuo būti?“, tai yra. kokią 
specialybę pasirinkti. Pa
skaitos bus skaitomos lietu
vių ir rusų kalbomis.

Tai ženklas, kad arba da
lis patarėjų yra atvykėliai iš 
Rusijos ir lietuviškai patar
ti nemoka, arba Lietuvoje 
jau daug jaunuolių, kurie 
rengiasi Lietuvoje kuo nors 
būti. bet lietuvių kalbos ne
simokė. arba. pagaliau. — 
daug vienų ir kitų...

(E)

Po $6: V
duktė Milda, 
rimas.

incas Anesta ir 
Bronius Kont-

Nekokie komsomolo reikalai

Vasario pabaigoje buvo į 
T 'etuvns komunistinio jau
nimo sąjungos atstovų su
važiavimas. Giriamasi, kad 
ji turi 255,000 narių, bet!
(’aug kur veikla menka. Pa
lvi- komunistai rašo. kad

„Kelia nerimą lai, kad! 
r< -publikoje yra 257 kolū-i 
kių jaunimo organizacijos,! 
kuriu kiekviena savo greto-‘ 
se vienija mažiau kaip po 
10 narių, o tokiuose rajo
nuose. kaip Alytaus, Rasei-1 
niu. Širvintų ir Panevėžio,j 
negausių komjaunimo orga
nizacijų skaičius ne mažėja.' 
o didėja. Be to. per pasta-j 
tuosius dvejus metus (už į-i
statu nesilaikymą) iš kom- partijos remia 
jaunimo pašalinta nemažai
vaikinų ir merginų“. i . . .

laisvinimo karais.

Vasario 16 gimnazijai iš 
tikiųjų yra išleista daugiau, 
nes gimnazijos išlaidos 19441 Lithuanian, 
-1954 m. buvo nurašomos i 
tiesiogines išlaidas.

Gėrybėmis per 22 metus 
buvo išsiųsta į Lietuvą ir ki
tus kraštus: maisto 6.341,
466 svaių, rūbų ir kt. 2,305,
039 svarų, viso 8,646,507 sv. 
ir 16.641 sintinių atskiriems 
asmenims. Jų visų vertė —
4 mil. 580 tūkstančių 206 
dol.

Tuo būdu Balfo išdalinta 
suma grynais pinigais ir gė- 
rybėmis prašoka 7 mil. dol., 
o šiandien ji bus pasiekusi ir 
8 mil. dolerių.ir juos išjudinti ir paskatin-į 

ti prie darbo ir aukos.
Balfo įgaliotiniai yra Vo- j 

kietijoje, Italijoje, Kolum-! 
bijoję ir kituose kraštuose. 
Kur jų nėra, Balfui talkinin
kauja kitos lietuviškos orga
nizacijos, kunigai ir šiaip) 
pavieniai asmenys. Įgalioti
niai ir kiti talkininkai dirba 
be atlyginimo. Balfo metinė 
apyskaita yra apie 110,000 
dollerių.

Balfas, be šalpos darbo, 
garsina dar Lietuvos ir lie
tuvių vardą ir gina jų teises 
teismuose ir kitose įstaigo
se. Išleido Sibiro tremtinių 
maldaknygę, kuri susilaukė 
net 18-kos laidų ir yra pa
skleista dešimtyje pasaulio 
kraštų arti miliono egzemp
liorių. Pagamino 2 filmus, 
kurie buvo rodomi JAV te
levizijoje, o dabar Balfo 
skyriuose. Juose pavaizduo
jama lietuvių sunki padėtis 
Sibiro katorgoje.

Kai testamentu palieka
mas turtas gaminėms, esan
tiems Lietuvoje, tuoj atsi
randa rusų agentai ir į turtą 
pareiškia savo pretenzijas. 
Jiems rūpi. kad daugiau do
lerių išgautų iš JAV ir įsigy
tų daugiau teisių į testamen
tinius palikimus. Lietuvos 
konsulai ne visuomet gali to
kias bylas ginti, tada jas 
ginti tenka Balfui arba pa
gelbėti konsulams teismuo-

Tai pasigėrėtina parama 
mūsų tautiečiams. Daugelis 
Balfo dėka šiandien gyvena 
JAV, bet ar visi jie šiandien 
Balfą prisimena — reikia a- 
bejoti. Dar yra daug neatsi
lyginusių geradariams už jų 
atgabenimą į JAV. Pav.. 
vien tik Liuteronų Centrui 
dar yra skolingi 15,000 do
lerių. Išeina, kad vieni Bal
fo vardą garsina, o kiti jį 
smukdo.

Šie duomenys rašiniui y- 
ra paimti iš Balfo 22 metų 
apyskaitos ir vėlesniu 3 mė
nesių apyskaitų direkto
riams.

AŠ.

Po 83: A. Augustans, M. 
Bakūnienė, P. Budrys, Du- 
rickai, P. ir J. Janavičiai, K. 
Masiulienė, B. Narkevičiūtė. 
J. Navickienė, St. Rackevi- 
čius.

Po $2: Alexander, Baltu- 
šiai. Y. Dainys, E. Ilterienė, 
M. Yalmokienė, S. Yankun, 
J. Kasmauskas, D. Kasper, 
Malinauskas. C. Mališaus- 

: kas. G. Masiulis, Matuliai, 
M. Matuzaitė, J. Mockevi
čius. V. Panoras, Z. Pet
rauskienė, L. Senutienė, S.

; Urbonas. J. -Uždavinis, A. 
Zitkevic ir šeši nepasirašę.

Po 81: D. Ajauskas, J. A- 
jauskas, R. Ambrose, J. 
Dabriskas, S. Kontautas. O. 
Mockevičiūtė, Navazelskis, 
C. Pechulis, J. Pluškienė, 
S. Račys. R. Helen. Shapa- 
liai, H. Štone ir 27 nepasira
šę.

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

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

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gyvulių ūkis, George Or- 
uel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą j audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, .

Po $5: L. Adomkaitis, St. 
Arlauskas. A. Astravas, Au
dickai. Ed. Austras, K. Ba- 
čanskas, E. ir A. Bajerčiai, 
VI. Bajerčius. M. Balukonie- 
nė, V. Banevičius, I. Baškie- 
nė. M. Bichnevičius. P. Bra
zaitis. Y. Germantas, Chaves 
šeima. P. četkauskas, J. 
Čiegis. Br. Cleveland, K. 
Driscoll. A. Dubauskas, K. 
ir K. Dūdai, J. Dūda, St. Du- 
rickas. S. Galdikienė. Wm. 
Gaston. M. Giedraitytė, O. 
(iirulienė, L. Harris. R. I- 
vaška. kun. A. Janiūnas, B. 
Januškevičius. Jašinskas, 
Yanušai. E. Kalvaitienė, A. 
ir Br. Kamantauskai,, I. Ka- 
mantauskienė, R. Kapočiūtė.; 
E. Karosienė, V. Katauskie- 
nė. J. Keslerienė, S. ir M. 
Klimai, St. Kontautas. J. 
Krasnauskas. Br. Kriščiu- 
kaitienė, V. Laurinaitis, St. 
I.eimonienė. J. Lekvs, St. 
Liepas, Y. Mačiulienė, J. P. 
Markelioniai, K. Merkis. S. 
Micheisonas, St. Mickevich,

Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas į- 

domias knygas:
Mažesnių sumų neskelbia

me.

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

Ketvirtoji pradalgė, Ni
dos išleistas literatūros met
raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai
na 83.75, minkštais $3.15.

Dėl mūsų sostinės, prof. 
Viktoro Biržiškos atsimini
mai iš Vilniaus 1920-1922 
m., kietais viršeliais $3.75. 
minkštais $2.50.

PALENGVlNK’TE MUSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini*

Mes atstovaujame organi 
zuotam terorui. Mes nepri
pažįstame pasigailėjimo.

Deržinskis,

pirmasis baisiosios komunis
tų slaptosios policijos 

viršininkas

Visos 81 komunistinės 

revoliucinius 

karus, kuriuos jos vadina iš- 

bet kurJš pranešimo tam suvažia
vimui sužinota, kad į staty
bas tolimame Sibire 
metus išvyko apie 
L om jaunuolių.

per 2 
3,09o

tik laimi, ten tautas žiauriai 

pavergia.
nr.-r, TOT*

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

Sąmokslas, premijuotas 
parašė Vytautas 
kaina $3.50.

se. Balfas. kaip JAV val- 
jdžios kontroliuojama insti- romanas,
' tucija, yra kompetentingas; Volertas,
! šį darbą atlikti ir testame^ui
1 paliktas sumas perduoti į, Tos knygos yra labai tin- 

be rusų tarpininku- į karnos velykinės dovanos. Keleivio adm-ia
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— Laba diena, tėve!
— Maiki, labų dienų da

pakilus. Kovo 19-tos laidos 
”Wall Street Journal“ sako, H 
kad 1958 metų pabaigoj A- 
merika turėjo $20.600.000, 
000 aukso plytose, o dabar 

Londone kilo aukso pani- dar didesnę paniką. Pasi-! turi jau tik $11>4oo,000,000. 
ka, ir sudrebėjo tarptautinio piktinęs Milano elgesiu.! Iki šiol aukso kaina Ame- 
kapitalo pagrindai. Žmonės tuojau atstatydino Angli- rįkos buvo nustatyta $35 vie- 
puolė reikalauti aukso už jos užsienių reikalų ministe-

AUKSO PANIKA

popierinius dolerius, kuriuos ris Broun. Parlamente kilo 
paskutiniais laikais Ameri-į triukšmas, 
ka buvo pradėjus taip gau- Nusigandio ir
giai barstyti po visą pasaulį, to spekuliantai. Pradėjo 

Washingtonas nusigando, pardavinėti "stakus“, kapi-
Prezidentas Johnsonas pa- balistinių korporacijų akci- 
skubom skambino į Londo- jas. Jų vertė 'markiai krito, 
ną prašydamas, kad Angli-1 Iš Washirgtono pradėjo 
jos vyriausybė uždarytų ' sklisti raminanti propagan- 
aukso biržą ir bankus. ką‘ da. Esą, nereikia nusigąsti, 
paklusnus premjeras Wilso-‘ Kas iš to aukso? Kokia iš jo 
nas ir padarė. Tas šukelėj nauda? Ame ika turinti pa- 

' Rankamai vario, tai daug 
vertingesnis metalas. Be to,

; mes turim daug žemės, fab- 
da prieš tą sukilimą reagavo į rikų — galim gerai gyven- 
LietUvos kunigu vadas pra-j ti ir be aukso.
lotas Antanavičius? Jis pra-i Bet tuo pačiu metu kon- 
keikė tuos, kurie drįso stoti J grėsė galvot ūkčiais buvo 
prieš caro valdžią. Išleido’ pravestas nutarimas: atim- 
prieš juos ugninga aplink-! ti. iš po dolerio paskutinį 
rasti, kuriame skelbė: ’*Vi-j aukso trupini! Prezidentas 
šokia dūšia tebūna pasida-į nutarimą pasirašė. Iki šiol 
vusi aukštom vyriausybėm, i kiekvienam doleriui Federal 
nes nėra kitokių vyriausy-Į Reserve laikė 25 centų ver- 
biu. kaip tik nuo Dievo, o tės aukso. Dabar Amerikos 
kurios vra. Dievo yra pasta-j doleris liko ti.-r popierėlis, be 
tvtos. Todėl kas priešinasi jokio pagrindo. Tačiau už-: 
vyriausybei, priešinasi Die- sieny doleri' vra pagrįstas 
vo valiai...“ Ir toliau jis ais-į pilna aukso verte.

Todėl iki šiol Amerikos 
is buvo stipriausias pi- 

pati carą, kuri jis vadino ' nigas pasauly. Menkesnės 
— Kodėl i laukus? „Ciecorium“. bet visus, ku-’ valstybės, kurios aukso ne-

Todėl, kad Chicagos rie iam padeda viešpatauti, L turi, laikė doleri pagrindu

vo valiai... ir tona u jis ais-1 r*“*“ < 
kiną. kad „po vyriausybės j Tor 
vardu“ reikia suprasti ne tik ! doleri

reiškia, — 
nerolus, visus

ministerius. ge- 
žandarus ir

bar nėra. Užėjo labai ška- lietuvių sąjūdis neturi su 
radni laikai. O tai jau ne „bedievybe“ nieko bendra, 
prieš gerą. Gal ateina sūd- Kova tenai eina dėl šv. Ka- šnipus. Visi jie yra Dievo 
na diena, ar kas... i zimiero kapinių, kurias lie- j valia. Bet kilo revoliuciia, ir

— O kas gi atsitiko? Į tuviai savo skatikais įkūrė, visa ta „Dievo valia“ buvo
— Prasti pyragai. Maiki. i bet mūsiškiai kunigai, patai-į nušluota į pragarą. Ir joks 

Jau negali šlekčiau būti. ! kaudami airių vyskupams,. Dievas ios neužtarė. Ar tai
— Bet kodėl? Kas gi at- - užrašė jiems ne tiktai įdėtą! neparodo, tėve. kad ii nėra

sitiko? tenai mūsų žmonių turtą.; iokia Dievo valia, tik bažnv-
— Vot, gavau iš Čikagos bet dabar panaikino ir lie-'čios sugalvota pasaka dikta- 

gromatą, beveik paviestką, 1 tuviška tų kapinių vardą.į toriams ginti?
ba reikalauja, kad raidaveii Vietoj buvusių „Lietuviui — Gana, Maiki, užteks.
pribūčiau tenai. Sako, prasi
dėjo tikra zavieruka. Ir tai 
vis dėl šv. Kazimiero kapi
nių.

— O kas rašo?
— Kunigas.
— Bet Chicagoje kunigų 

daug, tėve. Kaip jo pavar
dė?

— Jis nenori tikrą savo 
pavardę išduoti, todėl pasi
rašo : kun. Paršakulnis.

— Juokauji, tėve.
— Ne, Maiki, čia ščyra 

teisybė. Jes, galiu pasibažyt. 
Jis rašo, kad lietuvišką Či
kagą užponavojo bedieviai 
ir negalima gauti su jais jo
kios rodos.

— Kokie „bedieviai“?
— Sako. parapijonai su

beri ievė jo. Pikta ri vašia ap
sėdo. Todėl kun. Paršakul
nis ir nori, kad aš pas jį nu
važiuočiau. Sako. tu buvai 
staršas vyčių vaisko genero
las. krabras vyras, socialis
tams langus daužydavai, 
mūsų vierą gindavai, tai 
mažu padėtum ir mums su 
ta pavietre apsidirbti. Ki
taip, sako, visas Halsted 
strytas bus bedievybės sėk
la užkrėstas. Reikia mušti.

— Ką mušti?
— Bedievius.
— Bet tai būtų nekultū

ringas darbas, tėve.
— Tai ką gi su jais dalyti. 

Maiki ? Bažnyčion jie neina, 
pamokslų neklauso, tai 
krikščioniškais priklodais jų 
nepamokinsi. Kibą reikėtų 
duoti salaveišiams almuž-

nai uncijai, bet Europos spe
kuliantai spėja, kad Ameri
ka turėsianti tą kainą kelti 

\\ all Stree-į gaĮ įkj $79, o gai net įr ikį

savo valiutai. Ir nepriklau-

$105 uncijai. Trigubai! Tai 
reikštų, kad ir dolerio vertė 
turėtų nukristi trigubai, nes 
kuo brangesnis auksas, tuo 
pigesnis doleris. Todėl toks 
pašėliškas aukso pareikala
vimas. kol jis dar „pigus“.

Ar Amerika kels aukso 
kainą ar ne. Washingtonas 
kol kas nesako, tik rūpinasi 
kuo mažiausiai išleisti dole
rių į užsienį. Tuo tikslu nori
ma ir turistų neleisti užsie
nin, ar bent apdėti juos mo
kesčiais, kad mažiau dolerių 
išvežtų.

Bet daugiausia pinigų 
valdžia išleidžia Vietnamo 
karui, todėl žmonės, jų tar
pe žymus kongiesininkai. 
kurie tam karui priešingi, 
reikalauja nebesiųsti dau
giau karo jėgų į Vietnamą, 
atšaukti Amerikos kareivius 
iš Europos ir iš kitur.

Mūsų skaitytojai gal no
rėtų paklausti: jei doleris 
dabar nebus niekuo pagrįs
tas, tai ka daryti? Daryti 
nėra kas. Doleris galės nu- 
pigti, kainos pakilti, bęt ne
žūsime. Doleris daug pavo
jingesnis Europai, ypač tom

. 'ISii> *. , •., z A X

Per automobiliu lenktynes Brazilijoje vienos moters šuo 
išbėgo ant kelio. Du automobiliai, vengdami ji suvažinėti, 
įvažiavo į šalia kelio stovėjusius žiūrovus, iš kuriu i už- 

40 sužeidė, iš jų 10 sunkiai.muse.

PASKUBĖKITE — JAU BAIGIAMAS IŠPARDUOTI!

KĄ RAŠO 1968 M. „KELEIVIO“

Kalendorius
soma Lietuva savo litą tem- valstybėm, kurių valiuta re 
davo Amerikos do.enu ir; mjasj auksiniu doleriu. 
Anglijos svaru. , s M

Bet Washingtonas įsipa-Į
reigojo išnaikinti pasauly
komunizmą. įsivėlė į Korė- PASIGĖRĘ VILKAI

Jo turinys tok

1.

jos karą. į Kongo revoliuci
ją, į Domininkonų pervers-1 Čekoslovakijos lytuose 
mą. į Vietnamą ir kitur. Be- čekas pasigamino naminės 
veik visą žemės rutulį pri- degtinės — slivovicos ir di 
tupdė savo karinių bazių, i delį apipintą jos butelį pa- 

katalikų šv. Kaži- ba man darosi silpna antį aer°dr°mų iriūostų karo lai-■ slėpė laukuose
miero kapinių“, uždėjo dūšios... Y?1?.5' l.a' re^ka-avo .1
„South Western Cemente-Į —Pakentėk, tėve. aš dar žjniskų pinigų sumų. \ ien j parsinešti, tai jau> rado su- 

i ry“ vardą. Dėl to lietuviai ir nepabaigiau. Tas nedoras Į Vk i ietnamo karą sukišo! daužytą. Bet netoli tos vie- 
' pakėlė protestą. Tiktai to- praloto Antanavičiaus raš-i Jau bilionų dolerių. , tos gulėjo trys girti vi ai ir 

tas buvo skaitomas Lietuvos . Pasaulis Pradėjo galvoti miegojo, apsvaigę nuo deg- 
hažnvčiose ir skelbiamas į kek’ klausimą: kaip ilgai.-įneš.
kunigu laikraščiuose. Taigi Amerika galės savo dole-! Butelio savininkas pnsi- 
bažnvčia įkalbinėjo žmo- rius taip mėtyti? Ar nepn- mine, kad uz vilko galvą 
nėm. kad tos „Dievo valios“!trūks aukso tle™s mokanJa 2,000 kronų, ir pa
reikia klausyti. Taip buvo! riams remti? Ir Painiais: mane, kad ma bus geras biz- 

lima priešintis. Jeigu šv. Ka- 1905 metais Lietuvoje ir ria-
zimiero kapinės užrašytos bar taip yra Chicagoje. Vys- 
vyskupams, tai matyt, kad kupai grobia vargšu žmone- 
tokia buvo Dievo valia, o liu turtą, naikina ju kalbą, 
prieš Dievo valia nepapūsi, ir tėvas tiki. kad tokia yra 
Maiki. Reikėtų tik pasakyti Dievo valia. Ne, tėve, tai neį &!au,1S uzsleni° V1 
Amen, ir dac oi.

— Ne, tėve, čia ne Diev
valia, o dvasiškijos goriu-; kia kovoti, boikotuoti jų biz 
mas.

Rornos

2.

3.
4.

5.

6.

7.
OS!-'

kie kunigai, kaip Paršakul
nis, gali už tai lietuvius va
dinti „bedieviais“.

— Gali būti, Maiki, kad 
tu sakai teisybę, ale džius di 
sem dvasiškam stonui nega-

laikais užsienis pradėjo r ei-į nis. Tad jis tuos visus tris 
kalauti aukso už popierinius! nuo degtinės apsvaigusius 
Amerikos dolerius. Ameri-’ vilkus parsigabeno į kaimą, 
kos prekyba su užsieniu ir-Į Tačiau vilkai pradėjo išsi- 
gi buvo nuostolinga: ji dau-' pagirioti ir kaimo gyvento- 
giau iš užsienio visko nu-1 juose sukėlė siaubą. Galų 

! Dievo valia' bet’ne’lna^obiųl Pirkdavo- negu pati jam par-! gale vietos ugniagesiams pa- 
ievo'vyskupu valia. Prieš ia rei-! bodavo. Pasidarydavo nei-į vyko jau slitmejancius vil- 
r»dn-i kia kovoti, boikotuoti in hiz- gramas balansas. ir Amen- kus sugauti. _ _ _

— nepasotinamas, re-mį. neduoti jiems nei cento, 
pateisinamas ir smerktinas-streikuoti prieš iuos! 
godumas! ! — Maiki, tu kalbi kaip

— Ar tai tu Dievo valios J tikras šliūptamis.
nepripažįsti? . — Jeigu šliūptamis sako

— O kas yra Dievo valia?! teisybe, tėve, tai reikia ir 
Ar tėvas gali pasakyti?

— Nežinau. Maiki. Ar tu 
žinai?

— Žinau, tėve. Dievo va
lia yra bažnyčios įkalbėtas 
žmonėms tikėiimas, kad vi

lam pritarti. Nesvarbu, kas 
kalba, bet svarbu, ką žmo
gus kalba.

— Maiki. man svarbu, 
kas kalba. Jeigu komunistas 
sakytų man. kad danguje

si diktatoriai, pradedant no-, šviečia saulė, aš vistiek sa-

ka turėdavo skirtumą užsie- Vilkus „sumedžiojęs“ bu
mui primokėti — primokėti, telio savininkas už jų galvas 
auksu. (Seniau užsienis! iš tikro gavo 6,000 kronų 
aukso nereikalaudavo). Į dovanų, o už degtinės netei- 

Rezultatas buvo toks. Į sėtą gaminimą turėjo sumo- 
kad Amerikos aukso atsar- keti 1,000 kronų baudos, 
ga pradėjo tirpti, nelyginant Bet vistiek biznis dar buvo 
ledo kalnas, temperatūrai! pelningas... J.Č.

niežium ir baigiant visokiais 
karūnuotais žmonių engė- 
iais. vra pastatvti Dievo va
lia. Todėl negalima jų kriti
kuoti. negalima jiems prie
šintis, bet reikia dievobai
mingai, 'pamaldžiai prieš 
juos lenktis, garbinti juos ii

kyčiau. kad iis rr.eluoia.
— O kodėl tėvas toks fa-! 

natikas?
— Tu žinai, Maiki, kad 

komunistai nasiglemžė mū- 
su Lietuva, atėmė iš gasna- 
doriu žeme. gubiia mūsų i 
kalba. na. tai kaip aš galiu

sunkiai dirbti, kad’ jie gateri komunistui pritarti?
tų prabangoj m-vcnti.

— Ne, Maikt ’ bažnyčia
nos, kad pasimelstų. Gal ta-į taip nemokina.
da Dievas juos nukorotų.
Gal jų kalbą sumaišytų, 
kaip Babelio bokšto bilde- 
riams, ką norėjo į dangaus 
karalystę Įsibrauti, kaip ko
munistai į Lietuvą/

— Palauk, tėve, palauk—' prieš caro valdžią. Buvo su- 
nuklydai i laukus. i kilusi ir Lietuva. O kaip ta-

— Bet kai Chicagoje airiu 
vvsknnai dabar štai pasi
glemžia lietuviu kapines.

— O ar tėvas neatsimeni • šluoja lauk mūsų 
1905 metų?

— Na,, o kas tais metais 
buvo?

— Tais metais, tėve, Ru
sijos žmonės buvo sukilę

kalba ir 
laidojimo papročius, tai tė
vas sakai, kad reikia su tuo 
sutikti, nes tokia vra Dievo 
valia. Kurgi tėvo logika?

— Maiki, man silpna ant 
dūšios. Gudbai... Einu pas 
Zacirka...

Eritą Fiat
šerifą

oną. nubausi 
<■<1.1 į kalėjimą.

asmenis, Irnnunndo, Mich.

Žinotini 1968 metų dalykaL 

Kalendariumas, krikščioniški ir tautiški vardai. 

Pasaulio vandenynai.

Didžiosios pasaulio dykumos.

Verdančio vandens šaltiniai.

Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado 

pirmieji gyventojai.

Kad nepamirštume mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

11. Apie d-rą S. Matulaitį —100 metų nuo jo gimimo.

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segregacija — natūralus dalykas.

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. Kunigai laužo celibatą.

19. Amerikos didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.

22. Ateiviai iškėlė Ameriką.
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23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrinės sistemos.

25. Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?

26. Patarimai: (1) kaip kovoti su sodo kenkėjais 
ir ligomis; (2) Kaip naikinti maisto kirmėlaites; 
(3) Kaip plauti pagalves; (4) Kaip išvalyti brūžą 
(pielyčią); (5) Kaip tręšti vaismedžius ir daržo
ves ; (6) Kaip padaromas limpamas popieris mu
sėms gaudyti, ir kt.

Be to, Kalendoriuje yra daug gerų eilėraščių, yra ir 
nuotraukų.

Kalendoriaus kaina $1.00 

Redagavo Stasys Micheisonas.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 

už „Keleivį“, ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 

nes šių metų kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

KELEIVIS

« 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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MOTERŲ SKYRIUS
K. BALTRUKON1S

Aš užmušiau
Buvau dar mažas vyras. Tik keturi pavasariai stip

rino mano sielą. Kiek prisimenu, buvau žvalus, gyvas 
berniukas. Domėjausi visu kuo, kas juda. knibžda, kas 
mįslėmis apraizgyta. Kur tik eidavau, stengdavausi nieko 
gyvo neužminti. Manydavau, kad ir mažiems padarė
liams gali būti skausmingas kiekvienas pažeidimas, kaip 
kad man pačiam. Tačiau vieną kartą pasidariau žudikas, 
užmušiau... Istoriją atskleidžiu skaitytojams.

Švelnus šiltas pavasario vėjas, lyg mano motinos 
švelnios mylinčios rankos, glostė visą kūną. Aš jaučiau, 
lyg kažkas kutena mane kūno viduje ir verčia bėgti, žais
ti, veikti. Norėjau bėgti Į paupį, kur visuomet jausdavau
si laimingas tarp įvairių man įdomių ir nesuprantamų : 
reiškinių. Staiga išgirdau šaukiant:

— Staseli, pusryčių! j
Tai buvo mamos balsas. Tekinas nudūmiau grinčion ' 

ir tuoj prie stalo. Apetitas buvo — kaip mano meitėliuko. j 
Prikirtau ir jaučiausi dar gyvesnis. Bet mano gyvumas! 
sugriuvo, kaip degtukų šuliniukas. Mamytė įsakė rengtis! 
į bažnyčią, — ten, kur aš niekad nenorėjau eiti, kur buvo } 
nuobodu, baisu, kur niekas nesijuokia, tik dažnai verkia.. 
Neklausyti negalėjau. Mamos noras man buvo šventas.'

Įlindęs į švarius naujus drabužėlius ir lašiniais iš
teptas klumpaites, nenoriai žingsniavau šalia mamos, i 
Bažnyčia buvo mūrinė, sena. giliai į žemę įlindusi.. Per, 
mišias reikėjo pakaitomis stovėti ir klūpoti. Kelius skau- j 
dėdavo, tai aš, kaip mama nematydavo, atsisėsdavau, ar ; 
kaip nors susirangydavau. Ką kunigėlis prie altoriaus 
darė. aš negalėjau suprasti. Manydavau, jog altoriuje 
yra Dievas ir kunigėlis su juo šnekasi nesuprantama! 
kalba. Kada jis įlipo sakvklon ir ėmė kalbėti, man pasi
darė įdomiau. Iš pradžių jis kalbėjo tyliai, toliau vis gar
siau ir jausmingiau. Pagaliau skeryčiodamas ėmė rekte 
rėkti. Moterys ašarojo, kitos balsu verkė, mamytė irgi 
akis nosinaite šluostėsi. Pagaliau kunigas griausmingai 
įsakė kluptis, gailėtis už nuodėmes ir prašyti Dievo mo- • 
tiną užtarimo.. Žmonės klaupėsi, muse kumštimi krūtinę , 
ir kažką murmėjo. Mama ir man kumštelėjo klauptis., 
Sekdamas kitų pavyzdžiu, mušiau kumštį sugniaužęs ir 
aš kiūtinę. Tik aš nieko nemurmėjau. o dairiausi į kitus. 
Atsimenu, kad kunigėlis dažnai minėjo dangų ir pragarą, 
amžiną laimę ir nepertraukiamą kančią, velnius ir an
gelus, piktą dvasią ir Dievo motiną, rožančių ir škaplie
rius. Barė visus žmones, liepė dažnai eiti išpažinties. As 
auseles ištempęs klausiausi kunigėlio ir nejaučiau jam 
jokios šilimos savo širdelėje. Man jis atrodė labai piktas, 
ir aš ėmiau bijoti. Kai kunigėlis pabaigė, nulipo nuo al
toriaus, atsiklaupė ir garsiai šaukė:

— Šventas Antanai!
— Melskis už mus, — prapliupo visa bažnyčia.
— Šventas Andriejau! — vėl šaukė kunigėlis.
— Melskis už mus. — kartojo visi žmonės. Ir taip 1 

ilgai, ilgai. Man keliukus smarkiai pradėjo skaudėti be- 
klūpojant. Kada jau pasibaigė pamaldos, mama išsivedė 
mane tiesiog prie škaplierninko būdos. Čia ji išsirinko 
jai patinkamus škaplierius, padavė kapeiką ir įsidėjo 
į skarelę. Aš, atsikvėpęs nuo baimės ir nuovargio, mamą 
paklausiau:

— Mamele, kas tie škaplieriai ir kodėl tu juos 
pirkai?

— Vakare pasakysiu, — murmtelėjo susimąsčiusi 
mama. Nenorėjau jos daugiau šnekinti, nes jaučiau, kad 
ji kažko labai prislėgta. Buvau tikras, kad tai piktojo 
kunigėlio darbas.

Kai jau pietus visi pavalgėm, aš nusiritau prie mė
giamo upelio, čia, rykšte taškydamas vandeni ir žiūrė
damas į dugną, prisiminiau kunigėlio pamokslą. Vaide
nosi man juodi juodi velniai su raitytomis uodegomis. Jų 
buvau matęs mamos knygose. Įsivaizdavau pragarą, di
delę gilią duobę, pilną žmonių, rėkiančių ir dejuojančių. 
Tarytum mačiau, kaip baisūs velniai su kanabėkais maišė 
smalą ir vertė žmones ją gerti. Aš išsigandau, dirstelėjau 
į čia pat esančius kiūmus. pamaniau, kad gal už jų tupi 
koks nematomas kipšas ir tyko mane nusitempti į praga
rą. Nė akimirkos nedelsdamas, nukūriau namo. Tėtė ir 
mama man atrodė neišpasakytai geri. Kunigėlis tvirtino, 
kad nusikaltusieji bus Dievo pasmerkti ir nubausti į pra
garą. Mano tėvelis man atrodė daug daug geresnis už 
Dievą. Kai prasikalsdavau, jis manęs nekišdavo nė į tam
sią duobę, nė smalos nevertė gerti. Užkirs, būdavo, diržu 
per klyną, ir pasibaigdavo visa bausmė. Po kurio laiko 
ir vėl bučiuodavo. Dirstelėjau aš į jį tokiomis meiliomis 
akutėmis, kaip kad niekad nežiūrėdavau. Geras buvo 
mano tėtė!

< >

Norvegijos sosto įpėdinis Ha- Baronienė Furstenbergienč su
ruki gavo karaliaus sutikimų žeista eismo nelaimėje drauge 
vesti nekarališko kraujo moterį su aktorium Vary Grant. 
Sonja Haraldsen. |

s * * ”•« S. Jtf<5e»3tjĮt;xX3jJSSg>

Antanas Rūkas

BERŽELIS

Ar pameni berželį žalią?
Skersgatvy. Prie pat Napoleono aikštės. 
Tenai žolynai žaliausi želia, 
ir kelios pušys šmaikščios.

Atsimeni! O gal ir ne.
Jis nieko tau nesako.
O aš išglamonėjau širdimi
kiekvieną žalio beržo šaką.

Glamonės buvo skirtos tau,
kai aš, ar saulėta ar lietus,
atklysdavau po tuo žaliu beržu,
nerasdamas sau vietos.

Nepamilai manęs
ir liūdno veido nepaglostei,
todėl aš taip dažnai ėjau
po vienišu žaliu beržu pats vienas pasiguosti.

J

NEUŽMIRŠKIME

PAPUSRYČIAUTI

Nuo pusryčių paskui visą 
dieną prikaluso žmogaus sa-! 
vijauta. Jokiu būdu jų nega
lima atsisakyti "linijų sau-' 
gojimo“ dingstimi. Kai kas 
lengviau pasninkauja iš ry-i 
to, negu kitu dienos laiku. O! 
juk kalorijos, gaunamos iš
ryto, būtent, ir nedaro jokio į 
poveikio figūrai. Ne veltui; 
liesos anglės iš ryto pavalgo ) 
labai sočiai — ir avižinės' 
košės, ir kumpio, ir kiauši-į 
nių. — o apkūnios Vienos- 
gyventojos rytą pusryčiauja1 
kukliai, o vakare — sočiai.

Per pusryčius žmogus tu
ri gauti nuo ketvirtadalio 
iki trečdalio dienos porci
jos. Pienas, v.arškė. neriebus 
sūris, kiaušiniai, dešra ar 
mėsa, kuriuose yra gyvuli
nių baltymų, padidina pus- 
jyčių kaloringumą. Rieba
lus reikia vartoti nedideliais 
kiekiais, bet tai netaikytina 
žmonėms, dirbantiems sun
kų fizinį darbą. Angliavan
denių, būtinų žmogui, visiš
kai pakanka tokiuose pro
duktuose, kaip duona, mar
meladas. cukrus. Avižinės ir 
kitokios košės ypač naudin
gos vaikams, jas galima pa
tarti vietoj duonos. O, ap
skritai, reikia neužmiršti 
juodos duonos ir, svarbiau
sia. mineralinių druskų bei 
vitaminų. Jų yra daug švie
žiose daržovėse ir vaisiuose, 
vaisių ir daržovių sultyse, 
piene, svieste, kiaušiniuose, 
sūryje ir ruginėje duonoje.

DUONOS GIRA

Suvaikykime porą svarų 
ruginės duonos, riekes iš
džiovinkime orkaitėje, kol 
paruduoja. Jos sudedamos 
į emaliuotą indą ir užlieja
mos 8-9 kvartų karšto ar 
verdančio vandens. Pri
dengtas indas paliekamas 3- 
4 valandas..,,.

Gautas antpilas prako- 
šiamas į emaliuotą indą, pri
dedama apie uncija mielių, 
stiklinė cukraus ir, priden
gus viską švaria sarvetėle, 
leidžiama jam šiltoje vieto
je 5-6 vai. rūgti. Paskui, pa
sirodžius putoms, antpilas 
antrą kartą perkošiamas ir 
supilstomas į švarius bute
lius, pridėjus į kiekvieną po 
4-5 gerai nuplautas razinas.

Buteliai sandariai užkem
šami ir pastatomi į šaltą 
vietą. Po 3-4 dienų gira ga
tava.

Nematomi bičiuliai
Naujagimis paprastai esti 

sterilus, iis gimsta be mik
robų. Tačiau vos tik pirmą 
kartą jam atsikvėpus, jo no
syje ir burnoje atsiranda 
bakterijų. Į paros pabaigą 
ten ju susirenka daugiau ne
gu 12 rūšių, dešimtą dieną 
—21. Suaugusieji turi šim
tus rūšių mikrobų: viename 
kubiniame seilių centimetre 
jų būna milionai. Jau septv- 
nioliktajame amžiuje mik
robų atradėjas olandas A. 
Levenhukas rašė: "M?,no 
burnoje ju daugiau, negu 
Jungtinės karalystės gyven
toju“.

Trečią-ketvirtą kūdikio 
gyvenimo dieną mikrobai 
apsigyvena žarnvne. Suau
gęs žmogus kasdien išskiria 
ių su atmatomis apie 17 bi- 
lionų. Yra mikrobu ir skran
dyje, tiesa, nedaug, nes 
skrandžio sultvs jiems yra 
kenksmingos. Daug mikro
bų gvvena ant odos. Besi- 
maudąs vonioje žmogus nu
plauna jų nuo kūno apie bi- 
liona.

Mokslininkai aptiko, kad 
pas kiekvieną žmogų susida
ro savita mikrobų flora 
(augmenija). Kai kurie jos 
pakitimai vyksta žarnyne ir 
yra susiję su vartojamo 
maisto pobūdžiu. Jei žmo
gus valgo daugiausia mėsą, 
vyrauja puvimo bakterijos; 
angliavandeniai skatina rū
gimo vyksmus, pieniškas-au- 
galini? maistas padidina pie
no rūgščiu bakterijų daugi
nimąsi. Tačiau greta jų 
kiekvieno žmogaus organiz
me yra pastoviu bakterijų, 
visada užimančiu tam tikrą 
žarnų juostą. Tai žarnyno 
lazdelė, fekalinis enteroko
kas, pieno rūgšties ir kai ku
rios puvimo bakterijos.

Yra nuolatinių mikrobų ir 
burnos ertmėje — dantų 
spirochetos ir kt. Akių pa- 
viršiuje, ant odos, nosyje 
daugiausia aptinkama stafi
lokokų.

Jau seniai tyrinėtojus do
mina klausimas, ar organiz
mui būtini io nematomieji 
sugyventiniai. I tai dauguma

Vakare, prieš gulant, mama atsinešė škaplierius, 
prisėdo prie manęs ant lovos ir sako:

— Sūnuti, šie škaplieriai yra šventas daiktas. Tu 
juos turi nešioti dieną ir naktį, šitas paveikslas yra Die
vo motina. Tu kas vakaras guldamas ją pabučiuok ir rytą 
atsikėlęs padaryk tą pat. Ji tave mylės, tave laimins, ir 
tu užaugsi geras vaikas.

Taip mane pamokiusi, pabučiavo ji tą paveikslą, 
prikišo man prie lūpų ir užkabino ant kaklo. Aš jaučiausi 
laimingas, atsiguliau į lovą ir norėjau numirti. Turėjau 
ant kaklo Dievo motiną ir tikrai maniau, kad ji. man mi
rus. nuneštų j dangų, kur visada šilta, kur labai šviesu, 
kur gražiai gieda angelai, kur joks velnias negali įsi
skverbti. Svajodamas apie užburtąjį dangų, užmigau.

(Bus daugiau)

mokslininkų atsako teigia- 
Į mai. Įdomūs štai tokie ban-j 
dymai. Laboratoriniai gyvu-; 
nai buvo auginami dirbtinė
se sąlvgose, kuriose nebuvo 
jokiu bakterijų bei jų irimo 
produktų. Pasirodė, kad šių 
bandomųjų gyvūnų krauju- 
je visiškai nebuvo arba bu
vo labai mažai baltymų — 
gama-globulinų, iš kurių or
ganizmai sukuria apsaugi
nius antikūnius, užmušan- 
čius bakterijas. Matvt. na
tūraliomis sąlygomis tokie 
gyvūnai lengvai užkrečiami1 
ir serga sunkiau už norma
liuosius.

Ši prielaida buvo patik
rinta: jūros kiaulytės, išau
gusios natūraliomis sąlygo
mis, neserga dizinterija, o 
neturinčios bakterijų serga 
ja sunkiai. Tačiau kai šiom? 
sterilioms kiaulytėms buvo 
išvirkšta dizinterijos sukėlė
ju ir kartu žarnyno bakteri
jų. jos nesusirgo. Iš to moks
lininkai padarė išvadą, kad 
žarnyno lazdelės apsaugo 
jūros kiaulyte nuo dizinteri
jos ir. vadinasi, jos reikalin
gos kiaulyčių gyvavimui.

Iš tikrųjų, gamtoje nau
dingu organizmui bakterijų 
žymiai daugiau, negu kenks
mingų. žmogaus organizme 
gyvenančios bakteriios yra 
priešiškos daugeliui kitu 
mikroorganizmų, sukelian
čiu ligas. Žarnyno lazdelė? 
ir pieno rūgšties bakterijos 
kliudo vystytis dizinterijos. 
vidurių šiltinės, paratifo ir 
puvinių sukėlėjams, odos 
stafilokokai slopina juodli
gės mikrobų augime. Kai 
kurios žarnyno bakterijos 
išskiria organizmui būtinus 
vitaminus ir amino rūgštis.

Protingas žmogus dažnai 
jaustųsi lakai nejaukiai, jei
gu žalia jo nebūtų kvailių.

♦ * <

Paprastai giriame vieni 
kitus todėl, kad ir jie mus 
pagirtų.

* * *

Yra priekaištų, kurie mus 
išaukština, ir pagyrimų, ku
rie pasmerkia.

* ♦ ♦

Tik tie žmonės mums at
rodo turį sveiką nuovoką, 
kurie galvoja taip pat, kaip 
ir mes.

* * *

Nedidelė bėda padaryti 
paslaugas nedėkingiems, ta
čiau baisi nelaimė priimti 
paslaugą iš nesąžiningo 
žmogaus.

La Rochefoucauld

Mūsų ievoje kasdiena 
gimsta 324,000 žmonių. Iš 
jų kasdien dėl bado miršta 
10.000. dėl kitu priežasčių 
123,000, todėl kasdien pri
auga 190,000 žmonių.

••MMeee*************************

Imkite ir skaitykite!

(Bus daugiau)

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10 
minkštais — $8.

BALADES, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep 
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina............... $6.0C

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašr 
Jurgis Gliaudą, 234 pusia
ujai, kaina...................$2-5(

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
.oje 238 psl. knygoje yra ? 
dramos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė 
Parašė Pranas Naumiestiš- 
kb. Kaina ................$3 5€

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

ĮSIGYKITE ŠIAS

Poezijos knygos
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 

Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

POEZIJA, Aistis. 420 psl., 
kaina $6.00.

HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl, kai

na $5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

Vaitkus, 86 psl., kaina 
$1.50.

METŲ VINGIAI. Alf, Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo
nas Mekas. 32 psl., kai
na $1.00.

DERLIAUS VAINIKAS, J. 
Mikuckis, 359 psl., kaina 
$2.50.

CHAPEL B.. Algimantas 
Mackus, 64 psl.. kaina $3.

DAINOS APIE LAISVĘ, 
Alf. Giedraitis, 32 pęl.» 
kaira 75 centai.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius, 221 psl. kainą-75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ. 
SAL .Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
r»sl.. kaina $2.

RUDENS SAPNAI. Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
Dremiiuota knyga, 80 psl, 
kaina $2.00
VTKOQ TAURĖ. Ttasio 

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knvsa. 150 puslapių, gra
žiai irišta. kaina.:. $2-^0.

PLAUK. MANO T ATVFT.T, 
Pptro Segato eilėraščiai. 
111 nsl.. kaina.......... £2.00

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS
Savo mažuosius vėl gali

me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knvga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKASO
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do. kad tie. kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite tavo vaikučius, įsi
gykite ja tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna
ma ir KeIeiw

10 knygų už 2$
Demokratinio socializmo 

pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos programinės gairės, 
32 psl.. kaina 20 centų.

Tavo kelias į socializmą, 
(Leono Bliumo). 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socializmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psk, kaina 25 et.

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

Ar buvo visuotinis tvanas, 
64 psl., kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Rusiją, (J. Januškio), 96 
psl . kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirda itė-Sruobienė, 24 
psl.. kaina 50 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.10, bet visos kartu par
duodamos už $2.

•j4 .
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Vietines žinios
eeeeet

Bilietai O. Ivaškienė* 

banketui

Bostone lankėsi

Mirtis pasiėmė dar vieną 

lietuvį

Vasario 15 d. mirė Juozas 
Stanislovaitis. Wilkes Barre 
išgyvenęs ilgiau nei 40 me-

V. JonuiUaiU-U^,

Jie gaunami šiose vietose: J Praeita savaitgali Bostone pavyzdingas lietuvis, 
E. Valiukoniene, 99 P St., lankėsi operos solistė Vincė; ?e.rai at.llk*\ “X0 Parei«* 
So. Bostone, tel. 268-5264,! Jonuškaitė-Leskaitienė, da-®®*”131 11 hetuvl9 visuome-
Keleirio administracija ir j ^.ar Moterų Klubų Federa-j ‘....................

cijos pirmininke ir visuome-i Prieš pirmąjį pasaulinį j 
nės veikėja. Ji čia buvo at-. karą jis atvyko nuo Dubysos 
vykusi šios federacijos tarp-: krantų pas savo seserį į St. 
tautinio suvažiavimo reika-t Glairsville, Ohio. o vėliau

Minkų gėlių ir dovanų par
duotuvė So. Bostone.

★
. . • ' '

Midi „Keleivio“

lais, kuriame ir lietuvės mo-' atsikėlė į Wilkes Barre.
teiys bus atstovaujamos. 
Tas suvažiavimas įvyks Bos
tone.

Viešnia apsilankė ir Ke
leivio redakcijoje, lydima

Velionis anksti įsijungė į 
lietuvių visuomeninį gyveni
mą. Jis našiai dirbo SLA ir 
Lietuvių Piliečių Klube, ku
rio buvo vienas steigėjų. Jo 
iždininku išbuvo iki mirties.

taip pat šios moterų organi-į Jis organizavo vaidintojų
zacijos veikėjos Angelės 
Vakauzienės.

Kaip atsimename, Vincė 
Jonuškaitė-Leskaitienė šie
met labai sėkmingai dalyva
vo Vasario 16 d. meninėje 
programoje Nevv Yorke, ka
me drauge su akt. Henriku 
Kačinsku skaitė mūsų pa
triotinę poeziją.

Bostono

Jau metų metai skelbiam, 
kad, keisdami adresus, pra
neštumėte ir senąjį adresą, 
bet iki šiol dar nevisi paiso 
mūsų prašymo. Neturėdami 
seno adreso, visada rizikuo
jant pakeisti ne to, kuris pra
šo,, nes visada gali būti 
beftdrapavardžių. Tokiu at
veju tenka klausti raštu se
nojo adreso, kas vėl gaišina 
laiką ir didina išlaidas.

Dalis skaitytojų iš viso 
nepraneša mums pakeisto 
adreso^/ Tada dažniausiai 
muiny patarnauja paštas, 
betWm tai ima iš mūsų po 10 
centų už kiekvieną tokį pra
nešimą. Tokių pašto laiškų 
gaunam vidutiniškai po du 
kasdien, kas sudaro 1 dol. 
išlaidų per savaitę, arba 52 
dol. per metus. Taigi 10 pre
numeratorių mokesčio.

Bet visų labiausiai mus 
vargina paraginimai sumo
kėti prenumeratą. Tokių pa
raginimų vidutiniškai išsiun
čiame apie 50 kas savaitė, 
kurie kaštuoja 3 dolerius 
vien pašto ženklam. Pridė 
jus vokus, popierių, neskai
tant darbo, susidaro kiti 3 
dol, arba 312 dol. per me
tus, kurie praryja net 62 su 
viršum metinių prenumera
torių mokestį. O Keleivio 
prenumerata ir taip jau la
bai pigi.

Šia proga tenka pastebė 
ti, kad dažniausiai raginami 
tie patys skaitytojai kiekvie
nais metais, kiti net po du 
kartus. Atrodo, nesunku bū
tų gavus pirmą paraginimą 
pasižymėti laiką ir ir ateity 
sekti.

šiaip ar taip, visos išlai 
dos yra bergždžios ir niekam 
nenaudingos, bet mes vieni 
be skaitytojų pagalbos ne
sugebam ir nesugebėsim jų 
bent kiek sumažinti. Todėl 
didžiausias mūsų prašymas:

1. Keičiant adresus, pra
nešti ir senąjį adresą;

2. Pakeitus adresą, pra
nešti jį ne tik paštui, bet ir 
mums, ir

8. Mokėti prenumeratą, 
nelaukiant raginimų. Ge
riausia mokėti kiekvienais 
metais vis tuo pačiu laiku.

Laukiame Jūsų paramos.

.'ARENGIMŲ KALENDORIUS

Kovo 30-31 d. Bostono 
Skaučių Židinio meno paro
da Lietuvių Tautinės S-gos 
namuose.

* * *
Kovo 31 d. 4 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos III aukšto salėje ban
ketas Onai Ivaškienei pa
gerbti. Rengia Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos Bos
tono skyrius.

♦ v

grupę, pats vaidino ir režisa
vo. Iš vaidintų veikalų pami
nėtini : Baudžiava, Ameri
koniškas žentas, Uošvė į na
mus. tylos nebebus, Sli- 
džiuoju keliu ir kt.

Velionis buvo labai arti
mas lietuvių spaudai, daug 
korespondencijų rašė Nau
jienoms, Keleiviui, Tėvynei. 
Labai mėgo knygas, buvo 
Terros. vėliau Nidos knygų 
klubo narys, perskaitytas 
knygas siųsdavo Vokietijoj 
pasilikusiems tautiečiams, i

Velionis Juozas nors ir to
li gyveno nuo Lietuvos, bet 
iš akiu neišleido savo tėvy
nės reikalų ir jais labai sie
lojosi. Jis rūpinosi savo ar
timųjų likimu. Sužinojęs, 
kad jo brolis ištremtas Sibi
re dar gyvas, šelpė jį ir jo 
šeimą siuntiniais. Seseriai 
jau nieko nespėjo parūpinti, 
nes ji buvo nugalabinta ke
lyje. Padėjo jis ir kitiems 
savo giminėms. Net ir pasku
tinę valandą prieš mirtį jis 

d. Bostono - rengėsi važiuoti į miestą pri-.
' pirkti trūkstamu daiktų 49- 
jam siuntiniui išsiųsti.

8 pagrindai, kodėl Poiirogifts, Ine. 
pritraukia tokatančins naujų

klientų, kurie siunčia 
DOVANOS į LIETUVA

IR KITAS U.S.S.R. DALIS
1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 

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

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

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šal
dytuvą arba

5 Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, su ku
riuo jų giminės jiems patinkamas prekes gali 
įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, 

drabužių ir avalynės, tinkančių jų skoniui ir pri
taikytų.

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

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

Siuskite savo užsakomus ar klausimus į

PODAROGIFTS, INC.
(Y ienintelis dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street)
New York, N. Y. 10003 
TeL 212—228-9547

arba i prie jo prisijungusias firmas: 
PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC. 

1776 Broadvvay, New York, N. Y. 10019 
Tel: 212—581-6590

212-581-7729 
arba į bet kurį jų skyrių.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: 215 WA 5-3455 
arba i bet kurį jų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45 SL, New York, N. Y. 10036 

TeL: 212 CI 5-7905 
arba į bet kurį jų skyrių.

Ekskursijos j Vilnią-Druskininkūs
trims savaitėms

BIRŽELIO 5 d. (registracija iki 1968 m. balandžio 25 d.)J
LIEPOS 10 d. (registracija iki 1968 m. gegužės 29 d.)

LIEPOS 3* d. (registracija iki 1968 m. birželio 21 d.)
> \

KAINA $ 820.-

Kelionė lėktuvu, pirmos l^sės viešbučiai, maistas ir pavėžinimai, 
dvi dieno? Kopenhagoje.

Grupių dydis ribotas — REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO

Trans-Atlanbc Travel Service
390 West Broadvay 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

Kitos tokios knygos neturime.
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 

skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 
636 Broadvvay

So. Boston, Masu. 02127

4

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

administracija

★

Balandžio 14 
Akademikų Skautų velyki 
niai šokiai So. Bostono Lie
tuviu Piliečių Dr-jos salėje, i

* * » : Velionis buvo nuoširdus
Balandžio 21 d. 2 vai. po į demokratas. Toks jis pasi- : 

pietų John Hancock salėje: ^o iki mirties, 
įvyks Bostono Lietuvių Liūdime netekę gero žmo-
Tautinių šokių Sambūrio
parengimas.

♦ * *

Balandžio 26 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali Pabaltie- 
čių Draugijos koncertas.

* *■ »
Balandžio 28 d. So. Bos

tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje, ni aukšte, Minkų radi- 
io talentų popietė ir N. Ang
lijos gražuolės balius.• • •

Gegužės 5 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

• • •
Gegužės 18 d. So. Bosto

no Lietuvių Pil. dr-jos salėj 
Laisvės Varpo koncertas.

10 DOLERIŲ DOVANŲ!

Kas nurodys New Hampshire 
valst. kokiam nors akyje priei 
įama kaina tinkamą gyventi 
rietą ir praneš man laimu, tas 
Taus 10 dol. dovaną.

Pasiūlymus siųsti:

J. R., P.O. Box 18263 
Boston. Mass. 02118.

PARDUODAMAS 

dėl savininko senatvės

gaus ir lietuvio. Jis ilsisi Lie
tuvių Tautinėse kapinėse 
Wyominge, Pa., šalia savo 
uošvio. Tebūna jam amžina 
ramybė.

M.

i
JieškoJimai

Svarbia reikalo ieškomi Mar- 
cijonos (Lastauskaitės) ir Fe
likso žičkų, kilosiu iš Šeduvos 
vaisė., vaikai. Jie patys arba ki
ti, kurie apie juos ką žino, pra
šomi pranešti Keleivio administ
racijai.

Ieškomi: Marija Mickytė-Gri- 
nienė, Juozo duktė, išvažiavusi 
į Ameriką prieš Pirmąjį pasauli
nį karą iš Raseinių apskr. Gir
kalnio vaisė. Ražaičių kaimo.

Ji gyveno Chicagoje. ištekėjo 
už angliakasio Griniaus, kuris 
kasyklose ir žuvo. Ji turėjo 6 
dukteris (vardai žinomi tiktai 
dviejų — Marijos ir Juzefos) ir 
vieną sūnų.

Jų ieško M. Mickytės Grinie
nės sesers duktė.

Prašoma rašyti adresu:
Lietuva, Kauno miestas,
21-sios Liepos gatvė nr. 6. 
teitas 15, Genovaitė Mar
cinkutė.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi 

. .Vaistai, kurie buvo ilgai ka
tilini, nuo reumatizmo, rankų, 

..... kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
i na 5 šeimos, nuomos $4.650.. jg« yra
Parduosiu išsimokėtinai. KreipJ TooJr‘. sięsk sj ,kelWm, ,r
t*s: savo vardų su antrašu, ir u

Paul Kraucs, . atsiųsime vaistų išbandrmuL
8050 N.W. 13 Csurt, 1 ROYAL PRODUCTS

Miami, Fle. 33147 į North Sta. PA). Bes SUS
(17) 1 Neimk 4, Nev

mažas ūkis Miami, Ffau, mieste, 
1 akras žemės, 3 pastatai, gyve-

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus . 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkai.v abi dalis kaina tik ...................................... $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos hruo-
176 psi-, Kama o o • • • • • ••• • • •••••••• eoeeooee eeee o e $2.0C

Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 pat. .50 cnt

Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 

>5 puslapiai, kaina...................  .................................... $1.00

>>rof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiui—,
Z0 puslapių, kaina.............................. ____.. $1.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
-879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
)uvo $6.00, o dabar tik ................................... ............ ’...$2.0(

Dan Kuj učio Magiškuoju kilimu i Vilnių, 330 puria- 
iių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina....................$3.00

"" T’”/?™™ . w———

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomial

SLA—jau 90 met y tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpų, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENUIMAS nelaiko pelno, o teikiu 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su p—e milo— Merių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir mugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki flO.OOOjOC.

SLA—jaunimui duoda gers Taupomųjų Apdraudę — Ba. 
donment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Retoriškų 
klubų ir draugijų nariams. Už 31.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis 32.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance et America
307 West 30th Street. New York, N.Y. 13001

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS

»f

Nepriklausoma
LIETUVApi? .f

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, moksb žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamųjų lietuviškųjų kronikų,
vaizduojančius gyvenimų Lietuvoj* labai
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka

Naujiems prenumeratoriams visus matos laikraštis
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja 36.60. 

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 Gesrge Street,



Poslapis aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 13, 1968 m. kovo 27 d.

••*•**♦**♦*♦♦♦***♦*•♦*♦**♦♦*♦***#****#***♦************************'

Vietines žinios]
aaeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee#*#** ***********************************

Kame visi susitiksime 

šį sekmadienį?

Aišku. So. Bostono Lietu
vių Piliečių Dr-jos trečiojo 
aukšto salėje, kur 4 vai. po 
pietų prasidės banketas Ci
nai Ivaškienei pagerbti.

Banketą ruošia Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos 
Bostono skvriaus valdyba. 
Ji nuoširdžiai kviečia ban
kete dalyvauti visus, kurie 
vertina Onos Ivaškienės ilgų 
metų pasiaukojimą puoselė
ti lietuvių tautinius šokius, 
žadinti jais jaunimo susido
mėjimą ir garsinti jais lie
tuvių vardą net kitataučių 
tarpe.

Štai, tik pavartykite ame
rikiečių spaudos kelių de
šimčių metų komplektus, ir 
jūs nerasite kitos lietuvių 
organizacijos, kuri ten būtų 
taip dažnai minima žodžiu 
ir nuotraukose, kaip Onos 
Ivaškienės tautiniu šokių 
sambūris. O tai dėl to, kad 
jis per tą laiką yra dalyva

vęs daugybėje universitetų 
parengimuose, festivaliuose 
ir kitose šventėse atlikda
mas programą visoje eilėje 
Amerikos vietovių iki pat 
IVashingtono, ir visur žavė
jęs žiūrovus.

Jis yra beveik nuolatinis 
ir mūsų gausių parengimų 
programos dalyvis.

Be to. atsiminkime, kad 
Onos Ivaškienės vadovauja
mam tautinių šokių sambūry 
susitinka mūsų gausus jau
nimo būt ys, suartėja, išsau
go gyva ryši su lietuviu vi
suomene. kuris dažnai išlie
ka ir visą amžių.

Taigi Ona Ivaškienė už 
visą šia lietuvišką veiklą yra 
verta daug didesnės pagar
bos. negu mes ją šiandien 
galime atžymėti.

Mes norime tikėti, kad 
ši karta jos pagerbime daly
vaus visi, kurie tik jos dar
bu gėrėjosi ir kuriems ji i- 
vaiiiom progom su savo šo
kių sambūriu yra patarna
vusi.

Balfo susirinkimas

Primenama, kad šį šešta- į 
dieni, kovo 30 d. 7 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos patalpose bus 
Balfo skyriaus narių visuo
tinis susirinkimas, kuriame 
kviečiami dalyvauti visi, 
kam rūpi vargan patekusių 
tautiečių likimas.

D. Bakienės ir J. Laurinaičio 

tapybos darbų paroda

V. Žukauskas bus

Tikisi laimėti pirmą vietą

Skautų Aido platinimo 
varžybos baigėsi kovo 15 d. 
Žalgirio tunto tuntininko 
Č. Kiliulio pastangomis Bos
tono skautai tikisi laimėti 
S.. Aido platinimo varžybas. 
Iš viso Bostone yra surinkta 
100 prenumeratorių, tarp 
kurių garbės prenumerato
riais yra: J. Adomonis, A. 
Andriulionis. Č. Kiliulis, M.

,, , .... Manomaitis. K. Nenortas ir\a.dyba šitaip Nauja tautininku vadovybė p §akenienė. 
pasiskirstė pareigomis: pir-; 1 T1. . o ...

Lietuvių Tautinės S-gos • J kltus krastus s- Ald? uz- 
Bostono skyriaus dabartinę j sakč: Anglijon \ . Kubi- 
vadovybę sudaro: pirminin- Į ^us *r. dr- G. Stapulionienė; 
kas J. Rentelis, vicepirm. i Ispanijon — Z. Kiliulienė; 
P. Jančauskas, sekr. Pr. Mu- j Vokietijon — A. Bričkus. R. 
činskas, fin. sekr. J. Vaič- i Bričkus, A. Labuckaitė, R. 
jurgis, namų administr. A. Lizdenis, V. Malisauskaitė 
Vilėniškis, narys Br. Kovas.

Pamaldos evangelikams Mirė adv. K. Akstinas

Kovo 31 d. I vai. popieti Kovo 19 d. Newton-Wel- 
First Lutheran Church of i lesley ligoninėje mirė advo- 
Boston, 29a Berkeley St. į katas Kastantinas Akstinas 
Boston. Mass.. Įvyks lietu-i (Akstens) gyvenęs Nevvton 

Bostono ir apylinkės lietu- viam evangelikam pamal- Centre. Velionis buvo gimęs 
vius atsilankyti i rengiamą dos su šv. vakariene. Pa-j VVorcestery, tėvai lietuviai. 
Danus Bakienės ir Jurgio maldas laikys kun. P. Dagys į bet jis pats su lietuviais jau 

iš Xe\v Yorko. Valdybe nieko bendro neturėjo. Jisj 
j paliko žmoną. 3 brolius iri 

Ramovėnų valdyba 9 seseris
Lietuvos Veteranų S-gos

Bostono Baltijos Tunto 
Skaučių Židinvs kviečia

Laurinaičio tapybos darbų 
parodą.

Paroda ivvks š. m. kovo 
mėn. 30-31 d.d. Tautinės Są-

Bostone jungos namuose. 484 E. 4th 
St.. So. Bostone. Mass.

Aktorius Vitalis Žukaus-' 
kas, visuomet sugebąs savo 
žiūrovus ir klausytojus 
linksmai nuteikti, dalyvaus 
Tautinių Šokių Sambūrio 
parengime balandžio 21 d. 
2 vai. popiet John Hancock 
salėje.

'Ramovės

Mirė Sofija Kirmelevičiene

Kovo 20 d. mirė Sofija 
Kirmėlevičienė. gyv. Chel- 
sea. Mass. Palaidota kovo 
23 d. VVoodlavn kapinėse.

Velionė paliko dukterį 
Jadvygą Keslerienę ir tris 
sūnus: Kazį. Joną ir Juozą.

Visiems velionės giminėm 
ir artimiesiem reiškiame gi
lią užuojautą.

Parodos atidarymas kovo 
30 d. (šeštadieni) 7 vai. vak. 
Sekmadieni parodą galima 
lankyti nuo 10 vai. ryto iki 
5 vai. vakaro.

Skaučių Židinys džiau
giasi. turėdamas progą pri
statyti D. Bakienės ir J. 
Laurinaičio tapybos darbus, 
lietuviškai visuomenei.

Papigintas banketas 

T. šokiu Sambūrio nariams

K. Šimėnas, vice- 
E. Jansonas ir J. 

Vizbaras, sekr. A. Vilėniš
kis. ižd. Pr. Martinkus. na-j 
riai P. Andriulionis. F. Kon-j 
tautas ir V. židžiūnas, vėlia-j 
vos glob. J. C'selis.

mininka 
pirm. di

Medaliai

Lietuvos Valstybės atkū-j 
rimo 50 metų sukakčiai pa
minėti medaliai gaunami
pas A. Škudzinską. Telefo-

Kaip svarbu žymėti 

pašto numerį

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių pianus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems Į F 1 o r i d ą— 
MIAMI— iš Bostono, — tik $65.-

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikatus.

PAŠINAI BOKITE 10'< NUOLAIDA. KURI GALIOJA IKI ŠIŲ 
METŲ BALANDŽIO 28 D. šioms prekėms:

Rusiskos gamybos automobiliai — Volga, Moskvich. 
Zaporozhets; itališki nailoniniai lietpalčiai ir vilnonės 
skarytės.

Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.
ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v.
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Galite rašyti ar skambinti lietuviškai:
390 VVest Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

TAUPYKITE H S* W

šildydami ALYVA
ir naudodamiesi patarnavimu

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandas VELTUI degiklio (burner) aptar

navimas.
• VELTUI vasarą jūsų krosnies ir degiklio iš

valymas.
• AUTOMATINIS alyvos Įpylimas.

• AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES 

kūrenamoji alyva 16.9 uz
galoną

• PILNUS APŠILDYMO ĮRENGIMUS 
parduoda, irengia ir aptarnauja

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

GE 6 1204

ir A. Škudzinskas: Pietų A- 
merikon — d r. J. Gimbutas, 
L. Kiliulienė. A. Saulaitis 
(4 prenumeratas) ir Senie- 

. ji Lapinai (2 prenum.). Be 
į to, savo krikštavaikiams Sk. 
Aidą užprenumeravo K. Ba- 

ir Č. Mickūnas.
Dorchestery gyvenantis 

pilietis gavo laišką, kurio! čanskas 
siuntėjas, matyti, pamiršo PraneSimas apie p. Amerių 
aorese pažymėti miestą, bet‘ T, . , ,

J. Adomonis Kalifornijoje parašė pašto numeri (Zip Penktadieni, ko-
Tv»„■ t,™ 1« i Code) 02125... ir tas'laiškas vo 22 ? A- Saukntis, J.S.,
Ti an»-Atlantic Tiavel Ser- . , papasakojo skautams savo

vice Bostone savininkas Jo- ' ' ■ Įspūdžius iš kelionės po Pie
nas Adomonis savo Įstaigos Todėl visi, rašydami laiš-' tų Ameriką ir parodė nuo- 

kus, nepamirškite parašyti traukų. Pranešimas buvo

nas: CO 5-2546.
Medaliai yra sidabriniai. 

Kaina 10 dol.
Visi Lietuvių Tautinių 

Šokių Sambūrio nariai, 
lyvaujantieji sambūrio ve 
dėjos Onos Ivaškienės pa 
gerbime, moka tik pusę kai- reikalais išvyko i Los Ange

da-

no; — 2 dolerius. les, Kalifornijoje. i Zip Code. skautu būkle.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 VVest Brcadway., South Boston. Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus“ 
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigaitis. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

5%

; Peter Maksvytis
Carpenter A Builder

• 49 Church Street 
Į E. Milton, Mass.
J Atlieku visus pataisymo, remon- 
: to ir projektavimo darbus iš lau-
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
J biznio pa-tatų, pažai Jūsų reika- 
į iavimų. šaukite visados iki 9 va-• landų vakaro.
• Telefonas: 698-8675

Į A.J.NAUAKSV
Reai Estate &. Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 021591! 

Tel. 332-2645
' ’ i

Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

Visokiausias patarnavimas
Visų rūšių automobilių ir sunkvežimių 

PAGRINDINIAI PATAISYMAI

* Motorų ir elektros Įrengimų.

* Motorų atnaujinimas.

* Oro ar vandens stabdžiai — mūsų specialybė.

Mes esame automobilių remonto geriau-i žinovai. Turim 
daugiau nei 25 m. patyrimą. Mes garantuojame už 
kiekvieną mūsų atliktą darbą ar pakeistą dali.

Anthony’s Gult Service
150 Old Colony Avė. — Corner D Street 

South Boston — 268-5342

ATIDARYTA nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpilaome gydytojų 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų —- eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai- v., išskyrus šventadienius ir sek

re

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

YVorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam Įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo. maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje Įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, šiunčia-

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas 
siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ:

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vale., 

o šeštadieniais
s

nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL 

YVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia

rz VV.me maistą, pinigus ir galite už- •MU,tuiius tiesiog iš vYorcss- 
sakyti jų gamybos prekes, čia ter»o į Lietuvą ir kitas Rusi-

sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

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

ĮP8 D1NIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

: Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
*tap*sting*i taisome laikrodžioa, 

žiedas, papaožalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tei AN 8-4649

: Dažau ir Taisau 1
* Namus iš lauko ir viduje. 2 
£ Lipdau popierius ir taisau^ 
J viską, ką pataisyti reikia.
* Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė.
► Dorchester, Mass.
* TeL CO 5-5854

KĄ LAUMES LEME

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti.

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

Paragink savo pažįstamu; 
išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties YVLYN, 1360 tt 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.> veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliaush 
pasaulinių žinių santrauki 
r komentarai, muzika, dai 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis , 

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

Flood Sąuare < 
Uardvvare Co.
Savininku N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Banjamin Moore Dažai 
Popieroo Sianoma 

Stiklas Langams 
Viaokia reikmenys narnami 

Reikmenys plumheriami 
Visokia caleiiM daiktai

<


