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64 - TIEJI METAI

Vis dar negali susitarti dėl į 
taikos derybų vietos |

I
Š. Vietnamas siūlo derėtis Phom Penhe (Kambodi- it

joje) ar Varšuvoje, JAV pasiūlė 5 vietas, vėliau dar 10.1 

Sovietai — Š. Vietnamo patarėjai.

Jau netrukus bus mėnuo,} tokią vietą rasti, jei. žino- 
kai prez. Johnson sumažino' ma, norėtų. Bet to noro jis 
Š. Vietnamo bombardavi-i iki šiol nerodo.. Jo. matyti, 
mą ir pasiūlė pradėti taikos | suplanuota delsti, nes galvo- 
derybas. Tokių pasiūlymų: ja, kad laikas yra jam, o ne
JAV jau buvo nekaitą pa
dariusios. bet Š. Vietnamas 
į juos neatsiliepė. šį kaitą 
jis sutiko pradėti derybas, 
bet iki šiol abi šalys negali 
susitarti dėl tų derybų vie
tos.

JAV pirma pasiūlė 5 vie
tas — Laose. Indonezijoj,

JAV naudingas. Jis mato. 
kad JAV-bėse net kandida
tas Į prezidentus kaltina vy
riausybę dėl nesutikimo de
rėtis ten, kur pasiūlė Šiaurės 
Vietnamas. Be to, netrukus 
bus prezidento rinkimai. 
Komunistai tikisi, kad bus 
išrinktas prezidentas, su ku
riuo nebus sunku susiderėti.

Indijoj, Šveicarijoje ir Bur-!Tai^ nereikia skuMti rei. 
moj, bet S. Vietnamas jas,. . , x. - i-
atmetė ir pasiūlė Kambodi-į k,a Palauktl JAV nnk™«- 
jos ar Lenkijos sostines. i C be v's0 t0» Per ta

1 JAV sumažinus bombaada- 
vimus. bus galima ir karo 
frontą sustiprinti.

Kiaulių augintojai, protestuodami dėl žemų kiau lienos kainų, skerdžia kiaules ir užkasa j žemę. 
čia vaizdas iš John Shoots ūkio netoli Belletaine. Ohio.

Kai kurie ūkio žinovai siūlo 
diržus suveržti

Prezidento patarėjų ūkio reikalams tarybos pirmi
ninkas Arthur M. Okun ir Federalinės rezervo tarybos 
pirmininkas W iii iam Martin ragina pakelti mokesčius ir 
sumažinti valdžios išladas.

Perbėgo Š. Vietnamo 
pulkininkas

JAV tas vietas atmetė ir 
iš savo pusės pasiūlė dar 10 
vietų, būtent: Ceiloną. Ja
poniją, Afganistaną, Pakis
taną, NepalĮ. Malaiziją, Ita
liją. Belgiją, Suomiją ir 
Austriją. Š. Vietnamui ir tos 
valstybės netinka, naujų 
vietų jis nesiūlo, tebesilaiko 
savo pasirinktų ir kaltina 
JAV, kad jos nenorinčios 
taikos ir tyčia delsia pradė
ti derybas, nesutikdamos su 
pasiūlytomis derybų vieto
mis.

Kiekvienas gali suprasti, 
kad deryboms vietą reikia 
pasirinkti neutraliame kraš
te. ir iš JAV pasiūlytų Š. 

/Vietnamas galėtų ne vieną

Jr Korėjoje dažnėja Lietuva ir BerlynoĮ
susišaudymai \riausės

Pastaruoju laiku vis daž-S Rašėme apie pasikėsini- Šiomis dienomis Į pietų 
niau pasikartoja susišaudy- mą j studento Dutschkes gy-. vietnamiečių pusę perbėgo 
mai Šiaurės ir Pietų Korėją vybę Berlyne ir po to stu- žymus komunistų pulkinin- 

dentų sukeltas riaušes, ku-į kas Tam Ha. Tai pirmas čia 
riom vadovavo komunistuo-į perbėgęs tokio aukšto laips- 
jančių studentų sąjunga.

skiriančioje zonoje. Praeito 
sekmadienio popieti komu
nistai nušovė vieną ameri
kiečių kareivi ir tris sužeidė. 
Susirėmime buvo nušauti ir 
trys šiauriniai korėjiečiai.. 
Prieš savaitę čia buvo taip

Todėl ir tęsiami dabar 
ginčai dėl vietos, ir dar dau
giau laiko bus gaišinama, 
kai prasidės derybos.

JAV diplomatų tarpe kal
bama, kad Sovietų Sąjunga
tapo Š. Vietnamo politikos , .... . .
vadove karo baigimo reika- !>.ahaubl3 komisija, norėjusi 
lu ir kad Kinija čia jokio1
balso neturi.

Žodžiu, šiuo metu taikos 
reikalas Vietname tebėra la
bai neaiškus ir tik dėl ko
munistų kaltės.

Sovietijos. kartu ir Lietu-; 
vos žmonės maitinami apie 
tą Įvyki šitokiomis antraštė
mis : Policininko lazdos ”de-pat komunistų nušauti du , ,

ame. ikiečiai ir du pietų ko- mokrabja- Vabanj Berly- 
i ėjiečiai. Jungtinių Tautų

dalyvaujant abiejų pusių at
stovam. nesulaukė jokio ko
munistų pritarimo.

Arthur okun šių dienų u- Farmeriai naikina
kio padėtį palygino su nutu
kusia moterimi, kuri mėgsta kiaules
čiulpti saldainius.

Ūkininkų sąjunga skel- 
Niekas negali pažadėti į ^a’ kad vienuolikoje valsti

jai per nakti grąžinti liek-į Ju buvo sunaikinta 13,973 
kiaulės, sveriančios 3 mil. 
svaių ir kainuojančios 630. 
000 dol. Jos buvo nušautos 
ir užkastos.

Ūkininkai tai daro, nore- 
darni priversti mėsos apdir
bimo bendroves mokėti 3 
centus daugiau už svarą 
kiaulienos ir 7 centus dau
giau už svarą jautienos. Bet 
mėsos bendrovės kol kas to 
ūkininkų boikoto nepaiso.

Perbėgę i Pietų Korėją 
kcmunisų kariai aiškina, 
kad tokių provokacijų pla
nuojama daugiau ir ilgam 
laikui.

Po paskutinių susirėmimų 
ir kruvinų aukų amerikiečiai 
pareiškė griežčiausią pro
testą, bet vargu jis komunis
tus paveiks.

nas virto didžiule apsupta 
stovykla... 10.000 demonst
rantų su raudonomis vėlia
vomis išėio Į gatves pa
smerkti siautėjančios reak-i 
cijos... Policija slopino pa-1 
žangiųjų jėgų manifestaci
ją... ir tt.

j nio komunistų karys. Jis a- 
merikiečiams atskleidė ir 
komunistų planus iš naujo 
pulti Saigoną ir kitus dides
niuosius miestus, išaiškino, 
kur kokie daliniai tam žy
giui rengiami ir kaip ap
ginkluojami.

Tai žinodami, amerikie
čiai dabar yra žymiai geriau 
pasiruošę tokius netikėtu
mus sutikti.

Pravda meluoja savo
skaitytojams

Maskvai nepatinka Čeko
slovakijoj pradėję pūsti

Skurdžių žygis
į Washingtoną

Nužudyto kun. dr. Marti
no Kingo sumanytas nėgių 
skurdžių žvgis i AVashingto- 
ną bus vykdomas. Jam da
bar vadovaus buvęs Kingo

nauji 'ėjai. todėl ji slepia paėjėjas kun. Ralph Aber-

Viršuje naujasis JAV karo va. Viršuje Chicagos majoras Ri
das Vietname gen. Abrams. apa- chard Dalev. kuris Įsakė polici
joje buvęs vadas gen. Westmo- jai šaudyti padegėjus ir plėši- 
reland.

Leningrade nuteisė
pogrindininkus

Leningrade nuteistas 21 
asmuo. Jie buvo kaltinami 
sieke nuversti sovietu vai- 
džią. Tie sąmokslinininkai 
savo organizaciją vadino 
"Viso* Rusijos socialkrikš- 
čioniška tautos išlaisvinimo 
unija“. Teisme apie 30 tos 
grupės narių (viso buvo su
imta apie 60) apgailestavo 
savo veiklą ir padėjo proku
rorui kaltinti kitus.

Ta organizacija siekusi 
laisvų parlamento ir prezi
dento rinkimu, socialistinės 
tvarkos, bet valstybės tvar
kyme nemaža vaidmenį tu
rėtu vaidinti pravoslavų 
bažnyčia.

Keturi iš nuteistuiu gavo 
po 8-15 metu. kiti iki 6 mė

lius. Apačioje policijos vadas kalė limo. Sovietų spauda
James B. (onlisk Jr. j apjp, tai nerašė.

nuo Sovietijos piliečių, kas 
ten Vyksta. Sovietų S-gos 
komunistų partijos svar
biausias laikraštis Pravda iš
spausdino Čekoslovakijos 
komunistų partijos paskelb
ta naują programą, bet so
vietų cenzoriai gerokai ją 
"apvalė“, nenorėdami, kad 
Sovietijos piliečiai sužinotų 
apie čekų komunistų "h ere
zijas.“

Pravdoje nieko nesakoma 
apie pažadus panaikinti 
spaudos cenzūrą, leisti va
žiuoti Į užsieni, neminimas 
čekų saugumo policijos re
formavimas, išleisti žodžiai 
apie "politinės sistemos iš
krypimą stalinizmo laikais“.

Lėktuve žuvo 
122 žmonės

nathv.
Oficialiai žvgis m 

balandžio 29 d., kad jo va
dovas su 100 asmenų dele
gacija iteiks reikalavimus 
vvriausvbei ir kongreso va
dams. .Jei kongresas nesiims 
priemonių tiem sreikalavi- 
mams vvkdvti, tai bus pra
dėta žvgiuoti gegužės 1 d. iš 
Memphis miesto, kur buvo 
nužudvtas M. King. Per ke
lias valstvbes bus paleisti 
traukiniai, kurie rinks žygio 
dalyvius. Kiti bus vežami 
autobusais.

Gegužės 20 d. numatoma 
Washirgtone didžiausia de
monstracija. Abemathy sa
ko. kad tai bus didžiausias 
ir karingas, bet be smurto 
sąjūdis, kokio dar nėra bu
vę.

nos figūros, jeigu ji nenu
stos saldainius čiulpus. Bet 
niekas negali jai taip pat 
pagrįstai tvirtinti, kad dar 
vienas sučiulptas saldainis' 
padarys jai neapskaičiuoja
mos žalos. Vienas saldainis, 
aišku, menkas dalykas, bet 
kuo daugiau jam pataikau
jama, tuo didesnis tampa 
pavojus. Taigi pats laikas 
ir ekonominį pataikavimą 
sustabdyti.

Taip maždaug kalbėjo 
minėtas Arthur Okun.

Panašią nuomonę pareiš
kė ir William Martin, kuris 
stačiai sako. kad kraštas yra 
blogiausioj krizėj, kokia be
buvo nuo 1931 metų. Todėl 
jis ragina nedelsiant imtis 
reikalingų priemonių.

Visų pirma turi būti pa
kelti mokesčiai ir sumažin
tos valdžios išlaidos.

Jis žino, kad rinkiminiais 
metais nepatogu mokesčius 
kelti ir išlaidas mažinti, bet 
reikalas verčia tai daryti, 
nes, kaip Martin sako. — 
"mūsų kraštas didelis, bet 
ir mes turime savo sąskaitas 
mokėti.“.

Prezidentas Johnsonas 
jau seniai pasiūlė kongresui 
mokesčius pakelti ir paža
dėjo sumažinti federalinį 
biudžetą, bet kongresas ne
skuba tų mokesčių kelti.

•*##*####*»**»####*«*#«##****##*»»#

Maskvoje atmetė
apeliaciją

Sovietų aukščiausias teis
mas patvirtino žemesniojo 
teismo sprendimą, kuriuo 
keturi rašytojai buvo nuteis
ti sunkiųjų darbų stovyklos 
bausmėmis. Prieš tą nubau
dimą daug protestų pareiškė 
Sovietijos ir užsienio inte
lektualai.

Minėti rašytojai buvo kal
tinami vykdę propagandą 
prieš sovietus, platinę už
draustą literatūrą ir palaikę 
ryšius su Vakaruose veikian
čia emigrantų organizacija.

Negras Lyndon O. Pindling iš
rinktas Bahamos ministru pir
mininku.

Didelis streikas,
bet nejaučiamas

Streikuoja apie 200,000 
Telefonų ir telegrafo bend
rovės darbininkų, bet visuo
menė to streiko beveik ne
jaučia. Darbininkai reika
lauja pakelti atlyginimus 7 
G, o bendrovė atsisako siū
lyti daugiau kaip 5.6' / prie
dų.

Minėta bendrovė yra ne
paprastas milžinas. Jai pri
klauso 85 mil. telefonų, iš 
kurių 99.8'/ automatiniai. 
Kitaip tarus, bendrovei pri
klauso 40' , visos mūsų Že
mės telefonu. Jos turtas sie
kia 38 bil. dol., ji vien mo
kesčių per metus sumoka 3

Worcestery statomo tilto 
sijoms nukritus gatvėn, už-

zmones ir dingo $700,000 mušti trys asmenys, jų tar- bil. dol.. o samdiniams atly- 
vertės deimantų, kurie buvo Pe ’r tilto statytojas, megi- ^rinimų daugiau nei 7 bil. 
tuo lėktuvu vežami. Jų tebe- n?s kitus gelbėti. j jj turj 841.000 samdi-
ieškoma griuvėsiuose. ........... .................. ....... .......... niu.

Šeštadienį Pietų Afrikoj 
sudužo lėktuvas. Žuvo 122

Naujasis Lenkijos prezidentas 
maršalas Marian Spychalski.
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Lietuvos valstybingumo 
klausimu

- Komunistai - iki šut die-- Tiesa, nepriklausomybės 
nų, tebesistengia kit kviena paskelbimo aktas buvo pasi- 
proga Įrodinėti, kad Nepri- rašytas Lietuvai esant oku- 
klausomos Lietuvos valstybė puotai. Bet net ii- komunistų 
buvo atstatyta prieš liaudies istorikas B. Vaitkevičius sa- 
valią, kad ji niekados nebu- ko. jog 1918 m. vasario 16 
vo nepriklausoma ir kad tik Į dienos Lietuvos neprikiau- 
dabar ji tėra tikrai nepri- i somybės deklaracija buvc 
klausoma... ! priimta "be okupantų val-

Paskutiniuoju metu šią Į džios žinios ir pritarimo’ 
propagandinę kvailybę dar 1 žr* B. aitkevičius. Sočia 
pasišovė "Įrodyti44 ne kas ki
tas, bet teisininkas docentas 
K. Domaševičius Komunisto 
žurnale. Jo tą straipsni išsi
spausdino ir mūsiškių mask- 
vinių davatkų laikraštis 
Laisvė.

Į tą straipsni Europos Lie
tuvy atsiliepė J. Vilčinskas.

Su jo mintimis susipažin
ti verta ir Keleivio skaityto
jams, todėl čia tą bolševikų 
melą atremianti straipsni ir 
pateikiame.

Red.
♦ ♦ *

Prieš 50 metų pasirašyta
sis Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo aktas yra 
nepaprastos svarbos doku
mentas. Jame keliais saki
niais nusakyta visa tai. ko 
reikalauja šių laikų tarptau
tinė teisė, kai yra svarstomas 
klausimas dėl tautos apsi
sprendimo. Jame yra pasa
kyta

"Lietuvos Taryba, kaipo 
vienintelė lietuvių tautos at
stovybė. remdamos pripa
žintąja tautų apsisprendimo 
teise ir lietuvių Vilniaus

listinė revoliucija Lietuvoje 
1918-19 m., Vilnius, 1967 
m.. 35 psl.). Todėl negalim? 
tvirtinti, kaip rašo doc. Do 
maševičius, kad Lietuvon 
Taryba paskelbė ši akta "c 
kupantų padedama” ir todė’ 
šio akto negalima esą laiky
ti tautos apsisprendimo pa 
reiškimu.

Iš vėlesnio patyrimo ži 
nodami. kaip tauta sali lais 
vai apsispręsti, būdama o 
kupuota svetimos kariuome
nės. mes nenorime eiti i to
lesnius ginčus. Bet atsimin
kime, kad tame pat akte bu
vo dar toks sakinys:

"Drauge Lietuvos Taiyba 
pareiškia, kad Lietuvos 
valstybės pamatus ir jos san
tykius su kitomis valstvbė- 
mis privalo galutinai nusta
tyti kiek galima greičiau su
šauktas steigiamasis seimas, 
demokratiniu būdu visų jos 
gyventojų išrinktas”.

Ir visi mes žinome, kad 
kaip tik Lietuvos savanoriai 
išvalė Lietuvos teritoriją

Vakaru Vokietijos užsienio reikalą miaisterio Wilty 
Brandto sūnus Peter. 19 m. amž. (kairėj) polici jos aato» 
mobiiy. Jis buvo suimtas kartu su keliais kimiais kitų 
studentų, demonstravusių Vakarų Beriji

Kas išrenka prezidentinį 
kandidatą ?

Dviejų didžiųjų partijų venciją, arba ir kandidatą 
konvencijos bus rugpiūčio i prezidentus ir atstovus Į 
mėnesį: respublikonų pra- konvenciją.
sidės rugpiūčio 5 d. Miami į Kiek tie išrinktieji Į kon- 
Beach. Fla.. o demokratų venciją yra suvaržyti pirmi- 
rugpiūčio 26 d. Chicagoje. nių rinkimų? Tai labai Įvai- 
Piimcjoje bus 1.333 atsto- moja. Dauguma norinčių 
vai, o antrojoje 2.622. Jie ir būti išrinktais iš anksto pa- 
išrinks kandidatus i prezi- sisako, ką jie pageidauja 
dentus. Todėl Įdomu, kas ir kandidatu Į prezidentus, 
kaip išrinks tuos, kurie pa- Kaikuriose valstijose Įstaty- 
rinks kandidatus tokioms mai reikalauja konvencijoje

nuo priešo likučių, ir 1920. svarbioms pareigoms? | balsuoti už tą kandidatą,
m. balandžio 14-15 dienomis 
buvo pravesti rinkimai i

konferencijos nutarimu rug- Steigiamąjį Seimą. Jis buvo
sėjo mėn. 18-23 d. 1917 me
tais, skelbia atstatanti nepri
klausomą demokratiniais

išrinktas visuotiniu, lygių ir 
slaptu balsavimu, ir jame 
dalyvavo visos lietuvių poli-

pamatais sutvarkytą Lietu- partijos. To Seimo pir
mas nutarimas buvo toks: 

"Lietuvos Steigiamas] Sei
vos valstybę su sostine Vil
niuje ir tą valstybę atski
rianti nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su ki
tomis tautomis."

Šio dokumento p skelbi- mą Lietuvos valstybę, kaip 
mo 50 metų sukaktį atžymėJ demokratinę respubliką, et-
jo visame pasaulyje gyveną 
lietuviai. Laisvajame pasau
ly tas buvo padalyta viešuo
se susirinkimuose ir spaudo
je. o pavergtoje Lietuvoje! 
gal tik šeimyniniuose rate
liuose. Negalėjo šios dienos
praleisti nutylėjusi ir Vilniu-

ANGLAS APIE rėtų būti padalyta,, tai — viui tremtyje turėtų būti ži-
iFTiivnc aiiksa pasižadėti, kad. kai tik Bai- nomi.

LIETUVOS AUKSĄ tijos valstybės atgaus nepri- Knygos gale yra dar prof. 
_ . klausomybę. su jomis bus Mykolo Biržiškos straipsnis
Londono dieni asti& I ne teisingai už tą auksą atsi- ’Tš Vilniaus lietuviu gimna- 

Daily Telegraph kovo 26 d. skajtX.
paskelbė parlamento nario “ ‘ ' (Elta)

DEL MŪSŲ SOSTINES

”D ė 1
Ne-

Viktoras Biržiška, 
mūsų sostinės
užgijusios žaizdos, Nidos

Sir Tufton Beamish straips
ni apie netikusi sandėri Bal
tijos valstybių sąskaita.

Pareiškęs, kad viena iš 
nedaugelio gei-ųjų Pirmojo 
pasaulinio karo pasekmių 
buvo nepriklausomų Balti
jos valstybių iškilimas, au- klubo leidinys Nr. 64, 1967 
torius nurodė, kad. Antra- m., 312 psl. (ir 6 puslapiai 
iam pasauliniam karui arte- vardinės rodyklės). London. 
jant. tų valstybių bankai kė- Kaina: nariams minkštais 
lė minti, jog auksą pal reikė- virašeliais 2 dol.. kietais — 
tu perkelti toliau iš Europos. 3 dol., nenariams — 25'< 
Bet Anglijos Bankas užtikri- daugiau, 
nęs. kad ir čia auksui visiš- Tai yra jau antroji šių at- 
kai saugu... siminimų iš Vilniaus lietu-

Ir štai dabar tas auksas vių kovų su lenkais 1920-22

zijos pirmojo darbymečio" 
su sąrašu visų tų lietuvių, 
kurie ėjo mokslą šioje pir
mojoje Lietuvoje lietuviško
je gimnazijoje.

V. S.
P.S. Šitą knygą galima 

gauti ir Kelevv. kaina — 
minkštais viršeliais 82.50, 
kietais 83.75.

VYSKUPAS UŽ ~ \ 
"REVOLIUCIJĄ"

J. Primeau, Manchesterio, 
N.H., vyskupas, didžiausios 
Romos katalikų švietimo 
draugijos vadovas, kalbėda-

tylomis jau parduotas, pusė metais laida. Jų perspausdi-i Inas !Os draugijos konyenci- 
vMiiirhnzi ezv. „.„-i,, rūpinosi gy* Los Angeles mieste, i a-

Chicagoje, dabar
miliono svarų kredituota so- nimu autorius rūpinosi, gy-j Lo> Angeles mieste, 
vietams, iš kitų rengiamasi vendamas Chica^oie. dabar ^lno mo-toJu> m0- _1 s

mokinius būti
savo

"revoliucio-

Nėra vienodos tvarkos kuris laimėjo toje valstijoje 
konvencijų atstovams iš-J pirminius rinkimus. Bet taip 
rinkti. Nieko nėra pasakyta ’ daryti reikalaujama vienur 
ir JAV konstitucijoje apie pirmą, kitur antrą kartą bai-1 
politines partijas ir kaip suojant, o vėliau jau gali suose
renkamas kandidatas į pre-' balsuoti už ką nori. Kaiku-

apmokėti bent dali nuosto- Nidos leidykla tą jo troški-' . . . ........
lių tiems britų piliečiams, mą išpildė. Ši laida buvo nielials , o ne pnsitaikeliais
kurie nustojo savo kankalu, peržiūrėta ir patikslinta pro- esamai Pade.ciab . .sa .’ 
kadai investuotų ne tik Bai- fesoriaus Mykolo Biržiškos kad katalikai. ypač viduiį- 
tijos valstybėse, bet ir kito- dar 1961 metais. Įvadinia- šiosios klases, tun būti la
se sovietu II pasaulirio karo me žody prof. Mykolas Bir- , ? m?kom,i, kaip gydyti 
metu užimtose teritorijose, žiška pastebi: "Prašyčiau. l°kias v įsuomenes ligas, kaip 
Autorius labai abejoja, ar žiūrėti Į šiuos'mano brolio! smu,ta ir rasizm’-
tarptautinis teismas mina- atsiminimus ir kaip Į mano
žintu toki sandėri, iei būtų "Dėl mūsų sostinės" (iš Vil- 
iškelta bvla. Ir visiškai nea- niaus darbo nj
bejoja. kad toks pasielgimas dalį — nuo 1920 spalio 9 d. 
esąs dėdingas smūgis geram iki 1922 metų pradžios".
Angiiios ir jo? banko var- m .
dui aiškus oasitikėiimo an- ...Įun.mc ne',au* sPaudoJe
vvlimas ir duotojo žodžio “d.kuaos medžiagos apie .......
«ulaužvma' tuos dramatiškus įvykius, , toje visuomenėje, kurioje jis

• . . . kada sauja lietuvių kovojo gyvena. Katalikiškas švieti-
Tas sandėlis turėsiąs būti gavo teises su lenkais o- mas turįs būti pašvęstas re- 

pateiktas tvirtinti parlamen- kupuotoje sostinėje. Šie at- voliucionierių paruošimui — 
tui. Autorius mano. kad čia. gįminimai, parašyti aktyvaus žmonėms, kurie nori save 
bent opozicija. įske sianti t kovų dalyvio, turi didelės
savus pnekaistus. Mažiausia vertėg — kiekvienam lietu
kas. autoriaus manymu, tu-i

Nuolatinis visuomenes pasi
keitimas tegali būti pasiek- 
tas švietimu, todėl katalikai 
švietėjai turi sukaupti savo 
dėmesį šiam tikslui. Tikras 
krikščionis nuolat išgyvena 
revoliuciją, kuri prasideda 
jame pačiame ir išsiplečia

žmonėms, 
pakeisti ir tada eiti pakeis
ti visuomenės.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ,.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
Daugumą konvencijos at- pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.

išrenkami asmenys į į 
apskrities konvenciją, ten |

zidentus. Kiekviena valstija riose valstijose išrinktieji į , išrenkami atstovai į apygar- 
tai atlieka savaip. Penkioji-'konvenciją atstovai gali lais-1 dos ar valstijos konvenciją. į 
koje valstijų (jų tarpe ir Co-! vai balsuoti. j Kaikuriose valstijose tos!

mas, reikšdamas Lietuvos lumbijos distrikte) yra pir-J Dviejuose trečdaliuose valstijų konvencijos išrenka
žmonių valią, proklamuoja! miniai rinkimai, kur į tos ar, valstijų vartojamas vadina- atstovus į tos partijos viso 
esant atstatytą Nepriklauso- kitos partijos sąrašus įtrauk-’ masis kokusų konvencijos krašto konvenciją, kitose at- 

ti asmenys renka savo parti-' būdas. Daugumoj tų valstijų stovus išrenka valstijos par
jos kandidatą i prezidentus,' partijų vietos organizacijos, tijos komitetas. Kaikur at-, 
arba atstovus į partijos kon- susirinkimuose arba koku-! stovai i krašto konvenciją 

išrenkami apygardų kon
vencijoje. Rinkimų būdas į- 
vairuoja kiekvienoj partijoj 
ir kiekvienoj valstijoj. Ši
taip renkant atstovus, parti
jos mašinerija turi didelės 
įtakos.

nologinėmis sienomis ir lai 
vą nuo visų valstybinių ry
šių. kurie yra buvę su kito
mis valstybėmis".

Šio dokumento, deja ne
pastebėjo" doc. Domaševi
čius, bet gerai įsidėmėjo a- 
nuo metu nats V. I. Leninas.

1959. 28-40 psl.). Ten pat išsilaikyti savo privilegijuo-

f

je leidžiamoji spauda. Ko- nedelsdamas pripažino, 
munistų partijos žurnalas kad tai yra lietuvių tautos 
"Komunistas" (1968 m. va- i apsisprendimas. Tai patvir- 
saris) atspausdino doc. K.UĮno Ir ano laikotarpio So- 
Domaševičiaus straipsnį v*etų vyriausybė, pasirasy- 
"Lietuvos valstybingumo dama 1920 m. liepos 12 d. 
klausimu", kurio vien tik ?u Lietuva taikos sutartį, 
pavadinimas galėjo taip Tos sutarties pirmasis 
skambėti dėl to. kad Lietu- straipsnis sako: 
va Vasario 16 dėka buvo ne- "Remdamasi Rusijos Fe- 
priklausom.a valstybė. , deracinės Socialistinės Ta- 

Doc. K. Domaševičius ne-' rybų Respublikos paskelbtą- 
priklausomoj Lietuvoje bai- ja visų tautu teise laisvai 
gė teisės mokslus, ir todėl jo apsispręsti ligi joms visiškai

atsiskiriant nuo valstybės 
kurios sudėtyje jos yra. Rū

kas, jis gerai žino, kad so- sija be atodairų pripažįsta 
vietų kalėjimuose dar daug Lietuvos valstybės savaran- 
vra vietos teisybės ieškoto- kiškumą ir nepriklausomybę 
jams. todėl jis rašo pagal su visomis iš tokio pripaži- 
”His Master’s Voice". Kaip, nimo einančiomis juridinė- 
tinka dabartiniams Lietuvos mis sėkmėmis ir gera valia 
okupantams, jis užmiršta, visiems amžiams atsisako 
kad Lietuvos nepriklauso- nuo visų Rusijos suverenite- 
mybės lietuvių tauta siekė to teisių, kurių ji yra turėju- 
nuo pat pirmojo pavergimo, si lietuvių tautos ir jos teri- 
Lietuvių tauta buvo sukilusi torijų atžvilgiu, 
prieš carinę Rusiją kelis Kad Lietuva buvo kuomet 
kartus. Vieną tokių sukilimų priklausiusi Rusi jai, tas fak
yrą aprašęs dviejų tomų ro-, tas neuždeda Lietuviu tau- 
mane V. Mykolaitis-Putinas, tai ir jos teritorijai jokių pa-

straipsnio turinys galėjo bū 
ti kitoks. Bet, kaip teisinin-

pridėtas žemėlapis, rodąs 
sutarta sieną tarp abiejų 
valstybių. Patartina doc. 
Domaševičiui pasiskaityti tą 
knygą, nes minėtoji sutartis 
kartu buvo ir Lietuvos vals
tybės de jure pripažinimas, 
kuris pagal tarptautinę teisę 
reikalingas valstybei. Kitos 
didžiosios valstybės, kaip 
teisingai sako doc. Domaše
vičius, tok? pripažinimą su
teikė Lietuvai vėliau. Reikia 
dar pridurti, kad jos to pri
pažinimo nenutraukė ir ligi 
šiol. e=ant tai valstybei ne-v

teisėtai įjungtai į Sovietų 
Sąjungą.

Doc. Domaševičius savo 
straipsnyje paminėjo nepuo
limo ir neutralumo sutartis, 
kurias Sovietų Sąiunga bu
vo pasirašiusi su Lietuva ir 
kurioms dar tebegalioiant 
Sovietu Są.iunva pavergė su
tarties partnerį.

Tačiau straipsnio autorius 
nutyli Stalino-Hitlerio slap
ta sutarti, kuri leido Hitle
riui pradėti karą. o Stalinui 
atidarė kelią į Pabaltijį. 

1940 metų vasarą Sovietų 
kariuomenei okupavus Lie
tuva ir atnešus i mūsų tėvy
nę Stalino saulę, doc. DomėNet ir tose knygose, kurias reigų Rusijos link." 

rašė komunistai, yra aprašo- Šios sutarties tekstas yra' ševičius vadovavo rinkimam 
mas tautos atgimimo laiko- atspausdintas Sovietų Už- įLiaudiesSeima.Tadjisge- 
tarpis ir lietuvių tautos kova sienių Reikalų Ministerijos rai žino, koks "tai buvo vi- 
dėl laisvės prieš pirmąjį pa-j leidiny (Dokumenty Vneš- saliaudinės valios išreiški- 
saulinĮ karą. nei Politiki SSSR, Moskva, mo aktas". Bet. norėdamas

toje pozicijoje, jis tvirtina, 
kad tai buvęs liaudies apsi
sprendimas. (Atsiminkim,
kad straipsnio pradžioje jis ,
sakė, jog apsisprendimas o- va^D0S»
kupacinėse sąlygose negali’ ’w ”””
būti pripažintas teisėtu).

Pagaliau jis sako, kad 
1940 m. Lietuvos teritorijoj 
buvo atkurtas socialistinis 
valstybingumas. Tas tvirti
nimas kiek skiriasi nuo ki
tu komunistinių rašeivų, ku
rie sako. jog Tarybų Lietuva 
esanti suvereninė respubli
ka. Belieka tik paklausti ge
rai išmokslintą teisininką: 
kurios valstybės (tegul ir 
komunistinės > pripažįsta 
Tarybinę Lietuvą kaip ne
priklausomą valstybę? O 
pats doc. Domaševičius sa
ko,' kad, pripažindamos nau
ja valstybę, kaip tarptauti
nio bendravimo narĮ, egzis
tuojančios valstybės pareiš
kia, kad, jų nuomone, nauja 
valstybė atitinka valstybin
gumo salvgas, kurias kelia 
tarptautinė teisė.

Lietuvių tautos apsispren
dimą 1918 m. vasario 16 d. 
ir Lietuvos valstybės atsta
tymą buvo pripažinusios vi
sos valstybės, įskaitant ir 
Sovietų Sąjungą. Todėl tai; 
yra vienintelis teisėtas apsi

kur nėra pirminių rinkimų. 
Kadangi čia daug lemia 
partijos mašinerija, tai ir tos 
ar kitos valstijos delegacijos 
greičiausiai balsuoja vieno
dai ir laikosi savo partijos 
vadų noro.. Bet tas nereiš
kia, kad tos delegacijos nė
ra jautrios visuomenės nuo
monei. nes juk kiekvienos 
partijos vyriausias noras yra 
pasirinkti tokį kandidatą, ’ 
kuris galėtų laimėti daugu
mos balsuotojų balsus.

Bet faktas, kad šiandien 
partinė ištikimybė ir parti
nė mašinerija mažiau be
reiškia, negu seniau. Parti
jos bosų opozicija kandida
tui šiandien nebėra neper
žengiama kliūtis. Televizi
ja leidžia kandidatams pa
laikyti nuolatinį ryšį su bal
suotojais. Vadinamieji šiau
diniai apklausinėjimai nuo
lat primena, kaip galvoja pi
liečiai ir balsuotojai. Pirmi
niai rinkimai, nors ir mažu
moj valstijų, padeda su
kaupti visuomenės dėmesį. 
Todėl visuomenės nuomonė
tampa vis reikšmingesnė,

_ __  _ ___ ____ negu partinės organizacijos
sprendimas, ir niekas to fak-’ senosios formos, 
to negali nuginčyti. I A. C.

Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

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

Kaina buvo $6.00, dabar ...................  $2.00.
DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 

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

Kama buvo >0.00, dabar .................... $2-00.
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi

nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai", savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug Įvairių dokumentų.

Kaina buvo >0.00, 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 >230, dabar ........... 75 centai
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS (DOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

r, So. Boston, Mass. 02127
1
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KAS NIKKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NKFUKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
WORCESTER1O NAUJIENOS

Gegužė* 5-ji jau ne už kalnų ALTAS INFORMUOJA
i

Girdėti, kad didelis būrys! ALTo valdyba JAV užsie- 
bostoniečių ir brocktoniečių nio politikoje svarbesnius
rengias i atvykti į Sandaros 
I-sios apskrities atstovų su
važiavimą, kuris bus gegu
žės 5 d. Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje. Pradžia 10 va
landą ryto.

O tą pačią dieną 1:30 vai. 
ten pat bus pietūs, kuriuos 
ruošia Sandaros 16-ji kuopa. 
Čia meninę programą atliks 
penketukas: Valius ir Uršu
lė Rodzevičiai, Elena G<za- 
dackienė ir Kristina Naike-

uždavinius turintiems kong
resmanams ir senatoriams 
bei su užsienio politika susi- 

i jusioms institucijoms išsiun
tinėjo Oven J. C. Norem pa
rašytą ir Vilties draugijos iš
leistą knygą Timeless Lithu
ania.

• • •

ALTo valdyba šiais me
tais yra gavusi daug laiškų, 
daugiausia iš amerikiečių 
jaunimo, studijuojančio į- 

lierė ir smuikininkas Jonas; įvairiuose universitetuose, 
Dirvelis. šokiams gros jau-Į kur prašomą informacinės 
nc jo Danieliaus Šimkaus or-; literatūros anglų kalba apie 
kestras. Tikimės sulaukti ‘ Lietuvą. ALTo biuras, atsa- 
svečių ir iš kitų vietovių, i kydamas su paaiškinimais į 

gautus laiškus, šiais metais

Quincy, Mass„ dviem automobiliam susidūrus. 
Kiti keturi kiek silpniau įsijungė į šią nemalonią

atrodo, kad trečiasis mėgino per juos peršokti, 
istoriją. Trys žmonės buvo sužeisti.

t*********************************************************************

M1AM1 LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 

KLUBAS

3655 N.W. 34th Street, teL NE 5-4331

Gražios patalpos. Turtingas baras. Geriausia vieta 
saulėj pasikaitinus ir pasimaudžius vandenyne atsivė
sinti, maloniai praleisti laiką, su iš visų šalių suvažia
vusiais tautiečiais susitikti.

m ■■ .. ■ . ■ a v - ■

Mūsų kariai amerikiečių 

laikraštyje

jau yra išsiuntęs per 200 
knygų ir brošiūrų apie Lie
tuvą.

”The Evening Gazette 
balandžio 15 d. įdėjo dviejų _____ _
narsių vyrų paveikslus. Tai, REMIA TAUTOS FONDĄ
Įeit. Algimanto A. Garsio ir; 
kap. Kęstučio Gedminto. Jie1 Tautos Fondo valdyba vėl 
abu gimę Lietuvoje, bet po Praneša keletą naujų nepa
karo su tėvais atsidūrę Wor-; Prasty ’^mėjų. padidintais 
cestery. Tai pasižymėję' įnašais prisidėjusių prie \li- 
Worcesterio jaunuoliai, ge-'^° skleidžiamos informaci- 
ri sportininkai, dainininkai, j°s finansavimo. Tai: 
vaidintojai. Dabar jie už
tautų laisvę kariauja Viet
name ir ten netikėtai susiti- • 
ko Khe Sanh stovykloje.

Leit. Alg. Garsys yra bai-j 
gęs Mass. universitetą, o į 
kap. K. Gedmintas — Wor-Į 
cesterio jaun. kolegiją.

Elizabeth Klemka iš Phi- 
ladelphijos, įnešusi $100.- 
(per kun. C. A. Batutį),

prof. Konstantinas Rač
kauskas iš Bronx, N.Y. $50,

dr. Vikt. Jasaitis iš Lewis- 
ton, Idaho, St. Jankauskas 

Nuoširdžiai linkiu jiems Woodhaven, N.Y., dr. D.
ištvermės ir sveikiems grįžti 
pas savuosius.

Lietuvi* pradėjo beisbolo 

rungtynes

Krivickas iš Washington. D. 
C., ir A. J. Vasaitis iš Hy- 
attsville, Md., — po $25.

Kaip padėkos ir įvertini
mo ženklą, TF visiems už- 
sako metams lietuviškus El- 

Balandzio 14 d Bostone Į tos Informacijų biuletenius.
Fenway Park stadione pra
sidėjo beisbolo įungtynės. 
žaidė Red Sox su Tigers. 
Pirmąjį sviedinį mesti buvo 
pavesta Worcesterio jaunuo
liui pusk. Aleksui Sviklai, 
kuris rugsėjo mėnesį buvo 
sužeistas Vietname ir iki šiol 
gydėsi Chelsea ligoninėje. 

Amerikiečių spauda pa-j

CHICAGO, ILL. 

Padidėjo Dagių šeima

IŠRINKTA SLA VYKD. 

TARYBA

Kaip žinoma. SLA rinki
mai buvo kovo mėnesį. Ko
misija, kurią sudarė 101 
kuopos narys A. Gustus, I

Haikiui su tėvu aukojo
Po $5 aukojo: Paknienė. Brighton, Mass., E. Stankus, 

Brooklyn. N.Y., P. Dargis. Hampton, N.Y.. Alukonis, 
Pittsburgh,, Fa., T. Strazdas, Hudson. N.Y., Malca. Shir- 
No. Andover, Mass.. Tėra, ley. Mass. Kazlauskas, Sioux 

kuopos narys V. Kamaraus- Chicago., III., Urbonavičius, City,Io\va, Dumblys, Phila., 
kas ir 335 kuopos narė B. Delbi, Ont., K. Tamošaitis. Pa., M. Gineitienė, Dorches- 
Spūdienė, balsus suskaičiau So. Boston, Mass. ; ter, Mass., Skirus, Tocoma,

į Wash., Rakauskas, Baltinio-
Po $4: Putris, Cicero. III., re. Md., Svekla. Phila., Pa., 

Į P. K. V aičiūnas, Brockton, Ragulis, Rosemont, Canada, 
Į pirmininkus gavo balsų:: Mass., Venciūnas, Clargy, Bekeris, Hartford, Conn., 
Dargis 1.316, J. Daugėla! Alberta. Sable, Rockford, Stremick, Glenside, Pa., Ba-

vo balandžio 6 dir 7 dieno
mis. Rezutatai tokie:

576.

Į vicepirmininkus — 
Gegužis 1,334.

Į sekretorius 
ronienė 1,283, 
602.

— B. Piva- 
P. Januška

Į iždininkus — E. Miku- 
žytė 1,375, A. Grinius 450.

Į iždo globėius — S. Brie
dis 1,322. J. Milerytė 1,020. 
C. Budvitis 573, V. Žiogas 
552.

Į daktarus kvotėjus —d r. 
S. Biežis 1,768.

A. Devenienė savo kan
didatūrą į vicepirmininkus 
atšaukė prieš rinkimus, bet

Inžinierius Vytautas ir vis dėlto už ja buvo paduota

Cleve- j nis, Grand Rapids. Mich., I 
Vasyliūnas, Somerville, Ma.,

' Podėlis. Paterson, N.J., Ta
po $3: Banylis, Weston, malavage. VVorcester, Mass. 

Ont., Leveris, Toronto. Ont., A. Galinis, Waterbury, 
Karpa, Coronation, Alberta. Conn., E. Vashkevich, Cam- 
Ramanauskas, New Haven, den, N.J., W.J. Paul, Chica- 
Conn. ! go, III.. Mačionis, Mondsvil-

' Ie. W.Va., Jasinevičius, Ha- 
Po 82: Dagvs ir Simons. milton, Ont., Paškauskas. 

Chicago, Ilk. Stepaitis, Ro- VVorcester, Mass. 
ehester, N.Y., M. Subačius,
Kingston. Pa., Kamins. Dėt- Mažiau kaip dolerį: Jurk- 
roit. Mich.. R. Jatulis. Wel- šaitis. Brooklyn, N.Y., Juko- 
land, Ont., E. čepukienė. nis, Montreal., Canada, Ja-

III., J. Krištolaitis, 
land. Ohio

Glen Cove. N.Y., Suvulionis, 
Miami, Fla.. Bielevieius, 
Chicago, III.. Mason, Sun 
City, Cal.

saitis, Tulamcon, British 
Columbia, Macys, VVoodha- 
ven, N.Y., Kubilas, Chicago, 
III.. Dargis. Dearbom, Mich. 
Kabuošis, Morgentown, W.

F. Baranauskis. Binbrook, Va., VVeaver, Statford. Con-

Konstancija Dagiai susilau
kė dukrelės. Tuo pačiu 
mūsų senas Keleivio skaity- 

_. . . tojas Antanas Dagys tapo
žymėjo, kad į rungtynes bu-Į geneliu. Linkėjimai visiems, 
vo atvykęs ir pusk. A. Svik-'
los 11 metų broliukas Vitas.
Jis buvęs pasodintas garbin
goj vietoj. Jo užpakaly sė
dėję buvęs senatorius Sal- 
tcnstali, vicesrub. Sargent, 
bet tas jaunuolio nejaudino.

Alekso ir Vito tėvai Bro
nė ir Julius Sviklos yra pla
čiai žinomi VVorcestery, jie 
vadovauja Cosmos Parcels 
Express skyriui.

J. Krasinskas

BEDIRBSIM PUSĘ METŲ

Pietų Kalifornijos tyrimų 
taryba, ištisus metus studi
javusi, padarė išvadą, kad 
jau 1985 metais pakaks 
dirbti 6 mėnesius, kad galė
tume gyventi taip, kaip da
bar gyvename. Vadinasi, 
bus galima atostogauti pusę 
metų. Bet ta pati įstaiga sa
ko. kad bus didelis trūku
mas priemonių, kuriomis

ĮSAKE riaušininkus
> ŠAUDYTI

Chicagoje balandžio 5-7 
dienomis riaušininkai daug 
namų padegė, daug visokio 
turto išplėšė, nors jų, paly
ginti su tų riaušių didumu ir 
jų dalyvių gausumu, nedaug 
tebuvo pašauta. Mat, poli
cininkai ir kareiviai elgėsi

468 balsai.

Tuo būdu Vykdomojoje 
Taryboje pasiliko tie patys 
asmenys: pirm. P. Dargis,] 
vicepirm. S. Gegužis, sekr. 
B. Pivaronienė. ižd. E. Mi- 
kužvtė, iždo glob. S. Brie
dis ir J. Milerytė, dakt. kvot. 
dr. S. Biežis.

Ont., §1.50.
i

Po §1: Vidrinskas. Los 
Angeles. Cal.. Ramonat. 
Warrior. Pa.. Kvedarauskas, 
Princ Albert. Sask., Dargis, 
Toronto. Ont., S. Tekutis,

necticut.

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkoja

Keleivio administracija

P. PLESKEVIČIAUS

NAUJAS ADRESAS

Savanoris kūrėjas, knygos! 
”Mes nešėme laisvę“ auto
rius Petras Pleskevičius, gy-

atsargiai, vengdami padegė- venęs Rochestery, N.Y., pra
šo paskelbti jo naują adre
są:

jus ir plėšikus šaudyti, kad 
būtų mažiau žmonių aukų.

Petras Pleskevičius. 334 
Emerald St., North, Hamil-

Dabar miesto majoras 
Daley įsakė policijai visus 
padegėjus ir turto plėšikus ton, Ont. Canada 
šaudyti. Pirmuosius šaudyti 
be atodairos, o paskutiniuo- Wesley ( nx ir Leo Caatanza eina į Hansas City kalėjimą.

Jie kaltinami ii pasalų šaudė rasinių riaušių metu.

laeaaaaf >> t <a»eeaatataasawaa»s»aa»a»a>t»aaaat »>***»

sius taip, kad būtų sužeisti 
ir tuo būdu būtų galima juos 
suimti. Dabar policininkai 
šią pareigą griežtai vykdyti, 
o ne elgtis taip. kaip iki šiol, 

būtų galima tiek daug laisvo’kai, vengdami pergiežtų 
laiko turintiems pasinaudoti veiksmų, leido riaušėms iš
gyvenimui paįvairinti. I siplėsti.

Amazonė* upė* (Pietų A- 
merikoje) žiotys yra 250 
myliu pločio.III

70%
▼ena miestuose.

Keleivio prenumerata - gera 
MblOM. " dovana visokiomis progomis!

Jeigu jūs iš anksto apmokėtu muitu siunčiate

SIUNTINIUS į LIETUVĄ
ir kita* USSR dalis
Jums gali kilti kai kurie

KLA US1MA1 :
Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.?
Kodėl ji pritraukė tūkstančius klientų visose Jungtinėse 
Valstybėse?
Kuo Globė Parcel Servise, Iac„ pasižymi,, patarnaudama 
savo klientams?

Jūsų informacijai tokie
ATSAKYMAI s

1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai autori
zuota Vnešposyitorg’o priimti iš anksto apmokėtus dovanų 
siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.
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. Ficmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvieno 
siuntinio sudėtį bei leidimą siuntiny esamiem daiktam.

c. Globė Parcel Service. Iac., apdraudžia nuo bet kokios 
rūšies rizikos kiekvieną siuntinį jo pilnoje vertėje.

d. Globė Parcel Service, Ine., parūpina kiekvienam siunti
niui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. autorizuota priimti 
dovnanų ažaakymo* aevietų gamybas daiktams, pvz~ 
automobiliai, šaldytuvai, televizija* priimtuvai, drabužiai, 
avalynė, maistas ir t.t.

Jeicu jūs nesinaudojote mūsų patarnavimu, — įsitikinkite 
natvs. Aplankykite arba susisiekite su bet kuriuo mūsų 
skvrium svarbesniuose JAV-biu miestuose <kurie, jūsų pa
togumui. turi dideli prekių pasirinkimą), ir jūs turėsite daug 
naudos iš mūsų patyrimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street 

Philadelphia, Pa. 19106 
Telephone: 215-W A 5-3455

1.
2.

3.

2.

PHHADELPHIA, Pa. 19123 J 
632 W. Girard Avenue 
WAlnut 5-8878

MILWAUKEE, Wis. 53215 
3036 S. 13 Street
414—EV 3-1485

BALTIMORE. Md. 21224
3206 Eastem Avenue
DI 2.2374

MINNEAPOLIS, Minn.55414 
217 E. Hennepin Ave.
FE 2-4908

So. BOSTON, Mass. 02127 
390 West Broadway
AN 8-8764

NEW BRITAIN, Conn. 06052
97 Shuttle Meadow Avenue 
224-0829

CHICAGO, ILL. 60632
4102 Archer Avenue
FR 6 6399

NEW YORK, N. Y. 10003 1
101 — First Ave.
OR 4-3930 ;

CHICAGO. ILL. 60622
2242 W. Chicago Avenue
BE 5-7788

OMAHA, Nebr. 68107
5624 So. 32nd Street
731-8577

CLEVELAND, Ohio, 44119 
787 East 185th St.
486-1836

FARMA, Ohio 44134
5432 State Rd.
■749-3033

Detrcit. Mich. 48210
6460 Michigan Avenue
TA 5-7560

PITTSBURGH, Pa. x3222
346 Third Avenue
GRant 1-3712

Et IZABETH. N J. 07206
943 Elizabeth Avenue 
201-354-7608

ROCHESTER, N.Y. 14621
683 Hudson Avenue
BA 5-5923

HAMTRAMCK, Mich. 48212 
11415 .Tos-Campau Avenue 
365 6350

SAN FRANCISCO. Cal.94122
1236—9th Avenue
LO 4-7981

KANSAS CITY. Kan.66102
18 S. Bethany 

! AT 1-1757

SEATTLE, Wash. 98103
1512 N. 39th St.
ME 3-1853

I OS ANGELES. Cal. 90026 
2841 Sunset Blvd. 
213-382-1568

-OUTH RTVF.R, N.J. 08882 
168 Whitehead Ave. 
201-257-2113

VINELAND, N J. 08360 
Pari>h-Hall
West I andis Ave. 
609-691-8423

SPR1NGFIELD, Mass.01103 
1«4O Main Street
736-9636
RE 4-8354

MIAMI. Ha. 33137
I 2755 Biscayne Blvd.

FR 9-8712

TRENTON. N.J. 08611
730 Liberty Street
LY 9 9163

CENTRINI

VVORCESTER. Mass. 01604
82 Harrison Street 

617-798-3347

E (STAIGA
220 Park Ave. South (coruer 18th Street) 

New York, N. Y 10003 
Tet 212—0624410

i
wr< j ‘i™zot
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Lietuviai Palangoje 

tik kampininkai

Gamina midų

Stakliškėse. Dzūkijoj, jau 
kuris laikas vra midau ga-

Sovietų Sąjungos dailinin-’mykla. Gamykla turi ir di- 
kū fondas pasistatydino Pa- rektorių. Tai A. Sinkevičius, 
langoje naujus didelius ke- kuris, atrodo., yra faktiška- 
turiu aukštų namus. Anot sis tos gamyklos pradinin- 
Tiesos (bai. 4), „šiomis die- kas ir kūrėjas (kitose aplin- 
nomis juose apsigyveno pir-; kybėse būtų normalus savi- 
mieji naujakuriai. Jie atva- ninkas).
žiavo čia iš Įvairių Tarybų Gamykloje gaminamos 
Sąjungos kampelių... Numa- net trys rūšys lietuviško mi- 
toma, jog juose kūrybiškai daus—"Trakai". “Bočių“ ir 
dirbs apie 160 dailininkų ir "Dainava". Tas midus jau 
apie 5<>0 dailininkų su savo esąs žinomas "ne tik mūsų 
šeimos nariais galės praleis- respublikoje". Midaus ga- 
ti atostogas". mintojas Sinkevičius, nega-

.... lėdamas turėti savo sukurtos 
Anksčiau rusai dailinin- jmOnės savininko teisių, su

kai buvo užėmę buv. Tiske- gebėjo kitu būdu savo teises 
vičiaus rūmus. Jų nepakako, užsitikrinti. Jis visas tris mi- 
ir jie nebuvo pritaikyti atos- daus rūšis užpatentavo, kaip 
togautojams su šeimomis, išradimus, ir jau gavo iš 
Dabar Tiškevičiaus rūmai
perleisti Gintaro muziejui.
Bet lietuviai dailininkai sa
vo židinio Palangoj kaip ne
turėjo, taip ir neturės. Vie
nas kitas gal bus priimtas 
pavasaroti rusų minioje.

Maskvos “autorini liudiji
mą". kuris te’kia jam teisę

Kauno Įgulos bažnyčia — 

skulptūros galerija

Me\ico City policininkas studijuoja ieškomo kun. dr. 
Martin king žudiko paveikslą, kurį pagal pasakojimus 
ir turimas žinias nupiešė dailininkas. Paveikslas stovi ae
rodrome ir pagal jį stebimi išlipantieji keleiviai.

A. LAURINČIUKAS 

GRJ2TA J JAV

Sovietinė

MASARYKĄ NUŽUDĖ 

STALINAS

1948 m. kovo 10 d. Čeko-zinių agentūra
Vilniuje balandžio 3 d. pra-j slovakijos sostinėje iš antroj 
nešė. kad "Nuolatiniam žur-Į aukšto nukrito žemėn ir už-j 

Į nalistiniam darbui i Jungti- simušė užsienio reikalų mi-Į 
nes Amerikos Valstijas šian- nistras Jan Masaryk, Čeko-j knygas:
dien išvyko 
Laurinčiuka

žurnalistas A. slovakijos respublikos Įkū-Į 
su šeima". į rėjo ir jos pirmojo preziden

to Tomo Masaryko sūnus. 
Jau pernai rudeniop Vii- Oficialiai buvo paskelbta, 

niuje kalbėjo, kad R. žiugž- kad jis pats iššoko pro lan
da būsiąs atšauktas išNewįgą. norėdamas nusižudyti. 
Yorko ii’ jo vieton grįšiąs A. į bet tyliai buvo kalbama, kad 
Laurinčiukas. anksčiau New • jis buvo nužudytas.
Yorke buvęs Maskvos „Sels-

Prabanga baigiama bankrotais

kaja Žizn" (Kaimo gyveni
mas) korespondentas. Tada 
Laurinčiukas buvo dar ne
grįžęs iš Montrealio paro
dos, kur ėjo iš Lietuvos at
siųstų menininkų politinio 
prižiūrėto jo pareigas. Po to,' 
Laurinčiukas dar buvo iš-Į 
siustas pavažinėti po Afriką, i 

(E) !

Amerika yra išgarsėjusi', 
savo prabangingu gyveni
mu. žiūrint paviršium, iš 
tikrųjų prabanga čia atrodo 
egzotiška. Niekur žmonės 
neturi tiek daug automobi-

i tam tikrą dali už midų gau-j lių ir niekur taip gerai ne
namų pajamų.

(E)

Blogi, bet geriausi

Prekybininkus, tai yra — 
valdinių bei vadinamųjų 
“kooperatyvinių" parduotu
vių vedėjus ir tarnautojus 
Lietuvoje peikia kone kiek 
viename žingsnyje. Net 
valdiniai laikraščiai mirga 

’y visokiais priekaištais jiem

Buvusiame Kauno „Sobo
re“. nepriklausomybės lai
kais — Įgulos bažnyčioje,!
dabar irengta skulptūros ir . . ........
vitražo' galerija (ten dabar tIe Pr!eKalstai dažniausiai 
stovi ir J. Zikaro „Laisvė“.
buvęs Nepriklausomybės pa
minklas prie Karo Muzie
jaus).

neginčijamais fak-

Kaip ir Vilniaus katedroj, 
taip ir čia,, rengiami ir kon
certai. Balandžio pradžioje 
abiejose vietose buvo vargo-j 
nų muzikos festivalis. Ba
landžio antra Kaune kon-

irodyti 
tais.

O tačiau Maskva 
met, kaip ir pernai, 
kiamus Lietuvos premauio-j 
jus pripažino geriausiais vi
soje savo imperijoje ir vėl 
jiems paskyrė pirmūnų vė
liavą.

Iš to daroma išvada, kad 
toji vėliava nėra gerumo

valgo, kaip kapitalistinėj A- 
merikos demokratijoj.

Kad kas tuo nesuabejotų, 
valdžia statistikomis Įrodi
nėja. kad joks kraštas nega
li Amerkai prilygti. Tos sta
tistikos vartojamos net ii 
mokyklose, kad jaunimas , 
žinotų, kaip gera čia gyven- 

jrĮ ti. Štai prieš mane guli mo- 
' kylose vartojamas vadovė

lis „Today’* Isms“, kuris 
aiškina kapitalizmo, socia
lizmo, komunizmo ir fašiz
mo skirtumus. Tą knygą pa
rašė d-ras \Villiam Ebern-

Skalbiamųjų mašinų so
vietuose — 5, o Ameriko
je — 95.

Šitą statistiką knygos au
torius ima iš jungtinės kon
greso komisijos ekonomikos 
reikalams.

Taigi Amerikos praban
ga atrodo ne tik reali, bet ir

NEGRAS SUNIEKINA 

NEGRĄ

Dabar, ten papūtus šiek 
tiek šiltesniam vėjui, reika
laujama tą įvyki ištirti. Ty
rinėjimas vedamas, bet iki 
šiol dar jokių išvadų nepa
skelbta, nors anuos laikus 

j gyvi išgyvenę jau balsiai 
j kalba, kad Masaiyk buvo 
Stalino Įsakomu nužudytas, 
nes jis neklausęs komunistų 
Įsakymo atsisakyti iš užsie
nio reikalų ministro pareigų, 
kai kiti ministrai nekomu- 
nistai atsisakė.

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

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

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

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., 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.

, Minėtą dieną, sakoma, ke- Landsbergis ir 1 Šeinius),
Stockelv Carmichael yra) aSentai’. I ^The O-dea“ !f ILd P«-

pačiu kraštutiniųjų y Pa««i ’E 'ha‘‘ <*• Šeiniaus), 61 p»l»
karingųjų negrų vadas, j^perze j MasaryKo hutą. is-
šaukia negrus ne kalbėtis su i temPe JI ls loxos 11 I'mele; Vvtautag įhe Great ęran<j 

i baltaisiais dėl jų būvio pa- j Pr0 lan^’ jDuke of Lithuania by dr. Jo.
gerinimo ir civilinių teisių j Neilgai gyveno ir Sch ra m! *eph B. Končius, 211 psl., 

.. . ~ kaina minkštais viršeliais
J1 ginklo savo reikalavimams i

labai imponuojanti. Deja,
taip atrodo tik paviršium Į. apsaugojimo, bet — griebtis! —jj nužudė čekų pogrin 
j*) žiūrint. Is tikrųjų gi ji ginklo savo reikalavimams i džio sąjūdžio narys, 
dažnai nėra tikra žmonių įgyvendinti.
nuosavybė. Ji yra skolinta— * ’ . .A
nupirkta skolon. Amerikos ™\gių \\ hit-Į
pramonė yra labai dinamiš-! ; ^oung sako, kad j rr’neia-
ka ir dirba tain greitai kad Carmichaeli vadu išgarsino, . . stieg, 4/1 psl , didžiausias
• - , • • P g ’ ■ ir padare laikraščiai. Carmi-i michael kalba apie baltųjų ir moderniausias angliškaiišparduoti visu savo garnį- . i ,,• . . ° chael neturi nei organizaci- zuchmą. — jo kalba spausmų uz grynus pinigus nega- V . . nei .... J. ... 1
Ii — žmonės neturi tiek

!$3. kietais $4.
Introduction to

į Lithuanian. parašė
l liūnas, Klimas ir

modern
Damb-

Schmal-

kalbantiems lietuvių kulbos 
dinama ištisai ir perduoda- \ vadovėlis, kaina $7.

rn • • • • 1 50 negru. 5.000 baltuiu laik- ma per televiziją. į „Lithuania lar.d of Ik,nigų. Todėl tie gaminiai i- . . v 1 l „ - , ...
i n. • - - ° • i .• • * raštininku, televiziio^ ir ra- kt i , . . roes, parade L. valiukas,kalbami žmonėms pirkti is- n» %T--------- 1-.— . ->

jos, nei daug pasekėjų. Tik 
P1" l K/

............... . Negrų platieji sluoksniai,; r 2 ’ e,. 7-a
a ir šie- ia'c ^*“-j simokėtinai. Pinigų dabar ^J0 lG)O!5jnai jį įskėlė, n pagak Young, mato šiandien i
tuos pei-’ ste*n’ Kalifornijos universi-. nereikia — tik paimk apa- Jle JI PalaiRo i Chicagoje. Washingtone ir j
rekiauto-itet0 porinių mokslų profe-! ratą ir pasirašyk, kad prie- Young sako, kad. kai jis kitur tūkstančius negrų, dėl;

mei. Išsimokėsi vėliau. La- kalba apie baltųjų ir negrų riaušių tapusių benamiais.! 
bai lengva. Ir neapdairi šei- bendradarbiavimą, tai laik- ir todėl jiems Carmichael y-!

rasčiai jo kalbai teskiria tik ra tiek reikalingas, kiek gal- į 
4-5 colius vietos, o kai Car- j voje skylė.

certavo dar jaunas, bet jau ženklas, o tik ženklas, kad 
i viršūnę iškilęs vargoninin-: kitur Sovieti joj su prekyba
kas Leopoldas Digrys. Pro
gramoje buvo Bacho, Fran
ko ir čekų kompozitorių kū
riniai.

Festivalyje (Vilniuje) da
lyvauja vargonų muzikos! 
menininkai iš Lenkijos ir iš 
Maskvos.

(E) :

esama dar 
Lietuvoje-

prasčiau. negu

(E)

sonus. Pagal jį, kapitaliz
mas yra Dievo palaiminta 
santvarka. Štai. sako, paim
kim 100 Sovietų Sąjungos 
šeimų ir 100 tokių pat Ame- 
riks šeimų ir pažiūrėkim, ku
ris šimtas gauna daugiau 
visokių gėrybių:

Šimtas sovietinių šeimų 
turi 48 radijo imtuvus, o 
šimtas Amerikos šeimų turi į džio 15 d. laidos „Wall tvirtino. Tas nušlavė visas

ma prisiperka visokių apa
ratų pilną butą. Bet kai at
eina laikas už viską mokėti, 
dažnai neužtenka vyro už
darbio. Tenka skelbti bank
rotą.

Labai plačiai apie tą sko- Tas jam patarė skelbti bank- 
lintą „gerovę" kalba balan- rotą. Teisėjas bankrotą pa

Zalgirietės vėl laimėjo
i

Kauno „Žalgirio“ moteių 
rankinio kamuolio žaidėjų 
komanda antrą kartą iš ei
lės laimėjo Europos taurę.* 
Ligšiolinė "tradicija“ buvo 
tokia, kad nė viena koman
da nėra išlaikiusi tos taurės 
be pertraukos ilgiau kaip 
vienerius metus. Kaunietės, 
„nulaužė tradiciją“ balan
džio 1 dieną Bratislavoj, nu
galėdamos (13:11) stipriau
sias varžoves iš Rostocko 
(rytinės Vokietijos).

Nors taurė laimėta ”CC 
CP" titulu (nes kaunietės y- 
ra šios sporto šakos čempio
nės Sovietų Sąjungoje), ji 
antrus metus pasilieka Kau
ne.

Bratislavoje rungtyniavo 
Rožė Stasiulevičienė, Regi
na Bitinaitė. Dana Vaitie
kūnaitė, Elena Petkienė, 
Pajauta Dimaitė, Stefa Sa- 
liklienė. Irena Tuinvlaitė.

Degė Vilniaus universiteto 

biblioteka

Balandžio 3 d. Tiesa pa
pasakojo. kad balandžio 1 

: dienos ankstyvą rytą, apie 
4 valandą, buvo kilęs gais
ras Vilniaus universiteto 
bibliotekoje. Ugniagesiams 
buvę pranešta apie gaisrą 
tik 4 vai. 30 min.. ir tik tada 
jie netrukus atvvko i gaisra
vietę. Esą, pranešimas kaž
kodėl buvęs uždelstas (o gal 
ii- ugniagesiai ne iš karto pa
tikėjo. manydami, ar tai ne 
“balandžio pokštas“...).

Kiekvienu atveju., ugnia
gesiams atvykus, degė ne 
tik bibliotekos fojė. bet ug
nis jau buvo persimetusi ir Į 
knygų saugyklą. Dabar, esą. 
“tiriamos šio Įvykio priežas
tys ir gaisro padaryti nuo
stoliai.“

(E)

Į Kauno rotušę “graudu ir

skaudu“ žiūrėti

L. ii- M. (Vilnius, kovo 
30) rašo, kad „Vienas Kau-! 
no senamiesčio labai Įspū
dingai atgimė — čia restau
ruoti Perkūno namai. Įdėta

94 tokius imtuvus.
Šimtas sovietinių šeimų

turi 10 televizorių, o šimtas 
Amerikos šeimų 89 televizo
rius

Street Journal“. Sako, se- J° skolas. Ir dabar tas žmo- 
niau bankrotas žmogui £us džiaugiasi. Sako. bank- 
reikšdavo gėdą ir pražūtį. fotas išgelbėjo man gyvybę, 
Bet šiandien vra visai ki- ir dabar as laisvas žmogus.

torikietis, perėjęs per bank-S 
roto pirtį. Sako: „Dabar tris 
kartus per savaitę mano šei
ma valgo steikus, o pirma 
mes gyvenome tik bulvėmis 
ir binzais“. Tokia buvo jų 
“prabanga“. Įsitaisius mo-

i taip. šiandien bankrotų yra Kitas pavvzdvs vra new-! ^ernU gyvenimą su elektriI , • 1 1 5 t •• • - f * v _ * _ * - _ _ ___ A _ • 1 . . • • i •Šaldytuvų sovietuose tam i tiek daug. kad jie virto jau yorkietis Robert Š. Lang. 
skaičiui — 4, o Amerikoje mada. Ir ne tik mada, bet -Jis uždirba 810,000 per me-
-98.

metus buvo numatyta ją res
tauruoti. Šio darbo turėjo 
imtis SMRG dirbtuvės. Bet 
kažkodėl Rotušės pastatas 
buvo paliktas ‘dievo valiai4: 
iš esmės restauravimo dar-

teismą. kad jo bankrotą pa 
tvirtintų. Kai teismas bank
rotą patvirtina, skolininkas 
lieka laisvas nuo visų skolų, 
ir skolintojai negali prie jo 

bai ligi šiol čia dar nevykdo-j kabinėtis, negali uždėti areš-

ne
stačiai laisve — išsilaisvini- tus. Įsitaisė ištaigingą butą. 
mu iš skolų vergijos. Nuoma aukšta. Moderniški

Kai žmogus labai isisko- baldai brangūs. Grindis iš- 
lina ir negali išsimokėti, jis klojo persiškais kilimais, 
skelbia bankrotą ir prašo Firma isiūlė ir elektrinę

niais aparatais, kuriais taip 
didžiuojasi oficialioji Ame
rikos kapitalizmo demokra
tija.

Labai žymi amerikietiš
kos „gerovės“ dalis vi a sko
linta. Už automobilius ir vi-

šluotą (carpet svveeperi) ■ s°kius namų apyvokos daly-

Awaker.ing Lithuania, a 
study cn the rise o» modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Siukas, 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 LITHUANI- 
AN RECIPES- oarašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.50.

* PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos]

mi. O per 2-3 metus šis pa
statas smarkokai apgriautas. 
Kadangi jo niekas specia
liai nesaugo (nėra nei nak
tinio, nei dieninio sargo), 
per tą laiką daug kas iš
grobstyta. Dabai-., žiūrint Į 
Rotušės langų kiaurymes, Į 
apdraskytas sienas, išlaužy
tas duris, ir graudu, ir skau
du“...

Prieš daugiau kaip 40 me
tų Vaižgantas — pavadinęs 
Kauno rotušę „Baltąja Gul
be“ — šaukėsi į miesto ir 
valstybės valdžias, kad rū
pestingiau ją prižiūrėtų. Ta
da tas balsas buvo išgirstas.

daug darbo, daug subtilios Dabar. Maskvoj cenzūruo- 
kūrybinės meilės“. — "BetĮ jamame biudžete atsirado 

Angelė Pasvenskienė, Regi- vjso Kauno senamiesčio i lėšų viešbučiui turistams iš 
na Grinevičiūtė, Anelė Le- komplekso restauravimo(Rusijos Lampėdžiuose sta- 
sickaitė, Gražina Lapinskai- klausimas kelia tam tikrą į tyti. o Baltajai Gulbei nuo 
tė. Janina Rasimaitė ir tre-; nerimą. Pvz., Rotušės liki- šalčių., audrų ir vandalų ap
nėrė Fausta Bimbienė. mas. saugoti jų neliko.

to uždarbiui; jis visą algą 
parsineša namo, gali geriau 
valgyli, geriąu apsirengti ir 
naktimis gali ramiai miego
ti.

Ir tai nėra Įsivaizduota pa
dėtis. Wall Street laikraštis 
kalba gyvais pavyzdžiais. 
Štai portoi ikietis Samuel W. 
Jis uždirba $5,000 per me
tus ir vis dėlto turėjo skelbti 
bankrotą, nes tiek prisipir
ko prabangos dalykų išsi
mokėtinai, kad jo algos jau 
nebeužteko skoloms mokėti. 
Iš pradžios jis skolinosi pi
nigų nuo kreditorių gintis. 
Bet tiek Įsiskolino, kad jau 
nebegalėjo daugiau paskolų 
gauti. Automobilių firma at
ėmė iš jo neišmokėtą maši
ną. Kiti uždėjo areštą jo al
gai. Prieš kelis mėnesius jis 
buvo pradėjęs galvoti jau a- 
pie

tiems kilimams valyti. Žmo
nai nupirko dar elektrinį 
skalbtuvą už $400. Nupirko 
ir elektrinę mašiną indams 
plauti, elektrinį šepetuką 
dantims valyti ir elektrinį 
peili mėsai piaustyti. Biznio 
firma Įkalbėjo. Esą, papras
tu peiliu jauna žmona galė
tų pirštus susipiaustyti. Gy
vename sputnikų amžiuje; 
seni dalykai ne madoje. Vis
kas turi būti up-to-date. Ir 
žmogus tiek tos prabangos 
prisipirko, kad jo $10,000 
algos jau nebeužteko sko
loms mokėti. Sako, iš tos al
gos negalėdavau parnešti 
namo nė vieno čekio — vis
ką užgrobdavo kreditoriai.

Jis paskelbė bankrotą. 
Visus neišmokėtus dalykus 
kreditoriai atsiėmė, bet li
kusios skolos buvo bankroto 
nušluotos. Dabar Mr. Lang 
džiaugiasi, nes visą savo už
darbi parsineša namo. „Da
bai’ aš pradedu naują gyve-

(E) Maždaug prieš trejus: (Elta)
• - i k x -• i nima“, sako jisai, nusižudymą, bet nuėjo | J

dar pas advokatą pasitarti? Džiamriasi ir minėtas por-Į

kus amerikiečių visuomene 
yra Įsiskolinusi apie 130 bi
lionų dolerių, Tai yra astro
nomiška suma, jeigu atsi
minsime, kad bilionas reiš
kia tūkstantį milionų!

Jeigu kitose šalyse nėra 
tokios egzotiškos praban
gos, kaip Amerikoje, tai nė
ra ir tokios slegiančios sko
lų vergijos, iš kurios žmonės 
yra priversti gelbėtis bank
rotais, jeigu.ne savižudybė
mis.

Ir asmeninių bankrotų 
banga kasmet kyla. ”W. S. 
Journal“ sako. kad per vie
nerius metus., pasibaigusius 
praėjusio birželio 30 d., to
kių bankrotų čia buvo 191, 
729. Tai esą trigubai dau
giau, negu jų buvo prieš 10 
metų. ir 18 kartų daugiau, 
negu jų buvo prieš 20 metų.

Tai yra Įsiskolinusių pri
vatinių šeimų bankrotai. Jų 
nereikia maišyti su visokiais 
biznių bankrotais, kurių bū
na daug daugiau.

S. M.

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- 
\vel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

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

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

PALENGVINK'TE MOŠŲ 

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
mus.

Keleivio adm-ia
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lietuvis gydytojas lietuvių
gyvenime

Dr. Balys Matulionis Ohio "šių dier.ų 
Lietuvių Gydytojų suvažia- tautos gyv r. i :ną tvaiko ir pu
vime skaitė Įdomią paskai- laiko ne kitu » nors paskirti 
tą apie lietuvių gydytojų pareigūnai; tatai daro pati 

savarankiškos

kultūringos

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

rau.

Laba diena, tėve 1 Kas Kusijos 
girdėti? i — Ai sy...

— Girdėjau bloga naujie- — Tenka dar pasakyti, tė- . . . .
ną, Maiki. ve, kad buvęs Taiybos pir-. tcs.'erla: nusvena profesini:
_ O kas? i mininkas |>. Radis labai ne-! Pajamas. Svarbu, ne ku
— Girdėjau, kad mūs 

Lietuvos vaduotojai buv
suvažiavę su Vašinktono na-t vyko Į V.’ashingtoną ir pa , . . ...
ėalstva pasikalbėti ir suži-l prašė, kad paštas iaei#!ų > a« tasa. vcksmas. pav. ope- 
nojo neisi, neita. i ženkleli tik Lietuvai, aplenk-’1,ac?^a*. us a 1 a’

—Reiškia, nieko nesuži

tautiniai momentai nedaug

mininKas p. nuais tanai ne-iJ ° , _ . ’ .
su1'tikusiu keliu ėjo to ženkle-!™5 tautybes gydytojas at-
vo'lio Lietuvai ieškoti. Jis nu-i J,ks.medlclnl?^ Y'9®* 

• bet daug svarbiau, kaip ge-

.r , i . • , i, - „į.i c tojo profesiniu pareigų nors jam impulsą ir krvpti <— Tegul bus pagarbintas, kos pašto ženklelis Sovietų . J 1 , . y.1 . _ i ., v 1 -i k i- 2- ii' ir savo tautinėje visuomene- iškilesnieji, labiau gyv— Laba diena, teve: Kas Kurijos neliečia. . x. J. . . , i , . • ,profesiniame darbe' patvrę,

Žinoma,
damas kitas Pabaltijo vals-1 dažąais atvejais gera, kad 
tybes. Lietuvos kaimynai1 medicinišką patarimą zroo- 
latviai su estais tokiu jį el-| “us “alJ,,a 15 ^'o tautiečio: 
gestu įsižeidė ir iteikė pašto' ‘“>1!^™',. lengviau sustkal- 
viršininkui prašymą, kad iš-! betl Ir būti atprastam. Bet

...... _______ leistų bendrą ženkleli visom! 5a™ taptiecio gydytojo pro-
pasikeitė, bet nepasako, i trim Pabaltijo valstybėm.! fesnre paslauga lairai i aprez- 
kurią pusę pasikeitė - i ge- Tada p. Rudis griebė juos. ita tiek vietos, tiek laiko tiek 

' galima sakvti, už plauką, a?™™! skaičiaus atžvilgiu; 
kviesdamas lietuvius protes-į J1 »k Retine tik laikina, li
tuoti prieš juos, jų žygio ne-i kanti be efekto platesnei n

nojo r
— Sužinojo. .Maiki, ale 

nepasako ką. Tik pasako, 
kad Vašinktono nusistaty
mas Lietuvos klausimu jau

1 ge
rą. ar i šlėktą.

— Tai kodėl tėvas manai,
kad tai bloga žinia? Juk ga
lėjo pasikeisti ir i gerąją 
pusę?

— Maik. jeigu Vašinkto
no nusistatymas būtų pasi
keitęs i gerąją mums pusę, 
tai mūsų gazietos pagarsin
tų tą žinią didžiausiom litą 
rom. o dabar jos tyli. Reiš-J 
kia, žinia bloga. Mane tas 
labai baderiuoja. Naktį ne
galiu užmigti.

— Žinai, tėve. kad dėl 
Washingtono nusistatymo 

'nereikia perdaug jaudintis. 
Įneš tas nusistatymas vistiek 
[negali Lietuvos padėties pa- 
ikeisti. Lietuva yra įkorpo- 
[ruota į Sovietų Sąjungą ir 
neturi galimybės atsipalai- 

! duoti, o Amerika nekels So
vietų Sąjungai karo, kad 
Lietuva išlaisvintu.■ *. c

— Nu, o kaip su tuo paš- 
|to ženkleliu Lietuvos laisvei 
[paminėti? Ar mes jį gausi- 
|me, ar ne?

— Aš nemanau, tėve.

tolimesnei tautinei visuome-remti ir jų raštu bei rezoliu-į

rasyti
kaimynais iš vieno, 
dėjo su jais karą 
tuvos išlaisvinimo vardu.
Jau vien dėl šitokios p. Ru
džio taktikos Vashingtor.as 
nenorėtų Lietuvai skirto;
Jungtinių Valstijų pašto į 
ženklelio leisti. Ir p. Rudžio 
prašymas buvo atmestas.

— Tai gal dėl to Vašink- , ...
tono nusistatymas Lietuvos! ^v’a i^ac’^,11 Panties, bet
klausimu ir pasikeitė, ar ne?, Jel-U />, <lar:as- Je suraanT' 

frvt-c mai, jo Kūrybinės pastangos

ko, kai i) žiūri į savo darbą, 
į savo pareigas. Jei gydyto
jas tesireiškia tiktai kaip 
mediciniškas amatininkas, 
nors būtų ir labai aukštų

— Žinoma, toks netaktą 
iš p. Rudžio pusės negalėjoj 
Washingtono vyriausbei pa
tikti. Bet yra ir kitų priežas
čių. Svarbiausia iš jų yra 
VVashingtono santykiai su 
Maskva. Mūsiškė vyriausy
bė nenori sovietu erzinti.
Mes. lietuviai, jaučiamės, „ .
teisingi ir norime, kad kiti!zrnon1^ " 
mums pritartų, kad padėtų ‘
Lietuva išlaisvinti. Bet Wa-Į -

baigsis už jo profesinio ka
bineto slenksčio, jis savo 
tautinei visuomenei nieka
dos nepakils aukščiau už 
betkuri kitą išmokslintą a- 
matinipką, naudingą tik 
mažame kampelyje, svarbų 
tik šiai dienai ir tik saujai

ciju savo kolonijose nepasi-i feV ,^ia^ P^a^^aJai lietui is-
‘ Užuot veikus su savo! K3-1?1 visuomenei savas tau- _ _____

jis pra-!tletis gydytojas gali būti la-, njnjnku ,;r. b. Matulionis
t ir ! bai svarus veiksnys, o kar-* * • • • •n tai i-iie-Į “ .. .tais gali būti lygus nuliui.

Tai pareina nuo paties gy
dytojo. kuo iis pats save lai

— Bet Suomija gavo. La- shingtonui svarbesnė yra f
Sovietų Sąjunga, nes ji ga-į bu. jei Washingtono nusi- 
linga. o mes bejėgiai. Pašau-[ statvmas Lietuvos klausimu 
linio karo atveju. Amerikai į pasikeistų.
būtų reikalinga Rusijos tai-i — Maiki, bet mes norim 
ka. Mes to nesuprantam, bet! laisvos Lietuvos.

bai graži štampa. Paštas li
pina ją ant gromatų. Pažy
mėta, kad sukako jau 50 me
tu, kaip Suomija tapo laisva. 
Tai kodėl tu nemanai, kad 
mūsų Lietuvai tokios stam- 
pos Amerikos paštas nepa-

Todėl i

darys

Washingtonas žino 
perdažnas mūsų veikėjų te
nai landžiojimas nesrali jam

— Todėl, tėve. kad Wa-[ labai patikti. Bet dabar pri-
shingtonas nenori erzinti So- visu visokių Lietuvos laisvi- 
vietų Rusijos. į nimo inegejų. ir kiekvienas

— Tai kodėl Rusija ne-, jų jaučia savo pareigą pasa-
pyksta dėl Suomijos stam- , Kyti vV ashingtono valdiniu- 
pos? Kama, kad komunistai turi

— Suomija yra nepriklau- musu Lietuvą pavergę, tar
šoma respublika, tėve. todėl uim tie valdininkai nežino
jus mn bei išleistas Ameri-' tu, TiKlėl nebūtu ir nuosta-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vaizdas iš studentų riaušių Vakaru Berlyne.

viai gydytojai, čia jų buvo 
pagrindinis darbo tikslas“.

" Dabar mes, žvelgdami i
laisvės kovas, vykusias prieš
50 metų, galime numanyti,
kad be „Aušros“, „Varpo
ii kitos ano meto lietuviškos
spaudos, be Basanavičių,
Kudirkų, Šliūpų, Grinių ir
daugelio kitų i juos panašių

-, ..... . . t . i pasišventėliu vargu ar musųvaiumeni lietuviu gvvenime. tauta. ;cs savarar.kisRos ; . . 2». , ; , , u. • . , tauta 191b metais butuSu-Cia duodame kaika iš tos jo Kultūrines, politines, moks- , . T. , ...-; 4
, , „ ‘ k - +- • - • is Šliaukusi Lietuvos atgijimo?paskaitos. į nnes, profesines ir kt. orga- & J

„Kalbėdamas šiuo klausi- nizaeijos. šita sudėtinga so- ,.n , , • ,....... . i ... ? ’ Dabar, kai kalbame apienenešiu lietuvio gvdv- cialini p -..ma judina.',. . • -v . • • * ,♦
“ i duoda ’ietuvl°- yPac lietuvio mtėli-

enime
je, nes proiesiniame (tarne i patyrę, platesnį akirati iri

V

ir daugiau iniciatyvos turin 
t
tautos gyvenimui vadovau
jančioje grupėje labiausiai 
pasireiškia intelektualinių 
profesijų žmonės, kuriuos 
mes esame Įpratę vadinti 
inteligentais. Tai išsilavinę, 
augštos moralės, gyvenimą 
pažinę, turintieji pakanka
mai tolerancijos ir veržlumo 
asmenys.

genio pareigas Tautai, pa
galvokime. kokio tolimesnio 
likimo mūsų Tauta būtu fcu-

. - y . Šliaukusi, jei anie minėtiejiįeit tautos nariai, lokioie'............. J - x i- J< . . . J šviesieji ano meto mteligen-oiiirtc orvvGmirmi vannv*in_ ®
tai būtų užsisklendę savo 
profesinio darbo kabinetuo
se ir tiktai tam profesiniam 
savo darbui būtų teatsida- 
vę. Aišku, jie gal būtų galė
ję pasidaryti augštesnių pro
fesinių kvalifikacijų medi-į 
kai. ir gal jų profesinė pa
slauga saujai žmonių, o vi
sos Tautos tiktai trupiniui, 

Mes, medikai, gdlįrne j būtų buvusi tobulesnė, bet 
! ka iš tokių profesionalų,!S
kad ir labai gerų, būtų lai 
mėjusi visa Tauta? Nieko. 
Tauta būtų likusi tamsoje, 
be švietėjų, be kelio į laisvę. 
N- jeigu mūsų laisvės prome
tėjai — Bananavičius, Ku- 

ir visi kiti Į juos pa
našūs inteligentai tebūtų 
buvę tik labai gen savo sri- 

[ ties specialistai, bet būtų te
gyvenę tiktai sau. savo as
meniškus potroškius teten 

— kas šiandieni 
beatsimintų Basanavičių, 
Kudirką, Šliūpą. Grinių 
Staugaitį ir kitus? Jų vardai 
iau seniai būtų užmiršti, lyg

džiaugtis ir didžiuotis, kad 
daugelis mūsų buvo lietuvių 
tautas kovotojų pirmosiose 
eilėse.“

Vienoj paskaitoj negalė
damas suminėti visu pasižy-Į fiįrka 
mėjusių gydytojų visuome-

pasitenamo priminęs jų ke
liolika ii trumpai apibūdi
nęs jų nuopelnus mūsų tau
tai. Štai jo suminėti gydyto- kindami, 
jai: Jona> Basanavičius. Jo
nas Šliūpas. Vincas Kudir-; 
ka, Kazys Grinius, Juozas: 
Bagdonas. Vilius Bruožis !
Juozapas b ris. Jonas Spu-! nebuvę“ 
dūlis. Jonas Staugaitis. Pet-: 
ras Razvickas. Stasys Matu- ■ 
laitis. Jeronimas Ralvs, Ka
zys Jokantas. Vladas Nage
vičius, Danielius Alseika.' I
Juozas Že;. nulys (rusai bo!-’ 
sevikai. i.'b eržę i Panevėžio 
ligoninę, iariusius operaci
ją dr. J. Ž . guli, Stasį Ma
čiuli ir Antana Gudoni ir -gailestinga, a seserį Karevi- 
čienę išTv. e i rusi ir nužu
dė), Vincas Tercijonas. Ju
lius Kaupai

šilą .-paustu\ ininką Pauli

— O kuriuo keliu tėvas i 
laisvąją Lietuvą norėtum ei
ti?

- Maiki. mano kelias Į 
l o.oą Lietuva labai aiškus.' 
Jis eina per Aušros Vartus;

Aušros Vartai, Šiluva.
Tai mūs miela Lietuva’
— Ne, tėve. Aš pasakysiu, 

kad;
Aušros Vartai, Šiluva,
Tai davatkų Lietuva.

„Paminėjau trijų pasku
tiniu gec aciju gydytojus. 
Paminėia ; tik viena kitą. 
labiau žinomus vardus. Vie
nu atžvilgiu iie labai pana
šus viena' ta; būdami gy
dytojai ii i’bdami savo'
prof esi i< s barba, tos savi 
profesijom ’o laikė savo r'e- 
venimo t; ju profesini- 
darbi'', t tumei, tebuvo
tik pri--! ė aukštesniam
tikslui ' Išbudinti tau
ta. išjudi iv paskatinti iii 
į kovą ' prispaudėju oku
pantu. i .ovoti sau lais- *'* 

. • o siekė tie lietu
Viu ko 

padirbtu
policija

(ton p’niiru. »tV. a:fi

Poslapis penktas

MERCEDES-BENZ
PORSCHE BMW

VOLVO
pisksi 

pigiau pas

J. Adomonį
TRANS-ATLANTIC MOTORS INC.

HYANNIS, MASS.
Telefonas: 775-4526 

arba SOUTH BOSTONE

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 W. Broadway 

Telefonas: 268-8764

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tukstančins naujų

klientų, kurie siunčia 
DOVANOS į LIETUVĄ

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

siuntinius į 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 ORDERJ. 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!

Siųskite savo užsakymus ar klausimus i

PODAROGIFTS, INC.
(Vienintelis 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: 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

45 We»t 45 St., New York, N. Y. 10036 
Tel.: 212 CI 5-7905

arba į liet kurį ju skyrių.
PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY. INC.

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

212-581-7729 
arba i bet kurį ju skyrių.

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

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

1968 m. 
Kalendorius 
jau išparduotas!

f



Puslapis šeštai

KAZYS BORUTA

Uršulė, velnias Pinčukas ir 
Girdvainis

(Ii “Baltaragio malūno*

(Tęsinys)

Taip išvažinėjo Girdvainis visą kraštą bemerginė
damas. bet savo mergos nesurado, nes visos merginos 
pradėjo viena kitą tokiu mandriu jaunikiu baidytis ir 
juoktis. Tiktai vienas Girdvainis nieko nepaisė, savo darė 
ir savo kalbėjo:

— Su tokiais arkliais, nors pasaulio krašte, o savo 
mergą atrasiu.

Bet, deja, tokios mergos vis neatrasdavo, kuri susi
gundytų tokiais arkliais ir tokiu jaunikiu. O uošvių ir gun
dyti nereikėjo, nes jiems atrodė, kad visas Girdvainio

Dar netaip seni laikai, ka- kių balsų. Žinomas šveicarų 
da moterų profesionalių be- teologas Hans King sako. 
veik nebuvo, o šiandien jų kad biblija negalinti parem- 
jau turime daug. Šiandien ti draudimo moterims būti 

i moterų sutiksime ir didelių kunigais, kad tai yra išimti- 
gvvenimas kaip ta statinė be šulų, kuri niekada nebus • ištaigų vadovybėse, net ir nai kultūrinių aplinkybių 

•i i ministerių kėdėse, bet dar; reikalas.
1 ’ 1 ------ - v,’"; 1 Dr. Daly. pirmoji moteris

Kaip iš tikrųjų su tais šulais buvo, nežinia; jeigu jam į gų.
jau trūko, tai visų tų šulų, kuriais rimti ūkininkai ramsto j Katalikų bažnyčia moterį; no Kolegijoj (jėzuitų), sa- 
savo gyvenimą, o Girdvainis ne tik neramstė, bet tarsi su ‘ iš senų laikų laiko lyg ir ant- Vo ką tik išleistoje knygoje 
tais obuolmušiais ant visų vėjų ištaršyti norėjo. . Todėl, ros rūšies nariu. Š v. Povilas "Bažnyčia ir antroji lytis“ 
jam ir tokios mergos reikėjo, su kuria galėtų lėkti, kaip su įsakė moterims bažnyčioje | taip pat sugriauna tą seną
paukščiais, žemės nesiekdamas. (t?1®11 Garsusis ^tr°j° am’, pažiūrą, kad moteris negali
1 ; ziaus teologas Tertulianas būti kunigu.

Bet kur tokią rasi? Visos buvo rimtų ūkininkų rimtos moteris vadino vartais, ku-į Jau ir popiežius pa_ 
dukterys. Tai nugirdęs, kad Paudruvės krašte yra Baltara- rie atidaro kelią pas velną, skvręs viePa kita moterį į 
gio malūnininko nepaprasta duktė, pas kurią niekas su o šv. Tomas moteriškos ly-
piršliais negali atvažiuoti, pirmą sekmadienį atvažiavo ties kūdikio gimimą aiškino 
su savo obuolmušiais į Švendubrę pasidairyti ir pasiklau- gimdymo klaidą.
—ti. . Aišku, kad tokiai pažiū-
y ’ rai vyraujant, moterys kata-

Švendubrės mergos nuotakos ir bernai jaunikiai tuo- ; yky bažnyčios tvarkyme ne-' 
jau pažino Girdvainį iš jo obuolmušių žirgų, kurie žveng-galėjo jokio vaidmens vai- 
dami sustojo prie šventoriaus. Mergos nuotakos spruko dinti. o visai negalėjo būti 
prunkšdamos į šalis, kad keistas jaunikis neužkalbintų ir ir kalbos, kad moteris galė- 
dėl to kalbų nekiltų. Bernai apstojo Girdvainio obuolmu-; tų būti ir kunigu., 
sius ir negalėjo atsigėrėti. ! Panaši padėtis yra angli

konų, graikų ortodoksu— Tai bent žirgeliai! — ne vienas su pavydu garsiai ’ dau^moTVrotestantu "baž- bažnyčios konferencija, ku- ba žemėje pasislėpę. Jie la-į teigiamai paveil 
pasakė, o pats sau galvojo: — Su tokiais galima ir pas nyčių. ; rioje, sako, būsiąs iškeltas ir bai greiti, vikrūs ir užklup- dvasinę būseną.
Baltaragio dukterį nuvažiuoti, nors ten ir kažin kokie už-; ‘ Beį paskutiniuoju laikuį moterų kunigų klausimas, | 7 namini^ terak^ žinoma. apie tokių atos-įTEKA VINGIAIS, romane

kerėjimai būtų. : moterys ir šioje srityje nori į Aplamai,, nus-tik truputi ilgesni, siau- togų įvedimą vyrams tegali-j && P3**, kaina $3.50.
1 mirom, o,a _ ]abaj lankstūs ir lan- ma kalbėti tik ten, kur to-Į Vacy* Kavaliūnas. KAL-

kias atostogas turi gimdy-Į NŲ GIESMĖ, premijuotas 
vės moterys. Taip yra Euro-į romanas, 201 psl.. kaina 
poje, bet nėra tokiame tur-į $2.50.
tingame krašte kaip JAV. i Kazy* Plačenis, PULKIM 

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNI Ų SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantu gyvenimo, 268 
psL, kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina

Tunisu Smrdo anie nenanrasta iauniki atvažiavusi iturčtI lyK,aP telses su v-vrals' "J 'VK‘4 teisu) gynėjai aiski- ;
Juo jau išgirdo apienepapiastą jaunik), atvažiavusi kuni.-; nakad moterys, būdamos iš

Į Švendubrę, ir Jurga, kai išsiskyrė su Uršule pne varpines ; prigimties švelnios, jautrios. dus-
ir nuėjo kvatodama. Viena kita merga, sprukdama nuo 
šventoriaus, prunkštelėjo Jurgai prabėgdama:

— Tavasis atvažiavo!

— Koks------nesuprato Jurga.

— Nagi, tas su obuolmušiais žirgais, su išverstais kai 
liniais.

— O gal ir manasis? Ką tu žinai? — pyktelėjo Jurga, 
kad mergos drįsta iš jos juoktis. — Kur jis?

— Nagi, anava, ar nematai, stovi, — pirštu parodė į 
stovintį prie šventoriaus ąžuolo Girdvaini ir besidairantį 
po minią.

Jurga tiesiai ir nuėjo prie Girdvainio. Daug buvo 
girdėjusi apie jo obuolmušius žirgus, mėšlavežimi. išvers
tus kailinius ir kurčią piršlį. Patiko Jurgai Girdvainio keis
tas būdas, jo žirgai, su kuriais kaip su paukščiais skraidė, 
bet ėmė pagunda pasijuokti iš berno ir atkeršyti už visas 
mergas nuotakas, pas kurias jis lyg ant juokų važinėjo. 
Tai Jurga pastojo Girdvainiui kelią, kai tas. kaip tik jos 
ieškodamas, norėjo pereiti per šventorių.

— Pas visas mergas važinėji, — pasakė tiesiai į akis 
žiūrėdama, — o pas mane neužsuki. Negi aš tau perprasta 
merga, o gal paskalų bijaisi, kad pas mane kelias užkerė
tas?

Girdvainis iš karto pažino, kad čia ta, kurios ieško, 
nes tokios gražios ir drąsios mergos jis dar nebuvo matęs. 
O tokios jam kaip tik ir reikėjo.

— Nepaprasta tu merga, — atsakė Girdvainis, — ir

Kai Girdvainis pažadėjo su piršliu atvažiuoti, nusi
prunkštė mergos į saujas, o bernai visa gerkle nusižvengė.

— Toks tokį pažino ir ant alaus pavadino, — kažin 
kas iš užpakalio atsiliepė.

O Jurga, visai užmiršusi, kad aplinkui minia susirin
kusi ir ją stebi, meiliai pažiūrėjo Girdvainiui į akis ir, visa 
nukaisdama, tarė:

— Lauksu. Neužmiršk.

Tai pasakiusi, nuėjo, nuleidusi akis, bet išdidi ir gra

ži kai pkaralaitė.
Girdvainis nespėjo nė atsakyti, tik nusekė ją nuste

busiu žvilgsniu.
— Tai bent merga! — nutirpęs iš džiaugsmo širdyje 

kartojo ir akių negalėjo atitraukti nuo jos liekno liemens 
ir išdidžių žvilgsnių.

Bet Jurga greit išnyko iš akių, ir Girdvainis veltui
paskalų nesibijau. Galiu su savo obuolmušiais išsklaidyti S klajojo po atlaidų minią, ieškodamas degančiomis akimis 

Į dar kartą ją pamatyti. Bet niekur jos nesudaro. Ji su tėvu
visus užkerėjimus nuo tavo kelio. j Raltaragiu jau buvo išvažiavusi namo.

— Tai išsklaidyk, — atsakė Jurga, ir jos akys šypte-; T.. p.., .. . . , . .Ujo __ Te; i&sklaidvsi rai ir eisiu už tavęs ^ai Ir Girdvainis, nieko daugiau nelaukdamas, apsu-
J ’ ^8I’ 1 ko savo obuolmušius ir išvažiavo su tokiu džiaugsmu sir-

— Eisi — neisi, — atgavo Girdvainis išdidumą, o' dyje, kurio, rodos, nei jo obuolmušiai nepaves, nors ir
i.-..i~kg §U0Jjajs#atvažiuosiu su savo piršliu Anupru.

Tuo metu pamatė kalbantį Girdvainį su Jurga, susi
rinko aplinkui mergų ir bernų būrys, o kiti dar bėgo per 
šventorių, palikę net Girdvainio arklius.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Trijų tonų jūrų banginis keliama* j sunkvežimį, kuriuo 
jis bus nuvežtas į Seattle aerodromų, o ii ten į New 
\orko akvariumų.

Moterys nori būti kunigais

teologijos profesorė Bosto-

DARŽAS PRIVISO 

KENKĖJŲ

“Keleivio“ skaitytoja at
siuntė iš Elmvvood Parko, 
Ilk, dolerį už kalendorių ir 
prašo paaiškinti šitokį klau
simą:

“Gal kas žino, kaip išnai
kinti sliekus žemėje? Jų pri
viso tiek daug, kad suėdė 
mano jaunas definijas. iš
naikino flokselius ir išėdė 
jurginų diegus. Rudenį aš 
sukasi au i žemę daug sausų 
lapų, tai tenai jų ir priviso. 
Gėlių augintojas man aiški
na. kad sliekai nieko blogo 
nedaro, tik žemę tręšia. Bet 
tai netiesa, nes kai sutemus 
nueinu su žiburiu į daržą, 
tai daug jų būna apie die
gus, bet dingsta taip greit, 
kad nespėji jų užmušti.

Būčiau labai dėkinga, jei 
kas patartų, kaip jų nusikra
tyti. —T. Tipshus.“

Atsakymas: Gėlių augin
tojas pasakė tamstai tiesą, 
kad sliekai nepadaro daržui 
nieko blogo; priešingai, jie 
pridaro žemėje tunelių, ku
riais įeina oras ir duoda šak
nims nitrogeno. kuris yra 
reikalingas gėlėms ir vai
siams. Jie minta čiulpdami 
žemę, kuri per juos perėjus 
pasidaro puresnė ir trąšesnė. 
Augalų jie nežaloja.

Iš tamstos laiško matvti,
šventųjų kongregacijų va- kafj tamstos gėles naikina 
dovybes, bet iki kunigo .Pą*i vadinamieji “laukiniai tara- 
reigų katalikų bažnyčioje konai“, angliškai — ’ear- 
joms dar tolimas kelias. wig“. Tamstos žemėn sukas- 

Pažangesnės yra protes-' ti sausi lapai kaip tik parao- 
tantų bažnyčios? JAV yra’šė jiems idealų patalą. To- 
daugiau nei 250 protestantų kiose vietose jie labai mėgs- 
sektų, iš kurių apie 80 jau ta veistis. Tai yra aršiausi 
leidžia ir moterims eiti kuni- Pėliu kenkėjai. Ir sunku su 
go pareigas. i jais kovoti, nes dienos metu

Šią vasarą bus anglikonų ^ūna i gėles sulindę, ar-

Anglai vadina juos 
ear-wi?ai*, nes sakoma, kad 
jie dažnai Įlenda gyvuliams 
į ausi.

Jiems naikinti yra dvejo
pų miltelių: vieni vadinasi 
Botano Dust, o kiti Ortho- 
Klor Dust. Tos medžiagos 
surišama Į marlę (retą audi
nį) ir pakratoma, kur tas a- 
maras laikosi.

M.

Maria Dilligenti iii Buenon Ai
res su savo sužiedotiniu Bruce 
Zimmermannu iš Dalias, Te*.

Iki šiol buvęs draudimas; mėgstančios net vyrus pa- 
moterirr.s būti kunigais buvo! mokyti auklėtojos ir kartais 
bandomas aiškinti tuo. kad! net perdaug iškalbingos, ku- 
taip patsai Kristus nustatęs,,'nigo profesijai net geriau 
nes savo apaštalų tarpan ne- tiktų negu vyrai, kurių ir 
pasirinkęs nė vienos moters, pamaldumas yra žymiai ma- 
Bet šiandien jau yra ir kito ”zesnis.

iš .šimto 
yra 53.

gyventojų moterų

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vyte* Nemunėlio 
tik kų iieiusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiikinys. Ta* ro
do, kad tie, kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite tavo vaikučius, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdą 
proga. Kaina $3.00. Gauna
ma k* Keleivv-

Tiktai ar ne per greitai Girdvainis susižavėjo? 

(Galas).

UETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla 

Dillifenti mūsą žemėje tebėra' pių — už 60 centų, UŽ $2.50 
gyva viena M nedaugelio peafce- (sulankstomas) ir UŽ $3.50 
•■M* ________ __ i (sieninis).
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VYNAS NAUDINGAS, 

JEI SU SAIKU

(DOMIOS KNYGOS

Romanai
Rene Rasa, MEILĖ TR1-

Harvardo univ. maitinimo 
departamento viršininkas 
dr. Fred Stare rašo, kad vy
nas yra žmogui naudingas.
Žmonės vyną vartoja iš se
niausių laikų. Senovės egip
tiečiai, graikai, romėnai vy- VAlblDV 
ną laikė maistu. Viduram-i KAMPY, -1. psl. kaina $3.- 
žiais kiekvienas vienuolynas i Vincą* Ramūnas: M1G- 
turėjo savo vyno daryklą, j ’-OTAS RYTAS. 166puel., 
Jų alkoholio vaistų lentyna • Kaina $2.50. Gaunama Ke-
buvo modernios 
pirmtakė.

vaistinės

Paskutiniųjų laikų moks
lininkai, pradedant garsiuo
ju fiziologu Glaudė Bernar
du, pripažįsta, kad vynas tu
ri žmogaus sveikatai teigia
mų savybių. Garsusis Louis 
Pasteur vyną vadina “svei
kiausiu, higieniškiausiu iš 
visų gėrimų“.

Dr. F. Stare rašo, kad vy
nas gali būti patartas kaip 
malonus “natūralus“ nura
mintojas ir kaip kaikuriu vi- 
taminių ir mineralų šaltinis.

Bet visi tie mokslininkai 
pastebi, kad saikas neturi

leivio administracijoje. 
Jeronimas Ignatonis, LŪ

ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

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

Sally Salminen, KATRY- 
NA, vomanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarų lis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minK.štais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75, 

Jurgis Gliaudą, DELFINO
būti pamigtas ir vyną var- ŽENKLE, premijuotas ro- 
tojant. ! manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl.,NĖŠTUMO ATOSTOGOS 

VYRAMS

Nemanykite, kad tai juo
kai. Tokią mirtį — nėščių 
žmonų vyrams duoti dvi sa-

kaina $2.50.
Kazvs Almenas, UPĖ | 

RYTUS. UPĖ J ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da-

vaites atostogų — kelia Lon- lies kaina $3 00. 
dono gydytojas Berne “Me- Ale Rūta, KELIAS ( 
dical Officer“ žurnale. Jis KAIRĘ, premijuotas roma- 
rašo, kad vyras turi būti kar-| nas iš JAV senosios kartos
tu su žmona paskutinėmi 
dienomis prieš gimdymą ir

lietuvių gvvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

kurį laiką po gimdymo, kad į Vytautas Volerta*, GY- 
galėtų prižiūrėti namus ii į VENIMAS YRA DAILUS, 
kūdikį. Jis mano, kad vyro ■ romanas iš lietuviu emigran- 
buvimas čia pat gimdant; tų gyvenimo, 242 psl.. kai- 

na $2.50
Vytautas Volerta*, UPĖ

reikia žmonos

VIENGUNGIŲ ROJUS

Kur jis gali būti? Aišku, 
ten. kame moterų daugiau, 
kame lengvesnis jų pasirin
kimas. Tuo požiūriu vien
gungių rojus yra Lenkija ir 
Vokietija, kur moterų daug 
daugiau, negu vyru. Neblo
ga vyrams ir Austrijoje, kur1 $2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre- 
nijuota.® romanas, 279 psl., 
kaina $3.00.

Vytautas Alantas: TARP
'VIEJU GYVENIMŲ. 462 
tusi., kaina $4.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida- 
avičiaus ervvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Juozas Sva;sta*»: JO SU-
PADĖTINĖ, premijų o t a s 
omana? Iš Vinco Kudirkos 
-rvenimo, 394 pu9l kaina 
M.00

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRĮŽTA f 
KALNUS. 509 pusi., kaina 
•r nn

Alovzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1.50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premiiuotas romanas, 246
psl., kaina $3.

V
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Vietinės žinios
i ir kad valdyba jo vietoje iš- 
į rinko adv. Anthony Young.

Iš fin. sekr. Druzdžio pra
nešimo sužinota, kad per 
kovo mėnesi pajamų buvo 
$10,000 ir kad pelno liko

Apie labai gerai pasiseku

sį Bostono Tautinių Šokių 

Sambūrio 30 metų sukakties 

parengimų, kuris buvo ba-' $1.378 

landžio 21 d. John Hancock Susikaupimo minute pa
šalėje ir kuris sutraukė apie 

500 žiūrovų, parašysime ki

tame numeryje.

Larry Ketvirtis

Lietuviai respublikonų 

vakarienėje

Balandžio 19 d. Onos I-

Registracija į tautinę 

stovyklų Ekskursijos į Lietuvą

gerbti trys mirę nariai. Se
niau būdavo skaitomos jų 
biografijos, bet šį kaitą sek
retorius neskaitė.

Keltuvui reikės paskolos

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-jos balandžio 18 
d. susirinkimo darbotvarkėj 
buvo paskolos keltuvui klau
simas. Kaip žinoma. Įren
giamas keltuvas Į ketvirtąjį 
aukštą. Kiek jis tikrai atsi
eis, dar nežinia. Pirminin
kas prasitarė, kad gal net 
$85,000. Draugija sausio 1 
d. turėjo savo pinigų $69, 
700. todėl jų neužteks keltu
vui Įrengti. Valdyba nutarė 
pasiskolinti iš So. Bostono 
Savings banko $30,000. mo
kėdama už tai &%'■'<. Nariai 
nubalsavo paskolą užtrauk
ti.

Tame pačiame susirinki
me buvo pranešta, kad dėl 
nesveikatos B. Utenis atsi
sakė iš sekretoriaus pareigų

Seniai norėjau atkreipti 
pirmininko ir kitų ji pakei
čiančių dėmėsi, kad, prisaik
dinant valdybos narius ir ki
tais atvejais, bent jau iš
moktų taisyklingai ištarti 
tuos kelis lietuviškos prie
saikos žodžius. Jeigu patys 
tai išmokti nepajėgia, tai 
gal galėtų pasikviesti ką 
nors gerai lietuviškai mo
kanti, kuris galėtu šiuos pa
reigūnus pamokyti.

Visur sakome ir rašome, 
kad tai didžiausioji Bostono ’ 
lietuvių draugija. O jeigu!

Ketvirčių sūnus 

geras krepšininkas

Paulos ir Edmundo Ket
virčių sūnus Larry (17 m. 
amžiaus, 6 pėdų 9 colių ū- 
gio) šį pavasarį baigs Milto- 
no aukštesniąją mokyklą. 
Jis jau yra pasižymėjęs 
krepšininkas, todėl George 
Washington universitetas 
(Washingtone, D.C.) nuo 
šio rudens priima jį biznio 
administracijos studijuoti ir 
duoda jam pilną stipendiją.

šią vasarą liepos 8-20 die- 
vaškienės vadovaujami tau- nomis ruošiama Tautinė 
tinių šokių šokėjai turėjo skautų stovykla Michiganoį 
progos pirmą kartą šokti valstijoje tarp Chicagos ir 
Mass. respublikonų vakarie- Detroito. Bostono skautų va- 
nėje, kurios apie 4,000 da- dovai jau dabar pradėjo rū- 
lyvių mokėjo po 100 dol ir pirtis skautu nugabenimu į 
kurioje, be šen. Brooke. minėtą stovyklą, kurioje, ti-; 
gub. Volpe ir kitų vietinių kimasi, dalyvaus apie 900 ■ 
pareigūnų, kalbėjo New lietuvių skautų iš visos Ame-! 

į Yorko majoras Lindsay. j likos ir Kanados. 1
Meninėj programoj daly-; Šiuo metu Bostono skau- 

ivavo kelių tautu šokėjai, ir, tų tėvams išsiuntinėtos an-> 
kaip sako adv. Zuzana šal- ketos, kurioj turėtų būti į 
nienė, lietuviai puikiai pasi- grąžintos skautų vadovybei! 
rodė. i iki balandžio 30 d. 1

Maistą vakarienei paga-i Surinkus žinias apie sto-J 
minti buvo pavesta 23 tau- vyklon vykstančius, bus už-į 
tybėms. Adv. Z. šalnienė sakyti autobusai ir ruošia-' 
dalyvavo visų tautų atstovų mi kiti stovyklavimui reika-i 
pasitarimuose, tuos pasiren-’ lingi reikmenys, 
gimo reikalus derindama.;
Lietuvių komitetas tam rei-! Dail. Viktoro Andriušio
kalui buvo sudarytas iš Irę-i mirties metinės 
nos Manomaitienės, Onos! _ !. . . .
Ivaškienės, Z. Šalnienės ir. . Praeit4 šeštadieni Kultu-;
Jono Mažeikos. Milton Hillį rim.° akariopi ogra-,
House restorano savininko.! ™.°Je buv.° Pąmmeta dail., kainavo $4
Ti*p cntarp Vaa lietuviu «ta i iktol o Ardnusio vienenų sauu uz lnI stot ji Kainavo
lni turi būti pagaminta ' ’’ metų mirties sukaktis. Ta' toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,

vėliavų' Prc£a buvo surengta jo kū- Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje

trims savaitėms
BIRŽELIO 5 d. (registracija iki 1968 m. balandžio 25 d.) 

LIEPOS 10 d. (registracija iki 1968 m. gegužės 29 d.) 

LIEPOS 3* d. (registracija iki 1963 m. birželio 21 d.)

K A I N A

Kelionė lėktuvu, pirmos i'-1 sės viešbučiai, maistas ir pavėžinimai, 
dvi dienu? Kopenhagoje.

Grupių dydis ribotas — REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO

Trans-Atlantic Travel
390 West Broadvvay 

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

Salėje tarp kitų ........ . , . ..... , , . , . 4 .......... .... _ .
buvo ir Lietuvos trispalvė i rinlV Paroc*a- !r aPie velioni rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos
lietuvių stalas buvo papuoš- žodi tarė daib Česlovas Ja- organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius 
tas mažomis'JAV ir Lietu- atv'kęs iš New Yor- Lietuva ir Kt.

Būsime labai dėkingi šei-lvos vėliavėlėmis, geltonų ir ko; ..... , .
■ - - ir! V. Andnusio parodai pa-

: veikslus paskolino visa eilė ......................
savininku ir dailininko, skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS

Būsime dėkingi!

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMŲ 34 M. SUKAKTIES

Talentų popietė

ši draugija vra tikrai lie-, - , , ....
tuvių ar lietuviška tai jau mininkėms, kurios sutiks raudonų spalvų gelemi 
bent jos vadovų pareiga lie-; Pai'emti mūsų radijo progra- žaliais mirtų lapeliais, ant 
tuvių*kalbą gerbti, ją mokė-' mu 34 metų sukaktuvinį ba- sienos kabojo labai gražus 
ti ir vartoti lietuvių tarpe. lkJ ši sekmadienį, balandžio O. Ivaskienes paskolintas 
lietuviškai kalbantieii ir 28 d-> iškepdamos kugelio, audinys. 200 asmenų pa- £kkilUTSU tortą, pyragą. žagarėliu a,- rengtas stalas buvo pilnas 

draugijos vadovai turėtu bū- tab ^as kuriai geriau sekasi, lietuvišku valgiu. Tautiniais? 
ti gražus pavyzdys nariams. • Iki pasimatymo sekma- i

J. V-gas dienj Talentų popietėje “
, gražuolės baliuje!
į Valentina ir Steponas 

Minkai

JU oavnnimų n uatiiiiiimvr | 
našlė Aldona Andriušienė.! 
Tie gerai sugrupuoti kuri-i 
niai užpildė visą pirmojoj 
aukšto salę, koridorių ir dar. 
napuošė antrojo aukšto sa-'

su
Lietuva ir Kt.

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

636 Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

ir gražuolės

Miss Lithuania of N. E.
VERONIKOS ŠNEKUTYTĖS garbei

Balius

ici,« icnc , lės sienas. Nors velionis dėl ™
Čepienė. Elena Valiukonie-i PaUus*os sveikatos, regis,

i nė ir Irena Manoraaitienė "edauĮ turei° ,
■ vaišino svečius. Mūsų valgių ku*tI’. bet čia sukauptas jo (
! paragauti atėjo daug ižvmių, palikimas buvo tikrai gau-
i asmenų. Kai kurie jų, para-1 8U8. » l™!™8 nu°

Mūsų šokėjai N Anglijo, gavę dešros ar sūrio, supi- « kost.umų eskizų iki di-. 
Mu,u šokėjai N. Angį.,o. dėsnių tapybos darbų (

; ivenūje kur aIima uti tokio sūri I Savo žody dail C. Janu-
! Jau 24 metai, kaip kasmet dešros, juodos duonos. At-į838

N. Anglijoje (ra .engiama silankė ir 8 lietuviu adv. « lskarPM >8 V. And-
( Liaudies šventė, kurioje be- Talalis su žmona iš Miltono.
■ ne nuo pat pradžios daly- Mickūnienė su pora drau- 
i vauja ir Onos Ivaškienės va- gių. Penoris. ištekėjusi už
dovaujamas Lietuvių tauti- graiko, F. Grandelytė, F.

■ nių šokių sambūris. Šiemet Grigaitė iš Worcesterio, ku- 
i ta šventė buvo balandžio 19- nos tėvas lietuvis, o motina 
! 21 dienomis Naticke. Mass.; airė, ir keletas kitų. istekė- 
! Lietuvių šokėjai dalyvavo jusiu už kitataučių. Atėju- 
I balandžio 20 d. ir, kaip vi- sios prie lietuviško stalo, jos 
į suomet, pelnė didelį žiūrovų pasisakė esančios lietuvai-
dėmesi ir daug garsių ploji- tos. gėrėjosi lietuviškais pa

tiekalais ir prisiminė, kad 
tokio maisto yra valgiusio 
kadaise augdamos namie.

i mų.
1968 m. balandžio 28 d., sekmadienį, 4 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos salėje (III aukite)

ir

nušio gyvenimo, ;o studijų 
dienų ir vėlesniu laikų.

Šia proga Tautinės Sąjun
gos namuose, kuriuos velio
nis yra gražiai išdekoravęs, 
buvo atidengtas dail. Ant. 
Rūkštelės pagamintas Vik
toro Andriušio portretas.

Publikos buvo daug. nes 
dail. V. Andriušj visi gerai 
pažinojome ir jo atminimas 
bus ilgai mumyse gyvas.

' G. Karosaitės mergvakaris

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

Vielnios "Dvi mamytės ir dvi dukrytės“ ii Matswan, N J., 
kurios dainuos. Be jų popietės programoje dar dalyvauja:

1— įvairūs talentai
2— Bostono lietuvių tautinių šokių sambūrio suaugusių

jų grupė, vadovaujama Onos Ivaškienės
3— Talentų rinkėjai rinks geriausius talentus ir geriau

sius lokė jus
4— -Dovanų įteikimas talentams
5— Šokių kontestai, grojant Smito orkestrui

Skanūs lietuviiki valgiai — kugelis, dešros, linksmą nuo
taiką žadinantieji gėrimai

Įžanga: suaugusiems $2.00, vaikams $1.00.

Prisimins dr. J. Leimoną

! Gegužės 5 d. 5 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie- 

, čiu Dr-jos salėje bus pami- 
' nėta dr. Juozo Leimono mir
ties 5 metų sukaktis. Paskai
tą apie velionį skaitys S. 
Sužiedėlis, meninę progra- 

! mą atliks rašytojas S. Sant
varas, rašytoja A. Kairienė 
ir smuikininkas I. Vasyliū
nas.

Laisvės Varpo koncerte

40 asmenų choras

Laisvės Varpo gegužės 18
i d. So. Bostono Lietuvių Pil. 
j Dr-jos salėje rengiamo kon- 
i cerio programą atliks Mont- 
realio Aušros Vartų lietu
vių parapijos 40 asmenų 
choras. Rengėjai jau dabar 
prašo visus atsižymėti tą 
dieną savo Įsipareigojimų 
kalendoriuje.

Grįžta inž. U. Kubilius

Inž. Įeit. Uogintas Kubi
lius jau daugiau kaip 11 
mėnesių kariauja Vietname, 
kur jis išvyko savanoriu. 
Greitai baigiasi jo tarnybos

Metinis skautų sąskrydis

Atlanto rajono metinis 
skautų ir skaučių sąskrydis 
ivyks ateiranti savaitgali, 
balandžio 27-28 dienomis! 
šv. Antano lietuvių gimna-j 
zijoje Kennebunkporte. Me.

Bostono skautai į šį są
skrydį vyksta autobusu. Iš
važiuojama šeštadieni, ba
landžio 27 d. 12 vai. nuo 
Lituanistinės mokyklos ir 
grįžtama sekmadienį 6 vai. 
vakaro prie So. Bostono Pil. 
Dr-jos namų.

Už kelionę, nakvynę ir 
maistą mokesti? — po 8 dol. 
asmeniui.

Sąskrydžio programai va
dovauja ps. I^ima Kiliulie- 
nė ir s. Antanas Saulaitis, o 
sąskrydžio šeimininkas — 
Kretingos; tuntas, vadovau
jamas s. M. Subačio.

Praeitais metais tokiame 
sąskrydyje dalyvavo apie 
200 skautų. Panašaus daly
viu skaičiaus tikimasi il
siais metais.

Vida K Įeini erė savo na- 
į muose balandžio 20 d. su
rengė šaunu mergvakarį sa
vo seseriai Giedrei Karosai- 
tei. kuri gegužės 25 d. išteka 
už dr. Algirdo Budreckio iš 
New Yorko.

Jieskoiimni

Prašau atsiliepti Oną Gryba- 
vičiūtę-Navickienę iš Radžiūnų 
kaimo. Palėvenės parapijos. Tu
riu svarbų reikalą.

Marė Rytmetytė Mack, 
35277 Avė C 
Yucaipa. Calif. 92399

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacijų —• 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje patalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neietao petam, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su pase mitalo dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra Ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

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

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

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

DAR GAVOME

PARDUODAMAS
dėl savininko senatvės 

mažas ūkis Miami. Fla., mieste, 
1 akras žemės, 3 pastatai, gyve
na 5 šeimos, nuomos $4.650. 
Parduosiu išsimokėtinai. Kreip. 
tis:

Paul Kraucs,
8050 N.W. 13 Coart, 

Miami, Fla. 33147
(17)

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, pnvd pssralhp- 
Vaistai, kurie buvo ilgai lau

kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
lao yru.

Tuojau siųsk i| skelbimą Ir 
savo vardą su antrašu, ir mes’

laikas, todėl Motinos dieną
jis jau žada sugrįžti pas sa- LIETUVA BUDO, Stepo- «
vo tėvus Agą ir Viktorą Ku- n© Kairio atsiminimą I tomo ™* 7? PBOBrrT?
bilius, gyvenančius West- nedidelį skaičių. Jų kaine /Ste, pSbotIUIJ

woode, netoli Bostono. tik $2.00 1 Nteark 4, New Junuy

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSalte—Mentreal, Canada.

f
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Poeto V. Mykolaičio-Putino 

minėjimas

V. Mykolaitis-Putinas vi a•> f

vienas ryškiųjų mūsų litera
tūros aukso amžiaus rašyto
jų, didžiausias mūsų lyrikas, 
penkiasdešimt metų lieps
nojęs kūrybos ugnimi. La
kus jaunystės dainius, ro
mantiškas „Tarp dviejų auš
rų“ maištininkas, perėjęs į 
klasiškąjį realizmą ir ligi 
mirties išsilaikęs kūrybos 
aukštumoje, kaip liudija 
„Būties valanda” (1963) ir 
„Langas” (1966). Jis kuni
gystės ir poeto pašaukimo 
„Altorių šešėlv” ir pasiprie
šinimo rusams „Sukilėlių“ 
romano autorius. Jis taip pat
žvmus ir mūsų literatūros * «.
mokslininkas bei kritikas.

Palikęs mūsų tautai ne
mirštamos kūrybos kraitį ir 
žiauriausioj priespaudoj iš
tvėręs tauriu žmogumi, jis 
priešmirtiniuos kūriniuos 
apverkia pavergtojo krašto 
gyvuosius „Vivos piango” ir

šaukia iš kapų mūsų kanki-' 
nius „Mortues voco“.

Jam pagerbti Bostono LB 
Kultūros klubas rengia jo 
minėjimą 1968 m. balandžio 
27 d. 7 vai. 30 min. vakaro 
Tarptautinio Instituto patal
pose, 287 Common\vealth 
Avė.. Bostone.

Paskaitą skaitys buvęs jo,
mokinys poetas Kazys Bra-j
dūnas, atvykstąs iš Chica-- *gos.

Teresė Durickaitė, Giedrei 
Karosaitė. Kazys Barūnas. j 
Peliksas Kontautas ir Algis 
Lapšys paskaitys Putino kū
riniu.

Visi maloniai
dalyvauti.

kviečiami
i

Lietuvių Bendruomenės 

Kultūros Klubo Valdyba

Paragink savo pažįstamus 
ižsiraš v ti Keleivį. Kaina 
melams $5.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia- 
liai žemos kainos vykstantiems Į F 1 o r i d ą— 
MIAMI— iš Bostono. — tik $65.-
VISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIR TI( KETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT — BE JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

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

PASINAUDOKITE 10 - NUOLAIDA, KURI GALIOJA IKI ŠIŲ 
METŲ BALANDŽIO 28 D. šioms prekėms:

Rusiškos 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 West Broadway. South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8761
Vedėja: Aldona Adomonis

TAUPYKITE X >* H
šildydami ALYVA

ir naudodamiesi patarnavimu

FORTŪNA FUEL C0.
• 24 valandas VELTUI degiklio (burner) aptar

navimas.
• VELTUI vasarą jūsų krosnies ir degiklio iš

valymas.
• AUTOMATINIS alyvos Įpylimas.

16.9• AUKsčIAUSIOS RŪŠIES 
kūrenamoji alyva

• PILNUS APŠILDYMO ĮRENGIMUS

uz
galoną

parduoda, įrengia ir aptarnauja

FORTŪNA FOEL Co.
487 Wasbington St, Dorchester, Mass.

GE 6 1204
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Pianistas Andrius Kuprevičius.

Baltų dr-jos koncertas 

ir banketas
i«

šių metų pirmojo pusme-Į 
čio N. Anglijos Baltų Dr-jos 
paskutinis koncertas bus šį 
penktadienį, balandžio 26 
d. 8:30 vai. vak. Jordan 
Hali salėje. Jo programą at-' 
liks įžymusis mūsų pianistas 
Andrius Kuprevičius.

Nepraleiskime šios retos 
progos jo pasiklausyti.

Gegužės 11 d. bus šios 
draugijos metinis banketas 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje.

Nepaprastas legionierių 

banketas

Stepono Dariaus posto 31- 
sis metinis banketas bus ba
lai džio 27 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos 11 
aukšto salėje. Pradžia 5:30 
vai.' vak. Bilieto kaina $4. 
Rengėjai prašo juos įsigyti 
iš anksto.

Bankete bus pagerbti 6 
asmenys. Buvusiam posto 
vadui Stanislovui Verbiekiui 
bus įteiktas nario iki gyvos 
galvos pažymėjimas.

Leidėjui Harry Shepard 
ir redaktoriui Allan Doherty 
bus įteiktas The Boston Tri
būne skirtas ’plaųue a\vard’ 
už visą laiką teikiamą pos
tui paramą.

Apolinaras Rudauskas ir 
Jonas Jonaitis bus apdova
noti medaliais už jų nuo
pelnus legionui, o Larry Ket
virtis. pasižymėjęs sporte,— 
legiono sporto medaliu.

Šokiams gros Mickey Hi- 
berick’s orkestras.

Bostono Kultūros Klubo 

susirinkimas

eeeeeeeeeeee*ee*eeeeeeeeeeee*eeeee*eee#e#eeeeeeeee##e*eee#e*eeeeeee*e*<

Balandžio 27 d. 7:30 vai. 
vak.. Stepono Dariaous pos- ’j: 
to legionierių namuose, 168‘
H St.. So. Bostone. Mass., į- 
vyks Bostono Kultūros Klu
bo susirinkimas.

Paskaitą skaitys svečiasj 
prelegentas iš Montrealio 
kun. dr. Feliksas Jucevičius 
tema "Lietuviškosios tikro
vės klaida“.

Po paskaitos bus kava ir-3 
pašnekesiai. ji;

Bostono ir apylinkės vi-h: 
suomenę prašome nepra
leisti progos atsilankyti ir;; 
išgirsti kun. dr. Feliksą Ju 
cevičių.

Bostono Kultūros Klubas

Alto posėdis ketvirtadienį

Amerikos Lietuvių Tarv-p 
bos posėdis bus šį ketvirta-! 
dieni, balandžio 25 d., So.! 
Bostono Lietuviu Piliečiu;

Grižo inž. A. Čaplikas

Inž. Aleksandras Čapli
kas grįžo iš Floridos, kur jis 
kelias savaites atostogavo. ‘ kviečiami dalyvauti.

Dr-.ios patalpose. Visi nariai

3= DEMOKRATAI

rinkite

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 We»t Broadvvay., South Boston, Mass.
„Kur tūkstančiai taupo milionus“

ALI RED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

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

Turtas (Assets) virš $132,000,000

5%
Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

Ę The Apothecary 

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaiotaa, išpildome gydytoją re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistiną.

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

182 a W. Broadvray, tarp B ir F gaivią, SO. BOSTON. 

Trlefeaaa AN 8-4020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v., Hakyrus šventadienius ir sekau

Praleiskite atostogas 
Europoje už $313.--

LONDONAS—BRIUSELIS—AMSTERDAMAS 

-PARYŽIUS—

DVIEM SAVAITĖM

} šią žemą kainą yra įskaityta kelionė lėktuvu, viešbu
čiai su pusryčiais ir ekskursijos po miestus.

Išvyksta tiesiog iš Bostono: gegužės 26 
birželio 9 
liepos 7 
rugpiūeio I

Kreipkitės j

TRANS -ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

390 West Broadway 
So. Boston. Mass. 02127 

Telefonas: 268-8761

I > 
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Knyga yra geriausias žmogaus draugas

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ
Rinkimai balandžio 30 d. j, kitu> Rusijot okupuotoa

Joseph F.Toomey,Jr.

valstijos komiteto nariu 

6—7—8—9—13 apylinkėse.

Norman Alekna

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVV AY 
South Boston. Mass

i Peter Maksvytis į
Carpeater A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakam.

Telefonas: 698-8675

kraštus

Pristatymas greitas ir
garantuotas y********************************* 

. .. , , . .I-! TEL. AN 82124
Atidaryta darbo dienomis U r. . n >> i >

i nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak. ’: Amellū E. Rodd
' . b (RUDOKIUTĖ)

o aestadieniais j;; OPTOM E TRI STI
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. •!: Valandos:

331 W. Broadvray * 10 “ » ’*kar0
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1 A. J. N AM AUST
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645
ree#eeeeeeeeeeeeeee*eeeeeeeeeee»ee

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

Trečiadieniais—uždara 
445 BROAD WA Y 

SOUTH BOSTON, MASS.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*
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ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš tVorceslerio siun
čiam Įvairius siuntinius Į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, 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, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už- 
sakyti jų gamybos prekes, čia 
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-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Miibury SL 

WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

j yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

•e*eeeeee*##eeeeee*e#*ee**ee*e*##«

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
i Rūpestingai taisome laikrodžio* 1[ 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Td AN 8-4649
►eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

| Dažau ir Taisau i
t Namus iš lauko ir viduje. « 
£ Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS ‘ 

220 Savin Hill Avė. 
j Dorchester, Mase.

TeL CO 5-5854l

VARPAS Nr. 7, 168 psl. 
Jame rašo dr. J. Pajaujis, 
M. Mackevičius, L. Grinius, 
A. Kučys, dr. K. Karvelis, 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka, 
A. Sugintas. V. čižiūnas. J. 
Daugėla ir kt. Kaina $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, 
kul iuose taip tat yra nesens
tančių straipsnių. Jų kaina 
1><» $2.).

_ tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-
i kinsite.

TREČIOJI PRADALGĖ !______ Vedėjaa A. Schyrinski

Tai Nidos Knygų Klubo
literatūros metraštis, kurį re- JUK NETURITE?
daga\o K. Barėnas. Jame Petronėlės Orintaitės ei- 
yra 16 rašytojų eilerascių,
atsiminimų, prozos ir kt. liuotos apysakos „Teofilė
Knyga turi 414 psl.. kaina nuo Kražantės“. Keleivio
minkštais viršeliais $3.15.; ............................
kietais $3.75. administracijoje ją < galite

I ųnnt i už $2,00.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijt 

Programa Naujoj Anglijo; 
ii stoties WLYN, 1360 kL 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc- veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausiu; 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis i 

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

I

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rasią 

draudimas
Kreiptis sena adresą:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

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

Flood Sąuare< 
Uardivare Co.
Bavmmkaa R. J. ALEKNA
*Z8 EAST BROADWAT 
SOUTH BOS’IOM, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4118

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienom*

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnami

Reikmenys plumberiama 
Vtookie celettea daiktai

» »


