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Siūlo keisti JAV-Kinijos 
santykių politiką

Šen. Kennedy siūlo pripažinti Kiniją, užmegzti su 
ja diplomatinius santykius.

New Yorke Įvykusios kon
ferencijoj, kurią sušaukė 
JAV-Kinijos ryšių komite
tas. dalyvavo apie 2,500 at. 
stovų. Joje šen. Eduardas' 
Kennedy aiškiai pasisakė, ‘ 
kad reikią iš pagrindų keisti 
santykius su Kinija. JAV, 
turėtų pripažinti Kiniją ir su 
ja užmegzti diplomatinius 
santykius, panaikinti kelio
nių ir prekybos su ja suvar
žymus, ji turėtų būti priimta 
j Jungtines Tautas, iš Tai-' 
wano turėtų būti atšaukti 
JAV kariniai daliniai ir at
likti kiti veiksmai santykiam 
sunormuoti. j

Santykius su Kinija per
žiūrėti jau seniai yra siūle 
ir kaikurie kiti senatoriai. 
Tokios nuomonės yra ir už
sienio reikalu komiteto pir
mininkas šen. Fulbrightas. 
Bet šen. Kennedv pirma 
kartą tai pasakė taip aiškiai 
ir viešai.

Žinoma, šen. Kennedy, 
keldamas Kinijos pripažini
mo klausimą, ieško populia
rumo JAV kairiausiam vi
suomenės sparne, o iš kitos 
pusės — JAV biznieriams 
labai rūpi Kinijos rinka sa
vo prekėms.

Reikia manyti, kad Kini
jos tarptautinis svoris laikui 
bėgant ir jos atominių gink
lų skaičiui augant vis didės, 
nes politikoje galingas pra
dedamas laikyti ir teisingu 
bei vertu draugiškų santy
kiu, o jo padarytos pasau
liui skriaudos greitai užmirš
tamos.

Kelia žmones 
į Sibirą

Norėdama nuraminti Ki
nijos pasienio sovietų gy
ventojus, išsigandusius dėl 
ginkluotu susirėmimų su ki
nais, Maskvos valdžia sugal
vojo „savanoriško“ kėlimo
si i Tolimuosius Rytus vajų. 
Sovietskaia Rossija rašo, 
kad traukinys po traukinio 
slenka rytų kryptimi su pa
siryžusiais ten įsikurti iš eu
ropinė? Rusijos sričių.

Didžiuliuose Sibiro ir To
limųjų Rytų plotuose tegy
vena tik labai mažas sovie
tu žmonių skaičius, o Kini
joje susispaudę šimtai milio- 
nu su pavydu žiūri j šią tuš
tuma.

»**

Nizonas smerkia
riaušininkus

Prezidentas Nixonas pa
smerkė tuos. kurie griebiasi 
smurto, jų nuomone, mokyk
lose esantiems trūkumams 
pašalinti. Bet, prezidento 
nuomone, su protestantais 
turi susitvarkyti mokyklų 
vadovybės, federalinė vy
riausybė neturi Į tą reikalą 
kištis.

Kongreso komitetas tirą 
155 asmenų mokestinius 
pranešimus. Tie asmenys 
per metus turėjo ne mažiau 
kaip po $200,000, bet, pasi
naudodami mokesčių Įstaty
mų skylėmis, nemokėjo mo
kesčių nei cento.

* * ♦
Buvusio prezidento Eisen- 

howerio sveikata vėl pablo
gėjo, '

Peru vyskupas Radavero 
apleido Romos katalikų baž
nyčių.

Viršuje dabartinis sąjunginin
ką kariuomenės vadas Europoje 
gen. Lymanas Lemnitzeris, apa
čioje gen. Abrew J. Goodpaste- 
ris, kuris nuo liepos 1 d. užims 
gen. Lemnitzerio vietą.

' Komunistai susitarė 
dėl konferencijos

Seniai rengiamasi pasau
lio komunistu partijų atsto
vų konferencijai, bet vis dėl į 
Įvairiu priežasčių ji buvo 
atidėliojama. Ji buvo numa
tyta gegužės 23 d., bet ivy-; 
kiai prie Sorietijos-Kinijos 
sienos privertė ją nukelti i' 
birželio 5 dierą.

Konferencija Įvyks Mask
voje. Sakoma, kad bent 67 
valstybių komunistų partijų 
atstovai joje dalyvaus.

Maskva ir ten stengsis 
kad būtų nutarta pasmerkti 

' Kinijos komunistus ir juos, 
i taip sakant, išbraukti iš ko
munistinės šeimos. Mat. so- 

j vietai nenori turėti konku
rentų. Maskva nori būti vi-Į 

j sų komunistų vadovė. Ji pa
siskelbė turinti teisę kištis Į į 
kitu komunistinių valstybių 
vidaus reikalus, jei mato, 
kad ten gresia pavojus ko-! 
munistinei santvarkai, nors 
tos valstybės komunistai ir 
būtų tam priešingi. Geras 
pavyzdys — Čekoslovakija.

Į

Traukia teismani
riaušininkus

Federalinė 22 asmenų pri
siekusiųjų kolegija kovo 20 

’ d. paskelbė atsakomybėn 
Į traukianti 16 žmonių, kurs
čiusių riaušes pernai vasarą 
demokratų konvencijos me
tu Chicagoje. Iš jų 8 yra 
riaušininkų vadai ir 8 polici
ninkai. Netrukus laukiama 
paskelbiant dar daugiau 

i kaltinamųjų.
Tarptautinės jaunimo par

tijos (Yippies) kūrėjas Ru- 
bin paskelbė: „Mes grišime 
Į gatves!“ Pirmoji demonst
racija būsianti balandžio 5 
dieną.

Maskvai nesisekė 
Budapešte

Budapešte posėdžiavo ko- 
mt|nistinio bloko atstovai. 
Maskva labai' norėjo, kad 
būtų pasmerkta Kinija dėl 
agresijos prieš Sovietų Są- 

į jūnga ir kad būtų pažadėta 
1 broliška pagalba „didvyriš
kai Sovietijos tautai“ ir pa
siųsti bent simboliniai sate- į 
litu kariuomenės daliniai Į 
Kinijos pasieni. Stalino lai- 

| kais toks nutarimas būtų bu
vęs savaime suprantamas, 

j bet šiandien tokio nutarimo 
i Budapešte nepadaryta.

New Yorko muitinės vadovybė skelbia išardžiusį tarptau
tinę narkotiką prekybos organizaciją. Apačioje muitinės 
valdininkas tarp narkotiką siuntiniu, rastą iš Ispanijos 
atplaukusiame laive. Ten rasta 62 svarai heroino kon
servą dėžėse, ant kurią užrašyta, kad tai žuvis. Viršuje 
suimtieji kontrabandininkai.

Nepatenkinti
vanagai ir balandžiai

Paryžiaus taikos derybos 
stovi vietoje, o Vietname 
JAV laikosi pažado nebom
barduoti Š. Vietnamo. Ko
munistai, tuo pasinaudoję, 
sustiprino savo jėgas ir vis 
daugiau nuostoliu padaro a- 
merikiečiams. Jie bombar
duoją raketom miestus, a- 
merikiečių karių aukos vis 
didėja, ir yra žinių, kad jie 
yra sutraukę kelias naujas 
divizijas i P. Vietnamą, ren
giasi dideliam puolimmui.

Tokia padėtimi nepaten
kinti nei tie. kurie sako, kad 
reikia kariauti ne surištom 
rankom, kaip iki šiol (tai 
vanagai), nei tie, kurie šau
kia, kad karą reikia tuojau 
baigti pasitraukimu (tai ba
landžiai).

Gen. majoras Ahdel Išmali Ali 
paskirtas Jungtinės Arabą Res
publikos (Egipto) kariuomenės 
gen. štabo viršininku vietoje 
Izraelio patranku sviedinio prie

Grečkoiiaupsina

Brežnevą
Sovietų Sąjungos krašto 

' apsaugos ministras marš. 
1 Grečko neseniai išleistoje 
knygoje garbina dabartinĮ 
Sovietijos komunistu vadą 
Brežnevą už jo nuopelnus, 
kaip buvusio politinio komi

Suezo kanalo nušauto generolo saro Kaukazo fronte pasau- 
Riad«. linio karo metu.

200 sovietų raketų gali 
užmušti 110 mil. JAV gyventoją

Karšti ginčai: statyti ar nestatyti priešraketines ra

ketas? Ant svarstyklių lėkščių bilionai dolerių ir šitmtai 

milionų žmonių gyvybių. Tobulinamos žudymo priemonės.

Vis tos nelaimės
dėl moterų

Dėl jų nemalonio j padėty 
dabar yra Australijos mi
nistras pirmininkas Gorton, 
57 metų amžiaus. Parlamen
te jo paties partijos narys 
St. John apkaltino Gortoną 
dėl jo plačiai žinomo netin
kamo elgimosi su moterimis. 
Mat, jis nakti su jauna žur
naliste nuvažiavęs pas JAV 
ambasadorių. Be to, jis jau 
seniai buvo kaltinamas dėl 
santykių su amerikiete dai
nininke Minnelli.

Partijos dauguma palai
ko GortontJ/bet tas sukeltas 
triukšmas nemalonus dėl to, 
kad Gorton as netrukus at
vyks Į Washingtoną.

Visi laukė, kad prez. Nix- 
onas greitai tą reikalą su
tvarkys ir baigs karą. O pa
sirodo. kad tai nėra taip jau 
lengvai sprendžiamas daly
kas. Ten net Amerikos ka-^ 
riu skaičiaus kol kas dar ne- į 
galima sumažinti, nes viet- 
namiečiai nėra pakankamai ’ 
gerai pasiruošę amerikiečių; 
vietai užimti.

Praeitą savaitgalj tą karo ' 
seikalą prezidentas aptarė 
su savo artimaisiais patarė
jais — krašto apsaugos mi
nistru Laird, užsienio reika
lų ministru Rogers, ambasa
dorium P. Vietname Bunke-; Wi„iam Fu||,rjghtas, ai
riu, karo vado \ ietname pa-j dienių reikalu komiteto pirmi- 
dėjėju gen. Goodpasteriu ir' ninkas, didelis .priešraketinės 
patarėju, saugumo reikalais 
Kissingeriu.

Rusų statytas Egiptui lėk
tuvas su iš Mekos grįžtan
čiais arabais maldininkais 
sudegė Ashwan aerodrome, 
žuvo 92 asmenys.

apsaugos Įrengimu, 
priešininkas.

. Sentinel,

Pastaruoju laiku didžiau
sius ginčus kongrese ir spau
doje kelia priešraketinių ar 
gynybinių atominių raketų 
gaminimo ir statymo klau
simas. Kaip atsimename, 
prieš tokių raketų statymą 
arti tirštai gyvenamų vieto
vių jau seniau buvo kilę 
protestai, ir prezidentas 
Nixonas apsisprendė tokias 
raketas sutupdyti tik JAV 
žemėje giliai Įtvirtintuose 
puolamųjų raketų centruo
se, kad jomis būtų galima 
apsaugoti Amerikos atomi
nius ginklus, skirtus atker
šijimui. nuo sunaikinimo. 
Bet kai tas klausimas nuėjo 
Į kongresą, kuris turi pa
skirti šių priešraketinių ra
ketų gamybai bilionus dole
rių. ginčai dėl jų naudingu
mo dar labiau užsiaštrino, 
ir krašto apsaugos sekreto
rius Melvin Laird visą dieną 
turėjo ginti prezidento pozi
ciją televizijos transliuoja
mam senato posėdy.

Laird sako, kad sovietai 
dabar vysto tokią savo ato
minių raketų sistemą, kuri 
vienu smūgiu galėtų sunai
kinti, galbūt, net visas Ame
rikos atominių ginklų bazes 
ir tuo sunaikinti galimybę 
priešui atkeršyti. Sovietams 
reikią tik 200 su vieno me
gafono atominėm galvom 
raketų, kuriomis jau galėtų 
nužudyti 110 mil. JAV gy
ventojų, o amerikiečiams 
reikią net 1,200 tokių rake- 

į tų, kad galėtų sunaikinti 
| bent 45 procentus plačiai iš
sisklaidžiusių Sovietijos 
žmonių.

Tiesa, be čia žemėje Įtvir
tintų puolamųjų Minuteman 
atominių raketų. JAV dar 
turi 41 povandeninį laivą, 
kurių kiekvienas apginkluo
tas 16 atominių Polaris ra
ketų, esama apie 5,000 ato
miniu taktinių ginklų Euro
poje ir dar kitose užsienio 
bazėse, apie 1.000 atominių 
bombų gali nešti didieji ka
riniai lėktuvai, ir dar daug 
tūkstančių atominių galvų 
esama atsargoje. — bet vis
tiek priešo gi esmės nereikia 
išleisti iš akių, nes budrumo 
ir gynybiniu pastangų stoka 
gali būti laisvajam pasauliui 
savižudybė.

Šio ginklo priešininkai iš
sitraukia ivairiu argumentų

Šen. Fulbright kaltina, 
kad Pentagoras tvčia pučia 
sovietu ar kiniečių grėsmę, 
norėdamas gauti daugiau 
lėšų. Tokias pastangas esą 
darę ir ankstyvesni Penta- 

į gono vadai ir krašto apsau- 
Į gos sekretoriai.
1 Šen. Gore mano, kad tos 
raketos perdaug kaštuos, o 

|jų naudingumąs dar abejo

tinas, ir jomis gal būsią gali
ma apginti tik mažą procen
tą strateginių Įrengimų.

Šen. Cooper tvirtina, kad 
tokių raketų statyba tik pa
didins ginklavimosi lenkty
nes ir atitolins galimybę su
sitarti su sovietais.

Krašto apsaugos sekreto
rius prieš šiuos kritikus kie
tai laikėsi, pateikdamas 
jiem net slaptos sovietų 
grėsmę Įrodančios medžia
gos ir tvirtindamas, kad, tu
rint galvoj greitą technikos 
pažangą, gynybc., ir atkerši
jamieji ginklai turi būti ne 
vienos rūšies ir gausūs. Be 
to, šio3 raketos yra skirtos 
tik gintis, tad jos ginklavi
mosi lenktynių nedidins, y- 
pač, kad sovietai tokias ra
ketas jau statosi. Mūsų silp
numas priešą tik sugundytų 
ptilti. Jis šia proga kalbėjo 
ir apie naujus amerikiečių 
atominius ginklus, kurie jau 
artimoj ateity bus gatavi.

Ginčai dar nepasibaigė. 
Svarstomi klausimai epus ir 
net žudikiški. Senatoriai spi
riasi. bet visuomenės nuo
monės didžiausias procentas 
tokių gynybinių raketų sta
tybą remia.

Kanados premjeras Tru- 
deau atvyko į Washingtoną 
apžiurti daugelio abiem ia- 
lim rūpimų klausimų, pra
dedant žemės, vandens ir o- 
ro apsaugojimu nuo užter
šimo ir baigiant priešraketi- 
ne apsauga.

Naujajam Venecuelos preziden
tui Rafaeliui (alderai (kairėje) 
parlamento pirmininkas Pere- 
zas Diazas užriša juostą. reiš
kiančią prezidento valdžią.
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Kaip Stalinas su Hitleriu tarėsi 
pagrobti Pabaltijį ir Lenkija

Dar penki mėnesiai, ir bus 30 metų nuo tų dienų, kai 
Europos dangus apsiniaukė žmonijos istorijoj žiauriausio 
ir nelaimingiausio karo debesimis.

Tirščiausi karo debesys tada pakilo iš Maskvos Krem
liaus, kur 1939 metų rugpiūčio 23-čiąją naktį paslaptingai 
tarėsi pats Stalinas, jo "dešinioji ranka" Molotovas ir kiti 
anuometiniai aukštieji rusų bolševikijos vadai su Hitlerio 
patikėtiniais. Ribbentropu ir Schulenburgu.

Kiekvienam, kas buvo nors kiek patikėjęs Kremliaus 
diplomatų burkavimais apie taiką, ta naktis buvo apstul- 
nanti staigmena, nors daugumas tada nė nesuprato, nes ir 
nežinojo, kokie tamsūs dalykai tos nakties tamsoj Krem
liuje buvo sutarti.

Ir dabar rusiškos kompartijos vardo blizginto jai kala 
j galvas savo pavaldiniams istorijas, anot kurių, ta partija • 
ir jos vadai esą ir visada, buvę tik karų stabdy to jai ir tai
kos saugotojai.

O prieš 30 metų bolševikinės Rusijos vadai, rodos, 
kaip tik galėjo padėti sutramdyti Hitlerio ir jo vanagu isi- 
geidimą kariauti. Reikėjo tik. kad^Maskva, drauge su Va
karų valstybėmis, būtų aiškiai pasipriešinusi tų vanagų 
kėslams.

Bet, Vakarų pakalbinti taip laikytis, Maskvos valdo
vai tuojau ėmė teirautis, — o kas mums už tai bus duota * 
Ir kai Vakarų valstybės nesiskubino už taikos gelbėjimą 
mokėti Maskvai kitų tautų laisve ir nepriklausomybe, 
maskviniai tariami taikos gynėjai nesivaržydami spiovė 
į taiką ir pasisiūlė parduoti savo pagalbą Hitleriui. — pa
galbą ne taikai išlaikyti, o karui pradėti. \

Teisybė, Kremliuje tada buvo sudaryta iš pažiūros 
taikinga „nepuolimo“ sutartis... Bet Hitleriui tas Maskvos, 
nepuolimas kaip tik ir buvo pats reikalingiausias dalykas. • 
kad galėtų Lenkiją užpulti. Tai buvo lemiamoji spyruok
lė karui pradėti. x

Bolševikijos vadai nedelsdami išdavė taikos intere

Gelbėjimo helikopteris rengiasi nutūpti ant 13 aukšty 
namo stogo Piety Korėjos sostinėje tuo metu, kai ugnia
gesiai apačioje mėgina užgesinti tame name kilusį gaiš. 

Helikopteris per 9 skridimus išgelbėjo 121 žmones.

NAUJA BALFO 

VADOVYBĖ

Kovo 15 d. Chicagoje bu
vo Balio 25 metų sukakties 
minėjiihas. Jame dafvar/o a- 

( pie 150 atstovų ir svečių.
; Priimta eilė rezoliucijtį, iš
rinkta nauja direktorių tary- j 

. ba, į kurią įėjo šie asmenys:} 
i A. Andriulionis, E. Arma- j 
nienė. J. Bagdonas, S. Brie-J 
dis, A. Baliūnas, D. Bobelie- 
nė. A. Buchas, A. Daukienė.

' S. Dzikas. A. Dzirvonas, A.
; Gintneris, kun. F. Gureckas, 
ldr. D. Jasaitis, V. Kasnių- 
’ nas. dr. P. Kisielius, M.
; Kregždienė, V. Mankus,
Į kun. V. Martinkus, J. Mac- 
, kevičius, kun. V. Pikturna, 
i E. Pauzarienė, V. Pažiūra, 
i kun. J. Pauperas. dr. V. Ra- 
t manauskas, M. Rudienė, dr. 
^R. Sidrys; dy.iA. Skėrys, A.
! Senikas. B. Spūdienė, V. 
Stepas. V. Šimkus.

M/naujiena 
knygų mėgėjams!

ra.

j Iš jų 14 gyv ena Chicago- 
! je ir jos apylinkėse, 13 New 
; Yorke ir aplink jį, vienas i 
Detroite, du Clevelande.' 

’ • vienas Kalifornijoj.

Kas kitur rašoma
VISUOMENINĖS 

DRAUSMĖS REIKALU

; Kitą dieną direktorių su
sirinkime išrinkta šitokia! 

į valdyba: pirm. kun. Vacio-' 
vas Martinkus. I vicepirm.; 

į riausiems JAV Lietuvių dr. Elena Armanienė, vice-! 
' Bendruomenės interesams, pirm. Stasys Dzikas, Bronė į 

Nepastebint iš JAV LB Spūdienė ir d r. Antanas Skė- j
t-,,,- n centro valdybos jokio noro sekr. Albinas Dzirvo.«

, toki4 akciJ4 a*itiesti’ turėtų nas, prot. sekr. Juozas Bag-mokiatų Sąjunga, netuieda-| . rf . svarstoma3 cent. donas, ižd. Antanas Seni- 
• ma savo spaudos, turėjo, _ ,, , _ ________ kn«

sus, kai tik pastebėjo, kad pagalbą karai gali lengviau ir kreiptis j Naujienų redakci- F? Y8™)“8 pasitikėjimo 
brangiau parduoti, negu pagalbą taikai. Ir Hitleris tikrai' ją su prašymu paskelbti jos ' Be to> išrinktos dvi komi-
nesivaržydamas sutiko užmokėti svetimais kailiais tiek, centro komiteto šitokį pa- , . ® unuvui «n»n»i _  Adolfekiek tie jo pagalbininkai užsiprašė, štai ta rugpiūčio 23 reiškimą: kv.ee.am. ,r toliau remti A- „ *"OHas
naktį iki paryčių rašyta sąskaita — slaptas protokolas prie Politines emigracijos sąly-, dirbama darbą 
viešai paskelbto „nepuolimo“ susitarimo. Tai patamsy, gose visuomenė, jos institu-- ■ ■■■■■■ ?—
griežtai slaptai, ir tai tik puse lūpų apie susimokytus da- cijos ir organizacijos reika-i
lykus teprasitariant surašytas dokumentas. Savo turiniu lingos veiksmingos draus- 
jis toks nešvarus, kad komunistų istorikai — jų tarpe ir mės ir tampresnio solidaru- 
lietuviams ano meto įvykių istorijas rašantieji — gėdina-, mo-
si apie jį net užsiminti. Jį slepia nuo lietuvių tautos, ypač į Lietuvių Bendruo-
nuo jaunimo, neturinčio iš kur tiesą sužinoti, ir vietoj to Į menės centro valdybos akci- 
įtikinėja. kad tariamieji taikos saugotojai iš Kremliaus Amerikos Lietuviu Ta"

rybai išėjo ir iš drausmės ir 
iš solidarumo ribų.

Tokia akcija yra ne tik 
akibrokštas Amerikos Lie-

tik saugoję Lietuvą nuo hitlerininkų užpuolimo...
Todėl ypač lietuviams svarbu tą dokumentą dar ir 

dar kaitą skaityti, atmintinai jį įsidėmėti, dabar ir ateity, 
per kartų kaitas, kad lietuvių tauta niekad nepamirštų, 
kokios moralės verteivų valioje jai teko atsidurti pačiame 
dvidešimtojo amžiaus viduryje.

Žodis žodin to patamsinio dokumento turinys yra nimo darbą, bet ir visai JAV 
štai koks: \ i, . • «

i tuvių Tarybai, kuri nuošir-į 
I džiai dirba Lietuvos laisvi-

„Ryiium su nepuolimo pakto pasirašymu tarp Vokie
tijos reicho ir Socialistinių Tarybų Respublikų Sąjungos 
kiekvienos abiejų šalių pasirašiusieji įgaliotiniai griežtai: 
slaptuose pasikalbėjimuose aptarė savo Įtakos sferų Rytų 
Eropos sienos klausimą. Šie pasikalbėjimai privedė prie 
šių rezultatų:

1. Tuo atveju, jeigu srityse, priklausančiose Baltijos 
valstybėms (Suomijai, Estijai, Latvijai ir Lietuvai), įvyk
tų teritorinių bei politinių pertvarkymų, šiaurinė Lietuvos 
siena bus Vokietijos ir SSSR interesų sferos siena. Tuo 
atžvilgiu abi šalys pripažįsta Lietuvos interesus Vilniaus 
kraite“.

Įsidėmėtini žodžiai — „jeigu... įvyktų teritorinių bei 
politinių pertvarkymų“. Ne apie pačių Baltijos 
valstybių persitvarkymus kalbėjo, o apie jų pertvarkymus.
Baltijos valstybės tada nei nesirengė persitvarkyti, bet 
Molotovas jau tą naktį Ribbentropui su Schulenburgu pa- 
sipasakojo, kokių jie rengia joms „teritorinių bei politinių 
pertvarkymų“: prijungti jas prie Rusijos ir įtaisyti jose 
savo valdžią bei santvarką.

— - s tr> . '
Kitas įsidėmėtinas dalykas yra tas, kad tą naktį taria

mieji Lietuvos nuo Hitlerio gelbėtojai kaip tik Lietuvą su 
visu Vilniaus kraštu sutiko palikti to paties Hitlerio vadi
namojoj „įtakos sferoj“, tai yra, — jo valioj.

Tai rodo. kad Maskvai ne Lietuva, o pats sandėris 
labiausia rūpėjo, todėl pradžioje už pagalbą karur pradėti 
nerašė perdidelės sąskaitos. Tik vėliau, kai sandėris buvo 
jau pasirašytas ir nebebuvo pavojaus, kad pagalbos pir
kėjai atsimes, Kremliaus vertelgos ėmė sąskaiton priraši
nėti priemokų, ir taip dalimis išsireikalavo ir net doleriais 
atpirko iš Hitlerio taip pat ir Lietuvą. Tai bus matyti iš 
tolesnių dokumentų, šiuo atveju grįžkime į tą patį rug
piūčio 23-čiosios nakties dokumentą, kuriame toliau už
rašytas karo planuotojų susitarimas pasidalinti Lenkiją 
ir kitas sritis. Būtent: \

Tarybos Valiūnas, Marija Rudienė ir 
Dalia Bobelienė; stipendijų 

• komisija — Marija Rudienė, 
i kun. dr. Feliksas Gureckas 
ir Vytautas Kasniūnas.

ĮVEDĖ TELEFONĄ 

PO 27 METŲ

lietuvių išeivijai, tą darbą ir 
instituciją remiančiai..

JAV LB centro valdyba, 
trukdydama finansinių iš
teklių kaupimą laisvinimo Charles A. Meyeris, Sears Roe- 
darbui, dezorientuoja visuo- bucko bendrovės vadovybės na- 
menę, trukdo laisvinimo rys, paskirtas valstybės sekre- 
darbą, ardo visuomeninę toriaus padėjėja Pietą Ameri- 
drausmę ir netarnauja ge- bos reikalams.

j Mes labai pykstame, jei 
j tenka kelias dienas palaukti,' 
: kol įves telefoną, o Brazili-į 
į joje žmonės jo laukia metų 
' metus. New York Times ne-į 
seniai rašė, kad vienas Saoi 
Paulo gyventojas telefono j 
laukęs 23 metus, o antras, 
net 27 metus. į

Galima telefoną ir grei
čiau įsivesti, jeigu jį juodoj 
rinkoj nusipirksi. Bet ten jis 
atsieina apie $600-$1,000. 
O tiek mokėti nedaug kas 
išsigali. Todėl visoj Brazi- 

i lijo j, kurioj yra 85 mil. gy
ventojų. telefonų tėra apie 
pusantro miliono. Pav.. Sao 
Paulo mieste su beveik 6 
mil. gyventojų telefonų yra 
tik 330,000, vadinasi, tik kas 
septynioliktas žmogus teturi 
telefoną, o tokiame New 
Yorke jį turi kas antras.

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun- *7 

gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. 
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

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

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

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

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

Kaina buvo $2.50, 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 S1AS {DOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

’2. Tuo atveju, jei teritorinių bei politinių pasikeiti
mų įvyktų Lenkijos valstybei priklausančiose srityse, Vo
kietijos ir SSSR įtakos sferas skirs linija, einanti maždaug 
Narevo, Vyslos ir Sano upėmis.e

Klausimas, ar abiejų šalių interesų požiūriu yra pa
geidaujama išlaikyti nepriklausomą Lenkijos valstybę ir 
kokios turėtų būti tos valstybės sienos, tegalės būti galuti
nai išspręstas tolimesnėj politinėj raidoj. Kiekvienu at
veju abi vyriausybės šį klausimą spręs taikingo susitarimo 
keliu.

» 'f „ri -

' 3. Dėl pietų-rytų Europos sovietinė šalis atkreips dė
mesį į savo interesus Besarabijoj. Vokiškoji šalis pareiškė 
savo visišką nesidomėjimą tomis sritimis.

4. Abi šalys šį protokolą laikys visiškai slaptu.
Maskva, 1930 m. rugpiūčio 23 d.
Už Vokiečių reicho vyriausybę — von Ribbentrop.
SSSR vyriausybes įgaliotinis V. Molotov.“

Šio dokumento originalo nuotraukos saugomos Jung-! 
tinių Amerikos Valstybių Valstybės Departamento archy-j 
ve, serija F19,182 ir 183 kadrai. Tekstas anglų kalba pa- i - -
skelbtas Valst. Departamento leidinyje „Nazi-Soviet Re- VTB llttlldilltftt I 
lations 1939-1941“, 1948 metų laidoje, 78 puslapyje.

(ELTA)

Ką Brazilijoje reiškia te
lefonas, rodo ir toks pavyz
dys. štai, įžymus rašytojas 
mirdamas telefoną paliko 
savo šeimininkei. Jo vaikai 
iškėlė teisme bylą, reikalau
dami. kad telefonas būtu! 
atiduotas jiems.

“i •juižfvuteiJ_______ • < • T V____———^nasM^vanm

Skelbtis
„Keleivyje“

ŠLA—jau M eiet | tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinš organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpų, kuri yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelne, e teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa pase mfloae dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudė tikru b saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia guli gauti įvairių klasių
afdrsadau nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomųjų
dovrment bmuraace, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

J5LA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudę: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 
žio metams.

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga 
amžiaus asmenims, rekomenduojama 
klubų Ir draugijų nariams. Už $1.000.00 ukddanta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitie 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
UmIvieni Hbmi darbiuk7W'i"i«nijiw»v umrnrum*

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithaanlan AManea af AaMrfca
807 West30th Street, Naw Yevfc, N.Y. 10001

-i
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Floridos padangėj 

pasižvalgius

KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis trečiai

KAS NIEKO NEVEIKIA. 

90 NIEKAS NEMOKIA.

NEW YORK, N.Y. 

U Alto posėdžio

VVORCESTER, MASS. 

Bus bendras banketas

NUŽUDĖ DR. BRENZOS 

BUVUSIĄ ŽMONĄ

Kovo 12 d. buvo Ameri- Sandaros 16 ir SLA 57-ji- Nauiieno? rašo, kad kovoj 
kos Lietuvių Tarybos sky-j kuopos gegužės 25 d. rengia 12 d. Pass Christian. Miss.,

■ " - bendrą banketą Lietuvių Pi- kurorte, netoli New Orlean-

I Patartina grįžtant keliau- 
i ti kitais keliais — Įdomiau 
i ir daugiau pamatysite. Ke

Mūsų išblaškytų lietuvių ha> vlsur S«n- netraktas bus naus valdybos posėdis. Is 
visur pilna Amerikoje. Vie: baigtas didysis greitkelis 65' pranešimų buvo aišku, kad 
nietns patinka šiltesnis kli-i Georguos, o vėliau kelias Vasario 16-sios minėjimas

gerai pavyko, kad aukų iki 
šiol gauta $1,763.25. Beveik

matas, kitiems šaltesnis. Se-i jkj Miami, Fla. Bet greit-
nesnioji išeivija labiau lai- keliais važiuojant mažiau ,.............
kėši arčiau vieni kitų, bet tepamatysite, todėl reikia, tiek pat gauta uz įėjimų į 
naujoji išeivija visur sklai-!v> i mažesnius ke-j minėjimų. Visos pajamos,
dosi. todėl didesnės koloni-lllus- Todėl būtinas ir geras, atskaičius turėtas išlaidas 
jos nyksta. Mažai kas be- žemėlapis, kuriuo nesunku bus pasiųstos Amerikos Lie 
galvoja, kad nereikėtu skir- J apsirūpinti.
tis toli nuo savųjų. Juk ir j Kelionė mašina mažiau 
lietuvybei geriau, jei gyve-1 atsieina. Man iki Miami už 
name krūvoje. Būtų gera, 1 '*
kad naujieji išeiviai Įsigytų

na gali 5-6 keleiviai. Lėktu
vu tokia kelionė šimtus kaš
tuotų. Mašina važiuojant.

____r............... ..................... dar sumoki už nakvynes, bet f
radijai ragina vykti lėktų-! vis viena išeina daug pigiau, chyvinės medžiagos surinki, 
vais ten žemės pirkti, tad Jei vairuotoiai gali pasikeis^ mu ir vieta jai padėti bei 
daug kas jau ir nusipirko.) ti, tai ir jokio nuovargio. apsaugoti, 
kiti kiti dar ruošiasi vykti,
bet niekas nesuskato ten su
burti lietuvišku gyvenviečių, 
kur būtu galima turėti ir sa
vo mokyklas, ir bažnyčias, 
ir net prekybos Įstaigas.

didelius žemės plotus ir kur
tu lietuviškus kampelius. 
Gal galima būtu ir Floridoj 
tokių vietų pasirinkti. Mūsų

Kaip keliauti j Floridą?

liečiu Klubo salėje.

Važiuojame Amerikos 

pamatyti

so. nužudyta Nelda H. Bren 
j zienė. buvusi dr. S. Brenzos 
• žmona. Brenzai ilga laiką 
‘ py ver o Chicagoje (Town of

I ake). Daktaras Brenza ku
ri laika buvo ir Metropoli-

Balandžio 9 d. inž. A.,tan banko Prezid«"‘u- 
Čaplikas. J. Lekys ir šias ei-j Brenzos chj apleido 
lutes - lasantis įsvykstame, 1958 m. jsjkfi,.ė min‘ėtametuvių Tarybos centrui Chi

cagoje.
Vietos Alto skyrius yra į- 

kurtas prieš 25 metus; Vie
nas jo Įkūrėju Danielius A- 
verka, ARKLF" atstovas, te
beveikia jame ir šiandien.

Susirūpinta skyriaus ar-

plačiosios Amerikos pama 
tvti. Ilgesnį laika sustosime 
Miamv, Floridoi, kur turime 
apsčiai draugų ir pažįstamų

kurorte. Brenzai mirus, jo 
žmona ištekėjo už kito vyro, 
bet su iuoripersiskyrė ir gy
veno 18 kambarių namuose.

Piktadarvs, ginklu grasin
damas, surišo jos 9 metu sū
nų, tarnaite ir namų prižiū
rėtoja ir iš Brenzienės pa- 

parapijos! reikalavo atiduoti pinigus 
klebonui Mykolui Tamule-i ir brangerybes. Kai ši, ma-

Kun. M. Tamulevičius 

sunkiai serga

Aušros Vartų

Kur sustoti?

Visa Florida — sūrio pa
vidalo valstvbė. Ją iš trijų 
šalių supa Atlantas ir Mek
sikos ilanka, todėl čia pilna J Įja(jgįv 
vasaiviečiu. Čia žmonės ir -

šiemet 1941 m. birželio 
mėnesio Lietuvos žmonių 
trėmimų Į vergu stovyklas 
sukakties minėjimą ruoš 
Pasaulinės parodos lietuvių 
kryžiaus komitetas. Altas 
pažadėjo jam visokeriopai

vičiui jau prieš kelioliką sa
vaičių padaryta sunki galvos 
operacija, bet ligonio padė
tis tebėra labai rimta. Kun. 
M. Tamulevičius yra gimęs 
ir augęs Worcestery. pažįs
tamas nuo mažens. Linkiu 
jam Įveikti šitą sunkią ligą.

tyti, mėgino priešintis,, pik. 
tadarys ią subadė peiliu ir 
pasmaugė.

Brenzos buvo turtingi 
žmonės. Skaičiuojama, kad 
jų turtas siekia per 2 mil. 
dolerių.

B!IlKiia

čia matome prezidentą Nixoną, televizijos žvaigždę Carol 
Bornett ir 7 metų amžiaus Donną Kay Howellaitę, kuri 
pasirinkta Easter Seal vajaus reklamai. Kai Donne Bal
tuosiuose rūmuose pamatė prezidentą, ji paklausė: ’O 
Kas jis toks yra?“

Daug kas skrenda lėktų- gyvena iš vasaroiančiu. Flo-
vais. Iš Chicagos išskridęs, 
per dvi su viršum valandų

ridoj nėra dideliu fabrikų, 
daugiausia verčiasi vaisiu.

jau esi Atlanto pakraštyje daržovių auginimu ir žuvi- 
Miami Beach, Fla. Pakilai, ninkvste. 
po kojom tik debesų kalnai,
ir daugiau, be mėlyno dan- praleisti savo atostogas. Tai 
gaus. nieko nematai. Kitas pareina nuo kišerės. Jei io- 
keliavimas automobiliu. To-, je mažiau žaliuku, reikia 
kią progą turėjau ir aš su tenkintis tfrastesrfais vieš- 
šeima nukeliauti Į Floridą ir bučiais toliau nuo vandeny- 
grįžti savo mašina. Todėl čia no. Tokiu atveju labai pra- 
ir noriu pasidalinti tos kelio- verčia savas automobilis.

Minėtas komitetas turi 
daug rūpesčių dėl kryžiaus, 
kuri raktimis barbarai vi
saip sužalo ja. Dabar jis jau 
tiek apnaikintas, kad jo pa-

Turistui rūpi, kur ir kaip taisymas neapsimoka. Toje

Mirė

Šiomis dienomis mirė Jo
nas V. Tamkus - Thompson. 
Emilija Arlauskienė. Juozas

pačioje vietoje nonma pa-j Dzidolikas, Rita Kilmonie- 
statyti kitas paminklas ken-J nė jr Petronė Praslauskienė. 
čiančiai Lietuvai priminti..
Tą žemės gabalėlį komitetas 
yra gavęs iš miesto valdyj
bos. todėl norima, kad jame 
būtų, kas praeiviams pri

Už kambarį per savaitę $60- i mintų Lietuvą.

Vedeikot Havajuose, 

o Svikla Floridoj

Hartfordiečiai Ieva ir Bro-nes įspūdžiais
Labai svarbu dar namie $7’-. .. . . i Altas komitetui paskyrė mus Vedeikos rašo is Hawa-

išnaarinėti. kokius kelius , laikančių vieš-, ,200 ir tuo Ivr paragino ir kad Siksto tarp zy-

Ii Vokietijos
VOKIEČIAI JAM KERŠIJO

Mokytojas Fr. Skėrys at
siuntė ilgą rašinį, kuriame 
smulkiai aprašė Erdmono 
Simonaičio gyvenimą ir lai
dotuves. Iš to rašinio duoda
me šią ištrauką:

Minint E. Simonaičio 80 j 
metų amžiaus sukaktį praė-! 
jusi rudenį, Vasario 16 gim
nazijos parke buvo pasodin-

PODAROGIFTS, INC.
x SIUNČIA '

ŠVENČIU SVEIKINIMUS
VISIEMS SAVO KLIENTAMS IR DAUGAMS

GEROS NAUJIENOS
DIDELĖ ATSARGA IMPORTUOTŲVELYKOMS DOVANŲ

- NEATIDĖKITE
ATEIKITE, KOL DAR YRA PASIRINKIMAS 

SKUBĖKITE SU SAVO UŽSAKYMAIS 
YRA PASIŪLOMA:

BALALAIKOS 
KVEPALAI

kurias valstijas pervažiuoti.• dazDVc,al “ nur! tai papuošti.
Svarbu turėti gerą automo- darniausia lietuvių suva- 
bilį ir prieš kelionę ji nuo- z,nf‘ia- .
dugniai patikrinti. Maisto . Miami Beach graži vi eta, K h . ~ išlaikvti tu že- i i i • • -i -•
neverta dėtis, nes jo galima labai da?7 na"w viešbučių, bu lietuviams si™ rajose’ f™ ® - * pailsejus
visur nusipirkti, bet vaisiu vos atpažinau tas vietas, ku- gabalėli savo rankose laimingai grjzti namo, 
ar sunkų patartina turėti, r’a? bl^2a^ matęs prieš 151 ,r ji papuošti.
nes yra tokių vietų, kur ten- Tada daug kur buvo. Altas nutarė ruošti geno-
ka ilgas valandas važiuoti tuščia, o dabar ten stovi di- cido parodą, eksponatus 
ir nieko negalima nusipirk- dingi pastatai. Čia brangu parsigabendamas iš Chica- 
tį. Nakvynę reikia iš anksto atortogauti ir ką nors isigy- g0S
pasirūpintti. nes važiuojanti ti- Mes čia buvome dvi sa-j visumos suririnkimas
tik dipnos metu visur o-alima vaites nas savo artima gimi- Aito visumo.. susinnKimy tik aienos metu visur galima HaHm rė i bus rudeniop, tada bus iš
gauti Vietos, bet į vakarą 'r2^e žinoma geFU , i rinkta ir nairia valdvba.
kartais visi moteliai būna' Kodiene. pas kuria at-
pilni. Tada jau tenka susi-į atostogauti daugelis
rūpinti, kur dėtis, kai neži-i dvasiškiu — nrof. Yla, orei.
nai, kiek toli yra kiti nakvy- Jura?- ku.n- 
nės namai. Pninskis ir kiti. Tai labai

Nors Florida nuo Chiea- ^ra v.’etf - ’>er.e,n',C°lbn’ 
gos tik 1,300 myliu atstumo.! Avf- lr t,es'°« !Puoh ' At‘į 
tačiau mašina važiuoti rei-! ~ ., .... .kia dvieju dienu, o jei kur! Atvykus i Florida, būtinai į
pakeliui dar norima sustoti, ■ rak?a... laun.ma nuvežti ,,
L: ____ ___ «.___paukščių rotu. didžiuli soda Į

Tas buvęs parodos plotas 
paverstas parku, todėl svar-

v.

Geri žodynai
tai ir trijų. Mano patarimas,... . , . .
būtu visada mašinoj tnrėti, ^a™^ į y. Baravyko, 590 psl
keletą galionu benzino, nesif a’ •. r re2? . Paroyvu —oaoao’.j-..

rroi; rti-UviiU i akvamimą. Kaip mažu na- nezinai, kur io gali pritruk-i . .. — . . , ,r i matyti flamingus ir daugybe 
,-z.: kitu įvairiu spalvų paukš- 

nu kūne čia tun ir savo 
teatrą ir iame nuikiai pasi
rodo’ O ka išdarinėia žu-

Anglų - lietuvių kalbų fo

turima šeimoj jaunimo, la
bai idomu, nes galima pa- 
matvti miestus, istorines vie
tas Indianos, Kenntuckio.į , . , . . .__ _
Alabamos Tennessee valsti-i ! lossunranta zmo-

indiionu evventas uoJ P>us duodamus Įsakymus.

Kenntuckio.1 wa’toi tiesioc n«°9tab’b at‘

jose,
laa, civilinio karo liekanas. Į .
Chattanooga kalnus, Geor->crer3<’ susisiekimą* ir auto
riuos apylinkes, kur tiekį b”Pais- Yra net du lietuviu 
daug kovota, kur garsūs ge-i Wabai’ knriu viena* "narau- 
nerolai Grant ir Shermanj Anavęs“ Dar veikia kelios 
vykdė karo veiksmus, įvai-i lietuviu organizacijos, bet 
rias archeologines liekanas' j05* S3Arb namu neturi, 
iš 12 ^nrku viską karta baigsiu, o kitą
trumpai išpasakoti, kas įdo- pakalbėsiu anie nuo
maus ir naudinga galima pa-1 latinio įsikūrimo sąlygas, 
matyti. Bal. Brazdžionis

Miami puošnus miestas,

KA VI ARAS
SAVI SGRAŽŲ ALIEJUS 
(VAIRIOS tVAKRS 
KONSERVUOTA ŽUVIS 

(aliejuje ir pomidoruose) 
ARBATA — HALVAH — 
MARMELADAS

. ,. . . .4 ... .-------- pagerbti jis buvo pa-
kad laimingai ten nuskridęs. sodintas, bus likęs tik prisi.

Visiems linkiu maloniai minimaS*

Kasmet naujas atžalas 
leisdamas, čia mokslus ei
nančiam mūsų tautos atža
lynui tas kietmedis bylos, 
kad Erdmonas Simonaitis 
visą savo gyvenimą buvo 
kietas mažlietuvis, kaip ”ą- 
žuols drūts prie Nemunėlio“. 
Iki gyvenimo pabaigos jis 
ir vokiečiams (ypatingai 
Klaipėdos krašto naciams) 
nesilenkė, nors daugelis jį 
bandė lenkti. Jis galėjo gau
ti gerą pensiją (juk ilgai 
buvo kankintas kacetuose), 
bet Klaipėdos krašto naciai 
su Richardu Meyeriu ir ki
tais priešaky (Meveris savo 
laiku buvo Bonnoje tam tik
rame komitete, kurie suteik
davo žinias apie asmenis, 
prašančius pensijos ir kt.) 
tam užkirto kelia. E. Simo
naitis bvlinėjosi dėl to ir 
teismuose, bet. kadangi apie 
jį buvo duota blogų duome
nų. pensijos bylą pralaimė
jo.

.J, Kratinskas

LAWRENCE, MASS.

Patikslinamas Vaaariol6 

minėjimo aprašymas

Keleivio nr. 11 buvo pa
rašyta, kad Vasario 16 mi- 

j nėjime dainavo A. Stundzai- 
tė, kuriai pianinu pritarė S. 
Vidūnienė, o iš tikrųjų ji 
dainavo kartu su U. Penkie- 
ne. Nebuvo parašyta, kad 
St. Penkienė ir W. Stundza 
kartu skambino pianinu.

apie 30,000 žodžių kaina $6.
Lietuvių-anglų kalbų in 

(lynas, redagavo Karsavi
naitė ir Šlapoberskis. apif 
27,000 žodžių. 511 psl., kair — $5.00.

Lietuviškai angliikat io

DA1L. K. VARNELIS 

LAIMĖJO PREMIJĄ

Chicagos Meno institutas 
paskyrė metinėms premijom 
$10000. Buvo pateikta per

VIRDULIAI 
(elektr. ir su anglimis)

PALEKH— FEDOS KINO 
KHOLUI — DĖŽĖS

PODAROGIFTS, INC.
New York, N. Y. 10003 

220 Park Avenue South (kampas 18-tos g-vės)
Tel.: 212 — 228-9547

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
Kaina $1.00

Tai tikra enciklopedija, įvairių žinių aruodas, čia ra
šoma apie viską. Jame. be kalendariumo, kuriame sura
šyti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai, 
rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius 
pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek 
pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų, 
kaip Stalinas "sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje 
atsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer
gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė.

Jame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži
nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi
ciją Vilniuje, mūsų išeivijos sroves, Lietuvos karčiamų 
istoriją, kaip atsirado įvairūs vardai ir pavadinimai, apie 
žemaičių deivę Morę ir kitus senų žmonių pasakojimus. 
Čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite 
žinių apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą, 
širdžių operacijas ir t.t.

Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių der
lių, kaip tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti 
auginant kūdikį ir kt. Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių 
eilėraščių. Taigi, tai yra tikrai didelis visokių žinių šalti
nis. Ir tomis žiniomis galėsite pasinaudoti, įsigiję kalen
dorių tik už vieną dolerį.

Nedelskite išsirašyti, nes kalendoriaus visais metais 
pritrūkdavo.

Jis nepriėmė Vokįetijo 
pilietybės, ir nuo skurdo jį 
gelbėjo tik gerų tautiečių 
parama, čia daugiausia pa-

Peteraičior L l*000 kūrinių. Premijų viso
labo buvo 22. Trims daili
ninkams, jų tarpe ir K. Var- gjdarbavo Lietuvos Pajūrio 
reliui. paskirta po $1,000. ’ redaktorius Ansas Lyman- 
K. Varneliui premija pa- tas, V. Pėteraitis (Montrea. 

riūnas, Klimas ir Schmai-’skirta už jo paveikslą ”Rit- lyje). Fr. šlenteris (Vokie- 
stieg, 471 psl, didžiausias mo refleksijos“. tijoie), prof. Jurgis Anysas,
ir moderniausias angliškai j M. Purvinas, M. Nauburas,
kalbantiems lietuvių kalbosi Tuos paveikslus chicagie- kun. Ansas Trakis, kun. Jo- 
vadovėlį kaina »7. Į čiai mat (i Meno insti. nas Paupera, kun Petrą,

luto Morton® skyriuje iki ,Jankutį. dr M Anysa9 (To. 
balandžio 20 d. ronto) ir kiti.

•aida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7 00

LHbuanian,
to 

parašė Damb-
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Nuteisė plėšikų gaujų :I
Sovietinė spauda retai te

rašo apie kriminalinius Įvy
kius. lyg jų „darbininkų ro
juje“ nebūtų. Bet štai Tiesa, 
nors ir vėluodama, rado rei
kalinga parašyti apie nepa-; 
prastos plėšikų gaujos teis-1 
mą. i

Tą gaują suorganizavęs 
jau du kartu baustas už va
gystę A. Baltruševičius. Jos , 
nariai buvę A. Ūsonis, K.' 
Lakavičius, K. Adomaitis, į 
M. Praščiūnas, N. Sima
niūkštienė, R. Bučinskas ir 
V. Gigelis. Jie 1967-1968 
metais Jurbarko. Kapsuko, 
Kauno, Kėdainių, Lazdijų 
rajonuose užpuldinėję žmo
nes. plėšikavę.

Kauno miesto Lenino ra
jono liaudies teismas tą by
lą sprendė nuo 1938 m. lap
kričio 20 iki gruodižio 2 d. 
ir nuteisė Baltuševičių, Ado
maiti ir Lakavičių po 12 me
tų laisvės atėmimo, ŪsonĮ ir 
Praščiūną — po 10 metų, 
atliekant bausmę griežto re
žimo pataisos darbų stovyk
loje. Bučinskas nuteistas 7, 
metams. Simaniūkštienė ir( 
Gigelis — po 5 metus lais-; 
vės atėmimo. Atiteistos ir pi
niginės sumos už piliečiams
padalytus nuostolius.

, i
Mokyklos Lietuvoje

Rusai savo valdomuose 
plotuose visur viskuo apsi
rūpina : ir Lietuvoj dabar jie 
turi ir laikraščius savo kal
ba, ir teatrą, filmais ir visus 
kitus vien tik rusiškais mai
tina. periminėja iš Maskvos 
televizijos programas, ir, ži
noma, turi visur prisisteigę 
rusiškų mokyklų savo vai
kams. w

Niekam jie tuo pačiu ne- 
atsilygina. Pavyzdžiui, lietu
vis, savo ar nesavo noru pa
sitraukęs „už respublikos ri
bų“, nieko lietuviška nebe
turi. Net ir prie gudų priskir
tuose lietuviškuose kaimuo
se — kur pats Vilnius beveik 
ranka pasiekt — apie jokias 
lietuviškas mokyklas nėra 
nei kalbos. Netgi zimaninę 
Tiesą, sako, sunku gaut...

Vieną išimti šioj savo po
litikoj Maskva yra padariu
si. ir ta išimtis padalyta Lie
tuvoj, tik ne lietuviams, o 
lenkams. Lenkai Lietuvoj 
turi ir spaudos lenkų kalba, 
ir mokyklų.

Įsidėmėtini yra bendrojo 
lavinimo mokyklų ir jose be
simokančių mokinių skai
čiai, paskirstyti pagal dėsto
mąją kalbą tose mokyklose. 
(Yra tik dviejų metų duo
menys, bet pastaraisiais me
tais žymių pasikeitimų toje 
srityje nebuvo. Žr. „Lietu
vos TSR ekonomika ir kul
tūra — 50“, Leidykla „Sta
tistika“, Lietuvos skyrius, 
1967).

Iš viso mokyklų (pradi
nių, aštuonmečių ir pilnų vi
durinių. t. y., vienuolikme
čių) — 3,957, o mokinių jo
se 496 tūkstančiai.

Iš tų 3,957 mokyklų 143 
yra mišrios, būtent: 63-jose 
yra lietuviškos ir rusiškos 
klasės, 20-tyje — lietuviškos 
ir lenkiškos, 34-se — tik ru
siškos ir lenkiškos, o 26-se 
lietuviškos, rusiškos ir len
kiškos.

Visos kitos mokyklos yra 
vienakalbės, būtent: 3,501 
lietuviška. 113 rusiškų, 2^0 
lenkiškų, _

I v dĖ ių
lietuviai mokėsi 412 tūks
tančių, arba 83 nuošimčiai, 
rusiškai — 62 tūkstančiai, 
arba 13 nuošimčių, o lenkiš
kai — 22 tūkstančiai, arba 
4 nuošimčiai.

Kadangi čia kalbama apie 
mokinius, kurių dauguma i- 
eina i privalomojo mokymo
si kategoriją, tai būtų gali
ma spręsti, kad ir gyventojų 
pasiskirstymas turėtų būti 
maždaug tokios proporcijos. 
Tačiau čia reikia turėti gal
voj, kad dėl Įvairių sumeti
mu ar aplinkybių tėvai lei
džia vaikus ne i savo šeimos 
kalbos mokyklą: yra kaikur 
ir lietuvių rusiškose ar len
kiškose mokyklose, pasitai
ko ir atvirkščiai. Be to, sta-! 
tistikoje nenurodoma, ku-j 
rias iš tu mokyklų lanko žy-' 
dų ir kitų tautinių mažumų' 
vaikai.

žemėlapis rodo, kame sudužo iš Venecuelos į Miami skri
dęs lėktuvas, kuriame žuvo ne mažiau kaip 150 žmonių, 
jų tarpe 47 amerikiečiai.

PROF. JONAS PUZINAS

Kaip gimė Vasario 16-sios aktas
Paskaita, skaityta Bostone minint Vasario 16-sios 51-ją 

sukaktį

(Tęsinys)

Nors prieš tą deklaraciją balsavo St. Kairys, St. Na- 
j rutavičius ir J. Vileišis, susilaikė A. Stulginskis, posėdyje 

Pastebėtina, kad lietuvis- nedalyvavo P. Dovydaitis, bet vis dėlto nutarimą pasirašė 
kai besimokančių mokinių visi Lietuvos Tarybos nariai. Po to taryba tuojau kreipėsi 
nuošimtis per 12 metų (nuo į Vokietijos reichskanclerį Hertlingą. kad pripažintų Ta-, 

pasiliko pastovus rybos deklaruotą Lietuvos nepriklausomybę, kad Tarybai j1955) __________ _ _____ __
. *e'ik’4 >r*R^zė.i° nRR leistų organizuoti civilinę valdžią ir steigti Berlyne Lietu 

6 iki 4, o rusu pakilo nuo 11' * e J
iki 13.

(ELTA)
} vos atstovybę, bet nesusilaukta vokiečių pritarimo. Tada Į 
taryba ryžosi atsipalaiduoti nuo bet kokių Įsipareigojimų j 
vokiečiams ir 1918 m. vasario 16 d. paskelbė visiems, 

i • i • • - mums gerai žinomą Lietuvos valstybės atstatymo aktą, <
Pajamų mokestis Lietuvoje kur deklaruojama, kad „Lietuv os valstybės pamatus ir!

ir JAV-se ! J°s santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nu-!
į statyti kiek galima greičiau sušauktas Steigiamasis Sei- į 

Ryšium su sovietinių mo. mas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas“, 
kesčių mažumo garsinimais Vasario 16-tosios aktas slaptais keliais pasiekė užsie- i 
Įsidėmėtinas šis paklausimas nį, buvo atspausdintas keliuose vokiečių laikraščiuose, o 
ir atsakymas į jį vasario 27 Centro partijos pirmininkas Groeberis vasario 20 d. ji 
dienos \ alstieeių Laikrašty- perskaitė Reichstage, rekotnenduodamas tą deklaraciją ‘ 

palankiam vokiečių vyriausybės dėmesiui. Ir kovo 23 d.! 
Vokietijos kaizeris Vilhelmas II pripažino laisvos ir ne- i 
priklausomos valstybės atstatymą tik su 1917 m. gruodžio ’ 
11 d. nutarime paminėtomis konvencijomis.

Kad Vokietija ir ignoravo Vasario 16-tosios aktą, , 
bet vistiek buvo pasiektas šioks toks laimėjimas — pir- ’ 
masis Lietuvos valstybės pripažinimo aktas. Lietuvos sos-

tieeių 
je Vilniuje:

„Kokį pajamų mokesti tu
ri mokėti darbininkas nuo 
mėnesinio uždarbio 94 rub
lių? Jo šeimą sudaro žmona.
10 metu sūnus ir žmonos£
motina, kuri gauna senatvės 
pensiją“

riuomenė, pradėjusi didelį puolimą, spalio mėnesį priver
tė vokiečius trauktis. Reicho kanclerio vietą užėmė naujas 
žmogus — princas Max von Baden. Jis, išsikvietęs Berly
nan A. Smetoną, d r. J. šaulį, kun. J. Staugaitį ir J. Šerną. 
1918 m. spalio 20 d. iškilmingoje audiencijoje perskaitė 
Vokietijos Reicho vardu šį pareiškimą:

"Vokietijos Reichas, kaip jau yra pareikšta Reichs
tage, palieka lietuvių tautai pačiai nusistatyti savo kons
tituciją ir santykius su kaimynais. Valstybės tarybos (taip 
tada jau vadinosi Lietuvos Taryba) dalykas yra sudalyti 
provizorinę vyriausybę, Tautos atstovybę, kad dabartinė 
militarinė valdžia netiukus bus pakeista civiline valdžia, 
kuri valdys tol, kol Lietuvos vyriausybė, suorganizavusi 
savo administracijos organus, galės perimti krašto admi
nistraciją į savo rankas. Vokiečių kariuomenė dar liks 
krašte, o provizorinės Lietuvos vyriausybės reikalas bus 
organizuoti savo milicijos ir policijos kadrus“.

Tai buvo pagrindinis lūžis Lietuvos ir Vokietijos san
tykiuose. Toliau įvykiai šiaip vystėsi: 1918 m. spalio 28 d. 
priimti pagrindiniai laikinosios Lietuvos konstitucijos dės
niai, kuria Valstybės Tarybos prezidiumui pavesta eiti 
Valstybės prezidentūros pareigas; išrinktas vyriausias 
valstybės organas — Prezidiumas iš pirmininko A. Sme
tonos ir dviejų vicepirmininkų — kun. J. Staugaičio ir St. 
šilingo. Lapkričio 2 d. Valstybės Taryba nutarė nebe vyk
dyti pravestų Uracho rinkimų; lapkričio 5 d. laikinosios 
Lietuvos vyriausybės ministru pirmininku pakviestas prof. 
Augustinas Voldemaras, ir lapkričio 11 d. Valstybės Ta
rybos Prezidiumas patvirtino pirmąjį ministrų kabinetą: 
pirmininkas ir užsienio reikalų ministras — A. Voldema- 
įas. vidaus reikalų ministras — adv. Vladas Stašinskas, 
teisingumo ministras — adv. Petras Leonas, finansų mi
nistras— adv. Martynas Yčas, švietimo ministerijos val
dytojas Jonas Yčas, ūkio ir valstybės turtų ministras — 
Juozas Tūbelis.

Savotiškas sutapimas: pirmasis Lietuvos ministrų ka
binetas patvirtintas tą pačią dieną, kai Vakaruose vokie
čiai buvo priversti pasirašyti paliaubas. Ir taip jau buvo 
pačių lietuvių pradėtas organizuoti Lietuvos valdymas ir 
gynimas.

Vasario 16-tosios aktas, be jokių įsipareigojimu sa
vo kaimynams, dar teko atpirkti brangiomis mūsų savano
rių aukomis. Lietuva kėlėsi naujam kūrybingam gyveni
mui.

Dabar ji parblokšta, paniekinta, naikinama, bet mes 
visi tikimės, kad vėl išauš Lietuvos laisvės rytas ir Lietuva 
grįš į laisvųjų pasaulio tautų tarpą. Tik būkime ryžtingi, 
viltingi ir vieningi!

(Galas)

PLB valdybos pranešimai

Atsakymas: „Pajamų mo- tui užimti atsirado net du kandidatai: Vilhelmo II jau
niausias sūnus Joachimas ir Saksonijos karaliaus sūnus, 
Fridrichas Kristijonas. Abudu protestantai. Tat įtakin-; 
gas Vokietijos Reichstago Centro partijos narys Erzber-; 
gėris pasiūlė išririnkti katalikiškai Lietuvai kataliką vai- i 
dovą — Wuertenbergo hercogą Vilhelmą von Urach, ku-' 
riam sutarta duoti Mindaugo II vardą. Dr. J. Purickis su i 
M. Yču paruošė konstitucinės monarchijos nuostatus. 1918* 
m. birželio 4 d. pasirašytus Lietuvos Tarybos prezidiumo, 
liepos 1 d. gautas oficialus Uracho sutikimas užimti Lie
tuvos sostą konstitucijoje nusakytomis sąlygomis, Ura
chas ir jo gausi šeima jau buvo bepradėjusi mokytis po

kestis mažinamas tiems dar
buotojams, kurie turi 4 ar 
daugiau išlaikytinių. Kadan
gi jūs turite mažiau 4 išlai
kytinių. tai pajamų mokes
tis negali būti mažinamas. 
Nuo 94 rublių uždarbio pa
jamų mokesčio Jūs turite 
mokėti 7 rublius 48 kapei
kas“. «

Mažiau kaip 8% mokes
čio nuo pajamų amerikiečiui 
iš pirmo žvilgsnio gali atro
dyti seniai pradingęs sap
nas. Bet pažvelgus iš arčiau, 
paaiškėja štai kas. Tas pa
klausė :as (darbininkas nuo 
Šiaulių) per metus užrirba 
1128 rublius ir iš jų turi su
mokėti mokesčių 89.76 rb., 
tai yra, kone vieno mėnesio 
uždarbį, nors turi žmoną ir 
mažametį sūnų.

Amerikietis darbininkas, 
tiek dolerių per metus už
dirbdamas ne tik neturėtų 
joki ų mokesčių nuo to 
uždarbio mokėti, bet. bū
damas su šeima, turėtų pa
grindo gauti pašalpos.

„Darbininkų valstybėje“ 
94 rubliai už mėnesio darbą 
jau „geras“ atlyginimas, ap
degamas mokesčiais. Pas 
„kapitalistus - išnaudotojus“ 
94 doleriai už 35 valandų sa
vaitė laikomas dar tik pa
kenčiamas vidutinis darbo 
atlyginimas.

terių lietuviškai.
Uracho išrinkimas turėjo būti patvirtintas Lietuvos!

Tarybos, bet čia įvyko tarybos skilimas: keturi nariai (St. 
Kairys. M. Biržiška, J. Vileišis ir St. Narutavičius) iš ta
rybos pasitraukė, nes yra buvę nuomonės, jog karaliaus 
rinkimai esą išimtinėje Steigiamojo Seimo kompetencijo
je. P. Klimas balsavo prieš. J. Vailokaitis ir A. Stulgins
kis susilaikė. Tuo būdu Urachas išrinktas 13-ka balsų. 
Apie Uracho išrinkimą Lietuvos karaliumi liepos 13 d. pa
informuota Vokietijos vyriausybė ir okupacinė valdžia, 
Tas Tarybos nutarimas vokiečiuose sukėlė didžiausią ne
pasitenkinimą. Santykiai tarp vokiečių ir Tarybos dar la
biau pabiuro.

Tačiau fronte brendo katastrofa. Sąjungininkų ka-

Kokios čia pensijos

Žmogus nuo Varėnos at-
— 10 procentų pensijos, tu
rint du ir daugiau nedarbin-

siuntė į Valstiečių Laikraštį šeimos narių lo pro- 
tokį klausimą: j centų...

„Esu pensininkas, antros Atseit, tas žmogus nedar- 
grupės invalidas. Gaunu 30 bingos žmonos sąskaiton 
į-ublių pensijos per mėnesį, ! gaus tris rublius per mėnesį. 
Žmonai 55 metai. Ji ligota,: Jeigu turėtų šeimoj daugiau 
niekur nedirba, yra namų nedarbingų, tai gautų net! 

Prof. J. Matuliui 70 metų 'šeimininkė. Prašau paaiškin-i puspenkto rublio priedo per’ 
i ti, ar man gali būti padidin- mėnesį!..

Kovo 19 d. Lietuvos Moks-! ta pensija, kadangi žmona. Taip atrodo rubliais iš-' 
Ių akademijos prezidentui yra mano išlaikytinė?“ reikštas „konstitucijos ga- 
prof. Juozui Matuliui suka-! Atsakymas: „Turint vie
ko 70 metų amžiaus. i ną nedarbingą šeimos narį

konstitucijos ga
rantuotas senatvės aprūpi- 

(E)nimas’

1969 m. kovo 15 d. Cleve- 
lande įvykusiame PLV val
dybos posėdy dalyvavo sep
tyni senieji jos nariai ir į mi
rusio pirmininko a.a. J. Ba- 
čiūno bei pasitraukusio PLB 
Kultūros Tarybos pirminin
ko dr. A. Klimo vietą pagal 
PLB konstitucijos 21 str. pa
kviesti kandidatai A. Laikū- 
nas ir dr. A. Nasvytis. Pa
tvirtinus sekr. A. Gailiušio 
pateiktą PLB valdybos 1968 
m. lapkričio 23 dienos posė
džio protokolą, buvo aptar
tos PLB valdvbos nariu dar-«/ t
bo sritys ir slaptu balsavimu 
išrinkti pareigūnai į vakuo
jančias vietas: St. Bai-zdu- 
kas — naujuoju PLB valdy
bos pirmininku, dr. A. But
kus — vvkd. vicepirminin
ku, A. Laikūnas — informa-' 
cijos vicepirmininku ir dr. 
A. Nasvytis — PLB Kultu-! 
ros Taiybos pirmininku

Visi kiti PLB valdybos 
nariai liko senose pareigo
se: A. Gailiušis — sekreto-; 
rius ir iždininkas, dr. H. iw 7 I
Brazaitis — visuomeninių j 
reikalų vicepirmininku, M. J 
Lenkauskienė — jaunimo' 
vicepirmininke; dr. V. Ma-! 
jauskas — finansų vicepir
mininku ir A. Rinkūnas —' 
PLB švietimo Taiybos pir-J 
mininku. į

Vliko pirmininkas PLB I

valdybos posėdyje

Į 1969 m. kovo 15 d. PLB 
valdybos posėdį taip pat bu
vo pakviestas ir dalyvavo 
Vliko pirm. dr. J. K. Valiu-! 
nas kartu su Vliko lyšinin- 
ku prie PLB J. F. Daugėla? 
Kartu su svečiu buvo aiškin

tasi eilė abiem pusėm rūpi
mų klausimų — lietuvių 
veiksnių finansų organizavi
mo. lyšių su okupuoto kraš
to lietuviais palaikymo, in
formacijos centro steigimo, 
Vliko atstovybių veikimo, 
veiksnių konferencijos šau
kimo. tarpusavio bendradar
biavimo ir kt.

Vilkas, sudarytas politi
nių lietuvių srovių ir laisvės 
kovos sąjūdžių pagrindu, iš 
paskirties vadovaus politi
nei lietuvių laisvės kovos 
veiklai, ir Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenė su juo sieks 
darbų suderinimo ir abipu
sės pagalbos. Organizacinį 
Vliko tvarkymąsi PLB laiko 
jį sudarančių grupių ir jo 
organu (seimo, tarybos ir 
valdybos) vidaus reikalu ir 
jokiu atveju i tai nesikiš. 
Kiti rūpimi klausimai bus 
konkretizuojami tolimes
niais visų lietuvių veiksnių 
pasitarimais ir šių metų ru
deni šauksimoj jų konferen
cijoj.

Pasikalbėjimai su svečiu 
vyko tarpusavio susiprati
mo dvasioj ir įnešė reikia
mo aiškumo tolimesniam 
nuoširdžiam bendradarbia
vimui. paremtam bendru 
tautiniu mūsų labu.

Giesmių konkurso rezultatai

Br. Budriūnas: suaugusių 
chorui jis sukūrė „Lietuvio 
giesmę“ pagal Putino žo
džius ir vaikų chorui „Mūsų 
žemę“ pagal B. Brazdžionio 
žodžius. PLB valdyba nuta
rė komp. Br. Budri ūnui kon
kurso taisyklėmis skirtąsias 
premijas išmokėti.

„Pasaulio Lietuvio“ 

Bačiūno numeris

1969 m. vasario-kovo „Pa
saulio Lietuvio“ 4 nr. skirtas 
mirusio PLB valdybos pir
mininko a.a. Juozo J. Bačiū
no šviesiam ii- išliekamam 
atminimui. Turiny — PLB 
valdybos vicej irm. St. Rarz- 
duko, Alto pirm. inž. E. 
Bartkaus, Amerikos Lietu
vių Tautinės S-gos pirm. T. 
Blinstrubo atsisveikinimo 
kalbos, apžvalginiai straips
niai „Bačiūnas savo raštuo
se“ ir „Atsisveikinimas 
spaudoje“, kelios amžinin
ko L. šimučio pastabos „Ba
čiūnų prisimenant". J. Ba
čiūno leidinių duomenys ir 
kt. Dr. A. Butkus rašo apie 
„Lietuves nepriklausomybę 
ir Lietuviu Bendiuomenę“, 
iškeliamas Vokietijos rei
cho ir SSSR sutartas ir prieš 
Lietuvą bei kitas Pabaltijo 
valstybes nukreiptas 1939 
m. rugpiūčio 23 d. gėdos są
mokslas, prisimintas JAV 
prezidento R. Nixono anga- 
žavimasis už Lietuvos laisvę 
ir kt. Kaip paprastai, duota 
taip pat PLB valdybos ir 
kraštų bendruomenių veik
los apžvalga, prisiminti savi 
dienos reikalai. Šio numerio 
leidėja? mecenatas — Vil
ties draugija, šiuo būdu taip 
pat pagerbusi buvusį savo 
pirmininką J. Bačiūnų.

VALST. LIAUDININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Kovo 29-30 d. Chicagoje 
Mid Amerika Inn motelio 
patalpose (Laramie ir 79-ji 
gt.) šaukiamas Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Są
jungos atstovų suvažiavi
mas.

Kovo 29 d. suvažiavimas 
prasidės 11 vai. Jame kal
bės valdybos pirmininkas J. 
Daugėla; M. Mackevičius 
padarys esamos padėties 
apžvalgą: A. Kučui vado
vaujant, bus aiškinamasi 
Vliko veiklos temomis — 
pranešėjai J. Audėnas, dr. 
P. Daužvardis ir dr. K. Šid
lauskas.

Vakare 9 vai. pobūvis, ku
rio metu bus pagerbtas dr. 
Juozas Pajaujis, jį pakeliant 
sąjungos garbės pirmininku.

Kovo 30 d. posėdis skiria
mas organizaciniams reika
lams ii- rezoliucijoms priim
ti. Pradžia 10 vai.

PIGIAUSIA 
IR

GERIAUSIA 
DOVANA!

Dovanokite savo drau

gams ir bičiuliams metinę

~ . .... Keleivio prenumeratą. JumsPLB valdybos posėdy taip
pat buvo aptarti tolimesnio i atsieis tik $5, o tas, kuriam
Pasaulio Lietuvio leidimo j jj į,U8 dovanota, per metus 

reikalai. PLB valdvbos na-j
riai padarė savo veiklos pra-Į ka» »avak® gaudamas Kelei-
rešimus ir kt. PLB buv. val-Į vį, jus tikrai atsimins, 
dybos sukaktuviniais 1968 j 
metais skelbtą tautinių gies-! 
mių konkursą laimėjo komp.
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Pasikalbčjimas 
Maiklo su Tėvu

MAIKI O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Labas rytas, Maiki! paima valdžią i savo rankas,
— Labas, tėve, labas ! Ge- jie stengiasi savo vadus įam-

rai, kad išmokai pasakyt lie- žinti ne tik miestų, bet upių 
tėviškai. į ir kalnų pavadinimuose.

— Nu, žinai, žmogus gy- Štai. kai buvo nužudytas
veni ir mokiniesi. ale vistiek prezidentas Kennedis, tai 
durnas numirsi. Plungės že- buvo siūloma pavadinti jo 
maičiai pasakydavo šitą tei-1 vardu visą kraštą arba kurią 
sybę geriau: durnas gimei nors valstiją. Norėta, kaa 
ir durnas nusprogsi. } West \ irginia būtų pakeis-

— Tai neteisybė, tėve.! ta Į Kennedyaną. šis suma- 
Žmogus gyvendamas gali nyrnas nepraėjo, bet vistiek
daug ko išmokti ir protingas 
numirti. Tokiems net ir pa
minklai statomi.

— Maiki. neteisybė ir tas. 
Juk tu turi žinoti, kad pa
minklai yra statomi viso
kiems, kaltais net ir didžiau- 
siems lakudroms. Va, caro 
valdžia buvo pastačiusi Lie
tuvoje paminklą Muravjo
vui. kuris žmones kardavo. 
Juk tu nesakysi, kad tas bes
tija buvo protingas.

— Bet užtai žmonės Mu
ravjovo paminklą nugriovė, 
tėve. Sugriauta ir ta valdžia, 
kuri jj pastatė.

— Ale ką gali žinoti. Mai
ki, gali dar kitą toki pasta
tyt. Gali dar Stalino pa
minklas išdygti. Gaii dar 
visko būti. Ai bečiu!!

— Ne, tėve, Stalinui pa
minklų niekas nestatys. Jo 

•žvaigždė jau užgeso.
— Ale jis nebuvo žvaigž

dė, Maiki. Jis buvo saulė. 
Taip ji mūsų Kapsukas va
dindavo. O Stalinas už tai 
jam atlygindamas visą Ma
rijampolės miestą pavertė 
Kapsuku. Jeigu Muravjovo 
paminklas buvo sugriautas, 
tai Marijampolės miesto, 
kuris dabar vadinamas Kap
suku, žmonės, turbūt, jau 
nesugriaus, ba visgi tai Lie
tuvos miestas.

— Tiesa, tėve. lietuviai 
Marijampolės miesto nesu
griaus, bet Kapsuko vardas! ka.

kaikurioms vietovėms buvo 
prikergta Kennedžio pavar
dė.

— Maiki, Kennedžio mes 
negalime lyginti su Kapsu
ku. Kennedis buvo didelės 
Amerikos prezidentas, buvo 
nušautas, taigi reikėjo jj pa
gerbti. O kas buvo Kapsu
kas? Nei poterių nemokėjo.

— liesa, tėve. kad Ame
rikos prezidento negalima 
lyginti su Lietuvos komunis
tų agitatorium, bet vis dėlto 
komunistams jis buvo dide
lis žmogus. — kitaip jie ne
būtų jo vardu pavadinę 
miesto. Tačiau reikia pasa
kyti. kad jie padarė tai labai 
gremėzdiškai. Jeigu jau 
jiems rūpėjo Kapsuko var
dą Įamžinti, tai bent kalbi
niu žvilgsniu jie kalėjo ge
riau tai atlikti.

— Maiki, blogo darbo ge
rai nepadarysi.

— Galima būtų padaryti 
taip, tėve, kad nors kalbiš
kai jis būtų švelnesnis. Pa
vyzdžiui. galėtų būti Kapsu- 
kynė, Kapsukiškiai arbr 
Kapsukamiestis, bet ne nuo
gas Kapsukas.

— Well, Maik. turim sto- 
rotis, kad Lietuvai būtų grą
žinta nepriklausomybė. Ta
da vėl galėsime atkurti Ma
rijampolės vardą.

— Žinai, tėve, kad man ir 
Marijampolė nelabai patin-

Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS į

(Tęsinys)

Buvusio prezidento vieta tapo panaikinta, ministerių' 
kabinetas panaikintas, keturių autonominių Nigerijos sri
čių premjerai panaikinti, o jų vietas užėmė militariniai 
gubernatoriai.

Amerikos spauda paskellbė: Demokratija Nigerijoje 
mirė.

Buvo skelbiama, kad gen. Ironsi nepriklausė jokiai 
partijai, tačiau po perversmo sudarytąjį jo režimą tuojau 
pasveikino ir „pilnai“ pripažinoKvameNkruma. tuo metu 
dar buvęs „iki gyvos galvos“ išrinktas Ganos respublikos 
prezidentas. Kadangi Nkruma buvo pasiskelbęs vykdąs 
Ganoje „marksistinį socializmą“ ir dėl to su Washingtono 
palaiminimu buvo militaristų nuverstas, tai Amerikoje su
sidarė įspūdis, kad ir Nigerijos diktatorius Ironsi turi būti 
„marksistas“ — antraip, Nkruma nebūtų jo režimo „pil
nai" pripažinęs. Ir Anglija atsisakė tuojau Ironsį pripa
žinti : ji nutarė pažiūrėti, kaip dalykai atrodys toliau.

Kas iš tikrųjų gen. Ironsi buvo, kolkas dar nebuvo 
aišku, tačiau buvusiai anarchijai reikėjo padaryti galą. 
Ne vien tik korupcija nuodijo gyvenimą, bet ir rinkimai 
buvo klastojami, balsai suvagiami arba pakeičiami taip, 
kad laimėtų viena ar kita partija. Partijų priviso daug. ir 
būi iai ginkluotų vyrų vaikščiojo vieškeliais, stabdė prava
žiuojančius vežimus ir reikalavo savo partijoms pinigų. 
Valdininkai piovėsi tarp savęs dėl pirmenybės ir dėl ky
šių. Iš keturių pusiau autonominių apskričių šiaurinis vy
ravo trims kitiems. Per tris mėnesius prieš perversmą po
litinėse riaušėse buvo užmušta 150 žmonių. Prieš pat per
versmą turėjo būti rinkimai, bet vakarų apskrities virši
ninkas Antikola, pasiskelbęs „tautos vadu“, pakeitė bal
savimo dėžių užrašus taip, kad opozicija negalėtų balsuo
ti. Kiti tuos rinkimus visiškai boikotavo, ir „tautos vadas“ 
laimėjo. Bet tuoj prasidėjo protestai ir kruvinos riaušės. 
Rytinė respublikos apskritis jau ruošėsi nuo federacijos 
atsimesti ir steigti atskirą respubliką.

Ir ilgai netiukus taip pasidarė. 1967 metų gegužės 
pabaigoje jos militarinis gubernatorius pulk. C. O. Ojuk- 
\vu nutraukė ryšius su federaline Nigerijos vyriausybe ir 
paskelbė, kad jo valdomoji provincija tampa nepriklauso
ma valstybe, kuri vadinsis Biafros Respublika. Federalinė 
vyriausybė tuojau pradėjo ruoštis kovai su jauna respub
lika. Svarbiausias nesutikimų akstinas — religija. Ir 1967 
m. vasarą jau prasidėjo karas, kuris dar nepasibaigė ir 
šiandien.

Metadorui Eidel San Justui dar pavyko gyvam paspruk
ti nuo sužeisto buliaus, nors jį tas spėjo ir kiek subadyti. 
Atrodo, kad Justas jau nebetęs kovos su tuo bulium ir, 
sako, visai mesiąs šią pavojingą profesiją.

juoktis sveika. Ar tu netiki?
— Tikiu, tėve, kad svei

kiau yra juoktis, negu pykti.
Bet juokai ne visur tinka.

galės būti pakeistas. Ir aš 
nemanau, kad to miesto pa
vadinimą pakeitė pats Sta
linas. Jeigu tą vietovardį bū
tų keitęs pats Stalinas, tai 
jis greičiausia būtų užvožęs 
savo vardą. Man rodos, kad 
Kapsuko vardą Marijampo 
lei uždėjo sav
nistai.

— Vot te be raz! Nepatin
ka Marijampolė. Nu, tai iš- 
virozyk, kodėl?

— Nelietuviškas vieto
vardis.

— Bet ir tavo vardas ne
lietuviškas. Lietuvoj Maikių 
nėra, o vis dėlto žmonės ta- 

komu-' ve mvli. Ir jeigu Marijampo
lės vardas nogut, tai galėsi-

vykdyti, todėl diskusijos nu
tilo. Briando tikslas buvo 
apsaugoti Europą ir pasaulį 
nuo antrojo karo. Todėl ir 

— Olrait, kalbėkimės ne- dabar, kai pradėjo bręsti 
juokaudami. Vot. aš tau pa-! nauJas karo pavojus, to 
sakysiu, kad aš jau išsiilgau! prancūzo sumanymas vėl 
Lietuvos. Nu, tai pasakyk.! Pra(lėta svarstyti. Ir jeigu 
kaip tu rokuoji, kada ji bus susidarytų tokia Europos 
laisva? I valstybių sąjunga, tai gal ir

v. ! Lietuvai būtų proga įsijung- 
Te\ e, to niekas nežino, f j jon lygiateisiu nariu, 

nes niekas nežino, kuo pasi
baigs pramuštgalviškos gin
klavimosi lenktynės taip A- 
merikos ir Sovietų Sąjun
gos. Jos erali sprogti visapa- 
sauliniu karu, ir tada Lietu
vos likimas priklausytų nuo

— Nu, tai tada Lietuva 
vistiek nebūtų laisva.

— Laisva galėtų būti, tė
ve, tik nebūtų absoliučiai ne
priklausoma. Bet nepriklau
somybė ir laisvė yra du skir

to, kas tą karą laimėtų; arba į tingi dalykai. Štai, mūsų A- 
sveikas protas gali paimti! merika susideda iš 50 vals.
viršų, ir tos valstybės, ku
rios dabar taip ginkluojasi, 
gali susijungti ir apsaugoti 
pasaulį nuo visuotinio gais
ro.

— Nu. tai kaip tada būtų 
su mūsų Lietuva?

—Tokia padėtis, tėve. 
Lietuvai

tijų, ir kiekviena jų priklau
so jungtinei valstybei, taigi 
nepriklausomybės neturi, ta
čiau kiekviena yra laisva, 
gali daryti savo ribose, kas 
jai patinka, ir jos piliečiai 
gali laisvai keliauti po visas 
kitas valstijas, nereikia jo
kių pasų. jokių asmens do-

galėtų būti daug' kumentu. Ar tai bloga tvar- 
geresnė, negu viską naiki-, ka? Ne? tėve. tai yra labai 
nartis karas. Europoje ga-: gera tvarka. Ir Lietuva būtų 
lėtų susidaryti laisva valsty- ’aiminga, jeigu ji galėtų įsi- 
biu sąjunga. Panašią Euro- jungti i panašia valstybių 
pai struktūrą po Pirmojo pa- sąjungą Europoje — jeigu 
saulinio karo siūlė išmintin- ęokja sąjungą tenai atsiras
tas Prancūzijos valstybinin-
kas Briand. Jo pasiūlymu, į ’ ...........................
tokia sąjungą vadintųsi — žinai, Maiki. tu čia ne- 
Jungtinės Europos Valstv- siektai nušnekėjai, ale aš no- 
bės. Tai buvo 1930 metais,' nu žinoti, ką kiti apie tai

— O kodėl jie taip pada-' me ją pavadinti Maikyne ari ir tada buvo plačiai apie tai mislina. Todėl etstv pas Za-
rė? j Maikapole. įkalbama. Nors priešingų cirką: jis buvai ras dzūkas,

— Tai politinis fanatiz- — Nedaryk juokų, tėve. balsų nebuvo, bet nebuvo ir, tai pasiklausysiu, ką .Pypa
mas, tėve. Kai tokie žmonės1 — Bet daktarai sako, kad pastangų tokiam sumanymui sakys. Nu, tai dabar gudbai.

DĖL MAROKO VARŽOSI RUSIJA IR AMERIKA

Marokas yra arabų karalystė šiaurės vakarų Afrikoje 
ir arabiškai vadinasi Al Malaka. Rašant šiuos žodžius, 
šitą kraštą valdė karalius Hassanas II-rasis. Prieš tai Ma. 
rodo valdovai buvo vadinami sultonais.

Maroko plotas turi 174,470 ketvirtainių mylių ii 
12,360,000 gyventojų (1962 m.). Svarbiausi miestai: 
Kasablanka, 1,000,000 gyventojų; sostinė Rabat, 227,500 
gyv.; Fez. 216,200 gyv.; Marakesh, 243.150 gyv.; Meknes, 
176,000 gyv.

Kadangi Marokas ribojasi su buvusia Prancūzų Al- 
žerija, tai jis nejučiom pateko prancūzų įtakon, kurie 19- 
jame šimtmety jau gerokai tenai įsigalėjo ir pradėjo šei
mininkauti. Arabai pradėjo maištauti, ir 1910 metais su
kilo visas kraštas. Prancūzai pašaukė iš Alžerijos savo ka
riuomenę ir sukilimą numalšino. Bet ramybės jau nebe
buvo : sukilimai ir riaušės kartojosi per 20 metų.

Per tas kovas prancūzai okupavo beveik visą Maro
ką. išskyrus tik Ifni pakraštį, kurį „globojo“ ispanai. Ofi
cialiai okupacija buvo vadinama „protektoratu“ arba 
„globa“.

Bet negalėdami gyventojų nuraminti, prancūzai su 
ispanais nutarė savo „globą“ atšaukti ir pripažino Maro- 
kui nepriklausomybę. Mahomed V tada buvo Maroko sul
tonu ir pasiskelbė, kad nuo šiol jo monarchija būsianti 
laisva ir nepriklausoma nuo visų svetimų valdžių, laikysis 
griežto neutraliteto>

Tačiau pasirodė, kad nelengva laisvę išlaikyti. Kai 
tik pirmieji okupantai pasitraukė, tuojau į Maroką pradė
jo veržtis Amerika ir Sovietų Rusija. Sostinėje Rabate 
rusai atidarė savo ambasadą, bet Amerika jau buvo užbė
gus jiems už akių. Dar 1950 metais ji buvo padarius su 
prancūzais sutartį ir įrengus Maroke ištisą eilę aerodromų 
savo bombonešiams; be to, dar įtaisė uostą karo laivams 
Turėjo tenai sąvo aerodromų ir prancūzai. Dabar jau lais
vam Majorui negalėjo tokia padėtis patikti. Jis gavo kiek 
ginklų iš Čekoslovakijos ir pareikalavo, kad Amerika ii 
Prancūzija uždarytų visas savo karines bazes ir ištrauktų 
savo kareivius iš Maroko.

Prancūzai pasitraukė. Principe sutiko pasitraukti ii 
Amerika, paliekant karo bazes Maroko vyriausybei, kač 
„sustiprintų jos rankas prieš ekstremistus“ (suprask: prieš 
komunistus). Tačiau laikas amerikiečių evakuacijai ne 
buvo nustatytas.

Tuo tarpu Maroko sultonas Mahomed V-tasis mirė 
ir jo vietą užėmė, jau karaliaus titulu, Hassanas II-rasis.

Ar Amerika pasitraukė iš savo bazių, aiškių žinių ne
buvo: aišku tik tiek, kad Washingtonas pradėjo dosniai 
šerti Maroko monarchiją savo žmonių pinigais. Kaip „In
formation Please Almanac“ parodo. 1957 metais Wa- 
shingtonas suliuobė karaliūkščiui Hassanui $20 milionų. 
1959 metais — $40 milionų. 1963 metais — $53 milionus. 
1964 metais — $39 milionus. (Vėlesnių metų duomenų 
neturiu).

Atrodytų, kad milionais šeriamas Maroko karaliukas 
leido amerikiečiams su savo karo bazėmis Maroke pasilik
ti, nes 1966 metų „Worid Almanac“ sako: „Marokas su
tiko priimti Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Valstybių ka
rinę ir ekonominę pagalbą, tačiau su ta sąlyga, kad jie ne. 
sikiš i Maroko vidaus reikalus“.

(Bus daugiau)

ROMANAI
Alė Rūta, VIENIŠI PA- 

i SAULIAI, romanas, 265 psl.
kaina $3.50.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas, 
365 psl., kaina $5.

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina $3.50.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
,$2.59, kietais $3.75.
Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKS

MAS, 305 psl., kaina $4.00.
Vincas Ramūną*; M1G- 

OfA^ RYTAS, 166pusl., 
Kaina $2.50. Gaunama Ke* 
tuvio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili- 
imo 1935 m., I tomas, 280 
|psL, kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE- 
'MUNO SŪNŪS, 11 tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75, 

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

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psL, 
teaina $2.50.

Kazys Almenas, UPE | 
RY1US, UPĖ 1 ŠIAURĘ,
romanas I dalis, 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lies kaina $300.

Alė Rūta, KELIAS | 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vrtautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS, 
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl.. kai
na $2.50

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
532 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESME, premijuotas 
omanas, 201 psl.. kaina 
12.50.

Kazys Plačenis, PULKIM
ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo, 
[I laida. 160 psl. kaina $2.00 

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
iuotas romanas iš politinių 
■migrantų gyvenimo, 268 
-si., kaina $2.50.
Juozas Kralikauskas, TIT

NAGO UGNIS, premijuota3 
□manas, 205 pusk, kaina 
;2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre- 
nijuotas romanas, 279 psl., 
raina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
>VIEJŲ GYVENIMŲ 462 
usl., kaina $4.50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
s knygnešio kun. M. Sida- 
avičiaus gyvenimo, 233 psl., 
raina $2.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRI2 T A f 
CALNUS, 509 pusi., kaina 
<5.00.

Aloyzas Bnrcnav VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na S 1.50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 216 
psl., kaina $3.
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MOTERŲ SKYRIUS
Teises patarimai Šeimininkėms

Henrika* Radauskas

• • i ■ ».:

Gandras
Pavasaris. Iš tolimų kraštų, po ilgų ir sunkių klajo

nių j savo tėvynę grįžta paukščiai. Su jais kartu paskren
da ir lietuvių numylėtasis ilgakojis varlinėto jas. Prieš ke
letą metų Lietuvoje vyko populiariausio paukščio ”rinki- 
mai“, daugiausia baisų gavo baltasis gandras. Tuo būdu 
jis tapo lietuvių tautiniu paukščiu.

Ir tai nenuostabu. Retai kuris spainuotis Lietuvoj 
taip gerai žinomas, mylimas ir globojamas, kaip gandras. 
Savo originalia išvaizda, rimta laikysena, gražiu polėkiu 
jis domina visus. Tradicinis žmogaus ir gandro draugys
tės ir palankumo simbolis — senas vežimo ratas, Įkeltas Į 
medį ar pritvirtintas ant stogo — yra būdinga Lietuvos 
kaimo vaizdo smulkmeną. į į '

. ". Ii'1958 metais po visuotinės gandui apskaitos paaiškė
jo, kad Lietuvoje peri apie 8.800 šių paukščių porų. Dau 
giausia jų gyvena Pagėgių, Priekulės. Šilutės, Tauragės, 
Plungės ir Klaipėdos apylinkėse.

Vos tik grįžę iš šiltųjų kraštų, gandrai užima senuo
sius lizdus ir pradeda rūpintis jų remontu. Lizdas kasmet 
vis papildomas, tampa didžiuliu griozdišku statiniu. Pa
telė padeda 4-5 baltus kiaušinius. Porelė, pakaitomis pe
rėdama, tupi ant kiaušinių 30 dienų. Visa šeima paprastai 
dar maitinasi artimose apylinkėse, o nakvynei kiekvieną 
kartą grįžta drauge į lizdą. Ramiomis, saulėtomis dieno
mis gandrai mėgsta sklandyti, sukti ratus aukštai padan
gėse. Tai lyg savotiška mankšta prieš tolimą kelionę. Rug
pjūčio pabaigoje jie palieka Lietuvą ir žiemoja net toli- i 
moję Afrikoje.

PAVASARIS

Ka* man pavasaris! Ne brolis. 
Ne draugas ir ne giminė.
Bet koks platu* ir vaiskus tolis, 
Kad negaliu nepaminėt,
Jog ji* sudarė foną lapų. 
Žiedų, ir paukičių. ir sakų,
Kad parke vėjas krūmą kvapi; 
Pagavą* purtė uz plaukų,
Kad saulė buvo kaip poetų 

Garbė: ugninga ir sena, — 
Turiu raiyt, kad ji spindėtų, 
Kai jau seniai užges diena.

Advokatė M. ftveikamkieai salike 
kyli į Keleivio skaitytoją klausimus leisis 
reikalais. fią klausimai tari bdti 
iaf< m — — — — — -
sakymas Spausdinsią 
LaMke rei|k» pažymėti
skaitytoj
Klaasimas prašome siųsti t

M. Šveikauskas, Attoraer at Lau. 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mase. 02132

Klausimas

Nutarę važiuoti į kiną 
(muvies), pasiėmėme savo

Prašome mums patarti, 
ar mums apsimokėtų pa
traukti atsakomybėn "par- 
king lot“ savininką? Jei bū-

Prezidentienė ir du iš 6,000 varguoliu vaikai džiaugiasi 
speciale programa Ringiing Brothers ir Barum & Baiiey 
cirke Washingtone. Programoje vaikams dalyvavo ir įžy. 
mosis komikas Loa Jaeobsas.

automobilį, kurį mes papras-; tų vilties iš jo gauti automo. 
tai pasistatome netoli kino. • bilio vertę, mes tai būtinai 
Tačiau dėl sniego mes ne- • padarytume. Jei, iš kitos pu 
galėjome rasti vietos savo sės. nėra vilčių priverti* 
automobili Ir jį turėjome mums apmokėti nuostolius, 
pastatyti “parking lot“ už tad mes nenorėtume išleisti 
tris dolerius. Išėję iš kino, Į pinigus bylinėjimuisi. Būąj- 
nuėjome į tą vietą, žiūrime, • me dėkingi už greitą atsa- 
automobilio nėra. Iš karto kymą. Ar mes turime daug 
pamanėme, kad ne į tą vie- laiko teisman paduoti? Jei 
tą nuėjome, bet pasirodė,
kad ta pati vieta, tik auto
mobilio nebėra..

VELYKŲ RIEŠUTINIS 

TORTAS

1 puodukas valakiikų rie
šutų (sumaltų).

1 puodukas cukrau*.

8 kiaušiniai.

Vz puoduko miltų.

% arbatinio šaukštelio so
do* "Royal“.

Trynius sutrinti su cuk
rum. Kai visa medžiaga bus 
sumaišyta, į tešlą įmaišyti 
išplaktus astuonių kiaušinių 
baltymus. Tešlą sudėti į dvi 
formas. Kepti pusę valandos 
350 laipsnių kaištyje.

Abi dalis patartina aplais
tyti vynu. Vienos formos 
kepinį aptepti tepalu pagal 
savo nuožiūrą, ant jo uždėti 
antros formos kepinį ir jo 
viršų aptepti citrininiu gla
jum (liukru) ir papuošti.

Lietuvoje gandrai globojami, jiems rodoma pagarba 
Vargiai atsirastų žmogus, kuris drįstų šį paukštį nuskriaus- ! 
ti ar užmušti. Lietuvos žmonės gandrą laiko laimės nešė- ( 
ju, apie jį sukurta daugybė pasakų, dainų, patarlių, yra 
įvairių prietarų. Pavyzdžiui, jei gandras išmeta iš lizdo, 
vieną vaiką — tikėkis sausos vasaros; jei gandrą kas nu- '} 
skriaudžia, jis keršydamas atneša snape žarijų ir padega' 
skriaudėjo namo stogą, šiam paukščiui patikėta ir atsakin-. 
ga pareiga žmogaus gyvenime — jis “aprūpina“ šeimas' 
naujagimiais.

Kiškis
Kaip tik jis nevadinamas: zuikiu, žvairiu, ilgaausiu, 

skeltalūpiu... Kokių tik blogų savygių jam nepriskiriama: 
ir bailys, ir pagyrūnas, ir gudrumu nepasižymįs.

Visa tai — iš pasakų. Tačiau iš tikrųjų kiškis yra 
toks, kaip ir kiti žvėreliai: persekoja priešai — bėga, ar
tinasi neganda — slepiasi. O kai dėl gudrumo, tai zuikis 
ne tik rudauodegę laputę, bet ir skalikus taip Įvilioja į sa
vo pėdsakų kilpą, kad kol pastarieji ją išnarplioja, žvai
rys jau būna už devynių kalnelių. j

Kovo-balandžio mėnesį kiškė atsiveda 3-6 (kartais ir J 
daugiau) kiškiukus. Gimsta jie reginčiais, apaugę tankiu 
kailiuku, su prasikalusiais aštriais dantimis. \ os tik gimę 
80 gramų rusvi kamuoliukai įninka čiulpti motinos pieną. 
Pasisotinę jie tūno kur nors vagoje ar duobutėje, laukda
mi sekančio motinos apsilankymo.

Patelė maitina savo vaikus ne taip jau dažnai. Jos 
pienas labai riebus. Vieno valgymo kiškiukui pakanka 2-3 
dienoms. Pavalgydinusi keletą kartų, kiškė palieka savo 
vaikus likimo valiai. Dabar jie patys maitinsis gležnute 
žolele, patys apsisaugos nuo priešų, — o jų žvėriukai turi 
nemaža. Tai be priežiūros paleisti šunys, katės, lapės, višt- 
vanagiai ir varnos.

Pavasarinės plikšalos, atlydžiai ir staigūs šalčiai taip 
pat praretina zuikių šeimyną. Išlieka gyvi tik patys iš
tvermingiausieji, labiausiai prisitaikę prie įvairių negan
dų ir aplinkos.

Pilkasis kiškis — laukų, krūmų, pamiškių gyvento
jas. Platūs dirbamieji plotai. sukutlfrrtntTTsniaausintos že
mės — puikiausios sąlygos jiems vmstis awintiĄ

Ilgaausiai minta augaliniu maistu^ole, medžių žie
ve ir ūgliais. Žiemą jie mėgsta lankytis žiemkenčių lau
kuose, net šunų nepabūgdami, užsuka į sodus.

Veisiasi Lietuvoje ir baltasis kiškis, didelių girių gy 
ventojas. Pavasarį jis ima pilkėti, šertis, o vasarą pasida
ro visai pilkas. Artėjant žiemai, atvirkščiai, ima balti. 
Kartais gamta negudriai pasijuokia iš baltojo ilgaausio: 
Mai jis jau užsivilko baltus kailinius, o sniego dar nė 
kruopelytės.

Baltųjų kiškių Lietuvoje, palyginti, nedaug. Kurkas 
daugiau pilkųjų žvairių.

Holbvoodo aktorę Jovce Jillso- 
naitę, 23 m. amž-, buvo pagrobę 
du jaunuoliai. bet policija suspė
jo ją greitai išlaisvinti.

VIENGUNGIAI GINA 

MOTERIS

Abussono (Prancūzijoj)

Nuėjome ieškoti, gal, sa
kome, surasime kokį žmogų, 
kuris tą vietą daboja, bet 
nieko neradome. Ten buvo 
lentelė, kurioje buvo para
šyta, kur reikia skambinti 
”emergency“ (netikėtumo) 
atveju. Paskambinome, at
sako kažkokia moteris, sa
ko, dabar nieko nėra, skam
binkit iš ryto.

Tada mes paskambinome 
policijai. Tie atvažiavo, sa
ko, nenusiminkit, greičiau
siai kokie nors vaikpalaikiai 
pasiėmė automobilį pasiva
žinėti. Sako. nebebus gaso-

yra vilčių tokį reikalą ‘lai
mėti, nenorėtume pavėluoti.

"Keleivio“ skaitytojai

Massachusetts.

Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas į- 

domias knygas:
Atsakymas į Draugas don Camillo,

Norint bendrais bruožais'ido,nūs klebono ir vietinės 
į Tamstos klausimą atsakyti. komunistų partijos sekreto

riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Auksiniai rageliai, Prano 
64

miesto viengungiai kreipėsi i nno, jie paliks automobilį, 
į vyriausybę, prašydami su- jr mes suradę jums tuoj pa

skambinsime. Jie mus nuve
žė namo.

Iš ryto vyras paskambino 
savo draudimo agentui, sa
ko, mums pavogė automobi
lį. Draudimo agentas ra
miausiai sako: deja. jūs ne
turite ”theft“ (vagystės) 
draudimo. Vyras nustulbo. 
Jis visai nei nesvajojo, kad 
mes tokio draudimo neturi
me. Tiesa, automobilis nebe- 
naujas — 1965 metų, bet la
bai gerame stovyje, o mūsų 
mokėjimai už draudimą mil- 
žiniški. Manėme, kad nuo 
Visokių nelaimių apdraus
tas.

mažinti specialų mokestį, 
kurį turi mokėti neištekėju
sios moterys. Jie mano. 
kad sumažintas mokestis su
laikys moteris nuo bėgimo 
iš Abussono.

BAŽNYČIA NEKALTA,
VELNIO JĖGA YRA

Keleivy buvo rašyta, kad 
Šveicarijoje buvęs katalikų 
kunigas Stocker varė velnią 
iš 17 metų mergaitės. Vel
nias buvo taip užsispyręs, 
kad mergaitę apleidęs tik 
tada, kai ji buvo mirtinai 
užplakta. > •

šioje byloje prokuroras 
kaltino ir bažnyčią, kad ji 
palaikanti prietarus. Bet 
prel. Teobaldi jam priešta
ravęs.

Ta byla rado atgarsio ir 
Bostono diocezijos laikraš
ty Tbe Pilot. Iš ten sužino
me vieno Šveicarijos vysku
po pareiškimą, kad katalikų 
bažnyčia pripažįsta velnio

>1 )

yra būtina turėti smulkesnių 
žinių, pav., ar Tamstos pasi
laikėte raktą, pasistatę au
tomobilį; ar Tamstos gavo-) Naujokaičio eilėraščiai, 
te kokį nors "bilietuką“ (ti- ‘ psl., kaina $2. 
cket); ar buvo prižiūrėto-’ pušys, Halinos
jas (attendant), kai Tams-Į Didžiulytės . Mošinskienės 
tos pasistatėte automobilį;; trumpų vaizdelių - apy- 
kokia ten yra pasistatymo braižų, 176 psl., kaina $2.50. 
(parking) tvarka. Teisiniai, . „.
tokiais atvejais būna arba!
vadinamasis "bailment“, t. j rašė Alė Būta, 20o psL kai" 
y. "laikinas“ automobilio n® kietais viršeliais $3.75, 
atidavimas kito asmens ži- i minkštais $-.50.
nion (control), arba "pasi-i Nužemintųjų generacija, 
samdymas vietos“ automo.l egzilio pasaulėjautos eski 
biliui pasistatyti. Pirmuoju; zai, parašė Vytautas ~ 
atveju "parking lot“ savi- lig, 77 psl., kaina $2. 
ninko atsakomybė savo kli-

Kavo-

DUONOS KEPALĄ —
PER 4 MINUTES

Fort Benninge, Ga.. išmė
ginta nauja karo virtuvė,
Kuri kaitinama mikro ban
gomis. Tokia virtuvė yra 12 
pėdų ilgio, 7 pėdų pločio ir 
8 pėdų aukščio, taigi pana
ši į didelę spintą. Ją galima 
vežioti 2 tonų sunkvežimy.
Ji turi ne tik krosnį, bet ir . y dj f |f
šaldytuvą, kuname sutelpa bet * .
dienos davinys 200 kanų. j (eį’orcism) teleidži^

Tos virtuves krosnis galp matik su ja]ju 
per 1 valandą iškepti 100 kidim^r kūn' 
svarų jautienos. Kalakutą m-s e9ančj -ęžtai ttž. 
JI iškepa per 45 minutes, o, dl.austos Taj • vcIni, g 
duonos kepalą per 4 minu-žmogaus

Nėra abejones, kad ne uz k- . jo'kūno kankintt 
kalnų laikas, kada ir papras- į 1
ta šeimininkė savo namuose t «eeoooeeeosoeoaoeoooeeeu 
galės turėti tokią krosnį ir
kilus panašiai tobulus virtu 
vės įrengimus. Daug leng .
viau dabar yra mums virtu-i ro°° tuTl nuovoką,

kurie galvoja taip pat, kaipvėje šeimininkauti, negu
1 mūsų motinoms, bet dar 
daug lengviau bus mūsų 

(dukroms.

Tik tie žmonės mum* at

ir mes.

>U'i7
Skambinome į policiją. 

Sako, automobilio dar nera
do. Skambinome "parking 
lot“ savininkui. Tas sako,

entų atžvilgiu yra griežtes
nė.

Patariu Tamstoms nueiti 
pas vietinį advokatą. Kai 
Tamstos jam papasakokite 
"svarbiausias“ (essential) 
aplinkybes, jis Tamstoms 
pasakys, ar apsimoka bylą 
iškelti, ar ne. Jei jis nutarę 
kad yra pagrindo byląi isy. 
kelti, jis, žįųoma, tufės įro-*’ 

/ dyti. kad "parking Jot?* sa
vininkas buvo "neatsargus“ 
(negligent) Tamstų atžvil
giu. .

Iš viso nesuprantu, kodėl 
žmonės nepasirūpina suži-

jam esą labai gaila, bet tai; noti iš savo draudimo agen- 
nėra jo atsakomybė. Mes tie- Į tų, kokios rūšies draudimus 
siog negalime suprasti to- jie turi ir kokių neturi. To
kios situacijos: mokam šim
tais už draudimą, o automo
bilis nėra apdraustas nuo va
gių. Mokame tris dolerius už

kias žinias pravartu turėti 
apsidraudžiant, o ne ištikus 
akcidentui ar kitokiai nelai
mei. Vadinamasis "theft“

Varpas nr. 8, 206 psl., kai
na $2.50.

Aidas tarp dangoraižių,
romanas, parašė D. Nendrė, 
365 psl., kaina $5.

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

w KĄ LAUMES LEME

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini* 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 2S4 pusi., kaina $3.

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

automobilio pasistatymą, ir draudimas nėra toks jau 
niekas nėra atsakingas už į brangus, kad reikėtų jo at- 
be priežiūros palikto auto-; sisakyti. Jei žmonės ir nuta- 
mobilio pavogimą. Jeigu jie j r<8 neturėti vadinamojo 
negali prižiūrėti savo. biz- "cellįsįpn“ drandifųok|aį tu
nto,, kodėl jien^dėi^femi^rėtij.ą^ųpi
skelbtis, kad jie priinUš arfto' jierpį dMffifttytšt Jr
mobilius "pasistatyti (for f "theft“;:(vagystės)t araudi- 
parking). mo mūsų laikais ir mūsų są-

; lygomis, kai automobilio pa 
Dabar jau trečia savaitė, į vogimas nėra jau toks retas 

kaip automobilio nėra. Vy- atsitikimas.
ras turi važiuoti darban au
tobusu. ir aš turiu pasisam
dyti ”taxi“, važiuodama į 
krautuvę. Mes vis tikėjomės, 
kad automobilis bus suras- 

| tas, bet dabar nebeturime 
vilties.

1
•7/ iUiin

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(•sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

j ■. SI **1^3 O1 , ,

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius wl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytė* Nemunėlio 
tik ką liejusią knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOS1UKAS, 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiikinys. Ta* ro
do* kad tie, kuriem* knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite savo vaikučius, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna
ma ir Keleivy.

r
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Vietinės žinios
■»= '<iK 5k *rni>i£ •»in;-n)b?!U»i

Mūsų padėka
I

Seniausių lietuvių radijo! 
programų N. Anglijoje 35 
metų sukaktuvinėj talentų 
popietėj dovanas laimėjo:

Julija, Kazys, Richardas 
ir Diana Grausliai iš Lon- 
donderry, N.H., už dainavi
mą ; Andrius Krisiukėnas už 
smuikavimą; Jonas Alekso, 
nis. Tomas ir Jarūnė Gimiai 
už V. Kudirkos pasakėčios 
deklamaciją; Ona Marija 
Statkutė iš Randolpho už šo
kį; Edvardas Budreika už 
smuikavimą; Debbie Vollen 
iš Hudson. N.H., už grojimą 
akordeonu.

Šokių varžybas laimėjo;
„mamės-papės“ polkos— 

Ona ir Jonas Statkai iš Ran
dolpho. jaunimo polkos — 
Regina Baikaitė ir Vytautas 
Ivaška iš So. Bostono, val
so — Marija ir Jurgis Jurė
nai iš So. Bostono, tango — 
Elena Gorodeckienė iš Wor- 
cesterio ir inž Henrikas Šat- 
kus iš So. Bostono, tvisto — 
Liuda Normantaitė iš New- 
tonville ir Juozas Dapšys iš 
So. Bostono, pensininkų pol
kos — Mikalina Povydienė 
ir Jonas Overka iš Dorches
terio.

Dėkojame visiems, kurie 
parėmė piniginėmis auko
mis, sveikino 35 m. sukak
ties proga popietės leidiny, 
visoms šeimininkėms, kurios 
padovanojo vienokio ar ki
tokio savo gamybos maisto. 
Dėkojam talentams, jų tė
vams, mokytojams, teisėjų 
komisijai, visiems atsilan
kiusiems, — ačiū visiems, 
kurie padėjo darbu ar kuo 
kitu, kad šis parengimas pa
sisektų.

Steponas ir Valentina 
Minkai

Buvo didele mugė

pasižymėjęs krepšininku

Plačiai žinomų Bostone 
Paulos ir Edmundo Ketvir
čių sūnus Lary, 6 pėdų 10 
colių aukščio jaunuolis, lan
ko Morris jaun. kolegiją 
Pittsburghe. Jis yra senas 
krepšininkas. Tos kolegijos 
krepšininkai viso krašto 
jaun. kolegijų (o jų yra a- 
pie 450) krepšinio rungty
nėse laimėjo antrą vietą. 
Į tą laimėjimą ypač didelis 
Lary Ketvirčio įnašas.

inž. V. Kubiliaus

Keleivio nr. 11 paskelb
tame bostoniečių aukotojų 
Vasario 16-sios proga sąraše 
praleista inž. V. Kubiliaus 
pavardė, kuris Altui aukojo 
25 dolerius.

Bostono
«»ARENGUW KALEN DOBI Ub

Kovo 28-30 d. Tautinės 
S-gos namuose grafikos pa
roda — darbai iš Vilniaus 
ir Paryžiaus. Ruošia neolitu- 
anai ir santariečiai.

• e e
Balandžio 6 d. 7:30 vak 

vak. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėję skau
tų akademikų šokių vakaras.

• • •

Balandžio 13 d. So. Bosto-

Padilta
Mūsų brangaus vyro ir tėvo

Z > POVILO BLAKUCIO

>< Hgąje rūpestingai globojusiam ir stiprinusiam dr. 
A. Krisiukėnui ir paskutinėn Kelionėn išlydėjusiam 
kun. P. Dagiui iš New Yorko, šv. Petro parapijos kle
bonui’A. Baltrušūnui už užuojautą ir maldas, Bostono 
Lietuvių Evangelikų parapijos pirm. A. Orentui ir pa
rapijiečiams, So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jai, Lie
tuvių Moterų Klubų Federacijos Bostono klubui ir dide
liam būriui draugų ir pažįstamų už užuojautą ir iške
liavusiojo pagerbimą, už gėles ir aukas Povilo vardui 
prisiminti — reiškiame nuoširdžiausią padėką.

Ona Blakutienė ir Irena Manomaitienė

vark, N.J.. V. Vencius, Chi
cago, 111., J. Baltrušis, Royal- 
ton, III., ‘ K. Cirbulėnas,! 
Brockton, Mass., A. Kubi-I 
liūs, Chicago, III.. A. Pocius, 
Rockford. III.. A. Sutkaus. | 
kas. ,Qąkville, Conn.

Po 50 centų: L. Paulaus
kas, Loveli, Mass.. S. Tata- 
rūnas, Hudson. Mass., V.

! Astašauskas, Baltimore, Md. 
A. Kaminskas, Middle Vil- 

, lage, N.Y., S. Grušauskas, 
New Britair, Conn.. J. Kai
rys, Fairvietv, Conn.. A. 
Rimkus. Brooklyn, N.Y.

Visiems aukotojams nuo
širdžiausiai dėkojame.

Keleivio administracija

Ekskursijos i Lietuvą
BIRŽELIO 3 dieną (registracija baigiasi balandžio 25 di)

, LIEPOS 15 dieną (rebistracija baigiasi birželio 10 d.)

KAINA

Įskaityta kelionė lėktuvu — pirmos klasės viešbučiai su maistu. 

Grupių dydis ribotas — ne s i vėluokite!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVF.L SERVICE
390 West Broadway
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

PAVYZDINGI TĖVAI 

IR SPAUDOS RĖMĖJAI

Ont., M. Tiškus, Brooklyn,
N.Y., A. Visockis, St. Ca-
therines, Ont., A. Zamžic-

.. . , . kas. Columbus, Ohio, L.Uoto spaudo* myluojąs. Undraitis
Mass., P. Styra, Toronto. 
Ont.. A. Kalashnikov. Hart
ford, Conn., P; Dainis, New 
Westminster, B.C., J. Vilkas,

N & T OIL CO.. Ine.
Jurgis Kasiulis iš Union
Pier, Mich.. prieš Kalėdas, 
besisvečiuodamas pas duk
rą Oną čeikienę Kanadoje,
visiems 4 savo vaikams už- Montreal, Lapini
prenumeravo Keleivį. Da- k u ^a„ £uc’ g Rri_ 
bar)grjžęsnamo..rsauuzsi.ivi(,kas SudbtH^ Ont> p
prenumeravo.

Jei daugiau būtų tokių tė
vų. mūsų spauda žydėte žy
dėtų.

Ačiū Jurgiui Kasiuliui.
» • *

Bivainis. Detroit. Mich., M." 
Jakavonis, Briatol. Conn.. 
A. Anilonis, Lansing, Mich., 
K. Bielevičius, Phoenix, Ar., 
J. Krušinskas, Brooklyn, N. 
Y., J.K. Ambrazas, Montre- 
al, Que.

Po $1: J. Pašakamis.

tik išsinešė glėbį naujų įsi
gytų knygų, bet dar priedo 
dukteriai Nijolei Grinkienei, 
gyv. Randolph, Mass., užsa
kė Keleivį visiems metams, 

no Lietuvių Pil. Dr-jos sa-! Girdi, tegul skaito, tegul ne
įėję Šv. Petro lietuvių para- pamiršta gimtosios kalbos!

Jau nuo seniau mūsų pa
žįstama Aldona Adomkavi- 
ėienė iš Dorchesterio, Mass.., Dorchester, Mass., P. Belec- 
vėl mus aplankė ir vėl ne kas. Brooklyn, N.Y.. J. Mi-

pijos choro metinis koncer* 
tas.

• • •
Balandžio 13 d. Margučio 

popietė vaikams skautų 
būkle (So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos namuose), ren
gia Senųjų Lapinų Skautų žodi. 
Būrelis.

Gaila, kad neperdaugiau- 
sia tokių rūpestingų ir gim
tąją kalbą mylinčių motinų 
šiuo metu beturime.

Nuoširdžiai linkime A. 
Adomkevičieneji ir toliau 
gaivinti lietuvišką raštą ir

Tai Baltijos ir Žalgirio 
skautų tuntų mugė. Kitokių • • •
ir nebūna. Jie į ją kvietė at- Mmdžio 20 d. So. Bos- 
vykti pėsčius ir važiuoto, tono Lietuvių Piliečių Dr-jos 

ant bėro žirgo nscia atjoti,, m aukšt0 L v. S-gos 
pasivaisinti, pasmaguriauti Ramovės muzikos ir dainų
ir ožkos pieno kiek paragau
ti, laimę išbandyti ir skautų- 
skaučių darbelius pamaty
ti.“

Kas ten sugūžėjo 
gė ir gėrė, kokius
matė ir kaip gėrėjosi Pauli. jew^'vaidina“'Alfe Rūtos 
nos Kalvaitienes į sceną iš
vestu jaunųjų „aktorių bata- 
lijonu“ Gėlių karalijai pa
vaizduoti, sužinosite kitą 
kartą.

vakaras.

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

1969 m. vasario mėnesį 
Keleiviui paremti aukojo:

J. Vasiliauskas, Dorches-

• * •
Balandžio 27 d. 3 vai. po

.Talcsistai protestuoja

Kovo 20 d. apie 500 Bos
tono taksistų automobilių 
virtinė ištisą valandą važi
nėjosi po miestą, tuo būdu 
pareikšdami protestą ir rei
kalaudami daugiau apsau
gos. Mat. vis dažnėja taksis
tų ne tik apiplėšimai, bet ir 
nužudymai. Dešimt minučių 
visi taksistai „streikavo“ — 
nevežiojo keleivių. Taksiu, 
tus ypač sujaudno 27 metų 
amžiaus taksisto Zwickerio 
mirtis, kurį nužudė 3 jau
nuoliai.

Sveikino ii Floridos
Ligas įveikęs lowellietis 

L. Paulauskas išvyko į Flo
ridą sveikatos atgauti ir iš 
ten siunčia sveikinimų kalei- 
viečiams. Rašo, kad ten da
bar žaliuoja apelsinų laukai 
ir žydi gėlės.

„Žiogą ir skruzdėlę4 
• • •

Gegužės 3-4 dienom Tau
tinės S-gos namuose V. Ra
to kūrinių paroda, kurią ren
gia Bostono Skaučių Židi
nys.

• • •

Gegužės 4 d. 4 valandą po 
pietų Sandaros salėje, 124 
F St. Sandariečių Moterų 
Klubo našlių karalienės pa
gerbimas.

• • •

Gegužės TT d„ sekmadie*
nį, 3 valpbįjlet^- Bostono
Lietuvių DrtttAfo Sambūrio
spektakfid Lietuvių Piliečių
D-jos salėje.

• • •
Gegužės 18 d. So. Bosto.

no Lietuvių Piliečių Dr-jos
keltuvo atidarymo banketas
savo namų salėje.

s s s

Ottarville, On
tario. g8.

Po $5: M. Juška, Dear- 
bom, Mich., J. Kamar. Det
roit, Mich.. J. Rasys. Cam. 
bridge. Mass., A. Pamatai
tis, Port Colbome, Ont., M. 
Katin, Nonvood, Mass., Li- 
tho Art Studio, Chicago, III.

Po 64: J. Stradomskis, 
Delhi, Ont. J. Daržinskas, 
Mt. Clemens, Mich., T. Su
bačius, Montreal. Que., C. 
Juška, Monareal, Que.. E. 
Bakūnas, Brooklyn, N.Y., V. 
Zlatkus, N.Y.

. M. Sibelskis, Hospeler, 

.OnL, 6&>50n; -t t

r Po 63: G. Miller, Downer 
Growe, BĮ., V. Leveris, To
ronto, Ont., J. Grigaliūnas, 
Oak Lawn. III., N.N., West- 
wood, Mass.

Po 62: A. Stonis, West 
Kensington, Pa., S. Ragaus-
kienė, Chicago, m., J. Kon. 

Birželio 1 d. 2 vai. popiet tautas, Clifton, N J., F. Ma- 
šv. Petro parapijos bažny-tūza, Hartford, Conn., V. 
čioje kun. Ant SaulaičioJ Alesander, Waukegan, Ilk, 
S J., primicija. Po mišių vai-’H. Lapash, Far Rockway, 
šės Lietuvių Piliečių Dr-jos N.Y., E. Mažeika, Simceo, 
ffl-jo aukšto salėje. į Ont, Ch. Garbus, Windsor,

liūs. Brooklyn, N. Y., J. Stan
kus, E. Hamptori, N.Y., A. 
Gaidys, Ozone Bark, N. Y., 
W. Pundis, Binghampton, 
N.Y., M. Tamašauskas, Mas- 
peth, N.Y.. J. Draugelis, 
Brooklyn, N.Y.. P. Maksrū- 
nas. Montreal. Que., A. 
Tamkevičius, Montreal. Qu., 
P. Petronis, La Šalie, Que., 
J. Kinderis, Montreal, Que.,
J. Eimutis, Montreal, Que., 
A. Vaivada, Toronto. Ont.,
A. Padalskis. Paris, Ont., K. 
Marcinkus. A. Garbus. J. Mi
kalauskas, J. Kvedaras. P. 
Daujotas, J. Brajus, J. žiu- 
rinskas, — visi iš Toronto, 
Ont, V. Vaičėnas, Water- 
bury, Conn., W. Račkus, 
Baltimore, Md., A. Kara
lius, Cicero, IR., J. Silks, 
New Haven. Conn.. S. šu-1 
kys. Sioux Lockaut. Ont., 
Kuzienė, Manchester, Conn.
B. Šukys, Pittsburgh, Pa., B. 
Shivok, Dearnbom, Mich.,
K. Tamošaitis, So. Boston, 
Mass.. S. Pilka. Lewiston, 
Me., S. Žemgulis. Easton. 
Pa., Gedvilą, Kevanee, III., 
J. Galminas, Cabot, Ont., A. 
Sarulis, Urugvajuj, J. Ma- 
sauskas, Welland, Ont, J. 
Janush, Rumford, Me.. M. 
Shaulys. Pittsburgh. Pa.. M. 
Buinickas. Northampton, 
Mass., A. Andriušis, Brook
lyn, N. Y., J. Schiller, Leth
bridge, Alberta, M. Tatarū- 
nas, Lawrence, Mass., A. 
Vilčinskas, Gardner, Mass.. 
Miller, Rhineland, Wisc.. 
P. Jacobs. Lefleche City, 
Que., M. Pulkauninkas. 
Lethbridge, Alb., K. Balt
rus, Los Angeles, Cal., M. 
Markūnas, Newburgh Hg., 
Ohio, K. Gauchas, Gary, 
Ind.. A. Bekša, Long Beach, 
Cal.. B. Mištautas. So. Par- 
cupin, Ont. A. Krisiukėnas. 
Milton. Mass., L. Geathe, 
Kenosha, Wisc., P. Palaitis, 
Phila., Pa., N. Žilinskas, 
West Nevrton, Mass., J. 
Žvirblis, Richmond Hill, N. 
Y., C. White. Royersford, 
Pa., J. Beker. Hartford.; 
Conn., P. J. Ekelevich, Ne-į

Vertingiausia ir 

geriausia dovana
I LIETUVĄ 

DOVANŲ! PAŽYMĖJIMAI 
JAV DOLERIŲ

CERTIFIKATAI
Jūsų gimines galės daug 
pigiau pasirinkti ką norės, 
kada norės ir gaus daug 
daugiau. Jūsų giminės tai 
patvirtins. Tūkstančiai jau 
užsakė
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS
savo giminėms per
INTERTRADE EXPRESS 

CORP.,
ir jų giminės jau rašė, ko
kie jie laimingi ir kaip jais 
patenkinti. Už tų pažymė
jimų išrašymą nei jūs, nei 
jūsų giminės nieko nemo
ka, nes mes gauname ko 
misiją už tą darbą.
Jeigu jūs dar neužsisakėte 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMO.
paprašykite veltui katalo
gų su smulkia informacija.

UŽSAKYKITE TUOJ 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.

125 East 23rd Street
New York. N.Y. 10010

Prašykite mūsų katalogų 
veltui

Svarbu
šaldytuvai
Dabar mes priimame užsa
kymus tuoj pristatyti jūsų 
giminėms šaldytuvus. Jie 
yra 9 rūšių nuo 85 iki 240 
litrų. Kaina nuo $111.11 
iki $236.33. Prašome klaus
ti informacijų.

*1 M

641 E Broadway So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
Q Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo (rengimas

S kankink ito

268-4662

The Rosengard 

Clinic
980 Waat Broadway 

(Tarp E ir F gatvių)

South Boston, Mass. 02127

Dr. David E. Rosengard ir profesijos bendradar- 
biai praneia, kad Rosengardo klinikoj atidarytas 
modernus

dantų skyrius
Jis aprūpintas naujausiais įrankiais ir Rentgeno 
aparatu, kad būtų galima vaikams ir suaugusiems 
pagalbą suteikti greitai ir be skausmo ir apsaugoti 
nuo priešlaikinių dantų ligų. Dantų skyrius atida
rytas ir vakarais, neišskyrus trečiadienio ir šešta
dienio. Jame dirba prityrę dantų gydytojai, dan
tų higienistas ir dantų technikai.

Taip pst atidaromas ir visiškai nstnjas modemiš. 
kai įrengtas

akių skyrius
akims tirti ir akiniams pririnkti.

Kalbama lietuviškai 
Susitarti telefonu 268-1500

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij> 
Programa Nanioj Ansrliie 
i stoties WLYN. 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
tą. Perduodama: Vėliaush 
moralinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
’Oe ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Paltie Florists gėlių ir dova f j* 'i 
tų krautuve. 502 E. RroadJ, 
way, So. Bostone. Tėleffl- 
tac AN 8-0489. Ten gZuaa’jf ’> S 
-nas ir Keleivis

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVAr iIi I

NENUSIMINKI! E!
Galima pagelbėti sergantiems 

to, rankų ar kojų skaus- 
nutirpimu. jaučiant nuo

vargi.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa- 
nėkmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5. gausite vaistus
sa nurodymais.

ROYAL PRODICTS
Nsrth Sta., P.O. Rox 9112 

Neįtark, NJ. 07105

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modemų 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 ui pusę'kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $6.60. 

Adresas:

NBPRIKLAU9OMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSaBs Msntrsai,

i
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Ji ruošia Korp! Neo-Li- 
thuania ir Santaros-Šviesos

Keturi mirė, penki priimti 

, nauji

Kovo 20 <1. buvo So. Bos-

Pamaldos evangelikams Į

Šj sekmadienį, kovo 30 
d. 1 vai. popiet 4-sios ir L
gatvių kampo bažnyčioje

Vėl mėgino apiplėšti 
P. Ausie jaus parduotuvę

Istorija ir menas LB 
kultūros klube

Praeito šeštadienio LB 
kultūros klubo susirinkime 
svečias iš Detroito dr. Adol
fas Darnusis kalbėjo apie 
1941 m. sukilimą, iškelda
mas anų laikų jaunosios kar
tos idealizmą, daug kraujo 
aukų pareikalavusį pasiprie.

Plėšikai mėgino išpiauti 
City Point 

Penkto- 
Bostone) lange

I priimti 5 nau ii. kurie prisie- kv^ kun A Jurėi as Po »a-1 sk-v,& Pro kurią galėtų įlįs-
! kė anglų kalba... į maldų arbatėlė. Valdvb.

- ------ ' , ias sušprogfefPjo.-^Plėšikai,
Dr. A. Gerutis apie Lietuvos Margais takeliais keliauja

... t wišlaisvinimą žodis

484 4-ji gatvė.
Penktadienį, kovo 28 d

Diplomatas dr. A. Gerutis Tokiu vardu dailiosios :i- 
atvyksta iš Šveicarijos ir šį teratūros ir dainų pynę. pa- 
šeštadienį, kovo 29 d. 7 vai. ruoštą rašytojo V. Volerto, 
vak. So. Bostono Lietuvių girdėsime balandžio 20 d. 
Piliečių Dr-jos III aukšto sa- So. Bostono Lietuvių Piiie- 
lėje skaitys paskaitą tema čių Dr-jos salėje. Ją atliks 
„Lietuvos išlaisvinimo per- L.V.S. "Ramovės“ valdybos 
spektyvos“ Be to. bus jo re- pakviesti iš Philadelphijos 
daguotos didelės knygos, jaunosios kaitos meninin-

i 7:30 vai. vak., Adomo Mic! ,Pel \asai .« menes, pa ja 
:n ’ '' mu turėta S9.o<0, paprastų

išlaidu $7,410, be to, dar iš
mokėta $1.795 keltuvo sta. . sudaro. šie asmenys: 

vintas skaidrėmis bei filmo-j rytojui, taigi viso labo išleis- Pirm- ifž- Vytautas Izbic. 
mis, ir grožinės literatūros ta $9.205, o kadangi ir pre- kąs, yeepiim. Edmundas 
skaitymas. ! kiu mėnesio gale buvo $325 Y1. . 11 .ona? ?ek>

mažiau, tai mėnuo baigtas 
<' tik su $39 nerviišium.

< :t30 vai. vak., Adomo Mic- 
1; kevičiaus „Vėlinių“ II da

lies inscenizavimas, paįvai-
Nauja tautininkų valdyba šinimą prieš melo sistemą ir

Šeštadienį, kovo 29 d w _______
vai. vak—11 vai. vak., paro-Į E. Ketvirtis painformavo Vilėniškis. 
da „Grafika iš Vilniaus iri apie sregužė> 18 d. rengia- L’tenis. 
Paryžiaus“ — R. GibaviJ ma dideli keltuvo atidarymo

Aleksandras Lileikis, ižd. ir 
namų valdytojas Antanas

narys Bronius

apiplėšę.

O. Blakutienei padaryta

operacija

Onai Blakutienei Mass.

nušviesdamas vėlesnę rezis
tenciją prieš bolševikinį ir 
nacinį totalitarizmą ir Lie
tuvos okupaciją. Prelegen
tas apie 1941 metų įvykius 
kalbėdamas šiltu ir švelniu 
žodžiu, priminė ir kaiku-General ligoninėje padalyta j 

operacija. Linkime ligonei 
greitai pasveikti ir grįžti kad

riuos anų laikų tarpusavio 
nesusipratimus bei Vakaruo-

ir į tuščius namus, nes jos f?^pasireiškusį klaidingą su
vyrąs mirė kovo 8 d. kilimo vertinimą.

Meninėje dalyje akt. A-
atlieka Onos Ivaškienės va- .... . ,. grafika iš ciklų: "Siute lt- dalvvių. iu tarpe nemažai Mirė K. Mikėnienė /Įeteandra Gustaitienė nuo-
dovaujami tautinių šokių šo- Atsizjmekime tą dieną thuanienne, Infra - muros. i aukštu valstijos ir miesto pa- • T • - n„l Tz pa&kaite „?J3.1131^
kėjai ir kiti, bus ir vaišės. kalendoriuje, kad ne< Surface eraųf, 8 vai. vak. i reigūnų. " radbS lieturiu v ?°V° « • ^at.lI^‘° novel« ’

pamirštume. dainuoja BujUo vvru seks-' S. Grigaravičius pranešė Srbt blanda Va? įunai fonų sudarė Romo
Be viso to, dalyviai turės tetas. vadovtfojamas komp. j a pie, keltm o fondų. Jis ų. pas girdima sekmadie. go čiu|lx>jlmas...

progos išmėginti savo laimę, °---- 1 T-.... , -z

„Lithuania“ pristatymas, o kai. Vakaro 
taip pat meninė dalis, kurią mas Kario žurnalui paremti.

Atsižymėkime tą dieną

nes laimėjimo keliu leidžia
mas dail. Murino paveiks- 
las.

: banketą ir ragino nedelsiant Susijungė Lietuvių radijopelnas skiria, čiaus ir Kisarauskų ------- . . . » j • ■ - - <z1 - t» r. -i- 1 įsigvti bilietus (kaina $7». valanda ir Laisves Varpasgrafika ir Prano Gailiaus ---v . hn,. . .,„n _ __
įvairi'

Bankete tikimasi turėti 300 Petro vižčinio va(lovauja.

Serga J. Strazdas Juliaus Gaidelio. i au£3s-
Kovo pradžioje širdies Sekmadienį, kovo 30 d.. Dr. E. Jansonas — prisiekęs

smūgis ištiko Jurgį Strazdą.: paroda atidaryta nuo 11 vai.į 
Jis kurį laiką South Shore ryto iki 5 vai. vak. Tą dieną'

posėdininkas

Teisiu daktaras Edvardas

ar
pas.. ji girdima sekmadie
niais nuo 11 iki 12 vai. 107.9 
Mc. ir 1430 kiloc.

tono Lietuvių Pil. Dr-jos,i Klausytojai buvo gyvai 
Sandaros ir kitų organizaci-į perkelti į lietuviško kaimo 
jų narė. Velionė paliko liū- gamtos peisažą ir rašytojo 
dinčius sūnus Edvardą. Juo-* sodriu žodžiu pavaizduotus 
zapą ir Joną, dukterį Ireną! įvykius.
Kentienę ir kitus artimuo- i Laima ir dr. Stasys Jasai- 

bostonietis Jo- sius. Jiems reiškiame giliui čiai prelegentui pagerbti su-

J. Tuinila garbės narys

Balfo seime 18 asmenų
Rengėjai—Lietuvių Bend- ligoninėje buvo dideliame , 3 vai. popiet apie grafiką‘ Jansona3 vis3 „įrėši paJ pakelti garbės nariais. Jų 

momerės apylinkė — kvie- pavojuje. Linkime greičiau kalbės S. Goštautas, P. Mar- ’ • -- x—...... . i—
čia visus atsilankyti. ! pasveikti. tinkus ir K. P. Žygas.

i kviestas aukšč. teismo pri- tarpe yra ir 
siekusiu posėdininku (jury)J nas Tuinila.

žiūrėkite, ką jūsų “senos mados“ šeimos bankas duoda

• Nuo įdėjimo dienos

• Be įspėjimo iš anksto

• Kas mėnuo priskaitoma

• Lž visus indėlius moka 5 i»

• Pilnas draudimas — Bankas veikia 103-tuosius metus 
Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčių

Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 West Broadvray,, South Boston, Mass. 
Skambinkite 268-2500

sąskaitai atidaryti nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. popiet
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

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

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS 

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžial-Deimantai 
Papuoiabi 

Elektros Prietaisai
!; R&pMtinK*i taisome laikrodžiu* 

žiedas, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvray

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

užuojautą. renge saunų priėmimą.

A.J.NAilAKSI
Real Estate A Insurance ;

321 County Club Rd- 
Newton Centre. Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Išnuomoja
I

Išnuo moju butą iš .keturių I
kambarių Dangaus Vartų para- I
pijos rajone So. Bostone. Skam. 
binti telefonu 268.2363,

(14) Į

K The Apothecary
LIETUVIŠKA T IKK A VAISTINE

Parduodame tiktai raistas, išpildome gydytojų n 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

M nik vaistų — eikit j beturišką vaistini.
Sav. Emanuel L. Rusengard, B. S„ Reg. Pharm.

>82 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6021

Nao 9 raL ryte iki 8 vaL r, išskyrus šventadienius ir
i

Tai veltui

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti,- kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia; išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keikti? O gtd norėsite jūsų burnerį pagerinti Tevaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki I2G. Mes rūpes
tingai atliekame ta darba. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorehester, Mass. 02124.
21 valandų patarnavimas

Fuel Chiaflkon.Nunm i

GE 61204

Steponas Sodoms,
gyv. 349 West 4th Street, 

So. Boston. Mass., 
telefonas 268.8607, 

vra gerai patyręs

DAILIDE
(c a r p e n t e r),

atlieka visokius dailidžių 
darbus tiek namų viduje, 
tiek jų išorėje.
Kai jums prireiks namus 
naujai Įrengti ar senus pa
taisyti. šaukite Steponą 
Sadonj. o jis jums mielai 
patarnaus.

4 
4 
4 
4

Namus ii lauko ir viduje. - 
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia. 4
Naudoju tik geriausių 

medžiagų.

Dažau ir Taisau

I

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorcharter, Maaa.

TeL CO 5-5854

Flood Sguare. 
Uardicare Vo.
BanainkM Ji. J. ALEKNA 
«» EAST BROADWAK 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoma

Stiklas Langams
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys pinmberiams 
Visokie treieiies daiktai

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mase. 01604 

Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite nž-‘ 
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 apsigyvenimai. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti 
klosite.

Vedėjas A. Schyrinski

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jnas atsikvies
ti j svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (airtickets) išrašomi
belaukiant — be jokie papildomo

i
mokesėin.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone §

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
Šeštadieniais

9—5
9—7
8—12

- .(»•

390 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

yra
ga Worc«story, Inri 
siuntinius tiesiog ii W< 
terio > Lietuvą ir bitas Rusi* 
jos vaMmfea tritifc) Čia kal
bama HettnriJksrL tatoruao- 
jama greitai ir sgiiningai. 
Siuntiniai nueina greitai k 
tvarkingaL

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

Vedėja B. Sviklieni

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
IS BOSTONO į LIETUVĄ
ir lutus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0088
Vedėjas J. Vaičaitis

9 t


