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P. Vietnamo prezidentas šitaip 
siūlo baigti karą Vietname

Pietų Vietnamo prezidentas Van Thieu tai išdėstė 
savo kalboje parlamentui. Komunistai tai laiko tik pro* 
paganda.

Pietų Vietnamo preziden-, yra komunistams priimtinos.! 
tas Nguyen Van Thieu. kai-i Pasinaudodami š. Vietnamo! 
bedamas parlamente, pasiū-, bombardavimo sustabdymu, 
lė programą karui baigti, jie sustiprino savo karines 
kurią jis vadina priimtina ir! pajėgas ir vis smarkiau puo-! 
turinčia rimtą pagrindą tai- la Pietų Vietnamą. Paryžiu- 
kai Vietname atstatyti. je oficialios derybos stovi

Prezidentas visų pirma vietoje. Vedamos slaptos 
pabrėžė, kad turi būti su- derybos, ir sakoma, kad jos 
stabdyta agresija, išvestos duodančios gerų vaisių, bet 
komunistų ginkluotos pajė- nesakoma, kokie tie vaisiai, 
gos iš P. Vietnamo ir paliau
ta naudotis kaimynų (Laoso
ir Kambodios) teritorijomis VeiT Yorke iŠVenatd ■■ 
P. Vietnamui pulti.

Jis sakė esąs pasiruošęs //if/c/ČS TlP/f/lIMCS 
susitaikymo politikai, jeigu .. . _ . .
priešas atsižadės smurto, Po.icija suseke kalingųjų
gerbs jstatymus ir nUošir- Re^rR 01 ^aRlzac1^, Juo^°"! 
džiai paklus demokratinei iPaRtera sąmokslą per 
tvarkai i * ev'kas susprogdinti di-

ir šiaurės Vietna-i ^žiule» kiautuves Macy. jPietų

Haskvačekoslovakamsgr 
panaudosianti tankus

.naT

Prahoje lankėsi maršalas Grečko ir vicem. Semiono?. 

Įteikė ultimatumą. Grasina naudoti tankus.

Kaip žinoma, čekų ledo Riimnnijn UŽtdUtU 
mtulio komandai Stockhol-

apsisprendimą
Rumunijos atstovas nusi

ginklavimo konferencijoje 
Ženevoje pasisakė už visų 
kraštų laisvo apsisprendimo 
teisę. Tai buvo lyg atkirtis 
Maskvai, grasinančiai visiš
kai pasmaugti Čekoslovaki
jos laisvę.

Visi kraštai turi šventą ir 
nepaliečiama teisę tvarkyti 
savo valstybini gyvenimą 
pagal savo valia ir troški
mus, sakė Rumui.ijos atsto
vas. Jis reikalavo, kad sve
timi daliniai turi būti ati
traukti iš svetimų kraštų, 
pasmerkė jėgos panaudoji
mo atve jus ir karinius prati
mus. iškaitant "kitų kraštų 
teritorijoje ar iu pasienyje“. 
(Galvoje turėjo Sovietu Są
jungos manevrus sateliti
niuose kraštuose).

me nugalėjus sovietų -ko
mandą, Čekoslovakijoje bu
vo suruošta didelių demonst
racijų, kuriose pasireiškė ne
apykanta rusams okupan
tams. Prahoje buvo užpulti 
net rusų kariai, sunaikinta 
rusų lėktuvų linijos įstaiga.

Maskva į Prahą atsiuntė 
gynybos ministrą maršalą 
Grečko ir užsienio reikalų 
ministro pavaduotoją Se- 
mionovą. čekams įteiktas 
reikalavimas garantuoti, jog 
ateity nebus tokių įvykių, 
leisti, reikalui esant, sovietų 
kariniams daliniams suval
dyti demonstracijas, o jeigu 
Čekoslovakijos vyriausybė 
su tuo nesutinka, tai Sovietų 
Sąjunga pasirengusi kiek 
vienu atveju panaudoti sa
vo dalinius, savo tankais >-

Bloomingdale. 
Aberciombie &

suvienyti ir A.exancier,
duota patikima tarptautinė • ^.01Te',L .n ., ,

kad komunistai i Fitch kaip tik tuo metu, ka
da ten bus daugiausia pirkė-

mai turi būti

garartija,
neatnaujins agresijos. , .......

Susivienijimą turi laisvai 'u' kad policija ir ugmage-
nuspręsti viso Vietnamo gy
ventojai demokratiniu būdu 
(matyt, turėjo galvoj visuo
tinius rinkimus).

Kai priešo ginkluotos pa
jėgos apleis P. Vietnamą, 
pagal 1966 m. susitarimą 
Maniloje bus paprašyta iš
vesti iš krašto sąjungininkų 
kariuomenę.

Ginklams nustojus žvan
gėti. galima bus svarstyti a- 
bieju Vietnamu ekonominių 
ir kultūrinių santykių būdus.

Prezidentas Thieu ypač 
pabrėžė tarptautinės garan
tijos reikšmę. Ji turi būti 
laisva nuo veto. turi turėti 
pakankamai žmonių ir prie
monių greitai ir veiksmingai 
pasipriešinti kiekvienam tai
kos pažeidimui.

• Jei to nebus, tai kiekviena 
taikos sutartis tebus komu-*

7 Tirštam* klastinga priemonė 
mūsų saugumui silpninti ir
nebus pagrindas ilgai taikai * i 
ir pastoviam gyvenimui šio- UUZUdymo metines 
je pasaulio dalyje.

Kolkas vargu šios sąlygos

___________ ______ _____________________ ___ ___________ vesti tvarką...
negalėtų sėkmingai Vyriausybė jau paskelbė

veikti mirėtiem sprogimam naują spaudos, radijo ir te-
įvykus, buvo numatyta pa- vaizdai iš velionio gen. Eisenhowerio gyvenimo. Viršuje jis prisiekia, pradėdamas eiti prezidento levizijos suvaržymą. Įveda- 
našūs veiksmai kitose visto- pareijfas 1953 m. sausio 2o d. žemiau kairėje jis sveikinasi su prez. Rooseveltu 1943 ■; dešinėje ma cenzūra. Iki šiol tą cen-
se padegti porą policijos „ karo a|u^eaiij- baigiant 1915 m., apačioj kairėje jis su savo žmona ir dešinėj golfą iaisda 
nuovadų, o taiklūs saunai iš 
gretimų namų turėjo šaudy- j 
ti į policininkus ir ugniage 
sius. Posėdžiauja Kinijos

,u suimta 14 sąmoksli-! < . . .
ų, visi negrai. Jų tarpe komumstlį SeiOldS

Jau 
ninku,
yra ir Collier, kuris prieš 4 j Prasidėjo Kinijos komu- 
metus mėgino susprogdinti nį§tų partijos kongresas, ku- 
Laisvės statulą ir buvo nu- ; nebuvo nuo 1958 m. Jam 
baustas 5 metus kalėti, bet buvo stropiai ruoštasi, tam
po 21 mėnesio buvo išleistas buvo jr "kultūrinė revoliu-
i laisvę. Geri paukščiai y- cjja“y kurios metu pašalinta 
ra ir kiti suimtieji. daug diktatoriui Mao Tse-

Sąmokslininkai turi pa- tungui priešingų partijos na- 
ruošę planą, kaip suardyti rių. Kongrese dalyvauja per 
baltųjų visuomenės pagrin- 1,500 atstovų, dauguma Mao

, dus.
nsr

Paminėjo dr. Kingo

Praeitą savaitę visoje A- 
merikoje pamaldomis, de-

Tse-tungo šalininkų. Įdomu, 
į kad iš centro komiteto narių 
į nedalyvauja net 90%. Spė- 
! jama, kad kongresas Mao 
i Tse-tungo įpėdiniu numatys 
krašto apsaugos ministrą
Lin Piao.

Kongreso tikslas — pa
tvirtinti Mao Tse-tungo skel-

monstracijomis buvo pami- biamą "mokslą“ vietoje le-

Vietnamo karo veiksmuo-
Sovietai labai puola

’ zūrą vykdė patys redakto
riai, o dabar redakcijose sė
dės vyriausybės pasodinti 
cenzoriai.

Įdomu, kad centro komi
teto prezidiumas aštriai pa-

Miltonas Eisenhoweris, mirusio 
buvusio prezidento brolis, sune-

nėta negi-u vado kun. dr. 
Maitino Kingo nužudymo

nimzmo. Jis įsteigs naują, 
kaip sako sovietų žurnalas 

metinės, žinoma, ta proga Komunist, partija, kuri su 
visur buvo reikalaujama marksizmu-leninizmu netu- 
baigti karą Vietname. Visur. rėg nieko bendra, 
išskyrus Chicagą. Memphisą
ir San Francicą, eisenos bai
gėsi ramiai.

-P-Į

« priei.. „ui.J ZostZE iugoslūVH spaudą sisakė prieš centro komiteto 
kopterius ir 1429 sunaikinti Sovietų spauda vėl labai narį, buvusį parlamento pir- 
dėl nelaimingų atsitikimų, smarkiai puola Jugoslavijos mininką, Smrkovskį. o taip 

Lėktuvų kautynėse prie- spaudą dėl to, kad ši spaus- pat kaltinamas ir partijos 
šas nušovė 1273 ir ne kauty-, dinanti Sovietų Sąjungai laikraštis Rude Pravo, kad 
nėse sunaikinta 1368, taigi priešingus rašinius., smer-Į jis nepakankamai kovojąs 

kiančius sovietų kišimąsi į' su "priešingomis socializ- 
Čekoslovakijos vidaus rei- mui“ pažiūromis, 
kalus ir aplamai imperialis- Rai t Maskvai 
įmes tendencijas. pavy^’ -jek „ek pa,aužtj

Atrodo, kad Jugoslavijos-, kaikuriuos asmenis partijos 
Sovietų Sąjungos santykiai vadovybėje ir vyriausybėje, 
dabar yra tokie blogi, kaip bet dar nepalaužė viso kraš- 
1956 m., kai į Jugoslavijos to, ypač darbininkų, unijų 
atstovybę pabėgo vengrų re-Į jr jaunimo pasipriešinimo, 
voliucijos vadas Imre Nagy, Visas kraštas tebėra priešin- 
kuris vėliau buvo suimtas ir gas okupantui ir nenori 
nužudytas. klausyti net Dubčeko rami

nimo, kad reikią suprasti 
valdžios ir partijos padėtį, 
nedaryti išsišokimų, paklus
ti naujiems spaudos suvar
žymams.

Yra aišku, kad Maskvai

iš viso prarasta 2,641.
* * *

New Yorke iš brangeny
bių seifų rūsio pavogta $250, 
003 vertės brangenybių 
tuo metu, kai jį saugojo sar
gyba. Mat, į tą rūsį vagys į- 
lindo iš antros pusės, iŠsigrę- 
žę sieną, ir sargyba negalė
jo nei girdėti, nei pastebėti, 
kad vagys seife šeimindiA 
kauja.

* * *

Didieji tariasi Art. 
Rytų klausimais

Jungtinių Tautų Prancū
zijos misijoj pradėti keturių 
didžiųjų (JAV, Sov. S-gos, 
Britanijos ir Prancūzijos) 
valstybių pasitarimai Arti; 
mųjų Rytų klausimais. Spė
jama. kad jie užtruks mėne
sius. Ar pavyks surasti tok) 
sprendimą, kuris būtų priim- 
tinas Izraeliui ir arabams, 
šiandien negalima pasakytu

Popiežius kaioa apie 
bažnyčios padėtį

Velykų švenčių metu po
piežius susirūpinęs kalbėjo, 
kad "naikinančio maištavi
mo ir kritikos žymės kunigų, 
pasauliečių ir mokytoju tar
pe graso pačiai Bažnyčiai, 
kanono nuostatams ir tradi
cijoms“.

Federalinis rezervų ban- t
kas pakėlė paskolų procen- K (MOS preZldentūS 
ta iki 6. Tai aukščiausias y >
procentai per padcutiniuo- kySlIU/lkaS 
sius 40 metų. Tai viena iš; Ganos valstybės (Afriko-

Kova ėjo partijos viduje, 
tęsrš ir toliau, todėl kolkas 

sMlitito • tauta. ‘ Tas) Kinija valdys ne vien tiktai 
šfl&VtasV4*Vykdomas neg-! Mao Tse-tungo šalininkai, 
rams, skurdžiams ir kitiems. J

' ’ ITen kalbėjo ir šen. Ken-i 
nedy. Jo kalba buvo per-

priemonių infliacijai sulai-į jej prezidentas gen. Įeit. Jo- nepatinka dabartinė Čeko- 
Bet reikia pastebėti, kad kytL Kiti k*1*** uiP seph A. Ankrah atsistatydi- Slovakijos vyriausybė, nes ji

ir Kinijos komunistų tarpe pa> pakelti procentus už pa- no. prisipažinęs, kad paėmė rusams paklusta tik verčia-
nėra vieningos nuomonės ir akeles. J*® mažiau pinigų kelių tūkstančių dolerių ky- ma. todėl Maskva rengia dir-
nevisi garbina Mao Tse-tun- Keturi paskoloms, nes dau- ši. Gen. Ankrah į prezidento vą sudaryti tokiai vyriausy-

giau turės laikyti atsargos.
* * *

Netoli Krokuvos sudužo 
Lenkijos lėktuvas. Visi ke
leiviai — 51 asmuo — žuvo.

♦ *

Civilinių Laisvių S-ga į- Vietname jau žuvo 33,641 
Abemathv. ji pristatyda- •P®j° studentų protestų va- JAV karys. Korėjos kare 
mas, pareiškė, kad Kennedyi kad »murto veiksmais žuvo 33,653, o I-me pasauli

traukta plojimais 15 kartų.

kėdę atsisėdo prieš 3 metus, bei, kuri visiškai nusilenktų 
nuvertus Kwame Nkrumah. okupantui. Tai nėra lengvai

Dabar prezidentu, paskir-! dalykas. Mat,
tas 33 metų amžiaus Afrifa. M**™ nepatogu imUs la- 

bai gneztų priemonių Čeko- 
slovakijoie šiuo metu, kai y-

•m*m«imm>m*m«****m>m**m«**«m i ra kilę didelių nesusiprati- 
! mu su Kinija. Ji matji dar

Krašto apsaugos minist
ras LainLjnano netrukus 
sumažinti bombų gamybą 
50 nuošimčių.

lūkuriuoja patogesnio mo-

Richardas Jemisonas kovo 28 d. 
savo gyvenimą baigė elektros 
kėdėj. Nuo 1967 m. tai buvo pir-

galavo ir paguldytas Walterio Rada nors gali būti JAV pre- sužlugdyti šį sąjūdį. 
Reedo karo ligoninėn. i zidentu.

niame kare 474,472.

mento. Bet jau dabar iš tų mas teismo mirties sprendi 
reikalavimų ir grarinimų įvykdymas. Jis nuteistas ui sa- 
matome, kaip Maskva ger- į vo žmonos ir buvusio darbdavio
bia kitų tautų laisvę. nužudymą.

I
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Savo patriotizmą rodykime 
ne žodžiais, bet darbais

i
Klausantis mūsų žodžių. — regis visi esame dideli 

patriotai, nes visi apie patriotizmą kalbame, visaip ji 
linksniuojame. Bet, deja, darbai nevisuomes atitinka mū
sų žodžius.

Jeigu jau esame patriotai, tai mūsų pareiga būtų ne 
tik savy lietuvybę išlaikyti, bet ją ir savo vaikams Įdiegti, 
išmokyti juos lietuvių kalbos, pripratinti prie lietuviškos 
knygos, Įjungti juos Į lietuviškąją veiklą. O tuo tarpu turi
me jau pakankamai tokių "patriotų“, kurie šeimose šve
beldžiuoja angliškai, net gerai tos kalbos nemokėdami, 
savo vaikų neleidžia Į lietuvišką mokyklą, nors ta mokyk
la čia pat po šonu, neperka jiems lietuviškų knygų, nors 
jos lengvai pasiekiamos ir siūlomos.

Bet ŠĮ kartą norėtųsi pakalbėti ir apie šviesų pavyz
dį, kuri visi apsileidėliai turėtų matyti.

Tai Julijos ir Kazio Grauslių šeima iš Nashua. N.H. 
Julija gimė Lietuvoj, bet tėvai ją dar 3 metų atvežė Į Ame
riką. Jos tėvai, matyti, patys buvo gen lietuviai, nes ir sa
vo dukrą išmokė gerai lietuviškai kalbėti. Kazys — že-! 
maitis nuo Gargždų, ūkininko sūnus, dirbęs buhalteriu• 
vietos kooperatyve, i JAV atvyko po Antrojo pasaulinio 1 
karo ir apsigyveno Nashua. Čia, dalyvaudamas tautinių 
šokių būrely, susipažino su Julija, sukūrė šeimą ir dabar 
augina jau gražų atžalyną: Antanuką 2. Danutę 9, Richar
dą 11, Kazį 14 ir Juliją 16 metų amžiaus. !

Namie jie kalba ir dainuoja lietuviškai. Taip. dainuo
ja, nes Grauslių šeimoj dainininkų tikrai netrūksta: Kazio! 
dėdė Jonas Grauslys, 92 m. amžiaus, yra tikra dainų skry
nelė, Kazio brolis vienuolis Barnardas — buvo šv. Antano 
gimnazijos orkestro ir choro vedėjas, o ir pats Kazys 
mėgsta dainą. Ir visi ne kokias ten televizijoj nusiklausy
tas svetimas krankia, o skambiai lietuviškai dainuoja. Tad 
nenuostabu, kad keturi Grauslių atžalyno nariai ir Minkų 
talentų popietėj už dainavimą nusinešė dovanas. •

t

Grausliai savo atžalyną kas šeštadieni atveža i Bos
tono lituanistinę mokyklą (50 mylių), o po jos visi daly-. 
vauja O. Ivaškienės tautinių šokių sambūry. Jie atvyksta 
čia ir į kitus lietuviškus parengimus.. Nors yra gundančių 
lietuvybe nesidomėti ir vaikų nevarginti lietuvišku mokslu 
ir menu. bet Grausliai žemaitišku atsparumu tvirtai laiko
si lietuvybės ir savo vaikus auklėja sąmoningais lietuviais.

Taigi, tenorėtume palinkėti, kad kuo daugiausia to- ‘k
kių šeimų būtų, nes tada lietuvybė čia ilgai neužgestų.

Žvilgsnis į Europos ir Lietuvos

HIVIS, SO. BOSTON

Meksikos anglią kasykloje prie Barroterano jvy ko didelis sprogimas. Spėjama, kad žuvo ne ma
žiau kaip 150 žmomiy. čia matome ju gelbėtojus.

Rinkimai ir biznis valomą Įvežamos 
kontrolę

bų neatliko, todėl tais pini-j ka iki šiol okupantui nepasi- 
gais negali pasinaudoti. Ne sekė. Ar tik dabar okupan-
kitaip atsitiko ir su Trečio
sios Dainų šventės pinigais. 
Dr. Biežio vadovaujamas 

; Dainų Šventės Komitetas 
j bendrame posėdyje su bu- 
i vusios Centro Valdybos at
stovais ta pelną virš $12,000 
gražiai paskirstė ir, geros 
valios vedini, perdavė da- 

i baltinei Centro Valdybai 
numatytiems uždaviniams 
vvkdvti. Jau pusantrų metų 
pinigai Centro Valdybos ži
nioje. ir nei pinigu, rei dar- 

. bu. Centro Valdyba kėsina- 
' si ir i Trečiosios Šokių šven
tės likuti, kuris šokėjų ir šo
kių vadovų pageidavimu tu

naftos

ateitį
Jau praeitam Keleivio nr. 

buvo minėta, kad Bostone 
lankėsi senas nepriklauso. 
Lietuvos diplomatas dr. Al
bertas Gerutis, kuris dabar 
gyvena Šveicarijoje. Šia pro
ga jis gana gausiam bosto
niečių būriui Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje suglaustai 
išdėstė ir savo nuomonę bei 
sarhprotavimus apie Rytų 
Europos ir tuo pačiu Lietu
vos išsilaisvinimo perspek
tyvas.

Prelegentas tarp kitko pa
žymėjo. kad gyvenant Švei
carijoje, neutraliame krašte, 
esą, lyg ir geriau galima sek
ti dabartinę pasaulio politi
nę raidą ir ją objektyviau 
vertinti bei geriau numatyti 
jos kryptį.

Pagal jį, aplamai tautų iš
silaisvinimo ir nepriklauso
mybės siekimas yra gyvas 
iš seno, o dabar dar labiau 
stiprėja. Kaip žinome, dau
geliui imperialistų pavergtų 
tautų tą laisvės viltį pavyko 
įkūnyti jau po Pirmojo pa
saulinio karo. Jų tarpe ir 
Lietuvai. Nors po Antrojo 
pasaulinio karo kaikurios 
Europos tautos vėl visiškai 
ar dalinai prarado laisvę ir 
nepriklausomybę, bet išsi
laisvinimo procesas nesusto
jo. O kas tą išsilaisvinimo 
sąjūdį stiprina ir laisvės per
spektyvas didina?

Pirmiausia, tai dar JAV 
prez. Wilsor*o paskelbta 
tautų apsisprendimo teisė,

kuri galiojo seniau, siekia
ma įgyvendinti šiandien ir 
neabejotinai galios ateičiai.

Po paskutiniojo karo ji 
reiškiasi ir dekolonizacijos 
vyksmu, kuri propagandi
niais sumetimais remia ir so
vietai, tik, žinoma, ne savo 
imperijoje.

Paskiru tautvbiu ar net 
tautiniu mažumų sąmonei 
stiprėjant, tas išsilaisvinimo 
siekimas reiškiasi net Vaka
rų Europos demokratinėse 
valstybėse, kaip Belgijoje. 
Prancūzijoje ir Anglijoje 
Ji gerokai sustiprinęs ir de 
Gaulle puoselėjamas pran
cūziškasis nacionalizmas, 
duodąs pavyzdi ir kitoms 
tautoms. Nestebėtina, kad 
tas laisvės troškimas yra už
liejęs ir sovietų imperijos ar 
jos satelitines -tautas.

Čia dr. A. Gerutis nurodė 
Čekoslovakijos. Rumunijos, 
Jugoslavijos ir kitus pava
džius, kurie tai akivaizdžiai 
paliudija. Gi pačioje Sovie
tu Sąjungoje vykstąs pogrin
dinis intelektualu pasiprie
šinimas totalitarinei sant
varkai ir jos priespaudai yra 
irgi viena didžiuiu paverg
tųjų tautų paguodų.

Prie dabartiniu sąlygų 
nepanaikinama grėsmė So- 
vietijai yra ir Vokietijos su
skaldymas, nes negalima 
prileisti, kad Vokietija il
gam su šitokiu savo tautos ’ 
ir valstybės supiaustymu į 
dvi dalis susigyventų. Vo-

tn

tui Į talką neateina LB Cent
ro Valdyba, kuri, užmiršusi 
LB didžiuosius tikslus, kam 
ji sukulta, atrodo, pasinešė 
eiti bendradarbiavimo su o- 
kupantu keliu, likviduoti Al. 
tą, kas okupantui ir jo kvis- 
lingams nepasisekė per 28- 
rins metus.

O LB Įstatuose parag. 3 
nurodo aiškiai, kad "Bend
radarbiavimo būdus ir for
mas su lietuvių organizaci
jomis taria LB Taryba“. Ar
ba JAV LB Įstatų parag. 2 
pastraipa D aiškiai sako: 
“Bendradarbiauja su lietu- 

i vių institucijomis, Įstaigomis
! ri eiti tautinių šokių reika-1 jr‘organizacijomis“, 
lams Išvadoje — nesiskaitymas

su LB Įstatais, nesiskaitymas 
su LB Tarybos nariais, per
žengtos kompetencijos ri
bos, suskaldyta lietuviškoji 
visuomenė, pakenkta LB

Tikrasis aplinkraščio 

tikslas

’Taigi pinigų yra, reikia
Prof. Diliam sako. kad N. tik dirbti. Bet pasikėsinimą 

Anglija sutaupytų $158 mil., į Altui sulinktas aukas turi
Kas daugiau pinigo turi. dental bendrovei pastatyti iei Machiasporte būtu pasta- ir antrą medalio pusę. Atim- darbiavimas“.

tas geriau supranta jo vertę Machiasporte, Me.. naftai tyta rafinerija. 
ir ji labiau brangina. Jeigu valvti Įmonę (rafineriją). 
jis savo pinigą leidžia, tai Tame susirinkime dalyva- 
visada tikisi, kad tas pini- ves ir tada kandidatavęs Į 
eras sugrįš dvigubai padidė- viceprezidentus Agnew ir 
jęs. Į užtikriręs dalyvius, kad

JAV rinkimams išleidžia- j toks leidimas nebus duotas, 
mi milionai. Juos, aišku, su-į Kiek anksčiau su tais pa
deda ne skurdžiai, bet tie. j čiais turtuoliais buvęs susi
kuriu kišenės yra storos. Oi tikęs ir tada kandidatavęs Į 
šitie džentelmonai, kaip mi- prezidentus Humpbrey, bet
nėta, savo cento vertę žino 
ir, duodami jų vienam ar ki
tam kandidatui, tikisi, kad 
jis laimės ir tada taip ar ki
taip atsilvgins tam, kuris pa
dėjo ji išrinkti.

Žymūs žurnalistai Drew 
Pearsonas ir Jack Anderso
nas neseniai paskelbė, ko
kią sutartį prieš rinkimus 
buvo padarę Texaso naftos 
baronai ir tada kandidata- 

viceprezidentus Ag-

šis aiškiai pasakęs remsiąs 
rafinerijos pastatymą Ma- 
chiaporte. Nuo to laiko naf
tos baronai Humphrey rėmę 
centais, o Nixoną-Agnew— 
milioanis.

Nixonui-Agnew laimėjus, 
naftos baronai primena Ag- 
new duotą pažadą. Agnew 
jo nepamiršo, jis tą reikalą 
priminė dabartiniam preky
bos ministrui Stansui. kuris

vardui, sugriautas gražus 
LB, Alto ir Vliko bendra-

'Todėl, kaip LB Tarybos 
narvs. labai apgailestauju 
dėl LB Centro Valdybos pa
sirinkto kelio, jam neprita
riu ir niekuomet nepritarsiu. 
Pasinaudodamas "Naujie-

sime pinigus, suska’dysim
. visuomenę, sumažinsim Alto 
i autoritetą, tada Altas pats 
! susilikviduos. O tada tik aš 
! ir mes. Taigi užsidegusi lais. 
vės kovos metų dvasia Cent-

; ro Valdyba, atrodo, nutarė nų“ spaudos laisve, viešai 
■ tą kovą nukreipti prieš Altą. protestuoju. Pabusk, lietu- 
, Lietuvos okupantui ir jo viškoji visuomene! Žiūrėk.
! kvislingams Amerikos Lie- kur tave veda mūsų ”vadu- 

JAV LB Tarybos narys, tav™1 Taryba yra didelė kai“. O Centro Valdyba, da- 
buves Trečiosios JAV ir ka- rakštis, ir okupantas deda rydama tokius sprendimus, 
nados Tautinių Šokių šven- visas pastangas Altui sulik- turės duoti ataskaita prieš 
tės pirmininkas dr. Leonas viduoti. Mūsų budrumo dė- lietuvišką visuomenę“. 
Kriaučeliūnas Naujienų ko
vo 30 ir 31 d. laidose parašė 
straipsni "Laisvės kova ir 
pasiklydusi LB Centro val
dyba“. kuriame duoda pylos'
JAV LB valdybos pirm. B. i
Nainiui ir visai valdybai už lt** y )
aplinkraštį, kuriuo LB apy-' . . „ , v. . .
linkėms buvo įsakyta Vasa.1 Atėjo to meto salta žiema, | Anie 1869 ar 1870 metus

Ką kiti rašo
PASIKLYDUSI LB 

CENTRO VALDYBA

Badmetis Lietuvoje

buvo vienas iš didžiųjų fi-rio 16-sios minėjimuose or-'Paskkdo ^ada P° šalį į po Marijampole pasklido 
nansu teikėju Nixono rinki-; ganizuoti aukų rinkimą ir nulkai eleretlL seneliu ir vai‘ lietuviški spausdinti atsišau- 

Snalio 21 d. apie 20 iš mams Jis ir*Agnew įtikino:visas aukotojų įsakmiai ne- k9> nes dauguma ūkininkų, kimai be autoriaus parašo.
ateiti . minėtą naftininkų nurodytas kam skirtos su-' »vo tarnus ir tarnaites pa- -Juos paleido iš Amerikos 
susirinkimą ir duoti jiems mas siųsti Lietuvių Bendruo-j leido- Darbininkams, maisto kun. Strupinskas. iškeliavęs 
jų taip laukiamą pažada. į menei. ! neturintiems, nebebuvo ki- tuoj po lenkmečio. Autorius

O kodėl tie naftos baro- Autorius sako, kad tas ap- itos išeities, kaip tik eiti ei- įrodinėjo, kiek Amerikoje

vęs i 
new.

naftos praturtėjusiu susirin
ko savo klube Midlando 
mieste. Tex., apsvarstyti rin
kimu finansinio vajaus. Jie 
pažadėjo remti Nixoną-Ag- 
new, bet reikalavo, kad ne
būtų duotas leidimas Occi-

katalikų, kiek kunigu, kiek 
vvskupu, ir šaukė, kad lietu-

nai taip priešingi tai rafine- linkraštis negali būti patei-:^e^au^L
rijai Mainės valstijoje? t sintas lėšų reikalingumui Sudejavo visa Lietuva..................

Jie gira savo kišenes. Bendruomenės reikalams. J Elgetos užplūdo visa kraštą. viai nesibijotų kelmuti A-
Mat, minėta Occidental b-vėj Pasirodo, lėšų yra, tik jų ne-( ieškodami duonos, kurios ir nierikon^ nes čia esą geri 
nori Machiasporte iš užsie- sugebama sunaudoti. Štaii.pa3 ūkininkus visur maža uždarbiai ir laisvė, 
nio atvežtą nafta valyti ir ką rašo dr. L. Kriaučeliū- tebuvo. Tokios žinios, patekusios

kiečių siekimas apsijungti į žada ja gerokai pigiau par- nas: 
niekad neišblės, o to siekia Į davinėti. Tada, aišku, šios "Kada 1966 metais buvo 
daugelio milionu tauta, e-, srities naftos vartotojai ne-vykdomas ankstesnės Cent- 
santi Europos širdyje. ! bepirks Texaso baronų par- ro Valdybos Kultūros Fon- 

Taigi. visi šie nepatenkin-! duodamos naftos, arba ir jie do vajus, kuris net Tarybos 
tieji, tvliai ar garsiai, žodžiu; bus priversti savo nafta ni- Sesijoje — Detroite buvo 
ar veiksmu maištaujantieji, giau pardavinėti. Va, dėl ko priimtas atskira rezoliucija, 
prieš sovietiškąją vergiją v- jie taip priešingi tai rafine- kas prieš tą vajų viešai išė- 
ra ir mūsų sąjungininkai. Su. rijai ir dėl ko milionus davė j0, kuris buvo skirtas Kultų
jų laisvės troškimų realiza-A°new rinkiminiam vajui. ! ro3 Fondui, LB LB Centro- 
vimu, turės grįžti ir Lietuvos Rafinerijos reikalas dar Valdybos centrinei institu-

tebuvo.
Geriau pasiturintieji ūki

ninkai, nors neatsisakė duo
ti sausos duonos riekelę, bet

i žmonių ausis, pagundė be 
baimės keliauti i Ameriką ir 
daugeli suaugusių. Tada

duodami galvojo, ar ilgai prasidėjo platesnė išeivystė 
galės duoti, todėl ta duoda- i 18 Lietuvos. Ją skatino ir tai, 
mą gabalėli vis mažino. O kad anksčiau išvykę, užsi-

hei viso Pabaltijo 
dienos.

laisvės nėra baigtas. Leidimą jai 
duoti gali Užsienių prekvbos 

Mums padaryta nuoskau-: zonų taryba, kurią sudaro 
da vra ir be didelių įrodinė-; prekybos, finansų ir krašto 
jimu aiški visam pasauliui .| apsaugos ministrai. Tarybos ž*a]a LB lituanistinėms’mo- 
sovietu Įvykdytas brutalaus pirmininkas yra prekybos kykloms. Dabartie patys 
pavergimo veiksmas nenu.' ministras. Tų ministru pava- žmonės rėkia, kad LB reikia

ei jai? Ogi tas pats B. Nai
nys, Tarybos narys ir jo lei
tenantas A. kantaras viešai 
spaudoje įrodinėjo to vajaus

einčiiamas. Bet prelegentas duoto jai ta reikalą jau 
pabrėžė, kad tai dar nereiš- svarstė ir pasisakė teigiamai, 
kia, jog mes, nieko neveik- • Naftos baronai tuoj sujudo 
darni, jau galime laukti tei-< ir puolė prie Agnew. o šis 
riamo išsilaisvinimo vyksmo kreipėsi i prekybos ministrą 
galo. Ne, mes ir aiškią savo, Stansą. Paprastai pavaduo- 
bvla turime neperstojamai ir , toju nutarimas būdavo pa 
rimtai ginti, ją nuolat pri-j tvirtinamas. Jei šio nutari- 
minti pasaulio sąžinei. Tai j mo minėta tarvba nepatvir- 
geriausiai tegali atlikti tik i tintų, tas reikalas taptų per- 
laisvieji užsienio lietuviai. | daug viešas, todėl pirminin- 
Tr tai yra mūsų švenčiausia; kas paskutine valandą nu 
pareiga, kurią turime atlik- tarė nešaukti tarybos posė
ti visomis mums prieinamo
mis priemonėmis.

Nors, kaip pats prelegen
tas pažymėjo, sunku šian
dien pasakyti ka nors visiš
kai nauja, ko kiti nebūtų ži
noję ar mąstę, neįmanoma 
ir ateities tiksliai išprana
šauti, bet jo svarstymai bu
vo vistiek įdomūs ir žadi
nantieji geras viltis.

džio ir tuo būdu sprendimą 
atidėti.

Bet reikalas jau tapo vie
šas, ir vargu bus patogu jį 
visa laika laikvti uždarytą 
stalčiuje. Vistiek reikės vie
naip ar kitaip nutarti.

Kongresmanas Silvio 0. 
Conte iš Mass. žada pasiū
lyti kongresui priimti įsta
tymą, kuris panaikintų pri-

pinigu. Ir suprask tu, žmo
gau. Bet ne tame čia reika
las. Ne piniguose šuo pakas
tas. Centro Valdybos žinio
je pinigu yra daugiau, negu 
galima išleisti. 1967 metais 
frontininku valdomas Lie
tuviu Fondas paremti savo 
"vadukui“ paskyrė Centro 
Valdybos centrinėms insti
tucijoms $14,950.00. Tiems’ 
patiems tikslams skirstant 
1968 m. Lietuviu Fondo nei
ną paskyrė $13.700.00. Lai
mė dar, kad nustatė tam tik

menkesni ūkininkai duonos 
prašantiems pasakydovo: 
"prabočyk“.

Pulkams elgetų nelengva 
buvo gauti ir nakvynę, nes 
pas kiekvieną ūkininką su
sirinkdavo po 5, 6, 7 ir dau
giau tokių pavargusių sve
čių.

Nevienur žiemos šaltyje 
buvo rasta tyruose sušalusių 
vaikų, nes jie pailsę nebega
lėjo toliau eiti. Nėra plunks
nos. kad būtų galima visas 
anuometines nelaimes apra
šyti. Tos 1868 ir 1869 metų 
nelaimės ir paskatino dides
nę išeivystę iš Lietuvos.

Amerikon mažai kas ke
liavo, keli ūkininkai iš Mari
jampolės apylinkės, apie 2 
iš Liudvinavo ir keli iš 
Daukšių parapijos. Kiek iš 
kitur, sunku žinoti. Daugiau
sia tuomet apleido Lietuvą 
varguoliai. Su rubliu kišenė

ras sąlvgas. nurodė specifi-pe ir lazda rankoje ėjo jie 
nius uždavinius, kam tuos Lenkijon, kur bado nebuvo, 
pinigus galima išleisti. Cent-' retas iš ten grįžo — dau- 
ro Valdyba, artai dėl nesu->u»na iškeliavo Anglijon, o 
gebėjimo ar dėl laiko netu- ’8 ten Amerikon, 
rėjimo, nes. anot A. Pužaus-1 po tų metų išeivystė didė- 
ko, Centro Valdyba buvo jo, daugiausia važiavo jau- 
užsiėmusi kitais jai nepri- ni vyrai, nenorėdami eiti į 
klausančiais darbais, tų dar- kariuomenę.

dirbę pinigo, siuntė ju tėvy
nėn saviesiems ir tuo dar la
biau pagundė be baimės ke
liauti į Ameriką laimės ieš
koti.

Kas atkeliavusius lietu
vius i Ameriką būrė? Tai 
minėtasis marionu ordino 
kunigas Strupinskas Ro- 
chestery, netoli New Yorko. 
Emigracijos komisija atke
liavusius lietuvius nusiųsda
vo pas jį. o šis, žinodamas, 
kad Pennsylvanijoj kietų 
anglių kasyklose geri uždar
biai, siųsdavo juos ten, dau
giausia Šenandorio apylin
kėm Kadangi lietuvių toj a- 
pylinkėj prisirinko apie 70 
asmenų, tai jie susitarė par
sikvietė kun. Strupinską, ir 
Šenandory lietuviai sutvėrė 
pirmą lietuvių parapija, bet 
tą parapiją kunigas užrašė 
lenkams, nors jų tebuvo tik 
du. (Kun. Strupinskas pa
laidotas šenandorio lietuvių 
kapinėse).

Lietuviai, anuomet atke
liavę Amerikon, sutirpo tarp 
lenku, nebuvo kam tada ža
dinti tautinės lietuvio sąmo
nės. Kada Amerikon atvyko 
aušrininkas Jonas Šliūpas, 
jis pirmutinis pradėjo lietu
vius skirti nuo lenkų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS neolituanų pakviestas, ba

landžio 12 d. bus Detroito 
Lietuviu namuose ir 7 vai. 

Nauja LB valdyba -toks Įvykis iš 18-kos. Tarp vakaro duos spektakli. Va- 
Kovo fl ,1. Lietuviu na- kitko, ureri.iamas laureatas, ką, a,, pasakysiu, labai pras- 

un,ose buvo metinis IB Dėt- » « kraštą atvykęs Detroite tas tokiam geram daiktui,' 
.„„.imk-. gyveno ir čia kaip tik is tei- nes didelis būrys tautiečiui

sininko persikeitė i literatą, bus išvykę i Chicagą. i Da-inkima’ Per jį pere jo apiet Apie trvs šimtai detroitiečių, nos“ premjera. Ir šių eilučių 
pranešimu; diskusijų. gini:.u i i Lietuviu namus eidami, tik- autorius, didelis Antro Kai- 
Iriausesi net 66 a-tnenvs. Tai 'al "“ėjo buvusį gerą paiųs- mo mėgėjas, taipgi neturės 

: :t buvo išrinkta rauja' sal o bieiuli pama- progos juo pasigėrėti Vis
paspausti jo ranką. pa.J dėlto viliuosi, kad sale vis-

70 žmonių ir vienu nu

lionsas 
i :us Leonas

T~» 7 r- -na tona sekreto
Petronės. iždi 

Smalinskas,1

kilmių antroji — koncerti
nė — dalis. Čia visoje didy
bėje pasirodė mūsų geriau-•- kas Stecas Smalinskas, Xe,,au-

si-b eterč anglu kalba Ona sias teroras Amerikoje Sta-
Valatkienė. finansų sekreto 
į ir Leonardas Šulcas, na- 
; . < švietimo reikalams Vy
tautas Petrulis, jaunimo rei- 
Kdam- Jurgis Jurgutis, in- 
y.imrcriai Vladas Selenis, 
narenmmu vadovas Rimas 
Korsakas ir kultūriniam 

'ui or. Kęstutis Kablys. 
Kandidatai: Petras Griške- 
1>< :j I eoooldas Heiningas.

Reviziios komisljon iš
rinkti Algis Rugienius, Juo
zas Pace- ičius ir Antanas 
Zanarackas.

Vienuolikos atmenu, tai
gi padidinto sąstato, valdy
ba buvo išrinkta praeitai 
vaMvbai prašant. Visi vėliau 
"la'mėię“ kandidatai buvo 
; a«kaitvti iš sarašo. Jie su 
tikima davė iš anksto, "jeigu 
nekandidatuos ir nebus iš
rinkti kiti asmenvs“. Nomi
nacijų žaidimas ir čia, eilės 
metu pavyzdžiu, buvo su- 
ypieta?. Puvo nrisiūlvti dar 
8 kandidatai. P°nki iš in iš- 
sibraukė. o du pasiliko su 

kad ir bus tik valdy
bom kandidatais.

Nauioii valdyba, pareigo
mis nnp?skirsH’dama. nuta- 
rė. kad posėdžius šauks kas 
mėnesi, visada b-ečiadie- 
riais. no mėnesio 1-5 dienos. 
Sekantis posėdis numatytas 
balandžio 16 d.

"Aidužių“ koncertas

Dar toloka, bet jeigu ne- 
suspėčiau laiku... Taigi. Ali
ne Stephens vadovaujamas 
Chicagos lietuvių mergaičių 
ansamblis, pavadintas "Ai
dužių“ vardu, Lietuviu na
muose koncertuos gegužės

ys Baras, aktorė Zita Keva
lą itytė-Visockienė ir rašyto
jas Aloyzas Baronas. S. Ba
ras sudainavo ne tik viską, 
kas buvo programoj parašy
ta, bet, publikai be galo plo..
jant ir šaukiant, davė dar iri 3 d. 7 vai. vak. Koncertą 

iam P°r3 dalykų priedo. Z. Ke-.bendrai rengia SLA 200-ji 
‘Valaitytė, jau ir per laurea-Hr jūrų šauliu "Švyturio“ 
to pagerbimą programai va-j kuopos. Visa galima pelną 
dovavusi. dabar pasigėrėti- Į rengėjai žada paskirti jau
nai padeklamavo Salome jos ’ n’m9 °^erap^zaeijoms bei
Nėries sueiliuotą liaudies į tautinių šokiu grupėms,
pasaką "Ec’ė, žalčių kara-! Nors "Aldutės“ Detroite 
lienė“. Jos deklamacija už-i niekada negirdėtos, bet apie 

’ truko 17 minučių ir baigėsi! iąs galima spręsti iš ansamb- 
ne vieno žiūrovo ašaromis. Į Ho vadovės. A. Stephens yra 
A. Baronas pasireiškė ne pirmaeilė čiagimiu ietuviu 
kaip A. Baronas, o kaip dr. Į kartos muzikė ir dirigentė, 
S. Aliūnas, nes skaitė gal tu-1 ?»vo sugebėjimais konku- 

_ žiną savo humoristinių eilių. I mojanti su tokiais vyrais. 
’ Tšskyrus Kevalaitvtę. savo kaip A. Mikulskis, B. Bud- 
dali atlikusią vienu ypu, abu riūnas ir dar vienas kitas iš 
vvrai reiškėsi pamainomis,1 naciu geriausiu. Kai tokia j- 
išeidami po tris kartus. Ak, žvmvbė atsiveža keliolika

KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

■ _>> z 1

New Yorko Operetės choras su vadovu Mykolu Cibu ir pianistu Aleksu Mrozinsku. Choras balandžio 19 d. minės 50 metu sukaktį.

Auksinė sukaktis
New Yorko Operetės cho- operetes. Jis buvo suvaidi

ns šių metu balandžio 19 d. nęs visas Miko Petrausko ir 
mini savo kiūrimo 50 metu Stasio Šimkaus operetes, 
sukakti. Nedažnai tokios su-į Nuo 1950 metu choras v-

RCDAKTORIAI PAVOJUJ
, i

Paskutiniuoju metu be
turiu laikraščių redaktorius 
užpuolė Įvairios nelaimės. 
Štai susirgo Darbininko re
daktorius d r. Juozas Brazai
tis, Sandaros redaktorius

\VORCESTER, MASS.

Kraži Kaziuko muge

Ši tradicinė mugė šiemet 
buvo kovo 30 d. Mairorio 
parko salėje. Ją ruošiant 
daug dirbo visi sesė? ir bro-kaktvs mūsų kultūriniame i ra pastatęs S. Šimkaus ope-

gyvenime pasitaiko. Ta su-!retes čigonai, Joninės. Bur. Mykolas Vaidyla, mirė Ne- bai skautai, bet ypatingai
ašaromis.) Ho vadovės. A. Stephens yra kaktis bus garbingai pami- tai AL Merke-io — Jauni- priklausomos Lietuvos re- paukštytės ir vilkiukai, kū

pėta bendromis pastango- mėlis, G. Veličkos — Žvdin- daktorius Jonas Kardelis, rių darbeliai turėjo dideli
mis, — choro narių pasi-; tis larkų vėjas. j Pagaliau ir Vilnies redakto- pasisekimą ir visi buvo iš-
šventimu lietuviškai dainai.! Operetės chore yra vaidi- rių Leoną Joniką, lipant pirkti, kaip ir vyresniųjų se

sių gražieji rankdarbiai ir 
mamyčių įvairūs kepsniai.

Mugė sutraukė dideli 
skaičių lietuviškos visuome
nės.

Neringos ir Nevėžio tun
tu vadovai su tėvu pagalba 
Kaziuko mugę vis kuo nors 
paįvairina.

choro valdybos darbštumu j nę ar dainavę žymūs lietu- laiptais, išfyko paralyžiaus 
ir choro vadovo muz. Myko-i viu menininkai, kaip A. So-, smūgis ir krisdamas sunkiai 
lo Cibo energija. ’ deika, J. Būtėnas, V. žu-’susižeidė. Guli ligoninėje.

Operetės choras įsteigtas1] kauskaš, M. Strumskienė, j
baletininkas A. Modziliaus-į 
kas. P. Bukšnaitis ir dauge-i 
lis kitų. I

Choras dalyvauja Alto. į

1919 m. sausio 7 d. Jis persi
ves nepamiršau Alvydo Va- balsingu mergaičių, tai nėra {tvarkė iš 1904 m. susikūru--____  ___ •,__ •___________________________ O!___________ i- n,__saicio. šis jaunas muzikas, jokios abejonės, kad kon- 
beveik taip puikiai S. Barui nertas bus vertas savo var- 
akomponavo, kaip prieš ke-(do.
lėta mėnesiu Žaneta savo
vvrui Virgilijui Noreikai. 
Manau, kad mano palygini
mas A. Vasaičio neužgaus.

Naujausi LŽS centrinio 

skyriaus nariai

jos Simano Daukanto Drau
gystės, kuri 1909 m. buvo

RUMFORDAS, ME.

Šis tas iš vietos lietuviu
pasivadinusi Scenos Mylė-Į PLB ir Balfo parengimuose! 
toju Draugija. J bei minėjimuose ir kasmet

Per eilę metų choras reiš
kėsi kultūriniame darbe, sta-

suruošia bent po vieną savo 
koncertą. L?e to, jis išvyksta

gyvenuno

Publikos, kaip matome, i Kaip praeitą karta čia pa-1 scenos veikalus. 1934-1936 
buvo mažoka. Bet čia kalti vėlavau su Vasario. 16 apra-j metais choro veikla buvo 

pritilusi. Bet ją pavyko at-

dydamas operetes ir kitokius Į su lietuvišku dainų progra
ma ir i kitas lietuviu koloni-
tas.

Jis aktvviai dalyvavo ir į

Teko šioje vietovėje sve 
čiuotis, ta proga pasimatyti 
su vietos lietuvių veikėjais 
ir su jais išsikalbėti apie lie
tuviu veiklą.

Čia veikia SLA. LRKA, 
moterų draugijėlės, lietuviu 
klubas. Visos tos organiza
cijos dar turi pakankamai 
nariu. Bet, žinoma, veikla ir 
čia silpnėja, kaip ir visur ki
tur, ypač mažesnėse koloni
jose. Ir čia lietuvių nedaug, 
o ir tas skaičius nuolat ma 
žėja. nes vienas po kito iš
keliauja ten. iš kur niekas 
nebegrįžta. O iš jaunųjų tsr-

Meno paroda

Balandžio 12-13 dienom 
Maironio parke bus Nevėžio 
tunto skautų rengiama v. s. 
G. Kodatienės ir E. Štarai
tės meno kūrinių paroda.

šeštadieni paroda bus ati
daryta nuo 7 iki 6 va’, vak., 
o sekmadienį nuo 12 iki 6 
vai. vak.

G. Kodatienė re4vviškai 
visuomenei iau pažįstama, 
ne« ji savo kūrinius vra ro
džiusi Chicagoie. develan- 
de ir Detroite E. Štaraitė su 
savo kūriniais pasirodv« pir
ma karta lietuviu tarpe. A- 
merikiečiams įi iau via juos 
rodžiusi Framinghame ir 
Walthame.

Worcesterv abi dailinin
kėm pasirodys pirma karta. 
Visi kviečiami atsilankvti Į 
ju paroda ir su ju meno kū-

vi a Draugo vadovai. Jje šymu taip ši kartą irgi noriu 
mums, LŽS c. valdybai, te- sugrįžtii penketą savaičių at- 
pasakę, kad
(menine) mes pasirūpinsi- - «----- --------- ..........
me“, ir viskas. Nors iškil- c. v-bos vasano 28 d.j ri„s metus. Jo veikimas su-' rodoje.

aktyvėjo 1949-1950 m., kai j Operetės choro dirigen- 
i choro eiles įsijungė iš lie- tais vra buvę: K. Strumskis.

Draugo romano iškilmės — ? -- ------- ------- ------ -j»- ta v . -j--,. , . j mėms artėjant jau ir žino- poodžio. Dabar, to posėdžio
centro valdyba ta- jorne menininku sastata, bet nebeaprašinėdamas, noriu >- 

k narna vwu eres Detroito r- renujautėme> kad gausi_ vardinti tik naujuosius LŽS 
e gan:zaenu bei jeo^1- me pu?antros valandos pir.! centrinio skvriaus narius, 

kovo 22 d. Lie- maeili koncertą Jei tai bū_; minimo posėdžio metu i 
"tu buvę žinoma iš anksto.' ^ertrini skyrių priimtus, štai 

r^ano'L‘.etuviu-namai publiką var- He: Vladas Būtėnas-Ramo- 
konkurso 18-jo laureato pa-! - r v

LŽS
L V1COS

bei neorgani
zuotų ponių.
tuviu namuose surengė 
Draugo dienraščio

gaivinti. Užėjus Antram pa-! Pirmojoje ir Antrojoje dai- 
’programa Mat, per neapsižiūrėji- sauliniam karui, choro veik- nu šventoje Chicagoje ir
asirūpinsi- praleidau nepapiinėies! la vėl buvo sustojusi penke-Į New Yoiko pasaulinėje pa-

konkurso 18-jo laureato pa-Į Bet dT-iM Jonas F. Daugėla. An-
c-rburn. Matomai tokioms bar iau pietų | tanas Kučvs, Kastantas Nor-
traeu nem= iškilmėms Cbi- onm t kus, tėv.. Kęstutis Trimakas.

tuvos atvykusių lietuvių V. Tomkutė-Pranskus, Vai- 
tremtiniu pajėgos. . tytė, Eringis, J. Db ginčius

Per visa savo gyvavimo F. Ilermanienė, V. K. Banai- 
laika choras savo repertuare tis, M. Liuberskis, A. Kut- 
turėjo daugiau kaip 450 kus. .T. Stankūnas. V. Stro- 
Haudies dainų bei individu- lia. Dabar nuo 1967 m. ^ho-

detroitiš- Kai kajbame apie LŽS;gJ
o v’snomenininko Antano ^PniJ5,on! Visi He. turbūt, kiekvienam

Murteik’o oasiūlvmą Drau- - p- ;Sdl’nin • skaitytoiui vra gerai- žinomi,r . ’-dekciia mie’ai priėmė. ?‘ ~ į a hke> ti ^dinin- laikraštininkai, knygų!
,■ t voi/ivbn r»onn Ka Vlada Selenu Jis ir tik jis ’ . . , . . . ••o L/> oyho vaidyba pano- ci;v.v;avn ŽQiiHna Qfoifin:n. autoriai, redaktoriai, 
ro nnbnvi organizuoti.

Iškilmės susidėjo iš dvie- 
in del>u. Pumoje keletas 
!ydhėtoįu visaip gerbė Jurgi 
Kliauda, iau penkta kartą
Draugo laureata, už įo nau- ................... _ . t

'Liepsnos ir ap- £a’eJ° vaišintis suneštais tor-

rOLio-ip
v;

apsibodus.

surikiavo šaulius, ateitinin
kus, skautus ir visas neorga
nizuotas ponias. Užtat visur 
buvo pavyzdinga tvarka, ir, 
iškilmėms pasibaigus, be at
skiro mokesčio visi svečiai

mmana
do «'

.i
nmurto rsociar . . - . . . .
io iuH' konrĮsijos ir LŽS nir- (taigi palai-
roininkas Vytautas Alantas, i onota!) kava.
iurv komisijos sekretorė' a t .
I indą Pugienienė (ji per- j Atvaziuoj* Antras kaimas 
skaitė nktaL mecenatas kun. Grupė jaunų Chicagos 
Benediktas Sugintas, vvr. štukoriu, keletą metu stip- 
Draugo redaktorius kun.} riai pasireiškusiu su lietuviš- 
Praras Garšva ir nauiasis
Pi B c. vablvhos oirminin- bei mažu problemų insceni

' čia kalbė- ta’s ^ei užgerioti benedikti-

Alfonsas Nskas

MOŠŲ GYVENIMO 

KEISTENYBES

JAV -se daugiau išleidžia 
ma kramtomajai gumai, ne-

.... .... • , z,., -po visuomemnen veikloraliniu kompozitorių kurinių, nu diriguoja Mykolas Cibas. Regabma prisišaukti 
yra pastatęs daugiau

Koresp.
Jis yra pastatęs daugiau 
kaip 190 scenos veikalų ir 34

BROOKLYN, N. Y. 

Margučiu vakaras

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 7-sir s kuopos margučiu 
vakaras bus balandžio 12 d. 
Bručo salėje, Jamaica Avė., 
VVoodhavene. Pradžia 7:30

Jau suėjo metai

Čia yra nemažai lietu 
vių prekybininkų, dirbančiu 

. bankuose ir kitose įstaigose 
* Jie turi nuosavus namus ii 
gerai gyvena. Apylinkėje se
niau buvo nemažai ir ūkiniu. - 
kų. bet dabar jų skaičius žy- l iniais susipažinti.

Atlanto rajono skautų
nuai sumažėjo.

Čia žymų vaidmenį vaidi
na Oxfonlo popieriaus fab 
likas, kuriame duona užsi
dirba tūkstančiai žmonių.

gu pavyzdingiems miestams! vai. vak. įėjimas 6 doleriai.
ruošti.

Daugiau išleidžiama plau
kams dažyti, negu miestų 
viešajam susisiekimui.

LDD 7-ji kuopa margučių 
vakaius iau rengia ištisą 
metų eilę, ir visuomet jie 

buvo sėkmingi. Neabejoja
ma, kad šis vakaras ilgai pa
liks jo dalyviu atminime, nes 
rengėjai rūpinasi, kad visi 
atvykę būtų ir sotūs ir turė- 

progos kiekvienas malo-
_ _ ____ ____ _ ______ __ pralc*

nei scenoje, nei salėje, nei t su beveik visai nau ju sąsta-; Penki procentai dirban- j "Rengėjai kviečia visus da-
Dotroite laureato Jurgio tu tapo agaivinta ir jau kele-1 čiųjų pasiima 20% visų ’yvauti ir atsinešti savo dar-

tu spektaklių čikagiečius krašto pajamų ir 20% visų bo gražių margučių. Už gra-
palinksmino. Ak, va, tos gyventojų, kurie mažiausiai žiausius margučius skiliai
grupės vardas — Antras uždirba, pajamos sudaro 5 ma dovana.
Kaimas. % visų pajamų. Tokios ne- Tad iki pasimatymo!

Taigi, tas Antras Kaimas, lygios yra žmonių pajamos. N.

Daugiau pinigo surūkoma, 
iasis ku bei nelietuviškų, didelių; negu vyriausybė išleidžia 
inin- bei mažti nroblemu insceni-1 švietimui.

Gliaudo^ ^obnvo. T prieš tris 
savaites T p. v-bos para
šyta kvietimą laureatas ne
atsakė ir neatvažiavo. Tai, 
atrodo, bus buvęs pirmas

Kovo 19 d. suėio metai, 
kai Vilniuje mirė ir ten pa
laidotas Justas Kumetis. Lie
tuvos karvs savanoris. Klai
pėdos krašto išvadavimo da
lyvis. muzikas, choru v^dė-, 
jas, gražų baisa paveldėjęs į
i« savo motinos Mortos Gau-į Kovo 26 d. mirė Mexico 
dinskaitės-Kumetienės, Ve-i (antroj pusėj upės) gvven-

* * *

liuonos vargonininko ir 
knygnešio Jono Kumečio

toja Ona Jurgilienė. čia iš
gyvenusi 57 metus. Velionė

sūnus. Jis 12 metu iškentėjo' nriklausė Lietuviu Piliečiu 
Sibire, grįžo į Lietuvą be1 Klubui ir Lietuvos Dukterų
sveikatos.

Ji prisimena ir apgaili li
kusi šeima Vilniuje, "iminės 
Veliuonoj, Raudonėj, Kau
ne ir Amerikoje.

Dr-jai. Ji paliko liūdinčius 
sūnų ir seserį.

Marei Goodoffienei, 80 
m. amžiaus, ligoninei buvo 
radarrta operacija. T.i,ronė

stovykla

šiais metais rajoninė sto
vykla bus nuo rugpjūčio 24 
iki rugpjūčio 30 d. Snencerv 
prie Worcesterio. Vieta prie 
gražaus ežero, vi-a virtuvė 
ir kabinos vilkiukams ir 
paukštytėms. Visi raginami 
ruoštis. Smulkesniu žinių 

{ bus duota nėr vienetų vado
vus. Stovyklai vadovaus v.s. 
D. Molis su Štabu, kurio su
dėtis bus paskelbta vėliau.

Gaila, kad jis nebuvo pa- jau grižo namo ir sveiksta, 
aidotas gražiose Veliuonos „ v.
kapinėse ant Nemuno krar- Km as čia atvykau iš er
to, kur ilsisi jo tėvai, broliai, yo«ngtowro, Ohio, radau jjuotog apysakos "Teofilė 

daug sniego, kuri mes iau__ t— , •

JUK NETURITE?
Petronėlės Orintaiiės ei-

daug sniego, kurį mes jau 
buvome pamiršę.

Liūdinti sesuo Natalija Stasys Markauskas-Marks

seserys ir kiti giminės nuo Kražantės“. Keleivio, 
administracijoje ją galite 
gauti už. $2.00.
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

STALINO SUKURTAME į visų pirkiniams .skirtų pini- 
■ gu, dalis maistui
išieiįžiarajf pinigų. Alkoho
liui pirkti TListuvoj išleista 
4.4 karto f daugiau pinigų, 

dar negu pienui ir pieno produk-

ROJUJĖ
•m-.i. •

Naujakurių vargai

Džiugu gauti naujo,
dažais kvepiančio buto rak. į tams, 10 kartų daugiau, ne- 
tus. Bet kartais sis džiaugs- gu daržovėms ir vaisiams, 
mas trunka neilgai. Gyvenu: 2.8 karto daugiau, negu vi- 
Alytuje. Butą gavau žiemą.< soms kultūrinės paskirties 
Šilto vandens kranai vra. už prekėms.
šią paslaugą moku pinigus,1 ,.
o vandens nė lašo. Ir taipI .Blogiausia, kad alkoholi- 
jau treti metai. , “H gęnmų vaitojimas di-

Tikros kančios prasideda i fePa' *suo. '.J71'.u' 'a1' 
žiema. Kambarvje termo-į t0J™ai ? iHuumska; vienam 
metras rodo 4 arba 6 laips-j gyventojų! Lietuvoje išaugo 
nius Celzijaus (40-42 Fah-[ ^au89au nalP - kaltus 
renheito. Kel. red.). Einu i
miesto komunalinių Įmonių 
kombinatą. Nieko doro ne-! 
gali paaiškinti.

Bepigu tiems, kas turi du
jų balionus namuose. O mes, 
mikrorajono gyventojai, du-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Smarkus Kansas vėjas vos nenupūtė valstybinės 
metu prie jo vardo bibliotekos Abilene mieste,

vėliavos nuo gen. Eisenhouerio karsto pamaldų 
kur Eisenhoweris užaugo ir sugrįžo amžino poilsio

KANADOS NAUJIENOS

PROFESORIUS NUŠLAVĖ 
BANKĄ

HAMILTONAS, ONT.

Išrinkta nauja Lietuvių 

Namų valdyba

Bakšys, O. Stasiulis ir kiti.' Pati daug vargo ir Įvairių 
G. Palmeris kvietė visus še- nepriteklių pergyvenusi, už- 

: rininkus vieningai siekti jautė ir kitus Į vargą Įpuolu- 
tikslo — pastatyti Lietuvių sius. Kaip ūkyje, taip ir 
Namus. mieste, jos durys buvo atda.

St. Bakšys pasakė, kad. ros visuomet ir visiems bėdų 
kai prieš kelel ius metus bu- ir nelaimių užkluptiems tau- 
vo užsimota tokius namus tiečiams. Vienus priglaudė 
statyti, jis Įnešęs $6,000. Jei Į savo pastogėje, kitus šelpė 

kampeliuo- 
aip padėjo.

jau būtų pastatyti. Bakšys* nors :r jos pačios turtas bu- 
sakė. kad jis ir dabar tebę-i vo sunkiai uždirbtas ir leng- 
trokšta tokių namų. ( vai suskaitomas.

Ir kontrolės komisijom na-, Nepaprastai ji mylėjo pa
ryš O. Stasiulis kvietė būti, Joių jaunimą. Visi jos kam- 
vieningiems. Tada Hamiito- į bariai dienomis ir naktimis 
ne Lietuvių Namai greitai buvo pilni jaunuolių, kurie 
būtų pastatyti. ; tik rengėsi kokiems nors

Šerininkas kultiu iniams darbams. Vv- .... . ■ z; resna i jos į astogeje taip 
pat surado vietos. O visiems 
išsiski: čius, ji prakaituoda
ma dirbo, valydama prineš- 

puiva, bet dirbdama ne
pyko ir niekam nesiskundė.

'''patingai ji gerbė kitų i- 
sitikindmus. Nors pati buvo

CVU V W Vėl pv vy i C? V
prieš 5 metus būtų buvę dar jų gyvenamuose 1 
30-40 tokiu, Lietuviu Namai se, o Eitiems kiti

LONDON, ONT.

Užgeso tolerancijos žiburys

E. Dragūnevičier-ė iš 
vaizdos atrodė tokia 
moteris, kaip ir visos kitos,
bet vieni ją vadino švelnios 
širdies motina, o kiti — to

t'!i ials i
pati ibet nesutikta. Po dviejų me

tų G. Palmerio pastangomis 
jis buvo parduotas už $175,
000. grynais Įmokant $65,
000. Susirinkimas G. Palme- 
riui už toki gerą bizni pa
skyrė $500 dovaną.

Bendrovė turi miesto 
centre 48,000 kv. pėdų že
mės sklypą. 1961 metais ji 
pirktas už $40,000, o dabar, . 
čia pėdos kaina $7. Skolų c e 
bendrovė neturi, išskyrus di
videndus už Šerus. Jie apmo-

labai relių nga. bet kitu ne-veiklą nuo pat jos Įkūrimo 
prieš 13 metų. Ta veikla 
jam gerai žinoma, nes jis 
yra ^vienas iš bendrovės 
steigėjų.

Per 13 metų bendrovė ge-Kaip praneša vietinė spau- Kovo 22 <J. buvo Hamiito
Dujų slėgis toks. kad arbata (,a’ medicinos daktaras R}-’no Lietuvių Namų Bendro-j rokai sustiprėjo. Tai esąs 
verda 2-3 valandas. , chaidas -Jaieckis, kilęs iš. v^s šerininkų susirinkimas,i nuopelnas St. Bakšio, kuris

— Nieko padėti negalime,; Stetmo,_ \ oniettioje, bet 8 j.urjam pirmininkavo G.; bendrovei vadovavo eilę

jas gauname centralizuotai.

— sako miesto dujų ūkio metų būdamas 1940 metais paimerjs jr sekretoriavo 
kontoros viršininkas Zubric- atkeliavęs į JAV, pasitelkęs pranckevičius.

P.

kokiai

zkas. — Tokias dujas atsiun.' elektronin! komputeri. susi 
tė. Cisternos pilnos, o mono-' darė savo sistemą ir švaru- 
metrai. lyg susitarę, rodo nu- tėliai nušlavė Italijos Rivie-
1Į. Kai orai atšils, dujų slėgis ros mieste San Rem0 gemb* 
padidės. į Ravimo įstaigą.

Rašau ši laišką, o mano Italų spaudos skelbiamo- 
vienturtis Ernestas neduoda mis žiniomis, dr. R. Jareckis 
ramybės, vis primena: para- susižėrė net 4 milionus do- 
šyk, tėte. kad daržely-lop- lenų, bet vokiečių spauda jo 
šelv Irgi labai šalta. ' laimiki sumažina iki pustre-

Mano mintis nutraukia čio miliono. Pats laimėtojas, 
durų skambutis. Tai iš namų nesigirta, kiek laimėjęs, tik* 
valdvbos, jau dešimtą kartą sako, kad tai yra jo pramo- 
tikrina. ar papildomų radia- ginis užsiėmimas (hobby), 
tortų sekcijų kambariuose kuri žada mesti, nes ir žmo. 
neprisijuneęs, ar nevagiu na nepatenkinta ir ypač tarp 
nesamos šilimos.“

Valdybos 
meris apžvelgė

pirm. G. Pal-

metų. Jis pranešė apie ”Del- 
tos“ pastato pardavimą. 
Prieš du metus tą pastatą

bendrovės1 norėta parduoti už $145,000,

Lietuvos rusinimas
LEIS LEIDINĮ APIE 

LIETUVOS RUSINIMĄ

sų tautos kilnumo ir pra
našumo išaukštinimas, sklypą ir jame pastatui tin

lerancijos žiburiu.. Bet taip i kl5?,u' s. •-ai pa. į ja. jie 
vadindami niekas neapsiri- P’lK^au-e 11 I koM <>angų
ko. nes tikrai ji tokia ir bu- žlūgb.et. vienodai 

i gerbė ir visiems niek jėgos 
leido
r.1mo našta

bo ir krutėjo, tik ne sau, o . . , . -miausių vietovių lietuviai 
jos vardą

Bet tai

Nors ją slėgė šešiasde- ... ,.. x • ••padėjo. Del to ir ji
bet visuomet dir-1 Plaf‘.a! buvo žinoma® visų 

i gerbiama. Net naciu toli-

žiežmariuose gimusią, vi
durini mokslą pasiekusią ir
pavyzdingą šeimą sukūra-

lolat kartojo.
y visais besirūpin

dama. žuvo ir ji pati. Pasku
tiniuoju laiku besirengdama 
važiuoti dukters aplankyti, 
išėjo i miestą nupirkti duk
ters vaikams dovanėlių. O 
per gatvę einant, pravažiuo
janti mašina ją užkliudė ir 
partrenkus ant gatvės taip 

kad nuvežta i li-

Vliko valdyba, praėjusio 
Vliko seimo Įpareigota pa-

____ _  _ _ __ ruošti eilę studijų apie oku-
jo kolegų akademikų toks j Lietuvoje vykdomą

Taip skundžiasi Alg. Nau- pramogavimas neturįs gero' ^^Dkaciją, sudalė temų 
jokaitis Tiesoje kovo 25 d. • vardo. ’ s^raM rengiamom studijom,

* * * j Bet grįžkime prie paties! būtent.
. • a t --'reikalo. ' ‘ L Dirbtinis rusų kiekio,

O štai n kitas vaizdelis įsi kariro direktorių? R^etuvos ^Y^entojų tarpe di-Į
Žemaičių krašto, taip pats % Ka-;1° uiektoink. j • • grėsmė Lietu Tipini Bartolmi sako, kad dr. Ja- H.JW giesme i^ieįu-

Pie-Lf- 1 ronVic vto nniL-nc 7mn(n,« vos tautiniam savitumui;Duodu žinią iš Eigirdžių -Xla PU\KU» žmogus, Q Ru<u isitaisvmas ir
airininkiioi o tain nat Fitrir aštraus proto ir labai stip-1 “* jsuaisymas irgii minKijos. o taip pat Eign- - v k -• vaidmuo vadovaujamose po-
dzių kolūkio ir Tryškių ta-: nlLn_en saK0:; Pa i zįcijose Lietuvoie- irtaie-o“ į praseme daugiau nesilankv-į sietuvoje. įstaigo

se, Įmonėse, komunistų par
tijoje, jos pagalbinėse or.vemmo. j J1* 11411

Iš mūsų užkampio iki arti- vakarą jis pralošė
1 160.000 dolerių, bet, kol

spėjome uždaryti Įstaiga, jis 
vėl beveik viską atsilošė.

rybinio ūkio teritorijoje e . A. . .
sančių mišku ir pamiškių gy- Žinoma, mes nerasekem, 

Į bet jis turi savo sistemą.

miausio autobuso sustojimo 
5, 6, o tai ir 7 kilometrai, iki 
artimiausios parduotuvės 
vasarą, kai sausi keliai, 6-7 Į Bet sausio 11 d. ji lydėjo 
km., o kai užpusto ar paly-j laimė, ir jis ėmė banką po 
ja- — visa 12-14 kilometrų banko, kol pagaliau nieko 
susidaro. Tiesa, kažkur pla- kito nebeliko, kaip nutrauk-
nuose ir ataskaitose užrašy
ta. kad pas mus kiekvieną 
ketvirtadieni atvažiuoja au- 
toparduotuvė, tačiau ją mes 
tematome kartą per du-tris 
mėnesius. Nors sąžiningai 
kiekvieną ketvirtadieni susi
renkame jos laukti.

Mūsų užkampyje nėra e 
lektros, todėl naudojame ■ 
daug žibalo. Autoparduotu- 
vė. kad ir retai atvažiuoja, 
jo atvežti visai negali. Auto
busu žibalą vežioti drau
džiama. Taksi tokio krovi-

ti žaidimą... O tas nutrauki
mas, kaip rašo spauda, už
truko net tris savaites.

ils-
Menas iš tarnautojų to

liau pasakoja: Uždarius 
banką, likę vieni tarnauto
jai ėmę sukti ratą, bet dr. 

i Jareckio laimingas numeris 
i daugiau nepasirodė. Tad 
jeigu jis būtų ilgiau pasili
kęs, būtu prasilošęs, arba 
bent jis turi sudaręs sutarti 

l su pačiu kipšu, kuris jam 
talkina.

Jareckio draugai pasako- 
kad laimė lydėjusi ji ir

ganizacijose ir rusų lemia
mos vidaus ir tarptautinės 
politikos propagandoje;

3. Dirbtinis rusų meno 
kultūros skiepijimas Lietu
voje per:

a) rusų vadovaujamą me-Į
ninės kūrybos ir talentų; 
ugdymo vairavimą. i
b) visų rūšių kūrybinės 
veiklos Įjungimą Į rusų va 
dovaujamą organizacinę 
sistemą,
c) monopolines privilegi
jas rusų meninei kultūrai 
sklisti Lietuvos periodinėj 
bei neperiodinėj spaudoj, 
radijo bei televizijos pro
gramose, dramos bei kino

b) proiusiška propaganda 
persunktas Rusijos ir rasų 
komunistų partijos istori
jos dėstymas; carų laikais 
sukurtos, dabar dar pra
plėstos rasų imperijos 
(dabar vadinafnos ”sąjun- 
gos“) ūkinės bei karinės 
galybės išaukštinimas Ru
sijos politinės-ūkinės ge
ografijos dėstyme,
c) Lietuvos istorijos bei 
geografijos Rusijos šešė
lin Įstumtų nuotrupų dės- 
tyman Įjungimas tik i Ru
sijos istorijos bei geogra
fijos dėstymo programą,
d) perdėtai sustiprintas 
rusų kalbos mokymas ir 
rasų literatūros dėstymas.
e) mokyklose naudojima
sis beveik vien rasų auto
rių parengtais verstiniais 
vadovėliais.
f) privilegiškai išplėstas 
tinklas mokvklų rasų dės
tomąja kalba.
6. Rusų kalbos vartojimo

spraudimas i Įstaigas, Įmo
nes, posėdžius, susirinki
mus: skatinimas rasų kalbos ti reikia dviejų trečdalių).

nio irgi atsisako. Esame miš
ko darbininkai, nuosavo'įa.\. T . T ,
transporto neturime, tndži e?as,11 Londone.todėl
ilgomis žiemos naktimis šo
nai nuo gulėjimo tamsoje 
plaukais apaugo, f) norisi 
paskaityti knygą ir laikraš
čius. Dienraščiai pas mus 
užklysta 2-3 kartus per sa
vaitę.“ * * *

Literatūros ir Meno žur
nale sielojamasi dėl perdi- 
delio girtavimo:

Svaigiesiems gėrimams j
išeikvota apie septintadalis

* i

Anglijoje, o 1966 m. Pran
cūzijoje nusinęšęs 80.000 
doįčrių. Ir draugai, kuriems 
pavyko gauti jo patarimų, 
nesiskundžia.

Dr. R. Jareckis yra profe
soriavęs Seton Hali univer-| 
sitete, South Orange, N.J.,’ 
o dabar profesoriauja Hei-I 
delbergo universitete, Vaka-!

kami iš gaunamų procentų
ir pajamų iš automobilių' paskutiniojo karo aucl- 
aikštės. " įros j? išmetė iš gimtojo ki aš-

Pirmininkas ragino šeri-j Railų su tūkstančiais ki- 
ninkus nepasiduoti tiems. ■ tų. mylimu vyra ir trimis ma- 
kurie pasišovė bendrovę lik-i ža*s vaikais, per lietų ir dar. 
viduoti, nes dabar kaip tik ;&anas> nuolat bolševikinio 
yra proga, pardavus miesto s\aubo vejama, pasiekė bla- __
centre turima žeme nunirk-, ^ių pilnus vokiečių barakus. . . . . . n itUo iau nuo centro žemės'įvairius nepriteklius! fforane tuoj n mirė. pankda- centro žemes ma ve,h;5, su.

__ r_j__  ••__ • r.ų ir dvi dukteris su šeimo
mis.

Bakšys pranešė 1968 m. pa-: Pagaliau pusbadžio gjTe-! I’,ac:!a*
jama's ir išlaidas ir 1969 m nim0 nuolatinės baimės iš-! :'az;'.a?’a gel 0,a™- b?
saXa dė kurios kdo gini kankinta pasiekė šios žemės s?'° "^smais.
ėu nukrypusiu j asmenišku-' krantus. Gyvenimo pradžia !V?S 2mlacų, nukijpu-m , a.men,.ku ta, bo p;e;tumu ke

G Skaistve P Kamroa ir' Per sunku darbą, kieta var- Į!e tlb. ,e' ?le ?s 
u. £Kai>iys, r. Kanopa n . lietuvius, bet ir tobmiausių

kiti reikalavo, kad priimta V r]*. eles Pa:tan?as V miestu tautiet is. O paskui
darbotvarkė būru kaitplin ?as kllutis nugalėjo ir atsi-; \ . . * .dai oon arae butų Kailelio- » į. , tlP10 atsisveikinimo pnva-
jama pagal jų užmačias. St. ^t?J° ant silpnų Kojų. rn-
Bakšys siūlė svarstyti ta ei- mi.ausla nusipirko namus 
le, kaip buvo susirinkimo *nleste>_' ėliau persikėlė Į ta- 
pradžioje priimta. Pagaliau oako ukL 0 ešimo krašto 
balsuojant G. Skaisčio ir, lauk_uose s^^atą ribarsčiu- 
kompanijos pasiūlymas ga
vo 243, o Bakšio 433 balsus. į 
Vadinasi, susirinkimas da
vė antausi tiems, kurie savo i 
Įkyrumu Įgriso iki gyvo kau-; 
lo, kurie, patys jokiu nau-; 
dingu darbu neprisidėdami, S 
trukdo tiems, kurie dirba 
naudingą lietuvybei darbą.

Atmestas pasiūlymas leis
ti juridiniam asmeniui pirk
ti ne 5 Šeras, kaip dabar, bet 
25. (Už pakeitimą balsavo 
334, prieš 324. o pagal Įsta
tymus tam klausimui spręs-

kamus lietuvių namus. augindama, išvargo 
Bendrovės buhalteris St. Penkellu? metus.

1 si, vėl sugrįžo Į miestą.

sekimo naujųjų lietuvių kal- Negavo pakankamai ba'l-
bos žodžių dalyboje; kėsini- sų ir pasiūlymas bendrovę 

likviduoti. Valdyba Įparei-masis net pačią lietuvių kal
bą kildinti iš rasų kalbos. gota išsiuntinėti šerininkam

7. Lietuvos vietovėm, gat- specialią anketą.

'Utraiškė.

žiavo tiek daug žmonių, kad 
nebuvo vietos ne tik visiems 
sutalpinti, bet buvo neįma
noma jų nė suskaičiuoti.

J. Rainis

Keleivio 1969 mi

Kalendorius
Kaina $1.GO

jau baigiamas parduoti

^tu

kurioje
teatruose ir mėgėjiškuose' vems. aikštėms bei kitoms; kiekvienas galės pareikšti 
meninės veiklos sambū- viešoms vietoms rusų asmen-į savo nuomonę likvidacijos
riuose,
d) varžymą galimybių pa
žinti rusų kontrolės nepa
siektų kraštų meninės kul
tūros apraiškas.
4. Rusu itaka Lietuvos

vardžių bei šiaip rusiškų pa-į reikalu.
vadinimų segimas ir rasų- 
bolševikų Įžymybėms pa
minklų Lietuvos miestuose 
statydinimas.

8. Mažosios (Prūsų) Lie-
mokslo plėtroje per aukštų-1 tuvos vietovardžių visiškas 
jų mokyklų bei mokslų aka- pakeitimas grynai rusiškais
demijos kontrolę personalo, ir to krašto pavertimas išti-
mokslinės literatūros ir į s’ne rusIl kolonija, 
mokslo darbų krypties pasi-; Vliko valdyba jau tariasi
rinkimo srityse;

5. Rusiškojo patriotizmo
skiepijimas jaunojoj lietu
vių kartoj per visas bendro-

, . ... • T. Įo lavinimo bei specialinesra \ okietiioje. Jis vra 3< m. J ‘ , i mokyklas ir auklėjimo orga-amžiaus. » •! nizacijas:
N. į a) šališkas Rusijos bei ru

dei tų studijų rengimo su

Pinnininku vienu balsu 
trečiam terminui išrinktas 
G. Palmeris. Į valdybą iš 13 
kandidatų išrinkti: A. Na
maitis, A. Buinvs, P. Prane
vičius. St. Balsys, J. Steib- 
lys, J. Ki ištopaitis, VI. čes- 
na, VI. Bagdonas, J. šarap- 
nickas ir P. Vizbaras. Kan
didatai? liko A. Patamsis, 
M. šalčiūnas ir J. Kažemė

kompetentingais asmenimis.; kas.
Studijų rinkinį redaguoti y-į J kontrolės komisiją iš- 
ra pakviestas ir apsiėmęs; rinkti St. Aušrotienė. J. Ra-

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 Agoia 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 ramų 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 kūdiki ir kt. Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių 
eilėraščių. Taigi, tai yra tikrai didelis visokių žinių šalti

prof. dr. Jonas Puzinas. Rin
kini manoma leisti keliomis 
kalbomis, visų pirma anglų 
kalba. (ELTA)

nis. Ir tomis žiniomis galėsite pasinaudoti, Įsigiję kalen-
Sumanvmuose buvo dis-' <1°™! dolen..

kutuojama bendrovės atei- Nedelskite išsirašyti, nes kalendoriaus visais metais 
tis. Kalbėjo G. Palmeris, S. pritrūkdavo.

kauskas ir O. Stasiulis.
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Pasikalbsimas 0 
Maikio su Tčvu

{Juodojo pasaulio sukilimas
i

STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)
UGANDOS ŠVENTIEJI

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

\ eiionio gen. Eisenhowerio našle ir sūnus šermenų metu.

— Maik. aš turiu tau di- tokios bėdos nėra. Čia žmo- 
delj klausimą. Pasakyk, kas nes bagoti.
bus. kad vaikai jau nebe-Į — Ar tėvas esi "bago- 
klauso tėvų? i tas“?

— Kažin, tėve, ar nerei-i — Maiki. aš gyvenu ne
ketų šį klausimą statyti ant-! dėl pinigų, o dėl unaro, to
ru galu, būtent, kodėl tėvai Į dėl manęs nerokuok. Ale u- 
r.eklauso vaikų? į bagų Amerikoj nėra, Maiki.

— Vot. kad pasakei, tail —Yra, tėve. yra milionai 
pasakei. Kur tu matei, kad į skurdžių. Todėl ir studentai 
višta klausytų kiaušinio, a? maištauja

— Tėve, jei norim supras
ti, kodėl dabar jaunimas ne
rimauja, tai apie vištos kiau
šini nekalbėkim. Pirmiausia 
suraskim atsakymą, ką reiš
kia studentų protestai uni
versitetuose ir gatvėse, tai 
gal tik tada suprasime, ko
dėl tarp tėvų ir vaikų pasi
darė tokia spraga, kad vieni 
su kitais nesusikalba.

— Jau matau, kad tu nori 
išvesti mane Į laukus. Ale 
neapgausi. Jeigu tau reikia 
atsakymo, tai klausyk, ką aš 
tau pasakysiu.

— Gerai, tėve, aš paklau
sysiu.

— Žinai, Maiki, kad tėvai 
nesusikalba su vaikais dėl 
to, kad nelupdavo jiems kai
lio, kol buvo maži. Kodėl 
Lietuvoje buvo geras parėt- 
kas — piemenys nesibunta- 
vojo ir riaušių nekeldavo, ba 
žinojo, kad gaus skūron. Ne
būtų riaušių ir Amerikoj, 
jeigu būtų geras bizūnas. Ai 
bečiu!

— Lietuvos negalima su 
Amerika lyginti, tėve. Te
nai gyvenimas buvo lygus ir 
pilkas, o čia labai Įvairus ir 
sudėtingas. Bet seniau ir čia 
jaunimas nemaištavo. Stu
dentų riaušės prasidėjo, pa
lyginti, neseniai, ir tai dau
giausia dėl Vietnamo karo. 
kai universitetuose prasidė
jo militarizmo pamokos. Yra 
ir ekonominiu priežasčių: 
tai baisus kainų išpūtimas. 
Prieš pirmąjį kara mokslas 
universitetuose kainavo $ 
150 metams, o dabar — 
$2.000! Kambarį studentas 
galėdavo gauti už $15 mėne
siui. o dabar už toki kamba-

O iš kur tu žinai? Juk 
tu nepriklausai prie tų kua- 
lagalvių.

— O iš kur tėvas žinai, 
kad aš prie jų nepriklausau?

— Nu, neturi nei barzdos, 
nei peisų. Jie tavęs nepriim
tų.

— Bet aš žinau juos iš 
spaudos, tėve.

— O kas yra spauda?
— Žurnalai, magazinai.
— Tai, turbūt, gazietos

ar ne?

Uganda yra rytų Afrikos respublika, priklausanti 
Anglijos valstybių bendruomenei (Commonuealthui).
Pirmas bąltveidis aplankė Ugandą 1854 metais. Tai buvo 
J. H. Speke, anglas tyrinėtojas. Vėliau nuvyko tenai ty
rinėtojas Stanley, kuris parodė ir misionieriams kelią.
Čiabuviai jau turėjo karalių Mutesą, turėjo savo seimą ir 
teismą, bet neturėjo dar nei riedamosios transportacijos, 
nei rašytinės kalbos, gyveno tik žodžiu susižinodami. Ta
čiau didžiavosi, kad jie nebuvo nuogi, kaip artimieji jų 
kaimynai. Austi jie dar nemokėjo, bet vaikščiodavo apsi
dengę medžių žievėmis. Jie buvo staigaus būdo ir nedaug 
vertindavo žmogaus gyvybę. Štai ką tyrinėtojas Speke 
rašo apie savo pasimatymą su karaliumi Mutesa:

"Karalius užtaisė šautuvą, kurį aš nuvežiau jam do
vanų, atlošė gaidį, pasišaukė tarną. -padavė jam šautuvą, 
liepė išeiti ir šauti į kokį žmogų. Tarnas išėjo, pasigirdo 
šūvis. Laukėm, kas bus. Tarnas atbėgo šokinėdamas ir su 
džiaugsmu pranešė, kad žmogus krito vietoje negyvas...
’’Aaa. tai geras šautuvas!“ pasidžiaugė karalius“.

Šitas įvykis parodo, ko tenai verta žmogaus gyvybė.
Karalius Mutesa 1884 metais mirė, ir jo vietą užėmė 

karalius Muanga, apie kurio žiaurumą jau kalbėjom ki
toj vietoj. Prie jo veikė jau krikščionių misionieriai — ka
talikai ir protestantai. Ir vieni ir kiti pradėjo piršti jam 
savo krikščionybę. Katalikai jam patiko geriau, nes jų 
Dievas jam atrodė geresnis, darąs stebuklus: sukūrė pa
saulį. sutvėrė visas stirnas, paukščius ir patį žmogų. Todėl 
Muanga priėmė katalikybės krikštą. Tačiau arabai mu- 

, sulmonai vėliau jam išaiškino, kad tie misionieriai jį ap
gavo. Girdi, pareikalauk, kad jų Dievas padarytų kokį
stebuklą. Pamatysi, kad jie meluoja. . . . .... ,

f David Valugembe Mustebi Luvamgula Mutesa. Gunther
Muanga įsiuto. Pradėjo keršyti ne tiktai misinin-■ sako. kad tai reiškia: Jo Didybė Mutesa Antrasis, 

kams, bet ir savo tarnams bei valdininkams, kurie buvo! .. . . . .
piiėmę katalikybę. Keliasdešimt jų sudegino. Kol nebuvo! . S1S 'Wtojas toliau pasakoja, kaip jam atrodė Ugan- 
piiėmęs katalikybės, jis degino ir šaudė tik protestantus, uos pai jamento posėdis, į kurį jis buvo pakviestas Parla- 
o dabar jau žudė visus be skirtumo — ir protestantus, ir j mento 1 omai buvę dengti skarda, o sienos iš šiaudų. Ap- 
katalikus. 1964 metais Romos katalikų bažnyčia pripaži- 1*^“ medžiai, tarp kurių buvo susėdę "muzikantei“ su 
no 22 nužudytus kankiniais už religija ir pakėlė juos į! ^tignais. Ii kai jie pradėjo tuos būgnus mušti, tai atrodę, 
šventuosius. Kardinolų kolegija juos patvirtino. Tai yra tal^tum lėktuvai ai d> tų debesis. Buvo susirinkusios ir mo- 
pirmutiniai šventieji tarp Afrikos nėgių. Dvylika iš jų bu- te,-v5’. PaaP«ošimos įvairiaspalviais perkeliais (cottons).
v o karaliaus Mvvangos tarnai, o kiti buvo kilčių vadukai ir j°s 'e*dosi šokti, visaip sukinėtis, kraipytis ir tursin- 

tis, tai atrodė, tartum vėliavomis apsisupusios figūros 
laksto.

Bet lietuviškai—spau-

— Nu. tai ką tu iš jos ži. 
nai?

— Žinau, dėl ko jaunoj:' 
Amerika maištauja, tėve.

— Okei, pasakyk ir man 
— Vienas magazinas, tė 

ve, apklausinėjo akademin' 
jaunimą, tai vra studentus 
kartu ir universitetų profe 
sorius bei mokytojus, kaip 
jie ta bruzdėjimą aiškina 
kokios jo priežastys ir koks 
tikslas. Vienas atsakymas y- 
ra toks: spragų ir nesutiki
mų tarp jaunosios ir seno
sios kartų būdavo ir seniau 
Tai vra visai natūralu ir ne 
bloga, šiandien senesniojc 
amžiaus amerikiečiai yra 
perdaug apsėsti noro tu
rėti visko daugiau: daugiau 
namų. daugiau mokytumo 
daugiau automobilių, dau
giau užmiesčio klubų. Be: 
"daugiau“ niekad nebūna 
gana. Kai jaunoji karta pa
matė to nepasotinamo gob
šumo tuštumą ir atmetė jį, 
tuoj pasidarė kartų spraga. 
Atmetus prabangos tuštu
mą, jaunoji karta atmeta ir 
jos stilių, madas. Apsilei-

da.

SLA ILSIOS APSKRITIES 

į SUVAŽIAVIMAS

j Jis buvo Brocktone. Jame 
' dalyvavo iš 6 kuopų 18 at- 
‘ stovų ir 6 valdybos nariai, 
į Gražias kalbas pasakė 
Mikas Klimas, Vincas Dab- 

į rila ir Petras Vaičiūnas. Pa- 
; gerbti mirusieji nariai Kle- 
! mensas čiurbulėnas. Agota 
1 Peslekienė ir kiti.

Inž. A. Čapliko dėka į- 
teiktos dovanos (rašomoji 
plunksna ir piniginė) se
niem korespondentam Juo
zui Lėkiui ir Juozui Krasins- 
kui.

Paskirtos aukos po $25 
SLA Tautinei For.dacijai, 
Keleiviui ir Sandarai, $15 
Balfui ir $40 sveikinimui 
Jadvygai Tumavičienei jos 
pagerbimo proga birželio 22 
dieną.

Į valdybą išrinkti: pirm. 
inž. A. Čaplikas, yicepirm. 
Mykolas Gofensas. sekr. Vy
tautas Kapeckas, ižd. Juozas 
Dvareckas, iždo glob. Anta-

daugiau galios, nes jis pats skirdavo visus Bugandos vir
šininkus ir dalį parlamento (lukiko) narių, kadangi balsa
vimų ir rinkimų dar nebuvo. Be to, jis turėdavo savo mi- 
nisterių kabinetą, pats pastatydavo premjerą (katikirą), ;• nas Andriulionis ir J. Kra- 
vyriausiąjį teisėją (omulamuzi) ir iždininką (omuva- 
niką).

Bet kabaka susipyko su žydiškuoju gubernatoriumi
Cohenu ir buvo nuverstas. Bugandos karalystėje pasidarė čiama SLA ir jo centro val- 
didelė netvarka. Atrodė, kad viskas lūžta ir griūva. Iš vie- dybą šmeižiančių raštų. A. 
nos pusės buvo daug skurdo, o iš kitos — neįprastas nau- Čaplikas ir A. Krasinskas 
jas gyvenimo būdas. Nuverstojo karaliaus vieton buvo patarė tokius rastus pasiųsti 
pastatytas kitas kabaka, jaunas, etiopiškos išvaizdos ir į Vykdomajai Tarybai, 
angliškos orientacijos vyras, baigęs Kembridžio (Cam- Susirinkimui pasibaigus, 
biidge) universitetą ir tarnavęs grenadierių gvardijoj buvo banketas, kurį suruošė

kapitonu. Įdomus jo vardas: Edward WiUiam Frederick J^rge įuniene, -
1 na Mickevičiene ir Stase

Gofensienė. Jame pagerb
ti du 'Jaunuoliai“, kuriems 
sukako 84 metai. Tai Petras 
Vaičiūnas ir Justinas Micke
vičius.

J. Krasinskas

dvariškiai.
Kadangi anglai pirmieji buvo įkėlę Ugandon koją, 

tai 1900 metais jie padarė su jos karalium sutartį ir paėmė 
kraštą savo globon. prižadėdami geriau jį sutvarkyti ir pa
likti nepriklausomą. Kolkas gubernatorium buvo paskir
tas Sir Andrew Cohen, gimęs ir išmokslintas žydas, jau 
pasižymėjęs reformomis Nigerijoj ir Aukso Pakrašty 
(Gold Coast).

Bet Ugandos provincijoj Bugandoj tebebuvo dar se
noji karalystė su savo karaliumi (kabaka). Tuo būdu su
sidarė dvi krašto vyriausybės, ir kabaka dabar jau turėjo

A 1

sinskas, org. Vincas Dabri- 
la ir J. Tumavičienė.

Buvo nusiskundimų, kad 
į Bostono apylinkę atsiun-

10 knygų už $2
Ateinant salės viduriu aukštiesiems viršininkams, jų Demokratinio socializmo 

priešaky ėjo uniformuotas negras su budelio kirviu ant PTB<®*b (S Kairio įvadas), 
ilgo koto. Gubernatorius Cohen buvo baltoj uniformoj P8^’ kaina 50 centų, 
su aukso papuošalais ir su puošnia plunksnota kepure.1 Tavo kelias į socializmą, 
Daugiavardis Bugandos kabaka žingsniavo juodoj unifor- (Leono Bliumo), 35 psl., 

kaina 25 centai.moj su aukso pažibom.

(Bus daugiau)
I

dintas "Revoliucija prieš 
buržuazinę kultūrą“. Ar ki- 
kniečiai pasekė amerikie
čius. ar amerikiečiai kinie
čius, kolkas dar neaišku, tė
ve.

— Žinai, Maiki, kad tom 
tuštybėm ir aš nepritariu.

draugijos santvarką pakeis
ti. \

— Rokuojasi, nori ap
versti aukštyn kojom Ame
riką?

— Kaip jie norėtų tą san
tvarką keisti, tėve. man ro
dos, kad ir jiems patiems ne-

Juk batai su ilgais aulais vy. į aišku. Bet jie yra aiškiai nu- 
rams tinka geriau, negu ko-; sistatę prieš biurokratiją, ar 
kie pantapliai. Kai aš pažiū- ji būtų biznio korporacijos 
riu į senus generolų pikče- formoj, ar valdžios struktū- 
rius, tai visų jų batai tokie. roj. Buvęs Kentuckv kolegi- 
kaip mano. Nu, tai dėl tų jos laikraščio redaktorius 
madų sporo nekelsime. Ale ‘ Sterling Hali sako: "Mes 
pasakyk, ka su tom madom stebim ir dalyvaujam dvasi- 
turi studentu riaušės? i nėj revoliucijoj, kuri gali su-

— Ir riaušės yra protes-! formuoti pasaulio likimą se
tas. bet protestas prieš mili- 
tarizmą. Vienas studentas 
sako: 100 bilionų doleriu

kančiam tūkstančiui metu. 
Sudėjus visas to sąjūdžio fa
zes krūvon, galima Įžiūrėti

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

rį reikia mokėti $75. Pa-' džia plaukais, užsimauna il- 
brango taip pat apranga,' gaiš aulais batus, o merginos 
maistas ir susisiekimas. Jei-i dėvi kelnes, kurių galai iš- 
gu tėvai neturtingi, jaunuo-i pūsti kaip varpai. Tai yra 
liui jau sunku universitetą1 jaunosios kartos protestas jie netiki. Kiti keičia kur- 
lankyti, aiba reikia skursti, prieš senosios kartos tušty-įsą—iš teisininku eina į mo. 
ir alkanam mokytis. ’ bes. Panašų sąjūdį neseniai , kvtojus. kad išvengtų ka-

— Maiki, aš mislinu, kad pamatėm prasidedant ir Ki- riuomenės. Todėl mes pro
tu biskį perdedi. Amerikoj nijoje, kur jis buvo pava- testuojame ir norime tokią

per metus išleidžiama karui.į tokį tikslą: siekti tikros lais- 
o universitetuose pelyja se- vės. teisingumo žmonių san- 
natvė. Bet karas nieko nepa- tykiuose ir pastovios taikos 
pydys. Mes jaučiamės, kad pasaulyje. Todėl: šalin ka
lis atima mums ir laisve.. riuomenė, šalin visokie gink- 
Mes norim ruoštis gyveni-: lai ir šalin karo giesmė. Te- 
mui, o valdžia varo mus į gyvuoja tautų vienybė ir 
kara, kurio mes nenorime.: brolybė.
Kaikurie gabiausi mūsų — Ale gazietos kitaip a.
draugai bevelija eiti kalėji- į pie jų riaušes rašo.
man, neori žūti kare, į kuri — Gatvinė spauda per

daug tuos įvykius išpučia, 
tėve, kad žmonės smalsiau 
pirktų laikraščius.

— Nu, tai dabar reikėtų 
išsigerti. Maiki.

SLA—jau 80 met į tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė- 
jo daugiai kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris so puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.%.

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

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

SLA—AKCIDENTALi APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvtfkų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdrair’os mokestis $2.00 į metus

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
: kuopų veikėjus, ir tie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

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

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

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

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mušis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

Socializmas ir-religija, E.
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

PIGIAUSIA

IR
GERIAUSIA

DOVANA!

Dovanokite savo drau

gams ir bičiuliams metinę 

Keleivio prenumeratų. Jums 

atsieis tik $5, o tas. kuriam 

ji bus dovanota, per metus 

kas savaitė gaudamas Kelei

vį, jus tikrai atsimins.
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Vatikane tarnavęs knaisąs Giovaai Musante, 53 m. amiL, 
metęs kuai*ystę ir vedęs Giovanną Caricvara.

ATSITINKA IR ŠITAIPI j
i Australijos saugaus važi
nėjimo tautinės tarybos vy-Į 
liausiąs vairavimo instruk
torius Derek Woolfner, 50 

i m. amžiaus, vairuodamas: 
neblaiviame stovyje, pats! 
pateko j teisingumo rankas 
ų buvo nubaustas 100 dole
rį piniginės baudos ir trims 

I t., .tesiunis neteko leidimo 
Į vairuoti mašii ą, — rašo a- 
J merikinė spauda.

Teisės patarimai
. Advokate M. Sveikauskienė suliko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teises 
reikalaia. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausinius ir zl- 
aakymas spausdinsime šiame skyriuje.

•‘BJ&JT/m’ ti*1" - ■
skaitytojas?lyto jas.' 

Klausimus prašome siųsti tir.-iog

Rašytojas kan. Juozas Tumas - Vaižgantas gimė 
1869 m., mirė 1933 m., taigi šiemet sukanka 100 metu 
nuo jo gimimo, ši ištrauka iš jo veikalo “Pragiedruliai“.

Nepavykus sūnus Napoleonas padaryti nei amatinin
ku, nei mokslo vyru. arba ponu (lietuviams tąsią), tėvas 
Benediktas šešia vilkis vežės ji iš Vilniaus atgal namo Į 
pašvenčius. Prisipykęs, prisibaręs kelyje, i pabaigą kelio
nės senis jau gerokai atvėso. Tačiau paliko kietai užsispy
ręs taijt f Napalį“ jjungti j darbą, kad jisai atidirbtum^, 
visus sugaištus šešėlius metus. Ir Smarkiai užsivyle^ Ūkia
mos pasigėrėsiąs ”ponaičio“ kankinimu. »

Būdamas pačiame gražume amžiaus ir sveikatos, Na
palys Šesiavilkiukas tapo į sodžiaus buitį sugrąžintas, lyg 
žuvis į tyrą vandenį, o ne palaidūnas sūnus į nedoro pono 
kiaulininką. Tiesa, ir jo ”ponas“-tėvas buvo tiek pat uvė
rus, kiek ir anas palaidūnas: vis dėlto čia dirbti buvo pa. 
togiau, ne kiaulidėje, tik tikroje pilnoje poezijos gamtos 
šventykloje. O Napaliui Dievas buvo davęs daug jausmin
gumo ir liepęs juo tegyventi. Tad gyveno vienais gamtos 
įspūdžiais, jais buvo turtingas ir kurį ne kurį laiką visiškai 
laimingas

Būdamas pačiame gražume amžiaus ir sveikatos, so
džiaus ūkio darbų Napalys taipo pat karštai griebės, kaip 
karštai griebdavos kiekvieno naujo darbo. Jo sugebėjimas 
vi3a tinkamai padaryti buvo nuostabus. Iš mažens į moks
lus skiriamas, nors darbo jis tedirbo prišoktinai, atostogų 
laikais, daugiau svavalydamas. ne kaip mėgdamas, vis 
dėlto nebereikėjo jų mokytis: neilgai trukus, visus ūkio 
darbus dirbo tokiu pakabumu, tokia lengvybe, lyg tai jam 
buvo tikra “ūlionė“, o ne vargas.

Švilpaudamas, dainuodamas ar šiaip jau visokius są
mojingus daiktus burbuliuodamas, Napalys arė dirvą, pio- 
vė šieną, kūlė kūlę, mėžė mėšlą, nė kiek ne prasčiau už 
tikruosius darbininkus samdinius. Da geriau, nes kant
riau. didesniu patvarumu. Nei namiškiai, nei kaimynai 
nebuvo iš jo bent kada išgirdę:

— Sunku, kad jį devynios... Ak, kad privargau... Ak. 
kaip gerai būtų pasilsėjus...

Užtat iš šešiavilkių samdiniai niekur r.ebenorėjo be
eiti vieni patys, be Napalio. Drauge išėjus, žiūrint į tą dai
lų pieno ir kraujo jaunikaitį, besiklausant svavalingų 

jo burbuliavimų, ir patiems darbai ėjo lyg nejučiomis, 
neatsibosdami, nepakyrėdami.

Nė anksti rytą nereikėjo jis kelti. Visai ne dėl to, 
kad nebūtų buvę kam dirbti; tik kad pavasario ar vasaros 
rytas perlabai vylingas.. Šoks iš lovos Napalvs, mieguistas. 
Jaunam daugiau reikia miego: per saulėtekį gi jis sal
džiausias: rytmečio miego valanda atstoja dvi, tris va
landas vidunakčių. Sverdakuliuoja nabagėlis; štai, apvirs 
atgal į įšildytą patalą. Bet ne. persiveikia: lenda su visa 
baltaplauke galva į praustuvę tik pasemto šalto vandens.

Bfrrr... ūkčioja, vis dėlto prausias, o jaunas kraujas 
muša į veidą; veidas degte dega, ausys liepsnote liepsnoja, 
patrintos maudyklėje. Napalys jaučia, kaip paraudo visa 
prausiaiia burnos ir sprando oda. Ryto vėsumas^virpino 
visą kūną. Nusipurtė. Ir tuojau sujudo, atbėgo negptingęs 
kraujas į visą odą. Nelyginant bitės, pašutusios pavojumą 
iš oro. Pasižiūrėjo pro landas. Kas čia? Nieko nėra? Tai 
ir ačiū Dievui, būkite viduj visos ramios... Ir nešalta.

Ima iš arklidės sotų arklelį. Jis rytą taip pat neran
gus. Eina atsispirdamas, pasiražydamas, paskutinę koją 
ištiesdamas.

— Na, na! Ne vagis veda, ką čia eini, koja atkišda
mas? Ar persergsti mane, kad tave vogs? Tai galimas 
daiktas — tu geras darbininkas. Tik aš tavęs nepaleisiu, 

nebijok! Krašte pasaulio pavysiu ir vagį pasmaugsiu.
Eikš gi, eikš!

Žirgelis eina, gardžiai atsigeria tyro šalto vandenėlio, 
pasipurto, iš pradžių vienais karčiais, paskui ir visu kūnu; 
pajutęs ant savo nugaros jauną vilką, pilną gyvybės, vi
siškai atsipeikėja ir jau sparčiau, nebe tingiu žingsniu žen
gia ten, «uf vakar paliko plūgą įf febžfifta1 'Varsną.

Appnkui viskas atbunda ir itną! N#$SĮį džiuginti pa
keliui. štai. žvirblis purptelėjo iš patieks’ir taip pat nusi
kratė. kaip Napalys ir jo žirgelis. Napalvs ji prakalbina:

-Ką? Gera buvo po patele pūkų padukryje?
Žvirblis neatsakė. Tik paleistuvingai žvilgterėjęs į 

Napalį, spuratelėjo į tvorą savo papurusio apdaro plunks
nelių pasitaisytų.

* Balys Sruoga

KAD NEVERKTUM

Kad neverktum, kaip liepelė 
šalia kelio —
Ai dainuoju tau dainelę,
Kad nevystuos, kaip gėlelė

Prasivėręs mažą langą, prie langelio — 
Prie langelio kaip smūtkelis,
Nors krūtinė skauda gelia.
Nors nurimti — nėra kelio,
Nors žinau, kad nemiegosiu —
Kiaurą naktį praraudosiu 
Ir pavilgo nežinosiu —
Ai dainuoju tau dainelę,
Kad neverktum, kaip liepelė 
šalia kelio.

Šeimos be tėvo
60. Pasak tą pati daktarą, 
isame krašte pavainikiai

Vargu kas ginčys, kad šių 
į dienų mūsų visuomenėj dau- v 
gelio besireiškiančiu negala- sudaro 8.4f r visų gimdvmų,

o tarp negrų yra net 27.6%.
Reikia priminti, kad yra 

600,000 šeimų, kuriose yra

vimų priežastys glūdi šeimo
je. Nesunku šiandien įžvelg
ti, kad šeimose yra įsiveisęs 
vėžys, kuris jas ardo. Suiru- tėvai, bet nėra motinų, 
šių šeimų skaičius vis didė
ja. Tai rodo aiškūs skaičiai. Tokiose suirusiose seimo-

Jei. sakysim. 1951 metais * au«a "^veikoj ap-
JAV-bėse skyrybų buvo IlnkoJ-,r pakankamai į-

rodymų, kaip tai atsiliepia! 
vaikams. Čia vieno tyrinėto-385,000. tai 1967 metais jų

buvo jau 550.000. Išsiskyru- . , . . , . , .
siu ir rebeiStekėjusiu mote- J? duomenimis yra dvigubai 
ru skaičius 1966 m. buvo 2, daugiau tokių vaikų psichis- 
200,000 ir 2,900,000 gyve- k.a> negaluoiancių. Kitas ty-
nns’u atskirai nuo vyrų. Tuo le,.?la'.,ka? jau
būdu 5 milionai seimu šiame metais iš vaikų, kuriem 
kiašte buvo be šeimos gal- g?1“1** buvo įvesta by,a.
vos - vyro. Ant motinų pe- «? ' bu™ 18 i.e,mų be teY° l 
čiu gulėjo našta maitinti ir , terpe tas procentas
auklėti vaikus, netekusiu, i dar. didesnis. Sakysim, Den- 
tėvo. Tokių vaikų dabar yra1 ye™ ml.esto ^išlika rodo

kad mažamečių negrų nusi
kaltėlių tik 257 gyveno su 
tėvais ar motina ir 757 gy
veno be tėvo.

Tokia padėtis vra aola 
mai šiame krašte. Statistiniu 
duomenų apie lietuvių šei
mas nėra. Atrodo, kad jos tr 
vėžio dar nėra tiek daug pa 
liestos, bet aplinka turi ir 
jas neigiamai veikti, todėl 
ir mums turi rūpėti sveikos 
šeimos išlaikymas, nes ji yr? 
mūsų gyvenimo pagrindas 
Šie metai yra paskelbti Šei 
mos metais, tad i seimo?

per 7 mil.
Tokių suirusių šeimų pro

centas negrų tarpe yra daug 
didesnis, negu kitų rasių, 
daryti tyrimai parodė, kad . 
negrų tarpe beveik ketvir
tadalio seimu tėvai yra jas 
pametę. Čia pridėkime'ir 
pavainikius, kurių išlaiky
mo našta tenka motinoms.
1966 m. tokių buvo 300,000.
Washingtono sveikatos į- 
staigos viršininkas dr. Grant 
sako. kad sostinėje daugiau 
nei 30% naujagimiu vra pa
vainikiu. o neištekėjusių
gimdyvių iki 20 metų am-. problemas ir atkreipkime di 
žiaus procentas siekia net džiausią dėmesį.

ir čia paklydusi; burbtelėjo kažin ką kažin kamir sugrįžo 
atgal namelin. Iš ten girdisi piktas viedrų dunksėjimas ii 
nervingas katilėlio lanko džanksėjimas.

Napalys norėtų ir jai šūktelti:
— Sene, sene! Bene padėti?
Tik bijo, kad neapsibartų. Iš jos tai, neilgai laukęs, 

gausi.
Tik mergaitė iš patalo, lyg bernelio glamonėta, iš

sprunka. Nusigandus, bailinga, bet linksma. Tik vis gau
stai, juoda, sučiurusi ir pikta, kaip ragana kaimynų sūs plaukai pušine padrikę ir drapanų permaža. Matyt, 

senutė. Ji krest krest į viena šalį. Kažin ką atsiminus, manė vienai akimirkai teiššoksianti pašalėn ir sugrįšianti 
dribt dribt į priešingą šalį. Sustojo, mostelėjo ranka, lyg apsigerbtų. (Bus daugiau)

: -• t* •

Tricia Nisonaitė Norfolke, Va. 
išrinkta azalijų karaliene.

M. Šveikauskas, Attorney at 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street

•213k

Klausimas

Vasario mėnesio pradžio
je mus ištiko skaudi nelai- 
nė. Pienininkas, kuris pri-

I.aw,

yra prisidėjęs prie relaimbi- 
go įvykio pasėkų.

Tamstų atveju, jei p: . 
Tamstų dukrelė, b. -iki:; - 
dama “užvilto“ žmogui ant

stato pieną kaimynams, sa- kelio tokiu būriu, kad 
zo sunkvežimiu užkliudė ro- negreit važiuodama;

J»s.
ne

ir

;Utes, kuriomis mūsų 5 me- rėjo progos laiku sustoti, 
ų dukrelė slidinėjo, ir ją 
markiai užgavo. Jai sulau-' 
iė dešinės kojos kaulą irigu. Jei vairuotojas nėra ?t- 
ankos nykštį. Be to, ir vei-' sakingas, tuo pačiu ir jo 

dūkas bei galvutė nukentė- draudimo kompanija n'ra 
io. Ji buvo visa subraižyta, atsakinga.
Dukrelei teko išbūti ligoni- Daug žmonių mano, i \ 
vėj ilgiau nei dvi savaites, ir Įvykus akcidentui. ;'rau 
dabar yra namie su sugip-1 mo kompanija priva’o al
suota koja ir sugipsuotu mokėti nuostolius. Kai žmo 
nykščiu.

Kai atsitiko nelaimė, pie- .. .
nininkas mums pasakė su- bės, Jis dažnai sako 
bėgusių kaimynų akivaizdo. Z1^au, kad jie vra 
je. kad jis turi visokius dide- J draudę“, 
liūs draudimus, kad viskas sidraudę. ta1 aram . nio 
būsią mums sumokėta ir už Panl-ia pnva.o mokėti.

vairuotojas būtų (u i; a . li
tas “nekaltu“ ir reat-

srui pasakoma, kad jo atve
ju nėra teisinės atsž

Lovtije Barnardienė. kuri at
vyksta j Pietą Afrikos ambasa
dos Brazilijos sostinėje priėmi
mą. Ji paneigė gandą, kad žada 
skirtis su savo vyru dr. Christia- 
nu Barnardu. kuris prieš viene
rius metus Įsodino svetimą širdį 
Bhibergui. ir tas ligonis tebe-

dainininkė

mergaitės gydymą, ir kito
kios išlaidos. Dabar mes su 
sisiekėme su jo kompanija, 
ir jie mums ramiausiai pasa
kė, kad mes neturime jokių 
teisių iš jų reikalauti pini
gų, nes mergaitė nukentėjo 
dėl jos pačios kaltės. Girdi, 
ji neturi teisės slidinėti gat
vėje, kur automobiliai va
žiuoja. Prašėme, kad jie 
mums duotų savo draudimo 
kompanijos vardą. Jie atsi
sakė. Sako, ne jūsų reikalas, 
mes neturime draudimo 
kompanijos.

Mes turime Blue Cross ir 
Blue Shield, ir daugumas są
skaitų bus apmokėta, bet 
mums svarbus principo rei
kalas. Jeigu ta kompanija 
turi draudimą, o juk tai yra 
pas mus privaloma, kitaip 
negalima automobilio regist
ruoti, tai kodėl jie atsisako 
mokėti? Vaiką skaudžiai su
žeidė. ir jie nori išsisukti iš 
viso šio reikalo veltui.

Jei mes pasiimsime čia 
vietinį advokatą, ar mes ga
lėsime juos priversti užmo
kėti ne tik už vaiko sužeidi
mą, bet ir už mūsų rūpesčius 
ir išgąstį.

Motina

Western Massachusetts.

ap?i-
Atseit. jei yra ap

kem
pančia pri

Tokia galvosena yra vi-,7- 
,.;kai neteisinga. Žmogus vali 

būti užmušamas eismo ne
laimėje, arba būti tai o su
žeistas, kad jis užbaiga -avo 
dienas invalido kėdėje, be 
to, jis gali turėti žmoną ir 
tuziną vaikų, — vistiek, jei 
nėra teisinės vaim-riojo at
sakomybės, kompanija r, "ra 
atsakinga nė vienu centu 

To fakto, kad akcidenta.g 
Įvyko, toli gražu neužtenka 
pinigams gaut’. T vb : s 
advokatas, ištyręs \ ' -
linkybes ir anklausinė' ■< i- 
sus galimus liudininku v a- 
lės Tamstoms p-nakvri. ar 
yra prasmės ieskin: k^kk 

Beje. kartais, kai akci
dento “auka“ via v“'kas, 
kaikurios drad’mo k< m: ži
nijos sutinka apmok': i ar
dymo išlaidas. Tačiau tu i e-
daroma vadinamo io " ord 
will“ vardu, o ne tod'd. ! a i 
yra teisinės atsakom b

Atsakymas

Draudimo kompanija 
’a atsakinga, jei vairuoto
jas nėra atsakingas. Net to
kiu atveju, kai galima įro
dyti, kad vairuotojas buvo 
“neatsargus“ (negligent), 
draudimo kompanija gali 
būti tos nuomonės, kad ir 
akcidento “auka“, atseit, su
žeistasis asmuo, savo paties 
elgesiu prisidėjo prie akci
dento pasėkų (contributori- 
ly negligent). ' J

Tad advokatas, kuris at
stovauja sužeistam asme
niui, privalo įrodyti, kad 
draudimo kompanijos ”ap- 

j draustas“ vairuotojas (in- 
Barbara' SUred arba assured) buvo

Senam skaitytojui.
Connecticut va! :r*.

Kad galėčiau t'-'sb'an at
sakyti į Tamstos kinu rimą. 
man reikia žinoti: 1. k;eno 
vardu namai buvo i i ‘kt:. ir 
2. jei iie buvo pirkti Tams
tos ir Tamstos draugo vardu, 
tai ar “deed“ (nuošė . -bes 
popieriai) buvo pakeistas, 
grąžinus jam pin’gus. Jmru 
Tamsta man suteikei šias in
formacijas, aš atsakysiu i 
Tamstos klausima.

StreiMiid atvyko Į Londoną vai J "neatsargus“; ir, be to, turi 
dinti naujo muzikinio filmo, kn. ”atremti“ draudimo kompa- 
ri, vadinasi "Giedrią dieną jis nj jos teigimą, kad pata su- 
galite viską matyti“. žeistasis asmuo tavo elgesiu

PALENGVlNK’TE MDSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutai*, 
pytume, jei mielieji prenu- 
vieratoriai ^.-nelauktu, kol 
<uoa paragina mokėti, o pa
tys. Be paraginimo, prie! 
atsiustų reikalinga sumą*

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokiu raginimu nelau
kia. ir tikime, kad ateityie 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokiu, ku
riems reikės siusti primini-

Keleivio adro-ia

r » I
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Vietinės žinios
Kontrastą paroda

: erdvę, ries' juose meninis 
į pradas nustelbia reklaminę 
• paskirt;.

Kisarauskų, Prano ir 

Gibavičiaus grafika

Kovo 29-30 Santaros-Švie
sos Federacijos Bostono sky
riaus ir Korp! Neo-Lithua- 
nia surengtas jaunosios kar. 
tos kultūros festivalis baig
tas dailės paroda. Tai liudi
ja dar neblėstančias pastan
gas skirti dėmesio ir lietuvių 
kultūros ugdymui išeivijoje.
Parodos rengimas buvo im
provizuotas, taigi niekas 
tam reikalui specialiai ne
siuntė jokių eksponatų — 
jie buvo surinkti iš privačių 
nuosavybių ir rinkinių.

Parodos rengėjų pirmas 
mestas šūkis „Vilnius—Pa
ryžius“, neminint dar paro
dos dalyvių pavardžių, bu
vo tikslus, ši paroda tikrai 
atnešė mums garsą iš dviejų 
skirtingų pasaulių — Vaka- 
įų civilizacijos centro ir Vil
niaus. kur per amžius kau
piasi lietuvių kultūros klo
dai. v

Parodos užbaigimui buvo 
simpoziumas. Vakaronė prie 
kavos ir pokalbis meno te
momis jaukioje atmosfero
je yra Įdomiau, negu Įpras- 
tinig parodos atidarymas su 
prakalba ir padėkomis, sė
dint ant šaltų kėdžių. Sim
poziume patogiau ir kitiems 
parengimo dalyviams pa
reikšti savo nuomonę, nesiri- 
bojant vien paklausimais 
prelegentui.

Visi parodos dalyviai jau 
pasireiškė menininkai: Pra
nas (Gailius) su grafiškų 
kūrinių ciklu „Suite lithua. 
rienne. Infra-muros, Sur- 
face emue“, Vincas Kisa
rauskas ir Saulė Kisaraus
kienė su Įvairiateme grafi
ka ir trys nedidoki Rimtauto 
Gibavičiaus kūriniai.

Iš simpoziumą pravedu- 
siu — arch. P. Žygas taikliai 
charakterizavo nuotaikas 
Kisarausko kūryboje. Bosto
no meno muziejaus dailės 
mokykla baigęs ir magistro 
laipsniui besiruošiąs jaunas 
dailininkas P. Martinkus su^ 
glaustai apibūdino Prano
grafikos techniką, aiškinda-i grupę. Juose galima j- 
mas skirtingus jos naudoji-ižiūržti prancūziško lengvu- 
mo būdus, ir Wellesley kole
gijos dėstytojas S. Goštau
tas, pacituodamas paties 
Prano pasisakymus ir pažiū
ras i kūrybą, pateikė eilę sa
vai komentarų ir jo kūrybos 
vertinimų.

Kisarausko kūryba, P. 
Žygo žodžiais tariant, jau 
sunki. Ji yra iš šiaurietiško 
pasaulio, didelėje priešingy
bėje prancūziškam lengvu
mui. Temų Įvairumą jo kū
ryboje sunku apibūdinti, nes 
konkrečios daiktų formos 
dažnu atveju sunkiai ap-j 
čiuopiamos. Kaikuriuose jo 
darbuose ryški Vilniaus ar
chitektūrinių paminklų ir 
aktualiosios tematikos nuo
taika. Visumoje, tai yra la
bai individualus menininko 
žvilgis j pasaulį ir gyvenimą. 
Dažnu atveju tie darbai 
skirtingus žiūrovus gali ir 
skirtingai nuteikti.

Kisarausko kompozicija 
yra skulptūrinė ir monumen
tali. Juodos ir baltos dėmės 
jo kūriniuose virsta kieta 
medžiaga, kurios gabalai

The Christian Science 

Monitor apie mažumų 

' spaudą

The Christian Science Mo

re-
daktoriais autorius patyrė, 
kad jų laikraščiai jungia sa
vus tautiečius, padeda jiems 

: išlaikyti tautinį savitumą,

tampriai jungiasi Į vieningą nitor yra vienas iš svariųjų nala-j5;. 9? j q
visumą. Amerikos laikraščių. Kovo1 ^b"dz^7d.3yal.po IeSkomi Joseph Kavolinas Ir

31 d. jis išspausdino savo ’ . 8^°n5t. Helen Kavolinas, 1945 metais
Saulės Kisarauskienės kO- bendradarbio Richardo W. Bos*°’ f""'35 Slorv SL

ryboje yra jau daugiau poe-j MacManuso ilgą palauk, ^^ '"Jdina l^' Rūtai

•Jos menas yra iš to pasaulio,i žumu leidžiamus laikraščius, 2iogą ir skruzdelę . 
kur vidinė nuotaika susi-. Straipsnis paįvairintas re-!
randa sau temas ir priemo-j dąktorių nuotraukomis irj Gegužfe M dienom Tau. 
nes joms pavaizduoti. Irgra- laikraščių vardų onąmaiais.; namuo8e v jy,.
fikoje tapybiniai ir švelnūs! Pasirodo, kad tokių laik. 1t0 karinių „n- j
JOS tonai tun dramatinę į- rascių čia yra net 9. Arme- i . Skaučių Židi-
tampą. nai tun net dienraštį — Ba

kai- ir savaitrašti Hairenik 
Gibavičiaus parodoje yra i Weekly. Visi kiti yra savait- 

tik trys nedidoki darbai. Jie! raščiai: italu — La Notizia

Į Tiesiai ii Werceslerm shm-į 
! čiam Įvairius siuntinius į Lietu. 

Gegužės 4 d. 3 vaL popiet *4 i* kitu Rusijos valdomus 
liudija subrendimą ir tech-iir Post-Gazette, lenkų — į So. Bostono Lietuvių Pilie- Ketas! Smaliniai sudaromi ii 
niką. Bet Gibavičius yra vie-! Gazeta Polonii, graikų — čių Dr-jos ffl aukšto salėje riettaės gamybos medžiagų, ar
pas iš tarpo labiausiai besi-i Greek Sunday News, alba-j Šaulių Sąjungos 50 metų su- maisto ir pramonės gami- 
reiškiančių ir produktyviųjų j nų — Lina ir Dielli ir lietu- kakties minėjimas. rių. Turime vietoje įvairių vie.
menininkų Lietuvoje. Tad; viu — Keleivis.
keli mažiau ryškūs darbeliai! Iš pasikalbėjimų su
negali atstovauti jo šakotai 
kūrybai.

f

Antrame Tautinės Sąjun
gos namų aukšte buvo išsta- kad kaikurie laikraščiai turi; ?»rb»na».

ir angliškąja dali. kad risi 
mažai teturi skelbimų, kad i 
ateitį žiūri tamsiai, ypač tų __

girnų, kad lietuviški plaka- j tautų, kurios yra už geleži- keturių“ Km S^būS
T- ?7,la"eO5’!s ^.r "^spektaklis Lietuvių Piliečių 

koje. Parodoje išstatytieji j ateivių atsiranda labai ma- ZV ’ *
yra labai skoningi, bet skir- žai. * J ‘
tingų štiliu, nesudaro Vie
ningo kolektyvo ir negali 
pretenduoti į kurią nors et

tyri iš Lietuvos atvežti pla
katai. Vargu galima sutikti 
su simpoziume pareikštu tei

mo, vokiško griežtumo ar 
amerikietiško komercijališ- 
kumo, kurio tikslas padarv-'s t. a . Ta-, • 
ti patrauklia pačių prekę, o Į™ L,etuv"l “■
ne plakatą.

Apžvelgiant parodoje iš
statytus darbus ir jų aptari
mus simpoziume, reikia pa
sakyti, kad Prano teoretiniai 
samprotavimai derinasi su 
jo kūryboje atsiektais rezul
tatais. Jo siekis grafiškos li
nijos grynumu išreikšti savo 
mintis yra įtikinantis išsta
tytuose kūriniuose. Juose jis 
rodosi jau kaip subrendęs 
menininkas, apvaldęs liniją 
mozartišku lengvumu. Jo li
nijų raizginiai yra žaismin
gi ir savo filigranišku smul
kumu liudija gerą skonį. 
Paprastai nepriimta rodyti 
plakatus šalia grynosios gra
fikos, bet keli Prano plaka
tai, jo kūrybos parodos Pa-! nių. 
ryžiu je, įsijungia į bendrą ir' 
gerai sutvarkytos parodos

Aplamai, lietuviškame 
plakate daugiau jaučiama 
žurnaluose užtinkamas rek
laminis skonis, ir, nors su
maniai padidintas (b1ow
up), jis išduoda savo pri-!™- Dr-> namuose), ren-; Lietuvi, Piliečių Dr-jos III 

I gia Senuiu Lapinu Skautu aukšto salėje Sandaros 7gimtį.

Meniškas plakatas yra ta
da, kada jis gali būti gražus' 
ir tiems, kurie Visai’riesido.; 
mi jd peršama Tada <
žiūrovą jis veikia kaip deko
ratyvinio meno kūrinys.

Iš parodoje išstatytų pla
katų savaimingiausias, bet 
kartu savo turiniu ir labiau
siai socialistiniai realistiris. 
yra šauklys aplankyti Vil-

V. Vizgirda

nulys, sajogroN
■»■■■—emSCmummmoBmmu*—

J CarSerry. Si.

WATERBURY, CONN.

Į Pavasario pokylis 1

I JĮ rengia Neringos stovyk- 
J lai remti komitetas šį šešta- 
> dienj, balandžio 12 d. 7:30 
!vak vak. Šv. Juozapo mo- 
* kyklos didžiojoj salėj, 
ĮJohnSt

Keturi pastaruoju laiku paskirti nauji JAV kardinolai

Programoje: „Dainuo jan- 
! čios rūtos ir gitara“ — due- 
j tas, atlieka Diana Melnikai- Į 
tė ir Irena Šiugždaitė; „R. 
M. Trio“ — R. Marcinkevi
čiaus orkestras iš Worceste- 
rio; „Atvelykio jomarkas. 
daug laimėjimų, velykinių 
skanumynų bufetas ir kt.

Auka suaugusiems $3, 
jaunimui $2.

Rengėjai kviečia visus at
silankyti.

J ieškojimui
iesko

, - • • t
Kalendienp Stase ieško savo 

dėdės Kazimiero Sarttatio, pas
kutiniais metais, sako, gyvenu
sio Floridoj. Jis pats ar apie jį 
ką žinantieji prašomi rašyti:

Į Lithuania, Raseiniai, Sodu 

Balandžio 20 d. So. Bos- Stasė,
tono Lietuvių Piliečių Dr-jos Ieškau Petro Gabrio ir jo se-
III aukšto salėje L. V. S-gos sere, kilusių iš Liudvinavo para-

1 Ramovės muadkoa ir dainų Suvalkų gub. Prašau ra- 
vakarasvaiutias. A 100 fobin Rd

Cherry Valley, Mass. 01611.
• • *

leivio administracijai.

ATLAS PARCELS CO.
62 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

nys.
• • e

• • • tiuės gamybos ir importuotų Į 
prekių M kitų kraštų visai že-j 

Gegužės 4 d. 4 valandą po memb kainomis. Be to, sissčia- 
pietų Sandaros salėje, 124 am maistą, pinigus ir galite už- 
F St.. Sandarieeių Moterų sakyti jų gamybos prekes, čia
Klubo našlių karalienės pa

• « e

ono
PARENGIMŲ KALENDORIŲ*

Balandžio 13 d. So. Bosto-'

Įėję Šv. Petro lietuvių para 
pijos choro metinis'koncer- 
tas.

* * •
Balandžio 13 d. Margučio 

popietė vaikams skautų 
būkle (So. Bostono Lietuvių

gia Senųjų Lapinų Skautų 
Būrelis.

• • •

Gegužės 11 d., sekmadie
nį, 3 vaL popiet — Bostono

Gegužes 18 d. So. Bosto. 
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
keltuvo atidarymo banketas 
savo namų

• • «

Birželio 1 d. 2 vąl. popiet 
šv. Petro parąpijot 
čioje kun. Ant,
S J., primicija. Po matų vai
šės Lietuvių JMiąČigr Dr-jos 
III-jo aukšto salėją

Birželio 22 d.'So. Bostono

salėje
kuopos banketas Jadvygai 
Tumavičienei pagerbti.

• v •

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras Įstaigas atsikviesti 
gimines ėia pas save į svečius 
ar nuolauniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-

*

Vedėjas A. Schyrinski

RADUO PROGRAMA ’»!

iRigykite ką tik fiKjarfą įdMaią ir graifaU ttlekdą 
Stasio Barkaaska parašytąkaygą

VELNIAI MOG IAI 
arba

AfiTONIiKA KOMEDIJA.

Tai trijų veiksmų drama aa pralaga Ir epilogą, 519 pdL, katoa |9.

Užsisakykite iiao adresu:

Mrs. B. Barkauskas, P.O.B. 334, Su, Baątuu Muuą. 92127. 

Ją galima gauti ir Keleivio admtofctraeljeje

Seniausia Lietuvių Radijc
Tograma Naujoj Anglijo 
š stoties WLYN, 1360 tt 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 me., veikia sekmadie 
liais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
įą. Perduodama: Vėliaush. 
masuHnių žinių santraulu 
r komentarai, muzika, dai 
tos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis
9aMe Florists gėlių ir dovs 
įą krautuve, 602 E. Broad 
way, So. Bostone.' Telefo
ne AN 8-0489. Ten gauna 
aus Ir Keleivis - ■ ■ - * i

NKNUSIMINKIIC!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, aatirpimu, jaučiant nuo
vargį
REE-LEEF RUB mestis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa- 

arbu grąžiname pinigus.
Siųskite 95, gausite vaistus

ROYAL PRODLCUą
North Sta„ P.O. 

Neįtark, NJ.
Rox 9112 
07105

Puslapb lepdnta

Ekskursijos j Lietuvą
BIRŽELIO 3 dieną (registracija baigiasi balandžio 25 d.) 

LIEPOS 15 dieną (rebiatracija baigiasi birželio 10 d.)

le A INA

Įskaityta kelionė lėktuvu — pirmos klasės viešbučiai su maistu.
„ - • * r' į> t- »- " v f-

Grupių dydis ribotas — nes i vėluokite! 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės Į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 Wsst Broadway 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

< » 
y »

 H

FARRAGUT
Co-operative Bank ;1 w

706 E. Broadway
02127

x Indulius atsiimti \ 
galima be pranešimo ii anksto

Malonus ir greitas patarnavimas

The Rosengard 

Clinic
360 Wuat Broadvvay 

(Tasp B fe F gatvių}

South Boston, Mass. 02127

Dr. David C. Rosungard ir profesijos bendradar
biai praneia, kad Roaengardo klinikoj atidsurytas 
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 prieėlaikinių dantų ligų. Dantų skyrius atida
rytas kr vakarais, neiiskyrus trečiadienio ir šešta
dienio. Jame duba prityrę dantų gydytojai, dan
tų higienistas ir dantų technikai.

Taip pat atidaranas ir visiškai naujas 
kai įrengtas

, , akių skyrius
akims tirti ir i 

K
Susitarti telefonu 268-1500

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda poHtiass, kultūrines ir visuomeninus 
žvalgas, mokslo Halus, modernų sveikatos skyrių, kino 
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* labe* daug aktualią 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujtaus praaumęrutoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas ui papę kainap» kuri Amerikoje kaštuoja 95.60.

Adr e»ąs>
NBFBIKL A U9OM A LIETUVA 
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^******w*M****www****M***********************^*******^^*^i Margučių popietė vaikams

Vietines žinios
Ką studentai kalba apie

tėvus 1L
šj šeštadienį, balandžio 

12 d. 7 JiG vak j«du Stepono 
Dariaus posto legionierių 
name, 168 H St.. So. Bosto
ne, bus Bostono Kultūros 
Klubo susirinkimas, kuria
me dr. Antanas Sužiedėlis 
skaitys paskaitą tema "Ame
rikiečių studentų pasisaky
mai apie savo tėvus“. Taip 
pat bus kalbama apie kitų 
tautų kilmės skirtumus ir 
kompiuterio pritaikymą psi
chologiniams tyrinėjimams.

Paskaitininkas, kuris dės
to psichologiją katalikų uni. 
versitete Washingtone. kaip 
tik šiuo metu baigė rašyti 
knygą, liečiančią šios pa
skaitos temą.

Rengėjai kviečia visus at
silankyti.

ŠĮ sekmadieni, balandžio 
13 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos 4-jame aukš
te (skautų būkle) bus mar
gučių popietė vaikams. Pro. 
grama labai Įdomi: gražiau
sio margučio rinkimas, mar
gučių ritinėjimo, muštynių, 
velykinių žaidimų varžybos. 
Geriausiai pasirodžiusiems 
skiriamos dovanos.

Pradžia 1 vai., pabaiga 
apie 3 vai. popiet. Rengėjai 
—Senieji Lapinai skautai. 
•Jie kviečia visus vaikus, ne 
tik skautus, atsilankyti.

Ruošiasi pasirodyti 

televizijoj

Gegužės 10 d. bus N. Ang
lijos metinė liaudies šventė, 
kurios šokių programoje da
lyvaus ir Onos Ivaškienės 
vadovaujamas tautinių šo
kių sambūris. Netrukus sam
būris. reklamuodamas tą 
šventę, pasirodys televizijos 
programoj.

Akt. Henrikas Kačinskas 
Bostone

Balandžio 13 d. 5 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos III aukšto sa-; 
Įėję yra rengiamas poezijos, 
dainos ir muzikos vakaras. 
Vakarą rengia šv. Petro pa
lupi jos choras. Programoje 
dalyvauja aktorius Henrikas 
Kačinskas. Naujosios Angli
jos Konseivatorijos studen
tų stygų kvartetas ir choras.

Taigi, be geros muzikinės 
dalies, ypač bus malonu iš
girsti mūsų ižvmųji aktorių 
Henrika Kačinską, kuris jau 
labai seniai Bostono progra
moj yra dalyvavęs.

Pabrangs telefonas
Telefonų bendrovė prašo 

leisti jai pakelti mokesti a- 
pie 20G.

Alto centrui $2,003
I

Balandžiu 1 d. buvo A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus susirinkimas. Jam? 
buvo pranešta, kad Vasario 
16-sios proga Altui surink
ta aukų $11»91.85. Išlaidų tu
rėta $237.51. Alto centrui 
nutaria pasiųsti $2.000.

I
Skyriau- veikimui sustip

rinti nutaria kviesti nariais 
dar kelias organizacijas. Da
bar čia Alto skyrių sudaro- 
Romos Katalikų Federaci
jos. sandai iečių, tautininkų, 
socialdemt kratų, inžinierių 
dr-jos. SLA ir Romos Kata
likų Susivienijimo atstovai.

Išvažiavo j Floridą

Balandžio 8 d. bostonie
čiai inž. A. Čaplikas ir J. 
Lekys ir \voreesterietis J. 
Krasirskas išvyko i Floridą, 
kur žada i abūti iki gegužės 
mėn. pradžios. Linkime ma
loniai praleisti laiką.

Šoks, kam dar nebuvo šokę' šoks mūsų tautinius šokius.
Sambūris tam pasirody

mui jau seniai ruošiasi—no-Onos Ivaškienės vadovau
jamas tautinių šokių sambū
perToOO0 kartu šokęf leriT itūrą Pažistančiai Publikai 
pei 1,000 kartų sokęs lietu į gražiai pasirodyti ir nesuga-
vių ir nelietuviu žiūrovams, i ,d‘K»b;±°-,
JAV lietuvių tautinių šokių 
šventėse, dviejose pasauli
nėse parodose New Yorke, 
N. Anglijos tautinių šokių 
šventėse, visos Amerikos 
liaudies šventėse St. Louis, 
Washingtone ir kitur, paga
liau jis buvo pakviestas šok
ti ir rinktinei publikai Vals
tybės departamento rūmuo
se. Jis yra daug kartų šokęs

Dar patikslinamas aukotojų 

sąrašas

Vasario 16-sios proga au- buvo surengta arbatėlė, ku- 
kojusiu sąraše (žiūr. Kelei- ria daugiausia rūpinosi Kri- 

televizijos programoje, o vio nr U) spausdinant pra-; siukėnienė, Urbšienė, Maks-
dabar, balandžio 1_ d., ‘leistos pavardės: J. ir P. vvtienė Orentienė čia Kū
jis vra pakviestas oasirodv-j piikšniu aukoiusiu $10 ir V^1 e e’ U entiene. Čia nu X- . , - • vvi • i‘ • - J rllKSmų. aukojusių -M U, ll TLfflu<.vvfvtp T nmtė Kri ti tOKiai publikai, kuriai dar! E Mickūno, aukojusio $5. . , Maitsvytyte Loiute Kn-
nebuvo šokęs. j I siukenaite, Andrius Krisiu-

Balandžio 7-12 dienomis . , - . . I kėnas, Galina Jurėnaitė at-
Lankesi Danus Lapinskas >| liko meninę programą.
Velykų savaitgalyje Bos-!

Bostone posėdžiaus visos A- 
merikos sveikatos, kūno kul
tūros ir atgaivos draugijos 
atstovai, suvažiavę iš viso
krašto. .Jų konferencijai pa-' buvo atvykęs iš Chicagos sa- 
sibaigus. šeštadienio vaka-vo tėvelių aplankyti ir šven- 
re lietuviai ištisą valandą čių praleisti.

ri tokiai rinktinei kūno kui-

Evangelikų padėka

Kovo 30 d. So. Bostone 
(Ketvirtosios gatvės bažny. 
čioje) buvo lietuvių evange
likų pamaldos. Susirinko ne
mažas žmonių skaičius. Dr. 
A. Krisiukėnas labai gražiai 
pasveikino visus, linkėda-

ogramai pasibaigus, bus 
didelis banketas, Į kuri pa
kviesta ir Ona Ivaškienė. Ji
pakviesta rr« į prMŠpieeiųs.į~| mas linksmų Velykų. Pa
žymiai. šokių...puoselėto^į^moksląpasakė kun. dr. Ju- 

Trėnas, -kuris, dabar profeso-
-h <frn-

Ruth Murray^agųrbtų
riauja Mainės universitete. 

Po pamaldų bažnyčioje

tone viešėjo kompozitorius 
Darius Lapinskas, kuris čia

Visiems dėkojame.

Bostono lietuvių evangeliku 

parapijos valdyba

žiūrėkite, ką jūsų ”senos mados“ šeimos bankas duoda

• Nuo įdėjimo dienos

• Be įspėjimo iš anksto

• Kas mėnuo priskaitoma

• Už visus indėlius moka
5^

• Pilnas draudimas — Bankas veikia 105-tuosius metus 
Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčiu

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

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

sąskaitai atidaryti nuo 8 vai. ryto iki 3 vai. popiet
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shalina ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000.000

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

IP1D1N1S
OPTOMETR1STAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvray 

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

'M*****#****##***##**#***#**#**#*'
TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
(RVDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 rvto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

443 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

M********************************
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Ketvirtis & Co
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
! Rfipe.tineai taisome laikrodžiu* 

žiedus. papuoSalus
379 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

s n u omo j a i f |

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

Unuomoju butą iš .keturių 
kambarių Dangaus Vartų para- 
pijos rajone So. Bostone. Skam 
binti telefonu 268 2363.

Steponas Sodoms,
gyv. 349 West 4th Street, 

So. Boston, Mass., 
telefonas 268-8607, 
vra gerai patvręs

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.

«« 
::

IU T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

•reMeeeeeeereeeeeeeeeeeMeeee*****
A. J. N AMAKSY '

Real Estete dk Insurance 
321 County Club Rd 

Nevrton Centre. Mass. 02159
TeL 332-2645 

r*********************************

e
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

PKASYMAN
“Keleivio” administraci* 

ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neui 
miršti DMraivti ir senaii-

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — code.

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 9—5
Ketvirtadieniais 9—7
šeštadieniais 8—12

••

Skambinkite

268-4662

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistinę 
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S„ Reg. Pharm.

982 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 ral. ryto iki 8 vai. v„ išskyrus šventadienius Ir sekau

ITTTT’i

Dažau ir Taisau i
Namus iš lauko ir viduje. « 
Lipdau popierius ir taisau

viską, kų pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

JONAS STARINSKAS 
226 Saria Hill Avė.

Tek CO 5-5854

Flood Square 
Hardware Co.
Rsrinink** N. J. ALEKNA 
628 KAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASK. 
TELEFONAS AN 8-414S

Benjamin Mcore Dažai 
Popovo* Sienoms

Stiklas Langams 
Viik-Ha reikmenys namam

R^iK-vrenvs plnmbariama 
daikte

Tai veltui 390 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

11 
::

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
keisti? O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gaii padidinti iki 42G. Mes rūpes
tingai atliekame ta darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavimas

GE 6 1204

•J I J •

COSMOS FARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury SL

VVORCESTER, MASS. 
TeL SW 8*2888 

yra vienintele oficiali ištai
ga VVorceatery,
siuntinius tiesiog ii W< 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Į Čia galima gauti {vairiam 
i šių importuotų k,, vietinės 
i gamybos medžiagų ir, Intų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
Ubai

COSMOS PARCEL 
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IS BOSTONO j LIETUVj 
ir Intus Rusijos okupuotu

hj

Vedėja B. Svfldienė

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto ilri 5 vai. vak. 

o šeštadieniais 
8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 
331 W. Broadvray 

Sau Boston, Mass. 02127 
TeL 268-0068 

J. Vaičaitis

Fuel ChieflmiMEAnNS ioupmcht

Knyga yra geruisiis žmogam drangas

9 f


