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********************************************************************* Religinis koncertas kovo 12

Vietines žinios
KAS DAR NEATLIKO SAVO PAREIGOS?

Jeigu kas svarbios priežasties buvo sutrukdytas da* 
lyvauti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo 
sukakties minėjime ir todėl neturėjo progos ten atiduoti' 

savo aukos Lietuvos laisvinimo reikalams, tai gali pada
ryti dar ir dabar. Altos skyriaus prašomas Keleivis sutiko 
priimti aukas ir jas perduoti Altai.

Kaziuko mugė artinasi pamatyti vaidinimą "Pele*

Bostono skautė: skautai
ir jūrų skautai šiais metais, 
kaip ir visais kitais, sparčiai 
ruošiasi Kaziuko mugei. Alų-į
gė Įvyksta sekmadieni, kovo Į 
5 d.. So. Bostono Lietuvių, 
Piliečių d-jos salėje. Atida- i 
yymas 12:30 vai. dienos.

nę’*. režisuojamą s. P. Kal- 
vaitienės ir atliekama pačiu 
skautukų. Vaidinimo pra
džia 3 vai. po pietų.

P. Brazaičio gimtadienis

Povilas Brazaitis praeitą

d *

3 3.3.’. PJ5L.IC L.I3P.AHY
o?LEY S8UARE

•ZSi'OH 17,MASS. 02116

THETRAVELER: LITHUANIAN sVEEKLY
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penktadienį

Amerikos Lietuvių Tary- i 
bos skyriaus susirinkimas ' 
bus šĮ penktadienį, kovo 3 
d. 8 vai. vak. So. Bostono ! 
Lietu; ių Piliečių d-jos patai, i 
pose. Visi nariai kviečiami, 
dalyvauti.

Lietuviai krepšininkai bus , 

rodomi televizijoje

Vasario 12 d. Lietuvių Pi
liečiu d-jos krepšininkai 
pralaimėjo Mission Pais ko
mandai 58-63, tačiau sekan
čią savaitę laimėjo prieš 
daug stipresnę komandą — 
Monroe Club — 76-65. Pas
tarosiose rungtynėse dau
giausia taškų Įmetė A. Pai
ka (23), G. Kuodis (19), L. 
Gineitis (11). A. Analaus- 
kas (9) ir I). Paliulis (8).

KELEIVIS 
Lithuanian VVeekly 

(Except for two weeks in July) 
Publisheč in So. Boston, Mase. 

Since r ebruary 9, 1906
KELEIVIS 

636 East Broadvvay 
South Boston, Mass. 02127

KELEIVIS
Prenumerata . Subscription 

Amerikoje ir užsieniuose
metams — 1 year.......... >7.00
pusei metų — 6 months .. >4.00

KELEIVIS 
636 East Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. QUINCY

(just beyond the }{uliuw)

Šv. Petro lietuvių parapi
jos choras, talkininkaujant 
Arlingtono Filharmonijos 
chorui ir Berklee kolegijos 
orkestrui, atliks Cherubini 
"Reęuiem“. Dėl šv. Patriko 
šventės ir parado So. Bosto
ne koncertas atkeliamas iš 
kovo 19 d. Į sekmadieni, ko
vo 12 d. 3:00 vai. po pietų.

I
Koncerte solistai bus Be

nediktas Povilavičius ir dra
minis tenoras iš Italijos Pan- 
filo Cafarelli. Taip pat daly
vaus jaunas ir daug žadantis 
lietuvis vargonų solistas Al. 
binas Prižgintas, baigęs 
Juilliard konservatoriją ma
gistro laipsniu ir, gavęs Full- 
brighto stipendiją, studijas 
dar tęsęs Vokietijoje. Jis at
liks Bacho. Liszto ir Messie. 
no kūrinius.

Koncertui talkininkauti 
taip pat sutiko smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas.

Chorams ir orkestrui diri
guos Jeronimas Kačinskas, į

Koncertas bus Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčio
je So. Bostone.

L
CITGO

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGHTY-MINI OIL BURNER 
1/3 Regulai 

.Spacel

up to 
1/2 

iFuel Costl
IEŠKOMAS J. JANULIS

Klementina Kriaučiūnaitė-No- 
rušienė prašo atsiliepti savo bro- i 
U Joną Januli, gyvenusį South 
Bostone. Rašyti šiuo adresu: 

Salguero 3013,
Buenos Aires, Argentina

□OSOOCOOoOOOTOOOOOOOOOOGOO
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad patarnau
jame atsiskaitant su mokes
čių Įstaiga (Income Tax 
Service).

Mūsų Įstaiga A.B.U. Real- 
ty yra 507 E. Broadvvay, So. 
Bostone (prieš Minkų gėlių 
parduotuvę). Ji atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

Mūsų Įstaigoje yra užsire
gistravusių daug pajėgių 
namų pirkėjų. Norintieji na
mus pirkti ar parduoti pra
šomi kreiptis Į mus telefonu 
ar asmeniškai
—Algis ir Bronius Uteniai— 

A.B.U. Realty
Telefonas: 269-6198
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Praėjusi penktadieni, va
sario 25 d., mūsiškiai sužai
dė su Senior East lygos ir 
Bostono miesto čempionais 
Boston Stars. Lietuviai pui
kiai žaidė, bet čempionų ne
įveikė, ir Boston Stars lai
mėjo santykiu 88-71. Dau
giausia tašku Įmetė L. Gi
neitis (19), D. Paliulis (15) 
ir R. Kondratas (10).

Šios rungtynes bus per. 
duodamos per televizija šeš
tadienį. kovo 4 d., 10:30 vai. 
vak. 56 kanalo programoje 
One-on-One.

Pažymėtina, kad lietuviai 
krepšininkai baigė sezoną 
antroj vietoj Senior East ly. 
goję. laimėdami 6 rungty
nes ir pralaimėdami tik 2, 
taigi pateko i finalus ir gal 
pasiseks nueiti net ligi mies
to pirmenybių.

Complete forced Hot vvater 
Kaseboard sybtems stekai 
&.*d hut *-»ter east iron »vet 
base boileri*

OUR CUSTOMERS 6ET 24 HR. 
BURNER SERVICE

Goldas Platter 
Parts Protectioal 
Plaa

Over 40 years experience...Easy budget payment plans

CAIL 773-4949 or 436-1204

Gelbėkime laisvąjį radijo 
žodį

Jį nori užčiaupti "amžinosios taikos“ labui.

Už pinigus sovietai perka 
Bengalijos ,,dūšią”

I
Už ekonominę pagalbą šeichas Rahman pažadėjo 

ištikimybę sovietų tarptautinės politikos linijai, įjungda*

, mas kraštą Sovietų S-gos įtakos sferon.

Pakistano pralaimėjimas bejotinai prarado simpati-
i kare su Indija ir jo suskili-j jas. Na. ir kaip galima buvo
i mas gerokai sudrumstė poli, Į tikėtis, ta drumsta situacija
tinius vandenis, kuriuose da-) tuoj pat pasinaudojo Sovie->
bar bando didžiosios valsty- tų Sąjunga: karo nualintai

, .: Bangladesh valstybei ji tuoj naudai!
j šitaip buvo švarinama Kinijos sostinė Pegingas. JA\ prezidentui Nixonui tenai atsilankius

Protestą patariama rašyti 
adresu: The Honorable J. 
W. F. Fullbright, Chairman 
Foreign Relation Commit* 
tee, Washington, D.C.

Prašant kreiptis Į šiuos se
natorius to paties komiteto 
adresu: Charles H. Percy, 
John J. Sparkman, Mike 
Mansfield, Frank Church. 
Stuart Svming-ton, Claiborne 
Pell, Gale W. McGee, Ed- 
mund Muskie. William B. 
Spong. Jr., George D. Ai- 
ken., Kari E. Mundt. Clif* 
ford P. Case, Jacob K. Ja- 
vits, John Sherman Cooper, 
Hugh Scott. James B. Pear- 
son.

Pastaruoju metu vykstant; 
tarptautinio "politinio oro“, 
pasikeitimui ir naiviai tikim' 
tis sulaukti komunizmo ir 
demokratijų medaus mėne
sio, vis dažniau susiduriame 
su reiškiniais, kurie pirmiau,
šia gana skaudžiai paliečia 
pavergtąsias tautas. Visa 
tai, ką Vakarų demokratijos 
laikė savo pasauline misija.' 
dabar jau stengiamasi arba 
tyliai užmiršti, arba net ir 
begėdiškai parduoti buvu*
siems aršiausiems ideologi-, 
niams priešams už taip vadi. 
namąją "amžinąją“ ar bent 
"busimųjų generacijų *tai-. 
ką“, kurią jau ne kaitą isto.1 
rijoje politikai yra sapnavę 
vis iki skaudaus pabudimo.

Kaip jau buvo rašyta, Čia 
jau norima visiškai nutrauk
ti lėšas Free Europe radijui 
ir panašiam Radio Liberty, 
kurie dar vis Sovietų S*gos 
satelitų žmones informuoja.
kas dedasi laisvajame pa
sauly ir kas nuo jų slepiama 
už geležinės uždangos. Va
dinasi, kam to "Liberty“, 
kam dar nervinti komunistų 
vadus, su kuriais neužilgo 
reikės bučiuotis?

Bene vienas kiečiausiųjų 
JAV=se tų radijų priešinin
kų yra senato užsienio komi
sijos pirmininkas šen. Ful- 
bright. kuris tiesiai pareiškė, 
kad tie radijai ir jų laisvės 
balsas jau esą tik "šaltojo 
karo palaikai, kuriuos reikią 
užkasti Į tą pačią duobę, 
kur ir kiti panašūs palaikai 
palaidoti.“

Laimė, kad dar ne visas 
senatas ir kongresas yra to* 
kios Fulbrighto nuomonės. 
Kadangi minėtiems radijam 
skirtos lėšos jau visiškai bai
giasi. tai senatas vis dėlto 
dar yra nutaręs jų skirti nors 
iki šių metų birželio galo, o 
atstovų rūmai — iki 1973 
m. birželio 30 dienos. Bet 
tuos skirtingus nutarimus 
dabar turės suderinti komi
sija, kurioje yra jau minėtas 
šen. Fulbright, nenorįs apie 
joki tų radijų balso pratęsi* 
mą nei girdėti. Taigi tų radi
jų likimas vistiek labai ne
tikras. Bet. turint galvoj, 
kad net 50 senatorių remia 
Humphrey ir Percy rezoliu
cijas, kuriom siūloma radijų 
nenutildyti ir jų gyvavimą 
dar prailginti, mums reikia 
irgi parodyti skubių pastan
gų šiam laisvės žodžiui iš
gelbėti.

>ekmadieiu minėjo savo am
žiaus $6 metų sukakti. Ta 
proga ji aplankė Keleivio re-' 
daktorius ir Įteikė ką tik iš
ėjusią Vlado Požėlos atsimi-;
nimų knyga “Jaunystės atsi
minimai“, kurią išleido A-' 
merikos Lietuviu Socialde,1 
mokratų S-gos Literatūros 1 
Fondas Povilo Brazaičio pa-; 
rūpintomis lėšomis.

i “

Skautai, skautės ir jų tė-' 
vėliai laukia svečių su pietų*, 
mis. lietuviškais tortais ir ki- j
tais skanėstais antrojo aukš-1«
to salėje. Trečiajame aukšte j 
galėsite rasti gintarų, rank-į 
darbių, darytų pačių skautų 
ir iš Lietuvos. Tiek maži, i 
tiek ir dideli turės progos

Tik išmintingas prašo pa
tarimo, kvailas viską žino.

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos“.

COSMOS PARCELS

£XPRES5 CORP.

169 Milbury St

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8 2868

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

čia galima gauti įvairiau- 
•it*, importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Svikliene

, Telefonas: AN 8-2805 Į
/tr. Jos. J. Dono van

ilDr. J. Pašakarnio
Į P E D I N I S

CPTOMETRISTAS
> Valandos:
t nuo 9 v»i ryto iki 5 vai. vak [ 
Ž Trečiadieniais nepriimama i

447 BROADVVAY ! 
f Seuth Boston, Mass

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome, laikrodžiaa 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
i'Mteeeosesoososooooioooosooocosoooooccosoosor^oooeeioeees

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpilac-me gydytojų n 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6C20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskyrus šventadienius ir sek*.

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

i

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinisupilimas
□ Patogios mokėjimo "sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
40 Church Street

fi. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta’ imo darbus lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Roddv
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM E TR I STt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
TrečiacLeniais—uždara

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON. MASS-

f*#****##**#*#*############*##*##**

h A. J. NAMAKSV
;! Real Estate & Insurance 
;> 321 Country Club Rd. 
;>Newton Centre, Mass. 02159 
:! Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00. 

Paštu nesiunčiame.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo' 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton. Mass. 02402. Tel. 586-7209

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

I ) JV 15 A.
už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indelius moka

R|
51%

5j4%
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš 210,000,000

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

: viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854 
• rrrTi— i i i r ittttt—

Flood Sąuare
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Bsnjairtin Moore Dažai 
Popiero* Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plumberiama 
geležies daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA“* 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadtvay 

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, ap. 
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas
prekių iš kitų kraštų visai že- i Prekes parduodamos nuže- 
momis kainomis. Be to, siunčia-' mintomis kainomis.

Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo S vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamy bos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

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 visą 
lėktuvą bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, Įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.m •

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9—

8—12

—I

i
I I 

i!’

393 West Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

* *’ f*************♦*♦/**##*#♦#« *******j

am reikalui Altą ragina 
is siųsti protesto telegra* 

šen. Fulbrightui ir ati- 
amus prašymus įadijams 
umarinti kitiems komite.

Nixonas turįs vykti 
ir į Japoniją

Staigus Amerikos užsienio 
; politikos linijos lūžis, iš 
į anksto jokio JAV sąjungi- 
j ninko nenumatytas, labai su
jaudino Azijos demokrati
nes valstybes, o jų tarpe la
biausiai Japoniją. Japonija, 
kuri yra pati ištikimiausia 
ir pajėgiausia Azijoj Ameri
kos sąjungininkė, labai Įsi
žeidė. kad prez. Nixono ke
lionė i Kiniją buvo supla
nuota su Japonija visiškai 
nepasitarus ir jos bent labai 
slaptai nepainformavus. Dėl 
to tenai liko gerokai pašlijęs 
pasitikėjimas JAV-bėmis.

Norint ši nemalonų Įspū
di pataisyti, siūloma Nixonui 
tuoj po apsilankymo Mask
voje vykti i Tokijo. Tuo bū
du jis asmeniškai japonus 
apramintų ir atsilygintų už 
Japonijos imperatoriaus vi
zitą JAV-se, kai jis buvo sa
vo kelionėje aplink pasauli 
nutūpęs Aliaskoje.

Mirties bausmė 
Jablonskio žudikam

Paul Gilly ir Aubran Mar, 
tin nuteisti mirti už anglia
kasių kandidato i unijos pir- 

! mininkus Joseph Yablonsky 
i nužudymą. Toje byloje dar 
' bus teisiami trys nusikaltę* 
i liai.

Minėti žudikai buvo pa- 
i samdyti, o dabar norima iš- 
i aiškinti, kas juos pasamdė., 
i Du nužudytojo sūnūs duoda 
j S10.000 tam, kas padės išaiš- 
į kinti davusius $5,000 žudi* 
kams už tėvo nužudymą.

Ar dovanoti bausmev
dezertyrams?

E. Kennedy vadovaujamas 
senato teisingumo reikalų 
komitetas veda apklausinė* 
jimą amnestijos dezertyram 
reikalu. Yra siūlančių dova
noti bausmę visiem Vietna
mo karo priešininkams, de
zertyrams ir vengusiems ka* 
rinės tarnybos.

Kiek tokių pabėgusių iš 
kariuomenės arba pasislėpu
sių nuo karinės prievolės y- 
ra. tiksliai nežinoma, bet 
spėjama, kad jų gali būti 
kelios dešimtys ar net ir šim
tas tūkstančiu.

Clevelande mirė
pulk. I. Braziulis

Kovo 2 d. Clevelande šir
dies smūgio ištikta^ staiga 
mirė pulkininkas Vladas 
Biaziulis (Biaziulevičius).

Fionier 10 skrenda
! Jupiterį

Praeitą ketvirtadieni iš 
Cape Kennedy bazės paleis,! desh valstybe, kurią dar lai 
tas erdvėlaivis Pionier 10
skrernda i didžiausia ir toli-

bes kiekviena ^\o nauijai^ pasiūlė gana stambią 
pazvejoU. Atiodo. kad iki; materialinę paramą, ir jos 
šiol daugiausia naudoj nu-j vacĮas šeichas Mujibus Rah. 
matė Indija, kun, suginu us' man įVįrįaj užkibo už sovie- 
Pakistano kalimam pajėgu.t meškerės kabliuko, 
mui ir Rytų Pakistanut vir-i
tus nepriklausoma Bangia* Kaip kovo 1*5 dienomis 

Maskvoje vykę Rahman ir 
sovietų vadų pasitarimai ir 

menė, — neteko stipraus susitarimai rodo, tarptauti-
ko okupavusi Indijos kariuo-

Lietuvoje pulk. V. Braziu, miausią planetą Jupiteri. Jis| tradicinio priešo. Neabejoti-, nėję politikoje beveik nau 
levicius buvo pagarsėjęs ka- skus 21 menesi Jndija dabar puObeiėja' joką Rahman rusai jau be

gi uodzio - d. eidveiaiMS tu* viki .. VaRaru Pakistano at,i veik nupirko drauge su kel* 
ri- P1mnS piorJupit^,J a',i siplėšti visa Kašmirą, kai tikį nėmis ir galvos turbanu
V ’ .. \ . 1 gera proga pasitaikys.Jame esantieji instrumentai; & 1 ® 1 J
bandys perduoti Jupiterio

ro lauko teismu pirmininkas.

Apie Lietuvą 
JAV kongrese JAV-bės ir Kinija

Jie pasiūlė Bangladesh 
Rare atstatyti sugriautus geležin.

JAV

Krašto apsaugos vadovv* l rūmų nariai, 
bė, o taip pat ir Amerikos 
Legionas yra tokiai amnesti
jai priešingi. Jie sako, kad, 
tai išgirdę, daug kitų karių 
pasitrauks iš kariuomenės, 
nes žinos, kad už tai nebus 
baudžiami, ir kariuomenėje 
suirs visa drausmė.

! nu°ū aukas ii kitus užiegist.. bent moraliniai palaikiusios kelius, padėti išvystyti žve-
A -bių Regrese Yasa- .uotus davinius Kaikurie! Pakistano pusę, naujujoje 

no 6-sios proga iki vasano mokslininkai prileidžia, kad Bangladesh valstybėje nea- 
22 d. kalbėjo apie Lietuvą Jupitery galinti būti ir gyvy-!
arba Įteikė pareiškimus iš* bė. bet tai paaiškės tiktai vė 
spausdinti kongreso leidiny lesniuose tyrimuose.
21 senatorius ir 69 atstovų

Konfiskavo toną 
heroino

Vyriausias rabinas—1 
sovietų agentas

Į Nuo Indijos nori atsiskir
ti jos pietuose esanti Tamil 
Nadu valstija su 40 mil. gy
ventojų. Tie gyventojai kal
ba Tamil kalba ir nepaten
kinti. kad vyriausybė palai-

į ko hindu kalbą.

Kiekvienas turės
?avo numeri

Senato finansinis komite, 
tas nubalsavo, kad sociali
nio draudimo numeris turi 
būti duotas kiekvienam vai* 
kui, sulaukusiam 6 metų. kai 
tik pradeda lankyti mokyk
lą.

Socialinio draudimo nu
merius turės turėti visi gy* 
ventoj'ai. Tai bus geriausia 
priemonė apsisaugoti nuo 
nesąžiningų piliečių, kurie 
gyvena keliom pavardėm ir 
turi kelis draudimo nume
rius ir dėl to gauna iš keji 
ųšaltinių pašalpas.

Visus gyventojus sunume
ruoti rengiamasi ir Vokieti
joje.

Airijoje bombos 
tebesproginėjo

Kovo 4 d. sprogo bomba 
Šiaurės Airijos mieste Bei* 
fast restorane. Žuvo 2 žmo
nės, o pie 100 buvo sužeista.

Praeitą sekmadienį ir ka
talikai, ir protestantai savo 
bažnyčiose laikė pamaldas 
už žuvusiuosius, o po to vėl 
vyko demonstracijos, susirė
mimai ir bombų sproginėji* 
mai.

jvbos laivyną, pastatyti nau* 
jų elektros jėgainių, radijo 

j stočių ir Įrengimų, išvystyti 
alyvos produkciją, ieškant 
naujų šaltinių, Įvesti gazo 
tiekimą, suteikti susisieki
mui lėktuvų ir helikopterių 
ir. svarbiausia, — atsiųsti 
savo technikini personalą...I Izraelį atvykę iš Sovietų 

Marseille (Prancūzijoje) i Sąjungos trys rabinai tvirti- 
uoste laive surasta 937 sva-1 na> kad sovietų valdžia Į 
rai heroino, už kuri New; y/Hausius rabinus stengiasi 
Yorke būtu gauta $450 mil. į ismugeliuoti slaptosios poli* 

Laivas atplaukė iš Itali-i cijos agentą Schwartzblattą, ’ 
jos. Kovai su narkotikais a- dabartinį Odesos rabiną, ku, 
gentai stropiai ji seke. Mui* , js pranešinėja valdžiai apie
tininkai. tikrindami laivą, žvdu susirinkimus, namuose

Nors paskelbtoje po pa
sitarimų bendroje deklara* 
cijoje ir nekalbama apie ka
rini bendradarbiavimą, bet 
nėra abejonės, kad ir tuo rei
kalu buvo tartasi, nes Rah* 
man pasitarimuose su sovie. 
tu vadais dalyvavo ir Sovie*

nieko nerado, bet specialūs slaptai laikomas pamaldas ir i tų S-gos krašto apsaugos mi. 
agentai surado ji paslėptą' net užsiundė agentus atimi- į nisteris gen. Grečko. 
cemento dėžėse to laivo pu
siausvyrai palaikyti.

/ I | : Socialdemokratai

4 I įfl ! atsisako jungtis

nėti iš žydų Torą ir kitas jų! 
šventąsias knygas.

\Vėl bombarduoja 
Lš\ Vietnamą

Eufrozina Mikužytė. ilgametė: Italijoje darbo unijos turi*
SLA iždo globėja, o dabar iždi- 3 sąjungas. Vieną jų valdo
ninkė. pavyzdingai einanti las į komunistai, antnį katalikai į Vietnamo sS7šia^"nuo 
pareigas, kand,datuoja , ,zd,n,n- „• trečią . socialdemokratat. i (,emilitarizuotos-Ko_ 
kės ir ateinantiems 2 metams., Buvo norinčių jas sujungti.; munistai skelbiai kad jie vžl 
Ji nominaciniuose mtanm. bet socialdemokratai atsisa.■ numuU, kelis amerikiečių 
gavo beveik visus balsus. kė, nes. jų nuomone, tai pa-. lėktUvūs. jų tarpe ir žvalgy-

dėsią tik kaires ir dosinės
kraštutinumu šalininkam

JAV bombonešiai vėl su* 
"l stiprintai bombarduoja Š.

, bini lėktuvą, skridusi be pL 
loto.

Traukinys važiuos 
?00 mylių per va

Pietų Vietname taip pat 
rius ir dėl to gauna iš kelių 
ir komunistų partizanų veik-

I Atstovu rūmai paskvrė'la- n.e^nt t0'
315.2 mik dolerių trejus mej savaitę is Vietnamo vėl bu
tus tyrinėti ir pastatyti nau-i ™ 4’500 amenkie-.
jos lūšies traukini, galintį«« kan*
važiuoti iki 300 mylių per i------------ — ■ Į
valandą, 1 !

Toks bandomasis trauki* |
nys yra jau pagamintas Co- m°i° statuto 218 straipsnį,
loradoje. bet dar reikia tęsti * 
bandymus, kol galės būti

Adv. stepon:H Bredes. ilgametis paskirtas kevei\iams nauto* 
SLA iždo globėjas, kandidatuo- tlS. 
jas ir kitiem? 2 metams. Jis la
bai reikaling kaip teisės žino
vas. Nominaciniuose rinkimuose 
už ji beveik 'isi balsavo.

i

Rumunijos santykiai.

džia žada atšaukti baudžia-

kuris numato abortus daran
čiom moterim sunkias kalė- 

. jimo bausmes. Į tą reikalą!

tuojau įsikišo ir Vatikano' 
spauda, naują abortų įstaty-į 
mą lygindama su žydų sker-

laikais.

O ką už visa tai pažadėjo 
šeichas Rahman?

Iš bendro komunikato aiš
kėja, kad jis ir Bangladesh 
vyriausybė laikysis sovietų 
tarptautinės politikos lini
jos: rems sovietų siekimus 
ir sąlygas Vietnamo karo už*
baigimo reikale, sovietų in
teresus Artimuosiuose Ry
tuose, palaikant arabų pusę. 
sovietų siūlomą Europos sau, 
gurno konferenciją ir jų per* 
šamą "nusiginklavimą“.

Deklaracijoje minimas 
reikalas ir ateity palaikyti 
taip abiejų šalių pasitarimus 
išplėsti prekybiniams, kultū
riniams. mokslo, meno ir ki. 
tokiems ryšiams ir aiškiai iš* 
skaitoma antiamerikietiška 
ir antikinietiška nuotaika.

Šeichas Rahman buvo la- 
1 bai iškilmingai sutiktas ir iš
lydėtas. o, kaip galima ma
tyti. už ekonominę ir kitokią
sovietų pagalbą kartu ir nu*
pirktas...

Aišku, tuo sovietų pada-
rytų "geru bizniu“ nesi-
džiaugia nei JAY nei Kini.
ja ir gal net ir Indija.
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Nevalkiokime patrioto vardo 
be reikalo

Šiandien patrioto bei patriotizmo žodžiai mū. 
suose yra bene patys popu dariausieji. mūsų kalbose kone 
dažniausiai pasikartojantieji. Patrioto žodžiu matuojamas 
ar sveriamas menininkas ir \ isuomenės veikėjas, patriotiz
mo — kūrinys bei kitas kuris darbas, „patriotu" ir „anti’ 
patriotu" piktai svaidomasi politiniuosse ginčuose ar net 
keliama „patriotinė taurelė" pobūviuose už patriotizmo 
žydėjimą ir vadinamųjų „antipatriotų" greitesnę pražūti. 
Ir labai dažnai „patriotai" savo ilgu liežuviu taip karštai 
ima patriotinti už save daug didesnius ir neginčytinus 
patriotus, kad brangus patriotizmo žodis jau visiškai pra
randa savo tikrąjį turinį ir išvirsta tiktai kažkokiu tuščiu 
skambalu visuomenės ausims pritrenkti.

Įdomu tai, kad patrioto žodį labai dažnai valkioja 
tas. kurs pats nedalyvauja jokioje lietuviškoje organiza, 
c-ijoje, neskaito nei lietuviškos knygos nei laikraščio, ne-

YRA KUO PIKTINTIS?!

Laisvės redaktorius vasa
rio 25 d. vedamajame, pava’ 

i dintame „Pasipiktinimą ke- 
j liantis pasielgimas“, lieja a.
‘ šaras, kad JAV vyriausybė 
•> neleido iš užsienio atvažiuo
ti komunistų partijų atsto
vams į JAV-bių komunistų' 
partijos 20-tąjį suvažiavimą 
New Yorke.

Nesiimant vertinti JAV 
vyriausybės elgesio, vis dėl
to norėtųsi paklausti Laisvės 
redaktorių, kodėl jis toks pa’ 
sipiktinęs šiuo atveju, o vi
siškai tylus .kitais ir daug 
svarbesniais? Kodėl jis nė 
puse žodžio nėra papeikęs 
Maskvos valdovų, kurie da
ro didžiausius sunkumus no
rintiems atvažiuoti į JAV 
pas savo gimines tik pasisve-

leidžia savo vaikų į lituanistinę mokyklą, neaukoįa nė | e*uotb ^ad į Lietuvą negali
ma laisvai pasiųsti lietuviš
kų laikraščių ar knygų, kad 
Lietuvoje tik viena komu
nistų partija tegali veikti, o 
ką jau besapnuoti apie ko
kių kitų partijų atstovu su-

cento jokiam lietuviškam reikalui ir nepriprašomas net 
į menkiausią lietu višką veiklą ar pagalbines pareigas.

Tokiam „patriotui", turbūt, atrodo, kad. norint būti 
patriotu, visiškai pakanka tik garsiai „patriotiškai burno
ti" kiek skirtingų pažiūrų tautiečius ar savo asmeniškus 
priešus, pačiam niekuo kitu nei prie išeiviškosios lietuvy- 5 važiavimą? Apie tai Bimba 
bės išlaikymo, nei prie savo tautos likimo pagerinimo ne- j tylėjo ir tyli. o juk tai daug 
prisidedant. ! didesni dalykai, negu nelei-j

Deja, mes turime pastebėti, kad „patriotinis rėksnys“ j dimas vienam ar kitam ko-j 
dar toli gražu nėra patriotas. | munirtui užsienio atvaų

Nėra aukšto laipsnio patriotas ir besirūpinąs tik savo : žiuoti į šio krašto komunistų į 
materialine gerove visuomenės atspurėlis, nors jis kadaise • Partijos suvažiarimą.
Lietuvoje būtų ėjęs ir aukštas valdiškas pareigas, nes pat- ( VEIDMAINIAI
riotizmas nėra ištarnaujamas, kaip aukštesio atlyginimo i 
kategorija ir su ja susijusi padidinta galia ir alga. > Jungtinės Tautos

Be to, patrioto vardas nėra paveldimas ir iš patriotų švietjm0> mokslo ir kultūros 
tėvų, ką vertėtų atsiminti jaunimui. . organizaciją, sutrumpintai

Patriotui reikia ne tiek patriotinių žodžių, kiek pat- vadinamą UNESCO, kurios

Išgarsėjusi Didžioji kinu siena. .Jos plotis apačioje 30, viršuje 15 
pėdų, aukštis 15-50 pėdų, ilgis 1,500 mylių. Ji pradėta statyti pora 
šimtų metų prieš Kristų. Sienos paskirtis buvo apsaugoti Kiniją

Bostoniečių aukos
(Vasario 16 proga)

Kaip jau buvo rašyta, vi- reika, Vytautas Eikinas.. V. 
so labo aukų sudėta $4,107.; ir A. Keturakiai, Kostas 
Iš jų per 90’ > Altai su Vii- Klabis, Gediminas Levčdkis, 
ku. Trys organizacijos iš say Antanas Lizdenis. Antanas 
vo narių surinko aukas iš! Mažiulis. Bronė ir Antanas 
anksto. Tai inžinieriai, tau-' Monkevičiai. M. Mockapet- 
tininkai ir ateitininkai-sen. • ris, Stasys Santvaras, Beat» 
di augiai. ričė Vasaris, Juozas Vemb

rė.
Inžinierių organizacija čia

turi 51 narį. Jų auka yra dU Po $10: O. Apanavieienė. 
aižausia. Ir šiemet jie sūdė- į K. Adomavičius, St. ir Pr. 
jo $1.670, o tai yra 40% Averkos. J. ir V. Bajerčiai,
visu auku.

sukūrė

A. ir A. Baikos, K. Balta, A. 
; Bardauskas, M. Balukonie- 

Tautinės Sąjungos nariai į nė. J. Bogušis. S. Baltušis, 
įnešė $165 ir ateitininkai —I A. Danasas, J. Da valga. K. 

j $155. Jie visi aukotojų sąra.! Dūda, D. Giedraitis. S. Grie- 
še įrašomi aukos dydžiui ati-; žė-Jurgelevičius, F. Grenda. 
tinkamoje grupėje. 1 lyte, J. Grigaius. A. Gustai-

! tis, K. ir S. Griganavičiai, A. 
Keli asmenys aukojo po- ir L. Herbstai, V. Ivanaus- 

rai organizacijų, sąraše jų kienė. J. Jauniškis, P. Jaku. 
auka sudedama į krūvą. tienė. S. Jankevičius, T.

Kuprienė, M. Krutulienė. L 
Aukų vokeliuose buvo' jr s. Kantautai, A. Keršulis, 

sunkiai išskaitomų parašų. Į e. Kleinas. A. ir Br. Kaman- 
todėl kaikurios pavardės ga-1 tauskai, L. Moterų Klubų 
Ii būti iškreiptos. ! Federacijos skyrius, A. La-

Kel. red. ’ buckaitė, J. Bakšys, J. Bal- 
! čiūnas. G. ir A. Bačiuliai. A. 

So. Bostono Lietuvių Pi- Andriušienė. B. Bajerčius, 
liečiu d-ja — $200. i H. Čepas. V. Chaves, J. Ka-

_ n A _ . .. . ! počius, E. Jociūtė, B. Kriš-
Po $150: Brutenis Veltas.čiukaitienė., J. Kuncaitis, 

ir Romas Veltas. i Lapšys, J. Leščinskie
nė, V. Lendraitis. L. Lend-Po $100: Jonas Mikalaus’ raitis. R. Manomaitis. K.

riotinių veiksmų. — bent pagal savo išgalę. Jam reikia tikslas skatinti tarptautinį
nore dalies to. ko kaip tik trūksta mūsų aukščiau minėtam kultūrinį bendradarbiavimą Ibri šių dienų, ir jie buvo parodyti prezidentui Nixonui bei jo pa

nuo barbarų įsiveržimo iš šiaurės, bet ji nuo to pavojaus Kinijos kas, Juozas Rasys ir Bronius l berkis, M ir A Mitkai, J. ir 
neapsaugojo — barbarai vistiek buvo įsiveržę. Jos likučiai stovi Galinis.

„patriotui-kalbūnui“.
Taigi, neminėkime švento patrioto ar patriotizmo žo

džio be reikalo, nepadarykime jo nuvalkiotu keiksmažo
džiu ir. juo neatsargiai burnodamiesi. nedauginkime „anti
patriotų“ skaičiaus. O tai bus jau irgi naudingas patriotu 
nis darbelis.

Ką kiti rašo?

ir tuo būdu siekti geresnio 
tautų sugyvenimo. Ta orga
nizacija šiuos metus paskel
bė Tai-ptautinės knygos me. 
tais. Šitą sumanymą smal
kiai rėmė ir Sovietų Sąjun
ga. Jo tikslas — kuo plačiau 
paskleisti knygą.

A. Visminas Drauge va-

Ivdovams.

informuoti apie savo veiklą., LAIŠKAS „KELEIVIUI“ 
Mums atrodo, kad tai vi

sai nei eikalingas dai bas. Esu senas „Keleivio“ skai- 
Juk mūsų spauda nevengia Rytojas, vienok savęs senu 
plačiau rašyti apie Altos ([ar nenorėčiau vadinti, to- 
veiklą. Ir šio numerio vertin’ sakvsi

TRIJŲ MERGAIČIŲ 

ŽAVINTIS ŽYGIS

. x , __ ____ siu, kad esu jau pa■ sario 26 d. dar kartą pavaiZ’ gesnė medžiaga jau buvo siekęs vyresnio amžiaus, 
duoja, kaip sovietai vienaip spausdinta. Na. o tokiam

Taip. Gali pasikviesti? Taip. kalba, o visai priešingai da- leidiniui kad ir primityviš-

Uolusis Naujiem! ir Kek, 
vio bendradarbis Alfonsą- 
Nakas vasario 24 d. Naujie
nose rašo:

Pamokos vidury pasibe’sta į r(X kai paruošti vistiek reikia
Todėl, būdamas vyresnio 

turėdamas

klasę. Abi mergaitės buvo i ^as; Tos gaidos adiesato ne. mai paruostu informacijų, savimi nenusinešiu“, sugal- 
išleistos. Tautos himną su- pasiekusios, nes buvusios kai yra reikalo ką pasakyti. Vojau įsirašyti į amžinus 
giedojus, mokytojas gyrė ■ cenzūros konfiskuotos „Keleivio“ skaitytojus. Su

Sunkiausia, kai reikia kai- i tris lietuvaites, kad jos ne1 i Lietuvą neįleidžia^ VINCO KRĖVĖS VARDO

Jonas Vasys— $70.
Po $50: Aleksandras ir E. 

Čaplikai, Jonas Čereška, dr. 
Jurgis Gimbutas, Antanas 
Girnius. Vytautas Izbickas, 
Stasys Lūšys. Česlovas Mic- 
kūnas, So. Boston Savings 
Bank, Vyrų sekstetas ir Vy
tautas Žiaugra.

Po $40: Viktoras Kubi
lius, Bronius Makaitis ir An* 
tanas škudzinskas.

Jurgis Štuopis — $35.

Po $30: Vincas Kazakai- 
tis. Aleksandras Lapšys. Eu. 
genijus Manomaitis, Genė ir 
Antanas Stapulioniai, Anta
nina ir Jonas Starinskai.

i s;

P. Plik-šniai. S. Rackevičius, 
E. ir P. Račkauskai, Ramo- 
vėnai, J. Rentelis, ALSS 
kuopa. I. Sirutavičienė, S. 
Šmitienė. K. Šimėnas, K. 
Šidlauskas. J. Tuinila. P. 
Vaičaitis, K. Vasiliauskas, J. 
Venckus, Vyčių 17 kuopa. 
J. Vizbaras, O. Vilėniškie
nė, S. Vaškelis, P. Žičkus ir 
XY.

Po $5: J. ir D. Aukštikal
niai, K. Bačanskas, Bace
vičius, kun. A. Baltrašūnas, 
P. Bliumas, P. Brazaitis, P. 
Budrys, S. Darickas, E.V.K.. 
0. Girulienė, T. Janukėnas, 
B. Januškevičius, J. Jurėnas, 
E. Kalvaitienė. R. Karosas, 
J. Lekys. A. Lileikis, V. Ma. 
čiulienė. Alg. Makaitis. O. 
Margaitienė. J. Markel'onis, 
S. ir O. Malickiai, S. Nau
džiūnas, P. Nikolskis, R. 
Petronienė, A. Petronis, S. 
Petružienė, R. Petrikonytė,

iuo laišku siunčiu $125 ce--'Kpt kad ima is užsienio nekomunis-j oDriuiiA ■ , • * f . T . .Adu lietuvišku knveu ir! rKL.41JA I ki ir patariu tą sumą inves-! Antanas ir Juze Matjos*
giu toRių pasigyrimų, KieK; j VQ tėvu žemės neparnirŠ3* - tai iau seniai ži-1 -• 1 \ j • , -i | tuoti taip, kad gautumėte kos — $27.
tik galėdamas. Bet šį kartą; Ppr ‘rtranka sužinojo k / i J? r• i ! Slu metu n’denl bus bent 6'i metinio dividento !
padarysiu išimt:.ne? istorijėj kas moTb’ «ta I Po .525: Kazys Barūnas,

Ra- S" l (ievlnto.'1 VINCO, KRE-, ti pKenume,.atos mokestį ;r Edmundas Cibas. Jeronimas,
Todėl A Visminas teisin ' J.tt r,ai11.'m em].,a. Šią' t būdu mane laikyti amži-; Dabrila. Juozas Dačys, Zig- loaei A. Visminas teisin-! mi kn.]a Lietuv]u Aka,, .

gai rašo. kad iš vienos pusės. denl;„įį sambūris Montrea-i - Kalt-'l0.>u
tarptautiniuose suvazian- ] je t„ -5 a -e 40 aktvvi„!
muose teatiahškai remti{naj-ju. Netrukus bus paskelb-‘
Tarptautinius knygos metus. tas

bėti apie savo vaikus. Ven-: tik dvi kalbas moka. 
tokiu pasigyrimu, kiek'

lė tikrai būtina paminėjimo, j arijos klasėje. Dabar
mona ir Vida buvo sekančios 
pamokos metu pakviestos į 

St. Scholastica kataliku orą-' Kristinos klase, kur laukė 
tižios mokykla. Veikėjos -j nepriklausomybės šūkiu pa
tins: septinto skyriaus Vida j JUO(?P‘ len^. Ir vėl
Nakaitė ir Ramoną Piktinai- tiys lietuvaites giedojo tau- 

> to< himną, kurio, be rekru
te. aštuntokė Kristina Vesel.i daraus dėstytojo, klausėsi ir 
kaitė (\ idą pirma būtinai: seselė, mokyklos direktorė, 
re kad mano duktė, bet kad j /įa jr vėl vaikams buvo at- 
taip pagal alfabetą). Pirmo-1 skaitytas pamokslėlis, kaip 
sios dvi dvylikmetės, trečio-' gražu mokėti dvi kalbas ir 
ji — trylikos. i mylėti savo senąją tėvynę...

i

Į mokyklą atėjusi Vida! Tai ir viskas. Prieš tašką 
anglu kalbos mokytojui na-į statydamas pasakysiu, jog 
sigvrė, jog šiandien ' Lietu- pas.. trijų mergaičių subruz- 
vos nepriklausomybės dienai dėjimas buvo jų pačių sugaU 
ir paprašė leisti „dekoruoti“ I v°tas. kad jokių sugestijų 

i jos negavo nei iš Veselkų, 
juodąją lentą. Leidimą £a-jneį įg Pikūnu. nei iš mūsų 
vusi. vienos amerikon’ukės* _ . ....
draugės padedama, lentoje J l)USės, jog mums, kai ame į- 
nupiešė Lietuvos trispalvę! vvki papasakojo, buvo tikra 

staigmena. Ai, kad tokią 
staigmeną visi visų lietuvių 
vaikai visose mokyklose Va. 
sai io Šešioliktosios ir kito-

Laikas — trečiadienis, va 
sario 16-ji. Vieta — Detroito

o iš antros net gaidas iš už’ 
sienio konfiskuoti — yra 
gryniausia veidmainystė.

O VISTIEK NUŽUDĖ

ir užrašė „Happy Lithuanian 
Independence Day!“ Deko
racija liko ir per kitą pamo
ką — istorijos. Istorijos mo. 
kytojas, apie Lietuvą dau
giau žinodamas, su vida už-'

Vilnies redaktorius V. 
Andriulis vasario 24 d. ban. 
do pasieėrėti, kad poetas 
Kazys Jakubėnas rašė:
Negrįš ta diena, kur praėjo. 
Ir upės neplauks atgalios. 
Išbėgo rauja prisnaudejų 
Iš tėviškės mūsų žalios.

Bet kodėl komunistų en
kavedistai tą poetą didžiau’ 
šiam šalty išvežė į laukus ir 
ten nuogą sušaldė? Kodėl a- 
pie tai*V. Andriulis nenori 
savo skaitytoju painformuo. 
ti?

mis progomis padarytų!“ ! VISAI NEREIKALINGAS 
DARBAS

J. Petrulis. A. Puskepalaitis, 
S. Sakalauskas. T .Stankū
naitė. SLA 365 kuopa. A. 
Šaltonienė, E. Šimkienė. N. 
Šležienė, L. švelnis, P. Traš* 
kus, V. ir A. Tumai, J. Ul- 
pienė, Z. ir A. Vieškalniai, 
S. Valentukevičius, P. ir M. 
Verbickai, J. Valiukonis. V.

mas Gavelis, Ona Ivaškienė, 
« Dalia Ivaškienė, Aniceta ir 

kad j Antanas Januškos. Anelė ir 
vyresnio amžiaus dienose! Juozas Januškevičiai. Stela 
žmogus lengvai užsimiršti i ir Napoleonas Jonuškos. An. 
laiku apsimokėti urename’ tanas Jukna, dr. Petras Ka

Kadangi pasitaiko.

Premija (500 dol.) bus 
paskirta už dar jokios pre- 

: mijos negavusi grožinės lie’
| tuvių literatūros veikalą, iš- 
I leistą 1970 arba 19/1 me-Į sumanymas. 
tais bet kur laisvajame pa-Į kjek 
šaulyje. Todėl visos leidyk’j
los arba pavieniai autoriai.! Aš mėgstu „Keleivį“ už jo 
išleidę knygas savo lėšomis.; tiesų žodį; mėgstu ir Maiki 
prašomi nedelsiant siųsti, su tėvu už ju šaunius pasi- 
bent po 2 egzempliorius (ju-i kalbėjimus: ' ypač gerbiu 
ry komisijos narių bus oen-j „Keleivio“ redaktorių už

ratos mokesti, o tie paragi
nimai sudaro „Keleivio“ šta. 
bui daug gaišaties, tai mano

ladė, Bronius Kruopis, dr.

manau, turi
racijos

Juozas Kuodis, Antanas Vizgirda. E. žižniauskienė. 
Kriščiūnas, Algimantas 
Kriščiūnas. Lietuvių Darb. 
d-ja, dr. Juozapas Mikalo-

M. ir P. Žiroliai. X irX. 

Keliolika asmenų aukojo
nis, Ona ir Aleksas Misačiai, 
N. Anglijos Vyčiai. Kenne- 
bunkport pranciškonai. San
daros Moterų klubas. Sanda
ros 7 kuopa, Vaclovas Senu’ 
ta, Gintas Simonaitis, Juo-

ki) dabartiniam Liet. Aka- 
dem. sambūrio pirmininkui 
tokiu adresu:

Mr. Vincas Piečaitis.
585 Gerald Avė.,
LaSale, 6S0, Quebec, 
Canada.
Neatsiųstos knygos nebus 

svarstomos.
Iki šiol Vinco Krėvės Ii’ 

teratūrinę premiją yra lai-

jo neišdidumą santykiuose 
t su skaitytojais: daugiausia 
gi gerbiu adv. dr. Šeikaus’ 
kiene. taip nuoširdžiai iš-

po mažesnes sumas.

SEKA BENGALIJOS 
PAVYZDĮ

Bengalijai nuo Pakistano
zas Stašaitis, Donatas Šatas.. atsiskyrus, to paties siekia ir 
Oiisė ir Kazvs Tr— 
ir Algirdas Zikas.
Stasė ir Kazvs Tamošaičiai; pathano =* Baluchistano pro,

aiškinančią visokius 
nius kluasimus.

teisi-

Linkėdamas „Keleiviui“ 
būti amžinu keleiviu, pasi-

Po $20: Stasys Augonis, 
O. ir A. Bartašiūnai. Romas 
Bričkus, Kęstutis Devenis, 
H. ir M. Gineičiai, Eleonora 
ir Aleksandra Griauzdės. Br.

lieku jo amžinas skaitvtoias Ed. Martišiai, dr. Bronius* *' I • • • T T a

meję šie musų išeivijos rasy-
Tikrai, ir mes sakome/ DARBAS .tojai: Joras Aistis, Jonas

vedė pokalbį. Paklausus, ar kad tik daugiau turėtume Mekas, Marius Katiliškis,
ji galėtų pagiedoti Lietuvos! tokių mūsų jaunimo atstovų. Gavome „Amerikos Lie-1 Algimantas Mackus. Vincas 
hininą. Vida atsakė, kad kaip VTda, Ramona ir Kris* tuvių Tarybos Balsą“, —30 Ramonas. Kostas Ostraus’ 
taip. bet solo nedrįsta. Ar y- tina! Tebūnie jos kitiems puslapių leidinį. Jį leidžia kas. Antanas Vaičiulaitis irj 
ia ii daugiau lietuvaičių? pažadinančiu pavyzdžiu! Altą. norėdama plačiau pa- Kazys Barėnas.

A. Balsys

»vincijos. Ten gyventojų tė
ra dešimt kartų mažiau negu 
Bengalijoje, bet plotas yra 
didelis ir tęsiasi šiaurėj 
Kinijos iki Arabų jūros pie-' 
tuose.

Kaip naujai Pakistano 
valdžiai pavyks tą reikaląir Genė Mikoniai. Kostas

i Nenortas Ieva Norlrtr.ienė,|//J/ 
1 Leonas Rudziunas, Bronius- 
Skrabulis. Jackus SondaDėkojame gerb. A. BaU 

siui už atsiųstus pinigus ir 
su džiaugsmu jį įrašome pir
muoju amžinu skaitytojų.

Keleivio administracija Andriulioniai, Romas Bud-į metam* $7.00.

Juozas Vaičjurgis.
ir

Po $15: Ona ir Antanas
Paragink tavo pažįstamu* 

ifoiraiyti Keleivį. Jo kaina
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VA* ODOMS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIMO NEVEDA, 

TO NIEKAS NEPEKLA.

Antanas Gustaitis laike
• ST. SANTVARAS

I
Nors ir labai netoli vienas nuo kito gyvenam, tik užsieny, ! 

panūdau viešu žodžiu pasikalbėti su poetu Antanu Gustaičiu apie ' 
iaiką...

Iš tikro, mielas Antanai, kas toks yra laikas? Mes kasdiena 
kartojam, kad laikas bėga, laikas kaip upė teka. Tuo tarpu laikas 
— ne vanduo, jo ištaka nežinomam ir nepasiekiamam toly! Jis ir 
ne medis — pavasari laikas nepražįsta, rudeni vėtros nedrasko i 
jo lapų...

Laikas — ir ne žodis! Nei mes žinom jo pradžios, nei mes 
nuvokįam jo pabaigos. Gal tai erdvėmis lekiantis ii niekad nepa
vejamas raitelis? Gal tai nuostabus miražas, kurio niekuomet 
nerasim? Gal tai pati savy vis iš naujo atgimstanti energija?.. :

Laiko didingumą regėdamas, tur būt, vieną kartą ne juokais} 
Tu riktelėjai:

Nenoriu aš nieko šiam grieko pasauly,
Tik nuogas įšokti j klumpes švarias 
Ir skaisčiai nuraudęs, kaip vakaro saulė, 

f Nugrimsti į laiko marias.

Deja, tai yra pakankamai aišku: mes grimstam j laiko gelmes, 
mes bėgam per laiką, per jo be atvangos nešamus įvykius, bėgam 
vienas paskui kitą, žmogus paskui žmogų, viena karta pasku! naują 
kartą. Ir tikrai mes iš savo laiko išbėgam, o jis vis toks pat jaunas 
sugrįžta su naujais pavasariais ir vasarom, su naujais rudenimis 
ir žiemomis...

Sakoma, kad pasaulio istorija vyksta laike. Be abejonės, bran
gus bičiuli Antanai, laike vyksta ir kiekvieno atskiro žmogaus 
“istorija”. Tavo ir mano buvimo istorija, mūsų draugų ir nedraugų, 
mūsų artimų ir tolimesnių kaimynų. Asmeninių “istorijų” dėsnin
gumą mes taip pat truputį pažįstam: kiek aukštai beiššoktum, 
kiek niekdarybių savo artimui bepripintum, kiek geros ir taurios 
širdies jam beparodytum, kiek jis tau savo taurumo ir niekšingumo 
beatskleistų — galų gale visi susitinkame po ta pačia žemelės 
velėna...

Nė trupučio neabejoju, tą dėsningumą Tu liudijai, kai kūrei 
šį savo poezijos posmą:

Dar šiandien galim viską padaryti:
Ant butelio į laisvės žygi joti,
Senus draugus bučiuodami praryti 
Ir nuopelnus jų garsiai atrajoti.
Dar šiandien brangsta muilo l.urbulai, j

Z Rytoj bus per vėlai!

Antanas Gust.litis, kuriam kovo 1? d. sukanka G5 metai

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Cook apskrities valdžia 

švaisto pinigus

Cook apskritis, kurioje y* 
' ra ir Chicagos miestas, pas- 
į kuriniu laiku laikraščiu ir 
televizijos komentatorių bu- 

: vo labai puolama už bereika. 
lingą mokesčių mokėtoju pi* 

i nigų švaistymą. Apskrities 
; valdybos pastato šlavėjai.

i Chicagoje taip pat pakel* 
į ti mokesčiai tavernoms ir, 
j už automobilių pasistatymą 
■ miesto aikštėse.

Plieno darbininkai keičia 

netinkamą tradiciją

NASHUA, N.H.

Mes šitaip minėjome 

Vasario 16 ją

Vasario 16 minėjimas pa. 
vyko: surinkta aukų ir su* 

i stiprinta lietuviška savigar- 
j ba. Minėjimą ruošė Kazio 
! Grauslio pirmininkaujamas t BALFo skyrius, kuris kolo-

United States Steel liejyk-i nijoje eina ALTos ir Lietū
ki, kurios yra pietrytinėje ■ vių Bendruomenės skyrių 
Chicagoje, darbininkų uni-i pareigas, nes kitų bendrų 

langų plovėjai ir kiti tarnau‘1 J0S ^skyrius ligi šiol darbi, j tautinių organizacijų čia nė- 
tojai gauna didesnius atlygi- n!nk« valkams Kalėdų sven>, ra. Apie 20 garbes seimimn- 
nimus, negu tuos darbus «« l»oga suruošdavo pobū-'.kų padengė visas minėjimo 
dirbdami federaliniuose pa.! Y1® “I vaiku? apdorodavo j išlaidas, todėl aukos ėjo gry- 

: Štatuose. Apskrities pasta- zaj°*ais> kul ių supu kimas u-,
i to vien šilumos sistemos nl^s kaštuodavo ne.

mažas sumas pinigų. Tačiau 
vra darbininku, kurie vaiku 
neturi ar, toliau gyvendami.

priežiūrai yra pasamdyta 
1 net 15 inžinierių.

Sugrįšiu Garliavon maiše salietros miltų.
Ten pabarstys manim rugelį ir tabaką 
Ir rudeni supils į samu gano laką.
Ir laisvės metai grįš, apsukę didį ratą, —
Ak, ir mtgers mane į jūs visų sveikatą...

Jeigu laikas ir mes laike, kaip Tu čia įrodinėji, yra nedings- 
tanti energija, niekad neprapuolantis kūrybinis pradas, tegu Tavo 
atgimimas, brangus Antanai, rugio varpoj ar geltonam tabako 
žiede suliepsnoja dar milijoną kartų!..

! Į tuos priekaištus atsiliep- 
; dama, prez. Dunne vadovau- 
' jama apskrities Įstaiga pra- 
! neša, kad ji atleidžia 118

nai B AL Fui ir ALT ai (pir
majam surinkta $156, c ant’ 
ajai apie $170).

Susirinkusius miesto pa-
. . . , eigūnų vardu sveikino tary-
.ni i tas pramogas neatveža. į 5os naiys Maurice L Arel 
Tokios seimos n tų dovanųi į atvių vardu sveikino tauti. 
negauna. Dabar buvo renka’ • njajs drabužiais pasipuošuti 

peticijai parašai. reika-:^eene state kolegijos stu* 
dentė Ingrida Dzenis.iaujant, kad ateityje vietoj, dentė ,nK1.ida Dzenis. Pro. 

(tuo budu apsknciai šutau- vaikams žaislų būtų duoda-! g|.ama ved6 Vvt ši,.vvdas. 
I pysianti daugiau nei nnse mo PoriAi-,,^ i-ivi,,,:,, ;? . *• . .. -L.
! miliono doleriu. T

. ”-el ma 1 'adė,koS (,^e.nę kiekvie-. kurįs perskaitė Amerikos
! . .. , aciau e e nam darbininkui kalakutas, valstybės sekretoriaus Ro-
vizijos komentatoriai įvirti- o Kalėdoms _  kum»i« i f T . . * *.i .................... . u ftdicuuiiis Kumpi.. gers ]aiską Lietuvos atstovui

Peticiją pasirašė visi dar’ Juozui Rajeckui ir paprašė 
bininkai, todėl atrodo, kad visus pasirašyti AI.Tos peti.

ciją prezidentui Nixonui. 
mažų mokesčių bent trupinė- Trys jaunimo atstovai priėjo 

Tokiame laisvame krašte, ‘ liai gris atgal šių dovanu pa- p>'iė žalia lietuviška staltie

na. kad dar vistiek per tris
dešimt tūkstančių dolerių ta 
ištaiga kasdien išleidžianti ... ,
vėjais į is JŲ sumokamų unijoms ne

Laikas būtų nepakeliama nuobodybė, migdanti monotonija, 
jeigu jame nesproginėtų įvairiausi įvykiai, neiškiltų nauji ir nuo-{ 
stabus atradimai, nebūtų kuriama Poezija, nebūtų ieškomas Gėris j 
ir Grožis, jeigu žmogus laike tebūtų tik snūduriuojanti, nieko ne-į 
ieškanti, dėl nieko nekenčianti būtybė. Atseit, brangus Antanai, j 
laikas yra įvairiausių galimybių erdvė, kurioj mes galim susitiktu 
ir atsiskirti, ieškoti, atrasti ir skaudžiai apsivilti, jis yra žemė, 
kurioj ilgesnį ar trumpesnį amžių palieka mūsų išpėduoti keliai ir* 
takeliai...

Laike, tartum kokioj bekraštėj tundroj, ir šiandien aš regiu 
Tave, Antanai! Tu eini per tą savo “tundrą” kartais pakelta galva 
ir plieskiančia šypsena spindintis, kartais palinkęs priekin, lyg 
būties našta jau būtų pasidariusi per sunki. Vėjai taršo tavo gau
sias garbanas, lietūs permerkia apsiaustą, gaisrai degina tėviškę, 
nedori žmonės ištremia į nežinią, prieš akis, kaip bauginant is oke
anas, atsiveria netikrumas, abejonių ir rūpesčių prarajos. Tačiau, 
aš regiu ir šiuo atveju neklystu. Tu drąsiai žengi į tą nežinomybę, 
viena ranka vesdamasis sūnų Agą, o kitą ištiesdamas Aleksandrai, 
kad ir ji akmenuotam ir duobėtam kely nesukluptų. Laikas Tave 
skaudžiai buvo partrenkęs žemėn, bet jis vėl Tau leido pakilti ir 
savo* Svajonės ieškoti...

Laike mes sutinkame moteris ir vyrus, sėkmes ir nesėkmes, 
džiaugsmus ir sielvartus, ak, ir ko tik mes toj erdvėj nesutinkam’
Kartais, visai netikint ir nelaukiant, mus pasitinka šviesi ir išti
kima draugystė,'kartais nedraugai ima rėkauti ir koliotis tuose 
krūmokšniuose, kur niekuomet nebūtum pagalvojęs jų rasti. Para
doksais, lyg lauko akmenimis, nubarstyti mūsų keliai laike! Ret-, 
karčiais mes pasineriam į šilumos glūsnius, kaip į mylinčios moters; konkursą. Eilėraštis skiria

TAIP SMAGI, KAI) SINKU APSAKYTI

Taip smagu, jog sunku apsakyti:
Raižo salę kometų šviesa,
Supa džazas. ir merkia akyte,
Sliuogia siela iš kūno riša.
Glostai garbanas, alsą užėmęs, —
Apsakyti sunku, kaip smagu.
Tirpsta nugaroj šventintos žymės,
Įrašytos tėvu botagu.
Dega lūpos konjakais mazgotos, 
Chrizantemos ant žalčio odos,
Verkia ilgesiu girtas fagotas:
Su tavim visados, visados...

Tai neliūski, sesute Kartina,
Suvalkijos geltonas kviety, —
Mes sugrįšim pro naują Deri yną,
Atsigimė naujam vokiety.
Mes lankoj vėliak pradalges rėšim, 
Uždainuosim: Dalgeli, valio!
Su dukrelėm ispanėm, airišėm 
Ir su juodu tremties sūneliu.

Tai nebūkšiank jei ašarą šluostgm,
Juokias fleita, tarytum gyva:
Sužydės vėl vaivorykštės juostom 
Mūs jungtiniu, tautų Lietuva!

* * *
(Iš “Ir atskrido juodas varnas”, išleistos 1906 m. dviem laidom 
ir per kelis mėnesius išparduotos*.

kaip Amerikaą spauda, ra’ividalu.
' dijas ir televizija turi nepa-!
, prastos reikšmės, nes kitaip j 
i niekas ir nežinotų apie ooli- 
i tikierių, raketierių ir gengs- 
terių vykdomas šunybes.

A & P maisto krautuvės 

panaikina ženklelius

ALVUDas nori užpirkti 

seneliams namus

Chicagoje gražiai ir pras
mingai veikia Amerikos Lie’ 

! tuvių Vaiko Ugdymo Drau-

Plačiai žinomos Ameriko* t
: gija (ALVUD). kurios pats kevjčjus 
pagrindinis varyklis yra dr.

se dengto staliuko ir uždegė 
tris lietuviškų spalvų žvaku
tes, publikai atsistojus tylos 
valandėle atiduoti pagarbą 

žuvusiems už Lietuvos ir A- 
merikos laisvę. Buvo prista
tytas nepriklausomos Lietu* 
vos .kariuomenės Vyties kry
žiaus veteranąs F. Valentu-

Jonas Adomavičius su gru- Dainų, akordeono, gitaros
IJe & P u^1S’' I)ele uoliu bendradarbiu?Jie ir deklamacijų programą at.
,to Chain s ores panaikina j,,0 inasi ne tik ,ietuvio vaj. 
| ligsiol pirkėjams, duotus, k() u , b bedaliais

l’1?1'1 sta,m.!,s. kur.ll'os: seneliais, ši draugija Chica-
| maisto pirkėjai Kitose veto-, ,e Mal.(,uette parke 
į se nemokama, gaudavo_ pa-, iasj už ;,.kt sene|iu 
sinnktmai įvairių daiKtų.

ženkleliu davinėjimas

EILĖRAŠČIO 

KONKURSAS

Gydytojų Korp. Frater
tas Lithuanica Nevc Yorko 
skyrius skelbia eilėraščio

alpulį, bet neretai ir vasaros karšty širdyse drebam nuo aplinkos 
šalčio...

Laike tu ieškojai ir vis dar su nepaprastu kantrumu tebeieš
kai savo gyvenimo prasmės. Andai, prieš būrį metų, ji buvo Tau 
pasirodžiusi kaip Afroditė. Ir Tavo keliai sulinko prieš deivės svai
ginantį veidą! Ilgainiui Melpomena paėmė Tave už rankos, kaip 
savo tikrą vaiką, ir Tu, Antanai, išgirdai, kaip negyvos kaukės 
prabyla gyvais ir užburiančiais žodžiais. Tavo paties žodžiais. Pa
galiau, gal dar mokyklos suole, o gal tuomet, kai Tu keliavai sve
timais paupiais ir svetimom pamiškėm. Tave pasitiko ir glėbiuosna

liko vietos jaunimas: Leo* 
nas Bernotas, seserys Deb
bie ir Karen Wollen ir 
Grauslių šeima — Julė. Ka
zys, Ričardas, Danutė ir An* 
tanukas. Be to, Grauslių Ka- 

surengė sa-

ren- 
prie-

glaudai gražius 22 butų na
mus. Toks užmojis yra svei’ z^’s Ričardas 
kintinas ir remtinas
sunku sutelkti lėšas.

Griaunamas ”paslydėliu 

takas“

Chicagoje Madison gatvė 
skiria miestą i šiaurine ir

s nors lr vo meno paveikslų parodėlę.
i Bostono jaunimo grupė— 
Angirdas ir Laima Antana* 
vičiai. Romas Šliažas ir Bi
rutė Vaičjurgytė — parodė 
savo sukurtą vaizdu ir žo- 

_ džio mantažą — Lietuvos 
kelia i nepriklausomybę 
1865-1918.

J Tu
' buvo tikrai biurokratinis ir 
raketinis biznis, dėl kurio 
žymiai nukentėdavo tiktai 
maisto produktu pirkėjų ki’’ 
senės. To ”plaid stamps“.

’ tinklo išlaikymas kaštuoda- j 
vo milžiniškas sumas, kurias’ 
sumokėdavo patys pirkėjai.1 
Dabar tų maisto parduotuvių

J vedėiai sako, kad vietoie tu Patine dalis. Čia ji jau nuo
! ženkleliu būsiančios gerokai laikų yra tuo "garsi“. Po programos buvo kavu-
1 sumažintos maisto produk- ios vakarinėje dalyje ‘e, pyragas ir kugete, kuq
tu kainos. Jeiem taip ir bus.! b“vo įsikūręs centrinis ”pa- PaKa™'.n° S. Jasalaveius. 

v ’ tai laimės kiekvienas nirkė slvdėliu takas“. Toie gatvė- Šeimininkes buvo Birute 
5. Tas pats autorius gali ' P ; je buvo labai daug tavernų Bernotiene. Jure G rauslį ene,

siųsti kelis eilėraščius. j • Jennie YVollen ir Marilyn, .. ... ... ir pigių viešbučiu“, kuriuo- Jennie YVollen ii
I*. Prermjuotas kūrinu lai. ięįaušiniai atpjgę> cigaretės se nakvodavo, kaip sakoma, į Končienė.

•ni* Roma." korpoiacijos nuosa*s i ”bnmai“. Dabar toie gatvėje i

mas Kremliaus valdovų ant
rojo pasaulinio karo metu ir 
vėliau ištremtiesiem i Sibirą 
lietuviams atžymėti..

Konkurso sąlygos

vybe.
7. Siųsti

pabrangę
tris kūrinio eg-1

dolerio infliacijos 
visų maisto pro’ 

i dūktų kainos vra iškilę, ta- 
85 13 105 Street. i čiau kiaušiniai — atpigę. 

Richmond Hill, N.Y. 11418 Mažesnių kiaušiniu už dole- 
, ri galima gauti pusantro tu-' 

Kūriniai pasirašomi sla. zjno. Didieji kainuoja apie' 
pyvardžiu. Atskirame uždą’ 45 centus tuzinas. Tačiau c-i’ 
rame voke.

zempliorius šiuo adresu:

Dr. Vaclovas Paprockas,

j Šioje 
: radvnėie

ga veje 1 Publika namo skirstėsi ku. 
viskas griaunama ir bus sta-' pįna malonių Įspūdžiu, 
tomi milionų doleriu vertės!£ £ I
namai.

!
Televiziios komentatorių ’ 

žiniomis t^nai valkatauda-į 
vo apie 5,000 m'veri m.- nu-! 
piausv^’rfi praradusiu žmo-j 
n'n. Valgiu i’e mažai terirū-Į
pma. r» a g}i ridi nis; prinešti^

Kor.

YVORCESTER, MASS. 

Mirė

Ona Andriulionienė, mies
to majoro Early uošvė. Ona

Lietuvė veteranų tarybos 
vadė

1. Kūrinyje turi būti iš- 
reikšta ne verkšlenimas, bet >taP
didinga vežamo Į Sibirą ir būti autoriaus .

puolė Lyrikas ir Satyrikas (nežinau, gal pats Satyras, kai prisi-j kankinamo tremtinio dvasia d.e’ adresas’ ^leton° nume- tomatuose kainuoja 50 cen- biu, amžiaus ir išsilavinimo! 
menu jį — Pulgį Andriušį — širdy skausmas sudunda). Judu sve-' įy ištikimybė savo kraštui. ,1S‘ ' pokelis. o kitose prekybo. žmonių. Ne vienas ir lietuvis;

Kūrinius siųsti iki rugsėjo se 45 centai. : £ja y,.a amžino poilsio paguL't imam pagiry užsikūrėt ugnį, pasidirhdinot lumzdelius ii, vienas
kitam pritardami, pradėjot groti, svaimingąsias melodijas vedžioti., 2. Tekstas turi apsiriboti
Suaidėjo giria, aidėjo paupiai ir lygumos, aidai atsiliepė tarpu-1 maždaug penkiais posmais, 
kalnėse, o žmonės klausėsi, džiaugėsi, juokėsi, ii- jų veidai liepsnojo
nuostaba. Ir dievaitis Bachas, visa tai girdėdamas, praplyšo dos
numu. Toj iškilmingoj vyno ir poezijos puotoj, šaunusis Satyrike, 
juk ir aš ne kartą svaiginausi...

1 d.

Tad, brangus Antanai, kas vra laikas? Ir kas tokie mes laike? i

kiekvienas posmas palydi. Konkurso juiy komisija 
mas refrenu. sudaroma is penkių kompe-

tentmgų asmenų. Jos sąsta’ 
3. Tekstas turi būti skam- tas bus paskelbtas spaudoje 

bus, kad būtų galima pritai- vėliau. j
kyti melodiją.

pn,
turės atitikti teksto dvasią. 1 
harmonizuota keturių balsų 
chorui, nesudėtinga.

Kompozitoriui taip pat 
skiriama 590 dol. premija. į

Abiejuos konkursuos ga*

i dęs ant šaligatvio savo barz- 
•' da... i

Jotijos Jonas 

BROCKTON, MASS. 

Religinis koncertas 

Kovo 19 d.

Vietos amerikiečių spau
da rašo. kad per 50 metų pir. 
mą kartą karo veteranų tary* 

i bai vadovauja lietuvė Ona 
j M. Kazlauskienė. Ji priklau
so lietuviu karo veteranųAguonų grūdai, pradingstą žemės plutoj, be atgarsio mirštą balsai,“ '“J1*- / Kai bus išrinktas ei’ėraš- ... ...

ar amžinas iuokas' amži"i gyvenimo ir 4. Už geriausią kūrini ski.' tis. tada bus skelbiamas ant- ,. Abiejuos konkursuos ga- Rovo ,9 d ,eUmadienį. postui, karo metu ji tarnavo
MrjJos sybsmai? Savo senoj poemoj, atsisveikindamas so Eumpn. I riama 500 dol. (Jei komisi- ras konkursas - muzikai h dalyvauti menininkai is vi- 3 je, šy laivyno vaistininke. Ji yia
Tu, berods, bandei , tuos klausimus atsakyti: ■ jos nuomone būtų du vieno- parašyti. Tam reikalui bus 80 I’asaul,°

lr jei tėvynė vėl kada mane pamiltu, (lai vertingi kūriniai, premi sudalyta jau kita jury ko- Gyd. Korp! Fratemitas 
1 ja skaldoma per pusę). misija. Sukurtoji melodija Lithuanica N. Y. Skyrius

bažnyčioje bus religinis kon
certas, kuriam vadovauja 
komp. Julius Gaidelis. ..

miesto 250 metų sukakties 
minėjimo komiteto narė.

J. Krasinskas
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Apdovanoti genai“ mums primena Lat- 
j vijos komunistų skundą dėl 

Baltijos laivyno dainų ir J rusinimo politikos Pabal
tyje.šokių ansamblio viršininkui, 

meno vadovui, vyriausiam 
dirigentui majorui Grigori
jui Airapetjancui ”už nuo
pelnus, ugdant tarybini me
ną, dideli darbą, stiprinant 
laivyno jūreivių ir Tarybų 
Lietuvos darbo

« * *

Lietuvoje siaučia jau tre
čioji gripo epidemija. Svei
katos ministerijos pareigū
nas F. Podsedlovskis Tieso
je pripažino, kad gripo epi- 

zmomųi demija Vilniuje prasidėjusi

NEW HAVEN, CONN. SVEIKINAME 

INŽ. KAZJ DAUGĖLĄ

Kas iš bostoniečių nežino
•lės Stasės Daugėlienės

vavusi Vasario 16-sios sukak-| 
ties minėjimui Nevv Havene.

NEW YORK, N.Y.

diaugystę , suteiktas nusi- anksčiau, giuodžio pradžio
l(iaS. vnctiri + r\rlAl L--jrl rly/nitJlpelniusio artisto van

Komunistų partijos komi
teto centro reikalų valdybos 
ūkio transporto dalies vedė
jas Izrailis Dubčanskis ”už 
aktyvų dalyvavimą partiza
niniame judėjime Didžioji 
Tėvynės karo metais ir ilga
meti nepriekaištingą darbą“ 
apdovanotas garbės raštu.

je, matyt, todėl, kad dažniau 
i sostinę atvyksta svečių iš 
tolimesnių respublikų.

* * *
Natūralus gyventojų ju

dėjimas Vilniuje, pagal so
vietų statistinius duomenis 
(Viestnik Statistiki, nr. 11, 
1971), 1970 metais buvo

tore Rūta! Laikas bėga. ir 
visada jaunas inž. K. Dau
gėla š. m. vasario 23 d. su
laukė savo 60-ties metų am 

1 žiaus sukakties.

Lietuvių visuomenei jis ži- 
nomas jau nuo 1938 metų, 

o. j . kada jis ėmė reikštis spau-
doje ir toto parodose savo 

I meniškomis nuotraukomis. 
Tą meną jis puoselėja ir A= 
merikoje. talkininkaudamas 
mūsų spaudai ir iliustruo- 

Bendruomenėsj tiems leidiniams, o taip pat 
dalyvaudamas tarptautinėse 
fotografijos parodose Ame
rikoje ir specialiuose žurna. 
luose.

Neatsilikom nuo kitų ir mes

Lietuvių 
ruoštas Vasario 16 minėji
mas prasidėjo pamaldomis 
bažnyčioje. Po jų prie kry
žiaus padėta gėlių. Ten bu- 
vo numatyta ir kalba, bet 
jos nebuvo, nes smarkiai li
ję.

toks: tais metais Vilniuje gi-Į 3 Val. popiet parapijos sa. 
mė 6,453, mirė — 2.173, j§n susirinko daug vietos ir

Toki pat garbės raštą ga-, prieauglis — 4,280. vedybų
vo "uz ilgametį vaisingą Į buvo 4,559, skyrybų—1451. 
darbą Paruošos ministerijos 
viršininkas Kirilas Iljašenka 
ir dar kažkoks Timote'jus Ki- 
ričenka.

Taisau klaidą
Keleivio nr. 8 parašyta, 

kad A. Šatei ka sirgo ir gu-
. . . , , L. . n „ i Įėjo ligoninėje ir kad Liet.' N.J. 08075.
ir jos palydo\o Kazio I)au-j Darbininkų d-jos kuopos sm _________
gėlos su dukrele aAompania-» gil inkime sekretoriavo L. j

Šateikienė. į Lietuviai

The Violations of Human' 
Rights in Soviet Occupied 
Lithuania, 64 psl., išleido j 
JAV Lietuvių Bendruomey 
nė. 405 Leon Avė., Delran,

LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

VALDYSIM PA-
parašė L. Dovydė-

Iš tikrųjų sekretorius A.t 
Šatei ka nesirgo ir susirinki-1 
me sekretoriavo.

ir žemaičiai, ai 

! galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad ne b mok ė-

! MES 
ŠAULĮ,

: nas, I tomas 268 psl., II to- 
; mas 248 psl. Kieky ieno tomo 
i kaina $4.00.

siine1

Dipl. kultūrtechnikos im 
žinierius Kazys Daugėla y- 
ra gimęs Radviliškyje, gim
naziją baigė Šiauliuose 1930 
m., aukštuosius mokslus bai,

iš toliau tautiečių. Pav., Vai-! gė Vienoje (Austrijoj) 1936 
tužiai, nepabijoję smarkaus m. ir po to dirbo Lietuvos

Lilija Šateikienė - Stilson 
naitė sirgo, gulėjo ligoninė-J 
je. o dabar gydosi namie. r

Linkiu jai greitai pasveik. 
ti ir grįžti į visuomeninį dar- 
bą.

A. Mačionis,

kuopos vicepirm.

Red. pastaba: Klaida įvy
ko ne dėl korespondento J. i 
Vlks kaltės.

ROCHESTER, N.Y. 

Mirė 27 lietuviai

D. Poška

LIETUVA Bl/DO, Stepo* 

no Kairio atsiminimai, 416 
psl., kaina....................$2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 489 psl., kai
na ................................$2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 461 ps:., knina....$2.00

! PENKTIEJI METAI, Kip-
j ro Bielinio, 592 puslapiai, 
‘ Kaina ...................... $2.00

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

Į ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr, Kazio Griniaus,

; Ii tomas, 386 psl. kaina $5.
! LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios Įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psi. kaina $2.00.

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina........... $4.00
KONTRŽVALGYBA LIE- 

TUVOJE. Jono Budrio at- 
i siminimai. 224 psi.. kaina
! $2.50.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSiMINLMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, Kama.......... $3.00.
ATSIMINIMAI APIE

JUOZĄ LiUDZiŲ, Petrone- 

jtės Liūdžiuvienės, č>8 psl., 
ffcaina .................................. ...........$1.

j NEPRIKLAUSOMĄ LiE- 
į TUVĄ AYSiA'iANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių,

• • «••••••*•«•• • • • • • •
NinPRiKLAUSOMA LIE

TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų Ii tomas, 476 psi., kai
na $7.00.

ANTANAS SMETONA
IK JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psi., kai
na $1.50.

SIAURUOJU TAKELIU,
K. B. Kriaučiūno, 178 psi.,
kaina .............................. $2-,

N EPRiKLA U SOM YBES 
SAULĖJ, Mykoio Vaitkaus 
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psi., 
sėliais karna $3.

SPECIALIAI, 
DIDELĖS VERTĖS

DOVANOS 
Į LIETUVĄ

GAVĖJAS NIEKO 
NEPRIMOKA
GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS 

VERTINGIAUSIA IR 
GERIAUSI V DOVANA 

JŪSŲ GIMINĖMS

10 SKARELIŲ . . $51.00
5 vilnonės, dideliu ar ma
žu gėlių ar turkišku raš
tu. visokiu spalvų, ir 5 
šilkinės, visokiu spalvų, 
(apie 250 rbl. vertes).
ORO PAŠTU ,, $63.10
5 DIDELĖS VILNONĖS 
SKAROS ........... S9G.00
54x54 colių su kutais, 
gražiais gėlių raštais (a- 
pie 500 rbl. vertės).
ORO PAŠTU .. $113.00
—NETIKRI KAILIAI— 
KAINA TIK .. .$108.00
Užsakykite šituos pra
bangius ir šiltus pasakiš
kos vertės kailinius. Pa
sirinkite nuo minko (vie
nos spalvos ir dryžuo
tų), plačiauodegių kara
kulių ir avikailių (apie 
500-600 rbl. vertės).
ŠPEC. KOMBINAcijA 

$169.00
Geros rūšies ir didelės 

vertės
3 jurdai medžiagos vyrų 
žieminiam paltui, fOO'Č 
vilnos, tiek pat tos me. 
džiagos moterų paltui, 
3(4; jardo medžiagos vy
rų eilutei, 100' < vilnos,
3 jardai tokios pat me
džiagos moterų suknelei,
2 paklodės (dvigubai lo
vai), 2 pagalvių užvalka
lai, 6 turkiški rankšluos
čiai (apie l,500rbl. ver
tės).

Yra daug kitokių dalykų
Prašykite mūsų 

iliustruotų katalogų
veltui!

UžSAKLKITE TUOJAU
UŽSAKYKIT TIK PER 

INTERTRADE
E.YPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor 

New York. N.Y. 10010
Tel. 982-1530

LABAI SVARBU
JŪSŲ SUDARYTI 

SIUNTINIAI
Galite atsiųsti mums ir 
savo supirktas dovanas. 
Mes jas kuo greičiausiai 
pasiųsime..

DĖVĖTI DRABUŽIAI
Mes specialistai pasiusti 
he muito dėvėtus drabu
žius ir kitus asmeninius 
daiktus iš Sovietų S-gos 
atvykusių svečių. Papra
šykite mūsų specialaus 
biuletenio.
Me^ turime šito biznio 23 
metų putyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

lietaus, atvyko net iš Gudų žemės Ūkio ministerijos
. vienam tūkstančiui, for(p jg nrvliu nuo New Ha-, Melioracijos departamente. 

Vilniaus gyventojų 1970 m.) 0
gimė 17.0, mirė 5.7. prieaug- 
lisll.3. vedybų — 12, skyry- 

Tokie Lietuvos ”kultūrtrė.' bu — 3.8.

Kaimo Jurgio užrašai
Dabar Gavėnia. Sušilai-( tautosakos ir papročių nau- 

kymo nuo visokių pagundų, ji daigai, kaikada į pastovų
riebių valgių, persinjimo 
jais ir visokių piktų, nepa
dorių minčių bei netikusio 
elgesio vengimo laikotarpis. 
Kūniškos ir dvasinės skaisty
bės 40 dienu pasninkinis lai=>

derlių įsijungiantieji.

Pernai mirė šie lietuviai: 
Kunparskienė. Emilija Tan-j 
kūnienė. L. Vaišnoras, 89 m.,; 
Mastauskienė, Agota Glens-į 
kienė, Jonas Baronas. Juo- ; 

, ruošdamas nusausinimo pro- zas Dauda. Jurgis Matulio-,
! jektus Molėtu ežeryne ir Še-j nis, Juozas Bazaras, Kazys! 

Čia minėjimą pradėjo LB šupės aukštupyje. j Mockevičius. Ona Pabrins-’
apyl. pirm. Antanas Gruz-į . kienė, Baranauskienė, Gied-,

: dys. Sugiedoti himnai, pa-. Daug kas atsimena mielą.. raitįenė) Qna Bačiulienė. A.’ 
i gerbti žuvę už Lietuvos lais-, jį mokytoją Kazį Daugėlą iš j giežius, Braunienė, Volte- 
įvę. kun. A. Zanavičius su- Kėdainių Aukštesn. KuL] rienė> petras Gudelis, Sala- 
1 kalbėjo gilios prasmės mai
1 dą. sveikino ukrainiečių at
stovas, linkėdamas siekti no lietuvių gimnazijos. Nuo rozienė, Ona Dirsienė, Uršu- 
laisvės bendromis jėgomis? 1950 metų inž. K. Daugėla lė Stepaitienė, Lilija Siuge- 
nes Lietuvos ir Ukrainos, dirba Manchester, N.H., DaJ vičienė, Petras Norkeliūnas. 
priešas yra tas pats. • vison Construetion Co., kaip' šiemet jau mirė šie lietu-

, v, • j. i ,1 , - statvbu samatu ir priežiūros viai: Juozas Gudoms ir kun.Pagrindine kalba pasakė . 4. 1 . ,vri d • o- r inžinierius. Jis vra regist- Pranas Valiukevičiui. Sv.vilko narys Bronius Bieliu- , . T„ • .,.,ob.,, ini-.iKhnvnūiAni Kn ruotas profesinis inžinierius Juigio paiapijos klebonas.,1 - matininkas ir yra išmata- Ilsėkitės visi ramybėje.

1- tūi-technikos mokyklos ir vė- džienė, Alfonsas Rakutis, 
t- liau Vokietijoje iš Kempte-' Julius Gudelis, Marija Amb.

Šiandien mums visa tai 
tėra tolima praeitis. Bet vis 
vien ji lietuviška. Todėl šios

. Gavėnios metu susigrąžinki- praeįtj p- ųe nepagrįstos at- 
kotai pis. Taip via pasakyta, ? mc tos praeities daleiyte 11 pavaizdavimo,
ir taip esti nuo seniausių lai. pabandykime ja pagyventi, !
kų. Tai nelaužomas, kaip atmindami nors trejetą mis- Aukų rinkimą tvarkė Ma 
pirmosios meilės skaistybė, lių. i rijona Jokubaitė. Jai talki-j čiams anie lietuvius
krikščioniškosios moralės į- . no 0. Zemliauskaitė, V., fotografiją,
statymas! Tiesa, susibrukę į . Dvi mįslių yra tos. ku- Kronkaitytė, D. Jonynaitė ir į 
miesčioniška skruzdėlyną ir’ nas prof. Vaclovas Biržiška, L. Zemliauskas. Aukų su-Į 
naudodamiesi jame esan-| ^enda™^ Bostone, daz- rinkta $400. Laukiama, kad i 
čiais visokiausiais techni- n.ai mėgdavo pasiūlyti įmin-, mįnėjime dėl blogo oro ne 
niais įtaisymais bei patogu
mais, retai tepabojame to 
gavėninio - pasnikinio po
tvarkio ir įpročio.. Kas 
mums: gyvename laisvės 
krašte! Prašau neseikišti į 
mano asmeniškus gyvenimo

ruotas
ir matininkas ir yra išmata
vęs bei išdalinęs apie 700: 
statybinių sklypų. Atlieka-' 
mu laiku Kazys Daugėla J 
skaito paskaitas amerikie-’ 

ir apie

Abu Daugėlai, solistė ir 
inžinierius, yra plačiai žino
mi ir mėgiami savo anvlin-

K. Z lot kus

LIEPIA ĮTEISINTI 
NETEISĖTĄ PASTATĄ“

Melroses miestely, Mass.. 
pastatė 2 mil. dol. vertės se
nelių prieglaudą tokioj vie
toj, kurioje pagal veikian- 

Į čius potvarkius tokios rūšies

Tos trys mislės
Linkime jiems 

metu.
ilgiausiu

apgyvenus, 
■klausimas.
gus ir iškilo

1. Ko matydamas nematai 
ir ką nematydamas matai?

2. Ateina ponaitis raudo
nu švarku ir šaukia: 'Taiky
kite vištas! Šunų aš nebi 
jau!“

3. Neturi ausų, bet gir
di; neturi akių, bet mato; 
neturi burnos, bet kalba, pa
sakoja, paguodžia, prajuo
kina; neturi rankų, bet pa-

ir elgesio reikalus!..

O tačiau Gavėnios laiko
tarpis lietuviškame kaime 
kasmet būdavo labai savotiš. 
kas. nors ilgas ir tą kaimą 
laikantis žiemos pusnynuose 
ir menkų žibalinių lempų 
tamsos prieblandoje. Taip, 
jis būdavo savotiškas ne
vien nuo visokių nepagirti-! gėllUi‘:'nėturi''''knjii’ bet 
nų pagundų ir elgesio, susi-j vaikšto. Gyvena mūsų tarpe, 
laikymu, bet labiausia tas j
savotiškumas pasireikšdavo į 
lietuvių dvasinių galių ir su-’ 
gebėjimų iškilimu. Ypatin.; 
gai jaunuomenės sluogsniuo- J

į
se.. Juk niekas negalėdavo' 
ir nė nebandvdavo drausti’•z 1
jaunuoliams ilgais žiemos į 
vakarais susiburti kuriame t
erdvesniame ūkininko pa-į 
statė — gyvenamoje trobo-’ trečiasis — 
je, o kartais ir seklyčioje, j knygą.

Šių mįslių atminimą-at- 
spėjimą siųsti paštu Keleivio 
redakcijai iki Velykų —ba
landžio 2 d.

Pirmieji trys teisingai at- 
spėję mįsles gaus davanų: 
pirmasis — metinę Keleivio 
prenumeratą; antrasis ir 

po lietuvišką

kur tiems susibūrimams iš, 
anksto būdavo numatyta va_j 
karinė programa: plunksnų] 
plėšymas, o prie jų—pramo-į 
ginė dalis: pasakų, nuotai-t 
kingų atsitikimų, tikrų ar iš
galvotų, sekimas; juokų pa.' 
sakojimas ar mįslių mini-, 
mas. Būdavo, žinoma, ir ki-1 
tokių išsigalvojimų, iš anks-^ 
čiau girdėtų ar čia pat esan.] gą labai mėgo, Reikia many- 
čiųjų fantazijos kuliamų, j ti, kad ji turės pasisekimo ir 
Taip gimdavo JietuviskoSj japoniuku tarpe.

Kaimo Jurgis

„GANYKLŲ VAIKUS“ 

SKAITYS JAPONIUKAI

knygą 
vaikai“ į japonų 

kalbą verčia prof. Ikuo Mu. 
rata. Lietuviu vaikai tą kny-

Stepo Zobarsko 
„Ganv.klu

Meninę programą atliko 
i Waterburio kvartetas, ku-!
Iriam vadovauja prof. Alek-j 
Į sandras Aleksis. Kvarteto 
narių geri baisai, puikiai su- ] 
sidainavę. Dainos buvo ge-į 
rai parinktos. Viskas butui 
buvę gerai, jei vienas daini •
ninkas nebūtu scenoje blaš-L , ,,
, . .*■ i • i -i-!susuinkimas bukęsis. Žiūrovams tai siuele va) vaR - Southwo(Ki Dr 
juoko, sugadino dienos ran-, Jame bug tenkama
tl.

J. Gbt.

ST. CATHARINES, ONT.

SLA 278 kp. susirinkimas

SLA 278 kuopos metinis 
kovo 25 d.

Tada teismas padarė sa
liamonišką sprendimą: ka
dangi neteisėtai pastatytus. 
namus nugriauti būtų nuo
stolinga ir neišmintinga, to
dėl isakė miestelio tarybai; 
per 8 mėnesius pakeisti vie-; 
tos potvarkius taip, kad tuos i 
seneliu namus būtu galima'

Į 
i

kietais vir-

Minėjimui vadovavo stud. 
Vaiva Vėbraitė.

Po programos buvo vaka. 
rienė. Ja daugiausia įūpino-

SLA laikyti pastatytus teisėtai, 
centro taryba, kuopos valdy
ba ir revizijos komisija ir
svarstomi kiti įvairūs ir svar. 
būs klausimai, todėl visi na
riai turėtų dalyvauti.

Į susirinkimą kviečiami ir

Reiškia, teisėtumą galima5 
sutverti ir iš kito galo.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

si »A. Plečkaitienė, J. Kron-! tėvai, kurių vaikai yra SLA, 
kaitienė ir M. Merkevičienė. nariai, ir tie. kurie nėra įsto-Į
Bare dirbo Z. Merkevičius ir 
J. Mačys. Jos pelnas ($125) 
skiriamas Jaunimo 
sui.

kongre-

Waterbury Sunday Re- 
publican aprašė kvartetą ir 
minėjimą. Tarp kitko, jis 
pabrėžė, kad Lietuva dabar

ję. bet apie tai galvoja, 
taip pat ir tie, kurie apie tai 
negalvoja. Manome, kad vi
siems bus įdomu sužinoti, ką j 
mūsų kuopa nuveikė ir ką 
mano veikti.

Gana to jungo, Kipro Bie-‘ 
linio atsiminimai, 492 psl., 
viršelis Kęstučio Čerkeliūno. 

0 Į kaina $5.00. Išleista Kipro 
Bielinio ir ALSS Literatūros’ 
Fondo lėšomis.

Brėkšmės našta, romanas, i

Po susirinkimo 
lios vaišės.

bus kuk-

yra pavergta, prievarta iri Tad iki malonaus pasima- 
neteisėtai įjųpgta į Sovietu tymo kovo 25 d. 7 South-

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo-

Są jungą. \vood Dr.
Albina Lipčienė

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI f
Turime Lietuvos žemėla- į 

pių — už 50 centų, už $2.50 ’ 
(sulankstomas) ir už $3750J 
(sienini.0).

P. Pilgrimas,

/o.
VINGIAIS, 

dr. P. Kaivaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944 1950 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
činskaS; 273 pusi. kaina $3.

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykoio Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas, 272 psl., kaina kietais

i viršeliais ............................ $3. <o»

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais—$3.75.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 

kaina $3.50, Ii to
ki

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1949 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 

psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3.75.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet- 
’Onėlės Orintaitės, 234 psl.,
Kaina $3.00.

Nuo krivūlės iki raketos,
pa;

nimai, redagavo

GY VENIMO

! 320 psl.
paiašė Jurgis Gliaudą, ap-į 
lankas Giedrės Vaitienės.
884 psl., karna $6.00. Išlei
do Lietuviškos Knygos Klu
bas (4545 W. 63rd St.. Chi= dynas, V. Baravyko, 590 psl.
cago. III. 60629). į apie 30,000 žodžių kaina $6

• Lietuvių-anglų kalbų žo 
A Priest in Stutthof, kun. j dynas, redagavo Karsavi- 

‘ naitė ir Šlapoberskis, apie
; Stasio Ylos atsiminimai iš 

fin. sekretorius nacių koncentracijos stovyk- 
Niekados niekas nesiskun- los. 294 psl., kaina nepažy- 

dė, kad buvo perdaug myli- mėta, išleido Manv land 
mas. Rooks, 84-39 90th Street.

L. Tolstojus VVoodhaven. N’Y 11421.

27,000 žodžių. 511 psl., kai 
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo

dvnas. Viliaus Peteraieio, L

mas 282 psl.. kaina $3.50.

Lietuvos pastininkų atsimi-

laida, daugiau Kaip 30.00' : Gintneris, 538 psl., kaina — 
žodžių, 5S6 ps!.. kaina $7.00. $5.00. _ _ _ _
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tėvu

galvojo Kinijos komunistų liną čangkaišekas. kuri ne- 
valdžia. seniai dar Amerika laikė Ki

nijos prezidentu?
— Bet turim pripažinti,

Maiki. kad mūsų preziden-į — Čankaišekas. tėve. da-!
tas turi visgi ne molinę gal-į bar sėdi Taivano saloje, ku-' . . . . . • 1 • • 1 •

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

vą, kad sugalvojo tokią ke
lionę savo politikai iškelti. 
Smart politikieris, Maiki!

— Man rodos, tėve, kad 
šitą dalyką sugalvojo ne jis 
pats. bet Vokietijos žydas 
Kissinger, vyriausias jo pa
tarėjas, kuris paslapčiom 

; buvo tuo reikalu nuskridęs į 
į Pekiną ir praleido ten kelias 
• dienas, kol įkalbėjo komu
nistams pasimatymą su A- 

į merikos prezidentu.

— Kodėl tu rokuoji. kad 
Kissingeris skrido į Pekiną 
slaptai?

— Alou,

— Labas, tėve!

— Sei, ar mūsų preziden
tas jau sugrįžo iš Čainijos?

— Sugrįžo, tėve.

. Kinija pasiliks Kinijos ko- 
! munistams, kaip buyo iki 
s šiol. Kinija — komunistams, 
: o Amerika — demokratams 
ir respublikonams, kaip bu- 

! vo iki šiol.

— Toks atsargumas buvo 
reikalingas, tėve, nes Kissin- 

1 gėris dar nežinojo, ar Peki
nas jo planą priims. Juk bū
tų reikėję rausti iš gėdos, 
jeigu kiniečiai būtų tų planą 
atmetę ir visi apie tai sužino
tų. Todėl tas žygis buvo la
bai slepiamas. Kai Kissinge
ris Pekine derėjosi dėl Nixo- 
no kelionės, tai viešai Ame- 

į rikoje buvo skelbiama, kad 
I Kissingeris serga Pakistano 
į kalnuose. Valdžia, tėve, vi
sada meluoja ir klaidina 

! žmones, kai tas naudinga jos 
j interesams.

1 — Aš. Maiki, turiu dar
viena klausima.*• *-

— Prašau klausti.

ri vadinasi dar ir Formozos 
vardu, — sėdi tenai ir, tur
būt. verkia.

— O ko jam verkti?
i

— Yra ko, tėve. Juk nese_' 
niai jį išstūmė is Jungtinių 
lautų organizacijos, o da- 
oar išstūmė ir iš Kinijos, kur 
jis vis tikėjosi sugrįžti ir su
naikinti komunistus. Todėl 
jiss dabar pranašauja, kad 
prezidento Nixono pastan
gos susibičiuliauti su Peki
nu neišeis Amerikai i gera. 
Nixono kelionė Pekinan 
reiškianti karą. nes Pekinas 
?sąs nusistatęs išvyti Ameri. 
kos imperializmą iš Azijos 
ir sukelti Amerikoje revoliu
ciją, kad žmonės nuvers
tų Washingtono militaristų 
valdžia.

j — Rokuojas. ta šūrunvbū-; — Sakei, kad prezidentas
į rum Niksono kelionė į Peki_• kinietiskai nemoka. Nu, o ki= 
ną buvo visai nereikalinga? mečiai nemoka angliškai., 

, 1 odėl pasakyk, kaip jie gale- ‘
- Yra visokių nuomonių j Q 5—7

te mato" tik Zršimn i ~ reikali^>. kad. ~ “
žiūrint, o kiti žvelgia giliau i'Jo ^nsus artėjančius „nkt-, atvejais būna vertėjai, Kurie 
tą žygi ir jį kritikuoja. ' i “us IalmetL P*1 Vletnamo, vienų žodžius verčia kitiems.

: karo tie sansai buvo jau ge=. Bet Kinijos premjeras Čau
— O kas gi matosi žiūrint i rokai ^kntę Kaip anąsyk' En-lajus moka pats ir anglis

paviršium? l įsakiau, unnu lederacna nu- Vai RalKn iic mnl™ dauaian

— Nu, tai ką dabar gazie= 
tos rašo apie jo tripą?

— Daugiausia tuštybės,

sakiau, unijų federacija nu-; kai. Kalbų jis moka daugiau, 
tarė jį boikotuoti. Tai reiš-; negu mūsų prezidentas, 
kia. keliolika milionų bal-

tėve. Televizijoj buvo ma-! suotojų šalin. Be to. ateinan^ — O kaip jis jas išmoko? 
tyt, _ kaip mūsų prezidentas | čiuose rinkimuose pirmą I _ Jis tėve> gerokai pam0.
nuolatos šypsosi kiniečiams,; kartą galės balsuoti 18 me- 
nuolatos apie juos tupinėja. j Slj suiaukę jaunieji piliečiai, 
bet matyt, kad nieko nepa-, studentai, kurie prie kiekvie- 
sako. nes kiniečių kalbos ne-| nos pr0gOS kelia prieš jį 
moka. Galima sakyt, žiopla! triukšmingas protesto de- 
komedija. Bet tokius daly^ monstracijas. Ar tėvas ma= 
kus mėgstanti gat\inė spauj na^ kad jie balsuos už jį? O 
da tuo patenkinta. Jai įodo-, tokiu vra milionai. Be to. y- 
si kad dabar jau Amerika! ra m]fionai bedarbių ir kito. 
galės valdyti Aziją. Į pavargėlių, kurie kenčia

skurdą dėl infliacijos. Nixo-— Nu, o kaip atrodo gi-j 
liau į tą bizni pažiūrėjus? nas jų alkano gyvenimo ne 

pagerino. Ar gailina tikėtis, 
tėve, Aau Jie uz JI oalsuos? Tur- 

tik didelė raudona į būt — ne. praeituose prezi- 
800 milionų ko- clento rinkimuose žmonės

— Giliau pažiurėju 
matosi 
Kinija
munistų, kurie už komuniz- Oalsavo už jį dėl to, kad ji;
mą visada bus pasirengę pa- žadėjo baigti karą. Bet iš
dėti savo galvas. į rinktas prezidentu, jis dai

...................... .. _ į padidino tą karą. Ir
_ v^s jie P'’temė! negjbauja y jetnamo bom

mūsų prezidentą labai sve-j Esant tokiai padž.
tingai. Nuvežė jį net Didžią^į ... * .
ją Kinijos Sieną parodyti, j čiai, sansai rinkimams pai
nes daugiau, tur būt, nieko; mėti užtemo. Todėl reikėjo 
ir neturi. • sugalvoti visai netikėtą ir

negirdėtą dalyką jo kandi-

kytas kinietis. Jis baigė ja
ponų universitetą Tokijo 
mieste, paskui studijavo eu
ropiečių universitetuos Lon= 
done, Berlyne ir Paryžiuje. J 
Taigi jis ne pėsčias komunis.: 
tas. Jis labai rimtas. Tą ga-1 
Įima matyti ir iš tų nuotrau- į 
kų, kokios buvo padarytos 
mūsų prezidentui būnant 
Pekine. Viena nuotrauka pa.1 
rodo, kaip mūsų prezidentas* 
gėrė su Čau En-lajum tostą; 
deryboms pasibaigus. Abu 
laiko po taurę. Mūsų prezi
dentas pritūpęs prieš kinie
tį. ranka su taure ištiesta, 
smakras atkištas, burna pla- 

ai čiai atidaryta ir juokiasi, 
dabar ^ajp kutenamas. Laiko tau-

— Bet ir tos sienos pažiū. 
rėti, tėve, su ponu Nixonu

datūrai nublizginti. Sugal- 
į votos dvi kelionės, ir abi į

nevažiavo nei pats Mao Tse-j komunizmo centrus. Tai nu. 
tungas. komunistų pai tijos; steb;no netik Amerika, bet 
galva, nei Čau En-lajus. f ir vi?ą pasaulį. Nenustebo 
aukščiausias valdžios šulas.! ,. ... ••
Važiavo tik žemesnės oakori t,k‘>a,n.k,n,Ja- P?no ?1XO' 
pos valdininkėliai. Tai jau!P«l>tikajai nedaug tetė
ne kokia čia dideliam Ame-' j”- P1 Kinijoje me-
rikos prezidentui garbė. ' ^a'11 nežinojo, kad jo kom.

»-ę ir čau En-lajus, bet jis sto
vi tiesiai, ramiai, ranka su 
taure pne krūtinės, jo veide 
iokio šypsnio, lūpos suglaus
tos — stovi kaip nulieta fi
gūra.

—Tai ką tas reiškia?

— Tai reiškia charakterių 
skirtingumą, tėve. Vienoj 
pusėj palaidas nerimtumas, 
o antroj — tvirtas būdas.

— Nu, tai dar vienas klau. 
simas, Maiki, ir tada bus ga- 

‘ panija nusileido Pekino ae-j na.
— Tai tu rokuoji. kad Pe-į rodrome. Ir išlipant iš lėktu- 

kinas nepardavė savo Kini-; vo niekas ponoNixono elitui 
jos mūsų prezidentui? . raudono kilimo nepatiesė.

' Amerikos imperialistas ne-
— Ne, tėve, komunistinė svarbus mums svečias —

— Koks tai klausimas?
I

— Ar gali pasakyti, ką a- 
pie šitą Niksono kelione mis.

— Jam pikta. Maiki nes! 
Amerika visgi nuskriaudė jį. Į 
Vis ji gvnė ir gyrė. o dabar Į 
ėmė ir išmetė vilkams. Sui 
komunistais susidėjo.

HARTFORD, CONN.

SLA 124 kuopos pietūs

SLA 124 kuopos vasario p 
13 d. šauktas susirinkimas 
nutarė šiemet silkių nietus 
suruošti kovo 26 d. Tie pie
tūs visada buvo geri. nes šei. 
mininkės pagamindavo gar
džių valgių. Be abejonės, ir 
šiemet jos atsilankiusius 
puikiai pavaišins.

Luckienė

Tuščiažodžiauti lengviau
sia, nurodinėti — lengviau, 
kritikuoti — lengva, bet 
dirbti — sunkiausia. f

UŽSAKYKITE Tl'OJ! 
GERIAUSIA DOVANA 

I LIETI VĄ! 

SPECIALŪS RUBLIŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE
ENPRESS CORP. 

jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės patvirtino.
1 ž juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dai; tik
rosios kainos, nes specia
lus rublis vertas 1 pa
prastų rublių ar netgi 
daugiau. lai yra tas 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade Express 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
Ceri ifikatai pristatomi 
jūsų giminiu namus 
mažcuug per 3 savaites, 
l’ž specialųjį rubli yra 
imama $2.o2.

Jokių primokė jimų! 
Galite siųsti bet kokią 
sumą.
Prašykite mūsų naujo 

iliustruoto katalogo 
UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER 

LN 1ERTRADE 
ENPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

New York, N.Y. 10010 
le.. 982-1530 

LABAI SVARBU!
A l T O MOBILI A I

Tik trumpą laiką
Greitai pristatoma.

Ilgai lauktas visai naujus
ZHIGULI VAZ 2101
Kaina ---------  $3.275.00

Prabangos modelis
MOSKVITCH 412 IE
Kaina ----------- $3,275.00
MOSKVITCH 408 IE 
Kaina -------  $3,009.50
2 APOIIOZH ETS Z AS9G6
Kaina --------- $2,012.50
Labai ribotas skaičius, 
todėl— nelaukite, 
užsakykite tuojau.

Bl TAI
Prašykit mūsų spelialių 
biuletenių.
Mes turime šito biznio 
2:’. metų patyrimą ir 
tūkstančius patenkintų 
užsakytojų.

CLEVELAND, OHIO

Pirmasis SLA 14 kuopos 

susirinkimas

Šiemet pirmasis kuopos 
ii susirinkimas buvo vasatio 7 
' dieną. Jame visų pirma pa
gerbti mirę kuopos nariai: 
Kazys Karpius ir Natalija 
Milienė.

I
Iš valdybos pranešimų pa, 

žymėtinas iždo sekretoriaus 
Povilo Šukio pranešimas. !

Kuopoje esą per 200 na
rių, kurie dar moka mokes
čius. ir 20 narių, kurie jau 
baigę juos mokėti. Kuopa 
turi vertingų akcijų, kelis
šimtus dolerių banke ir kito
kio turto. Jis priminė, kad 
SLA 87 m. sukakties proga 
duoda lengvatų naujiems 
nariams, todėl kvietė narius 
ieškoti naujų narių.

caKai...

• Kuopos valdybą sudaro 
J šie asmenys: pirm. Alfonsas 
' Braziulis, vicepirm. Marija 
‘ Trainauskaitė, sekr. Stasys

I Lazdinis, ižd. Aleksas Jo- 
! hansonas, iždo sekr. Povilas 
! Šukys, iždo glob. Feliksas 
Į Baranauskas, Juzė Polteįie* 
nė ir Albinas Karosas.

Po susirinkimo Povilas 
Šukys visus pavaišino kavu
te ir užkandžiais.

Dovana kuopai

Dail. Antanas Vaišnoras 
padovanojo kuopai savo 
vertingą paveikslą. Galvoja
ma, kad visos SLA kuopos 
Clevelande suruoš didesnį
renginį, kurio metu bus su
rengta loterija. Vienas iš 
laimikių bus ir minėtas pa
veikslas.

A. Plavičius

MINTIS

Ekskursuos į Lietuvą 
1972 metais

VISOS GRUPĖS — 11 DIENŲ LIETUVOJE!

W a 1 t c r R a s k - R a s č i a u s k u vadovaujamas
American Įrašei Service Biuras šiais metais organizuoja 
daug grupinių kelionių į L.U1 I VĄ. Ekskursijų išvyki
mo datos ir vietos vra sekančios:
CHICAGO - MOMREaL — GEGUŽĖS MĖN. 29 d. — 
kelione 17 dienų, grįžtant sustojama Paryžiuje 
CHICAGO - NEW YORK — BIRŽELIO MĖN. 18 d. — 
kelione 17 dienų, grįžtant sustojama Leningrade 
CHICAGO - NEW YORK — BIRŽELIO MĖN. 29 d. — 
kelione 21 diena, grįžtant ; ustojama Romoje
CHICAGO - NEW YORK __ — LIEPOS MĖN. 10 d. —
kelione 21 diena, grįžtant sustojama Romoje
CHICAGO------------------------LIEPOS MĖN. 27 d. —
CHICAGO NEVV YORK _ RUGPIŪČIO MĖN. 21 d.— 
kelionė 17 dienu, grįžtant sustojama Paryžiuje 
CHICAGO - NEW YORK — RUGSĖJO MĖN. 11 d. — 
kelionė 21) dienų, grįžtant su4oja Leningrade ir Helsinki
CHICAGO - NEVV YORK —__ SPALIO MĖN 2 d.-
kelionč 15 dienų be sustojimo Europoje
CHICAGO - NEVV YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 d._
kelionė 1 1 dienų — kalėdinė ekskursija

Dėl dolerio svyravimo pasaulinėje rinkoje kainos 
dar negali būti galutinai nustatytos, bet manoma, kad 
kelionė iš Chicagos atsieis apytikriai $1.000.00 asmeniui

Skubėkite registruotis, nes kaikurios grupės jau 
beveik užpildytos, o kitos labai sparčiai pildosi. Dalyvių 
skaičius grupėse ribotas, tad vėliau užsiregistravusiem 
gali pritrūkti vietų.

VValter Rask - Rasčiau-įkas, pirmas pradėjęs orga
nizuoti keliones į Lietuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 
11 metu. Jo ekskursijos tvarkingai suplanuotos ir visuo
met vyksta sklandžiai.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643
Telefonas: (312) 238-9787

Mūsų įstaiga taip pat paruošia kvietimus giminėms 
atvykti i Ameriką, teikia informacijas kelionių reikalais 
į visus pasaulio kraštus, paruošia bilietus ir reikalingas 
vizas.

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke
leivio įstaigoje. Kaina $2.00.

Šiame numery yra šie (domūs straipsniai:
Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 

Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter
nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kiprą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K. 
Barėnas: Sapr.ai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu
anian House, I Ladbroke Gardens, London, W II, Gr. 
Britain.

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 
Cicero, III. 60650.

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.
Nevv Yorke "MINTIS“ gaunama "Darbininko“ admi

nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221) 
ir "Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhaven, 
N.Y. 11421).

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 
IŠSIUNTINĖTAS

"KELEIVIO“ 1 972 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50
"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo

pedija — visokių gražių, įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS

636 E. Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 ~

: KfEfL EIV10} ! 
prenumerata-gera 

dovana
j
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MOTERŲ SKYRIUS

Saladūno mirtis
(Tęsinys)

Teises patarimai - Kodėl kamuoja nemiga? 12 knygų nž$2

'..iMMMMMNMMMMi

KAZIMIERAS BARĖNAS

Advokatė dr.M. Šveikauskienė sutiko atsa-Į Geras, gilus (7-9 valandų) 2 valandas prieš miegą — 
kyti i Keleivio skaitytoją klausinius teis* i mjegas žmogų atgaivina, jis vengti įtempto protinio dar- 
reikaiais. Tk klausimai turi būti bendri » pailsi, pasijunta žvalus, e- bo, skaitymo, televizijos ir 
informarinio pobūdžio. Klausimus ir tl nergingas. Miegas — tai po- stiprių įspūdžių. Patariama 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje ilsis. Todėl pats produkty* pusę ar valandą pasivaiks 
Laiške reikia paž«mėti, kad esate Keleivi*
skaitytojas..
Klausimus prašomi siusti tiesios 

adresu:
i>i. .»». .•>.\t“ik;»iiskas. Attorney ki |jtw.
('n-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street

Boston. Ma-s. ft?13į

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

pusę ar
viausias protinis bei fizinis čioti gryname ore arba atlik. 

I darbas ir yra 4-6 valandas ti keletą lengvų sportinių 
I po atsibudimo. pratimų balkone. Po 6 vai.

Negilus su dažnais atsibu. vak. vengti kavos, svaigalų, 
dimais miegas žmogų pada- trankių muzikos melodijų, 
ro vangų, suglebusį. Miegamasis kambarys turi

Nemiga lydi daugelį susir* būti gerai išvėdintas, vėso 
girnų, ypač tokių, kurie pasi- kas, pakankamo drėgnumo, 
reiškia skausmais, dusuliu, Dabartiniai šilti butai stoko- 
kosuliu. Nerviniai sutriki- ja drėgmės. Sausame ore 
mai taip pat beveik visuo- daugiau dulkių, kurios įkve- 
met pasireiškia nemiga. piamos dirgina išdžiūvusias 

Trumpalaikė nemiga gali nosies, gerklų ir bronchų 
ištikti ir kiekvieną sveiką gleives, sukelia nemalonu

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.

dieną ”jury“ (prisiekusieji) 
išėjo pasitarti ir grįžę pra- 

1965 m. lapkričio mėnesį' nešė teismui, kad nelaimė į- 
mus ištiko skaudi nelaimė.) vyko dėl žmonos kaltės ir jo- 
Mano žmona buvo nuvažia-1 kiy pinigų jai nepriklauso, žmogų po sunkių dvasinių pojūtį ar kosulį, trukdantį 
vusi pas dukterį prižiūrėti) žmona, išgirdusi tą sprendi- sukrešimų, susijaudinimų, užmigti. Vakarais aplinka

Klausimas

anūkų. Duktė gyvena prie-i mą, apalpo, ir mes ją vos 
miesty. 5 vai. vakaro duktė atgaivinom. Dabar ji dėl
savo automobiliu parveze 
mano žmoną namo. Sustoju* 
si prie mūsų namų, bet kitoj 
pusėj gatvės, duktė ją išlai
pino. Mano žmona, apsižiū
rėjusi. ketino pereiti gatvę i 
kita puse. i mūsų namus. Tuo 
metu atlėkė mašina iš deši
nės ir žmoną biauriai užga<- 
vo.

Maro žmona išbuvo tris 
savaites be sąmonės, turėjo 
vidaus kraujaplūdį. Ypatin. 
tingai sunkiai jai buvo su
žeista galva. Ligoninėje iš
buvo tris mėnesius. Kun lai
ką manėm, kad mirs, bet po 
truputi pradėjo taisytis.

Visą laiką skundėsi aki
mis, bet daktarai užtikrino,

nervu kenSia nuo nemigo ir 
neturi apetito.

Advokatas saiko, kad jis 
norėtų paduoti apeliaciją, 
bet tam reikalui mes jam tu. 
lėtume duoti mažiausiai

nervinių išgyvenimų, ku* turi būti rami. atsigulusio 
riuos patiriame, spręsdami neturi dirginti nei elektros 

’ itin svarbias gyvybines prob- šviesa, nei triukšmas, nei pa. 
lemas. Tačiau kartais nemi- saliniai garsai. Miegoti pa- 
ga užsitęsia savaitėmis, mė- tariama vienam. Lova ir pa- 
nesiais, metais. Dėl to žmo* galvės neturi būti labai 
gus
vai

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl.. kaina 50 centu.

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

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio Įvadas),5 visą laiką jaučiasi pa- minkštos, bet ir ne per kie* j , ’.. rfl . , 

•gęs. nedarbingas, nekū- tos, patalynė — svari, lygi. 's °
• vi "II 1 • 1 Y JT 7 T* / !• • - ■ •retume auoti mažiausiai ,yriškas, suglebęs, dirglus, lengva. Miegoti geriau su 

1,000 dolerių. Be to, jis Jau skundžiasi bloga atmintimi, laisva pižama arba švel-
niais, laisvais marškiniais.

Tavo kelias į socializmą. 
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.kitaip dabar kalba. Sako.

kad ir apeliuojant neaišku,į .Pau^?ma skundžiasi ne- - A j • -v -kas iŠ to būtu. I gaII l!^ai ■ Jle varto*, Dr* Ju2e Andriuskeviciena
w ... . . ? si nuo šono ant šono, ieško rRllę. dainriairi
Kreipiamės į Tamstą pra-' patogesnės padėties, o min

dydami mums tuoj patarti,, tys apje praieistą dieną, iš-.1 SKRIDIMU SUVARŽYMAI 
ar apsimoka apeliuoti ir dar. gyventus įspūdžius vis nlau-'
i,0OO dolerių įkišti, neži-'kia, apninka nauji vaizdi*! NĖŠČIOM MOTERIM 
nant, ai- galima ką išlošti., ar niai ir žmogui 2-4 vai. nelei_ I A ,
ne. ■ džia užmigti. Žinoma, nemi- Apie tai retai kun pagal* $5.60. bet visos kai tų

(ga dažnai vystosi jautriems.1 y?^a’ iaos<^an]asi A.e 10^.n‘ duodamos už $2. 
j dirgliems žmonėms. Nemi= P aiškėja, kad ne visos lek-
gai užsitęsus, būtina pasitar? ^uv.^ kompanijos leidžia mo.
ti su P-vdvtnin (.aeriau neiirn-fterlms Iaisvai sknstl Pasku' 

mėnesyje.

Sociz'izmo teorija. (M.
Fišerio), 74 psl.. kaina 25 ct.

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

AtsKirai sudėius. ju kaina 
par-

Ohio.

Atsakymas

Skaitytojas

Pirmasis nuo stalo pašoko Kirvukas.
— Ko ieškai, tėvai? — paklausė jis.
— Kur čia tas svečias, kur taip gražiai kalbėjo? — 

tarė senis.
— Ką, supranti, tėvas pasakysi, panašiai? — atšokęs 

iš užstalės tarė Činga. • ;
Senis Čingai nieko neatsakė. Jis pamažu klibavo pa

sieniu. činga pastojo jam kelią. Kai Saladūno dešinės 
pirštai atitrūko nuo sienos, tai lenkdamasis Čingos jis kai 
riąja užkliudė ant stalo lėkštę. Terkštelėjimas suerzino 
Čingą.

— Neik. čia uždaras, panašiai, balius,— suriko Činga.
— Aš einu pas svečią. — tarė Saladūnas.
— Neik, supranti.
Činga vėl prisistūmė pro ji ir ištiesė ranką. Saladū

nas praklibavo, nes činga atitraukė ranką, kai išgirdo už 
savęs svečio balsą, ir nusigrįžo.

— Kas čia? Kas čia?
— Girtas senis, supranti, laužiasi per jėgą, — tarė 

Činga. — Ko nori, panašiai?
— Iš tavęs nieko, — tarė Saladūnas.
— Ar su manim tamsta norėjai pakalbėti? —tarė sve

čias ir tempė aukštyn kaklą pažiūrėti pro galvas, kas atsi
tiko su Saladūnu, kurio činga laikė lazdą ir raniką, Kirvu
kas stūmė, dar paskui Kirvuką parėkaudama veržėsi jo 
žmona, o pasieniu apie kitą senio šoną grūdosi dar tiys 
vyrai, ir vienas paslaugus atidarė duris. Pats pirmasis čin 
ga su Saladūnu dingo už durų. Pro sustiprėjusį vaišių ūži 
mą už durų skardėjo dar čingos balsas. Nuo durų grįžtan
tieji susidūrė su svečiu paskaitininku.

— Gal žmogus tikrai ko nois norėjo? — tarė svečias, f kad akys pasitaisys. 1966
— Išgerti norėjo. — juokdamasis tarė Kirvukas. Nu-1 metų pabaigoje nuvežėm ją 

sikvatojo Kirvuko žmona, ir visi išsiskirstė į savo vietas. J pas specialistą į Clevelandą.
Kai trinktelėjo durimis Činga. svečias jau pakėlė galvr t Tas, ją ištyręs, liepė pagul- 
nuo stalo. Jis kramsnojo ir sekė akimis artėjantį Čingą. I dyti ten pat ligoninėn. Pa-

— Supranti, išmečiau senį, — tarė jis, o svečias dai j aiškėjo, kad nuo nelaimės 
tebežiūrėjo, kol jis atsisėdo. — Na, panašiai. Žalias vynas 
ne vanduo, žalias vynas ne vanduo, žalias vynas ne van 
duo. o gusaras ne piemuo. — pastorindamas balsą, ji‘ 
atsistojo, kaire pakėlė stikliuką, o dešine dirigavo. Jarr 
talkon pirmoji suklyko Kirvuko žmona. Ta taip pat keli 
kartus mostelėjo ranka, lyg dirigentas. Čingiškoji Žali 
vyno gaida išjudino daugumą balsų. Svečias taip pat di 
rigavo ir pakramtydamas kąsnį skiemeniavo su kitais vi 
tą patį posmą. Pamatęs svečią įsijungus į dainą Činga at 
sisėdo.

Kai temo, blaivo jau nebebuvo nė vieno. Kelis kartu 
buvo uždegta elektra, bet Činga vis šūktelėdavo užgesinti 
nes svečias buvo susižavėjęs prieblanda. Dainos sprogda 
vo ir nutildavo. Pro garsius pašnekesius ir juoką) prasi 
mušdavo patys stipriausieji balsai. Primirštas ir apsunkę 
jau svečias pasuko galvą į langą. Pro stogus- ir kaminu 
iš kitapus gatvės geltonavo nublyškęs saulėlydis. Šiauria' 
stūksojo iškarpytais kraštais tamsaus debesio galas. Sve 
čias sujudėjo, kai į jo kėdės atramą abiem rankom įsika 
bino senis Saladūnas. Dar jis net ir krūptelėjo, kai seni< 
lazda suterškėjo į kėdę.

— Gražią tamsta prakalbą pasakei, — pasilenkęs ta 
rė senis, ir šypsena, lyg saulutė, nubėgo ramiu jo veidu. —
Kieti sau. kieti sau. kieti sau. — iš lėto kartojo jis, dairy 
damasis vietos sėstis. Jo lazda terškėjo į gnądiSi Gal Čir 
ga išgirdo tą terškimą, gal šiaip pasuko galvą svečio pv 
sėn. bet jis šoko iš užstalės ir skubėjo artyn.

— Prašom sėstis šičia, — tarė atsikėlęs nuo kėdė 
svečias.

— Saladūrai, supranti, von! — suriko čia pat ja'
Činga ir stumtelėjo senį. Saladūnas susverdėjo. bet sve 
čias sugriebė jo ranką.

— Tegu būna, pakalbėsim, — tarė svečias,
— Maža mano kalba, tarė senis. — Kietas sau, kieta 

sau, kietas sau, kalbam, kalbam, o. va. koks minkštyma?
Tokią dieną...

— Eik, seni, supranti, pro duris. — griebė jį Činga, r 
svečias paleido ranką.

į duris greit būrys pasistūmė kelis pirmuosius žings
nius.

— Gėda, — dar tarė senis, ir Kuoką prisipažįsta, kad 
ir jis tada nuleidęs akis. Tada būrelis palydovų pra 
siskvrė. Atšoko visi nuo senio, lyg nuo mirties. Saladūra 
aukštielninkas gulėjo grindyse, palenkęs sprandą, galv? 
atrėmęs i sieną. Jis buvo dar gyvas, nes ranka čiupinėjos; 
viršugalvį. Kuoka tvirtina, kad ranka judėjusi.

Sumišimas išvaikė visus gėrėjus. Dingo ir svečias 
Činga iškvietė greitąją pagalbą, činga taip pat leido ži-l prakeikimą, kai galvoju apie Saladūno mirtį, 
nią per žmones, kad senis Saladūnas slystelėjo girtas iri (Užbaiga)

1 ti su gydytoju (geriau neuro- > .
Į patologu ar psichoneurolo- tlniam® n®stumo .. . v 1
/gu), nes, kaip rodo patirtis. Kaikurios kompanijos įeika’^ 

dažniausiai ji išsivysto neu= JauJa &ydyt0J° liudijimo,; 
rožių, hinertoniios. šizofre- kuriuo butų garantuota, kad

Ką tik gavome

ai buvo sugadintas regėjimo 
nervas ir kad jos akys visai 
yrastos. ypatingai dešinioji.

Pasiėmėm vietini advoka- 
ą, davėm 600 dolerių rank- 
yinigiu, ir jis padavė vairuo- 
oją i teismą. Jis mus užtik- 
•ino, kad pinigu gausime ne 
nažai. nors esą sunku pasa- 
*vti kiek. Sakė, bus apmo
kėtos visos išlaidos ir dar 
gerokai liks.

Žmonos sveikata paserė- 
:o. bet su akimis vis turi sun
kumui. Nėra blogiau, bet nė. 
•a ir geriau.

Po ilmi mėnesiu ir metr 
'riejo laikas eiti i teismą 
tmona pradėjo labai ner- 
’intis. ir ios sveikata vė1 
'radėjo šlvti. Advokatas vis 
ius ramino, sakė — tuoj 
iskas pasibaigs.
Po penkių dienu teismo 

dvokatas pradėjo mums

Yra apeliuojama papras* 
tai dviem pagrindais: 1) 
kad vadinamame ”trial
court“ buvo padalyta ”tcisL leivė negimdys. Kitos reika-i Įinio atsnnm.mu
mu“ klaidų (mistakes of sklerozes, . auglių. kad drauge skrietu ir , • a<>9 nU k -iim nnVnH ”tn’nl traumu. endokrininių sutn* skikių n . mas, 4J2 p>l.. kaina 80.UU.iaw) aioa Kaci nmi - satveiai* Tei speciali palydove — gailės*)
court“ nutarimas ar spren- S 1 Je«u tingo.. Mat gim(ly i VaiSviikas> romanas> na.
Urnas nėra paremtas ”irody- lėktuve yra visada susi-i rašė Juozas Kralikauskas.
mais“ (agamst the weight 
of the evidence).

Jury (prisiekusieji) svars< pažeidimų, tai su tokia ne- , a 
to atsakomybės klausimą’miga sėkmingai galime ko- °Į le tuvas nusileis, o lėk

rožių, hipertonijos, šizofre- , , - , i
nijos, galvos smegenų krau- ^ar penkias dienas ke- j Gana to jungo, Kipro Bie= 

III-sis to-

susirgimus, o nemiga kanki* .. ,
na tik dėl protinio pervargi. Jęs,.suatitinkama nzika: tenl 234 psl., kaina $4.50.

' mo, gyvenimo ritmo, režimo 'a,I n<?Įtuti atitinkamos pa-į
galbos komplikacijų atveju.. Moters sirchs, autorius — 

’ Guy
tuvų linijų administracija

faktus (evidence). jie nuta-i Pirmiausia privalome pra* nenoU didelės atsako- 
ria. kuriuo liudininku jie ti-tintis gulti miegoti visuomet aef. omPanijoms ga =
ki, kuriuo netiki. Jie nutaV tuo pačiu laiku (ne vėliau >' butl kepamos bylos de 
ria. ar atsakovas (defenJ kaip 11 vai. vak.). Vakarie- va.nausiy tokiu atveju atsi-
dant) tokios rūšies byloje, į niauti — bent 2-4 vai. prieš la< USIų P"ezascl1- 
kaip Tamstų, yra buvęs ”ne-; gulant. Vakarienė turi būti Kaikurios lėktuvu bendro* 
atsargus“ (negligent) ir ar lengvai virškinama: pieniš- vės nepriima ir vaikų, esan. 
ieškovas (plaintiff) savo ei-; ka sriuba ar stiklinė arbatos, čių tik savaitės amžiaus ar 
aesiū yra prisidėjęs prie ne-j Pieno bei kefYro su bandele, dar jaunesnių.. Taigi, prieš 
laimė, na.-kmi., (coniribu-i Anglų gydytojui vietoj vaka- skrendant, reikia iš anksto 
torily negligent). ! rienės Pataria suvalgyti ke- sužinoti, kokios tuo požiūriu

Tamstų atveju prisi eku-i 
šieji, matyt, nutarė, kad. jei-)

• ’etą nerūgščių obuolių. Bent veikia pasirinktos lėktuvų li
nijos taisyklės.

vairuotojas ir buvo „neatsar
gus“, nelaimės auka, atseit, 
Tamstos žmona, taip pat ne* 
šilai kė visų atsargaus elge
sio normų ir todėl yra ’’pri- 

pačios
’ūlvti taikytis su draudimo 
endrove už visai menką su* sidėjusi“ prie savo 
ia. Mes atsisakėm. Penkta sužeidimo.

usitrerkęs galvą. Kuokai jis tvirtino, kad Kirvukas pa- 
lūmė. Kirvukas plaunasi rankas: Čingos, girdi, kaltybė.

Pasiklausau aš paukščių čirškėjimo ir žiūriu Kuokai 
veidą. Gal ir tas stumdė Saladūną? Jei nekaltas būtu, ta: 
r išsipažintų čia?

— Nemanyk, kad aš čia kaltas, — sako Kuoka.
— Iš kur aš galiu žinoti, — sakau jam, traktelėjęs 

iečiais. — Aš nebuvau.
Keliuosi ir pamažu imu šokuoti namo. Kuoka pasi

Jei nelaimės aplinkybės, 
apie Runas tamsta man ia-, 
oai mažai tepasakai, yra to*
Rio pobūdžio, kad apie jas
gali būti nuomonių skirtu- cūzįjoje jungtuvių įstaigos 
.no, tada apeliacijos teismas ^en veikia civilinė metrika, 
patvirtins prisiekusiųjų po- cija) pradės dalinti jauna- 
sėdininkų sprendimą (ver-. vedžiams po 5 knygas. Spė- 
dict). Jei yra „teisinių“ klai* jama. kad iki metų galo bus 
du (mistakes of lavv), dėl: 350,000 jungtuvių, tad bus 
kurių Tamstos žmonai buvo išdalinta veltui pusantro mi- 
padaryta skiauda (prejudi-į liono knygų.
cial), — tada apeliacijos- Jas parūpino švietimo mi. 
teismas gali „panaikinti“ že-) nisterija. Yra du sąrašai po 
mesniojo teismo sprendimą) 5 knygas. Katrą imti, pasi- 
arba išakyti, kad įvyktų nau-rinks jaunavedžiai. Visos 
jas teismas (new trial). Į knygos yra tokių garsių ra- 

Nežinodama akcidento' rytojų, ka ip Voltaire, Hugo.
r. j Balzac ir kt.

KNYGAS DALINS 

JAUNAVEDŽIAMS

Nuo balandžio 29 d. Pran-

ėja mane. Jis kalba apie šios dienos gražumą. Aš tyliu. ^etneSlh/Tamt'j norima paskatinti
Aš galvoju apie senį Saladūną. jo mirtį ir pomirtinį pa. nasįkvti ar vra galimu ' pamėgti knygą, nes šiuo po- 
liekinimą. ‘ dav'g a‘j žiūriu prancūzai yra labai

Kai mes pasiekiame gatvių susikryžiavimą, kur Kuo- ne]iaci:a patariu pasikalbę-1atslhk®- Tyrinėjimai parodę, 
kai reikia skirtis, tai aš smarkiau sušokuoju ir neatsigrįž. ąavo aaV0vatu ir ii na- ka^ ' suaugusių prancū-

, .............................. . . , - bausti. k°kiais pjigrmdms , . J vvienos knygos
noriu paduoti jam rankos. As nonų jų nors šituo pame-1 man0 apeliuoti. Jeigu 'Kaiię ne "Ienob sa
kinti. Gal jis ir nekaltas, bet prakeikimas krinta tegu vi-! Tarnstos paprašysite ji rei*! --------- - *
siems namams, ant visų galvų. Aš taip pat jaučiu sunkų kala smulkiai paaiškinti, esu. Lokiai turi silpnas akis.

t’kra jis neatsisakys tai pa-'bet labai gerą klausą ir uos-
daryti. ik-

i

de Maupassant, 
psl.. kaina $2.60.

Lemtingos dienos,
Jaškausko aovsaka, 
$2.50.

267

Jono
kaina

Dailininko žmona, roma
nas. parašė Juozas Tininis. 
kaina $5.00.

Namas geroj gatvėj, ro*
manas, parašė Jurgis Jan
kus, kaina $4.00.

Vėjas lekia lyguma, roma_ 
nas. parašė Aloyzas Barn
ias, kaina $4.00.

Alpis, romanas, autorius 
važys Karpius. 227 psl., kai

na $5.00.
Atlaidų pavėsyje, romą* 

įas, parašė Povilas Abt įkiš. 
167 psl. kaina $4.00.
Dvidešimt viena Veronika,

omaras, autorius Kazimie- 
as Barėnas. 458 psl., kaina 
ninkštais viršeliais $4.50, 
kietais — $5.00.

Liepalotų medynuose, a-
lybraižos, parašė Petronėlė 
Jrintaitė, 216 psl., kaina 
ninkštais viršeliais $3.00, 
kietais — $3.50.

Kad Ji būtų gyva. Emili
jos Čekienės straipsniu ria-. 
kinys, 216 psl.. kaina $5.00

Didieji dabarties klausi* 
mai, parašė Antanas Macei
na. 325 psl., kaina $6.00.

Kvartetas, 4 dramos. au_ 
torius Kostas Ostrauskas, 
170 psl.. kaina $5.00.

Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos 1529 m. Statutas,

‘261 psl., kaina $10.00.

r
v
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Vietines žinios
MIRĖ PR. MUČINSKAS ; Liko liūdesy šeima—žmo. j 

J na Ona, duktė Daiva Elliot 
Vasario 29 d. mirė ilgai į su šeima, sūnus Aloyzas su i 

sirgęs Pranas Mučinskas. j šeima (Chicagoje) ir brolis I’ ’M I S S 
Velionis buvo toks žmo-į Vladas Nevv Yorke. 

gus. kuris, rodos, neturėjo I

Seniausių lietuviškų radijo programų N. Anglijoje

38 metų sukakties 
talentų popietė

i r

LITHUANIA O F N. ENGLAND“ 

KRISTINAI TAUTKAITEI pagerbti

\ isiskas saulės 
mas, kuris vra

u z

»#*#*#*#***###*###♦*#*######*♦#*###♦####*****#**##**»*#*##*«*********( įAR ŽINOTE? I *I *
• i *mr1*

matomas1*
kiekviename žemės taške. *

■ *$ c f
pasi sartoj a 
100 metu.

maždaug per;

* *5 *I. h . i ?
Ekvadore (Pietų Ann n-;*

G mil. evvemoiu) nėr {t 
115 metų tu., w. > • v.._,. j
•ijų ir per pastaruos!^ 23 J ? $66 daug.au.

Dviejų savaičių 
Ekskursijos į Lietūv 3 «I

k

koje
Kaina nuo $619. 00

t ' "' _ , 1 : 4' ■ * Vykstantiems iš Chicagos tik $100, iš Clevelando tik
reta 17 konstitu.ii •

priešų, nes jis sugebėjo tiek 
privačiame, tiek ir visuome
niniame gyvenime net ir 
sunkiausius reikalus taikiai i

Visiems reiškiame giliau
sią užuojautą.

J. V’gas

BOSTONO JŪRŲ 

SKAUTAI
išspręsti. Jį mes labai retai 
tematėme ir aukštai scenoje 
sėdinti, jis nesakė mums pa- šjemet Boslono 
glaudinančių pamokslu, bet! tai minfe sav0 iOmetų su- 
visada buvo ten, kur di- kaktj Pe>. [a laik g|.ažus 
džiausiąs reikalas ir sku-ibflnį vaiky jšaUg0 vy,.ais. 
blausias darbas saukė. Ir, bet" liko ‘skaut eilfee ir 
kokj tik darbą j savo rankas; ; ‘ žju isimi4nimu 
paimdavo, toxi stengėsi at-, * x
likti ilgi galo ir kuo geriau-; JūnJ skauta sltaičius daJ
Sfak bar dvigubai sumažėjo, bet

.. . ,, . iu skautiška dvasia nėraVelionis Pranas vra gi--./no i.» j silpnesne,męs 1912 m. rugpiucio 12 d. 1
Deltuvoje (prie Ukmergės), Vienetas per 10 metu su- 
gimnaziją baigė Lkmeigėje, dėvėjo 5 laivus, ir jie išimti 
o universitetą. (ekonomijos jg apyVart0S> bet kitas inven 
mokslus) Vilniuje. ! torius yra gera&

balius i

metus — 22 prezidentai, 
diktatoriai ar kitaip besiva
dina valdovai.

1972 m. kovo 12 d., sekmadieni,

Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 
trečiojo aukšto auditorijoje

2-3 vai. popiet SUSIPAŽINIMO VALANDA
Valgiai ir gėrimai—dešros, kopūstai, pyragai, skanumynai

So.

vra vienintelėj 
JAV-bių valstija, kurioje nu 
ginama kava. vienintelė, su. 
ddedanti iš salų, ir \ ie>
’ė suhfcropikinio din at 
to. tik joje dar tebėra i; 
ralių rūmai. (Iki 1S9‘ 
juos valdė karaliai, iki < 98 
m. buvo respublika, o uo 
to laiko priklauso JAV 
bėms).Iii ’ ' * * r

ILaua’iai I *
i

Be ;
$%ta-i

m.!:

tn k Vienam svaini cukrelis
i pagaminti reikia v.eir
i nos vandens.

* # »
Kanados provincija \ew 

Brunsu ick yra maždaug Lie
tuvos dydžio -- 28,35 

j myliu. Jos 85 yra misi ai. 
I Bet ji gyventojų teturi tiktai 
Į apie 600,000.. Karo viesulo nublokštas į Būtina pastebėti, kad Ed- 

Yokietiją, gyveno Augsbur- varcjas Bajerčius, Tėvų ko- 
ge, ten uoliai dalyvavo Jie= mitet0 pirmininkas, per vi- 
tuvių veikloje, dirbo ten ėjų- dešimtmeti labai uoliai'
šio Žiburių laikiašcio ie- talkininkavo skautams, ap-; Tai studenčių “RASOS“ kvartetas iš tolimojo Londono
dakcijoje. rūpindamas juos invento-, Kanadoje. Jį pirmą kartą Bostone matysime ir girdėsime. ParK0 ežerillKai užima

Atvykęs į JAV kojas su- Šį PROGRAMA PRASIDĖS LYGIAI 4 VAL PO PIETŲ

si ęs i eu oi e. ui gyve b^ vėliavai ir pats skoningai ĮDOMŪS TALENTAI. Talentus ir šokėjus rinks Cna Ivaš
na^tnviai i?ikū isdekoravo jo viršūnę. Ba- kienė, Alice Plevokaitė - Ruseckienė, Elena Valiukonienė

Bostone kurio Fo eį jerČiU Šeim* nU3udin° ^Juozas Rentelis ir Gintaras Karosas.

cialią “Lietuvos gedulo juos. 7 vaI vakars __ęražuoiės “M iss Lithuania of N.England4
. , ,S .SU Kristinos Tautkaitės iš Brocktono pristatv ma

sąlyga, kad ji butų naudoja-į
ma tol, kol Lietuva atgaus: ŠOKIŲ VARŽYBOS su premijomis, grojant ir dair.uojan 

1 RM TRIO orkestrui iš VVorcesterio.

re
Hills kapinėse atsigulė ir t jr ant vėHav0 
amžino poilsio.

Velionį Praną mes mato- , - , 
me Bostono lietuvių visuo- " 
meniniuose darbuose. Jis v Kai vanduo užšalo, skau
tą nuolatinis lietuvių *engi- tai savo veiklą perkėlė į sau-i Kviečia rengėjai

Įėjimas suaugusiems $2.00, vaikams 75 centai.

!o-

****
1
*
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Ekskursijos išvyksta

BOSTONO (NEVV YORKO), MONTREALIO
BIRŽELIO 8. LIEPOS 13, RUGPJŪČIO 17. 

RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 2! d.

i s

k
k
k< • ’ (

< I
<!< i< i

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės ap
lankyti kitus jų pasirinktus Europos miestus.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas-NESI VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk’tės į

Trans-Atlantie TraveI Service
393 West Broaduay 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

PRAŠYMAS TINKA DOVANOTI

“Keleivio“ administraci- EVVAKENING LITHUA-

ja prašo gerb. .kaitytojua; N,A 1S? ,)s| kajna $3 „„

kurie keičia adresą, prane- ! vnvty„ t,Xew Yorko miestas L<>6 . Knygą paiase Jokūbas J.
lėtais įsigijo 840 akru že- *ant nau^J> adre#*
.p, i • -r . . « • - ! Stukas. Ji tinka skaitantiemmes Centriniam Parku;, lo miršti parašyti ur senąjį, i o„,vK.. • • .angliškai ir norintiem susi-i<>o

poil
sio vieta. Bet dabar net die» 
ia tame parke 
vaikščioti. nes 
paprastai daug Įvairiausių
ižpuolimų. apiplėšimų ii net 
nužudymu.

akrus. Tai buvo puiki

miršti parašyti ir senąj). 

Nepamirškite parašyti

pašto numerio — -«p codo
pažinti su Lietuvos praeiti
mi ir dabartimi.

pavojingą 
ivvksta ne-'

nių lankytojas, jis daibstus sumą šiemet suruoštos dvi į 
Tautinės S-gos narys, jis - kelionės: viena j VermuntoJ 
nuoširdus bendruomenimn- k^a j Washingtono kalnus, j 
kas, kui į laiką vadovavęs, a. pajyvavo iškilmingos!
pylinkei n mėginęs įti aukti vakarjenės programoje, ku- 
į ją kitas oi gamzacijas. ! rjos atidarymo montažą pa^ 

Pranas Mučinskas buvo ir rašė ir vadovavo j. s. Mvko- 
stiprus Balfo šulas: jam Bai- las Manomaitis. Jis toje va- 
fo skyriui vadovaujant čia
buvo suruoštas ir pavvzdin 
gas Balfo atstovų seimas. BSA ordinu. Bostone jis yra 
Be to, jis buvo ir Altos sky- antras apdovanotas tokiu oi> 

l iaus naiys. ' dinų.
Velionis kelerius metus XT- . . ,.• j-j-- • v * • Vienetas uoliai stovi arti-buvo ir didžiausios lietuvių io t> x mo tarnyboje: Marshfiek draugijos — So. Bostono ■ , f - x

t d i- - j • • prieplaukoje juru skautai įs.Lietuviu Piliečiu d-jos—rei- f „ V - « ; L . ,, vs.. 7 . ,, trauke / skęstančius studen-kalu vedėjas, stengęsis, kad . ižu • u •- i• • ‘k-* i j • t x tus. Kitoj vietoj buvo isgel- joje butu kuo daugiau lietu- , J r,. T..--i • --i 1 betos 3 mergaites. Uzviskumo, visuomeniškumo. s

STEPONAS ir VALENTINA MINKĄ

Vasario 11 d. Miltone in-! 
scenizavo skęstančio laivo 
gelbėjimą ir savo priemonė.' 
mis 100 jardų oru perkėlė;

P A R E N G I M Ų 

KALENDOJIUS

Kovo 25 d. 7:30 vai. vak
- i • -• on i-t • ''i- 157 BSA skautus iUos ”išri dr. Česlovo Masaicio paskaičia kaneneje 20 lietuvių aki- io' sąauiu., juoi i; ^Poeziia ir rilo^nf ia main- vaiydni hnvn andnvanntaR' gebėdami IS skęstailClO lai- ta Toezija 11 1 lOSOllJd ind 
™ ?o“. tematikoje“ Tarptautinio In.

' stituto patalpose, 28/ Com- 
J. ps. Gintaras Čepas da-i monvvealth Avė. Bostone, 

bar yra pakviestas būti LSS i Rengia Bostono LB Kultūros 
Žalgirio tuntininku. Jis jū-! klubas.
rų skautų vienetą perdavė j. į * * *
s. Myk. Manomaičiui ir v.v.į Kovo 26 d. Jordan Hal 
Edvardui Matjoškai, kad ii- salėje Izidoriaus ir Vytenn 
gainiui visą vadovavimą Vasyliūnų smuiko ir fortepi

Mūsų žemėje kasdieną 
gimsta 324,009 žmonių. Iš 
ų kasdien dėl bado miršta' 
’0,000, dėl kitą priežasčių 
123,000, todėl kasdien pri
auga 190,000 žmonių. , 

A. A. Zamžickas
Į

REIKALINGAS KI’NIG \S

Lietuvių Tautinei KataJikų 
;arapij;<i Scrantone, Iki., reik i- 
ingas lietuvis kunigas. Suinte- 
esuotieji prašomi kreiptis i Jo 

Ekscelenci ją \ \ sk ūpą Ant hony 
Tysz. 329 East Locut St.. S< ran- 
,on. Pa. Tel. (717) 343-6017.

Lietuvių Tautinės parapijos 
kleh. kun. Julius Gaspariūnas

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius- bei kui:Orinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų sk\ rių. kuriame Jaukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems

r bia problema.
“NF^RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų beniradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.00 

Adresas:
7722 George Street, I^Salle-Montreal. 690. Q’iehec, CANADA

tai
z-. i x’- • , •• i vienas skautas buvo apdova-° paskutiniuoju metu jis bu. notag RSA G bėg GeIbė_
vo jos revizijos komisijos 

narys..
Tad į Lubino laidotuvių i- ' Paliegėlių vaikų ligoninės 

staigą jo atsisveikinti atėjo ; vaikams pririnko ir Įteikė 24 
tikrai didelis lietuvių būrys. ' rūšių kriauklių, kad negalin- 
Kovo 2 d. vakare, garbės sar= tieji matyti jūros vaikai ga- 
gybai budint, su velioniu at-, lėtų nors kriauklėmis pasi- 

sisveikino jo jaunystės drau. ' grožėti.
gas Adomas Tumas, Balfo ;
vardu — Antanas Andriu-' Architekto Rimo Mano- 
lionis, šaulių — Jonas Valiu* maičio padedami, suprojek- 
konis. Altos — Andrius Ke- tavo BSA kursų ženklą ir, 
turakis, tautininkų — Juo- jį pagaminę, vasario 7 d. i- 
zas Dačys. Sajos korporaci- teikė. Ta proga lietuvių 
jos — Bronius Galinis. Lie= skautų vardas plačiai nuai- 
tuvių Bendruomenės — An- dėjo amerikinėje visuome-

jimo Šv. Jurgio kryžiumi.

tanas Matjoška. neje.

Dr. Broniui Mikoniui ir šeimai jojo sesutei

ONAI KAMINSKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą

Irena ir Bronius Galiniai

perimtų jaunoji karta.
Edvardas Matjoška

; jono koncertas.
ia/i #

Balandžio 9 d. So. Bosto 
no Lietūvių^ PiliėčW^ d-ijos' 
trečiojo aukšto salėJė''Lfėtu.’

! vių radijo valandos Laisvės
j Varpo pavasarinis koncer- 

Kovo 5 d. sukako penkeri' Įas 
metai, kai Bostone mirė ag- * » *
ronomijos daktaras Juozas Balandžio 15 d., šeštadie- 
Petronis. nj skaučių židinio vakaro-

i nė su aktoriais J. Kelečium 
Gėlių paroda , jr Barausku iš Chicagos.

Prieš 5 metus mirė 

dr. J. Petronis

• •

Ieškau žmogaus, kuiis gaiviu 
jas mane apsigyventi ir padėtu 
prižiūrėti namus.

Pageidautina, kad turėtų sa-
vo mašiną pavažiuoti apsipirkti, 
nes miestukas yra atokiai. 

Duosiu pilną išlaikymą. 
Rašyti:

Mary Sarpalius 
611 No. Parkhill 
VVest Krankfort. III. 62^96

Pavasario gėlių paroda Ba]andžio 22-23 dienomis 
atK.aionia sj -estadieni, ko- cja]ų Viktoro Vizgirdos kuri-1
'° 1“ 'a-* <-ornmon' niu paroda Tautinės S-gos
M-ealth Armory ir uždaroma j namuose, 484 4th St.. So. 
kovo _6 d. 8 vai. \ak. Sek- posĮOne. Parodą globoja 
madieniais atidaryta nuo 1 i Bostono LB Kultūros klu- 
val. iki 8 vai. vak, o kitomis' ba?
dienomis nuo 10 vai. ryto i-j ’ * * *
ki 10 \al. \ak Mokestis su-. Balandžio 23 d. Stepono 
augusiems 82.<5, vaikam iki pariaus posto salėje (lhS H
12 meLų —ve.tui. • St.) bus Sandaros Moterų i r komentarai, muzika, dar
_______________________ ; klubo banketas našlių kara. ios ir Magdutės pasaka

Į lienei pagerbti.
Dovanokite savo drau i

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių liadip 
Tograma Naujoj Anglijo 
š stoties WLYN, 1360 k 
Iociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sezmadit 
niais nuo 1 iki J :30 vai. die 
ną. Perduodama; Yėliausn 
Dasaulinių žinių santrauk.

SLA SUS/VIENI.UMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

’ Keleivio prenumeratą. Jums
I I
atsieis tik $7, o tas, kuriam
ji bu, dovanot., per metu, į iiau«a a*6».

kas savaitė gaudamas Kelei
vį, jus tikrai atsimins. j (505-406 p. Kr.)

Biznio reikalais kreiptis « 
Baltic Florists gėlių ir dova

Ii pa,iučiamio kumeliuko krautuvę, 5«2 E. Broad 
way, So. Boston^. Telefo
nas AN 8-04S9. Ten gaun*

Temistoklis nias ir

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.06.

SLA—jaunimui duoda gers Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Inscrance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyveninio pradžiai.

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

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.060.00 akcidenta- 
lės apdraustos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIHanee of America
807 We»t 30th Street. New York. N-Y. 10001

1-0!!’.

»

daug.au
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Vietines žinios
Šaulių moterų stalas 

tarptautiniame baliuje

tte##*########*##########****#**  •***#*#****•«

KAS DAR NEATLIKO SAVO PAREIGOS?

Jeigu kas svarbios priežasties buvo sutrukdytas da
lyvauti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo 
sukakties minėjime ir todėl neturėjo progos ten atiduoti

Prašome šeimininkes, ku_ 
rios norėtų paremti mūsų ra-J Bostone Tarptautinis In
di jo progiamų taientų po-> stjtutas kasmet rengia šau- 
p:etę ir gražuolės balių, is- j ka jjų, j }^U1 į susirenka ke-1 
kepti žagarėlių. ponėkų ar Ii tūkstančia* Įvairių tautų
kas kuriai geriąu sekasi ir

2 4? i Sb. Bos- svečių. Šiemet toks baliusatnešti kovo
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salę.

Primename, kad dabar, 
savo aukos Lietuvos laisvinimo reikalams, tai gali pada- ten veikia keltuvas, todėl 
ryti dar ir dabar. Altos skyriaus prašomas Keleivis sutiko tamstoms nereikės lipti Į tre- 
priimti aukas ir jas perduoti Altai. , čių aukštą.

Altos susirinkimas 

penktadieni

Vienas balsas jau nutilo
Į Į
i Buvome įpratę kasmet tu*
1 lėti tris gerus Pabaltiečių 
d-jos koncertus, bet nuo pra_: 

i eito rudens ių nebeturime, 
nes, salėms labai pabrangus,1 
rengėjai nebegali galų su i 
ealais suvesti.

bus šį penktadienį, kovo 10 Į 
d. 8 vai. vak. Statler-Hilton1 
viešbutyje. i

Bet uoliausias lietuvių mu-- 
zikos puoselėtojas Izidorius;

' Vasyliūnas su savo sūnumi
Lietuviu valgių stalą! V-vle“u i!arĄ nęnulei-' 

šiemet baliuje turės lietuvės dzla !'an^- Iki šiol jie kas-l 
šaulės 1 met J°r(*an Hali surengda

vo po tris koncertus, o šį se. į

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. DUINCY

(jusi beyond the Holiow)

Jik
CITGO

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

M1GHTY-MINI OIL BURNER 
1/3 Regular Į

.Spocel

up to 
1/2

iFuel Coitl

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE

Coaplete fore e d hot water Golden Platter
hu.sehouid Systems iteain DmvA* D#*ŽA*ilAal 
and hot w»ter east iron wet ■ Oll S I lOlvCllvH| 
base boilets. Plas
Over 40 years experience...Easy bodget payment plans

CALL 773-4949 or 436-1204

zoną jie tenkinas vienu, ku
ris bus kovo 26 dieną. įI

OOOOeOOGOQOeCWWOOCOOOQQOOQ ;

PRANEŠIMAS

Meninėje programoje - 
airių, iraniečių ir kt. šokėjai,, 
latvių vyrų oktetas ir kt.

Namie nevalgykite šį sek
madienį pietų, nes baliaus 
šeimininkė Monika Plevo- 

Kardinolo Cushingo įpė< kienė su savo padėjėjomis jos patalpose 
dinis Madeiros paskelbė,; ru°šia skanius pietus.

Steponas ir Valentina 

Minkai

Kard. Cushing didelė skola

tleiros pasneioe,1 
kad Bostono arkivyskupija, 
turi $35 mil. skolos. Arkivys-;

Dėl blogo oro Altos sky-i 
riaus susirinkimas kovo 3 d.; 
neįvyko. Kitas susirinkimas ... 
šaukiamas ši penktadieni,'^ul^Ja prasiskolino, ją val- 
kovo 10 d. 8 vai. vak. So.i(lant kar(I- Cushingui, kuris 
Bostono Lietuvių Piliečių d-'vykde dl(leles mokyklų, ligo

Harvardas laimėjo

Sniegas pakenkė 
Kaziuko mugei

So. Bostono Lietuvių Pi- 
i liečiu d-jos šachmatininkai, 
kurie pastaruoju metu buvo

Pranešame, kad patarnau- i 
jame atsiskaitant su mokės-’ 
čių įstaiga (Income Taxį 
Service).

Mūsų įstaiga A.B.U. Real- Į

Nevieros išvyko į Havvajus

Ona ir Albinas Nevieros I 
su savo dūki a Albina ir žen-; PU0-"

■ laimėję ketverias rungtynes j ty yra 507 E. Broadvvay, So.i 
• iš eilės, praeitą penktadienį; Bostone (prieš Minkų gėlių' 

parduotuvę). Ji atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

Mūsų įstaigoje yra užsire- į 
pajėgių’

namų pirkėjų. Norintieji na-, 
mus pirkti ar parduoti pra-'

ninių ir kt. statybas.
; Ir šiemet Bostono skautai suklupo prieš Harvardo uni 

Padėti tas skolas išmokė, ir skautės kovo 5 d. surengė versiteto kcmandą 4.L Rei, 
t. verčiamos ir lietuvių para- Kaziuko mugę. J, visada su-, kia ridėti ka(| Harvardas .

traukdavo daug lankytojų. tvirtai pirmauja Bostono gBtravuaų. daug
, Netruko jų ir si kaitą, bet -----------

J. Andriušiui yra laiškastu Vincu Aleknomis kovo 2* 
diena išvvko i San Francis-!
co. o ten pasisvečiavę, vyksi Keleivio administracijoj'e sutiukdes atvvkti į Havvajus. Grįš į Bostoną, yra laiškas iš Anglijos Jo-1 Y

Angeles apie kovo'nui Andriušiui. gyvenusiam; Plačiau parašysime 
948 Broadway, So. Bostone, kartą.

tiaukdavo w,«. tvirtai pirmauja
,. _A , . . . . . tarpklubinėse ir eina be pra, butų buvę daug daugiau, jei laimėjimo.
— gilus sniegas, nevienamne

pro Los 
20 diena.

šomi kreiptis į mus telefonu 
Kovo 17 d. lietuviai rung-į ar asmeniškai

—Algis ir Bronius Uteniai— 
A.B.U. Realty 

Telefonas: 269-6198

I sis prieš Harvvich. Pirmame 
kitą rate mūsų vyrai buvo laimė

ję 4-1.

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 

Gustaičio ir Stasio Santvaro Įkalbėta kūryba.

Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido ”Lietuvių Dienos“.

COSMOS PARCELS

£XPRES5 CORP. 

169 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

, Teleioaas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan

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

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, į 
labai žemonis kūmomis. L

Vedėja B. Sviklienė •

■
U)r. J. Pasakarnio
r-

i.. » P t D I N I 8
OPTOMETRISTAS

> Valandos:
£ nuo 9 va. r vio iki 5 vai. vak.

Trečiadieniais nenriimama i
447 BROADVVAY 

South Boston. Maas

.♦e-**##*##-**###*######*##*###*#*##.;

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai tsisomo laikrodžio* 

žiedu* papuošalu*

379 W. 3ROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriansias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką raistiną.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6C20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskyras šventadienius ir sek*. 

»>goososooisoQ6QOQoeo«30sososooseccososooooosraooQoooo&y

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo ^sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta’ imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vaaam.

Telefonas: 698-8675

>**********************************

A. J. NAMAKSV
;! Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. ;Į
Newton Centre, Mass. 02159'; 

Tel. 332-2645 :Į

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje i 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.06.

Past »i nesbuživiame.
e#*##********#****e*e-a*»**»<* ****** ^*******************r**************>
*G

-*******#*##*#«****#########**#*##»'
b TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM E TRI STt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

SOUTH BOSTON. MASS-
r#######*############**##***#***#*#********###*#**##***###*#*#*#****#************************#**********'

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš NYorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų! 
prekių iš kitų kraštų visai že-1 

momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
len vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže- 
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak, 

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

South Boston Savings Bank į Trans-Atlantic Travel Service
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indelius moka

5a®

5j4%
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių

taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

3 
*4 4

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau j 

viską, ką pataisyti reikia. *
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin HilI Avė. 
Dorchester, M

TeL CO 5-5854

Dažau ir Taisau Flood Square
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAV 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Pažel 
Popieros Sienom*

Stiklas Langams 
Visokį* reikmenys namam 

Reikmenys plumberiama 
vi«pH« ?*letie« daiktai

..n ui uia
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay

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

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 jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel’Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien 9_ 5

r****#*<

šeštadieniais 8—12

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

*****#****-****♦*♦*»♦#♦##♦#♦♦##**,
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