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Sovietų spauda vėl
i
puola Solženiciną

Laivyno aviacija ir didieji JAV bombonešiai B-52 

dieną naktį bombarduoja Šiaurės Vietname karinius tai-

Pats Solženicinas dėl to 
užsipuolimo sako: "Tai yra 

ameri-! planas atimti man gyveni- 
ištremti į užsienį arba 

išsiųsti į Sibirą“.

dienomis. Jis gaunamas Keleivy už $5.00.

Bombų Getus S.Vietname, 
priešui spaudžiant pietuos Kaip žinome, Kremliaus 

valdžia neleido Įteikti rašv- 
; tojui Solženieinui Nobelio 
premijos net privačiame bu- 

»te Maskvoje. Paskutinėmis 
dienomis spauda ji užpuolė

... . . a ... a . . a ... ir dėl reseniai užsienv iš-
kinius, o taip pat ir Pietų Vietname komunistų pozicijas. spausdint0 romano ’ Ketu-

Fronto linija kiek nusistovėjo, bet priešas neatstumtas. ; rioliktum ru°oiūtis“. Solze- 
1 nicinas kaltinamas, kad jis

Šiaurės Vietnamo komu-besnę vietovę, provincijos! šinme veikale garbina vokie, 
nistų invazija į Pietų Vietna.1 sostinę, jie galį ten Įkurti sa. i čįv militarizmą, niekina so
mą dar nėra visiškai atrem-'i vo Viet Gongo vyriausybę. 1 'J^ų revoliucionierius ir tik-
ta bet tiktai sulėtinta. Nors| Laikinais iaimėjįmais ka-! 
ji kiek pristabdyta siatmne-, ro lauke jie norj paveikti nsras.
je krašto dalyje žemiau de-, pjety Vietnamo gyventojų 
militarizuotos _. zonos, bet i mora, irodydami kad pie. 
mūšiai sustiprėjo is Kambo- tų vietnamiečiai be 
clijos jsiveizusio piriešo su-; kjepagaibos niekad ne-,mą, iši 
dai v tame pi onte^pne J, Sai- pajggS komunistams atsi-J išsiųsti 

spirti.

JAV perka komunistams 
Bengaliją

Amerikiečiai moka pinigus, nieko negaudami, sovie

tai — ima kraštą, nieko neduodami.

; Sugavo lėktuvo 
i grobiką

; Amerikiečiai jau nuo Ant. 
rojo pasaulinio karo įprato 
lesinti doleriais savo priešus, 
kad tik jie būtų riebesni ir

: stipresni. Taip lesindami.
Provo. Utah, suimtas 29 jie išgelbėjo Sovietų Sąjun

gą nuo Hitlerio, išaugino so-» 
vietų karinę galybę, sustip
rino satelitiniuose kraštuose 
komunistinį režimą, page
rindami ju ekonominę padė
tį, ir dabar ruošiasi pagelbė
ti komunistinei Kinijai.

goną vedančio 13-tojo kelio 
ir An Loc vietovės, tik apie
40 mylių į šiaurę nuo Saigo- Savo laimžjįmais jie gali Šen. Muskie trečioje 
no, o taip pat ir pietinėje P. sustiprinti JAV^e preziden;!
Vietnamo dalyje -Mekong. to opozieij? jrodydami. kadi We«0/C 
Uelt0J- [vadinamoji vietnamizacija j Nevyko šen. Muskie ir

Ginti An Loc pasiųsta a- yra n!įkūn.ijaI?^ vilt*s' o tik ’ Wisconsino pirminiuose rin- 
pie 20,000 geriausių Saigo- ?.nerS1J.<!s 1,;.pimgų bereika- kimuose. Cia pirmoji viela 
nų saugojusių dalinių ir dar lnSas lsme imas- .teko McGovern, surinku-:
400 prezidento sargvbos,Į v ... , • -.................. 'šiam 22 U balsų, antroji H.
nes komunistų prasiverži-' •’ J
mas šiame 
šiai Pietų
nei. Mekong Deltoj vyksta j 0 tajp paį jr prez Nixono į 4iau balsu, 
kolkas silpnesnis komunis-; pozįciją, jam lankantis
tų spaudimas, bet į kokią gūžės mėnesi Maskvoje. ' Nevv Yorko gubernatorius 
gėsmę jis issivystys, dar sun- ' J Undsey po šių rinkimų pa-

Nors komunistai gal ir skelbė atsisakąs kandidatuo-
stumtt ‘b XTkXi«aub ii: i V«tautas *mokūitis Pasirašykim ir tuoj

ku numatyti.

Šiaurinėje krašto dalyje 
komunistai ir pietų vietna
miečiai tuo tarpu tvirtai lai
kosi užimtose pozicijose. i 
Čia komunistai kelis kartus 
mėgino tankų daliniais pra
siveržti šiaurinės provincijos 
sostinės Quang Tri kryptimi 
ir ją užimti, bet pietų viet
namiečių buvo atremti. Iš 
šių sričių vis dar bėga masės 
civilinių pabėgėlių, kurių ga
li būti apie 170,000. Civili
niai gyventojai bėga ir nuo 
komunistų, ir nuo karo veik. 
smų, nes per bombardavimą 
iš oro jie ir nuosavų, kaip ir 
nuo priešų lygiai nukenčia.

jis rūpinasi. Kau galėtu 
tas bus sunkiai ištrinamas ■ toliau sėdėti gubernatoriaus. tekesne fPMflS 

iš Pietų Vietnamo atminties, į kėdėje. ’
ir vis kybos baimė, kad jis-
gali ir vėliau pasikartoti. ^Pagerbė aktorių 
da jau nebebus ir amerikie-1 
čių aviacijos paramos gyny- C kartie Ckaptiną 
bai.

JAV žemės ūkio 
ministras Maskvoje

grąžinkim
, Neoficialiais keliais iš Amerikos Lietuvių Tary- j 
Lietuvos gauta žinia ir apie ba dar kartą prašo kuo sku-

l metu studentas McCoy ir 
į kaltinamas, kad jis praeitą 
j penktadienį pagrobė skridu- 
Į si iš Nevvarko į Los Angeles! 
i lėktuvą, išreikalavo sumokė- 
j ti SoOO.OOO ir parašiutu nu-, 
sileido iš to lėktuvo Utah 
valstijoje.

Įdomų pavyzdį šiuo po- 
Jis mormonas, veiklus jų žiūriu šiuo metu pateikia 

bažnyčioje, buvęs Vietnamo JAV politika, liečianti Ben- 
veteranas, lakūnas, dabarti- galiją. ar Bangia Desh. 
nis tautinės gvardijos poli--
cijos pareigūnas. Gimusi po Indijos-Pakis-*

' tano karo Bengalijos valsty- 
Per paskutinius 5 mene- bė dar niekad į JAV drau

gius tokių ^parašiutininkų“ giškai neprabilo ir nepažvel- 
au buvo pagrobti 9 lėktuvai, gė. Jos ministras pirminin- 

i kas šeikas Mujibar Rahman 
i pirmiausia nuvyko nusilenk- 
! ti sovietams, kurie jam pa-- 
1 žadėjo aukso kalnus, bet dar 
nieko nedavė. Jie pirmiau
sia dar chaotingai besitvar- 

ginas, nuvykęs į Iraką, pasi- kančiame krašte ikūrė visa 
rašė 15 metų draugiškumo eilę sovietų-bengalų drau- 
ir bendradarbiavimo sutar- gystės organizacijų ir parei
ti. Tarp kitko sutarty įrašy- kalavo šeika leisti laisvai 
ta. kad nė viena šalių neįeis veikti komunistų partijai, 
į antrai šaliai .priešingą są-- Kai krašte dar siaučia badas 
jungą. , jr netvarka, komunistai jau

veikia išsijuosę ir ruošiasi
Irakas iki 1958 m. buvo patogiai nrogai visiškai pa--

i tai painformuota Amerikos: biau grąžinti pasirašytas pe-' \ akarų sukurtoj Bagdado jmĮj valdžia i savo rankas, 
j Lietuvių Tarvba, kad Vytau- ticijas. Ji savo rašte prime-• sutarties sąjungoje, bet. nu- kaip jie tai ir kitui 
I tas Simokaitis. kuris mėgino, na, kad Lietuvoje slaptai į vejtus karalių, pasuko į kai- darę

Kas nežino negarsinių fil- Į lėktuvu pasprukti i užsienį.) buvo surinkta 17.000 protes-Į r£ ir (^abar susibičiuliavo su 
r mų aktoriaus Charlie Chap-'.tebesąs gyvas ir sėdįs kaleji-, to parašų, tai negi laisvoje; Maskva. ' Na, o ką amerikiečiai?
į lino! Jis prieš kelias dešim-’ me. Giminės jį gali aplanky-j Amerikoje negalima surink-! Sovietai pažadėjo Irakui; Kaip pačių
i tis metų apleido JAV-bes. ti kartą per metus. Anksčiau: ti 100,000? i - . . -

yra pa-

cia ne kad jis su-;

Nušovė Zanzibaro 
Demokralai tikri, jog diktatorių

buvo pranešta, 
šaudytas.

žadėdamas niekada
Į Sovietų S-gą išvyko JAVį grižti. ir gyveno Šveicarijoj, 

žemės ūkio ministras ButzĮ
tartis dėl javų pardavimo: Šiomis dienomis jis vis 
sovietams ilgesniam termi-ąriylco į.JAY ii čia bu
nui.. Sovietijoje šiemet labai; ™ 'skįlmmgai sutiktas. Jam , vyraUSKĮ kongrese 

, _i - • , i buvo įteiktas Oskaro zvme-nukente jo žiemkenčiai, to-’ - Tr š; rnfipni bus renkami vi-J - nis. Jis vėl gris i Šveicariją.: įuuem ous įeiiKdun vi
si.435 atstovų rūmų nariai ir 
33 senatoriai. Dabar atstovų 
rūmuose yra 255 demokratai ( 
ir LSO respublikonų, o sena-, 
te 55 demokratai ir 45 res-'

ma daryti biznį, neatsižvel- Kyla didelių sunkumų So-j publikonai. 
giant į politinių pažiūrų skir-! Sąjungos ir \ engi įjos < j- 5C valstjjų surinktomis

Komunistų veržimąsi prie"• tumus. j ūkio deiybose. Vengrija ne-'žiniomis, demokratai esą
Į non visiškai paklusti Mask- tikri n. kftame k0 tu;

t vai ir savo ukj tvarkyti pa- ■
' gal Maskvos įsakymus. Tai 
’ Maskva vadina "buržutziniu

Turima žinių, kad komu
nistai yra pasirengę permes
ti į Pietų Vietnamo frontą 
paskutinę apmokytą dar at
sargoj esančią diviziją, kad 
tik pasiektų žymesnio laimė
jimo.

amerikiečių
išplėsti naftos pramonę. Ga- korespondentai praneša, vi-

: limas dalykas, kad vakarie- soje Bengalijoje nėra nė vie- 
čių Irako naftos bendrovė no amerikiečių-bengalų bi

čiulystės ar kokio panašaus 
būrelio. Bet užtat iš 350 mi
lionų visų valstybių šalies 
pagalbai skirtų dolerių, 100 
milionų davė vienos JAV.

bus nusavinta.

dėl derlius bus menkas ir
trūks grūdų maistui, tad w-\NeVykst(l SOVietU ir 

kės jų įvežti iš užsienio. O;
JAV-se trūksta aruodų grū- vengrų derybos 
dams laikyti. Vadinasi, gali-

JAV-bės pripažino
Sąmokslininkai nužovėj 

Zanzibaro diktatorių Karu-j Bengaliją 
me, šiam kortuojant su drau-į T.X71.' 
gai.. Kiti du asmenys sužeis-į JAV-bės pagaliau pnpa- 
ti. Bet valdžia dėl to nebuvo ^mo BenS'akjo> valstybę

kin pristabdyti žymia dali-; 
mi bus padėjusi amerikiečių- 
aviacija, kuri dideliu inten-i 
syvumu bombarduoja ne tik į
priešo

name,
telkinius Pietų Viet-;
bet bombų lietumi j 

pila ir Šiaurės Vietnamą —. 
jo priešlėktuvinių raketų! 
bazes ir karinio tiekimo ke-: 
liūs. Šioje veikloje dalyvaus' 
ja ne tik laivyno aviacija,; 
bet ir didieji B-52 bombone-i 
šiai, beidami sunkiąsias > 
bombas, vadinamąjį ”bom-! 
bų kilimą“ ir napalmą.

Manoma, kad šia invazija 
komunistai siekia ne tiek ka
linių. kiek politinių tikslų.

Užėmę kulią nors stam-

Britanijos atstovu rūmu narys 
VVhiteiau. paskirtas ministru 
šiaurės Airijai valdvti.

l nacionalizmu“.

rėti daugumą, net jei ir pra
laimėti! tas vietas, dėl kurių 
k via abejonių.

Bengalijos uostuose sudė- 
i tam maistui peivežti badau- 

JAV valstybės sekretorius' jąntiems gyventojams Jung- 
Rogers pareiškė, kad Benga-j Tautos teskyrė tiktai 2 

i lijai bus padėta išspręsti m.enkas barkaS-nors jų rei-
vjm • sunkius atsistatymo reikalus.' kl*a ^0. o JA\ — keliams,

ZanzJbaia;, via sujungtas (tiltams atstatyti ir sunkve-
su Tanzanija, bet naudoja
si plačia autonomija. Karu- 
me pastangomis raudonoji!

nuversta, o du 
kai nušauti, gi 

; nusižudė.
I

suokalminin- 
trečias pats

Kinija pažadėjo padėti Zan.i
zibarui pagerinti ūkį.

1
į Bostono subatvakarių ir J 
: Kult. klubo pavyzdžiu, ba- j 

2 vai. popiet

Diktatorius Karum;* yra 
Balandžio 15 d. New Yor. buvęs jūrininkas, 1961 m. 

ke koncertuoja Hamiltono i revoliucijos keliu atėjo į val- 
60 mergaičių choras ”Ai- \ džią.
das“. Vadovauja sol. V. Ve- 
rikaitis. Koncertą ruošia LB

landžio 16 d. 2 vai.
New Yorko Kultūros Židiny I ^“L^ko"^«dUpe“ i JoftUSOnų

: atidaromas Vaižganto vardo naj skiriamas N y Maironio 
klubas. Klubas yra LB apy-! ,iluanistinei raokyklai.

gardos globoje. Kol kas jam * * *
vadovauja LB kultūros rei- Irane smarkiai sudrebėjo 
kalams vicepirm. Paulius žemė, sugriaudama daug par 
Jurkus. Atidaryme iš Vaiž- statų plačioje srityje. Mano- jo sveikatos padėtis -santi pašalinta.* 
ganto raštų skaitys aktorius ma, kad yra apie 4.000 žu-J pagerėjusi ir yra 80'r , kad t’1’1' kuri 
Henrikas Kačinskas. vusiu. pasveiksiąs. 'x;ild..ti

ištiko priepuolis

žirniams tam 
tvti davė 35 milionų 
riu.

ir
maistui ?kirs-»

dole-

Buvusi prezidentą John- 
soną ištiko Širdies priepuo- Buvęs šiaurės Airijos ministrų 
lis. bet gydytojai sako. kad pirmininkas Faulkner. Jis buvo 

nes
laika šiaurės Airiją 
•.(enyjis numalšintisir

Kolkas už visa tai dar ne- 
nė garsesnio ačiū. 

• Greičiausia, kai kraštas atsi- 
! gaus iš bado ir sustiprės, už 
! visą tą pagalbą pradės ?me- 
i rikiečius keikti, kaip jau ki- 
1 tur panašių pavyzdžių buvo.

Pasirodo, komunistų pro
pagandos žodžiai net badau- 

' jąntiems lengviau lenda pro 
' gerkle, negu tikra duona...

girdėta

Tokio
Britanija nutarė susilaukė C

lenvkšėius neramumus.

tindama
rius.

pat atpildo JAV 
iešimtmečiais mai- 
ir Indijos badmi-



Poslapis anfraą KELEIVIS, SO. BOSTON

„ Ibealis tinis realizmas51
^Balandžio 12 d. Prezidento dekretu paleistas Sei- NARKOMANŲ PADIDĖJO 

1C KARTŲ

Prezidentas Nixonas nar
komaniją pavadino didžiau
siu vidaus priešu. Jis pasira-

mas. Pats Seimo paleidimas išėjo tartum ir netikėtai. Dar 
tą pačią dieną prieš Seimo posėdi tiek vyriausybės, tiek 

’ opozicijos buvo rodoma gana karingumo, bet nei viena. 
Mes visi šiek tiek pažįstame sovietų "socialistini re- nei antra> matvti resitikėjo, kad išeis taip, ka p išėjo.

alizmą“, kuris, bent literatūroje, vaizduoja gyvenimą ne
tokį, koks jis iš tikrųjų yra. o daugiau tokį, koks turėtų i "O išėjo labai reikšmingai. Po diskusijų dėl atstovo šė kongreso priimtą istaty- 
būti pagal komunistų partijos norą ar propagandos įsivaiz^Pajaujio suėmimo ir dėl liaudininkų Įneštos tuo reikalu mą, kuris numato naują at
davimus. Suprantama, kad mes iš tokios "nesamos lealy- 
bės“ visada kiek šaipomės. Bet tam tikru požiūriu ir mes 
patys kartais esame "nesamos realybės“ kūrėjai ir norime 
tikėti ar kitus Įtikinti tai. ko nėra ir gal niekad nebus.

Pavyzdžiui, kartodami skambų šūki, kad "Jaunimas 
yra mūsų išeivijos šviesi ateitis ir amžinosios lietuvybės 
garantija“, aiškiai žinome, kad nei tos šviesios ateities, nei 
garantijos nėra. Mes tik n ne, kad taip būtų.

Džiaugdamiesi jaunimo Įsijungimu į vieną ar kitą 
vyresniųjų sukurtą ' vadovaujamąjį veiksni“, iš tiesų tuo
se veiksniuose regime ti\ vieną ar kitą paskirą jaunesni 
žmogų, bet ne jaunimo platesni Įsijungimą. Mes tik norė
tume, kad taip būtų.

Vyresnieji ar senstelėję kaiba jaunimo vardu spaudo-

interpeliacijos, kuomet buvo pastatytas balsuoti ncpasi- skirą valdybą kovai su nar- 
tikėjimas vyriausybei, už nepasitikėjimą pasisakė re tik komanija. Jai ir kitoms su 
socialdemokiatai. liaudininkai ir visos tautinės mažumos.. narkomanija kovojančioms 
bet ir Ūkininkų partija. P. Skipitis prieš balsuodamas la- / Įstaigoms per metus bus ski.j 
bai griežtoj formoj pareiškė iš tribūnos, kad ir jo grupė! 5*arn;* V1ęnas bilionas dole-
kaltina Voldemaro vyriausybe“. j Minėta valdyba turės

J ' I daugiau teisių kovoti su nar-
Su Trečiojo Seimo paleidimu Lietuvos demokratinė > platintojais ii \ai.o

santvarka buvo palaidota. Įsigalėjo vienpartinės sistemos i 
krašto valdymas. Bet ilgainiui to meto valdžios vadelės j 
dilo. Jau prieš pat kaną buco sulipdyta lyg i: 
vyriausybė. Buvo jaučiama, kad demokratinė tv 
gris.

v 1960 m. JAV-bėse buvo 
;‘aįskaičiuojama 55,000 narko-. 
irr.a šiandien jų skaičiusi

padidėjo iki 560,000. Vadi-f

N • 15,1972 m. balandžio 11

K *V *e)uapiza.i<l u)3)tj»Atun jį oiuoĮdip oje)
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į SOJĮDJ S| •ĮniĄSA<MlOJ)SOJJ •rJ ltlAE|Sl)S)^ in)S(p3 4>pjEA OĮU(|nBSBd 

Įusdiių o-ivj^vp sąqjBlS .'O'Įiznui sEpųsadAiun opjojjJBjj

.. . , _. ...... i naši, per dešimti metų r ar-1
Deja, pasaulinis karas Lietuvai užstojo kelią grįžti Komanų padidėjo 10 kartu.» 

i demokratinę santvarką. Lietuva liko svetimųjų užgrob-’ ‘ J ‘ , testis5 w •

Pagerbė M. L Rostopovič jį
vas L. Rostropovi- Hartfordo universitete.

garso kaip žinom, jau ilgesni lai-
zuoja Jaunimo kongresus. Įtaigoja jų programą ir paskui I reta bolševizmo santvarka amžius nesitęs. Lai ui bėgant, i gal ir daugiau, yra Newj!'*;siJ ceustas. .viasKvos mu-Į ką dirba mūsų žinoma-is dL 
ieško jaunimo, kad prie to sumanvmo ivvkdvmo prisidėtų, subvrės rusiškasis marksizmu pridengtas imperializmas, I Yorke. Aplamai, narkoma-K- ko.s Kon»eivatoiijos piofe-į įijpntas prof. Vytautas a-
kad vadintus, tai jauninto iniciatyvos‘padarinys, nes gi kaip subyrėjo ir žuvo vokiškasis nacizmas. ‘ | nija yra miestu, ypač £ ^"muziko" kSfc

1 mieSCIU 1’OISKIMVS Kitur rinidiJlUJvj vi-? n.din iiiuz.iauo a.vic£;>ijvjc
kovail/nžra ‘ M sada čia susilaukdamas pa-j yra dirigavimo ir kt. muzi-

larkių kritikos atsiliepimų kos disciplinų departamento 
ir gausių klausytojų. Harb pirmininkas. Vytautas Mari- 

; fordo universitete Įsteigta jošius ir buvo tas asmuo, ku-
. ... . . merikos kilmės gyventoju i° vardo stipendija stu- ris M. L. Rostropovičių pri-

tautoms uždėtą rusiškąjį jungą, n ūsą bobev minę >.iSve- tg dauguma taro IS iri dentui. būsimam čelistui. statė garbės doktoratu ap-
mą. nieko bendra neturinčią su demokratiniu socializmu, metu aažaius. * ’ dovanojimo akademijoj. Iš-

Mes turime apytikriai apie 250 jaunų čia mokslus su tikrosios demokratijos idealais. j ~ i Dar neseniai Vakarus bu- kilmingame posėdy jis pa-
Daugiausia svaiginamas! vo pasiekusios žinios, kad skaitė rusų kalba ir apdova. 

Bet vien tik tikėti savo krašto geresnę santvarką ir heroinu, be to vartojamas M. L. Rostropovičius pateko nojimo aktą. Garbės dakta-

je, vyresnieji ar senstelėję organizuoja jaunimo dainų ir
šokių šventes, kone pensininkai suprojektuoja ir organi-j ta. Bet reikia tikėti, kad ir Sovietų Sąjungai Lenino išpe-i Spėjama, kad pusė jų. ojc*us — tarptautinio 

ja jti programa ir paskui J reta bolševizmo santvarka amžius nesitęs. Lai .“i bėgant, j c-al ir daugiau, vra Newj!U51J čelistas. Maskv 
is,1 Y<

norime, kad taip būtų.
O dar akivaizdžiau — senoji karta (darbininkai ii 

r.et pensininkai > aukoja ir renka jaunimo suvažiavimams •

Žmonių laisvės troškimas yra milžiniška jėga, kurios . beveik nėra. 
ilgam jokiom prievartos priemonėm neįmanoma užslo- Į 

į ginti. Neabejotina, kad ta vis didėjanti Sovietų Sąjungos \ Be to, daugiausia narko-
ir šventėms savo tarpe pinigus, kai išėję mokslus ir jau, _ ju tautu ,aisv& troškimo ugr.į? sudegins ir toms' man.u ■>' pietM
praturtėję vadinamieji jaunuoliai tik vienas kitas savo 
graši teimeta.

baigusių lietuvių profesorių ar kitų laipsnių kolegijų dės- 
tojų. iš kurių būtų galima sukurti nors ir Nevados dyku
moje aukšto mokslinio lygio universitetą, o mūsų spaudoje šviesesnę ateiti nepakanka. Reikia kiekvienam ir veikti 
ar kultūriniuose
pavardžių. Atrod
knvgas ju seneliai tėvai, tik, deja, taip

tautos laisvės ir nepriklausomybes ilgesys, kol gųcva pati 
tauta. Pergyvenusi 100 metų carinės Rusijos okupaciją, 
ji pergyvens ir bolševikinę vergiją, kurios galo laukia lais.

Mums kartais rodosi, kad tėvai už savo vaikus sėstųsi 
net i vaiku darželiu ii‘ lituanistiniu mokvklu suolus, kad£ i t * *
galėtume tvirtinti, jog visas gausus mūsų jaunimas tas 
mokyklas lanko ir lietuvybę tiesiog iš saujų geria. Taip 
mes norėtume to. ko nėra.

vės trokštančiu milionai.
J. Vlks.

Ar visa tai ne "idealistinis realizmas“, kuriuo mes 
raminamės ir gaivinamės?..
raminamės ir gaivinamės ir net grindžiame savo veiklą?

i Maskvos galiūnų nemalo-jo diplomą svečiui iteikė 
nę, buvo atšaukti jo koncer- i Hartfordo universiteto pre- 

Narkomanui reikia kas- tai užsieny, uždrausti jo vie-! zidentas dr. Woodruff. Pa- 
dien 30-40 dolerių narkotb §i pasirodymai ir pačioj Ru-! dėkos žodžiu atsiliepė pats 
kams Įsigyti..Jei narkoma- siioj. Tai už tai, kad jis už-f M. L. Rostropovičius, 
nas neturi savų lesų, tai rei- tarė Nobelio lit. premijos
kia jam jų kur nors surasti, laureatą rašytoją SolženicL UŽDARĖ ŠIMTĄ

ŽVALGYBOS SKYRIŲ

kokainas ir kiti nuodai.

res be narkotikų jis negali ną. palaiko su juo artimą 
gyventi. Dėl to jis bando ką draugystę. Dabar, kaip at- 
nors apiplėšti ar pavogti rodo, žymiajam čelistui tie 
prekių bent 150-200 dolerių pančiai jau yra nuimti, baus-
vertės, nes parduodant pa- sušvelninta. j mįtvtų ,)0 krašta. Bet

,, vogtus daiktus, t,z juos te- . I p,-i^ kiek' laiko vienas tu
Šiemet ,1. L. Rostropovi-,skyrflJ M(?dia mieste]y.;Pa;

t, , j t,v g''buvo atijkęs i Ame-j buvo išlaužtas, ir pavogta
Reikia pazvmeti. kad JA\ riką. kur, be kitų vietovių., je j 000 ivailiu dok„men. 

susitarė su Turkija aguonų, vasario 1 d. buvo surengtas j t TnHėl nradėta oalvnti 
iš kurių gaminamas iieroi- jo koncertas Hartforde, j kUad tu skv,Piu vra Xug li
nas. auginimo reikalu. Tur- Conn, mūsų netolimoj kai-į ju surenkama kriminalinė 
kija sutiko žymiai sumažinti mynystėj. Į medžiaga perpiačįai Kbal^
aguonų pasėlius, o JAV uz J tomą. Be to, visa tai bran
tai duos Turkijai SJomil.. Ta proga Hartfordo um-| iaj kajnuo1a Todž] nu,arta

Amerikos FBI žva-gvba 
iki šiol turėjo 500 skyrių, iš-

mė bei remia kruvinus samy= ' -s 
; sius. karus, pav., Graikijoj, gauna tik 20' i vertė 

į Gerb. "Keleivio“ Redakcija, Korėjoj, Vietname.

TreČlOlO LietUVOS Seimo Į Jūsų laikraščio š. m. kovo1 Kas neatsimena žiauriai j m_n 14 d Nr. n laidoje v_ nukankintos Vengrijos jos
j ra 2 straipsniai. ; sukilimo metu, Lenki jos ir

! R. Vokietijos?
i Pirmas — vedamasis, pa- ___ .
' vadintas "Politinis daltoniz- 
mas“. Tai labai 

i kiekvienam
. bolševizmo pavojau

Juozo Pajaujo ; dimas. Redakcija
i pasitarnauja, primindama: 
j skaitytojams tą bolševikini .

Seimo atstovas dr. J. Pajaujis, dabar gyvenąs Ne\v siaubą ir pavojų, prieš kuri kreipt! Jūsų malonų d v. tjma. į Pagerbimo akte
Yorke. po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo buvo suim- yra atsidūręs visas kultūrinę ^ad to-ue >iiajjpsniai, kajp .; - • "Ilgų metų studijomis ir mu-

1 PANIEKINTIEJI , ‘zikinio vystymosi pažanga.
'kurios atspindi humanisti-į trumpai — ČIA. 

Tai JAY-biu kariu negrų nius ir meninius laimėjimus. > užsienyje.
o taip pat muzikine veikla ir

LAIŠKAS REDAKCIJAI

pakasynos
Prieš 45 metus balandžio 12 d. Lietuvos prezidentas 

Antanas Smetona pajeido Trečiąjį Lietuvos Seimą, demo
kratiniu būdu rinktą.

Tą dieną seimas svarstė atstovo di
klausima.

gyveno

Baigdamas nor

vra atsidūręs visas kultūrin= ^ad tokie straipsniai, kaip 
e-as na^aulis ; šitas, labai erzina ir pykdo

• skaitytojus. Tad kokiems(
Šalia vedamojo yra ir ki- galams juos dėti? Jei jau nė-i 

tas straipsnis, pavadintas: ra medžiagos, tai daug ge-' paliktieji vaikai Vakarų Yo- 
Amei iką gąsdina įusų riau Įteip.i Kad ii eilėiastit Kietijoje. Tokiu ten vra apie

žvalgyba. Ji kovoja su kri- 
nusikaltirnais. 

akoma: Bet Amerika turi ir tarptau
tinę žvalgybą, vadinam.ją
Central Inteligence Agency, 

Ji veikia

’ėčiau at- ^os Į?al bent kiek zikos meno mokytoją. ! žvalgyba. t
dėmpri i sustabdys narkomanijos pli.Į ' ' I minaliniais

- Pc rv/AA-l-n /a .-cL'Amn •. Pnt A TV, o vi t
tas dėl to, kad jis ruošęs ersti perversmininkų vyriau
sybę. Seimas buvo paskyręs komisiją Pajaujo bylai ištirt 
ti. Jai pirmininkavo liaudininkas, pernai Kaune miręs 
Zigmas Toliušis. Jis pasiūlė paleisti dr. J. Pajaujį iš kalė-!
jimo. nes jib neteisėtai ten laidomas. Seimo atstovas ?a" t gjnKlais“. Tai savo rūšies ar net persispausdinti k 
įėjo būti suimtas tik nusikaltimo vietoje, o Pajaujis buvo ' pasaka Kurios antroj pusėj kultui •ingesni straipsni iš 
suimtas einantis gatvėje, ir nėra jokių dokumentų, rodan- • Įsidrąsinęs autorius sako: tos spaudos.
čių. kad iis ruošiasis nuversti vvriausvbę. Nėra nei teismo i 5
sprendimo, nei seimo leidimo Pajaujį suimti. | "Rusija ginkluojasi ne Ir Maikio oasikalbėiimuos

tam. kad norėtų Ameriką i yra nepriimtinos medžiagos.
sovietai ir

koki1 25.000. Tėvai juos seniai pa-

Los Angeles,

REGISTRUOKIMĖS!

prieš. Tokie pat duomenys buvo ir balsavimo grąžinti dr.
J. Pajaujui laisvę.

Į seimo nutarimą prezidentas atsakė seimo paleidimu.
To. meto konstitucijos $52 buvo pasakyta:

"Prezidentas turi teisę paleisti seimą. Naujam seimui
susirinkus, prezidentas pei renkamas. Naujojo seimo rin-1 kitą: 
kimai privalo Įvykti ne vėliau, kaip po 60 dienų. Naujojo 
seimo kadencija prasideda nuo rinkimų dienos“.

Iš kur gi autorius žino, 
ka Rusija mano ateitv darv
ti?

Praeitis aiškiai sako ka

k1“! miršo, bet ir didžiulė daugu- 
j ma motinų nenorėjo jų au
ginti. Jie užaugo prieglaudo. 
se be šiltos motiniškos mei
lės ir globos..

Jie patys apie save sako:

atlikėio talentu Mstislavas 
L. Rostropovičius pasiekė 
nepaprastą galią jungti ivai-

BŪTŲ LAIKAS ILSĖTIS

Senate ir atstovų rūmuose 
rių tautų žmones koncertų j L1’3 nemažai seno amžiaus 
auditorijose, kur tarptauti-1 a^menĮL kuriems jau laikas 
nė muzikos kalba visiems v-, ^^tų eiti poilsio. Deja, ne vi-
ra suprantama“. si tai supranta, ir kaikurie 

jų dar pakartotinai kandida- 
• tuos i tas vietas.

1) 1938 m. Rusija užpuo
lė Suomiją ir užgrobė dalį

Verta priminti, kad tiek seimo atstovai, tiek prezi- jos žemių/ 
dentas prisiekia konstitucija vykdyti. Tikintieji prisiekia 
Dievo vardu, o kiti — garbės žodžiu.

II PLJK-so registracijos 
mokestis yra 6 dol.. bet užsi
registravę iki birželio 1 d. 
moka tik 4 dol. ir gauna 20 
nuošimčiu nuolaida i

! Jaunimo kongreso pa^engi- 
2) 1939 m. užpuolė Len- mus Chicagoje. 

kiją ir ją su Vokietija pasi
dalino.

"Mes neturime nei kultū
ros. nei savo tradicijų. Mes 
nei baltieji, nei juodieji. 
Mes tik slampinėjame tarp 
jų‘k

Jie yra skriaudžiami nuo 
pat gimimo. Jiems sunku 
gauti darbo, sukurti savo 
šeimą, sunku apspręsti net 

visus savo tautybę, nes nei vokie
čiai. nei amerikiečiai jų ne
laiko savais. Ir taip šitie pu=

Kangresan registruojasi į siau vokiečiai, pusiau ameri- 
atstovai. da’vviai ir svečiai; kiečiai ir pusiau balti, pu-

, ... i Štai N. Carolinos šen. -Jor-
-eriai Pareikalavę ,s jo dan ir Arkansas šen. McClel, 
keti ,,o $400 kas savaite. Ku- ,an _ afeu v],a -g metu.
ri laiką jis nesutikęs, tada 
restorane prasidėjusios
daigos“ — buvęs sumuštas

yra «b metų. o 
Louisianos šen. Ellendc-r net

1S"! 82 m. amžiaus, bet jie kan
didatuos į senatą. O jeiguvedėjas, lankytojai ir kt. Įga)j kandįdatuotftokie, “ai

Restorano savininkas su-i'?fai drąsiai kandidatuoja ir 
pratęs, kad tai gengsterių ■ ‘~ metP jaunuoliai Ala
darbas, sutikęs mokėti jiem 
atlyginimą ir kuri laiką mo
kėjęs. Pagaliau jam tas įgri
sę. ir jis viską pranešęs pro- 
kuroiui. Prasidėjęs tardy
mas. ir pagaliau 6 asmenys

bamos šen. Sparkman. W. 
Virginijos šen. Randolph ir 
panašūs, nors jie jau aiškiai 
ir nenutuokia, apie ką kal
ba ir už ką balsuoja.

Ši rudeni bus renkami 33 
senatoriai, iš jų 19 respubli. 
konu ir 14 demokratu.

Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo naujai išrink
tas prezidentas A. Smetona prisiekė Dievo vardu. Deja,
sekantis seimas per 60 dienų nebuvo sušauktas, nes rinki-j ,3) 1940. RusiJa užgro- gistracijos anketos gauna-! ra "gyvenimą,
mai per 60 dienų nebuvo paskirti, ir kraštas buvo valdo-Pabaltijį. Besarabiją. j mos Jaunimo kongreso būs-l
mas be seimo. Taigi. A. Smetona sulaužė priesaiką. ! 1 tinėje (5620 So. Claremont MAFIJA ŠITAIP VEIKIA ! Restorano savininkui bu’j

Prasidėjus kivirčiams tarp perversmininku, buvo na- Pasaulinio karo, a- Avė.. Chicago, III. 60636).' vę pasiūlyta apsauga, bet jis’ Indėnai Manhatteno salą
* " ‘ ’ -- Ifjantų apdovanota beveik Registracijos komisijoj (te- Šiom dienom New Yorke atsisakęs, ir štai vieną nak-į (dabartinį New Yorko cent-

puse Europos. Rusija dar lefonas 312—863-1411) ir buvo nušautas naktinio klu- ti. uždaręs restoraną, jis pri.J rą) pardavė olandams už 
T i-ečiąji Seimą paleidi:-; 19,?" m ’• nebuvo patenkinta. Yykdy- savo vietovių Jaunimo metų bo savininkas. Jis per savai-ėjo prie savo automobilio ir į $30 vertės papuošalus ir

te balandžio H k'o?.-. -» *"/ •13 ,e_moKra’ dama Lenino bolševikinę komitetuose. tę turėjęs pajamų apie $20, ten buvo nežinomo asmens drabužiu*. Dabar ten už pė-
tarp kitko šitaip rasė: programą, ji sukurstė ir rė- II PLJK Registracijos K -ja 000. Prieš porą metų gengs- nušautas. dą žemės moka apie $500.

skelbta nauja konstitucija, pačios vyriausybės paruosti 
\ ėliau buvo ir rinkimai, bet jau ne demokratiški.

i virš 30 meru amžiaus. Re-(siau juodi gyvena apverkti-! Plaukti teismo atsakomy
bėn.

!
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CAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

i Alpis, romanas, autorius 
Kazys Karpius. 227 psl., kai
na $5.00.

Dvidešimt viena Veronika,
1 romanas, autorius Kazimie
ras Barėnas. 458 psl., kaina 
minkštais viršeliais $4.50,

. . i .... „o -- v t - i. .kietais — $5.00."Naujienose“ kovo 31 d. tano, ten, kur jau seserį me- Sesija baigta Lietuvos t tai f i
aprašytas "Nepriklausomos tai gegužinės ruošiamos. ' himnu. Paskutinieji jo žo- ! ! Liepalotų medynuose, a-
Lietuvos“ šerininku kovo 19i ’ džiai skambėjo lyg Įsakmus! 2. Ateina ponaitis raudo- pybraizos, paraše Petronėle
dienos susirinkimas ir kovo! Susirinkime dalyvavo ir, kreipimasis i susikivirčiju- nu švarku ir saukia: Laiky- Orintaitė, 21b psl., kaina

i 25 d. naujos valdybos posė-; naujos narės: S. Matukaitie-! sius narius užmiršti ginčus kitę vištas! Šunų aš nebi- minkštais viršeliais $3.00,
veiksmų operą "Jūratė iri Tėviškės parapijai mininti (}js, kuriame iš pareigų buvo! ir E. Tribinaviciene. į ir tęsti bendrą darbą.“
Kastytis“. Operos spektak-120metų gyvavimo sukakti,! atįįstas redaktorius"R\Ma. . j

Po susirinkimo kuopos ii-! D<DŽ. BRITANIJA
gametis iždininkas A.Kauš< i **~u'kinvs, 216 psl.. kaina 85.00
pėdas visiems dalyviams su- Didžiulis koncertas Londone n burnos, bet kalba, pasa-

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
"Jūratė ir Kastytis

i

Įžymi Įvairiose lietuvių gyve- 
> nimo srityse. Parapija turi: 

Dar neišnyko iš atminties; nemažai narių ir taip pat; 
Chicagoje "Pirmyn“ choro! gausų'jaunesniosios lietuvių į 
labai vykusiai pastatyta Le. kartos chorą, kuris gieda!
haro operetė "Linskmoji 
našlė“, o dabar su pirmais

bažnyčioje. Paskiri choro 
dalyviai dalyvauja ir kituo-

pavasario žiedais Chicagos se lietuvių choruose bei te- 
Lietuvių Opera išves Į sce- ■ atro pastatymuose, 
nos šviesą K. V. Banaičio 3:

; formacijos nepaaiškina, ko-: MĮSLIŲ SPĖJIKAMS 
Į dėl dr. J. Grinius, A. Baliu- 
1 lis ir kiti du nariai taip pa’1 Keleivio kovo 7 d. laido- 

Triponas ir Z. Pulinauskas. .darė. Galima spėti, kad bū- je Kaimo Jurgis pasiūlė Į- 
į ta karštų ir nekorektiškų spėti Šias 3 mįsles:

Kuopos tradicinė geguži- ginčų, nes aprašymas šitaip 
! nė bus liepos 23 d. A. Pa- baigiamas:
; dolskio sodyboje. Paris. On-

KANADOS NAUJIENOS
MONTREAL, QUE.

’N. Lietuvą“ redaguos 

komisija 1. Ko matydamas nema
tai ir ka nematvdamas ma-

! jau!“

liai bus balandžio 29 ir 30 linkėtina Jurgio Sauerveino ziliauskas ir laikraščiui

Aaip veli £< Kadelienės. L. Girinio. J.
ir vėtroj ir žiemą žaliuotų , J f;e(Įvpo T *•— 1- ■

Klezo.
Šiaučiulio

Oo. Neturi ausų. bet girdi;; 
neturi akių, bet mato; netu-

kietais — $3.50.
Kad Ji būtų gyva, Emili- 

ios čekienės straipsnių rin-

Lietuvybė nyksta 

ir saliūnuose

mis. Vaidinimai vyks visiem 
lietuviam gerai žinomoje ir 
patogioje Marijos Aukšt. ‘ 
mokyklos salėje. Reikia ti-‘ 
kėtis, kad šios lietuviškos o- i 
peros spektakliai bus perpil.I
dyti publikos, tad bilietus Nors ir dideles pastangas 
verta Įsigyti iš anksto. i dedame lietuvybei įvairiose 

! srityse išlaikyti, bet ji vistiek
Geros sėkmės "Jūratei ir palengva nyksta. Ji nyksta 

i Į net ir Chicagos saliūnuose.
i mažėjant jų lietuviškiems 
! "kostiumėl iams“. Daugelis 
, lietuviškų saliūnų buvc pri-! 

svečių i vers{i užsidaryti, o likusieji Į
. . . , . , > pasidarė daugiau internacio-Chicaga turi tai. ko kiti ,- - - e >nuliniai. Seniau saliūnuose.

Kastyčiui“!

Miškų saugo vės laukia

"Redakcijos kolektyvo re
daguojama N. Lietuva eis 
toliau, iki bus surastas nau
jas redaktorius, kuris nebeis 
kreivais keliais“. —rašoma 
"Naujienose“.

ruošė vaišes, kurių metu bu. 
vo progos pasikalbėti kuo
pos ir aplamai SLA reika
lais.

SLA narys

DAR VIENAS MIRŠTA

i koja, paguodžia, prajuoki-1 Atlaidų pavėsyje, romą’ 
I Rugpiūčio 4 d. i Londoną na: neturi rankų bet paeelb-j nas, parašė Povilas Abelkis, 
! atvyksta didelė Amerikos sti; neturi kojų, bet vaikšto.1 467 psl. kaina $4.00.
! lietuvių ekskursija. Keletą Gyvena mūsų tarpe. ; Didžiosios Lietuvos Kuni-
! dienų praleidusi Londone, 
■ ii išvyks i Europą. Kartu su Jas ispėti mėgino 7 skai-

Ne žmogus, bet laikraštis. 
Tai "Lietuvos Pajūris“, kurį 
leidžia Kanados .Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos 
Centro Valdyba, redaguoja 
A. Lymantas. Laikraštis ei
davo 4 kartus per metus, vi
so labo išėjo 41 numeris. 

Kovo 25 d. buvo SLA 72 j Jo paskutiniajame neseniai

HAMILTON, ONT.

SLA kuopa rinko centro ir 

savo valdybas

'šia ekskui-sija atvyksta ir tytoiai. bet rė vienas neispė-, 
' tautiniu šokių grupė Grandį- jo visų trijų mįslių. i
: nėlė, daugiau kaip 60 asme
nų ' Į Pirmosios neįspėjo nė vie-'

; nas. o antrąją ir trečiąją i- 
Grandinėlė yra vienas pa- spėjo 5.

čiu stipriausiu tautiniu šokiu
vienetų ir plačiai žinoma nė ' Teisingi atsakymai yra 
tik šiaurinėje, bet ir pietinė- ®*e: Naktis, 2. Sliekas ir
je Amerikoje. Į 3- Laikraštis.t

Sprendėjams dėkojame.

gaikštijos 1529 m. Statutas,
261 psl., kaina $10.00.

Pasinaudodama šia proga,1 
DBIS valdvba rugpiūčio 5! , . . . _
d. Londone rengia didžiuli . Kadangi ne vienas neispe- 
koncerta. .Jei sąlygos leis. jo ilsų tujų mįslių, taipaza- 

dėtoji premija nebus įsmo-
Pz

didmiesčiai neturi ir tik ga- . ......
li jai pavydėti. Prieš dešim- esančiuose "juke box“ bū-'.kuoP°s narllš susirinkimas,, gautame numery laikraščio
tis metų Chicagos pietinėje davo apsčiai ir lietuviškų’ kuriame visų pirma buvo leidėjai tarp kitko praneša:
dalyje, prie Willow Springs plokšteliu, kuriu muzika gai_ t renkama centro vadovybė.
miestelio, yra įsigytos di- vinosi sėdintieji prie baro, Susirinkusieji buvo sup ižin. "Tačiau apgailestaudami rugpiūčio 6 d. koncertas dar bet visiems sueiiKams
džiuiės raiškų saugovės, ku- o dabar tos muzikos įau re- su VK1,S kandidatais, tunme Jums pranešti, kad. bus suruoštas ir vlename
rios oficialiai vadinamos begirdėtu Tenkinamasi mu- .„g vienas jų nebuvo žemi-! nepager® us įvairioms sun- provincijos miestų. Iknvra
Cook County Forest Piešei- zika. kur dainininkai baubia namas. Balsavimo duomenysikloms alkrascl° eldlm0 1 '
ves. Jos Įsigytos tam. kad kaip kadaise Chicagos sker- parodė, kad daugiausia bal-į lygoms, 'Lietuvos Pajūris*
Chicagos didmiesčio pilie- dyklose piaunami buliai. ' , . ‘----- -----
čiai po darbo dienų ar va
landų tvaiku, dūmais ir dul-' 
kėmis pertekusiose dirbtuvė-. 
se turėtų kur nors pailsėti/ 
savo plaučius skaidresniu,! 
švaresniu oni pavaišinti. Pa’. 
garba priklauso šių saugo-' 
vių sumanytojams ir to pla- j 
no vykdytojams. II I

Jotijos Jonas

CLEVELAND. OHIO

Staiga mirė

dr. V. Ramanauskas

Balandžio 4

į sų gavo dabartinės vadovy- 
; bes nariai.

Atstovu Į SLA seimą iš- 
■ rinktas J. Šarapnickas.

1972 m. sustoja ėjęs. Dar 
vienas numeris pasirodys 
1972 metų vasarą, o po to —

VITAS GERULAITIS 

GARSĖJA
Keleivio administracija

ESTŲ KULTŪROS 

DIENOS

Kuopos valdyba palikta 
1 senoji. Ji yra tokios sudė- 
i ties: pirm. ir fin. sekr. J. 

H o n rv. Šarapnickas. vicepirm. P.

JAV’Se vis labiau garse-'
laikraštis daugiau nebeis- Jantis nepilnu 18 m. amžiaus 

« “ tenisininkas Vitas Gerulai-’
tis (buv. nepr. Lietuvos te- sios estų kartos grupė orga’ 
niso čempiono sūnus) yra nizuoja Kultūros dienas, 
vienas iš daugiausia vilčių Šiemet jos buvo kovo 30— 
teikiančių lauko tenisininkų, balandžio 2 dienomis Nevv 

Dabartinio redaktoriaus Jis kovo 26 d. drauge su kitų Yorke Prince George vieš-

eis.

Leidėjai prašo 
ratos nebesiųsti.

prenume-

Jau trejus metus jauno-

ta

oyuney miesius.

Prisimenu, kai dar 1953- negyv
1963 metais tenai nuvažiuo- nauskas __ ..... ..
davau, žmonių tesilankyda- ištiko mirtinas širdies smū- nikas. ligonių lankytojai V. Canada. 
vo labai mažai. Automobi-!
liams pasistatyti aikštelėse! 
testovėdavo tik po vieną ki=

gis.

Velionis buvo gimęs 1915 j 
, m. rugsėjo 9 d. Kvietiškio, 

svaru, ramu, medžių ir zoly-_ vaiSę Marijampolės apskr. 
nų skleidžiamas kvapas su- ( Medicinos mokslą baigė Lie-

tą automobilĮ. Visur buvo

darė tikrą "rojaus“ nūotai 
ką. O dabar keliais paskuti.
niais metais viskas yra ap- , , -- ,. . , v, , . % .1 i velande, čia nuo 19ol m. la-virtę aukštyn kojomis. Au-;. ... ,x vv • • -j - ‘bai sėkmingai vertėsi gvdv' tomobilių pnsigruda mases,'
sekmadieniais net

tuvoje, po karo atvykęs i A- 
meriką ir apsigyvenęs Cle-J

LIETUVIAI KITUR
VOKIETIJA

L. Bentruomenės tarybos 

suvažiavimas

77

terisiikos (Imre Lipping), 
Tarp kosmopolitizmo ir pro. 

Apie V. Gerulaiti plačiai vincializmo (KetoSoosaar). 
rašė Nevv York Times ir ki- Sovietinė Estija — pirmųjų 
ta spauda, gi kovo 26 d. 30 metų balansas (Andrės 

moki- platų straipsni apie jį, kaip Kung).irazijoje mokosi .. 
niai. Trys iš ju gimnaziją galimą pasaulio teniso čem- 
baigs ŠĮ pavasarį. Mokytojų P10™h paskelbė Long Island 

? yra 19. Jų tarpe yra iš JAV Piess dieni aštis.
!atwkusi E. Pauliukonytė. (E)

tojo praktika, buvo prasi-. voje posėdžiavo neseniai is- 
sun uj mušęs i pirmaujančius mies-! rinktoji Vakarų Vokieti j jos 

vietos rasti jiems pasistatyk to gydytojus. Lietuvių Bendruomenės ta-
ti. Suvažiuoja su šunimis.
atsiveža visokių kepimo ir Velionis ruo studentavi- 
virimo Įrankių ir, jais be= mo laikų reiškėsi ir visuo- 
spirgindami. užsmardina o- meninėj veikloj — šauliuo’ 

se, skautuose, studentų or
ganizacijose. Už pogrindinę 
veikla ji kalino bolševikai iri 

jone. Visur primėtyta tuščių naciai. Veiklus iis buvo ir į 
bonkų, stiklų šukių, alaus ir Clevelande ne tik ervdvtoių 
kitokių tuščių skardinėlių. | organizacijoje, bet Balfe, L. 
žodžiu, aplinka daugiau pa-. Bendruomenėj, tautininkuos 
naši Į šiukšlyną. Rezervatų ir kitur.
administracija yra įrengusi ■
vandens šulinių, toiletų, at-' Netikėto smūgio prislėgti . .. . .
matoms sudėti statinių, pik-! naliko žmona Redna, sūnus ^kiu giupes: Nordhein - 

w estfalijoje, Miunchene ir 
į dvi Vasario 16 gimnazijos.

rą, kuris būna net blogesnis 
negu plieno liejyklų geležies 
rūdos tirpdymo krosnių ra

nikavimui stalų ir kitokių Jurgis, duktervs Živilė su
patogumų, tačiau visa bėda. šeima, Daiva. Rima ir Daina 
kad netvarkingi žmonės vi- ir 4 broliai, iu tarpe rašyto- 
sa tai sujaukia, nemokėdami jas Vincas Ramonas, 
ar nenorėdami tvarkingai,
gyventi. * Visiems artimiesiems reiš-

’ kiame gilią užuojautą.
Evangelikų choras

Chicagoje jau 20 metų 
yra Įsikūrusi Lietuvių evan
gelikų liuteronų Tėviškės pa’ 
rapija, kurios centras yra

WORCESTER. MASS.

A. Giedriui 80 metu

SPECIALIAI 
DIDELĖS VERTĖS 

DOVANOS 
Į LIETUVA 

GAVĖJAS NIEKO 
NEPRIMOKA
GREIČIAUSIAS
PRISTATYMAS

YERTINGiAl ŠIA IR 
GERIAUSIA DOVANA 

JŪSŲ (OMINĖMS

10 SKARELIŲ . . $54.00
5 vilnonės, dideliu ar ma
žų gėlių ar turkiškų raš
tų. visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių spalvų, 
(apie 250 rhl. vertės). 
ORO PAŠTU ,, $63.40

5 DIDELĖS VILNONĖS 
SKAROS .......... 396.00
54x54 coliu su kutais, 
gražiais gėlių raštais (a- 
pie 500 rbl. vertės). 
ORO PAŠTU .. $113.00
—NETIKRI KAILIAI— 
KAINA TIK .. SIOS.OO 
Užsakykite šituos pra
bangius ir šiltus į»asakiš- 
kos vertės kailinius. Pa
sirinkite ruo minko (vie
nos spalvos ir dryžuo
tų). plačiauodegių kara
kulių ir avikailių (apie 
500-600 rbl. vertės).
SPEU. KOMBINACIJA 

$169.90
Geros rūšies ir didelės 

vertės
3 jardai medžiagos vyrų 
žieminiam paltui. 100G 
vilnos, tiek pat tos me
džiagos moterų paltui, 

iardo medžiagos vv-Ką tik gavomeKovo 4’5 dienomis Romu-: Baigtas Įrengti bendrabutis 
' mergaitėms, bet dar reikia 
baigti bendrabutį berniu- 

~ kams, todėl laisvojo pašau’
vba. Iš 15 narių dalyvavo ■ Krūvių aukos jo statybai Nepaprasti dalykai dėjo-!mas, 499 psl., kaina $5.00. ;
14. Pirmininku išrinktas dr. V® labai reikalingos. Vokie- si vieną dieną Salonikų teis-į „„ !'

- - - čiu valdžia gimnazijai islai- me, Graikijoje. Teismui nu-j Jaunystes atsiminimai, pa- (
kyti pernai davė 365,000 sprendus pasodinti kalėji- rašė Vladas Požėla. 335 psl.. j 
markiu ir bendrabučio sta- man 6 asmenis už narkotikų iirišta, kaina $4.00. ,
tybai 200.000 markių. ; pardavinėjima, nuteistuių. We will conąuer the world

giminės puolė mušti liūdi’į by Liudas Dovydėnas, 219:

TEISMAS VIRTO MŪŠIO

LAUKU
i

Gana to jungo, Kipro Bie’ 
i linio atsiminimų III-sis to-

3i72

14
J. Grinius, vicepirm. tėv. A. 
Bernatonis, sekr. mok. R. 
Baliulis.

L. Bendruomenė turi 33 
apylinkes su 952 nariais. 
Spėjama, kad tai nesudaro

Išrinkta valdvba, kuri vė- ninkus. Vienas kitam Į plau-' psl., kaina $5.00. 
liau šitaip pasiskirstė parei- kus kibti pradėjo ir nuteis-' h

nė dešimtosios dalies visu V.! g01™— pirm. -J. K. Valiūnas, tieji. Mat. bylą sprendžiant,; Brėkšmės našta, romanas.; 
\ okietijoje gyvenančiu lie-1 ^i^^puno. kun. Bi. Liu cinas, kiekvienas savo kaltę sten— 

ižd. J. Barasas. ! gėsi suversti kitiems.tuvių.

Gražiai veikia 4 tautiniu

1 Miuncheno ir viena Vasario 
! 16 gimnazijos grupės vyks 
• šokti tautiniu šokių šventėje 
Į Chicagoje.

Vargo mokyklų yra 7 su 
60 mokinių. Vasario 16 gim-

I

parašė Jurgis GIiauda, 384 i 
psl.. kaina $6.00. iI

Vaišvilkas, romanas, pa-Į 
rašė Juozas Kralikauskas.į 
234 psl., kaina $4.50.

Moters širdis, autorius —; 
Guy de Maupassant, 267Į 
psl.. kaina $2.60. ;

Kai darbotvarkė buvo! Muštynes nutraukė tik at-! T Lemt»nsos dienos, Jono^ 
baigta, prezidiumo pirminin- skubėjęs didelis policijos Į 'Į^5^usko aP}’saka’ --ama, 
kas padėkojo visiems tary-, būrys. !

Dailininko žmona, roma- 
Juozas Tininis.'

Kontrolės komisija suda-; Trys teisėjai ir prokuro- 
ryta iš J. Pauliukevičiaus, t ras pasiskubino pabėgti Į 
Fr. Skėrio ir A. Tenzigols-! raštinę ir ten užsirakinti dū
kio, o garbės teismas iš teis.! ris. Teisme buvę keli polici- 
T. Lukošiaus (pinu). V. Svi’ ninkai taip pat nutarė ver- 
lo ir dr. V. Bylaičio. , čiau pasitraukti Į koridorių.

bos organams ir nariams už 
atliktus darbus ir, pranešęs,! 
kad pasitraukia iš prezidiu
mo pirmininko pareigu, ap-. 
leido sale. Ta pati padarė ir 
sekretorius R. P.aliulis. Su

■ apsakymų, draminių veika-!
Balandžio 4 d. sukako 80 ]u jr

6641 So. Troy St, Marųuet- metų čia gyvenančiam rašy-į >
te Parko lietuvių kolonijoje, tojui Antanui Giedriui-Gied’' Sveikiname ir linkime;
Jos kunigas yra Ansas Tra- raičiui. Lietuvių vaikams jis j jam dar daug kūrybingų me-i Suvažiavimą aprašiusios 
kis, kuris savo veikla pasi- yra sukūręs daug pasakų,i tų. ' _ i LB valdybos leidžiamos In-, (sieninis).

jais išėjo ir pora narių.

— ~r -—- ~ — - | nas. paraše
I kaina $5.00. *

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI)
„ _ Į Namas geroj gatvėj, ro’

Turime Lietuvos žemėla , manas parašė Jurgis Jan-
pių — už 50 centų, už $2.50! kus. kaina $4.00.

- o. -n! Vėjas lekia lyguma, romą.
(sulankstomas) ir uz $3.50; na? para§^ Aloyzas Baro- 

į nas, kaina $4.00.

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.ūOOrbl. ver
tės)-________________
Yra daug kitokių dalykų

Prašykite mūsų 
iliustruotų katalogų

veltui!
UžSAKLKITE TUOJAU
VŽSAKYKIT TIK PER 

INTERTRADE
ENPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

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

LABAI SVARBU
JŪSŲ SUDARYTI 

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

DĖVĖTI DRABUŽIAI
Mes specialistai pasiųsti 
he muito dėvėtus drabu
žiu* ir kitus asmeninius 
daiktus iš Sovietų S-gos 
atvykusių svečių. Papra
šykite mūsų specialaus 
biuletenio.
Mes turime šito biznio 23 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa- 
kvtoiu.
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Iš pavergtos Lietuvos
f;

i

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Aukso medalis 

„Vilko pėdai“

„Šis leidinys dar syki kal
ba apie nepakartojamą pa
čios lietuviu kalbos ii- auto-

Tarptautinių knvgos mea'r\aus orįpn^um^-Ypač sa- 
tų proga Anmsterdame su- T**8 kaikurių _ pavadinimų 
rengtoje pasaulinėje knygos ■ kdme. Antai žodis \ oku-
ir spausdinių parodoje Rem
branto aukso medaliu apdo
vanota Vilniuj išleista ”Vil_'maitis, medine kuoka tvojęs

tis“ i lietuvių kalbą atėjo iš 
Saulės mūšio lauko, kai že-

geležimi apkaustytą p’iešą, 
nustebęs sušuko:

— Vuo kiets! Vuo kiets!“

V. Noreika gastroliuoja

Vilniaus operos solistas 
Virgilijus Noreika kovo 25 
ir 27 dienomis dainavo Bu
dapešto operoje, o kovo 31 

Ta proga vietos dienrašty’ d. Maskvos Didžiajame teat- 
prof. Boks apie šią knygą1 re atliko Cavaradosio parti-:

ko pėda“, kurios autorius 
Bronius Savukynas. Knygo
je populiariai aprašomos Į-
vairios akmenyse ir uolose į 
išlikusios „vilkų“, „velnių“ 
ir panašių būtybių „pėdos“, 
o taip pat nušviečiama lietu
viškų kitų tautų bei kraštų 
pavadinimų kilmė.

tarp kitko taip rašo: ją operoje „Tosca“.

Petrapily (dabar Leningradu vadinamame) nuo i m.', ra. gruodžio 22 d. iki kol komunistai uždarė 
1918 m., liaudininkai su socialdemokratais leido •- \Lrašii "Naujoji Lietuva“. Nuotraukoje trys 
ano meto studentai, kuriu vienas ilgiau, kitas trur u dirbo redakeijjoj ir administracijoj. Kairė
je Jurgis Krikščiūnas, tada universiteto gamtos i... uiteto studentas, vėliau Vokietijoje gavės ag
ronomijos daktaro laipsnį, nepriklausomoj Lietu '«»j žemės ūkio ministras, žemės ūkio akademijos 
profesorius, vienas kooperacijos vadovu, žemės ūkio rūmu tyrimu valdytojas, visos eilės knygų 
žemės ūkio reikalais autorius, liaudininku veikė j. s. miręs 1917 m. kovo 21 d. Vokietijoje. Vidury 
— Petras Balys, tada pedagoginio instituto stude ntas, gabus kalbėtojas, revoliucijos metu veikęs 
ne tik tarp lietuviu liaudininko, bet ir Rusijos socialistu revoliucionierių (kairiųjų) eilėse, susikū-

i ROMANAI
1
i Jurgis Gliaudą. BRĖKŠ- 
{ MĖS NAŠTA, 384 psl., kai- 
į na $6.00.

Birutė Kcmėžaitė, 
DIEV! AŠ IŠEINU... 
psl., kaina $4.50.

Rezistencija,

su-
294 r

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAIi

i GANA TO JUNGO. Kip>
■ ro Bielini atsi įimi i, 192

n, 4.. kaina $5.00.

MES VALDYSIM PA- :

romanas.; ŠAULĮ, parašė L. Dovydė-
narašė R. Spab's, 429 psl., I nas, I tomas 268 psl., II to- . 
kietais viršeliais, kaina _ i mas 248 psl. Kiekt icno tomo ; 
$6.00. ' kaina $4.00.

, Andrius Valuckar NE- j LIETUVA BUDO, Stepo- 

’ MUNO SŪNUS, romanas iš i no Kairio atsiminimai. 416
suvalkiečių ūkininkų sukili-į Psk- ka‘;’a.................. $2.00
mo 1935 m., I tomas, 280: TAU, LIETUVA, Stepo- 
psl., kaina $3.00.

Andr;us Valuckas.
480 d., kai- 

.. $2.00
MULO SŪNŪS. II tomas. į DIENOJANT, Kipro Bie- 

128 psl . kaina $4,00. Į <mio, 464 psi., kaina....$2.00
Aloyzas Baronas. P AVA -j PENKTIEJI METAI, Kip- 

SAR1O LIETUS, 261 psl., j ro Bielinio, 5 2 puslapiai, 
kaina ...................... $2.00kaina minkštais

rus K u banės-Juodosios Jūros respublikai, buvo jos komisarų pirmininku, o vėliau šiaurės Kau- j 82.50, kietais $3.(5.
kazo respublikos centro vykd. komiteto narys. 19 ls m. Tuapsėje vadinamųjų ballgvardiečių nužu-.
dytas. Dešinėje — Jackus Sonda, tada universiteto 
redaktorius.

gamtos fakulteto studentas, dabar Keleivio

NE- »
no
na

i«»rio

viršeliai? Į

Jurgis Gliaudą, LIEPS- '-r-yę v., 

OS IR APMAUDO ĄSO- ’wn

ATSIMINIMAI IR MIN- 
io Griniaus. I tO-

5?,°aS,IR APMALDO ĄSO- mag, j kaina .. 
CIA1, premijuotas romanas,
304 pusk, kaina $4.00.

.$2.

j ATSIMINiMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,

j Į Birutė Pūkelevičiūtė. — Į u tojnas 335 ps{ kaina 55

ti archyvuose. Gerai, kad jis turi geru dramų, kurie jam STENGIASI IŠLAISVINTI i RuGSEJO SEŠTADIENIb, į , v
tos medžiagos parūpina................................................ į SIMA KUDIRKA į Pinotas1 romanas, 237 : YciO PED

SIMĄ KUDIRKĄ I nsl” kaina $5.00. ~ j SAKAIS, Juozo Strolios ido-
o 1- • • . , .... I . . ' fmus 1940-1945 m. atsimini-
Solzenicmas papasakojo korespondentui ir ap’e iš Pastangos išlaisvinti Si-j Kazys PlačenL, PULKIM į ma; kaina $2.00.

partiniu sferų leidžiamas nešvarias paskalas, kuriomis no- mą Kudirką turi atgarsio a- ANT KELIU.... romanas iš į _ t , /
1 ' ‘ PAIKUTĖMS POSĖDIS,

Nobelio premijos laureato 
gyvenimas

Švedų mokslo akademija 1970 metų Nobelio litera-
voliucionienus. 1930 metais — liaudies priešas, o nuop'".;:"1:".”"';.''''.' 22, m . milionimo tiražo dienraščiokrašto išdavikas.. Tokios etiketes ir jam yra

kiamos Švedijos sostinėje, dalyvaujant pačiam karaliui, S0V^e^nės. valdžios sagstomos, 
ministrams ir kitiems Įžymiems asmenims. Taip turėjo bū- .. ..
ti Įteikta premija ir A. Solženicinui. bet šis laureatas atsi- v . ^ll-okb yia ^obelio piemijos lauieato Aleksandro Sol- 
sakė vykti Į Švediją, nes bijojo, kad Sovietų S-gos valdžia ženicmo gyvenimas..
nebeleis jam sugrįžti. Mat, ji norėtų Solženicinu nusikra-- .
tyti. negrąžinamai išleisdama „supuvusi rašytoją Į supu- 1?ai kl^aiP gyvena kitas Nooelio piermja apdovat.o-
vusius Vakarus“. O Solženicinas yra pasiryžęs pasilikti tas^ouetų įasvtojas šolochovas. Anas va ,.osi tarsi

tūros premiją paskyrė sovietų rašytojui Aleksandrui Sol- 
ženicinui. Visos premijos iki šiol būdavo iškilmingai itei- ’ meiū

• persispausdino Nevv Yor ko IŠIMOJI ŽOLĖ, 254 psl ro- TUVOJE, Jono Budrio at-
simmimai. 224 psi.. 
$2.50.

Kaina

Sovietų Sąjungoje, ten kurti ir būti lyg mielių kruopelė, 
kuri skatina priešrežimini rūgimą, ar kibirkštis, galinki lai
kui bėgant uždegti plačią laisvės ugni.

tas taukuose, nes jis visada buvo valdančiųjų klapčiukas.

manas, kaina $5.00.Daily Nevvs kovo o dienos
straipsni apie pastangas gel- k •lr- Tarulis, VILNIAUS 4 T ų T
bėti S. Kudirką — sulinkti RŪBAS, 495 psl., kaina iK^SI\ 
parašus peticijai ir ją Įteik- minkštais viršeliais $3
ti prezidentui R. Nixonui, kietais viršeliais $3.75, 
prieš jam lankantis Maskvo- Nemunas teka per Atlan 

je bei siekti per atstovus Į- tą, Vytauto Alanto 5 nove-' 
vairių JAY7 valstijų seime
liuos (assemblv ar senatuo

Jis garbino Staliną, visus po jo ir dabar padlaižiauta ise^ P?bmti rezoliucijas, ku
riose JAV prezidentas pra-

j 5 Į A1 - pi, ase Juo-
Liūtu us, — i o pusla

piai, kaina..........$3.00.
ATSIMINIMAI APIE

- lės. 263 psl., kaina minkštais iLiUDZiŲ, reirone-
- viršeliais $3.00, kietais $3.50 7es Laudžiuvisnes, 06 psi.,

Rene Rasa, MEILE TRI-
Brežnevui. Jis smerkia tuos rašytojus, kurie drįsta rašyti KAMTY, 219 psl. kaina $3.-

. ne pa^al PaitlJ°^ jinl^> ae taų),kaią v.al(.I.zia,he?mk°,kaip žės mėnesi Maskvoje, krelp- seilals ~ ?3’75*
Neatvykus Solženicinui i premijos Įteikimo iškilmes, Patys Jaucia 11 galvoja. Tame snaiciuje jis yia numekmęs t-g . govjet^ valdžią, kad šio- _ Juoz<t® Švaistas: ŽIOB 

akademija norėjo premiją iškilmingai Įteikti Švedijos at- Solženiciną. * - gjm^ Kudirką paleistų iš PLAUKIA, lomanas
stovybėje Maskvoje, bet Švedijos valdžia nesutiko — pa-J ... \* . . ... ‘ darbo stovyklos ir leistu jam Įs tyg-nesioKun.i.bida-
būgo, kad dėl to neužsirūstintų Kremliaus valdovai. Tada Verta priminti, kad Solženicinas yra atkentėjęs 11 «u šeima išvykti Į JAV ravimus gyvenimo, psn., 
pats Solženicinas pasiūlė premiją jam Įteikti privačiame; me^ koncentracijos stovykloje Sibile už tai. kad p’na-

Viskas buvo ruošiama balandžio 9 dienai, bet tik ke-1 bar iašo ”Šešioliktųjų spalis“. Iš paminėtųjų tik pirmoji žygiai gelbėti S. Kudirką tu
iienos prieš tą terminą sovietu atstovybė pranešė Šve knyga buvo išleista Sovietijoje, o kitos — Vakaruose, f ’e'-b 9 J°g. s‘.an.iaiitarp JAV ir monolitines raulios dienos prieš tą terminą sovietų atstovybė pi 

dijos akademijos sekretoriui Gierowui. kuris turėjo vykti 
i Maskvą ir Įteikti Solženicinui diplomą ir medali (pinigai 
apie $80,000 jau yra Įnešti Į Šveicarijos banką), kad jam 
šiuo atveju nebus duota Įvažiavimo viza. Tuo būdu pre
mijos Įteikimas ir privačiai, dalyvaujant tik nedideliam 1 
rinktiniu asmenų būriui, kol kas neivyks. Kodėl?

Spėjama, kad Kremliaus ponai supyko ant Solženici
no dėl jo pasikalbėjime su New York Times koresponden
tu Smith pareikštų minčių. O ką jis tam amerikiečiui pa^ 
pasakojo? Nagi, jis tik pavaizdavo, kokiose sąlygose jis 
Sovietijoje gyvena.

Solženicinas su užsienio korespondentu kalbėjosi 
pirmą kartą. Jis Smithui pareiškė, kad aplink ji ir jo šei
mą esanti sukurta kažkokia užkrėsta juosta, kurią (bau
džiama peržengti. Yra žmonių, pašalintų iš tarnybos, ku
rie prieš kelerius metu buvo pas Solženiciną tik atsilankę. 
Ir jo dabartinė žmona matematikė buvo tuoj atleista iš 
tarptautinio darbininkų sąjūdžio instituto, kai tik jo di
rektorius, mokslų akademijos narys-korespondentas. su
žinojo. kad ji yra Solženicino žmona.

**«««« »««««-« «»*»««««■»*-. .««»««»»

TŪKSTANTIS DOLERIU DAILININKU KONKURSUI 
SIMO KUDIRKOS TRAGEDIJAI ATVAIZDUOTI

1. Gydytojų korporacija „FRATERNITAS LITHUA- I pasikeistų^ —
NICA" skiria 1000 dolerių premiją dailininkų konkursui rar‘0 laikraštis.
Simo Kudirkos tragedijai Mvaizduiti meno kūriniais, ku- į Jų organizacijos Ql,eens 
liuose butų įsreiKŠta Simo nelaimingas s-uons 1 įamvę, j(’ narjų skaičius siekia apie 
grąžinimas tėvynėn, kalėjimas, teismas, jo ir jo šeimos to- jų jr dabartinis pir- 
limesnis likimas bei atmetimas bet kui ios pagalbos is lais- mininkas vra lietuviu kilmės
vojo pasaulio.

Menininkams paliekama pilna laisvė pasirinkti vieną
ar kitą epizodą iš minėtos tragedijos

karna ..............................
NEPRIKLAUSOMĄ LIE

TUVĄ A l STATAIS I , Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ...............................$5.

NEPRIKLAUSOMA LIE

TUVA, 14. Skipičio atsimi
nimų 11 tomas, 4 < 6 psl., kai
na $7.00.

ANTANAS SMETONA

Kaina $2'.oo.
,- . 1 -j- 1-- * Vacys Kavaliūnas. KALveteranu leidinys įdeio, y, ? NŲ GILbME, premijuotai!

peticijos tekstą su palikta .. , , < ! it im \ \ 11. . L._ _ romanas, 2OJ psl.. Kaina • IR JU vmnvmA. Tarase J.vieta parašams ir pridūrė: • J 1 ... 1-. v,,.■ ■ n c tz Fi x $2.50. 'Augustams, io4 psl., Kai-
Aloyzas Baronas; ViENi- > na $r..5G.

oi !MEL>2iAl, 117 psi. Kai : SIAURUOJU TAKELIU,
, - - , , , , - ifia^LbO. K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,
donojo sąmokslo valstybes .. ’ _ .,Or'tomu

- 1 Vytautas Volertas, UPE Lama .............................................$2,
N EPR1KLA U S OiM YBES 

SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 

Rūta. KELIAS | ‘ atsiminimų (1918-1940) V 

-11 i KAIR£, premijuotas romą-1 tomas, 295 psl., kietais vir- 
eigia u e-i nag jAy senosios kartos ' sėliais kaina $3.75.

lietuvių gyvenimo, 248 psl. J GYVENIMO VINGIAIS, 
Kaina $3.00- dr. P. Kaivaityiės-Karveiie-

Vvt&utas Volertas, GY nės, 360 psl., kaina ..$3.50. 
VEISIMAS YRA DAILUS SIAUBINGOS DIENOS, 

romanas iš lietuvių emigran- 1944TS50 .neto atsimini

au gyveninio, 242 psi., ka? mai, parašė Juozas Kapa- 
1 na $2.5C činskas; 273 pusi. kaina $3.

Pastangoms Kudirka iš-f D.Nendrė, AIDAS TARP TER GiEDRĄ £R AUD-
■ ’ ’ ’ ' ‘ Mykolo Vaitkaus atsi-

siuo metu visai nėra tokie*
,3 3 ai* i IEKA. VINGIAIS, romanaasklandus, kaip atrodytų... į kaina į
Zvenes prigimtis nepasi-| 

keitusi ir neatrodo, kad ‘ji j e
■’i L-

Vincent Abovas

lio, 
gali 
meno
tas. ‘ . i (E)

3. Meno kūriniai kartu su slapyv ai džių vokuose pri- i 
statytini i Jaunimo Centrą, 5620 S. Glaremont Avė.. C hica-' 
go. III. 60636. ne vėliau kaip š. m. laj,kričio 18 d. numato-' 
mai parodai Jaunimo metų užbaigimo proga.

4. Sudarytoji menininkų jury komisija parodoj iver- se, . . t eo-a♦ • i.,-,.a -i. 1 • a--. ■ ' 1- psl.. gausiai iliustruota nuo- $4.50, $2.o0. Kietai;—$6.0.tins Ruiinius n. csunt rciknlui, tuKScHnline pTcmijs, ijhIcs i + •' • i —*• • • •? . ? xr-n nAMriiQ.. X. C • . trau Komis ir brėžiniais, kai. Aloyzas Baronas: LIED DANGU8 DEBESYSE,—■
pa^bnti dviem ar net tri mpremijom. Nesant premijuoti-1 na Įšje]-Cjo Lgg gj.au-, rAj įR BEDUGNĖS, pre 1918-1919 m. išgyvenimai,
nų kūrimų,, jury komisija konkursą galės pratęsti be: ati- tų Brolijos Vadija. J nijuctas romanas, 27d psl. ; parašė Juozą* Švaistas, 325

|<aina$3.C0. psl., kaina minkštais virše-
1 ai vadovėlis skautų va-' Vytautas Alantas: TART 1 liais $2.50. kietais $3.(5.

cenzūi-uojama. Jis pašalintas iš rašytojų sąjungos, ir tuo II" i>a.uin.ihai savo Kurmius ga-, uovam ir skaučių vadovėm.) 3VlFJį’ GYVENIMŲ. 46S M LAUMĖS LĖMĖ
pačiu jo veikalu neleidžia jokia leidykla, riet jie leidžia- Iesl,a,duot'ar ,lovanotl tik l)aiodai bei Pa‘R"vyga «?Uvn.ama ?kaUtlJ! '(ap“ S?.lomP5- Ne").’ Cf

• , . . ................................ .» J . užsidarius. .reikmenų tiekimo skyriuose j Agonija, romanas, antra '°neles Orintaitės, 234 psl.,mi slaptai, persirasmejami mašinėlė, persifotograf uojami. 1 , T- , „T, . T., i~--i «-t rr yninu ę’nnIr iip turi didžiaimia nasispkima ! 6. Gyd. Korp. I raternitas Lithuamca“ pasilieka sau . Pu vaaovu- 11 vadovo į laida, pai ase J. Ghauda. 4uo ±\cina ^3.01.
' pirmenybę premijuotus kūrinius isigyti ar juos dovanoti1 vlet0Vese- : psl., kaina $5.00.

Jo veikalai valstybinių leidyklų ne tik neleidžiami,1 lietu'"leno ! Paragink savo pažįstamus ’

bet jam trtikdoma ir juos kurti. Jis rašo istorini romaną, Gydytojų korporacijos „Fraternitas Lithuanica" išsirašMi Keleivį. Jo kaina Vytautas Volertas. 273 pd., į Gintneris, 538 psl., kaina —
bet negali prieiti prie dokumentinės medžiagos, pasirans- Centrinė Valdvba i metams S7.00r kaina$5.00. I $5.00. _

— Kartais pas mane užeina kas nors su medžiaga 
mano kuriamam veikalui. Mes kalbamės kartais kelias va
landas, ir, kai tas išeina, ji jau seka kaip valstybės nusi
kaltėli. aiškina, su kuo jis pažįstamas ir su kuo pažįstami 
jo pažįstami, — skundėsi Solženicinas.

Jo telefonas sekamas ištisą parą. Jo korespondencija
dėti vėlesniam laikui.

5. \ okai su slapyvardžiais atidaromi jury komi-i ki?

premijuotas romanas, 24f 
psl.. kaina SS 

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliados romanas iš partiza- 

A. Saulaitis. S.J.. 342’ nų veiklos. 254 psl., kaina 
gausiai iliustruota nuo-’

ATSIUNTĖ PAMINĖTI 

Skautų užsiėmimai, para-

m inkštais $2.50.
Viktoras Biržiška, DėL 

MŪSŲ SOSTINES, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše

Nuo krivūlės iki raketos,

Lietuves paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas
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Pasikalbčj'i 
Maikio si

IIP.

, paprasti jūros plėšikai, ku
rie atvykdavo laivais iš 
Skandinavijos. Iki jų pasiro
dymo Airija buvo laisva nuo 
svetimu įsibrovėlių. Jos ne-

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

tė, Chicago. Ilk, A. Kaba- 
sinskas. Cleveland, Ohio. J. Į 
Bučinskas, Hamilton, Ont.,:

palietė nei romėnai, kurie i 
tais laikais buvo užkariavę 
kaimyninę Anglija. Vikingu ‘ tario, — $6.50. 
užpuolimai tęsėsi nuo 8-tojo į
iimtmočin iki 1014 m Gaili! J- Andriukaitis.

bridge. Ont., — $6.

J. Savulionis, Miami. FloJ®-pParanlskas’ Washi»^". 
rida, — $8. į U

Ch. Garbus. VVindsor. ()n-

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Pasakyk, Maiki, kas | kalbėsime tik apie airius, 
pasidarė Airijoj? Gazietos 
rašo, kad žmonės šaudosi, 
bombos sprogsta, namai de
ga. ale aiškiai nepasako, dėl 
ko tas darosi. Kaip tu rokuo- 
ji, ar tik ne komunistai nori 
Airiją užimti? Girdėjau, kad 
Anglija jau Įsikišo ir dali 
Airijos užėmė. Jeigu tai tei-

šimtmečio iki 1014 m. Galų
gale gyventojai sujungtomis 
jėgomis ties Klontarfu juos 
sumušė. Bet ištiko kita ne
laimė. Dvyliktame šimtmety
popiežius atidavė sukatali- 
kintą Airiją Anglijai, kaip 
bažnyčios duoklę karaliaus 
sostui. Anglijos karalius
Henry II-sis pasiskelbė "Ai
rijos Lordu“, o kiek vėliau 
Airija buvo prijungta prie 
Anglijos ir sudaryta viena
jungtinė karalystė. Negana 
to. Anglijos diktatorius Oli- 
ver Cronnvell konfiskavo 
devynis trečdalius Airijos 
žemių ir Įkurdino jose iš
Škotijos parvežtus protes
tantus. Taip Airijoje atsira. 

. do du nesuderinami gyven
tojų luomai: iš vienos pusės
bežemiai airiai, o iš antros— 
stambūs svetimos kilmės

Brace-

S. Ragauskas, Chicago, 
III. — $5.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Keveivio administracija

Poezijos knygos
J. Peseckas, 

Ont — $3.50.
Toronto.

J. Janulaitis, Chicago, III.
-$4.

POEZIJOS PILNATIS, 
Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal- 

t t • v, r’u- m geriausieji visų jo iš-
, ^.inskas’ ‘ {leistų knygų kūriniai. Puoš-

$o.o0. j nus židinys, 599 psl., kai-
T> C*O AA M’ /' ♦ ' na $10.00.Po $3.00: v\ . Gerinant.

Gulfport. Fla., A. Stapulio-i Tau, sesute, Prano Lem
ais. Dorchester, Mass.. M. ■ berto gyvenimas, kūryba, 
Pamataitis, Colboi ne, Ont.,! prisiminimai, 269 psl.. iliust-
Ch. Labas, Waterbury. Ct.J?^na kietais vir^ 
1. Banionienė, Bleumfield.llla,s $4 0°- 
Mich.. A. Pilvelis, Lavren-! Broliai balti aitvarai, 
ce. Mass.. J. Liutkevičius,! Henriko Nagio elrėraščiai, 
Westerose, Alb., J. Mason, I Prano Gailiaus iliustruoti 
Sun City, Cal., J. Kas. Dor-i 72 didelio formato puslapiai
chester, Mass., V. Peaavi- PU°f?iai *leista knyga’ kai‘ 
- na $0.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DESIMTI DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl.
Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.
Teroro ir vergijos imperija
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai pa paša-* 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk. 
las ir kt. ♦

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

.... . . čius, Prancūzija, P. Žilins*zemvaldžiai, atėjūnai įs kas Homet> Cal w p]aner,! SIELOS BALSAI. J. Sma1s-|
Hartford, Conn., B. Mudė’- torius. 221 psl. kaina 75 c. 
nas. Worcester. llass., P. Po Dievo antspaudai, 
Navazelskis, Westwood. M p- -

1 Anglijos. Jie buvo ne tik 
I svetimos tautybės, bet iv pro-
J testantai. Iš tokios padėties,

' kaip iš derlingos dirvos, iš-
; augo airių neapykanta ang- 
i lams. O įvykdyta bažnyčios

- Olrait. tu kalbėk, o aš ,'efo,mac'ija dar daugiau į-
klausysiu. skaudino airius, nes prie e-

konominės skriaudos prisi-
— Kada ir kokiu būdu ga- dėjo dar ir religinis antago- 

lai ar gardai pavirto airiais, nizmas. Lyg tų skriaudų ne- 
man, tėve, nepavyko sužino- ^ūtu gana, prisidėjo dar irgana, 

gamtos ry

sybė, tai gali ir Maskva Įsi
brauti. ar ne?

— Ne. 
airiai' mušasi tarp savęs.

— Kodėl?

W. Žliobas, Jamaica, N.Y.,

Po Dievo
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš-

R. Sabaliauskas. Naugatuck.! čiai, dail. Telesforo Valiausi 
Conn., E. Jankus. Toronto,i iliustruoti, 106 psl., kainai 
Ont., C. Yuška, Montreal. i $3.00.
Que.. L. Akucka, Levviston, 
Me., S. Weaver, Stratford, 
Conn.. E. Rimelis. Coldvvell, 
N.J., A. Kuliešius, Prince

ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
Vaitkus. 86 psl., kaina 
$1.50.

nežinoma Ii
ga užpuolė bulves, kuriomis’ Kingston, Pa., A. Sukau
airiai minta. Ii
metus tęsėsi vadinamasis 
„bulvių badas“, dėl kurio 
mirė apiel,000,000 žmonių.

.o , . i METŲ VINGIAI. Alf. Ty-
Albert. Sask., E. Putris, Ci-( ruolis, 176 psl. kaina $3. 
cero, III., M. Subačius’

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS. 
Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50. 
Nemarioji žemė, Lietuva

ti. Istorija tik pasako, kad 
apie ketvirtąjį šimtmeti 
prieš Kristų Gal i jos gyven
tojai pradėjo keltis Į tą salą. 
kur dabar Airija, ir užkaria- 

tėve, tenai patys į vo ja. Kas toj saloj gyveno 
į pirma, šiandien jau neaišku.
Į Galai Įsteigė tenai savo civi-! Airiai pradėjo bėgti Ameri- 
‘ lizaciją, o 3-čiame šimtmety kon. Iš apie 8 milionų gy-

_ _ . . . . . . Į po Kristaus ikūrė jau 5 galu ventojų Airijoj liko tik apie
- Todėl, kad vjęm jų y-jkaralystes ‘ (gaelic kink2......................—

ia katalikai, o kiti . piotes-Į joms) Taigi aišku, kad ir
fantai. Pietų Ali įjoję Kata-Lre^jame šimtmety jie dar 
linai tun sudaię nepriklauą va(jinosi galais, ne airiais, 
somą katalikų įespubliną, Oį jr šiandien jie savo tautinę 
Siauiės Amja, kui gyvena; kajBą vadina galų (gaelic)
škotų kilmės pi otestantai, į kaj^a Tuo laikotarpiu Ro-j. . . T - i, v,
priklauso Anglijai Vieni ki-1 mos katalikų bažnyčios mi-' sa™a^°s “ Irish home
tu nekenčia ir dėl to muša-ic.

si.
Į sionieriai jau pradėjo jiems 

kiepyti katalikybę.
— Bet Saubostono airiai,. 

Maiki. visi katalikai, tai ko-Į 
kiu būdu Airijoj atsirado! 
tarp jų protestantų?

— Džiūsta minut, Maik. 
Noriu tave pertraukti. Vie
nas Saubostono airvs bar-

— Gerai, kad tėvas ši į

per dvejus j kas, Detroit, Mich.. J. Kra
sinskas, Worcester, Mass. 
A. Ramanauskas, Brockton 
Mass.. E. Dietrieh, Eliza- 
beth, N.J., A
York. N.Y.

4 milionai. Airiams atrodė, 
kad dėl to „bulvių bado“
Anglija buvo kalta. Todėl 
agitacija prieš anglus vis 
stiprėjo ir darėsi vis piktes
nė. Buvo reikalaujama Airi-

rule. Prasidėjus pasauliniam 
karui, per 1916 metų Vely-j 
kas airių partizanai Dubline1 
Įvykdė sukilimą prieš Ang
lijos valdžią. Bet ginkluotos 
Anglijos jėgos sukilimą už-

tenderis man bajino, kad j graužė ir jo vadus išžudė, 
katalikybę Airijoj Įvedęs šv. j Vis dėlto sukilimo dvasia 

pasiliko gyva. ir 1919 metais 
’Šinn Feino“ partizanai pa-

Patrikas. Jis ir gyvates išva-
klausimą pajudinai. Tai pa-j g Airijos. Sak„ kafuž 
dės mums suprasti Airijos f
iston'ją ir pažinti to krašto j “ , manas n. no
gyventojus. Mestam žvilgs- j iais. Dab sįk a la!..................... ............
n. , tolimą tu zmomu prae.-; • maitinasj. rių valstybe“, kaip Anglijos1

dominija. Tačiau 1949 me

e. tai visi žalčiai sugar-; skelbė Airijos respubliką.
ir pavirto un-į Bet partizanų organizacija 

skilo. Paskelbta „Laisva Ai-:
ti. Kas yra airiai ir iš kur jie į
toj saloj atsirado? Juk jie j _ Tai juokdarių pasaka
neišdygo tenai kaip grybai'tėve. Bet, atmetus visas gy-! įalJ Al,JJa Pa?.ltrauke 1S. anS“ 
po iletaus. Jeigu seksime jų j vates ir žalčius. Patrikas iš į J^kos dominijos ir pasiskel- 
pėdomisĮ jų praeiti, tai pa-j tikrųjų airius krikštijo. Da-;be nepriklausoma respubli- 
matysime, kad dar apie keb- bar airiai vadina ji šventuo-
virtąjj šimtmeti prieš Kristų’ Ju ir laiko savo tautos patro- 
jie gyveno Galijoje ! nu..

i
—0 kur tokia šalis vra?

— Dabar Galijos jau ne
bėra. tėve. Bet anais laikais, 
dar Kristui negimus, tokiu 
vardu buvo vadinamas že
mynas arba teritorija, kur 
dabar yra Prancūzija.

— Nu. tai apie Patriko 
žalčius galim ir nekalbėti. 
Maiki. Verčiau pasakyk 
man, kaip Airijoj privisoį 
protestantų, kurie dabar 
mušasi su katalikais.

— Iki 8-tojo šimtme
čio, tėve, nieko ypatingo Ai. į

ka, Įskaitant ir siaurės pro
vinciją Ulsteri. Bet UIsteris 
paskelbė ištikimybę Angli
jai ir pareiškė, kad su kata
likų respublika nenori turėti 
nieko bendra. Vadinasi, Įvy. 
ko Airijos skilimas: pietuo
se katalikų respublika, o 
šiaurėje — protestantų pro-j 
vincija, susijungusi su Ang
lija. Katalikų respublika 
tuoj nusiuntė savo kariuo-

— Ar tai reiškia, kad ai-, rijoje nebuvo. Šalis buvo ne-. pnotestantų siaurės
riai yra kilę iš prancūzų? « priklausoma, ir žmonė užimti. Prasidėjo kova. kuri

rie tada vadinosi galais arba 
gaulais. Prancūzai yra visai 
kitos giminės žmonės, kilę 
iš frankų. Bet mes juos pa
liksime kitam kartui; dabar

k ingai.

O kas jie tokie? 

Taip buvo
— Gut boi, Maik. Jeigu 

vadinami gertum, tai užfundyčiau.

Po $2.50: V. Repečka, St. 
Petersburg, Fla.. U. Kara
lius, Cicero, III, J. Rebneris. 
Victoria, B.C.

pasaulinės poezijos posmuo- , 
Ūselis, Nevv Į se, sudarė Alfonsas Tiruoks. i

176 psl., kaina $5.00.
VYNUOGĖS IR KAKTŲ- ( 

SAI Julijos Švabaitės ei Į 
lėraščiu rinkinys. 96 psl. j 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
. nos Grigaitytės eilėraščiaiPo $2.00: H. Armin, Bal

timore. Md., F. Mituza,1 premijuota knyga, 
Hartford, Conn.. T. Bikinah kaina $2.00.

80 ps1

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

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

Siame numery yra šie įdomūs 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: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu
anian House, 1 Ladbroke Gardens, London, W II, Gr. 
Britain. „

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

Keleivis, 636 Broadvvay, 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).

GEROS NAUJIENOS

automobilius
perkantiems savo giminėms Lietuvoje ir S.S.S.R.

Naujas ir populiarus modelis
ZHIGULI - VAZ.............................kaina $3,214.00

Mes taip pat siūlome tučtuojau ribotą skaičių
MOSKVICH 412 IZH .................  kaina $3,155.00
MOSKVICH 408 I.E................. . .. kaina $3,033.00

ZAPOROZHETS ZAZ 968 ...... kaina $2,026.00

Pirkimo tvarka: kas pirmas ateina—tam pirmam 
patarnaujama.

SKUBĖKITE SU SAVO UŽSAKYMAIS Į vie
ninteli Įgaliotą VNEŠPOSYLTORGo atstovą 
Amerikoje

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vė») 

NEAVYORK, N. Y. 10001 
Tel. (212) — 685-4537

arba i prie jo prisijungusias firmas: 
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

72.3 U'alnut Street. Philadelphia. Pa. 19106
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,Ine. 

1776 Broaduay, New York, N.Y. 10019 
COSMOS PARCELS EXPESS CORP.

488 Madison Avė., New York, N.Y. 10036
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ANTANAS VIENUOLIS

Aleliuja
(Tęsinys)

Vos privatdocentas buvo įsižiūrėjęs į surastas kerpes 
(jungiai simbiozai grybų su dumbliais) iš būrio Cladonia. 
staiga — stirrr. kaip griausmas pakilo nuo žemės iš po 
kojų kurapkų pulkas.

Krūptelėjęs daktaras suspaudė lazdą, norėjo gintis, 
bet tuoj supratęs šyptelėjo, nusiėmė akinius ir, trindamas > 
juos nosine, pakreipė galvą. Paskum, vėl užsidėjęs akinius 
ir apžiūrėjęs vietą, iš kur pasikėlė kurapkos, nuėjo tolyn. 
Eidamas pakrūme, užėjo ežį; kemsienėj išgąsdino kiškį. * 
Ėmus kiškiui bėgti, daktaras sustojo. Kiškis irgi stabtelė
jo. pastatė ausis, viena akimi žvilgterėjo . privatdocentą: 
nors įsitikino, kad jau pavojaus nėra, bet dėl visa ko nu
striksėjo miškan.

Slankinėdamas pakiūmėmis ir tyrinėdamas gamtą, 
nė nepastebėjo, kaip išėjo paupin, o paupyje buvo dar j 
įvairiau, kaip miške ir lauke; ypač atkreipė privatkocento ■ 
akis vos pradėję sprogti, ant vandens palinkę skaroti žil- j 
vičiai ir tamsus anapus upės šilas.

i
Pradėjęs buvo daktaras urioti lazda statų, moko ir, 

smėlio sluogsniais sugulusį upės krantą, tik staiga išgirdo Į 
keistą bildesį, panašų i vežimo dundėjimą per tiltą, ar į i 
tolimą griausmą. (

Apsidairė daktaras: dangui nei debesėlio, nei bilde^ 
šio niekur.

— Gal vanduo kur upės krantus pagriovė. — nu
sprendė privatdocentas ir susimąstė, kurį žemės periodą 
būtų susidarę šitie smėlio ir molio sluogsniai.

— Du. du, du... dun, dun, dun! — vėl garsiai atsilie
pė aidas tamsiame šile.

Juo aukščaiu lipo daktaras į kalną, juo dažniau ir aiš. 
kiau girdėjo slėpiningą dundėjimą, o ypač aiškiai pasku
tinius dun, dun. dun. dun.

Ir vėl kažkokia neaiški mintis šmėkštelėjo privatdo
cento galvoj, ir tartum miglotas debesėlis padriko virš 
laukų, kažkur tenai tolumoj.

Baigiant lipti į kalną, prie kaskart aiškesnio dundė
jimo prisidėjo dar daugybės žmonių balsai ir varpų gau
dimas. Pasiekęs viršukalnį, pamatė privatdocentas tokį 
reginį, kokio seniai jau nebebuvo matęs, ir patyrė tai, ką 
seniai buvo pamiršęs: rytuose, iš už miškų, raudona švie= 
sa visą padangę nužėrusi, kilo patekėjusi saulė, o už upės 
slėny, gražiai glūdėjo medinė pilka aukštais medžiais ap
augusi bažnytėlė, apie kurią šventoriuje krutėjo mirgu
liavo daugybė žmonių.

Pro žiūronus Įžiūrėjo daktaras ir vaikiną, mušantį 
būgną, ir plevėsuojančias vėliavas, ir varpinėj siūbuojan
čius varpus, ir sklaidančius švetoriaus medžiuose kovus; 
aiškiai išgirdo Velykų giesmės gaidą; vėjas atnešė iki pri
vatdocento ausų ir iškilmingą minios šauksmą „Aaalee- 
liuja“.

Velykų gaida tenai, šventoriuje, viena banga iš tūks
tančių krūtinių kylanti, užliejo laukus, pasklido padan
gėmis, pasiekė, pagriebė ir daktarą, lygiai kaip didelė 
vandens srovė pakelėj pagriebia ir didelius ir mažus ak
menėlius.

Pamiršo Stonis, kad jis garsus privatdocentas, pir
mas kandidatas į profesorius.

Šiurpas perėjo per jo kūną. kakta susiraukė, ir nė 
nepajuto, kaip nusiėmė nuo galvos skrybėlę, pagerbė tai. 
ką garbino tenai esantieji šventoriuje. Ir atsiminė Stonis, 
kitados, seniai, labai seniai, kada dar jis buvo mažas, ne
turtingų ūkininkų sūnelis ir vilkėjo kailiniukais su sermė
gėle: Velykų rytą stovi jis susitraukęs šventoriuje, gieda 
su žmonėmis „Linksma diena mums atėjo“, šaukia Aleliu
ja... čia muša būgną, saulė teka iš užu Klumpinės, ore 
gaudžia bažnyčios varpai, vėliavos plevėsuoja — o jis 
stovi, šalta jam. bet jausmas neapsakomas artimo meilės 
ir laimės, didžiausios iškilmės jausmas virpina lygiai jį, 
lygiai visus ten susirinkusius.

— Aleliuja, Aleliuja! — giliai susimąstęs sušnibždė
jo privatdocentas, nebežiūrėdamas pro žiūronus, o kas
kart labiau raukdamas kaktą. Ir atsiminė dar privatdo-

Bernardas Brazdžionis

PAVASARIO KVIETIMAS

Teises patarimai

Kur tu, kur tu, pavasari,
Kur tavo rankos švelnios

Ir kupinos gyvenimo,
Ir paukščių, ir žiedų, —

Be tavo žingsnių numirė 
Pravirkusios pakalnės,

Ir aš be tavo žingsnių tų 
Sau tako nerandu.

Kai tu eini, upeliuose 
Sidabro žuvys šoka,

Kai tu. eini, pavasari,
Dangum, širdim, laukais, —

Ims ežerai virt, rodosi,
Nuo žalio žemės juoko,

Žmogus, kaip gyvas pumpuras,
Žydėt su žiedu geis.

Ateik, ateik, pavasari,
Taku išsiuvinėtu

Melsvų žibuoklių puokštėmis 
Ir meilę mums grąžink,

Ateik, didysis ilgesy
Mickevičiaus sonetų,

Ateik, poetų pasaka 
Nežemiškai graži!

« • »

(Iš Bernardo Brazdžionio rinktinės „Poezijos 
pilnatis“. kurią už $10 galite gauti ir Keleivio 
administracijoje).

Tai turi žinoti tėvai
Daugelis tėvų, nesupras

dami vaikų psichologijos, 
nepažindami jų nervų siste
mos ypatumų, dažnai ją ža
loja netinkamu savo elgesiu. 
Vaikai dažnai „nenusėdi 
vietoje“, kaip to norėtų su^ 
augusieji, ir už tai juos bara. 
baudžia. Barimas dirgina ir 
šiaip jautrią nervų sistemą.) 
Reikia atsiminti ir apie kitą 
vaikų nervų sistemos vpaty-
bę. Vaikai negali iš karto at-1 
siskirti su tuo, kas juos do
mina ir tuoj pat pereiti, 
prie kito užsiėmimo arba 
greitai nusiraminti.. Tai esti 
dėl nepakankamo slopinimo: 
proceso. O kaip dažnai tėvai : 
reikalauja greito paklusnu-j 
mo. Toks vyresniųjų elgesys

i
perdirgina vaiko nervu sis-į 
temą ir gali sukelti neurozę. 
Augantys vaikai darosi sava" 
rankiškesni. nori turėti dau=! 
giau laisvės, pradeda protes-j 
tuoti prieš perdėtą tėvų glo
bą. Atimant savarankišku
mo galimybę, sulaikome pik 
navertį vaiko psichikos vys
tymąsi. slopiname iniciaty-j 
vą. ‘ j

Išauginti s veiką vaiką i 
svajoja kiekviena motina. • 
tačiau tausoti ir užgrūdinti* 
jo nervų sistemą moka toli

gražu ne visos. Svarbiausią 
vaidmenį čia vaidina griež - 
ta dienotvarkė, gyvenimo 
ritmas, sveikų įspūdžių į- 
skiepijimas. Vaikas turi į-
prasti vienu laiku gulti ir 
keltis, vienodu laiku valgyti, 
žaisti, ruošti pamokas, būti 
ore ir kt. Jeigu vaikas blo
gai miega, išsiaiškinkime 
priežastis. Ar nepamiršome 
nakčiai išvėdinti kambario, 
ar nesusigulėjo patalynė, ar 
nevaržo pižamos guma ir
pan. O gal jam sapnuojasi 
baugūs sapnai, nes prieš 
miegą žiūrėjo žiaurų filmą, 
skaitė šiurpų apsakymą, gal
išsigando aplinkinių kon_ 
flikto, o gal už sienos triukš
mas. Mažesnių vaikų irzlu
mas. kaprizai prieš miegą y-
ra natūralus reiškinys. Rei
kia keleto švelnių žodžių, 
pasekti pasakėlę ar paniū
niuoti mėgstamą dainelę, ir 
vaikas užmigs.

Nereikia vaikų maitinti 
per prievartą, ypač nemėgs
tamu maistu. Tai gali suža
dinti ryklės spazmas ir vė
mimą. Geriau leisti vaiku 
pažaisti, išvargti fiziškai, 
pabėgioti ore, ir apetitas at
siras. , bb

centas, kad nuo to laiko, kai nustojo vilkėjęs kailiniukus 
su sermėgėle, nė karto nebuvęs nei toks laimingas, nei tais 
brangiais jausmais virpėjęs.

Nesuteikė jam tų jausmų nei garbė, nei privatdocen
to laipsnis, nei garsi, į visas kalbas išversta jo daktaro di 
sertacija.

Ir pasijuto daktaras vienas esąs. taip toli nuo tų kai- 
< mo žmonių atskirtas, kaip tas miško paukštis, kuri mažą 
Į išėmė iš lizdo ir. pakirpę sparnus, prie namų prijunkė.
I ’

Nuleidęs gal vą ir giliai susimąstęs, slinko nuo kalne 
J daktaras. Nei botanika, nei mineralogija, nei gamtos gy- 
, venimas jo jau nebedomino. Paėjėjęs pamiškėj sustojo ir. 
1 nuleidęs žemyn akis. vėl susimąstė.

Valandėlę pagalvojęs ir paglostęs barzdą, išsiėmė iš 
kišenės knygutę ir įrašė: „Laimingų vaiko atsiminimų 
įtaka senstančio žmogaus dirgsniams, palankioms ap
linkybėms esant“.

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikulaia. Tie klausimai turi būti bendro 
uiiormacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia paž1 mėti, kad esate Keleivio 

skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog š»*»o 

adresu:
La*.m. xu. »\eikauskas, Attorney ai 

Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma-s. 0213į

Klausimas gus ir leidžia jam dirbti, kai
jis gali. Jei kada prastai jau-

Mūsų sūnus nuo 1967 m.; ne*na > dar-
dirbo atstovu (sales repre-*^- Uždirba, žinoma, mažai. 

■ v • • - nes pilnos savaitės mekuo-sentative) vienoje pusiau;
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tai pasakys, kad nėra vilties
• reikalą laimėti, Tamstos ži- 
! nosite, kad viskas buvo pa* 
daryta, kas buvo galima.

Rūgščios grietinės pyragas

2 kiaušiniai.
1 puodukas cukraus.
I puodukas rūgščios grie
tinės,
II •> puoduko miltų.
1 arbatinis šaukštelis ke
pimo sodos,

1 arbatinis šaukštelis ke
pimo miltelių.

1 j arbatinio šaukštelio cL 
na mono,
1 arbatinis šaukštelis mus
katinio riešuto.

>2 puodelio maltų riešutų,
labdaringoje (fratemal) i met neis^n'ba 
oendrovėje. Jis pardavinėjo 
draudimo sutartis (insuran-
ee policies) tos bendrovės!į*aa7o“b^vusi istaijfa turi to- 
arba. geriau pasakius, (irau-‘ kį !kuig nloka.
gijos nariams. ! mas darbininkui arba tar.

1968 m. rugsėjo mėnesį.' ¥ Jis s"si^žia-
bevažinėdamas tarnybos' NauJasls sūnaus darbdavys
reikalais, jis kažkaip pakrei-,Ja™ P.atare nueltl P.as adv0’ 
pė galvą ir pajuto skausmą | xa« lr juo pasitara. ar

■.nugaroje. Minė. kad praeis, j faie‘« «aut‘1S buvusio savo
Naktį dėjo kompresus ir ėmė i darid?vl(> draudimo bend- 
vaisti. Nuo to karto su nu-iroves kompensaciją uz savo 
gara tori didelių sunkumu J,nugar?- Sūnūs mano kad is
Skauda ne tik nugarą, bet ir! ?°.,nleko nelse.lt?> kad tal

! koją. Daktaras siuntė ji pas! kutų grynas pinigų išmeti- 
kelis specialistus; jam ‘pa.'mas ir dar nervų gadinimas, 
darytos net dvi operacijos.

Jau dirbdamas pas naują
jį darbdavį, sūnus sužinojo

i puodelis ražu 
tinai).

ikų (nebū-

Išplakij 2 trynius su cuk- 
.um, pridėti grietinę ir iš
maišyti. Miltus, kepimo mil
telius, cinamoną ir mūškati- 
ni riešutą kartu persijoti, su
maišyti su riešutais ir razin= 
uomis ir, sudėjus i išplaktus 
kiaušinius, lengvai išmaišyti 

i miltai susi
riktus kiaušinio

tik tiek, kad vi
, vilgytų. I
: baltymus sujungti su naruos- 
ta mase, supilti į formą ir 
kepti 350 F temperatūroje 
apie 3-5-45 minutes.

(Iš Bostono skaučių Židi- 
Tamstai para- nio leceptų knygelės).Nutarėme 

syti ir paklausti, ar TamstaMūsų sūnus vedęs,
tris mažus vaikučius. Kai i w sv .... . eiti, ar ne. L z patanma iši sirpo liPT»mrei ir narni? na i _ 1 -

Chicagoje buvo sūnų pa
nda. kurioje buvo išstatyta 

1 net 3.690 Įvairiausių veislių 
I šunu. Ju tarne buvo tokiu, 
| kuriuos galima Įsikišti į ki- 
| senę ar nešiotis ridikiuly, ir
• gero verkio didumo, o taip
• pat ir hipių išvaizdos ilga
plaukių ir nuskustom gal-

kad sūnus turėjo draudimą: men,s. compensation . Gau-s vom ir uodegom 
ligos ir nelaimės atveju'll t0Kiam draudimui yra bū-: nės „rimtų“ atstovų
(health and accident insu-į ^ra ir°dyti, kad sūnaus, liga;

surista“ su io darbu.)

turi
ris mažus vaikučius. Kai, ... TT~ t .i - v . . eiti, ar ne. L z patanma; sirgo ligoninėj ir namie. pa_i , . ... .. 1• , .anksto dėkotame,jamų neturėjo, bet sioksi 

toks čekis ateidavo iš anks-’Į 
čiau uždirbto komiso. Finan-. N. Y. valstija, 
sinė vaikų padėtis buvo ir y-i 
ra sunki. Mes ir marčios tė-j 
vai padedam, kiek galim/ 
bet ir mes nedaug teturim. f

?! manai, kad iš to gali kas įs- ŠUNU PARODA

Atsakymas

Tėvai

Tamstos, tur būt, kalbate! 
Tiesa, dar turim pasakyti, j aP*e, vadinamąjį work-i

rar.ce). Laimei, buvo apmo- vra

avos gimi-

Teisiškai tai vadinasi “ari-!
tarų sąskaitos, kuriu susida-i out °f anG course i O rtc? Si 9
•ė virš 6.000 doleriu. I of employment ri Tai ne yi-< f & hjĮ ) (IA

i suomei lengva įrodyti. Jei; *
Kai sūnus galėjo, jis dir-;geidęs nuga-.

bo, bet su dideliais sunku/? d,\bdamas.fab,lk.ear YI godojo Pasaulio sukili
mais. Jam sunku automobi-i ‘okloU darho. riUt’;!mas> Parašs Stasys Miche>-
liu važiuoti, nes greit pa- žymiai lengviau įrodyt,, kad j jonas, 127 psl., kaina $2.00. 
vargta Sėdėti vietoj susizeiamias arba liga y-.sunku. Valanda pasėdi, ‘ir '? J® darbo "pasekme“ teij T.kra teisybė apie Sovietų 

jau prastai. slne prasme. Sąjungą'—’

ketos visos ligoninės ir dak-i

Ilgainiui ra draugi ia vis'O * I Tiksliam atsakymui i ši
larėsi labiau nepatenkinta ! lamstų klausimą turėčiau 
ūnaus darbu, nors jo ir ne-j turėti daug smulkesnės in■k 4-1 r1 " D z-k Ir- nlr 1 n I 1- rvtft tt/t .—v /* • * _ _ ______ r ■ i    _itleido. Po kiek laiko, gavęs 
vitą darbą, jis pats iš jos iš- 
jo. Dabar dirba kitoj drau- 
limo bendrovėj pardavėju 
salesman). Jo dabartinis

formacijos, negu Tamstos
man duodate. Labai svarbu 
žinoti, pavyzdžiui, ar sūnus 
pranešė savo bendrovei, kad 
jis pajuto skausmą savo nu- 

larbdavys labai geras žmo- garoje bevairuodamas auto- 
į mobili jos reikalais, tuoj po 

to, kai tai atsitiko. Taip pat
Didžiuli vaidmenį vaikų svarbu, ar jis pasakė savo

'nerviškumui“ turi tėvų san-' daktarui, kad jis važiavo sa
ikiai. bendra namų aplin-įvo tarnybos reikalais, kai pa- 
;a. Vaikai labai jautrūs ma- juto tą skausmą. Jei sūnus 

pasakė apie tai savo dakta
rui, jo advokatas galėtų tą

riausiems gėrio ir blogio pa- 
ireiškimams. Tėvai ir auk 
ėtojai turi mokėti susi vai-! faktą panaudoti. įrodant, 

kad jis tikrai buvo „sužeis
tas“. važiuodamas savo 
darbdavio reikalais.

lyti, išlaikyti jausmų pusiau 
?vyrą. Vaikams reikia atidu
mo, švelnumo ir malonios, 
'inksmos atmosferos.

Apgalvotas, teisinga? el
gesys su vaikais tausoja jų 
nervų sistemą, o ramus ir 
protingas vadovavimas jų

(parašė J. Januš
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

Kunigi: celibatas, parašė
Run. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.
K

I »■
Ar buvo visuotinis tvanas,

54 psi.. kaina 25 centai.

Administracinės įstaigos 
:r teismai duoda didelės »

reikšmės ieškovo daktaro; 
surašytai ligos „istorijai“.! 
Teismai vra tos nuomonės.

gyvenimui sudarys pagrin-1 kad pacientai savo daktarui Į 
dą vaikams augti žvaliems! nemeluoja, o pasako visą 
ir sveikiems. Į teisybę, nes yra suintercsuo-1
m t - * j • -i •— --ti, kad gydymas būtu sėk-’
Dr. Juze Andriuskeviciene: *i mingas.

ii
Patariu pasikalbėti su vie-.

Fantazija yra gyvenimo; tiniu advokatu. Jei advoka- 
meilužė, o patirtis—jo griež- tas, turėdamas visas reika-
toji žmona.

Žemaitės raštai karės me

tu, 126 psi., kaina 50 centų.
Juozas Stalinas, 32 psl., 

kaina 25 centai.

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

Socializmas ir religija, E. 

Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Demokratinio socializme 
pradai, (S Kairio Įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

Tavo kelias j socializmą,

(Leono Iri:.įmok 35 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

AtsKirni sudėjus, ių kaina 
$5.60. bet visos kartu par

kingas informacijas. Tams- duodamos už $2.

nelse.lt
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Vietines žinios
Pagerbti Wm. Skudris 

ir St Santvaras

Vytautas Strolia 

Kultūriniame subatvakary

JAV naujokų ėmimo sis- Praeitame Kultūriniame 
temoje dirbantys žmonės, subat.akary turėjome pro- 
išskyrus sekretoriatuose dir- gos sutikti ir išgirsti "seną 
bančius, nėra atlyginami, bostonieti“ muziką Vytautą 
Tai kiekvieno piliečio gar- Strolia, po daugelio metų su- 
bės tarnyba. Sistemos na- į grįžusi tarsi į savo tėviškę, 
rius. turinčius teisę spręsti,
. . . . , , , ’ i Vytautas Strolia čia ėjo
įvairias naujoku bylas, atski-i auk;tuosius muzikos moks- 
rose valstijose gubeinato-i, čia dalyvavo lietuviu vi. 
naus rekomenduotus, skiria) ąnnniPT1;nAip Jr •

Vyresniosios kartos south.' 
bostonietis Wm. Skudris, tu-;

tinga žmonele ir
mėnesiu dūkia Grąžint

Luomu i

Drti'rtiiC Vi 7-toro \ izgirdos vitražas "Golgota“.
V. Vizgirdos kūriniu parodą rengia Bostono LB 
Kultūros klubas. Ji Įvyks Tautinės S-gos namuo 

se, So. Bostone. Atidarymas— balandžio 22 d. 
7:30 vai. vak. Programoje dailininko žodis: 
"Lietuviu dailės vingiai“.

nių paroda Taut mes t 
namuose, 184 4th S- 
Bostone. Parodą č' 
Bostono LB Kultūros 

: bas. * ♦ *
; Ba'anu’/o 2'! 1.
I Dariaus posto sal ■' ;
? St.) bus Sa.ida; •' 1
klubo bar. k?-.as .
iienei pagcBui.

S-?,o> - 
So.' * 

Soja 
kirl

%**
***
%*%BS
*,ono 

s H *
..terų 
kara.

Dviejų savaičii) 
Ekskursijos į Lietuvą

nntis 38o W. Bioadvra>, So. j get Strolia šį kartą J 
Boston Supply Co. geležies ; Re- g10j0 fagotu, nei vaidi-i 
n kt. įeikmenų paiduotuvę, į no, 0 kajbėjo apie diskoara-'
Naujoku ėmimo sistemoje ? fiją _ pIokčtelių registravi-'■ 
dirbo 25 metus, rastai uo- mo jr aprašym0 dalyką.kaip’ 
sius penkenus metus jis bu=. kacj vra bibliografija knygų 
vo tos sistemos 32-jo sky-' -aj ‘»
liaus pirmininkas. Wm. ’ . !
Skudris—geras bei susipra-Į Prelegentas parodė Lietu- _------- .—----------------------------
tęs lietuvis ir tikrai mielas i voj ir kitur išleistų šios sri

Balandžio 30 <k So- BoS‘ 
tono Lietuuų Piliečiu 
II-jo aukšto -uič 
ietųvių Tau.inįų

ambūrio vakaras.* * *
Gegužės 7 d. So. F 

Jetuvių Piliečiu -; 
alėje Bostono Jr:;: : 
niteto meno ir š 
•as. ♦ * *

Gegužės 21 d. 
po pietų Tautini < . 
namuose komo. Juo
delio mokinių m. 
certas.

ių

a o
J

1
. * *li*

. * %
*

Gegužės 27 d. 7:'.
vak. Tautinės S:, ir'
muose — literatūrinės
landos su poetu Stasiu >
varu. Dalyvauja. • '

Henrikas Nagys. ■
rius Jonas Kelerius i * *■ *

Birželio 3 d. Santa.ro - 
sos Federacijos re 
dr. Broniaus Vaškelio už
skaita.

»tas

Mass. seimely rezoliucija noldui iš New Be.dford tęs-
S. Kudirkos reikalu į <“mentu palikus didesnę su- 

i ma pinigų, Harvardo ir Ar- 
Raymond L. Flynn iš So.; noldo patikėtiniai 1872 m. 

j mažai žinomomis plokštelė- Bostono pasiūlė Maso. sei- kovo 29 d. sutarė dali Bus-i 
St. Santvaras, velionio:se įrašytomis lietuviškos mu- mėliui priimti rezoliuciją, i sey ūkio pa vevrsti parku ir;

konsulo adv. A. Shallnos ir i zikos retenybėmis, čia išgir- raginančią preidentą Nixo-: įjungti i miesto parkų siste-į
adv. Z. Shallnienės Mass.dome Izraelio 80 žydų chorą ną ir JAV kongresą susirū-į mą. Tas žemės plotas tapo i
gubernatoriui J. Volpei re-: ilgesingai giedantį apie Vii- • girno Kudirkos likimu,! ̂ iest0 nuosavybe, bet buvo
komenduotas, Naujoku ėmi-■ niu, Moniuškos. Stravi/iskio " i 1 išnuomotas Harvardo

• x .-)<•> i -v i ir kitu muzikoj panaudotus i.,- ... ■ .... ų,-n, J versitetui 1,000mo sistemos 32 sk. nariu bu- ,. m, v , 1; JaR- >u ^- -na 'mtų-, . , -j x t t-, 1 hetuviskos muzikos elomen- mojome-vo paskirtas prezidento J. F. v t *-• - t 4Tr 1 j ir j............... x - tus, nutautejusius lietuvius.Kennedv. Vadinasi, ir us toj , 7 ... ... .x v -j- t, - -i-i*’ x * : dainuojančius svetimiesiem, tarnyboj dirbo apie 11 metu,, kita?aučius lietuviams, 
bandydamas įsijausti ir su-,
prasti jaunu vyru šeimos.1 Tr A , ox i- u x • i i • i;+ ~ ki Vytautas Strolia bostome-mokslo ir kitas problemas.

žmogus, puikiai pažinęs sis. 
temos darbą, kaip šio krašto

ties leidinių, o ir savo nu
veikto darbo pavyzdžių. Jis

pilietis, atidavęs jai tikrai į savo kalbą pailiustravo iki 
garbingą duoklę. i šiol mums nežinotomis arba

*- > i
i*
*
*„ *

WORCESTER, VAr 

SLA susirk ' ’ruas

i ^nuomotas Harvardo uni-! 8I.A 57 kuou' s. -v \
h’ersitetui 1,000 metų až $1!®^ ’vv- ba ■ n< '

f-LB ■■ į?r t AA 7? J metams* Miestas sumoka iš_! va^- 1)() l)le : ;
teista invazijoj į JA . -a».j -aikvmo jšĮajdas> į čių klubo mažojoj saL j.

įveiktas Bostono U-tas Į Parko plotas 265 akrų.'
Praeita penktadieni So.i P™ >’ra 6’000 raedžių'- 

- 1 1 ir krumu.

SLA 57 kuępcs - z ’ ’• • -

čių lietuvių buvo sutiktas Ia- d,j05 šach n
Bostono Lietuku Piliečių

Wm. Skudris ir StSantva- bai š?ltai’ 0 klausyto jų
ras. abu pasiekę įstatymo tdtra1 neapvylė, nei nus.e- 
numatytą amžiaus ribą, iš bundamas sayo entuziazmu. 
Naujokų ėmimo sistemos pa- darbštumu ir lanksčiu zo-
sitraukė š. m. pradžioje. Ta (J
proga JAV prezidentas R. Prelegentą. noi> dėl kelio-
Nixonas abiem atsiuntė gar. n^? khūnu kiek na\e_avu>i,
bės raštus. Atskiru padėkos ^n^ate . liūte \ aiciuig\tė, 

kam visada nestokodama i~

m;t,i. i: .u -r.e-
•' se <--- ‘to ,

Kaina nuo $619. G O
Nykstantiems iš Chicagos tik $100, iš Clevelando tik 
C66 daugiau.

Ekskursijos išvyksta iš

BOSTONO (NEVV YORKO). MONTREALIO

BIRŽELIO 8, LIEPOS 13, RUGPiCČiO 17. 
RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.
• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės ap

lankyti kitus jų pasirinktus Europos miestus.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas- NESIVeLUOKITE!
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway

South Boston. Mass. 02127 5
Telefonas: 268-8764 |

Savininkė: Aldona Adomonienė 5

PRAŠYMAS TINKA DOVANOTI

‘Keleivio” administr&ci- EVVAKENING LITHUA-

! ja prašo gerb. skaitytojus. N,A> f87 psJ kaina Q() 
kurie keičia adresą, prane-: Knygjj Jokūbag j

šant naująjį adresą neuž* ;
... i Stukas. Ji tinka skaitantiem

, m,r«, par.„t, u i angliškaj ir no,.il5tiem susi.

Nepamirškite parašyti pažinti su Lietuvos praeiti- 
; pašto numerio — -Jp codet mi ir dabartimi.

į
Netvarka akis bado, bet ;

ko. |

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

—31 , nuo jos dar niekas neap3K°- j .....o.oia nuostolis $oi mil. ; į informuoja shanvtojus apu pasaulinius ir lietuviškuosiusio tarpklubinėse
prieš Bostono L :ii\ e-sitetą j MBTA. kurios žinioje yra j 
3-2. Po tašką iškovojo Alek-į Bostono ir-kitų 78 aplink!-' 
sis Klinovas ir Kazys Mer-1 nių miestų viešosios susisie-į___ __u...... . .
kis ir po pustaški pridėjo! kimo priemones, pernai tU-; kamhariai, t m.l- . i. ir : di- i -NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" vra dina,aiški

■. C ‘ įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauką ir at'irai pasisako
| apie visos mūsų visuomeninius be» kultūrinius klausimus.

( ape ( ode ( en v. iss- * Janse rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame bukia-
. ’ . -į me abipusiu pasisakymu ir nuomonių kiekvieno visiemsišnuomojama vasarviete — ‘Į

Algis Makaitis ir Jurgis Zo. • įėjo nuostolio 861.5 miliono. į delis apaugęs . i- :• kiemas, 
za. į šiemet jis būsiąs dar didės-! Tik viena nn’:a r jūras pa-(

Pui-inP’-K, 91 rl i Bns-i nes> Pašoksiąs net $70 mil. plūdimio. Kreų ‘ adre-u:
laišku abiejų darbą įvertino radingumo ir savo žodv gai. tono LPD atvyks lygos h de-l -^«z^usią nuostolio dali
Mass. Naujokų ėmimo siste- vaus sąmojaus. riai — M.'.T., kurie, sudo-| tejlk^ . sumoketl Bostono
mos direktorius V. C. Bv-i 
noe (visiem pasitraukian
tiems nariams jis anksčiau 
buvo surengęs atsisveikini  ̂
mo vaišes). ;

Laisvės Varpas galės dar 

ilgai skambėti

roję Harvardo universitetą, ( 
dabar pirmauja Bostono l 

• tarpklubinėse.

miestui.

Zosė Vie-“ č 
33 Winds::r i- d 
(Įuincy. .V . J 71 
Telefonas: 171-7266.

v-trhia problema.
mūsų iš

eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendrariar' iti bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris i.ouija ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se £8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalIe-Montreal. 690, Quebec, CANADA

T'-

Praeita sekmadieni ivvkes Šimtas metų A. Arboretum
valandosBalandžio 5 d. vakare radijo

Naujokų ėmimo sistemos 32 Laisvės \ arpo koncertas su^
silaukė re tik gausaus lan
kytojų skaičiaus, bet suspin.

Gal ne visi žino. kad Ar-i 
noki Aiborcium — di ižiau-. 

Bostono parkas, kurio 
h

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Balandžio 15 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 

, III-jo aukšto salėje Skaučių

(IS)

Ieškomas A f', nas S TANKŪ
NAS, gyvenęs \\ o<-*'s'<'c! Conn.

Jis pats arba b ■ ji n;žinofų 
malonėkite r::š-ti : Š ia ’ e-

Židinio dešimtmečio šventė. su- pažymėję ant <>\n —c n
(16)

SLAsk. patalpose, Dorchestery, f si a?

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIU

AMERIKOJE

mas Holmberg (dabartinis1 nuopelnas. Apie ši .neeilinį} do universite.n , kad jeno i-; 
32 sk. pirmininkas), skv_'■ konceilą plačiau išsitarsime ssteigtų žemės ūki . ir gčiinin- 
riaus nariai John Tierney, kįtarne numery je.
Doris Masone ir sekretorės pa tegalime tik pažymėti.

I kad šaunioji solistė nusipel-
Elissa Collins ir Sheila Fee-' nė gausių aplodismentų ir 
ney. Buvę sk. nariai ne tik puokštės rožių, o jas elegan- 
buvo gražiai pavaišinti, bet

Balandžio 22-23 dienomis 
dail. Viktoro Vizgirdos kūri-

ir atskirom dovanom apdo
vanoti. Wm. Skudris. abie
jų vardu dėkodamas už vai-

tiškai įtaikęs jaunasis Vitas 
Rasys — atpildo solis tės pa-i 
bučiavimą. Tokiu pat drau-į 
gišku bučiniu buvo atlygin-

kvstes mokvkla. James Ai

PADĖKA 

A. A.
f

PRANAS M U č I N S K A S

36 Mosley Street, I)orcae-'er. 
Mass. (netoli Columbia sC Į'es) 
didele: šeimai be mažą.vaikų 5 
2-me aukšte išnuomojamas ne- 
kambarių butas.

Kreiptis bet kada asmeniškai 
į pirmąjį aukštą, arba skambin
ti telefonu 825-5159.

(15)
i

?es, tarė keletą gražių ir, tas ”Danos“ libreto autorius 
prasmingų žodžių, linkėda- Stasys Santvaras, o kuklusis
mas Naujokų ėmimo siste
mai išbristi iš tų sunkumų.

kompozitorius Julius Gaide
lis — nuoširdžiu rankos pa

kuliuos neatsakingi žmonės' spaudimu... Akompariato- 
pastaraisiais metais jai vra!,lul^r- Vyteniui M. Vasyliū- 
sukėlę ' nui. kuris šį kartą publiką

, domino ne tik gera solistės Į 
Žinoma, apgailėtinas da- palyda, bet ir originaliais ū. 

lykas. kad abu lietuviai —' ?ai> gėlelę įteikė stud. Bal- 
Wm. Skudris ir St. Santva- tusytė.
ras — turėjo iš 32 sistemos;
skyriaus pasitraukti, nes, Bo koncerto dar ilg n tę-

‘ x i • • sėsi vaišės,kaip žinom, to skyriaus ri
bose (visas So. Bostonas ir - -----------------------
didesnė dalis Dorchesterio) Lokiai turi silpnas akis.
gyvena daugumas lietuvių , , , , . ..
kilmės JAV piliečiu. ’ ,be‘ l,ba' «er» kIaus’ ,r "<*

k.v. '?• ... .iŠ

mūsų mylimas vi ras. tėvas ir brolis, mirė 1972 m. vasa
rio mėn. 29 d. ir buvo palaidotas kovo mėn. 3 d. Forest 
Hills kapinėse Bostone.

Gilią padėką reiškiame visiems pagerbusiems \elio- 
ni savo dah vavimu koplyčioje, pamaldose ir pabdėju- 
siems i amžinojo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams, giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, kurie mūsų liūdnoje valandoje 
pareiškė užuojautą žodžiu, laiškais ar spaudoje, atsiun 
tė gėlių, aukojo mišias. Lietuvių fondui, Balfui. Vasa
rio 16 gimnazijai.

Dėkojame klebonui kun. Antanui Baltrušūnui už 
atlaikytas pamaldas ir prasmingą pamokslą bažn'<ioje, 
taipgi už palydėjimą į kapines.

Nuliūdę
žmona Ona. sūnus Aloyzas, duklė Daiva 

ir brolis Vladas su šeimomi-

I

RADIJO FROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
■Tograma .Naujoj 
s stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš .-u i s F I»i 
101.7 mc., veikia s<. ."padie
niais nuo 1 iki 1 :30 , r e
ną. Perduodama: Vi 
pasaulinių žinių santrauk 
r komentarai, n * . da’

i tos ir Magdutės p a.
I

Biznio reikalais - ;,g 
Baltic Florist? c' ■ • 
nų krautuvę. 5(;2 1 . / ;■w
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. ’ gauna
mas ir Keleivis.

Į J

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizaciis — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIM AS urieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleris 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika tingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.0G

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

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

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus Asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
iės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, ■ jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alllanee of A'--- a
807 West 30th Street. No N Y. 10001
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Kr. 13,1972 m. balandžio 11 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis aštuntas
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Vietines žinios
Sandaros susirinkimas
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Boston Savings Bank gavo 

garbės medalį

NEPAMIRŠKITE

Sandaros 7 kuopos narių 
mėnesinis susirinkimas šau
kiamas ateinantį sekmadie
nį, balandžio 16 d. 2 vai. po
pietų So. Bostono Lietuvių

Vita Hodges. A. Lizdenis. Piliečių d-jos mažojoje salė 
■M. ir O. Mockapetriai, St.(už bar°)-

So. Boston Savings Bank Rackeviėius, J. Tuinila. P. ir 
prezidentas Alfred VV. Ar-> E. Žičkai.

Aukos Jaunimo kongresui

chibald — $190.

Po $50: Bostono Vyrų 
Sekstetas, Česlovas Mickū
nus.

Po $5: 
Korkutis 
čiai.

Henrikas Čepas — $35.

ge VVashingtono garbės me
tu mėnesiniai

i susirinkimai neįvyko, tai mus<
St Drevinskas S '^ame susirinkime yra daug garsioji So. Bostono istorija 
B. ir A. Povilavi- Įvairių reikalų aptarti. Pa- irtuo būdu duodama progos 

geidaujama, kad jame visi
nariai dalyvautų.

Br. Bajerčius,

sekretorius

į Skaučių Židinys yra pa
kvietęs iš Chicagos retus 

So. Boston Savings Ban- svečius — aktorius Leonų 
kui, kuriame ii daug lietuvių Barauskų ir Jonų Kelečių. 
atlieka bankines operacijas. jįe jį šeštadienį Piliečių dr-
Freedoms Foundation at j°« salėj 7:30 v. v. suvaidins 
Valley Forge paskyrė Geor- J- Marcinkevičiaus "Min

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. QUINCY

(just beyond the Huliow)

Kadangi dali už 1971 metų skelbi- 
kuriuose liečiama ir

geriau pažinti Amerika ir a- 
merikiečius.

daugo“ ištraukų ir A. Vai
čiulaičio "Uodų“.

i Iš viso dabar surinkta $ 
| 745. Anksčiau buvo surink- 
■ ta $505, tai viso labo Bosto- 

ir ne sukaupta $1,250.Po $30: Stasys Lūšys 
Eugenijus Manomaitis.

1 ž aukas nuoširdžiai dė’ 
Po $25: K. Balta, Č. ir L. • koja ir laukia dai 

Kiliuliai, Myk. Manomaitis, paramos —
daugiau

L. ir A. Rudžiūnai. A. ir G. i 
Stapulioniai. Vyt. Stelmo
kas, E. ir B. Martišiai.

. iPo $20: A. ir G. Danasai,! 
A. Januška. R. ir R. Bričkai. ’ 
J. Stašaitis. S. ir O. Venckai. >

Jaunimo Kongreso 

Bostono Komitetas

Adomoniai Japonijoje

Šoko amerikiečiams
iI

Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių sambūris, kuriam va
dovauja Ona Ivaškienė, ba- 
landžio 7 d. atliko meninę 
programą Veston Moterų 
klubo bankete.

Lietuvoj ssunkiai sužeista 
dail. V. Vizgirdos sesutė

Gauta žinių, kad Kaune 
pralekiančio greitosios pa-

i galbos automobilio buvo 
• So. Bo ston Savings Bank užkabinta ir labai sunkiai 
direktorius Alfred W, Ar- sužeista dailininko Viktoro 

, chibald yra didelis lietuvių Vizgirdos sesutė Marija. Ji 
bičiulis, dažnai mums naro- jau kuris laikas guli ligoni’ 

: dąs savo prielankumą. ' nėję.

Po $15: A. ir D.
K. ir I. Nenortai, Al. šmid- 
tas, dr. M. Šveikauskienė.

Aldona ir Jonas Adomo- Balandžio 22 d. sambūris 
i niai išskrido i Japoniją. Iš dalyvaus N. Anglijos liau-. 

Au^trai Den grįždami jie dar sustos dies šventės programoje, o 
Hawajuose ir grįš į Bostoną balandžio 30 d. So. Bostono , 
balandžio 16 d.

Po $10: P. ir J. Ambrazie. 
jai, S. ir A. Baltušiai, Alek.

į Lietuvių Piliečių d-jos salėj i 
bus jo vakaras, kuriame šoks;

Čaplikas, H. ir M. Gineičiai, metams $7.00.

Paragink savo pažįstamus tuos šokius, kurie yra Ketvir- į 
išsirašy ti Keleivį. Jo kaina tosios Šokių Šventės progra.

NAŠLIŲ KARALIENĖS

BANKETAS

Sandaros Moterų Klubas sekmadienį, balandžio 

23 dieną 2 vai. popiet, Dariaus posto salėje, 168 

H gatvėje, So. Bostone, rengia banketų našlių 

karalienei pagerbti. Po vaišių bus šokiai.

Visi kviečiami atsilankyti.

Rengėjos

moję.

J
CITGO

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGHTY-MINI OIL BURNER 
1/3 Regulai 

.Spocal

up to 
1/2 

iFuel Costl

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE■-V*

Goldo Platter 
Parts Protectioal 
Plaa

Over 40 years experience...Easy budget payment plans

CAIL 7734949 or 436-1204

Complete forced bot vater 
basekoard Systems steain 
and hot water east iror. wet 
base boileri.

ARTURITE 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 yieninleie oficiali jsuu- 
ga VVorcestery, kuri siunčia Į 
siuntimus tiesiog iš VVorces
terio j Lietu vų ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai aueina greitai ir 
tvarkingaL

čia galima gauti įvairiau
siu. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų I 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Svikliene

, Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovao
j
t)r. J. PašakarnioM

1 P ft D i N I S 
CPTOMETRISTAS

i Valandos:
fnno 9 vai ryto iki 5 vai. vak [ 

Trečiadieniais nenriimama i 
447 BROADWAY Į

South Boston, Mass

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
40 Church Street 

fi. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, riman 
to ir projektą’ imo darbus iš lau 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika-

“ lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų varam.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
Newton Ctatre. Mass. 02159

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ I

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

Paštu nesiunčiame.

f
Ketvirtis & Co.

—JEVVELERS—
La ik rodžiai-Deiman tai 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai 

ROpastingai taisoma laikrodžio* 
žiedus, p&puoįalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra gerįausiasžmogaus draugas

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiiaome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir sekos.

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinisįpilimas
□ Patogios mokejimo’ sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROAD WA Y
SOUTH BOSTON, MASS-

l: $
i:

*

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

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, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie i 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kilų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per j

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J 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 dienomi* 
nuo 9 vai ryto iki 5 vad- vak.

o šeštadieniais
tam tikras įstaigas atsikviesti į nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 
gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209 ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

susitarimą telefonu. 
389 W. Broadvvay 

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

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 Wcst Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų Įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indelius moka 514%
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 susikal bėti 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 Ava. 
Dorchester, Mana.

TeL CO 5-5854

Flood Sąuare
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
62S EAST BROADWAT
8OITH BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Pažai 
Popie ro« Siaroma

Stiklas Langam* 
Vtsct-1* reikmenys narnami

Reikmenys plumberiama 
vt.nH* rateži** daiktai

-j— muuitkUU
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay

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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

*♦»*********♦#♦#

šeštadieniais

9— 5

8—12

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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