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Staiga mirė Prancūzijos 
prez. George Pompidou

Jie buvo prezidentu išrinktas po de Gaulle mirties 
1969 m. Jau vyksta kandidatų varžybos. Naujo preziden- į 
to rinkimai numatyti gegužes S d. Pasaulio politinių vadų'

! ’fb i M I t|»
' H

«•
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Baisūs tornadai nušlavė 
vienuoliką valstija

Daugiau nei 300 žuvusių. Materialiniai nuostoliai 

tiekia bilioną dolerių. Nukentėjo 11 valstijų.

pasitarimai laidotuvių proga.

Balandžio 2 d. staiga mi
rė Prancūzijos prezidentas 
Georgės Pompidou, tesulau
kęs 62 metų amžiaus. Nors 
ir buvo kalbama, kad jis sir
gęs jau apie 20 metų, kad jo

J Pompidou laidotuves 
suvažiavo daugelio valsty
bių vadai. Ten buvo nuskri
dęs ir prez. Nixonas, kuris 
ta proga turėjo eilę pasitari 
mų, liečiančių jo numato- 

liga susikomplikavusi dėliinas keliones j V. Europą ii 
nuolat vaitotų ivaistų, bet i Maskvą, JAV ryšius su Eu- 
staigi miitis visus labai nu-Įropos Bendrąja Rinka be 
stebino. Ypač, kad ir dabar Nato problemas, 
visuomenei nėra tikrai žino- Tuo tarpu kiek būk tau 
ma. kokia liga ji pribaigė, jama. kad. paaštrėjus parti 

• jų varžyboms, Prancūzija 
Ta proga The New York vėl nenugrimstų j chaosą 

Times kelia reikalą tokio ly-. buvusi prieš de Gaulle laiko- 
gio valstybininkų sveikatos: tarpį.
stovj viešai skefcti. nurody-i
damas ir Amerikos ligotų' UzdlTOū muiotlUS, 
prezidentų pavyzdį, kartais Į 
ir liguistos politikos pagrin-1 bet būdui aklū8 
dinę priežastį. į

Mažos arabų valstybėlės 
Pompidou pradžioje tęsė į už alyvą gauna šimtus milio- 

de Gaafle politiką, bet vė- nų dolerių ir nežino, kur 
liau pradėjo nuo tos linijos juos dėti. Pernai jos gavo 
kiek tolti, sukeldamas dalies
gaulistų nepasitenkinimą.

--------jiunliii , Praeitos savaitės trečia-
jdienį apie 10C tornadų su- 
į malė plačias sritis net vie- 
, nuolikoje valstijų, pridary
dami milžiniškų nuostolių. 
Tai bivo didžiausias torna- 

V okietijos kancleris dų siautėjimas iper paskuti- 
niuju 49 metų laikotarpį. 
Iki šiol buvo suskaičiuota

I. . 324 žuvusieji, nors dar jų vis
socialistais*. Parlamente jų į atrandama ujo namų griuvė- 

, yra 30 atstovų. ■ gjafc Medžiaginių nuostolių

Brandtas įspėja 

kairiuosius

t Brandtas smarkiai kritika- 
’i vo savo partijos kairiuosius, 
' kurie vadinasi "jaunaisiais

Brocktono m imt o majoras Crosby vaaario 14 d. priimi Brocktono Lietuvių Taryboa delegaciją ir J Brandtas pareiškė: Jei. 
pasirašė deklaraciją, skelbiančią Vasario 16 de— Lietuvių Diena. Nuotraukoje ii kairės j dešinę: ^as malw» *ta“ 3V pareiga 
pirmininkas Bronius Burba, narė A. Bnikauokie ni, aidi majoras Crosby, narė Ona Eikinienė ir
iždininkas Mykolas Gofensas.

vra iš vidaus piktai kritikuo.

' galį būti apie $1 bilionas.

Tornadai kilo, siūbtelėjus 
labai drėgno ir karšto oro

apie $65 bilionus.

Tuo metu Afrikoje kelio-
Pompidou nuopelnam ga-! «e valstybėse milionai žino

jimą priskirti Prancūzijos: nių badauja. Iš ten grįžęs

Tūkstantinė auka 

Altai

Valdžiai pašalpa^ 

Lietuvių dienai

Nixonas skolingas 
^mokesčių $432787

komitetas

ti paitijos vadovybę, tai bus bangai iš Meksikos įlankos 
geriau jiems tai daivti ne- j j šiaurę. Tai pažadino ir bai
dant partijos eilėse". Su- Jsias perkūnijas. Nelaimė 
nrask. kad tokie kritikai ga-Į daugiausia palietė pietų ir 

i Ii būti išmesti iš partijos. kitašto vidurio valstijas ligi 
Į u , .... pat Kanados. Štai tik keli

Brandtas tuos kairiuosius pavyzdžiai: Kentuoky žuvo 
'kaltina ir dėl socialdemo-

iv kratų pralaimėjimo Ham-
71 žmogus, Alabamoje—72. 
Tennessee — 58, IndianojePranas Budrys, gyv. Ro- Tik nepamanykite, kad, Kongreso ------- -,z--

chestery. ltY. Amerikos IJ AV4rfų valdžia jau šelpia mokesčių frttaiga nustatė, burge, Slezvtg - Holsteine _ 52, Ohio —-85. Georgijo- 
Lietuviu Tarvbos skyriui pa- Į Lietuvių dieną. Ne. Taip yra1 kad prez. Nixonas nėra su- «* kitur. je __ North Carolinoje—
aukojo $1,000, pareikšda
mas:

"Šiuos pinigus iš savo 
nedidelių santaupų skiriu

Kanadoje. <mokė> mokesčių $432,787, reJks.

Kanados lietuviai bi iželio mą.

Mat. prezidentas neturė-
29, 30 ir liepos 1 dienomis 
Winnipege rengia dvidešim-

į lauja suvalstybinti svarbiau
sią pramonę, sumažinti iš
laidas karo reikalams, išvež-

5, Michigane—3, Illinois 
2, Virginijoj ir W. Virgini
joj — po 1, Ontario, Kana
doje — 8.

Jjina pi įeitu u * ifliivuiiju.', nių uauauja. is len glĮZęs ncuivicnų MiiMupy romu nuiiiipcgc iui|w utiucciiii- p. . a V«1ci<rfiina T A V iurinn
santykių pagerinimą su Bri- Jungt. Tautų gen. sekreto- Amerikos Lietuvių Tarybai, tąją Kanados Lietuvių die- jęs teisės daryti tokių dide- ! J
tanija ir Kanada, mažą a t-j rius Waldheim pareik ė Įkad j- galėtų daugiau bota- ““ m, «av« naudai’ *•
šildymą su Amerika, nors; kad dėl nepaprastos saus- 
jis, kaip ir de Gaulle, bandė j ros gali pražūti ištisos tau 
vesti savarankišką politiką. tos ir valstybės, 
ir vaizduoti Prancūzijos bu-‘
vusią "didybę“. i Alyvą perkančios valsty-

i bės badą kenčiantiems jau 
Naujo prezidento rinki--davė šimtus tūkstančių do- 

mai bus gegužės 5 d., tad i lerių. o alyvą parduodančios 
jau dabar vyksta kandidatų' — nieko ari>a tiek mažai, 
varžybos. i kad jų pašalpa tesudaro tik

Ir; kitų sutiktos pagalbos.
Atrodo, kad rimčiausias' 

kandidatas gali būti Cha- MilioTUlS gūVO* 
ban-Delmas, 59 metų am-Į
žiaus. buvęs generolas ir,įe/ nepaleidžia 
vienas rezistencijos vadų. j 
Jis būtų Europos vienybės, 
šalininkas ir siektų geresnių;
Prancūzijos santykių su A-j 
menka. Jo kandidatūrą re-; grobtą pernai gruodžio 6 d. 
mia ir įžymūs gaulistai. ! Esso bendrovės skyriaus Ar- 

Antrasis kandidatas ga-l gentinoje vedėią Samuelso- 
lėtų būti Giscard d’Estaing. Į ną, bet pagrobtasis iki šiol 
48 m. amžiaus, 9 metus bu-i dar nepaleistas, 
vęs finansų ministras, geras!
ekonomistas. Jis priklauso: Prieš dvi savaites dar bu- 
nedidelei respublikonų par- vo žinoma, kad jis tebėra j

ną. Tam reikalui Kanados ■ lių atskaitymų savo naudai ’ 
valdžia paskyrė $6,000. Į už valstybei dovanotus do-'gu įsigyti ruskiams iš Lietu 

vos varyti. Matau, kad AI-j Minigterjg dr g HaidagzJ 

tas ir Vilkas atlieka didelį! pranešdamas apie skirtą pa 1
Lietuvos vadavimo darbą, 
kad mūsų šaukimo ruskiai 
bijo ir kad reikia daug pini-

kumentus ir kt.

Sužeistų bus daugiau nei 
tūkstantis. Labiausia nuken
tėjo Kentucky valstija, ku-

Irioje daugybė gyvenamųjų 
namų ir įvairių įstaigų pa- 
.statu sutrupinta į šipulius. 

Į Kai kur oro sūkurys automo- 
Jugos’avijos diktatorius dilius pakėlęs numetė už 100 

- - - - - jardu, o sugriauto banko če
kiai nukrito net už 200 my- 
Hy.

Tito bijo sovietų
Prezidentas jau seniau -

buvo pareiškęs, kad minėtą 
sumą jis sumokėsiąs. I

Į Tito įsakė kariuomenei būti 
Atstovų rūmų teisės komi-j pasiruošusiai atremti užpuo- 

Vyriausybė mano, kad.'tetas nagrinėja prez. Nixo-[
j--------—•_i.a—«no mokestinį pareiškimą, j

norėdamas išaiškinti, ar jis'. Mat, prie Jugoslavijos šie

ivių dienos pir
mininkui V. Januškai tarp 
kitko rašo:

šalpą, Lietuvi

gų Lietuvos laisvės kovai.!S.T, . . , i . . .» vyriausyue mano, sau.Tikmosi. kad ir kiti lietuviai j remdama tokiug p,ojektuS. 
daugiau aukos“ - - -

Žurnalisto kun. J. Pruna- 
į >O($5C^^"khtakMiun^he- n°ri “vo

Likę benamiai gyventojai 
tuo tarpu patalpinti mokyk
lų, įmonių ir kitose viešosio
se patalpose, kur jiems tei
kiamas maistas ir kita pa
galba.

Viceprezidentas G. For- 
kad Maskva laukia jo mir- das, apskridęs nukentėju- 

1 ties. o su ja ir Jugoslavijos sias sritis, pamatė visą su- 
Jau visame pasauly pa- , komunistų tarpusavio nesu-i naikinimo vaizdą, ir prez.

kaip jūsų oiganizacijos pa
teiktasis, praturtina Kana- neduoda pagrindo preziden-Į nos vykdomi Sovietų S-gos. 
dos kultūrinį gyvenimą. Mū
sų noras — užtikrinti Kana
doje galimybę visiems, ku

riua L. šimutis. įiausios sėkmės.

tijai.
Dar minimi kandidatai! 

yra įžymus karys ir buvęs

S gyvas.

tui apkaltinti apgaule ar są- -Bulgarijos ir Vengrijos ka- 
mokslu apgauti. j riuomenių manevrai.

.J

pas tėvus?
! jos sąjungininkais. Jis žino,

tikimų. Tų komunistų tarpe' Nixonas tas valstijas pa
yra ir dideiių Maskvos šąli- (skelbė nukentėjusiomis. Aiš- 

grobė milionieriaus Hearsto; nlnkų kurie Tito mirties at. ku. gvventoiams bus teikia-
Į dukterį Patricija ir kad tė-; vej/gali ”paprašyti“ sovie-i fed^1,.Pes Va dz,os 
vas jau kelis milionus do e- jUs į pagalbą. galba’ .1 ^padengs yi-

’ri„ išUido maistui neturim- kain tai bįvo ALį Jsu nuostoliu, ir kai kunos 
Kaip tai buvo padalyta Ce rv.envietės jau nebebrs at

statytos tokios, kokios buvo.
Praeitą savaitę per radiją ųjinukn ant JAV-se tornadu siav»ėji-

buvo paskelbtas Patricijos 2^01 SUPVK° ant X™ «ana >«
pareiškimas, kad ji laisvu! „„ nusmestos gyvybių aukos vi-

vicicue vci rtutn iviiTVTnt.u. Inoru pasiliekanti pas eiobi-įS®”’ P^OKUrOTO sada nemažos. Pavyzdzun,
VISIEMS KELEIVIO SKAITYTOJAMS, BENDRA-! kus. Siekas nenori tikėti. I ,AV _en n,.okuror.s 192? T, nu0 toT,?do'.^

RSMUAMS LINKI "“d j‘,1?i?Va talia " .8veikul Saxbe vielai 'pareiškė. k»d|§X vSS S"o°«W £ 
RBMUĄMS.UNKI.,^,, t6t, talp aps.spren-.anaig McCarthy laikais fy-l™" ^8 m A-sbamoTe 

dų intelektualai buvo žuvo 268. 1936 m. Mississip-
,_________________ _______ ' Papilę komunistų partiją, o pj _ 419t 1952 m. Aiks-nse

| šiais laikais dėl įvairių prie- jr kjtur _208. 1947 m. Tex- 
J Balandžio 3 d. Bottone žasėių komunizmas jau ne-i ase jr kt. — 169. žužeistųjų 
į25,000 žmonių demonstravo beatrodo jiems toks pa*iškaičius visada keleriopai 
f prieš mokinių vežiojimą įto- trauklus. (didesnis, o materialiniai
Įima* mokykla* rasių maiiy- . , | nuostoliai siekia šimtus mi
mo sumetimai*. Kai kunos žydų orgamza- ]ionų dolerių.

cijos dėl to pareiškė savo.
Laoso sudaryta koalicinė protestą ir reikalauja, kad Deja, tornadų grėsmę var- 

jvyrUu.ybė, jkuri, įeina ir Saxbe pasitrauktų ar bfltų 8» žmogus pajėgs į. 
komunistai. atleistas iš pareigų. į valkti.

.... .... .. . , Izraelio ir Sirijos fronte
Afnkos kolonijų generalinisl artilmjo. duelu labai 
gubematonus Pierre Mess-įaUprėjo. ir bijoma, kad ne-
mer, parlamento P11™>"in-.praeiditų plataną masto ka- n.BR,.Me p, atimt 
kas Edgar Faure, socialistų Į „ sirija >ke|bi , DARBIAMS, FįATlMT'
palties generalinis sekreto-,k.d Bumuiuli ir iTO|iO r
nūs Francois Mitterand ir, lėktuvą. JKIME]
kiti. • • *

įsidėmėtina, kad Prancū
zijos prezidento postas yra 
toks pat svarbus, kaip ir A- 
merikos, tad nuo jo politi
nių pažiūrų priklausys ir už
sienio politikos Jcryptis —j Argentinoje praeitą aa- 
santvkiai su Sovietų S-ga, su, vaitę per 24 valanda* buvo 
JAV, Prancūzijos vaidmuo i jvykdytoi 
Europos Bendruomenėje. J

sklido žinia, kad ”Symbio- 
nese Liberation Army" pa-

Jriu išleido maistui neturtin 
gieriems. kaip to reikalavo koslovakijoje. 

, grobiai.

yt MM9KATCLYKV.
Keleivio Leidėjai, Redakcija ir Administracija

A
dusi.

Londone mirė Izraelio ui-! 
sienio reikalų mini*terio E-j 
ban motina, kilusi ii Lie-; 
tavo* — ii Joniikio.
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Žiogai ir skruzdėles
(Rimties valandėlei)

Tikrai, graži ir pamokanti būtų anoji pasakėčia apie 
žiogą ir skruzdėlę: kai skruzdėlė per vasarą sunkiai dirbo 
ateities dienom, o žiogas neiūpestingai linksminosi, bet 
užtat žiemą turėjo ateiti prašyti skruzdėlės pagalbos — 
prieglaudos nuo šalčio. Deja. mūsų visuomeniniame ir 
kultūriniame gyvenime ši graži istorijėlė turėtų baigtis 
visai kitokia didaktika: nusikamavusi skruzdėlė turėtų 
pulti žiogui j kojas ir, apsikabinusi jo ilgas blauzdas. aša- 
rodama maldauti, kad tik jis priimtų jos kultūrinio darbo 
vaisius... Bet žiogas ir toliau garsiai čirškėtų puotauda
mas ant riebaus varnalėšos lapo, savo bičiulių tarpe gar- 
sindamasis tėvynės sodo mylėtoju ir net šaipydamasis iš 
nepaliaujamai krutančios skruzdėlės...

Mūsų visuomeninio ir kultūrinio darbo skruzdėlė* 
kuria jvairias organizacijas, j kurias žiogai nesijungia 
kultūros klubus ir subatvakarius. į kuriuos žiogai nesilan
ko, fondus, kuriems praturtėję žiogai nė cento neaukoja. 
rengia paskaitas ir koncertus, kurių žiogai neklauso, rašo 
knygas ir leidžia laikraščius, kurių žiogai neskaito.... *

Lietuviškieji žiogai ant kiauliapienės žiedo jau sukū
rė visai atskirą luomą. Prašmatniai pasipuošę kubizdalio 
dulkėmis ir net titulais, labai dažnai dėl pramogos jie 
spiaudo žeme repetojančiai sknizdėlei ant galvos, vadin
dami tą išdaigą ilgi kultūrine ar visuomenine veikla...

O. koks didis skirtumas tarp žiogo ir skruzdėlės! Žio
gas turi ilgą snapą, kurį galima aukštai užriesti, jis gali 
skraidyti ir pakilti net virs .kultūros klubo tpirmininko 
skrybėlės ir nutūpti tiesiai ant puotos stale išdėstytų vi- 
nigretų, vištos kepenėlių ir plačioje lėkštėje pakloto įūky- 
to jaučio liežuvio. Dėl to. kai viešo renginio salėse sunkiai 
alsuoja penkios nusikamavusios skruzdėlės, tuo pat metu 
žiogų pilni privatūs baliukai, asmeniški apsisveikinimai 
ir aipsigerfoimai. O jeigu dar turtingų žiogų vestuvės!.. 
Tada jau tikrai tūkstantis ir viena "tremties“ naktis, šau
nesnė, negu būtų Lietuvos nepriklausomybės atgavimas.

Mes čia neraginame lietuviškąją išeiviją iš patrio
tizmo dėmėti trinyčius, avėti nagines ir pasižibinti taką į 
jubiliejinį stalą balanomis. Bet vis dėlto...

Mes nesiūlome ir jaunamartėms dėl tėvynės laisvės 
per medaus mėnesį vilkėti juodus gedulo naktinius marš
kinius. Bet vis dėlto...

Mes nesiūlome asketiško susilaikymo nuo pramogų, 
sauso tautinio pasninko per Velykų šventes ar už
nuodėmes gulėti kryžiumi ant aštrių lovos spyruoklių

per didelis griežtumas. Viskas draudžiama. Atsiranda 
tiki a dresūra. Iš vaiko reikalaujama per daug. Antra klai-1 

* da yra tėvų meilės stoka ir vaiko reikalų nesupratimas, 
i Dar viena žymi klaida yra. kada tėvai patys junta, kad 
j klysta, bet jokiu būdu nenori tai savo vaikui pasakyti.

Mažieji pacientai priklauso įvairioms visuomenės 
klasėms. Negalima pasakyti, kad tam tikros kategorijos 
tėvų vaikai turėtų daugiau charakterio klaidų. Bet vienas 
bendras pažymys yra pas visus — tai meilės stoka. Tėvai 
nemyli vaikų ir tą meilės trūkumą jie bando atlyginti, 
pink darni vaikui labai brangius daiktus. Tuomi juos per 
daug išlepindami. Ir neturtingi tėvai perka žaislus, kurie 
žymiai perviršija jų kuklų biudžetą. Bet vaikas tą meilės 
nebuvimą jaučia ir bando visokiais būdais atkreipti tėvų 
dėmesį į šape. Net ir vogimas iš tėvų yra ženklas, kad 
vaikui trūksta meilės. Jis ją bando net pavogti.

Dar viena didelė tėvų klaida yra visiškas analfabe- 
.izmas auklėjimo klausimais. Jie neišmano, kas yra auklė
jimas. Neiūaito nė vienos knygos. Kartu reikalauja iš vai 
lo tokio elgesio, tarytum jis būtų suaugęs žmogus. "Mū
sų Vakarų visuomenės sistemoje nėra vietos vaikui, ji yra 
sudaryta tik suaugusiems žmonėms“, sako ponia psicho- 
ogė. "Vaikas palieka nesuprastas ir tiesiog keršija tė
vams savo blogu elgesiu, nepaklusnumu, brutalumu ir Lt. 
Visiškai nesimoko mokykloj, nors yra labai inteligenti 
kas. Ir blogiausia, kad tėvai iš vaikų, užuot meile, gerą 
elgesį peika žaislais ir saldumynais arba bau-mėmis“.

Daug tėvų yra perdaug ambicingi dėl pasiektų gerų j 
rezultatų mokykloje. Yra vaikų, kurie mokosi vidutiniš
kai. Tiesiog negali geriau. Tėvai nenori su tuo sutikti ir 
verčia juos geriau mokytis, gauti geresnius pažymius. Ui 
gerus rezultatus duoda dovanas. Už blogus pyksta, bau
džia. net muša. O vaikas ne visada gali gauti pačius aukš
čiausius pažymius, ir tokia konkurencija labai gadina 
vaiko charakterį. "Mūsų pasaulis kreipia per didelį dė
mesį į išorinius dalykus. Kiekvienas visur nori 
Uždiibti vis daugiau pinigų. Tempas auga,

Spaudos draudimo sukaktį 
minint

Po 1963 
kurio

1963 metais nepavy-.taispradėjo leisti "Žemaičių! 
lietuvių-lenkų sukili-Įir Lietuvos Apžvalgų“.

UŽBAIGTI MlLlOr^!, :

To siekią šiemet Lietuviu 
Fondas. Pernai jo vajuar da
vė $102,151. Šių metų vasa
rio 28 d. fondas turėjcr pa
grindinio kapitalo $902,448.

be-

mo prieš caro valdžią 1964 
m. buvo uždrausta spausdin
ti ir platinti lietuvių raštus 
lotynų raidėmis. Dėl to drau-

Jauncsniųjų kunigų tarpe 
atsirado nepatenkintų ir 
"Apžvalga“, todėl 1896 m. 
jie pradėjo leisti "Tėvynės

dimo panaikinimo lietuviai Sargą“, kurio vienas iš svar
bu ano meto Lietuvos oku- j biausių šulų buvo kun. J. 
pantu kovojo 40 metų. Toje > Tumas-Vaižganta 
kov<voje šimtai lietuvių ir sa
vo gyvybę paaukojo, bet gy
vi likusieji laimėjo: 1904 m. 
egužės T d., (pagal naująjį 

kalendorių) draudimas bu
vo panaikintas.

Spaudos draudimas smar
kiai suvėlino mūsų tautinį 
atgimimą* kuris tesustiprė- 
jo tik 1888 m. dr. Jonui Ba-

1899 m. Bitėnuose pradė
tas spausdinti Lietuvos so
cialdemokratų partijos or
ganas "Aidas Lietuvos Dar
bininkų Gyvenimo“, o nuo 
1901 m. ir tos partijos "Dar
bininkų Balsas“, kuris pra 
džioje buvo spausdinamas 
Tilžėje, vėliau Bitėnuose. Jo 
3 numerius suredagavo VI.

sanavičiui pradėjus leisti Siratavičius, o kitus Au- 
gustinas Janulaitis.Aušrą gustinas Janulaitis.

šį kartą aš čia neminėsiuNegalint Lietuvoje spaus- t/y. ... 1 .v
diati HetuvtUų ntt£ jU bu-1 įAY'“ .e 
vo atauadiiuuni užrienyje, 7u.rn» >k! 1904 ■". skaičius 
Mažojoje Lietuvoje, dau- U?p pat buvo nemažas. Tai- 

ir per sieną gl, kai Lletuv°Je buvo Pa-

Vajus skelbiamas ir šie
met. Jis bus pradėtas fopdo 
suvažiavime, kuris šaukia
mas gegužės 4 d. Chicagoje. 
Jaunimo Centre.

Fondo valdyba neabejoja^ 
kad šių metų vajus bus sėk
mingesnis negu pernykštis, 
ir pirmasis mUionas bus 
baigtas.

Spaudoje jau buvo rašy
ta. kad mirė Jonas Kruko- 
nis. kuris savo nemažą turtą 
užrašė fondui. Jo suma dar 
nėra paaiškėjusi, bet snėia- 
ma. kad ios vienos pakaks 
milionui baigti.

Norintieji savo tuitą pa
likti fondui, testamente turi 
taip parašyti: For Lithua- 
nian Foundation in thė .Of
fice of the Secretai-y of lilli- 
nois State under Certiffcate 
Nr. 17755, March 14, 1962.

Fondo valdyba prašo na-•laptai knygnešių įgabena* naikintas lietuviško rastoj nūs visada pranešti savo ad- 
mi į Lietuvą ir čia platinami. drayHunas. lietuvių peno- > re8O pakeitima, taip pat ir a- 

Piiroaais lietuviškas laik- • ^mė spauda užsieny jau bu-j pie nario mirtj 
raštis buvo Fr. Kelkio "Nu-jV0 lsvarlusl 1 24 vaSQ* . Dar keli žodžiai apie fon- 

u®-1eidavimai apie Evangelijos' , Šia proga noriu prisimin-. do vajus. ’
‘ Praplatinimą tarp Žydų ir b mūsų kolonijoje Fo. Bo«-, LB apylinkėms buvo nu- 

ir I P««onų“, kinis išėjo 1832 ‘“"e leidžiamų "Keleivį“,' statytos .kvotos. Iš 64 apv-
įr, Kas nespėja m Karaliaučiuje. '■"ris Antano Žvilgilo buvo į linkiu 22 sutelkė daugiau.

pradėtas leisti 1905 m. vasa- ’ negu buvo skirta. Daugfaū- 
rio 9 d., nė metams nepraė- į šia prašokusios nustatytas 
jus. kai Lietuvoje buvo pa-;kvo*as buvo šios apylinkės: 
naikintas spaudos draudi-' Marquette Park - Chicago, 

į Bostono. Wateiburv. Conn.. 
Apeinančiu metu vasario Cicero - Berwyn. III., ir kt.

Yra apylinkių, kurioms

kartu, yia smerkiamas,“ sako mano pažįstama. . lg49 m p Kuršaitis
Aš pati atsimenu vieno gydytojo šeimą, kur motina ’ taip pat Karaliaučiuje leido 

savo dvylikamečiui sūnui taip vieną kartą pasakė: "Ne- Keleivį. Kuršaičiui pasitrau- 
drįsk dar kartą sugrįžti namo su tokiais blogais pažy- kus, nuo 1883 m. Einoris 
miais“. Vieną dieną vaikas tikrai negrįžo iš mokyklos Tilžėje ir Klaipėdoje leido j me
namo. Medkirčiai tą berniuką atrado aukštuose durpy- ’ Keleįvį“
nuose.
Dievaži

PflUin Hfin.TLvK vs.suvLt; n 1878 m. Klaipėdoje išėjo 9 d. "Keleiviui“ sueis 70 me-‘ Yra apylinkių, kuriomsGalėjo liūne nakt| nuskęsti. O tėvai gi inteligentai! M rįdagįojai^a, ty. šita narbinva sukaktis dar reikia pasitempti nusta-
3 — "Lietuviška Ceitunga“, ku- turėtu būti tinkamai sutikta tytai kvotai įvykdyti. Pav.,

Tokių pavyzdžių yra daug. Paminėsiu' dar neseniai rioje buvo išspausdinta ne- ir pažymėta, nes per tokį ii- Los Angelės apytthkei dar 
ga savo amžių tas savaitraš- trūksta $54,899, Clevelando 

$51,440, Detroito — $ 
192.

, tuviškoje išeivfjoje, bet ir Fondo lėšas. aišku, sude- 
Bet visi šitie ir panašūs aplamai Lietuvos kultūros da daugiausia JAV lietuviai.

,Jš kitur tėra tik 61 narys. 
: Ju sudėta $14.868. B tos su-

Bet vis dėlto... . ... - - . -. trim e
Vis dėl to. žvangant aukso apyrankėms ir žėrint ant- b| kalėjimo sąlyginiai. Ir gerai tokiam barbarai, pagal-

kaklėms — bent akimirką vienoje ausyje išgirsti gramdi- v°Jau perskaičiusi. Nebedrįs dukros mušti. Prūsų Lietuvos laikraščiai. istorijoje,
nių žvangėjimą, kai buvo surakintas jūsų pačių ar jūsų ar-' Dar dažnai tėvai nusikalsta prieš vaikus, žinodami, lietuvių tautiniam atgimi- j 
limo giminė. J kad klysta, bet vistiek nesutikdami ir tvirtindami, kad jie mui neturėjo lemiamos i

J. V. Sūduva*

Poškant atkemšamoms šampano bonkoms, prisimin-1 vieką geriau žino. Kiekvienas gali padaryti klaidą. Ir la- reikšmės, nes jie buvo spaus-‘ „ NIEKAS!
ioivaiorsiunti iv tusw čnviue i ruaVau^i nūn Vilviu ’ dlYlAITII CPOtlAkoiTIlS raidėmis, i *ti ar bent įsivaizduoti ir tuos šūvius į pakaušį, nuo kurių ’ bai geri tėvai nėra tobuli Bet reikia turėti drąsos prisi- dinami gotiškomis raidėmis, j 

pažinti vaikui ir atsiprašyti. Vaikus auklėti yra labai su- Djdž. Lietuvos lietu-1
dėtin^i. sunkus dĮrb^reikaJau,^, iš tėvųidoug meilė,..^ų'oidž. Lietumi aiitua- 
Kantrybes. pasiaukojimo ir žinių. Vaikas nėra tėvų nuo- K..Ti..,nm.nini„ jr oolitiniu 
savybė, kurių reikia dresiruoti, bet atskiras individas, ku-’.įj',^-^ ų P U 
ris turi savo valią. Reikia skaitytis su vaiko dvasinio pą- ): .
šaulio problemomis. Reikia vaiko ne^jgąųdiūėti, jam ąie. ’ Uidziausios svarbos tebu-

krito tūkstančiai laisvę mylinčių lietuvių.
Tepantis kūną "šventaisiais“ Elenos Rubinšteinienės 

aliejais — >kad eilę nepriklausomos Lietuvos švietėjų, 
mąstytojų, valstybininkų, pilkų žmonelių ir vyskupų Sibire 
gyvus užėdė utėlės...

Prisiminti nors ir trumpam. Perdaug ilgai nesikan- 
kinti. jeigu atpratus širdis nuo tokių minčių pyksta. Bet 
•vis dėlto, gal ir pajustume šiokį tokį teigiamą poveikį?

Gal atsigniaužtų delne įšalęs doleris.
Gal nukristų nuo akių migla ir paregėtume kultūros 

žurnalo, knygos ar laikrsdščio raides...
Gal atgytų tėvynės vaizdas ir nunykęs tautinės sąži

nės graužulys...

NEPERSEKIOJO I

<mos Australijos suaukota 
$6.252, Kanados — $2.508.

RUOŠIASI SLA SEIMUI

Vilnyje“ kovo 26 d. kaž-, .
koks A Milkevičius paraSė' "iame StotterJIrttra viebbn- 
ilea straipsni, kuriame tarp * Pr“'.dfe SLA «*-
kitko rašoma, kad 1937 m*;
grupė demokratiškai nusi-. ’’ ant SLA n-aos ^ritieš
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kad nemeiuoti.pa^ St^^^ 1886 m" ir° buvo
nai? Tu dar per mažas ir nieko nesupranti.“ nestl 1 amnestijos jsta-i .per mažas ir niežo nesupranti

Gerai
vus, kad jie
ko psichologė, ir tam reikia daug takto ir diplomatinių 
triukų. O kartais vaikas taip pamėgsta šią psichologę, kad

spausdinama lotyniškomis 
i. jeigu tėvai tai pagaliau įžiūri. Nes įtikinti tė- raidėmis ir skirta specialiai projektą surinkus 
jie klysta, yra irgi labai sudėtingas dalykas, sa- Didž. Lietuvai. Joje, be pa-j parar„ įr savo

i J .................... i -n k* • r i nebenori eiti su motina namo. Motina išvilioja tokį sal-Gal sumažėtų įssipaginojimo kančios, piktybinis ne-1 . . . . . , m * • ,_ V*
žuvio niežulys, o padidėtų savojo tautiečio meilė...

Ir gal išdidusis žiogas broliškai savo nužvilgintais
sparnais prisiglaustų prie susikūprinusios skruzdėlės...

PATAISYTINA KOREKTŪROS KLAIDA

Praeito numerio vedamojo antrosios pastraipos pir
masis sakinys turėjo būti šitaip išspausdintas:

"Taigi gal atrodytų, kad komunistų vadai ir eiliniai, 
kovojo

laisvės, prieš visokeriopą cenzūrą ir policinį visuomenės 
nuomonės formavimą ir jos politinių ar kultūrinių veiks
mų rikiavimą.“

eiti pas vaikų psichologę. Atkritus kiekviena liga yra sun 
kiau gydoma“.

Besikalbant ir gurkšnojant kavą, laikas greitai pra
slenka. Padėkoju psichologei už įdomų popietį, o ji kvie
čia mane dar kartą atsilankyti

— Kilni moters profesija, nors nelengva, — sakau 
be kitų tikslų, koypjo ir dėl spaudos bei žodžio ir minties Į jai. — Reikia labai mylėti vaikas. Ar nemanai rašyti kny

gą? Praverstų pačios patylimai tėvams.

Mažasis vaiko pasaulio 
akiratis

p“- šns.p,srsr£s;s

sveikinimų. Jų kainas:- visas 
puslapis — $40, pusė —$29. 
ketvirtis — $10. Norintieji 
išspausdinti ir nuotrauką 
primoka už klišę $4. ; :

Tame leidinyje bus ir rė
mėjų sąrašas, i kurį bus įra
šyti paaukojusieji ne mažiau 
kaip $5. i

Skelbimai ir sveikinimai 
nriimami iki š. m. birželio 
1 d. Tekstus ir čekius siųsti 
adresu:

SLA Convention Conuait- 
tee, c /o Mr. Alezandeė 
Chat>lik««, 788 E. Brodtray, 
So. Boston, Mass. 02127.

įniž 
Zo,000 

parašustiredr. J. Basanavičiaus, ra- Į eilž Lietu.
šė įžymiausi ano meto liri"* • vos veikėjų, kaip daktaras 
vta ii ragino hetuvms do- K Grjn,« M.'sĮeževičius, 
mėtis lietuvių kalba, žavėtis | A Stulgįn?kis y. Čepinskis 

8a.’-| ir kt.
dainiais namo ir nebegrįžta. Terapija nutraukiama, nes Hidinra Mnriia' 
motina pajunta pavydą. "Nelaimingas toks vaikas,“ atsi-j^. tautinę sąmonę. Tokiu ’ “ " 
duse ja psichologė, "jam jau būtų vuvę geriau visai neat- {badu ji daug nutautėjančių Taigi, jie savo parašus da- 

t i nna vaiku nainhnlrurtt Atlrritna kiekviena litrą vra aiin. »ir-i.__ >4____ ____ :____ 4__ VP. ir nipkas iu dėl to TlPUPr-lietuvių atgaivino ir net pa
stūmėjo į kovos dėl kultūri
nės ir politinės laisvės sąjū
dį. Vienas tokių "Aušros“ 
atgaivintųjų buvo ir Vincas 
Kudirka.

vė, ir niekas jų dėl to neper 
sekiojo.

Bet "Vilnies“ skaitytojam 
būtų labai įdomu, kad tas 
pats Milkevičius plačiai pa
rašytų. kaip su panašiais po-

Nors "Aušra“ ir stengėsi litinių kalinių užtarėjais el-
oatenkinti visus lietuvius, 
bet, lietuvių visuomenei vis 
labiau bręstant, iškilo reika
las spaudoje nagrinėti daug 
platesnius ir konkretesnius 
klausimus, negu šis pirma
sis laikraštis aprėpė. Laikui 
bėgant išryškėjo visuome
nės pažiūrų skirtumai, ypač 
dešinioji ir kairioji srovė. 

1887 m. Tilžėje pasiro-

— Kada nors rašysiu. Vėliau. Kada turėsiu daugiau 
duomenų, nors ir dabar mano pluoštas yra jau gan storo
kas. — atsako ji rimtai.

Grįždama namo ir įsmeigus akis į automobilių užpa 
kalines šviesas, mąsčiau. Kiek yra šaukiama prieš dbortą?
Bet kiek mažai yra sakoma: "Tėvai, mylėkite savo vaikus 
labiau negu save.“ Vaikui svarbiau meilė negu praban
ga, puošnūs drabužiai, brangūs žaislai ir saldumynai. Ar
nereikėtų giliau susimąstyti: kas iš tokių nemylimų irjdžiusi "šviesa“ dar mėgino 
nepageidaujamų vaikų išauga? Ar mūsų dabartinės vL|tM abi sroves patenkinti, 
suomenės smukimas, nusikaltimų didėjimas nėra kilęs Mi J,®j1Ka,n-aukojimokl.id,T Kaz atritinta.kurio, -Irt**’ p£

giamasi Sovietų Sąjungoje. 
Juk ten tokie užtarėjai yra 
grūdami į kalėjimus ar psi
chiatrines ligonines ir kitaip 
persekiojami.

Lauksime ir mes tokių in
formacijų, kurių A. Milkevi 
Čius tikriausiai turi pakan
kamai.

lindai filiai tiki sielos ap
sivalymu, jei fauna suval-ZENTA TENISONAITĖ

(Tf*h,") 9i0 »"K*yW~ “”»■ niekasariaukia?TMaiĮiaariĮTį|Tkn

Blogiausia yra, kad visos sveiko vaiko charakterio Iba, arba užsiėmus visuomeniniais reikalais). Arba dar nsn kažkokia kairumą ne- 
Uaidos kyla dėl negero tėvų auklėjimo. Tiksliau būtų — j baisiau, kada tėvai vaikui pasako, kad jis gimė per ktaid% paMžymėjo, bet dešiniajai >r mėšlas. Ii
piįvna perauklėti tėvus, tada vaikas savaime taptų nor-: jo nenorėjo? Susimąstykime, nes — "ką pasėsi, tą ir pian» srovei buvo nas, mišinio gaminami tie

MMamMMmmr

Imkit ir sfcaitvkir 
Kipre Bielinio

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

malus. Pati didžiausia tėvų klaida, pagal psichologę, yra si.“ tad kunigai tais pačiais me- buklingi“ pyragaičiai

Joje smulkiai 
bolševikinio teroro 
too vergų stovyklos, kuitess 
kentėjo ir žuvo ndtaų 
bradai ssssrys, gfanteės Ir 
drnural **
76
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keleivis, ęo. bostor Nr. 15,1974 m. balandžio 9jhiilapie trečias

Okupuotoje Lietuvoje
Rtufd okupantai, Salin ii Lietuvos!

Kaimo Jurgio užrašai

Dviguba* sukaktuvininkas

kin, Dorothy Oldham, Bur- K.F. vietos klubo susirinki-Į Iki XI amžiau* pabaigos
dūlis; Brocktono mišrus mas. Be kitko, diskutuotas Europos armijos neturėjo 
choras, vad. J. Gaidelio, Jono Aisčio paminėjimo rei- chirurgų. Sunkiai sužeisti 

................................ ” ’ ‘—*- *- kariai buvo pribaigiami spe
cialiu durklu trumpa ranke
na, vadintu lotyniškai mize
rikordija.

į Montrealio Lietuvių Aušros kalas. Federacijos pirminin- 
• Vartų parapijos mišrus cho-|kei Irenai Banaitienei laišku 
I fuc Vnmn T floiAolizt vari nava (TinilS. nilt<lVta StGlGTtl

Neramu* jaunimas
nų mikroskopą, kuriuo kar- 

Lietuvos komjaunimo 18-tu galima ir fotografuoti, 
tajame suvažiavime keli
kalbėtojai pripažino bruzdė
jimą Lietuvos jaunime. Pa
sak E. Poškaus, ”dar paši

ls radijo stoties WWEL, 
‘banga AM 1,430 KC kiek- 

demijai padovanojo moder- vjeno sekmadienio 11 vai.

Paskirti Dainų šventės 

vadovai

rylą praskamba: "Lietuviais 
esame mes gimę. lietuviais 
norime ir būt...“ Taip prade
dama ” Lietuvių radijo va-

nas privačias rankas. Jos 
buvo sujungtos ir pavadin
tos: "Lietuvių radijo valan
da Laisvės Varpas“. Tuo 
vardu ji tebeveikia ir šian
dien. • • •
Tai politinio, bendruomeni-landos Laisvės Varpo“ pro-

w grama, prie to dar įprastiniu nio, kultūrinio ir meninio 
taiko jaunuolių, kurie, prie- Kitais metais bus Lietu- j tos programos vedėjo Petro pobūdžio lietuviška progra-
šiakfts nrnna<rando« saikiai-»• šnkin ivpntA Viščinio žodžiu: "Sveiki, ma. Per ją atitinkamomis 

malonūs lietuvių radijo va- progomis yra kalbėję ir aiš- 
landos Laisvės Varpo klau- kinę lietuvių veiklą ir sie

liškos propagandos sūkiai- Vos dainų ir šokių šventė, 
dinti, užsikrečia nesveiko-Jos meno vadovu paskirtas 
mis nuotaikomis, savo netin-iialMjies artistas K. Kavec- 
kamu elgesiu žemina tary-kas vyriausiais dirigentais—
binio žmogaus vardą“. ‘ ......... .

(E) nusipelnę meno veiKejai A.
sytojai!“ ; kius Vliko, Altos ir Lituvių 

' Bertdrtiomenės vadovai, ra-

Akademija gavo modernų 

mikroskopą

Krogertas, L. Abarius n nu
sipelnęs artistas A. Jozėnas.

Jau dvidešimt metų akam- .vtojai dailininkai moksli.
•i tesu Imtuvui (riflcmo iv *. . . __ba toji lietuvių giesme ir 

sveikinamieji žodžiai. Tai- ninkai. Buvo perduodamos 
specialios programos apie

šokių dienos meno vadovu i g >’ra jaukta ii sukakties. žymesniuosius asme-
ir vyriausiuoju baletmeiste- Bet ta dvidesimtmetine sU'.‘nis (Maironį. F. Kiršą, M.

1 Izo.iztic irvo nuntrucį iv na ii ar   . * . .

jo oangomis snunuanu ne- seimų; nuo pat 1954 m. kiek- 
meno tuvisko žodžio, dainos, mu- vien? kart, Vla paminimos 

reikšmingesnės sukaktys ii

Lietuvos 
demijos 
menas
JAV-se, Lietuvoje tebevei- riumi — nusipelnęs ___ __
kiančiai veterinarijos aka- veikėjas V. Bartusevičius. ! zikos ir vaidvbos sukaktis

M' > ®oA
tolimame nuo gimtojo kr;.:. dienog (Vasario 16, Tragiš- 

T. to Bostone ir jo,apylinkėse. į karis birželis. Motinos die-

ras, komp. J. Gaidelio vad. 
j Vyrų sekstetas, Burdulio 
penketukas iš Worcest'erio; 
aktoriai: Vitalis Žukauskas. 
Algimantas Žemaitaitis ir kt.

šių metų pavasarinis ir 
kartu sukaktuvini* Lietuvių 
radijo valandos Laisvės 
Varpo koncertas bu* š. m. 
balandžio 21 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje.

Tame koncerte programą 
atliks viešnia iš Lenkijos 
solistė Ona Aleksaitė.

Sveikindami sukaktuvi
ninką laisvės Varpą ir ne 
pa vargstantį, nors ir sunkiai 
dėl lėšų stokos bcsitrūsiantį 
Petrą Viščinį, linkime iš- 
tvei-mės dar nors iki kitos 
dvidešimties metų sukak
ties ! ___

Taigi, iki pasimatymo ba
landžio 21 d. So. Bostono L 
Pil. d-jos salėje. Laisvės 
Varpo koncerte!

Kaimo Jurgis

paraginus, nutarta steigti 
Vasario 16 gimnazijai remti 
ratelį. Į jį įstojo S. Valiukie- 
nė. V. Gruzdienė. V. žem- 
liauskienė, A. Lipčienė. Da
bar jau yra 9 nariai. Žido- 
niai net už visus metus su
mokėjo nario mokestį. Rate 
lin dar įstojo Antanas Gruz
dys ir Vytautas Valiukas. 
Tai gera pradžia. Nariai mo
ka po vieną dolerį per mė
nesį. Tikimės, kad mūsų 
mažoje kolonijoje dar atsi
ras ir daugiau norinčių gim
naziją paremti.

Prieš kavutę dar pasira
šyti prašymai senatoriams ir 
atstovams Simo Kudirkos iš
laisvinimo reikalu. Jau gau
ti atsakymai iš šen. A. Ribi- 
coff. iš kongresmanų R. H? 
Steele, R. A. Sarasin, W. R. 
Cotter.

Aibių* Lipčienė J 
POGRINDŽIO KRONIKA !

UŽSAKYKITE TUOJ!

TIKTAI PER
INT E R T R A D E 
E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETUVĄ?

ANGLIŠKAI 1,

NEW HAVEN, CONN. 

Įvairios naujienos

JAV Lietuvių Romos Ka-' 
talikų Kunigų Vienybė ang-J| 
lų kalba išleido Lietuvoje!, 
slaptai spausdinamą ”Bie-|

M ■ • • i • w !• , , . n , , . ina. Kariuomenės atkūrimo i

Nouiiių dailusis žodis 4sSS! -. . . . . . . . i— ««-.
Į kraipos laikraštis "Darbi-* politinio, visuomeninio ir! Praėjusių metų lapkričio. Kroniką“, kurioje yra daug 

Rašo Bostono Lituanistinės Mokyklos penktojo skyriaus ninkas“’ dabar išeinąs New kultūrinio pobūdžio žinių, mėnesį Balfui surinku $65 medžiagos, kaip komunistai 
. a . ... ~ , ... - ,. . . | Yorke. 1933 m. Kunigų Vie- paįvairinant jas lietuviško- ir įlysto centrui. $10 au-Į persekioja religiją. Leidėjai

mokytojos Aldonos Dabnliene* mokiniai »nybės Bostono provincija j mjs dainomis ir muzika; kojo M. ir G. Židoniai, abu»ragina tuos leidinius kuo
i buvo pasiryžusi įsteigti Lie- perduodamas lietuvių jauni- pensininkai ir abu pereitą plačiau paskleisti amerikie-

imti Lietuvą. Kryžiuočiai tuvių katalikų radijo prog-j^ pusvalandis ir stengia-' vasa,ą pergyvenę operaci-,čių tarpe, 
slėpdavosi mano aukotuose ramą, tačiau neištesėjo. 1934, ynasi įvesti lietuviškos lite- jas. po $5 —SLA 142 kuo-! 
krantuose, kad lietuviai
nepamatytų.

Aš dar ir dabar turiu gra- mos Katalikų Uarmimnkų • » • • i • ’ ’ j na tik 50 centų,
žius-krantus. Medžiai, kurie sąjunga:, leidusiai Darbinin-1 Labai trumpai peržvelgę Tautos Fondo Vliko dar-: žill_ afb.pųn.
auga pakrantėse, yra dideli, ką. Ta sąjunga pasiūlymą 20 ir 40 metų sukaktuvinin- bams remti būrelio 6 nariai; ‘ *
Mano krantais gyvulėliai bė- priėmė, ir numatytos prog- ko "Lietuvių radijo valan- aukojo po $10, dr. J. Vėbra- Religinės Šalpos Komitm- 
ginėja. Daug upių įplaukia rainos vedėjais pakvietė dos Laisvės Varpo“ veikla Iš viso pasiųsta $90. tas, 64-08 Mth Rd., Matf> 
į mane. Aš plaukiu beveik Darbininko redaktorių Ari- radijo bangomis, pažvelki-; Už 1973 metus LB solida- peth, N.Y., 11378. 
per visą Lietuvą. Kai upės toną Kneižį ir šv. Petro pa-'me į jo darbuotę, vykdytą rūmo mokestis išrinktas be!
atneša savo vandenį, man rapijos vaijonininką Rapolą, nuo 1955 m. už radijo sto- vargo. Deja, du asmenys at- Padėkos žodi* 
daug ką papasakoja. Beveik Jušką. Pirmoji tos radijo ties sienų. sisakė mokėti ir pareiškė.] . u v *• - •
viską, kas dedasi visoje Lie- programos dalis suskambę-' _ , 'kad jie išstoją iš LB. Pati' «°ju gert) .K. Šimėnui
tavoje. jo Bostone 1934 m. gruo-i Tur būt, nerasime Bosto- irmoji „„ «,|idara. uz taip jauto) zo<l, Relei.

Dabar man liūdna, nes džio 14 dieną. ne J<> aplinkoje kvepuo- m() makegtj sumokėjo Ona vyje“ mano brangios zmo-
Ttofuvo ~ i jancio lietuvio, kuns nebūtų vri,i-fl„ nos Antaninos mirties pro-
nlaukinia mann vnnd ^1<? Bjaslinkus metams. Dar- atsilankęs ir gėrėjęsis kas- • ga. Ačiū visiems dalyvavu-

J eniu> £11)jnko adminif.trątorius,met sukaktuvininko pavasa-- ukrainiečiu katalikiškas 8,ems Šermenyse, laidotuvė-
Peldzius dėl finansinių sun- rį, o kai kuriais metais ir ‘"U- dienrašlk America leidžia- ir pareiškuriems paguo- 
kumų pasiūlė tą programą; denį ^ruošiamais koncer- <U-
nutraukti. Su tuo buvo su- tais. Šio pobūdžio sceniniai!m Philadelphijoje, Pa., Pečiulis
tikta Taniau rvrtin<ra« ir’ • • • a 1U i VasaHO 14 dienos laidoje IS-teikto Antanas ,! Vytauto Valiuko Wa1polle. Mass.

, Conn. programos trinią ytasiemž J poliu. Ir ne veltui: tie kon-į„^klSSybės “3

NEMUNAS PASAKOJA

Seniai, labai seniai gyve
no valdovas,, vardu Nemu
nas. Jis buvo labai stiprus ir 
labai mylėjo savo kraštą. Jis 
labai nenorėjo mirti. Jo sva
jonė buvo aplankyti kiek
vieną Lietuvos kampelį, pa
matyti visą Lietuvą.

Bet Nemunas netikėtai ir 
staiga mirė. Tada pakilo di
delis vėjas, ir pradėjo labai 
smarkiai lyti. Tiek prilijo, 
kad net upė išsiliejo.

Žmonės tą didelę ir gra
žią upę pavadino savo myli
mo valdovo Nemuno vardu.

Į Nemuną įteka Neris, Mer.] 
kys, Dubysa. Šešupė. Jūra.!
Jame randame daug įvairių! 
žuvų. Nemunu plaukia daug! 
ekskursijų pasigrožėti gam-Į 
tos vaizdais. Nemunas yra į 
Lietuvos gražiausia i/ii-1—$88.

imtuose ramą, tačiau neištesėjo. 19341 ynasi įvesti lietuviškos lite- J4*8- -po $5 —SLA 142 kuo-! Yra išleistos 3 knvgelės, 
ziai jų metais tas sumanymas buvoI ratū,-os (proZos ir poezijos) Pa ir Jukoveckai, kiti ma-1kiekvienos kaina $1. Kas už- 

perduotas šv. Juozapo Ro-. valandėlę. , žiau. jsisako bent 5 egz., Ūda kai-
įu gra- mos Katalikų Darmininkų • » • • į • • * j na tik 50 centų.

KELEIVIO RĖMĖJAI

Aukojo:
J. Bartosh, VVinsor,

giausia upė.

Dana Vaikelytė

NEMUNAS

! ant savo pečių ir ją vedė ke- įeitai kiekviena karta yra,’ 1 • v mi :ipri,K minAnl Minėjimas pyko New,

Mano draugai yra Neris, 
Nevėžis. Dubysa, Jūra, Še
šupė, bet pati geriausia 
draugė yra Baltijos jūra.

Labai daug kryžiuočių 
plaukdavo manimi. Jie vis 
plaukdavo iš savo pilių iki 
Dubysos, tada Dubysa aukš-

A. Juknevičius.
' Fla., — $20.
! E. Eismont. Santa Clara,.^ Vienok ir jam po kurio lai-, ji mūsų solistai ir’muzikai, 
Calif., — $8. ; ko ta našta tapo nepakelia-j kviestiniai ir vietiniai.

Po $5.00; A. Kabasinskas, j nutraukusiai967^ T°kių žymūnų per bosto-
Cleveland, Ohio. K. Tarno-;Sslnidk^ k^^
šaitis So. Boston, Mass. ‘ r ♦ • v • - 1 "ėerengą“ yra perėje per 30w io AA. A Tnrainc Wpv i lietuviams. Niekas nesiryžo! .,5 e * J. P^jęPo $3.00. A. Tamkus, Wci- tokiam Petrag, Visas Chicag.a operinis eli-

tas, Los Angeles solistai, 
Kanados ir net tolimosios

Miami, lerius metus, kol pervargęs'labai aukšto meninio lygio, 
j perdavė Jonui Romanui.1 nes juos atlieka žymiausie- Havene sausio 19 d.• «

Vasario 16 proga 
dienraštis The New Haven

šiandien JAV kareivio 
’į valgio dienos daviny* atsiei-! 
Ina$2.28, o gen. George Wa- 

vietos tliingtono laikai* atsiėjo tik Į

Registcr laiškų skyriuje iš
spausdino Antano Gruzdžio 
pasiųstą laišką.• • •

111 centų.
• • •

cester, Mass.. K. Bulota, N.
Y.. A .Šumskis, New Yo’k 
Mills, N.Y., A. Saladžius.
Montreal, Que.. K. Bielevi- . v_inJx:e iądri«o rizi- 
čius. Chicago, Ilk, A. Krau-’-°\al".eJLJ , .."“

Re-
turakis. So. Boston. Mas"?.,
A. Austras. Braintree, Mass.,
J. Citavičius. Thunderbay.
Ont., R. Kazaleivich, Ver- 
dun. Que., A. Dovydairis 
St. Petersburg. Fla., P. Pa
lionis. Pittston. Pa., A. Ūse
lis, New York. N.Y., V. Ma- 
tukaitis, Confield, Ont.

Po $2.00; A. Bacevičius,

Viščinis, kuiis jau nuo 1954 
metų vedė kultūrinę ir visuo
meninę Laisvės Varpo radi-

pašyti penki nauji Lietu
vių Fondo nariai: pensinin- 

Australijos dainos meninin- hė našlė Marijona Kronkai
kai.

tyn net į patį Lietuvos vidų-Įza< Montreal, Que., A. 
rį. Aš norėdavau juos išmes- 80 Bortnn k
ti iš savo vandens, bet jų bū
davo labai daug. ir jie buvo 
stiprūs.

Kai tamsu ir tylu, tai gy
vuliai ateina atsigerti mano 
vandens.. Jie yra mano geri 
draugai.

Man labai liūdna būdavo, 
kai mano pakrantėse degda
vo miškai. Tada gyvuliai at-ĮNewton, Mass., V. Ragulis. 
bėgdavo ir įšokdavo į van-’ Rosemont, Que.. A. Garbus, 

Toronto. Ont.. V. Nemura, 
Tillsonburg. Ont.

Po $1.00: J. Janulaitis, 
Chicago, III., J. Kairys, Brid 
geport. Conn., J. Savage,

denį, kad nesudegtų.
Danutė Šležaitė

A8 ESU NEMUNAS

Aš esu didžiausia Lietu
vos upė, kuri matė net Vy-ita, Manchester, Conn.. Z.*  A _ AA* a « t Tlrn

tienė, B. Strimaitis (įrašė 
savo tėvus), Vyt. Valiukas 
tėvų atminimui, sav. kūrėjo 
Jono Tamulio atminimui ir
V. ir M. Mackevičiūtės.

• * *
Kalėdų laikotarpy ir 1973 

metais viešojoje miesto bib
liotekoje buvo lietuviškų 
šiaudinukų paroda. Parodai 
vietą išrūpino ir šiaudinukus 
padarė amerikietės Yale 
Dames. Tai įvyko d r. Elonos 
Vaišnienės dėka, sumaniai 
pakišus "gamoms“ tą mintį. 
Šiaudinukus, daryti ameri
kietes mokė Aldona Saimi- 
ninkienė is Hartfordo. New

kuoti. Negavęs Laisvės Var-l Štai jie;^...................
ipo patikėtinių pritarimo su-i Prudencija Bičkienė. Sta- 
jungti tas abi programas vie-1 sė Daugėlienė. Gina Butkv- 
non. jis nuo 1967 m. sausio J f® • Čepkauskienė, Violeta- 
22 d. iki 1969 metų jas vedė Cižauskaitė-Balčiūnienė, Bi- 
atskirai. Viena būdavo per-Įrut® Dapšienė. Monika Krip- 
duodama iš Framinghamo! Suskaitė. Janina Liustikai- 
sekmadieniais 8 vai.. oant-' f®» Daiva Mongirdaitė. Ro- 
roji taip pat sekmadieniais.ma Mastienė. DanaStankai- 
11 vai. iš Medfordo. Atstu-Kytė, Irena Stankūnaitė, A1- 

’mas didokas, ir vedėjui rei-į^ona Stenipužienė, Lilija 
kėdavo smarkiai spaustis ir»§ukyt®* Genė Vasiliauskie- 
pavargti, beskrajojant tarp'n^» Stella Volani-Končienė. 
tu dviejų vietovių. Dėl to jis: Stasys Baras, Algirdas Bra- 
nėt susirgo, o, be to, Laisvės' zjSr Stasys Citvaras. Rim- 
Varpo stotis atsfeakė dycŽti^tas Daplšys Robertas K. 
transliacijai laiko Dėl Visut Jakutis, Alg. Gngas, Stasys ninmene b Harttorao. wev ta pSių u’svfe Van!Liepas. Benediktas Povilavi-'Haveno d,enrast,s tsspausdt 

pas buvo priverstas tylėti «<»> Jokūb»3 Stukas, Ant
«. oavagc, . .. --vfljair Kėblys, Algirdas Vokietai-

Bridgeport, Conn.. J. Biret-j <q6q v .g » tis, Vaclovas Verikaitis. Joto rj i t’05’ kovo a. ___ ._______ __

GERESNĖ NEGU IKI 
ŠIOL

SPECIALUS RI KLIŲ 
CERT1FIKATA1

INTEKTKADE 
ENPRESS CORP. PIR
MOJI JCMS TAI PASA
KĖ. IR JOSU GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!

Cž jiMis jūsų įsiminės ga
li pirkti, ką (ik nori, mo- 
k ėdu m i tik mažą dalf tik- 
HMios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekią $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertis.

INRERTRADE 
EXPRESS CORP. mkuil 
pattiąM jums veltui įrody
mus.
Rublių eertifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu

• PILNA GARANTIJA

LABAI GREITAS
• PRISTATYMAI
Certifikatai priatatomi 
jū>ų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra

imama $2.50 
Jokiu primokėjimų!

Prarykite musų naujo 
Iliostruoto katalogo

užsakykite dabar 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 Eaat 23rd Street
Fifth Fkmr 

New lork, N.Y. 10010 
Tet 9S2-1530 

LABAI SVARBU!

AUTOMJJ^IM A 1
Pilna garantija 

Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE M MI 
NAUJŲ MODELLIĮ 

ZHIGULI VAZ “•
Kaina .... $3,388.50

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kalna^^^^^IjUOrt
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina ...... $3,737.50

Esport modd 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ............ $3,438.50

MOSKVITCH 
Kaina ...........

408 IE 
$3,162

JAV kongreso bibliote
kos knygų lentynos yra 320 
mylių ilgio.

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas

Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos.

Šią didelio formato puoš-, 
nią knygą išleido Algimanto' 
Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas. Ji dar gaunama ir1 
"Keleivio“ administracijoje.' 
Kaina $7.00.

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 
Kaina ................ $3,588

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 

ZAMkozEl* ŽAZ968

Kaina $2,168

\ įsos kainos JAV dol.
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI

DĖVĖTI DRABUŽIAI

Lanl y tojams ii SSSR
Mes turime šito biznio 24 
metų putyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

no dvi dideles parodos nuo
traukas ir platų Kalėdų ir 
Kūčių aprašymą. Gerai, kai 

kun?* Vincas P«tys tokius dalykus pada----- V-a J-------------- J{ai U2VOB upe, nūn maic nei v/uim.. - Varnn natikėtinni «u«i nas Vaznelis. KUn. Vincas.
U«, Mdjfl kariaujant su Danilevičius. Sudbuty. Ont. Valkavifius; muzikai: Ju- X ^plda^H!
kiyžiuočiais. Seniai s®^81 Visiems aukotojams mū- duoti Petrui Viščiniui. o pa- 'j.us Gaidelis, Jeronimas Ka- , • •
J”*"0 Y?I^®n?nji9 Pjauk^a“ sų nuoširdžiausias ačiū. tys susilikvidavo. Tuo būdu činskas. Vytenis Vasyliūnas,
",’^X“'Xl,Ptlia"k«t K^vė. .dmini.,r.cii. abi pintos perčjn i vie- Katrč .Tnkutvtč. Etine Ni, Vasario 17 d. Įvyko L.M

i GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB*VAISTAI GALVOS

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa-

I
žįstamiems ir sau. J1B 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — J1B LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, Ilk 60650. J1B 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd„ Windaor, 12, Ont„ Cavada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Dutoburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J A J, 2557 W. 69th St. Chicago; 
5000 W. lOth SL, Cicero; 4754 S. Wood St„ Chicago; 
2923 N. Mihraukee Avė., 1147 N. Ashland Avė., Chicago 
h* kitur. —

—
—

—
—

—
—

—
—

 •
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nne įs-

Teisės patarimai

A<h otulė dr. M. šveikauskienė sutiko aUa- 
k> ii j keleiviu skaitytojų Irisasime taisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendror C ; .
informacinio pobūdžio. Klausiaus ir ai* 
sakymus spsuadmsiaso šiame skyriuje 
luiške r»-kia paūmėti, kad esate Keleivio 
skail y lojus.
Klausimus prašome silpti tiesiog l»w 

adresu:
Br^M. Aveikauskas. Attoraey ai M».
Boston Five Building 
ls*»5 Centre Street 
\V. Rnvhury, Mass. 02132

•'Ke

I

VOKIETIJA 

LB tarybos suvažiavimas

Kovo 1-2 dienomis posė
džiavo Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės taryba. Iš jo
je padalytų pranešimų ?uži-

Šita pačia proga Vokieti-, DIEVO KARALYSTtS ŽINIOS 
jos Lietuvių Bendiuomenės  ̂
taryba, reikšdama padėką Į 
Lietuvos diplomatinėms at
stovybėms ir Vyriausiajam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetui už darbą Lietuvos lais
vei. kviečia visus tautiečius

DIEVAS IR PROTAS

Tęsinys Nr. S

/

rno ir kad namų savininkas 
turėjo proeos žinoti ir su
prasti. kad Tamsta norėsi 
būti už tai atlyginamas.

Tamstos sąlygimis tai bū 
tų sunkiai įrodoma.

AČIŪ!

nojome, kad Vokietijoj vei- remti čia minėtų institucijų 
kia 8 vargo mokyklos: kad veiklą moraliai ir materia- 
vasarą buvo suorganizuota Hai.
vaikų stovykla, kurioje bu- 21 vai. prezidiumo pirmi- 
vo 100 vaikų: kad Vasario ninkas J. K. Valiūnas padė
lį* gimnazijoje mokosi 80 Rojo visiems už atvykimą ir 
mokinių, iš jų 7 iš JAV-bių: už aktyvų dalyve,, imą svars- 
kad šiemet ją baigs 2: kad į tant visus klau-imus, o nau- 
valdžios pašalpa gimnazijai J jai išrinktiems organams — 
mažėja, todėl visa viltis yra i geros sėkmės darbe.
JAV’ lietuviai — jei ten pi-i
niginis vajus bus sėkmingas. KĄ REIKIA DARYTI. KAD 
tai gimnazija galės darbą 
tęsti. .

Patvirtinta valdybos 1973

i GERIAU MIEGOTUME?

Blogas miegas arba nemi*

Mes tikime, kad Biblijoje ap
rašytasis žmogaus puolimas yra 
dauginu negu "apysaka“. Ji pa
remta faktu, kad pradiniai žmo
gus buvo sutvertas tobulas ir 
jam buvo duoti tobuli namai 
"Edene j Rytus“. Tokia tad bus 
mūsų nagrinėjimo pagrindas.

Neturėsime pakankamai vie
tos suderinti visus tuos dalykus 
su mokslu; pasitikimu, kad su
sidomėjusieji, ypač tie kurie 
turi abejonių tuose dalykuose, 
bus noringi ištirti ta dalykų lie
čiančius faktus mokslišku at
žvilgiu ir nemėgins patvirtinti 
nepamatuotu s evotiucininkų spė
liojimus. Norėdami pagelbėti 
šitų dalykų tyrėjams, mes pata
riame knygelę "Evoliucininluų 
pas Kryželį“. Pavyzdžiui, tyri
nėji mus parodo, kad septynios 
tvėrimo "dienos“, apie kurias 

Mozės Knygo- 
gadynės, o ne

metų pajamų - išlaidų apy-jga ne visuomet yra ligos į kalbama Pirmoje J 
skaitą 74,045 markių sumos 'ženklas. Dažniausiai tai bū-» •»*. yra ilgos laiko j 
priimta 1974 metų sąmata— na j, sveikiems žmonėms. 24 v«dandų dienos.

Prašau atsakyti per 
leivj“ Į ši klausimą:

Jau 30 metų. kai gyvenu 
su ta pačia moterim. bet 
mes nesame vedę. .V jai'
pragyvenimui pinigų ne luo-i
du, aš tik moku už kambarį • Ilgamete skaitytoja Ona 
ir savo valgi. Ji turi dviejų Menster ii Ckicagos sveiki- 
šeimų namus, mudu gyvena-į na Keleivio štabą ir visus jo 
me apatiniame bute. o jos Į skaitytojus prasidėjusio pa« 
neištekėjusi duktė gyvena j vasario ir ateinančių Velykų 
viršutiniame bule. t proga, visiem* linkėdama

Dabar. Jei ta r, -tėtis. suj«*"» *"*■«» » ««kerio-
kuria aš gvvenu. mirtų, tai• P0-?*”*1 .. - -i

Į Tą sveikinimą ji parsme* 
ir 5 dolerių auka.

— Maiki, sakyk, ar mudu blauzdą laužo, kad to tokius 
negalėtuva sušaukti marša-, niekus šneki? Čia nėra jo- 
vojimo į Washingtoną. kad,kia Marijona, ale tikra ka- 
apznaimintų protestą ved- j napė botagams nuvyti, iu 
lug tabako brangumo? nims kudlas kapoti“. O jis

— O kodėl. tėve. manai, taip sau rimtai galvą pakrai-
kari toks protestas reikalin- pė, rodydamas į tabaką, ir 
gas? i sako: “Ar ir tas plantaa yra

— Matai, Maiki, tabakas botagams vyti?“ — “Ne. sa-
yra brangus ir valdžios mo- kau, šitas yra rūkymui, tai 
kesčiais apkrautas. Seniau' tabakas.“ — “Aha,“ jis sa- 
tai bent mano frentai atsiųs-, ko", “tai tu prisipažįsti, kad 
davo kiek daugiau man aift tuos grassus~. Mister, ai ne- 
tabako. ale dabar jie suse- kėrinu, kaip tu juos rūkai, 
no, daugumas pensijonie- maišai krūvon ar po vieną J Senas 
riai. o iš pensijos nelengva tabako ir kanapės kamblį, į p., . 
gyventi prie tokių aukštų bet tu neturi praves tas žo-’, 10‘
praisų. Tai jiems irgi reikia les auginti!“ Tada as sakau: •
pridurti vieną kitą centą dėl “Aš parodysiu tau provą su Atsakymas 
tabako. Dėl to jie ir man lopeta į marmftzą. tu. sona- 
mažiau pasiunčia Taigi a- vabičiau!“ Tai jis paaitrau- 
nutariau pats darže tabako kė. ale ui pusdienio atėjo 
užsiauginti, tiktai didelė ne- su dviem polieijantais ir sa-|vo ”v 
soestis užklupo. į ko: “Aš turiu "v oran tą ant į ^ento

— O kas atsitiko, tėve? ,tavo areštavimo“. Tai žinai. įvl
— Maiki, aš praeitą va-i Maiki. nuvedė mane į kortą * 

sąrą pasodinau tabako dai-!pas sūdžią... 
gus ir laisčiau siūtomis ir! — Tai , tėve, sakai, kak! 
vandeniu. Daigai -pradėjo , tave suėmė ir nuvedė į 
taip gerai augti, mislinu sau-^mą pas teisėją?

jei ta i 
aš gyvenu, 

ar jos duktė galėtų i 
varyti iš namų?

Aš esu labai daug daibo 
pridėjęs pi iv tu namų tai
symo. Jei ta duk’ė norėtu 
namus parduoti motinos 
mirties atveju, tai ar aš ga
lėčiau ką no’s gauti už savoj 
įdėtą darbą?

Namai yra užrašy.i duk
teriai. Aš nieko nenoriu, tik 
norėčiau pabaigti savo am
žių tuose namuose. Mudu 
jau seni žinotus, per 7o me 
tų.

Ačiū O. Menster už melo-1 
nų sveikinimą ir piniginę au-
ką.

Iš
džiu.

86,38(1 markių. nepaisant racionalaus reži-
Jaunimo organiza\imas m(>t nesilaikantiems pagrin-

sunkiai vyksta. Jo sąjungos <iįnju higienos taisyklių, 
organizavimo reikalu buvę-i ,, , , . .
išsiuntinėtas raštas 150 as-| . ^as padeda geiai m’.ego-
menų. bet atsiliepė tik 3.’u- kartu 11 ^e,ai l,alIsetl?. tvirtina tokias mintis. Visi juk
Pa-tangos suburti jaunimą’ Visų pirma, miegoti reikia £?<>dauginSSnįį7^žTno^į
yra tęsiamos. |e,tl vienu ir tuo pačiu metu. • ........... - - - ---*

j Ne visur galima pasigėrė-j Kambarį prieš tai reikia ge-
T_=iti ir apylinkių veikla. Yra rai temdinti, o dargeriau— 

apylinkių, kurios ilgus me-| PnPrasti miegoti prie atviro 
! tus nepajėgia sušaukti ?u?i-'^an^°*

Anot Biblijos, žmonijos pa
dermė prasidėjo tik su dviem 
sjiecialiai sutvertais asmenim: 
Adomu ir ieva. Ar protinga 

Taip, nesmanyti, kad tai tiesa? Taip, i 
dabartinis žmonių skaičius pa*

istorijos laiką. Pagalvok, kiek 
žmonių šiandien butų Europoje, 
jei prieš penkis šimtus metų 
nebūtų buvusi atrasta Amerika.

Nereikia 
gudrumo ar

jokio nepaprasto 
tikėjimo nutarti.

rinkimo ir išrinkti naujos Į \ akai e nereikia valgyti t kad, jei mes pradėtume su da

Keleivio administracija kesčio.

WORC ESTER, MASS.

Kodėi buvo įsteigta

Aušros Vartų parapija?

valdybos, neviena apvlink*' j stiprios vakarienės. Vakarie-1 bartiniu proporciniu žmonijos 
i nmumoka ir solidarumo mo-Į nč turi būti lengva. be dide-l ±22SK ±Sf

I liti sk.vsčių kiekio. v ' „ apskaičiavimą nuolatinio mažė. 
t pac jjmo per visus praėjusius šimt-

' pirm
J Bara.-as ir ižu. a. siuitas.: x.,«.w u.yauos,- jos pradiįoje. kai. anot Biblijos,

i Tai buvo šios tarybos pas- kavos, alkoholinių gėrimų., buvo sutvertas žmogus, 
kurinis suvažiavimas, todėl Alus, priešingai, gali geriau} pridėję prie to dar archeolo- 

; išrinkta naujos tarybos rin- paveikti. nes jo sudėtyje y- gijos atradimais patvirtintąjį 
’kimu komisija, kurią suda-ja apynių, kurie migdo.n 1925 m. Sv. Kazimiero į «ja, sūnų s

, lietuvių parapijoje kleboną- ’.0 Plėšau apylinkes nariai:! Kad greitai užmigtume ir 
Į vo kun. Jonaš Jakaitis. Tai«A- Daubaris, A. Pu-korius. p-eraį jisimiegotume, 
i buvo smarkuolis, mėgo ir i^mo .į' S. Sereisa, J. Ve

Keleivio“ skaitytojaslęavo parapijonų pasišaipyti., n-J' n. . ^akls-.. .
Ward gatvėje merkinietis1. Baigiant suvažiavimą, pri- ir problematiniu diskusi-

kia apsunkinti savęs vaka- 
' mi? varginančiu darbu. Gin-

Tan
kad

tfS
mi

fnktą, parodantį, kad istorijos 
pradžioje žmogus turėjo aukš
tesnę civilizaciją negu šiais tai

nprpi.t kais, turime gerą aplinkybinį į- 
~' rodymą, patvirtinantį Biblijos 

n prašymą apie Edeno Sodą

imta si r e z o 1 i u e i j a: • ju vakare reikia vengti, nes

,iein U-sSa.J?* -'akydavo
o būdu <avo dukteriai.,ka? dzūkeli?

,met sukanka 30 metų. kai
' 1944 vasara Sovietų Sąjun- , , ... ...... valandas prieš miegą reikia- t. !• 1 •!_

Ar yra taip labai sunku tikė
ti. kad ta pati didelė Galybė ir 
Inteligencija, kuri sutvėrė ga
lingąją visatą, apie kurią moks- ' 
lininiui taip daug mums pasa
koja. galėjo taip pat specialiai 
sutverti pirmą žmonių porą? 
Jei žmogus ir visos kitos gyvy
bės rūšys nėra Aukščiausios In
teligencijos Esybės tveriančios 
galybės išdava, tai tegul moks
lininkai patiekia kitokį gyvybės 

apsireiškimo išaiški- 
putaria verčiau 

aprašymo apie
remiantis tuo pą. 

susipažinti mi 
mais žmoni-

Pavalgius pusantros-dvi

užaug? tikra Romantiškas veikli

Nedzveckai. Pi-i“*'*1; ..,ne okupaciją, kurios vykdy •
atotM prašymas ‘f j?.1 >ra 1 ie,tu?7’.s l’1'
■ j; . lieciams sąžines, tikepmo.

koių
ai p pat gera prie- 

yra vonelių kaita: 3 
minutes — kar'-ta. pusė mi-

Aiškuais aprašymas apie tvė
rimą. suteiktas mums pirmuose 
IKVUulio įkūrymo Knygos sky- 

kuriem I riuose, pasako, kad vyras buvo 
pirma sutvertas; bet jis dar ne- 
turėjo pagelbininkės. Paskui 
buvo sutverta Ieva. Ir ar toksai 
metodas neįmanomas? Argi ga
biausi pasaulio novelistai kada 
nors surado romantiškesnį būdą 

u radimui sužiedotinės savo

kam tu šitą-grass rauni? Tu galvas gauna." Tada, Mai
gėliau ja? augink, ir. kai už- ki. aš nusigandau, ba supra-J s austyti iš
augs. aš iš tavęs nupirksiu", tau. kad tas barzdyla ne be ::-------
Sakau. okey. kiek tu man reikalo žadėjo iš manęs ka- 
duosi? Tai jis gerą praisa'napes nupirkti. Ale aš susi-( 
pasiūlė. Mislinu, už toki griebiau, padariau rūstų vei- 
praisą aš ir tabako galėsiu dą ir sakau džiodžiui: “Jur 
nusipirkti.. Sakau, ka tu da- onor. tu dar be kelnių laks- 
rysi su kanapėm, ar botagus tei. kai mudu su tavo tėvu- 
vysi? O jis sako: Aha!.. Nu. ku tavernoj alų gėrėm ir ta- 
mislinu. mat tave velniai, baka rūkėm. 0 dabar taba- 
gal tu nori šunims kudlas su kas brangus, tai aš dėl savęs 
botagu kapoti. Aš nersodi- pasisodinau. O dėl tų kana 
nau visas kanapes į patvori. pių tai, honeM. aš jų nerū- 
palaisčiau. patręšiau. ii jos kau. o dėl botago rijimo au- 
pradėjo vešliai augti. Virš ginu“. Tada džiodžie liepė 
tvoros išaugo. Tik vieną die- mane paleisti, bet įsakė ma
ną ateina toks fircikas su ke- no kanapes išrauti. Ale po 
peliušu ir sako: “Mister. ką licmenai netik kanapes, bet 
to čia augini?“ — “O kas ir tabaką išrovė. O dahar 
tau danbo?“ sakau. “Veže- jie daboja, kas mano darže 
tablius auginu. Bene tu iš- auga. Taigi, Maiki. t abi kas 
manai, kas darže auga?" O brangus, jo man auginti ne- 
jia patrynė kanapės galvą, leidžia, įpirkti negaliu.
pauostė ir sako: “Tavo ve- frentai neišgali man užfun- 
žetMiai, mister. yra marfju- dyti. Tai vedlug to, Maiki 
ana. O ta yra draudžiama mudu turiva miaukti mar- 
aąginti, nes nuo tos žolės savojimą j WMRmgeoną. 
barzdoti vaikai durnas gal-} — leve, nieaoUto neį

gauna.“ Aš jam sakau: eis. _______
velnias,

pilr.ą i vyskupui leis<i steigti atski-

je. ypač su dėl žmogi-kų tei

rūtos — šnlta. Taip kaitė- <lidvyri-i. kaip tas, koks yra su- 
lioti kelis kartus. teiktas mums aprašyme apie su-

v • V-. . , i i tvėrimą Motinos Ievos?Nemiegokite an* plunks-i ...
nu čiužinio ir ant keliu pa-* *Je’gu Dievas turėjo galybės 
mlviti. Jei pagalvė aukšta,
•a; gali trukdyti kraujo apy- 
4 akai.

T ovoie reikia gulėti ra- 
at<inalaidavus. Nesi- 

šono ant

i\čiu - Waokeli. nuvvko pas t siu gynimo nukentėjusiai:

k - i čiui pagelbėti pastatyti nau
Kas liečia Tamstos idėtaij? bažnyčią. 3. k.ierti Vokietijoje i’

i o u-u x • v • kitur Vakaru pasaulv gvve-d’vh’i t •: i v* *-i 1* 1 e:t\ iiiJ tuoj buvo nu-t *• ,- . .. .a.uoą. tai už .ą u.uoą grti-, . ; . J . . |nancius lietuvius na’aikvf
čiausiai nieko negautum.'Pir*tas zeme» aklybė ir ja- rv;.jv< i5U cku’v?otos I
Teismas galėtų nutarti, kad-me Pratyla Vilniau® Auš- r- ' ....................
Tamsta taisei namus. Jm-l artų bažnyčia. (Ta kai
ri sote gyvenai, nelaukda- \a '^hau buvo pavadintą 
iras atlvginimo u: savo dar- Gediminas Hill, o taip pat 
b’ (uithout i\reetation of (;$dimino vardu buvo pava-

neuz- 
ikelti.

nakvėnuoti nrie atidaro lan
go. bent kiek pajudėti.

Tar. Mot.

ar tau

su okupuotos 
vos tautiečiais ir įvairiai 
jiems padėti pagal galimy
bes. nepavojingas jų saugu
mui.

rc muneration . Kad gautum'• ir gatvelė), 
a-lyginimą už savo darbą.. Pirmasis parapijos klebo- 
Tam?ta turėtum Įrodyti, kad, nas buvo kun. Julius Čapli- 
dtrbai. laukdamas atlygini-i kas. merkinietis, inž. Alek- 

' sandro Čapliko pusbrolis. 
Jis buvo malonaus būdo vv-

* *•*•****#**.

siliauska?. Ji? čia klebonave 
ilgu? metu?, buvo gera? šei
mininką?. patriotas lietuvi?. į 
įtakinga? ir vietos vaidžio?

.................. . . sluoksniuose. Dabar ji? pre-
— O kodėl ne.-et?? dzūkai jj labai mvlejo. . . _,vpna Matulaičio— tau t ve vai kita Gaila, kad jis jaunas mirė. lr <“na MMulaivio

»>-ki i^tški^iū. I jo.'-iet, buvo paskirtas feneI,’» namuos<‘ Putname-

—- Neužmiršk. Maiki! -kun. Konataatjna? Vasys-Va J. Kraainąkaa

sutverti Adomą (ir iš kurgi jis 
atsirado, jei ne Dievas sutvėrė), 
tai išėmimas vieno šonkaulio ir 
padarymas iš jo moteriškės bu
vo tik lengvas darbas tokiam 
Sutvertoj ui. jeigu jis išsirinko 
sau tokį būdą.

Kas domitės Tiesa, mes pri*
siųsim veltui spaudos. Kreipki
te» šiuo adresu *

Lithnaiuan Bible Stodeata, 
212 E. 3rd Stiwt, 

Spring Valley, IR C1M2.

(Skelbimas)

NAUJA

Vilniaus radijo ir operos solistų 
EDMUNDO KUODŽIO ir JONO GIR1J0T0 

PLOKŠTELE!

14 naujausių ir gražiausių dainų rinlnays* 
Išleido Vancouverio leidykla “Šatrija“ 

Rašykite: “Šatrija“, 133 7tk Am, E. V
Canada.
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BOSTONO ŽINIOS

Bostoniečių aukos

VASARIO 16-SIOS PROGA

Praeitame numery skel- Per Vliko įgal. A. Januškų 
bėme, kiek aukų surinkta 
Vasario 16 minėjime, čia’ aukojo Tautos Fondui:

spausdiname sąrašą aukoju
sių ta proga ne minėjime. 

Inžinierių aukos

Po $150: Brutenis Veitas! 
ir Rumualdas Veitas.

Po $100: Česlovas Mickų- 
nas, Jonas Mikalauskas ir 
Juozas Rūsys.

Jonas Vasys — $80.
Bronius Galinis — $70

nuolyno pranciškonai ir ra 
movėnai).

Gerai išnagrinėjus auko
tojų sąrašus, galime beveik 
tiksliai pasakyti, kad senųjų 
ateivių aukų suma nėra di
desnė kaip 5' < visų sudėtos 
sumos. t

Tas sąrašas taip pat rodo 
kad aukotojų skaičius ture 
tų būti daug didesnis, ne 
jame nėra pavardžių, kuria 
kitais atvejais dažnai girdi

i Balandžio 28 d. So. Bosto- 
;no Lietuvių Pi’., draugijos 

Nauja ekskursija III aukšto salėje Balto va- 
Ku oori rautt. 16 die-ik?ras>,"ro?r?n’’. at'l

DĖMESIO! DOVANA JAUNIMUI

Parkas anapus gatvės,—

Lietuvis Antanas J.. Maurais premi juota apysaka jauni

KREIPKITĖS I JI — 

JIS PADĖS

na važiuoti i Lietuva, turėtu t a^‘. Žukauskas.,—nekilnojamojo turto prekyiios niui, parašė Danutė Brazytė-
tuoj pat i Trane-At-’ Gegužės 4 d. So. Bostonotarpininkas (Realtor) — padės Dindokienė, loti psl.. kaina

jums vt<uose namų ar žemes — $3.00.
pirk ims. be i pardavimo reikaluo-1

Po $20: J. ir A. Starins- 
. kai ir A ir A. Januškos. i me ir net skaudoje minimos 
i Po $20: A. I.izdenis, A. ir į
• P,. Monkevičiai ir V. ir S. J Sveikino ii Jamaicos
i Stelmokai. I

S Šmitienė — $15. ! Musų įstaigos buvu?i bend
‘ Po $10: A. ir J. šilimai ir radarbė Lola Januškienė 
II Čepą3. dabar esanti bibliotekinin.o

• Vi-o labo — $160. j
j Į
J Ateitininkai sendraugiai per’n imu ’« Jamaicos. kur ji le' 

džia ^avo trumpas atorču

lantic Tnwl S«vic. 383 L‘«?tuv,'i ^bectų d-jos »> 
tV. Bro^mr. So. Borion., saleJe . B,ocktono
Mu.. 02127. T.L MWMJll?.tuv‘V‘* kaz’m'l>" !>a,a- 

pijos choro koncertas, 
j Gegužės 5 d. So. Bos- 

. ! tono Lietuviu Piliečių d-jos
Bo* P* Volloo parodo, j jj aukšto salėje Sandaros 
Balandžio 6-7 dienomis T°‘,c'y klubl! 1,a''k*;‘as

se. Jis yru gimęs Chicagoje. liet 
gerui kuiliu lietuviškai.

1511 Eourth Street N.
St. Petersliurg. I'la.

Tel.: *>27-0696.

viename iš Philadelphijo 
i universJtetų. atsiuntė sveiki

, dr. P. Kaladę Tautos Fondui Į
• I

Po $50: Jonas čereška j Po $25: dr. J. Kuodis, Br.’ Dėkoja Vasyliūnams

Šatas ir Vytautas žiaugra. i Lūšys. Į , Cambridge bibliotekos va
Vvtauta® Eikinas - $45 ! Po *10: Antanas Mažių- Hovybė atsiuntė Elenai ir I 
Vytautas LiKinas — w.Įlh< dr juozas Girnių®. Ele-'•Zidoriui Vasyliūnams lais 
Po $40: Juigis Gimbutas,! na Jociūtė ir Tadas Alekso-j kjL kuriame nuošiidžiai dė 

Viktoras Kubilius. Bronius !nis. R. Petronienė — $5. | Mama už jų ir jų sūnau
Makaitis. Eugenijus Mano-} Viso labo — $170. idr- Vytenio didžiausią pa-

Juozas Stašaitis. Donatas; Kruonis, dr. P. Kaladė ir S.,

tiOi^one buvo dbil. Petro 
Vaškio keramikos darbų pa
roda. Į jos atidarymą susi
rinko visas šimtas bostonie-1 
čių. Parodą atidarė Skaučių 
Židinio vardu Reda Veitie
nė, su dail. P. Vaškiu supa
žindino Ina Nenoi tienė. Kal
bėjo ir pats dailininkas. 

Parodoje įbuvo apie 50 kū- 
inių, iš kurių apie pusė pa
siliko puošti bostoniečių lie- 
uvių butus.

PARENGIMŲ

KALENDORIUJ

tių karalienei pagerbti.

maitis ir Juigis štuopis.
Kęstutis Devenis — $35. 
Po $30: Kazys Barimas, 

Jeronimas Dabrila, Antanai 
Girnius, Vytautas Izbickas 
ir Leonas Rudžiūnas.

Po $25: Edmundas Ciba®

. i

s •

Per A. Matjoiką aukojo 

Lietuvių Bendruomenei

So. Bostono lietuvių Pili©-1 
čių d-ja — $100.

, . Balandžio 21 d. 3 vai. j>o 
1 galbą rengiant bibliotekoje Į pietų So. Bostono Lietuvių

Lietuvių savaitę.

Vasyliūnai Montrealy

Izidorius ir dr. Vytenis 
Vasyliūnai su dainininku A. 
Kebliu. M. Roch vadovauja-_ _ ___ ____ _____ , ___ A. Matjoška — $25

Zigmo Gavelis, Dalia Ivaš-Į Po «20: M. Manomai!*,!™ choru ir vyrų oktetu ko
kiem, Juozas Kuncaitis. V. Kazakaitis. H. Čepas. M. v° d- Montrealio lietuvių
Kostas Nenortas, Vaclovas 
Senuta ir Algirdas Zikas.

Po $20: Romas Budreika. 
Antanas Kriščiūnas ii 
zas Vaiėjurgis.

Po $10: Jurgis Balčiūnas 
ir Aleksandras Lapšvs.

Viso labo 86 inžinierių1 
suaukojo $1,660. Iš tos su-Į 
mos Altai — $730. Tautos 
Fondui, kuris telkia lėša® 
Vlilnii. — $515.

Subatis ir Vladas iš Bostono.! Aušros Vartų parapijos baž-
St. Sant varas — $15.
Po $10: B. Kruopis, dr. J. 

Juo- Girnius, J. Kapočius, V. Ja-i 
kutis.

nyčioje atliko religinio kon
certo programą.

BALTIC REALTY M 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127

Tet 268-6030
Draudžia namus ir automobi. 

litis nuo v:sokių nelaimių.
Naujas autu draudimų įstaty

mas yra komplikuotas. Draus-

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Kacijt 
-rograma Naujoj Angino., 
i stoties WL1W, ldbO ki 

i tociklų ir iš stoties FM,
1 mi ''i- žaxss:

kaip geriausiai apdrausti.

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127

Puodžius ir BAB Sanulo | ,nguj nuo I iki J *30 vai. tlia

TeL: 268-3835 (biznio) 

288-7176 (namų)

GARSO BANGŲ“

PROGRAMA
ši radijo programa trans

liuojama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM

»»

tą. Perduodama: Vėliausių 
'^saulinių žinių aanuauaa 
r komentarai, muzika, dai 
10a ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreipus , 
Jaltic Florinu gėlių ir dovs 
nų krautuvę, 502 L. Broau ! 
vvay, So. bostone. Telefo-; 

.nas AN 8-0489. Ten gauna 
| uita ir Keleiviu.

banga nuo 8:00 iki 6:30 vaL’
Piliečių d-jos III aukšto sa- • vakaro. ’
Uje lietuvių radijo valandos Balandžio 12 d. — Ma-j 
laisvės Varpo pavasarinis liaus Katiliškio pasaka

Lituanistinės mokyklos 

reikalai

j Tėvų komitetas pranea 
I kad balandžio 13 d. mokyk-j 
| loję pamokų nebus—Vely- 

Sudėję aname ir šiame į kų atostogos, o balandžio 20, 
numery paskelbtas sumas.;d. visi mokiniai, išskyrus 

. Lietuviu • gausime $3,698.75. Iš tos į vaikų darželio lankytojus,
Fondui $200, L, Bendruo-j sumos Altai —$2.148.75, kuriems tą dieną pamokų 
menei 195, kitiems reika-j Tautos Fortdui — $845. Lie-! nebus, renkasi šv. Petro pa
lams— $20. } tuviu Fondui —$200, Liet.•rapijos mokyklon, 518 E.

Septyni aukojo tik Altai.’ Bendruomenei — $485 irki-! 6th St., So. Bostone. Vėliau 
šeši tik Tautos Fondui, pen-? tiems įeikalams — $20. f pamokos vėl bus Thomas 
ki tik Lietuvių Fondui, trys į Tą sumą sudėjo 210 as- Park aukšt. mokykloje, 
tik L. Bendruomenei, rsp-' menų ir 4 organizacijos (SoJ Tėvų komitetas tėvams ir 
tyni Altai ir Tautos Fondui. Bostono L.P. d-ja. SLA 365' mokiniams linki linksmų 
Buvo ir kitokių paskirstymų, kuopa, Kennebunkport vie- Velykų švenčių.

Po $5: A. Andriušienė iri 
A. Makaitis. Į

Viso labo — $290.

UŽ VIENA DOLERI IR 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MENESI 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI 

NAUJAS TEXACO ALYVOS, 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS ; 

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS! 

NEJUČIOM. *

Ii anksto jokio {mokėjimo 
Išsimokėti per 60 mėnesių 
Jokių procentų

FHITE FUEL

CORPORATION
900 East First Street, So. Boston, Mass.

TeL: 268-4500

koncertas. 'Rakta*

Dažau ir Taisau
6smiis Ii Įsuke ir viduje. 
Lipdau popierius ir uismu 
ismu, kų pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriau*m 
medžiagą.

JON AS STAKINSKA.*
2211 Savu Hill Ava 
Dorrbsetrr, Mssa 
TsL CO &-5&M

Jokių problemų neturime ir 
su malonumu draudžiame stu
dentų ar studenčių automobi- 

i liūs.

Taip pat atliekame namų pir
kimo ir pardavimo patarnavi
mus.

Todėl, jeigu norėtumėte par
duoti ar pirkti nekilnojamų jį 
turtą, prašome paskanmbinti

telefonu 268-6030

> <
ii

Ji

BUAt niMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūAių 

draudimus
Kreipti* senu adrese:

BKONIS KONTRIM 
598 llroadway

So. Boston, 02127
Tei. AN 8-1701

aAVAURAšTlS

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuoja shanylojus apie po*aulinius ir lietuviikuosles 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotraukų ir atvirai pasisakė 
apie visur, mūsų visuomeniniu-* l»e« kultūrinius klausimus. 
Jame rarite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema
r NEPRIKLAUSOMzt l-IF. rčVA“ .vn dinamiAk'u, misų 18- 
eivijen laikraAtis. ieškąs nauju bendradarbių bei idėjų, vk 
suomet atvirau kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirbu ui 
nepriklausomų Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.08 

Adresas:
7722 George Street. IjiSalte-MontreaL 690. (įusbee. CANADA

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 88 metę ūmauja lietuvių visuomenei ir iimoki- 
jo daugiau kaip SEPTYNIS M1IJ0NVS dolerių

SLA—didžiausia lietuvių fraternalink orgaalsseijs — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pa&atpų, kuri yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS ueiedko pshm, o teikia 
patarnavimus savitarp:nės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mHono dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir savgL Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikaRugiaiaslas 
spdraodaa nuo >100.00 iki 8iC.000.GC.

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomųjų Apdraudė — En. 
desrmeat Iaeurauce, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiat

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių lERM 
spdraudų: ui $1,000.00 apdr&udos tik 83.00 mokes
čio mstasas.

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
smilaus asmenims, rekomenduojama lietu t Ubų 
klubą ir draugijų sartame. Ui 81.000.00 akcidenta- 
Hs apdraudos mokestis 82.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkftis 
* kuopų veikėjus, ir ?Je plačiau paaiškins apie 
8uulvlenijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, Jaigu 
parsiyafts:

IJtkuaiHM AMasru of America
887 WsO8tb Street, Nev Verk, N-T. 1MM
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Vietines žinios
Pagerbė naujus piliečius

Massachusetts respubliko- j 
nų klubas balandžio 4 d. I 
Laisvės lopšiu vadinamo: 
Faneuil Hali salėje surengė, 
pobūvj naujiem piliečiams Į 
pagerbti. Jų prisirinko pilna į 
didėlė salė, buvo įvairių tau-į 
tų atstovų. Tarp sveikinusių 
buvo vicegubernatorius Do- 
nald Dwight. kuris pabrėžė. į 
kad šis kraštas yra didingas* 
savo laisve, kad naujieji pi-! 
liečiai savo įnašu praturtina 
jo gyvenimų, pasidžiaugė.: 
kad čia esantieji naujieji pi
liečiai pasirinko Massachu-1 
setts valstijų, ir linkėjo jiem 
sėkmės.

viai kitoje salėje buvo pa
vaišinti gardžiais skanumy
nais ir gėrimais.

Serga, sveiksta

Visuomenininkas Stasys 
Lūšys jau apleido Carney li
goninę ir sviksta namuose.

Veikliam lietuvių ir ame
rikiečių tarpe jaunosios kar
tos atstovui Gintarui Karo
sui Mass. General ligoninėj 
padaryta nedidelė operaci
ja.

Abiem 
pasv(

linkime greičiau

KKLOY& a& BOSTON
Jaunimo šokių vakaras Į Latvių spaudos vadovybė j vėl laimėjo Bostonas. Pirmi- 

I _ ninku išrinktas Bostono lie-
LB Bostono apylinkės j one tuviams gerai žinomas žur-

Jaunimo cekeij. balandžio Už Latvijos ribų gyvenau-' „alistas Osvaldas Akmen-
14 d. 7 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Pil. d-jos III aukšto 
salėje rengia šokių vakarų

tieji latviu spaudos da» buo- ... „ ... . . ni,.i, g— -Ol-

Nr. 15,1974 m. balandžio 9

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

M

Meninę programų siiorga-; 
nizavo ir jai vadovavo Gin-i 
taras Karosas. Pašoko Onos 
Ivaškienės vadovaujamas 
sambūris (2 šokius) ir armė
nų grupė (3 šokius), Nor-, 
beitas Lingertaitis. Aldonai; 
Dabrilaitei akomponuojant, 
padainavo porų dainų.

Po programos visi daly-

Vyčių suvažiavimas

Lietuvoų Vyčių N. Angli
jos apskrities pirmininkas 
praneša, kad balandžio 2Kj 
d. Šv. Petro lietuvių parapi-Į 
jos salėje (50 Flaherty St.. 
So. Bostone) bus Vyčiu kon
vencija, kurioje ištikimas 
lietuvių draugas prof. Jurij 
Glazov kalbės apie bažny
čių ir jaunimo pasipriešini
mų okupuotoje Lietuvoje.

mos ?eras~orkestras Visi v' |4fau8i»; nS°kai J“ !>««*• •
. £. ,.8 . V.?8-/1® y"!diumas buvo Bostone, bet n Ab • -- - .

ra kviečiami atsilankyti, j rfeS kuli laik buvo'iškelj O. Akmentimo rasiniai
„ J=1. tas į New Yorką. (dažnai matomi ir vietos ang-
Mano padėka j • ^aiba laikraščių laiškų

■< . - • Paskutiniuose rinkimuose skyriuje.....Kovo 24 d. užprašiau nu- J J
šia* Sv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje So. Bosto
ne už anaiš metais JAV lie
tuvių kolonija* lankiusio*
Dzimdzi-Drimdzi narių —
Antano Vanagaičio, Juozo 
Alšausko ir Viktoro Dinei
kos siela*. (To* grupė* ket
virtasis nary* Jonas Dikini* 
tebegyvena Kaune).

Pamaldų metu vargonais 
grojo komp. Jeronimas Ka
činskas ir giedojo solistas 
Stasys Liepa*.

Aš reiškiu jiem* už tai di
delę padėkų.

Taip pat esu labai dėkin-I 
gas visiems, kurie tose pa-, 
maldose dalyvavo. ,

Feliksas Zalecka*

♦w»vvvwvwvwwwwww 
Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina
metam* 87.00.

\TC 2’ 3E=F

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- ( 

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8*2888

fra yisnintele oficiali ištai
sa toorceetery, mari ai 
siuntiniu* tiesiog ii VV

j Lietuvę ir luta* Rusi 
jos valdoma* sritis- Čia kak-

lietuviškai, pataruau-• — • • •ir sąžiningai, 
greitai ir

tvarkingai.
Ci* galima gauti {vairiau

siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai

B. Sviklienė

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 V AL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšOEKOKUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS M A MINUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadisalais 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai aaatebiati!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 
■kelias valandas įrengia
mas garo, karšto vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Boston: 136-1204 S. Shore: 773-4940 
LENGVOS IšSIMOKfiJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

Sena* parvirsta ir negir- Už nosies no tik jaučius 
vedžioja.

Nmd medžio be Ūko., o E. KARDEUENCS DAINŲ 
žmogaus — be ydos.taaaaaaa*M«*aaaa*aaaaaa**eeamm > PLOKŠTELE

Flood Sųuare 
Bardicare Co.

SarttsUa M. 4. ALOSNA 
m KAST MOAPWA* 
SOUTH KS70N, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Seajamin ileon Dalai 
PopiaroM StonoM

Stiklas Laa
Vteokto raiknvaya 

Briktnenyii plttubarit 
VUrAta aaleitM A»<feW

Peter Maksvyti!
* Beata

49 Ckurch (Krest 
E. Miltea,

Atiteka 
to ir prai 
ke te 
Mate 
tavim*.

Tėteli ’t Š9Š-M75

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Paiakarnio

oI*t<P t DIN I S 
OMETR1STAS

Valandos:
nūn 9 vsi ryto iki 6 vai. vak 

Trečiadieniais neori imama
447 BROADVVAY 

South Boston, Man*

TiL AN 8-2124

Dr.Amelia E. Radd
(RUDOKIUTC) 

OFTOMBTBI8TB

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildoms gydytojų rs 
eeptus ir turimo visus gatavus vaistus

Jai mik vaistų — eikit į Ustsviėkų ntottaų.
Sav. Emanuri L. Rooengsrd, B. S., Rag. Pkarm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telefonas AN 84929
Na* 9 vaL ryte Iki 8 vaL v., Išskyras iveutadimlm Ir sakas

3uGuDi

& T OIL CO., Ine.
841 E Broadvray So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies^aptarnavimas
□ Automatinis jįpilimas
□ Patogios mokėjimo'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k smb ink ito

268-4662
9 •

A. J. NAMAKSY
Rasi Esteto 4 Insurance 

321 Comitry Club Rd. 
Nentsa Csatrs, Mass. 02159

Tat 332-2648

administracijoje 
galima gauti Lietuvos

iu olokštola. Kaina 88.00. 
Paštu

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcestor, Mass. 01604 
TeL 798-3347

Tiesiai iš Worceoterio siun
čiam Įvairius siaurinius į Lieta, 
vų Ir Utm Rusijos valdomus 
piotust Binariniai sudaroari iš

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

1VA1K1AU81A8 DOVANAS

13 BOSTONO I LIETUVĄ 
Ir kitus Rusijos

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

nuo 10 ryto iki 6 vakaro Vedėjas PETRAS VIŠČINIS
Trefisd/gnisls—uiihm

445 BR0ADWAY 173 Arthur SL, Brocktoa, Mass. 02402. TsL 51
8OUTH BOSTON, MASS.

..............—~rrrffrrfffjrrffrrrrrrrr

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCH1BALD. PREZIDENTAS

460 We*t Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL f y to iki 3:30 vaL 
P® Pielų»

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vai. dienos.

už nemažesnių^ kaip $1,000 dvieju 
metų įspėjimo indėlius moka 

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda' 
6.27% pelno) .to a. daa* »

už vbus kitan indėlius

<■ jj<.

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 109-tuosius metus. - .

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalua.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškaL Turtas (Asssts) yru

viri $274,000,000

ava, maisto ir
aių. Turime vietoje įvairių via 
tinto gnmybnn Ir impnrtuetų 
prekių iš Utų kraštų visai ie> 
sMmis kainomis. B* te, siunčia
ma suristų, pinigus Ir galita at
sakyti jų gamybos preksa. «n 
sanmktotts pinigus, e giminės 
ten vištoj* galės pasirinkti aš-

Tnlpngi tarpininkaujam* psr 
tam tikras Įstaigas atoikvissti 
gimiass čia pas save | svečius 
ar nuolatiniam
Patarnavimas atliekai 
tai ir sųžiaingaL Ateilankf įriti- 
riarit*. Vadėje* A. SchyriaaU

Pristatymas greitas Ir 
gnrnntnntas

Galima užsisakyti rublių

šaldytuvu* ir pan.
Atidaryta darbo

9 vaL ryto iki 5 vaL vak.
o šeštadieniais 

8 vaL ryto iki 2 vaL p.pu
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.
389W.Broadway 

So. Boston, Mase. 02127 
TeL 2684068

******SlM«MOOO*BO>SOSlM>S*BO*M****B|S|S,********e****0*****H*********M*

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitų pasaulio kontinentų, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti | svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE. Čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tiekets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius i Lietuvą ar perkant prto 
kės tiems siuntimams (skarytes, megztinius, Įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

<Darbo valandos: — — — — —
Ketvirtadieniais 
šeštadieniais uždaryta

383 West Broadmay 
So. Boston, Mase. 62127 
Telefonas: 2884764 
V1»U skyrių vedėja Aldona A

Ii   ..... .................. -1—rrrr-rrrrfff




