
f~U~U~U~LI~U~Li~Lr*‘u'*~i~~ — — *** ■"■ * * —
KELEIVIS

Prenumerata:
’ Amerikoje ir užsieniuose

metams....................................$5.00
pusei metų........................... $2.50

! KELEIVIS ;
636 East Broaduray 

South Boston, Maaa. 02127

THE TRAVELER ----- •=-» ' LITHUANIAN VVEEKLY

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

Published in So. Boston, Mase. 
Since February 9, 1905 

Address:
KELEIVIS 

636 East Broadway 
South Boston, Mass. 02127

NR. 14 SO. BOSTON, MASS., 1968 LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METŲ BALANDŽIO - APRIL 3 64 - TIEJI METAI

"Keleivio“ telefonas AN 8-3071 Atskiro numerio kaina 12 centų

Johnson nekandidatuos, Šiaur.
Vietnamo nebebombardnos

Prez. Johnsonas pareiškė, kad nekandidatuosiąs. Įsa
kė sustabdyt Šiaurės Vietnamo bombardavimą. Pasiruošęs 
pradėti taikos derybas. Tam reikalui atstovu paskyręs 
Harrimaną. Siunčiąs dar 13,500 karių, prašęs kongresą 
daugiau lėšų. Prezidento sprendimas daug ką apstulbino.

Sekmadienio vakare pre
zidentas per televiziją ir ra
diją pasakė istorinę kalbą 
jis pareiškė, kad neatšaukia
mai apsisprendė nebestatytil 
savo kandidatūros j prezi
dentus. Be to, jis pranešė,

Prezidentas piašo kong
resą dar padidinti išlaidas 
karo reikalams 5.1 bil. dol., 
kreipėsi j Britaniją ir Sovie
tų Sąjungą, kad jos, kaip 
1954 m. Genevos konvenci
jos pirmininkės, padalytų

Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

šitą laišką ir nuotrauką gavo Columbus mieste gy venantieji Hayes, kurių sūnus dabar yra š. Korė
jos nelaisvėje kartu su kitais JAV laivo Pueblo jūrininkais. Tėvai sako, kad rašysena yra sūnaus, 
bet laiško turinys jam padiktuotas.

Žydai su arabais vėl 
sveikinasi patrankų šūviais

Nėra ramybės Izraelio-Jordanijos pasieny. Ten vėl 
gaudė patrankos.

Praeitą kartą rašėme apie ■ Chicagoje vasara 
buvusį didelį susirėmimą Iz- ‘ v
raelio-Jordanijos pasienyje j gal bus karšta

kad įsakęs sustabdyti Šiau-1 viską, ką tik gali, taikai 
rėš Vietnamo bombardavi-| Vietname įgyvendinti 
mą, išskyrus sritį į šiaurę
nuo demilitarizuotos zonos,! Be to. prezidentas toje sa- 
kur priešas ir toliau betar-j vo kalboje kreipiasi į visus 
piškai gresią mūsų karių po-1 piliečius, prašydamas nepa 
zicijoms. jų gyvybei. Tuo I siduoti jausmams, būti pro- 
būdu dabar 90c/< Š. Vietna-| ingiems ir protingai elgtis
mo gyventojų nebegresia 
JAV bombardavimo pavo-| 
jus. Prezidentas pareiškė, 
kad negalėjęs visiškai su-

Jis sakė, negalįs pažadėti, 
kad jo taikos pastangos bus 
vaisingos. Gali ir šį kartą I 
jos pasibaigti taip. kaip pa

Žuvo kosmonautas Gengsterių vadą 
Gagarin nuteisė 5 metams

Braška Vokietijos 
koalicija

stabdyti bombardavimo, nes I dbaigė daugiau negu 30 pa
tai būtų pavojinga JAV n 
P. Vietnamo karių gyvybei. |

Jis ragina Š. Vietnamo| 
prezidentą Ho Chi Minh at
sakyti taip pat panašiais žy
giais, vedančiais taikos link. I jau galvojęs tai padaryti, 
Bet kad priedas nemanytų, I kai sausio mėnesį ėjęs į kon 
kad Amerika be sąlygų pa- X gresą kalbėti apie "tautos 
siduoda. įsakyta dar pasiųs-Į padėtį“, bet nepadaręs, nes 
ti į Vietnamą 13,500 kariui suabejojęs: pamanęs, kad 
ir tuo būdu padidinti JAV! tada kongresas galįs igno- 
karių skaičių iki 549,000. į ruoti jo siūlytus sumanymus.

Sako. kad buvęs krašto ap-
Prezidentas esąs pasinio-1 saugos ministeris McNama- 

šęs bet kada pradėti dery-Į ra tai žinojęs jau pereitą rū
bas taikos reikalu. Savo at-j denį. Žinojęs jo nusistaty- 
stovu tam atvejui jau pasky-| mą nekandidatuoti ir dabar 
ręs ambasadorių Harrima-j tinis krašto apsaugos minis- 
ną. seną ir labai patyrusį | teris Clifford. Šiaip ar taip,

našių jo mėginimų atvejais.

Prezidentas kalbėjo su a- 
šaromis akyse. Jo apsispren
dimas, kaip dabar aiškėja, 
nėra staiga padarytas. Jis

Kovo 28 d. žuvo sovietų Naujosios Anglijos Cosa: Vakarų Vokietiją valde 
kosmonautas Aleksėj Gaga- Nostra vadas Ravmond Pat- krikščionys demokratai ii 
rin. Jis 1961 m. balandžio riarca nuteistas 5 metus ka- socialdemokratai drauge. 
12 d. pirmasis pakilo Į erd- lėti už susitarimą nužudyti Sudarius šią koaliciją, abi 
vę su Vostoko erdvėlaiviu ir kitą jam nepaklusnų gengs- grupės buvo pasižadėjusios 
apskrido žemę. terį. , proporcinę rinkimų sistemą

_. . . ... rr . • - --u. pakeisti daugumos sistema,Tai jau antrasis žuvęs so-l Tą nutarimą jis. aišku,, neg Wmtaiunl|<>į b
vietą kosmonautas Gagari- apskųs aukaesnmm teismui. batj iSrjnkta nemažai nau 
nas žuvo lėktuvo, kuriuo jis Koks bus galutinis sprendi-
skraidė pratimuose, katast- į mas, dar negreit sužinosim, 
rofoj, o 1967 m. kosmonau-! Kol kas Patriarca yra lais
tąs Komarovas — nusileis-Į vas, užstatęs $25,000. O jei 
damas erdvėlaiviu žemėn. ’ ir bus nuteistas kalėti, tai po 

„ . . - a 20 mėnesių turės teisę pra-
Taigi, sovietai skelbia tik į išleisti i laisvę (Parole)
, „ IAV kaip už ,.ger? eIg-esr

jųjų nacių atstovų. Bet da
bar socialdemokratai tos 
rinkimų tvarkos keisti ne
bemano.

diplomatą.

įlenki jos komunistų vadas Vla- 
dyslaw Gomulka. atsiliepdamas 
į šių dienų neramumus I^nki- 
joje, pareiškė Lenkijos ištiki
mybę Sovietų Sąjungai ir kvietė 
žydus aplelisti Lenkiją. .Mat, 
kaltę dėl šių dienų bruzdėjin 
prieš valdžią Gomulka suveržia 
žydams.

bet ta paslaptis tebuvo žino
ma tik patiems artimiesiems 
prezidento asmenims, o visi 
kiti, išgirdę tą žinią, buvo 
nustebinti ir priblokšti.

Dabar visai pasikeičia rin
kimų šachmatų lenta. Joje 
daug kas turės būti persta
tyta. Turbūt varžybose pasi
rodys ir nauja figūra — da
bartinis viceprezidentas Hu 
bert Humphrey. Pirminiuo
se rinkimuose jis nedaly
vaus, bet demokratu kon
vencijoje gali būti tokia pa 
dėtis, kad jam būtų pasiūly
ta būti kandidatu.

du žuvusius, gi JAV. 
žinoma jau žuvo 5 astronau
tai, skraidydami paprastais 
lėktuvais, ir 3 sudegė Apol- 
lo-l kabinoje., dar nepakilę, 
o vienas — automobilio ne
laimėje.

Kartu su Patriarca nuteis
ti dar clu jo bendrininkai. 
Jie abu jau sėdi kalėjime už 
savo senus "žygdarbius“.

Vidaus reikalų ministe
ris Luecke tai laiko koalici
jos pažadų laužymu ir todėl 
nutarė atsistatydinti.

ir Saugumo Tarybos abiejų 
priešų pasmerkimą. Taika, 
rodės, buvo grąžinta, bet ko
vo 29 d. vėl sugriaudė pa
trankos vienoj ir kitoj Jor
dano upės pusėj. Netrukus 
jos gaudė jau visu Jordano 
paupiu nuo Galilėjos iki Mi
rusios ūros, iš viso 60 mylių 
plote.

Tikroji priežastis tam ka
ro pragarui atgyti buvo to- 
xia. Vienas žydų žemės ū- 
rio traktorius užvažiavo ant 
minos ir buvo susprogdin- 
_as. Žuvo 4 žmonės. Žydai 
sako, kad tas minas padėjo 
arabų teroristai, todėl atsi- 
keršijant pradėta daužyti iš 
patrankų arabų sodžiai kitoj 
pusėj Jordano upės.

Jordanija skleidžia gan
dus. kad Izraelis telkiąs di 
Jeles karines pajėgas prie 
Jordanijos sienos ir kad ne
trukus rengiasi Jordaniją 
pulti, kad dėl to ir iškeliąs 
daug arabų, gyvenančių prie 
Jordano upės.

9 valstybės turės 
popierinį auksątf a

Nors rugpiūtis palygina
mai netoli, bet per tą laiką 
dar gali ivvkti visokiu neti
kėtumu. Pagaliau gali susi
klostyti ir tokia padėtis, kad 
demokratų konvencija pra
šys Johnsoną atsiimti savo 
"neatšaukiamą“ atsisakymą, 
ir jis gali tai padaryti... Pa
gyvensim — pamatysim.

Stockholme posėdžiavo 10 
valstybių finansų ministe- 
riai ir banku direktoriai ir 
sutarė įvesti "popierinį auk
są“, kuris papildytų turimo 
aukso atsargas. Prancūzija 
tam nepritarė, nes, jos nuo
mone. kiekvieno krašto va
liuta turinti būti pagrįsta 
auksu.

Minėtą nutarimą turi pa
tvirtinti Tarptautinis Pinigų 
Fondas, kuriame yra atsto
vaujamos 107 valstybės.

Ta ministeriu ir bankinin
kų konferencija tikisi, kad 
jų nutarimas prisidės prie 
to, kad nesugriūtų tarptau
tinė pinigų sistema.

Indonezija išrinko 
Sukarto

Pašalinus diktatorių Su 
kaino, Indonezijos laikiniu 
prezidentu buvo išrinktas 
gėn. Suhaito, kuris vaidino 
žymų vaidmenį Sukamą nu
verčiant. šiemet turėjo būti 
visuotiniai parlamento rin
kimai. bet dėl dar nenusisto
vėjusios padėties jie nukelti 
į 1971 metus. Tada išrinkta
sis parlamentas 1973 m. iš
rinks naują prezidentą. O 
iki to laiko prezidentu bus 
Suhaito.

Numušė du naujus 
lėktuvus i

Sovietų vadas Brežnevas 
reikalaujantiems daugiau 
laisvės inteligentams jau 
grasina kietom bausmėm.

>.•

Parlamento rinkimai bus 
1969 metais, bet ar iki to 
laiko šių dviejų didžiųjų 
partijų koalicija ištvers, nė
ra jokios tvirtesnės garan
tijos.

Nauju prezidentu 
išsirinko Svobodą

Kaip žinoma. Čekoslova
kijoje patys komunistai pa
šalino prezidentą A. Novot- 
ny, užkietėjusį Stalino šali
ninką. Nauju prezidentu da 
bar išrinktas 72 m. amžiaus 
generolas Ludvik Svoboda. 
Stalino laikų valyme jis bu
vo ištremtas į sovehozą.

žodžiu, šventojoj Žemėj 
vis nėra šventos ramybės, ir 
tokie susirėmimai gali bet 
kada uždegti vėl didelį karo 
gaisrą.

Čia susirinkę įvairių pro
komunistinių grupių vadai 
nutarė šią vasarą surengti 
didelių demonstracijų. Jų 
žodžiais, jos būsiančios tai
kingos, bet kartais ir taikin
giausi vadai negali minios 
suvaldyti. Jie te ’a.-i ir su 

j negrų vadu dr. Kingu.
Jau seniai buvo kalbama, 

kad bus mėginama sutruk
dyti demokratų konvenciją, 
kuri čia susirenka rugpiūčio 
mėnesį, bet miesto majoras 
pareiškė, kad tas nebus leis
ta.

Minėtų grupių atstovų ko
mitetas žada bendradar
biauti ir su vadinamaisiais 
"Yipiais“ — Jaunųjų tarp
tautine partija, kuri demo
kratų konvencijos metu čia 
rengia "gyvenimo ir meilės“ 
šventę. Tie Yipiai reikalau
ja iš miesto savivaldybės 
užleisti jiems pačiame mies
to centre prie ežero gražųjį 
Grant parką, duoti palapi
nių 100,000 žmonių, sanita
riniu priemonių, maisto ir 
kitokių patogumų.

Anglijoj darbiečiai
nralaimėjo 4 vietas

Papildomuose rinkimuose 
darbiečiai pralaimėjo 4 at-l 
tovus. Bet jie vis dar par

lamente turės 74 atstovų 
persvarą. Konservatorių va
das jau reikalauja, kad vy
riausybė skelbtų naujus rin
kimus, nes. esą, piliečiai no
ri kitokios valdžios. Bet at
rodo, kad vyriausybės galva 
Wilsonas į tai nekreips dė
mesio ir rinkimus skelbs tik 
tada, kada pasibaigs šio par 
lamento terminas, tai yra— 
1971 metais.

Franco uždarė 
universitetą

Nerimsta ir Ispanijos stu
dentai. todėl diktatorius 
Franco nutarė uždaryti 
Madrido universitetą.

600 studentų užsidarė u- 
niversitete ir neįsileido jų 
išmesti atvykusios policijos. 
Rektorius buvo išsiderėjęs, 
tad policija išeinančių stu
dentų nebaus, bet savo žo
džio neišlaikė: jie gavo po
licijos lazdų. Yra ir sužeis
tų. Sakoma, kad per klaidą 
ir pats rektorius gavęs pa
ragauti policijos lazdos.

Šiaurės Vietname priešas 
numušė du naujausius F-III 
lėktuvus, kurių kiekvienas 
atsieina 6 mil. dolerių. Jie 
yra aprūpinti įvairiais pa
čiais geriausiais įrengimais, Gvatemalos arkivyskupas Ma 
kuriuos dabar komunistai ri® Casarieeo, kurį buvo pagro 
galės ištyrinėti ir jais savo hę partizanai, bet netrukus pa- 
lėktuvus patobulinti. leido.

Pašalintasis Čekoslovakijos pre
zidentas Antonin Novotny, fa
natiškas Stalino pasekėjas.

Jis tiki, kad iki to laiko 
vyriausybė sugebės sutvar
kyti pašlijus^ ūkį.

Utahoj nunuodyta 
6,000 avių

Ten karo Įstaigos mėgino 
nau jas nei vus veikiančia? 
du ias, kurios, atrodė, gyvy 
bei nepavoiingos. bet netoli 
ganvtų 6.000 avių, jų pauos- 
čiusios, iškrito...

Gyvulių gydytojai patvir 
tina. kad jos išdvėsusios nuo 
tų dujų, bet karo atstovai to 
nenori pripažinti.

Buvęs JAV komunistą 
1949 m. pabėręs į R. Vokietiją, 
ten tapęs propagandos ministe
riu — Gerkard Eisler dėl ttr- 
dies smūgio mirė Sovietą SąjMU 
goję. sulaukęs 71 m. ai
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6 kandidatai, 3 riKonieriai
Palengva jau artėjame prie rinkimų dienos. Rinkimi

nis vajus jau prasidėjo ir nuolat kaista. Jis kaskart darosi 
ir brangiau atsieinantis. Ypač daug pinigo suėda televizi
ja, be kurios pagalbos šiandien niekas negali tikėtis rin
kimų laimėti. O šių metų rinkimai, atrodo, bus patys bran
giausi.

Šiuo metu turime 6 asmenis, kurie siekia patekti i 
Baltuosius Rūmus. Iš jų 3 yra milionieriai ir 3 "skurdžiai".

Pats didžiausias „vargšas“ yra demokratas senato
rius iš Minnesotos Eugene McCarthy. Jo turtas yra verti
namas tik apie $30,000.

Po jo seka buvęs Alabamos gubernatorius George 
Wallace, kuris vertinamas $60.000.

Gerokai turtingesnis yra buvęs viceprezidentas Ri- 
chard Nixon, tuo tarpu labiausiai populiarus respublikom 
kandidatas. Jis daugiausia iš advokato praktikos per me
tus uždirba $200,000. Jo turtas vertinamas $250,000.

Taigi, šie trys kandidatai yra „skurdžiai". Kiti trys 
yra jau milionieriai.

Visų pirma toks yra Califomijos gubernatorius Ro 
nald Reagan. buvęs filmų aktorius, bet panorėjęs versti; 
politika ir Įkopęs Į vienos didžiausių valstijų gubernato
riaus kėdę. Jo turtas siekia 3 milionus dolerių.

Dabartinis prezidentas Lyndon Johnson yra vertina
mas apie 10 mil. dolerių. Jis turi Texas valstijoje 15,00( 
akrų žemės, kuri naudojama galvijų ūkiui, Alabamoj di 
dėlių miškų. Austino mieste sklypų, televizijos bei radijc 
bendrovių akcijų ir kt.

Kennedžių šeimos turtai vertinami 400 mil. doleriu 
Kol kas Roberto Kennedy turtas vertinamas 10 mil. dol. 
bet mirtis seniui Kennedžiui, jis dar žymiai padidės.

Dar turtingesnis yra New Yorko gubernatorius Nel- 
son Rockefeller.

Aišku, milionai rinkimuose vaidina dideli vaidmenį, 
bet yra ir kitų veiksnių, kurie tap pat svarbūs kandidatui. 
Jis pats milionų gali ir neturėti, bet sugebėti juos sutelkti 
iš kitų šaltinių savo reikalu' ir rinkimų vajuje tinkamai 
panaudoti. Svarbu i. jo skelbiama programa.

Kaip jau buvo rašyta, Panama turi du prezidentus: se
nąjį Marco A. Robles. kuriam parlamentas iškėlė bylą 
dėl konstitucijos pažeidimo, bet kurį palaiko kariai, ir 
pariamento išrinktą Max Delvalle, kurį čia matome (de
šinėje) prisiekiant.

JOHN McCORMACK 

PAŽADAS
i
troškimą savo tautiečiams

, pavergtoje Lietuvoje, nes 
„mūsų kraštas tvirtai remia 

Bostone, minint Vasario visų žmonių apsisprendimo 
16-sios sukakti, buvo priim- teisę“.
ta rezoliucija, kuri pasiųsta1 Congressional Recorde iš- 
aukštiems JAV pareigu- spausdintas sen. iš Mase, 
nams. Ją gavo ir atstovų rū-* Edvardo W. Brooko (vie
nių pirmininkas lietuvių bi- nintelio negro senatoriaus) 
Žiulis John McCormack, ku- pareiškimas. Jame ne tiktai 
ris savo laiške komiteto pavaizduota, kaip Sovietų 
pirm. J. Kapočiui rašo: Sąjunga pagrobė Lietuvą,

"Aš ir ateity dalysiu, ką
galėsiu. Lietuvos nepriklau-

bet priminta 1966 m. kong
reso priimta rezoliucija 416,

SUNKŪS LAIKAI 

LAIKRAŠČIAMS

Wafl Street Journal pra
neša, kad New York Times1 
savo sekmadienio laidai pa-! 
kėlęs kainą iki 50 centų. Tai 
tik savo mieste. O už 200 j 
mylių nuo New Yorko —75' 
centai. Tai esąs jau trečias 
pakėlimas per 18 mėnesių. 
Tą patį padarę ir Philadel- 
phijos dienraščiai. Dėl nuo
lat kylančių darbininkų al-! 
gų, brangstančios medžią-j 
gos, pašto ir kitų išlaidų 
laikraščiams sunku išsilai
kyti. Po paskutinio spaustu
vininkų streiko Nevv Yorke 
keli dienraščiai sustojo ėję, 
bet ir likusiems vargas.

Bostone užsidarė jau 5 
dienraščiai: Evening Trans- 
eript. Boston Journal, Bos
ton Telegram, Traveler ir 
Boston Post.

Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą jie buvo pardavinėja-į 
mi gatvėse po 1 centą, o da-į 
bar jau po 10 centų. Pabran-! 
go 1000 nuošimčių. Jų sek-' 
madienio laidos buvo po 5' 
centus, dabar gi 25 centai.! 
Pabrango 500 nuošimčių.

Dabar Bostone yra 4 dien-; 
raščiai: The Christian !
Science Monitor, Boston;

ir!

Kiekvienas „helio“ 
telefonu Jums 

tikrai naudingas
Norite skambinti 

į menulį ?
Telefonų knygoje mes jo 
neturime, bet visur kitur 
galite skambinti. Jeigu jūs 
dažnai skambinate užmies- 

tin„ mes mielai jus aprūpinsime atitinkama te
lefonų knyga veltui. Tiktai paskambinkite vietos 
telefonų įstaigai.

Knp gramam
Kaip greičiausiai surasti užmiestini 
numerį? Skambinkite universalinės in
formacijos numeriu 555-1212. Už tai 
nieko nereikia mokėti. Naudokite prieš
dėlį ’T“ ir ”area code“ (jei jis kitoks, 
negu jūsų).
Jeigu jūs neturite automatinio sujungimo su 
užmiesčiu, tai prašykite operatorių sujungti su 
užmiestine informacija.

• ♦ •

Kai šie žodžiai rašomi, prezidentas Johnsonas pa
reiškė. kad jis „neatšaukiamai" nekandidatuosiąs kitam 
terminui. Bet tas „neatšaukiamumas“, žinoma, dar gali 
pasikeisti demokratų konvencijos metu.

Kas kitur rašoma
SANTYKIAI SU LIETUVAi VIENUOLIU MAIŠTAS

Naujienos kovo 21 d. lai
doje rašo:

„Sovietų imperializmas Los Angeles mieste esančio 
yra išradingas. Jiems nepa-į Skaisčiausios širdies vie- 
vyko paveikti tremtinių vie- nuolyno vienuolių maištą, 
nokiu būdu. jie griebiasi ki-Į Tų vienuolių dauguma y- 
tokių priemonių. Nepajėgė; ra gerai pasiruošusios mo
viau palaužti, tai pradėjo; kytojos darbui, todėl ir mo- 
laužvti po vieną. Pradėjo! kytojauja katalikų pradžios 
nuo gausingiausios lietuvių Į ir aukštesniosiose mokyklo- 
visuomenės grupės. j se. Pastaruoju laiku jos nu-

„Popiežiui Jonui XXIII; balsavo pakeisti vienuolės 
pradėjus pasitarimus su So-j apdarą — pritaikyti ji dar- 
vietų Sąjunga ir popiežiui Į bui. o taip pat pakeisti vie- 
Pauliui VI tą pačią politiką i nuolyno gyvenimo tvarką, 
tęsiant, lietuviai labai susi-! Naujas vienuolių apdaras

Naujienose kovo 25 d. lai 
! doje J. Klauseikis rašo apie

rūpino. Maskvą lietuviai pa
žino. Jiems buvo aišku, kad 
iš tų dervbų laimėtoja išeis 
tiktai Maskva. Lietuviu dau-

somybei ir Lietuvos žmo- j kurioje pabrėžiama, kad ki
nių laisvei grąžinti. Esu tik- i tų valstybių užėmimas, jų 
ras jus žinant, kad aš prieš) išnaudojimas ir pagrindinių 
kelerius metus Atstovų rū- žmogaus teisių pažeidimas
muose pasiūliau Pavergtųjų yra priešingas Jungtinių
Tautų rezoliuciją, kurioje Tautų čarteriui, todėl JAV. 
Sovietų Sąjunga pasmerkia- kaip Jungtinių Tautu narys
ma dėl Lietuvos ir kitų vals
tybių nepriklausomybės pa
naikinimo.

"Man labai 
stebėti, kad

ir kaip valstybė, kuri visuo
met skelbė, kad kiekviena 
tauta turi teisę pati spręsti 

malonu pa- savo valdymosi būdą, negali 
jūs remiate; atleisti šitą tarptautinį nusi

-JAV pastangas sulaikytiį kaitimą, šitą pagrindinių 
komunistu agresiją, kur tik teisių paneigimą. Mes visuo- 
ji pasireikštų’. 6 tai. kas met protestuosime prieš tą
vyksta Pietryčių Azijoje, v- 
ra karinga, akiplėšiška ko
munistų agresija"

užsitęsusią neteisybę, dėl 
kurios kenčia Lietuvos žmo
nės. Mes turėtume vėl ra

ki ass. gubernatorius John ginti JAV prezidentą kreip

būtų paprasta kelius den
gianti suknelė, leidžiama 
dėvėti megztinis ar švarke
lis. Jokio galvos gaubtuvo.

gumas abejojo Jono XXIII' Iš kitų moterų jas aiškiai iš- 
pradėtos politikos tikslin-' skirtų ant kaklo pakabintas 
gurnu, o Nau jienos praeitų! ir ant krūtinės nuleistas kry-
metų vasario 25 dienos įžan
giniu visus įspėjo.

„Šiandien kiekvienam 
aišku, kur veda Maskvos- 
Romos suartėjimas. Vliką, 
Altą ir „senus politikus“ su 
purvais maišo jau ne Vilnis 
ar sovietu gęn. Michailovo 
leidiniai, bet kun. F. Jucevi
čius. Rinktinius lietuviškų 
organizaci iu atstovus vadi
na atsilikėliais ne komunis
tai, bet L. Sabaliūnas. Kon

zius.
Vienuolyno vidaus gyve

nime jos nori pašalinti sle
giančią lyg kalėjimo nuo
taiką, jos nori. kad būtų lei
džiama anksčiau atsigulti 
toms, kurios jaučiasi pavar
gusios, arba ilgiau vakaroti, 
kurios to nori. ir tt.

Tai, rodos, labai paprasti

Globė, Boston Herald 
Boston American.

Jeigu sunku išsilaikyti: 
angliškiems laikraščiams,'
tai aišku, kad mūsiškiams; 
turi būti dar sunkiau, nes 
mūsiškių ir tiražas sumažė
jo, ir apmokamų skelbimų! 
jau sunku gauti. Kai kurie! 
jau prašo paramos. Ji reika 
linga visiems.

S. M.

Užsirašykite
Jūs sutaupysite laiko, jei užsirašysi
te gautus iš informacijos numerius. 
Tuo būdu jūs turėsite juos visada 
prieš akis. Juk taip ? Užsirašykite.

New Engląnd Telephone
r«rt at NMionyvid* M Systtm

A. Volpe savo laiške džiau-! ti Jungtinių Tautų ir kitų 
giasi galis matvti Massachu-i tarptautinių organizacijų'
?etts piliečiu dideli laisvės

Katalikiškoji visuomenė 
suskilo: viena dalis pritaria 
kardinolui, antra vienuolėm. 
Susidarė net du komitetai: 
vienas "mobilizuoja“ pen
sininkus mokytojus, kad jie 
rudenį grįžtų į darbą, ant
ras siekia remti vienuoles.

Jėzuitų laikraštis Ameri
ca remia vienuolių pastan
gas pertvarkyti gyvenimą 
vienuolyne. Los Angeles 
mieste profesoriaują 29 jė
zuitai kunigai atskirti viešai 
paskelbtu raštu remia vie
nuoles iu kovoje prieš kar
dinolą. Santa Barbara mies
te pranciškonų seminarijos 
kunigai ir broliukai taip pat 
nutarė remti vienuoles.

Kardinolas šaukėsi Vati
kano pagalbos. Iš Šventosios 
kongregacijos religijos rei
kalams atėjo įsakymas vie
nuolėms sustabdyti pradėtą 
vienuolyne reformą. Vie
nuolyno viršininkė pakvietė 
vienuoles suvažiuoti į vie-

ir jau seniai turėję būti į- nuolyno seimą. Los Angeles 
vykdyti pakeitimai, bet kon-Į kaikurios žinių agentūros 

paskelbė, kad keli šimtai 
vienuolių nutarė Vatikano 
neklausai ir, jei bus reika
las. visai iš vienuolyno pa-

PRAKEIKTI IR ŠVENTI 

GYVULIAI

Dar prieš kelis šimtus me
tų žmonės tikėjo, kad pikta 
dvasia gali Įlįsti Į žmogų ir 
gyvulį, todėl, tuo pasire-

dėmėsi i Estijos, Latvijos ir, miant: tart”™!™8 de?md?-
Lietuv'os žmonių ausispren-j ™ ,r karda™"
dimo teisės paneigimų; ža- dav?,n Plk‘a,los dvaslos 

apsėstų" gyvulių.paneigimą; ža
dinti pasaulio nuomonę rem
ti Baltijos tautų teisių atsta
tymą.

Atstovu rūmų narys Phi
lip J. Philbin į Congressio
nal Reeord su savo pareiški
mu itraukė ir Bostone Vasa
rio 16-sios minėjime priim
tą rezoliuciją.

REM1A TAUTOS FONDĄ

L. I. Tautos Fondas —■ 
nuolatinis Vliko darbų lė
šomis aprūpintojas — pra
neša sulaukęs šių trijų nau
jų ypatingu iu rėmėjų: Bal
tic Realty (Boston), J. Sta
šaitis (Dorchester), E. ir J. 
Strazdai (Braintree) — po 
$25. (Visiem? bus ištisus 
metus siunčiami E. Inf. biu
leteniai).

Jgal. A. Januška Bostone 
surinko $227. Kennebunk- 
port gimnazijos mokiniai— 
$25.

AUKOS J. FINANSŲ 
KOMITETUI

servatyviam kardinolui Mc- 
fūziją lietuviu tarpe sėja ne' Intyre jie pasirodė baisūs: 
kokie andriuliai. bet dakta-1 jis užprotestavo, 
ru titulais apsikabinėję kle-; Tada vienuolyno viršinin- .
bonai ir kolegijų dėstytojai.) kė tėvams išsiuntinėjo lai?-į sitraukti. Vienuolyno atsto- 

„Amerikos lietuvių dau- kus, pranešdama, kad, ne-|vė spaudai paaiškino, kad

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

Štai keli pavyzdžiai iš 
Prancūzijos gyvenimo.

1120 metais Lyono vysku
pas atskyrė nuo bažnyčios 
lauko peles ir vikšrus už lau- 

. kų derliaus naikinimą.
1386 metais teismas nuta

rė nukirsti kiaulei pirmas 
kojas, vėliau galvą ir tada 
pakarti už tai, kad ji sudras
kė berniuką.

1474 metais vieno miesto 
teismas nutarė sudeginti gai
dį, kuris, „velnio padeda
mas“, padėjo kiaušinį.

1714 metais teismo buvo 
nutarta pakarti karvę.

1779 metais viešai pako-j 
rė burtininką kartu su visto-' 
mis, kurios „su velnio pagal
ba“ kiaušinius dėjusios iš
tisus metus.

Rusijoj ir Ukrainoj šarkas 
ir pelėdas laikė prakeiktais 
paukščiais.

Bet greta „prakeiktų“ 
paukščių kai kurios tautos 
turėjo ir „šventų“ gyvulių. Į

nės darbų programos vyk
dymo lėšų rūpintojas —pra
neša, kad šiomis dienomis 
gavęs-: 100 dol. iš Liet Mo- 

leidus vienuolvno tvarkos! vienuolės nutarė kreiptis i j terų Klubų Federacijos New

Jungtini, Finansų indams ir šiądien'
teta, - Sų metų sutektu*

mas.

f

gumas visais laikais gerai 
suprato savo tautos reika
lus ir kiekvieną pavojaus ----------- . - , . . .
valanda stojo tinkamose to jauti (Jų Los Angeles ro ir vienuolyno gyvenimo 
gretose. Reikia manyti, kad mieste mokytojauja J 25 pakeitimus, 
panašiai jie pasielgs ir šį pradžios mokyklose ir 72 Įdomu kuo tas vienuolių 

aukštesniosiose). 1 maistas baigsis.

pakeisti, vienuolės nuo atei-' popiežių su prašymu leisti j Yorko klubo, po 25 dol. iš 
nančio rudens negrįš moky-, išmėginti suplanuotus apda- J. Gedgaudo, dr. D. Jasai- 

’ i • i po 20
dol. iš VI. Tursos ir L. I. 
Kairio. 40 dol. iš V. Baltuš
kos.

Kaip žinome, lietuviai 
taip pat senovėje turėjo 
„šventų“ žalčių ir kitokių 
gyvių bei medžių, net ligi 
paskutinių laikų labai ger
bė gandrą, bet laikė nelai
mes nešančiais apuoką, pe
lėdą bei giedančią gaidžio 
balsu vištą...

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-
LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 

pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. 
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų

U tomas, 480 psl.

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

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvę $6.00, dabar....................  $2-00.
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi

nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai „pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar.....................$2.00.
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO- 

VIETŲ RUSUA, parašė Kipras BielmU, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero 
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2J0, dabar ............ 75 centai
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

63$ Breadvray, So. Boaton, Mase. 02127 .



Kr. 14,19CS m. balandžio 5 t j -EIVIS, 90. BOSTON ruziapn nv*

KAS NKKO NCmiA, 

TO NIEKAS NBnmOA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUONOS

■a — ■ —

DETROITO NAUJIENOS

Sukaktuvinių metų* «
komitetą*

LB nesiskaitė, dabar tėvams 
ir mokytojams padėkotų. 

LB Detroito apylinkės Dėl tos padėkos buvo išsi- 
metiniame narių susirinki- ginčyta beveik valandą, 
me kovo 17 d. pirm. Jonas j§ plataus valdybos pir- 
Urbonas paskelbė pilną su- mininko pranešimo matyti, 
kaktuvinių metų komiteto kad valdyba dirbo labai 
sąstatą. i daug. Kaikuriais darbais,

Komitetas susideda iš tiesa, suko j politiką, nors 
prezidiumo ir keturių sky- čia turime politinį darbą dir- 
rių: finansinio, kultūrinio,! bantį Organizacijų Centrą, 
politinio bei informacinio, i .
Prezidiumo pirmininkas —' Piniginėj apyskaitoj šu
tai LB apyl. valdybos pirmi- ™°s .nedidelės, neimponuo- 
ninkas. O vicepirmininkai— jancios, bet sveikos, t. y. 
tai atskirų skyrių pirminin-1 daugiau uždirbta, negu įs-
kai. Ir nariai LB apylin- lelsta- ?taV t™11™0, f°hcda- 
kės valdvbos nariai. i >nasM Rinkta 520

Prezidiumo pirmAiinkas į ^° •’ pajamų
yra jau minėtas J. Urbo- K^jta dol., aukų su-
nas: vicepirmininkai, — J? "nkta ?5 dol smulkių k.to- 
Mikaila — finansų skyriaus ^lll pajamų 74 dol; pnde- 
pirm., A. Musteikis _ kui_ Į jus paveldėtą m pemykscms 
tūrinio skyriaus, dr. A. Da- valdybos 580 dol. sumą, ka- 
mušis — politinio ir V. Kut-, SOJe tureta 4055 doL 
kus — informacinio. Na-į Įdomesnės išlaidos: švie- 
riai: J. Rugienienė, A. Ru- timo reikalams 250 dol. (de-

, ir apie tuziną akvarelių, 
j šalia labai įdomių, bene eks- 
, presionistinių peisažų, buvo 

mokyklos tėvų komitetas su ir pusiau abstraktų ir vienas

W0RCESTER10 NAUJIENOS

Mirė Pr. Kerkb
kitas
bas.

visai abstraktus dar-

gienius. J. šembergas, N. 
Udrys.

Finansinio sk.

ja. tik tiek! Tik tiek skan
dalingai mažai!), parengi- 

nanai: E. mų išlaidos 2,427 dol. (ir 
Bulotienė. S. Garliauskas, į čia smarkiai daug! Nė ne- 
P. Griškelis. V. Pauža, M.1 tikrines žinau, kad vieninte- 
Sims, V. Staškus, S. šimoliū- lis pobūvis — N. Metų suti
nąs. O. širvydienė, V. Ta- kimas — pareikalavo labai 
mošiūnas, V. Urbonas, M. j daug pastangų, didelio biu- 
Vitkus ir F. Zager. Talkinin- džeto, bet atnešė maža pel- 
kai aukoms rinkti: L. Hei-J no). Kadenciją baigdama, 
ninsas. A. Kasputis. B. Ne- valdyba savo įpėdinei palie- 
verauskas, K. Bažauskas, J. ka 865 dol., taigi, kuo ne 
Rugienienė, J. Urbonas, A. pusketvirto šimto daugiau, 
šiurkus ir Antanas Zaparec- negu rado (centų neminė- 
kas. > jau, juos perkeldamas į arti-

Kultūrinio sk. nariai: J. miausią dolerį aukštyn ar 
Baublys, V. Čižauskas. G. žemyn).
Gobienė, V. Hotraitė. S.• Sekančiai kadencijai (ku- 
Hotnene, S. Kauneliene J. j yj^da maždaug apvalius 
MeAniene. knn V. Knks-|metll8 tęsiasi) y,,, įįrirkti: 
ciunevicius. J. Pusdesns, R. dr Vytautas Majauskas, 
Fazauskiene, S Sližys, kun., Vytautas Petrulis, Algis Ru- 
V. Stanevičius, E. Vasiliaus-j (perrinktas). Stepas
k’n'r.- - i*8- . . . ! Smalinskas, Jurgis Sember-

Politinio sk. nanai: A. gas (perrinktas), Jonas Vr-
Amhrose (vicepirm.), A.j bonas (perrinktas) ir Rim-

j" Kovo 23 <i. Notre Dome 

rejome pirm, kart,. Reikia R
r’SS’Si Uetuvoje Palikt* liūdinau. 

1 žmoną ir du suaugusius sū
nus — Stasį ir Vytautą.

Velioris čia giminių netu
rėjo, todėl pagal testameh- 
tą tūrio administratoriumi 
numatytas Juozas Molis, ku
ris rūpinosi ir laidotuvėmis.

Velionis jau seniai rūpi- 
sore, nuo kovo 16 iki balan- nosi savo žmoną atsigaben- 
džio 23 d. yra atidaryta dail. j ti į JAV, jau buvo gavęs ži- 
Anastazijos Tamošaitienės, nią, kad gal būt netrukus 
paveikslų ir audiniu paroda, pavyks jai atvažiuoti, bet 
Kingstono apylinkėj (pu- nebesulaukė.
siaukely tarp Toronto ir 
Montrealio) gyvenanti A.
Tamošaitienė į Windsorą at
vežė 45 savo kūrinius. Jie
yra išstatyti universiteto, 9kaitvtoia<! Vinca9 Kiela 
(University of Windsor) į 9Kanytojas v incas Kieia, ge
galerijos vienoje šviesioje 
patalpoje, University Cen- 
ter rūmuose, netoli Ambasa
doriaus tilto, prie Patricia 
gatvės. Lankymo valandos 
yra pačios patogiausios, ko
kias tik galima įsivaizduoti: 
šiokiadieniais nuo 8 vai. ry
to iki 10 vai. vakaro, o sek
madieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

vaziuos, žinoma, pnes 
gerokai pagarsintas.

Wind*ore

O viename iš Detroito 
priemiesčių, atsiprašau, kai
mynų, kanadiškiam Wind-

Mirė V. Kiele

Mirė ir kitas Keleivio

ros širdies žmogus, nuošir
dus patriotas..

Šiomis dienomis dar mirė 
Juozas Venys-Veniukevi- 

čiua, naujakuris, kilęs nuo 
Alytaus, Elzbieta Dulbytė- 
Bunikienė, Antanas Gaižu
tis, Benediktas Navalskis ir 
Pranas Mazauskas-Moss.

• Grįžo ii Floridos

Petras Skliutas su žmonai 
grįžo iš Floridos ir atvežė 
daug gerų dienų iš Juozo ir 
Janės Neviu ir kitų. Ačiū 
jiems.

Grįžo ir Marijona Lapins
kienė su L Sprindžiuviene,. 
viešėjusios ten pas gimines 
ir pažįstamus. Jos labai via 
kuo patenkintos.

MIAMI LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 

KLUBAS

3655 N.W. 34th Street, teL NĖ 5-4331

Gražios patalpos. Turtingas baras. Geriausia vieta 
saulėj pasikaitinus ir pasimaudžius vandenyne atsivė
sinti, maloniai praleisti laiką, su iš visų šalių suvažia
vusiais tautiečiais susitikti.

Velykines nuolaidos
1O%

nuole

J.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

Svetimieji giria mūsų operą

Bliūdžiu? V. Duoba K. Go-j ai]ė Zotovienė. Kandidatu 
gelis dr v Majauskas, dr. liko Jur^9 Wzelis 
P. Padalis, R. v alatka ir Al
gis Zapareckas.

Informacinio sk. nariai
Kontrolės komisijon iš

rinkti : Petras Griškelis. Le- 
A. AStašaitis, ^Grinius, J. į opoldas Heiningas ir Kazys 
Kazlauskas, A. Nakas. V. j Veikutis. Atstovais į pabal- 
Selenis. R. Sukauskas ir N. tiečių komitetą — dr. V
Šlanelvtė.

Reikia manvti, kad paski
ru skyrių nariu sastatas vra

Majauskas, Valentina Hot- 
raitė ir Aldona čiunkaitė. 
Meno parodų rengimo ko-

pilnas ir galutinis. nes juk' misijoj iš praeitų metų pasi 
jau ketvirtis Laisvės kovos į ^o Stasė Smalinskaitė ir 
metu ir praėjo. Tik prezi-' Viktoras Veselka. 
diumo sastatas pasikeitė su

Kovo 23, 24 ir 30 dieno
mis buvo Fidelio operos 
spektakliai. Apie juos labai 
gražiai atsiliepė ir amerikie
čiai.

Prieš keletą mėnesių apie! chi Daily News kovo
pussimt, darbų A. TamošaiJ 25 d nus 
tiene kelioms ^valiems bu- R nel
V° ’V.eZU^r ?t ° ?m' ilf» "Drau*-“
versiteto biblioteką irčiau- 8 t*7rtndpmio 
ke didelio dėmesio. Reikia kjas araukas: 
manvti. kad kitame umver-į
sitete prie Detroito upės ji į ”§j savaitgalį fenomena- 
irgi turės pasisekimą. Pa- us Florestano vaidmens at- 
žvmėtina, kad visi darbai, likimas (Jį vaidino St Ba- 
Windsore yra nauji, Detroi- ras. Kel. red.) Beethoveno 
te nematyti. "Fidelio“ operoje iškėlė,

Chicagos lietuvių operą į to
kį lygį, kurio galėtų pavydė-

Šilainė ruošiasi tautinių ti bet kuri pirmaeilė opera“, 
šdiių Kentei Į „Vaizdiniu

Detroito tautinių šokių kas buvo puiku. Kostiumai 
grupė Šilainė, nuo įsisteigi-J buvo tinkami, grimo meni
nio prieš bene 19 metų iki ninkai sukūrė nuostabiai 
šiol vadovaujama Galinos j ryškius kalinius^ Alg. Ku- 
Gobienės, kiekvieną savaitę! rausko dekoracijos buvo e^ 
po kartą ir po du repetuoja, j fektyvios. Dirigentas A. Ku* 
ruošdamosi tautinių šokių I čiūnas veiksmą vedė su ne- 
šventei Chicagoje. šventė,I pretenzingu aiškumu. Pir- 
kaip visi žinome, yra ren- Į mame akte išsiskiriančiu 
giama š. m. Liepos Ketvirto-’ dainininku buvo Jonas Vat^

TAMPA, FLA.

Išvažiuoja dr. D. Jasaiti*
Dr. Domas Jasaitis, ke

lioliką metų išdirbęs Tam
pos ligoninėje, išėjo į pensi
ją. Balandžio vidury jis su 
žmona Sofija išsikelia į šiau
rę ir apsigyvens netoli New 
Yorko.

minimu LB valdybos pirmi- 
rinko pranešimu. Mat, jau 
komitetą steigiant buvo nu
taria. kad prezidiumą suda
ro LB apvl. valdvba ir ketu- 
riu skyrių pirmininkai. O

A. Petrikonio parodai 

praėjus

Chicagiškio dail. Antano 
Petrikonio paroda, Bend
ruomenės vardu, buvo su-

valdybos sastatas kaip tik rengta kovo 17-24 dienomis
ir pasikeitė kovo 17 dieną.

Šis tas ii LB veiklo*

Pirmoje žinutėje minimas 
LB susirinkimas kovo 17 d. 
buvo jei ne triukšmingas, 
tai dramatiškas. Nepropor
cingai daug laiko buvo skir
ta ginčui dėl Aušros litua
nistinės mokyklos pripažini-

Lietuvių namuose. Nors ren
gėjai kažkodėl parodos be
veik nereklamavo, atidary
mo dieną ją apžiūrėjo apie 
pusantro šimto žmonių. Už
darymo gi dieną buvo labai 
liūdnas vaizdas — parodos 
salė buvo pustuštė. Ir tai 
dėl vienos vienintėlės prie- 

__ žasties — dėl oro. Mat, va-
mo."Kai '^reių kartį Ifet- ^tro!^ !>uvo
roito apylinkės valdyba ta- £‘T?8.aP'? t0 
rėsi abi (Aušros ir V. Kudir- j Nora jodnosiosgatvra ir bu
kos vardo) mokyklas sujun-iv0 (treit nuvalytos, bet (Įau
gusi. tai tas sujungimas bu- f?'1? neišdrįso ne nosies is-

sios savaitgalyje.
Kad jaunimas ne tik am

žinai vien klausytųsi griež
tos, daug reikalaujančios 
vadovės komandų, bet ir 
galėtų savo mokėjimą pade
monstruoti publikai, progai 
atsiradus, su vienu kitu šo
kiu tai šen. tai ten nueina į 
sceną. Antai, metų pradžio
je Šilainė šoko tarptautinė
je studentų mugėje Michiga- 
no universitete Ann Arbo- 
rie, paskui pasirodė Vasario 
lesios minėjime, po kelių 
savaičių važiuos, Grandinė
lės pakviesta, į Clevelandą, 
o gegužės 11 d. dalyvaus 
bendroje pavasario šventė
je su mergaičių choru (St.

* nelis“. Pažymi, kad Daiva 
Mongirdaitė — Stipraus bal
so.

‘Anot Jacobsotto,, ortteet* 
ras ir choras atliko savo už
davinį itin tiksliai. 'Tačiau 
neginčijamas herojus buvo 
Baras, vadovaujantis teno
ras. Jo balsas puikus (glo- 
rious). jis lengvai liejasi nuo 
kentėjimo arijos kalėjime 
iki galutinės egzaltacijos, 
kurioje šis puikus dramati
nis menininkas Išreiškė to
bulą ir nesulaikomą džiaug 
smą... Aš vargiai beatsime* 
nu ilgų metų bėgyje girdė
jęs tokio lygio tenorą. Būtų 
laimėjimas operos scenai, 
jeigu jis dainavimą pasi-

Geri

vo tik dalinis, nes grupė tė
vų nutarė Aušros mokyklon

kišti iš rezidencinių kvarta
lų. kur vietomis sniego pus-

vaikus leisti ir tebeleidžia. Į ny® 1^1 P®langni ®r pu- 
Susirinkime V. Kutkus rei-.8*8 lanPL 

kalavo, kad LB valdyba,, A. Petrikonis pas mus pa- 
kuri su mokyklos vadovybe t rodė virš 40 paveikslą, ku- 
nutraukė ryšius,, nes ir tos rių dauguma buvo aliejiniai,

Sližio vedamu) Detroito! rihktų savo pilna karjera?' 
Lietuvių namuose. Tai bus, 
galima sakyti, jau generali
nė repeticija prieš Chicagą.

šilainė yra viena iš kelių 
pačių geriausių mūsų tauti
nių šokių grupių šiame kon- _ _________________
tinente. Ir taj yra tiktai va- «.w. , .. 21. 
dovis Galinos Gobienis 
nuopelnas. j O.

Alfonsą* Nakas I

Mūsų gyv 
bet mes jį

v i s i e m *

automobiliams
UŽSAKYTIEMS DOVANOTI GIMINĖMS 

GYVENANTIEMS .
LIETUVOJE IR KITOSE UAS.R. DALYSE

Raolaida veikia ild 1968 balandžio 28 d•
PRAŠOME UŽSAKYTITUOJAU PER BET 
KURIAS MŪSŲ AFFILIATES IR JŲ SKYRIUS

PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY,Ine. 
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 

Te!.: 212—-581-6590 
212-581-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 VValnut Street, Philadelphia, Pa. 19196 

Tek: 215 WA 5-3455
COSMOS PARCELS EXPESS CORP.
45 West 45 St-, New York, N.Y. 10036 

Tel.: 212 CI 5-7905
arba p*r

PODAROŪIFTS, MC.
220 Park Ave. South, New York, N.Y. 10003 

Tel.: 212-228-9647

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laika* rūpinti* širdies sveikata, kada širdie* 
priepuoli* įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti 
•avo polinkį širdie* priepuoliui ir kaip jo išvengtu

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio ka* 
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“, 
pamatysite, kad galite nuspėti savo Širdie* priepuolį 
ir jo išvengtu

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.

žodynai į Svatbios knygos
Anglų - lietuvių kalbų žo-t 

dyna*, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 80,000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo 
dynas, redagavo Karsavi 
naitė fa* dlapoberskis, api* 
27,000 žodžių, 611 pei., kai
M —$6.00.

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 

i antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkai.. abi dalis kaina tik .................................................... $6.50

Lfatnviikal angliškas žo
Viliaus Peteraičio, 1. 

laida, daugiau Kaip 30,00« 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.0o

Dabartini* lietuvių kalbo* 
žodynas, .'edaga^o prof. J 
Balčikonis ir kt., yra apie 
46^000 žodžių, 990 psl. 

• •••• • *••• • • ••••

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo
žai, 176 psi., uuna................................. ..................................... . $2.00

Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 pal... 50 cnt.

Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
96 puslapiai, kaina..... ........................................................ $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bule* kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina • ••••••••••s eeev ••*•*• •••••••••*•• • • $1.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina senku 
buvo $6.00, o dabar tik . ..................................... ...........$2.00

S12.0T i Dan Kuj učio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla

pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymu su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................. $3.00



k

Poslapis ketvirtas

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Tikrai labai prasminga... 131 metu moteris

Prasidėjus rusų meninin- Vilniaus Valstiečių Laik-Į 
kų invazijai i Lietuvą,— ji rastis (kovo 8) rašo, kadi 
sustiprintai vyko nuo kovo. Antavilių (Vilniaus raj.)' 
12 iki 22. — dailininkas Au- senelių namuose gyvenanti1 
gustinas Savickas rašė Tie- 131 metų amžiaus moteris, 
soj kovo 14 d.: „Labai pras- Zofija Miniotienė, kilusi 
minga, kad pirmoji Rusijos nuo Kelmės. (Nemini, kuo 

* Federacijos dailės paroda toks jos amžius Įrodytas), 
surengiama mūsų brangia- „Prieš šimtą metų buvo 
me Vilniuje, kad pirmieji ištekėjusi“, — rašo kores- 
svečiai, kurie Įžengė i nau- pondentas. Vyras po dviejų 
jus, šviesius Parodų paviljo- metų miręs. Iki senatvės 
no rūmus, yra Rusijos Fede- Miniotienė buvusi kumetė 
racijos tautų dailininkai. Ir Šventragiu dvare, netoli nuo 
labai simboliška, kad istori- gimtinės. Paskui buvusi glo
tnuose, dar Stuokos Gucevi- bojama vienoj šeimoj, o nuo Į 
čiaus pastatytuose gražiuo- 1961 metų lakioma senelių! 
se rūmuose vyksta lietuvių namuose. Dar vaikštanti, 
dailininkų paroda, skirta! pati apsirengianti, lovą su

sitvarkanti. mėgstanti pasi
šnekėti su lankytojais.

Tarybinei Armijai“
Uždėjus „taškus ant i“, 

prasmė ir • simboliai labai 
aiškūs: rusų ekspansija sku
binama taip,, kad jie net su 
savo dailės paroda nespėję 
pas save pasigėrėti, atskubė
jo i "mūsų brangųjį Vilnių“

Nr. 14, 1968 m. balandžio 3KELEIVIS, Sa BOSTON

Jos uoliai dirba Roberto Kenedžio vyriausioje rinkimu būstinėje ^ashingtone. Tai jaunimas.

10 knygų už 2$ Ką dovanoti?

CONNECTICUT KLONIUOSE

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

Tundra Talės, Manyland 
Books leidinys paaugliams 
pasiskaityti anglų kalba a? 
pie gyvenimą tolimoje siaus 
rėje, 175 pusi. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais  ̂
kaina $5.00.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

„Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

„The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

„Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

„The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl*, 
kaina $2.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliai* 
$3, kietais $4.

Introduction to modern 
Lithuanian, parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai

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

Lietuvos socialdemokratų 
partijo* programinės gairės, 
32 psl., kaina 20 centų.

Tavo kelias į socializmą, 
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socializmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

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

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

Materialistiška* istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Rusiją, (J. Januškio), 96 
psl, kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

Atskirai sudėjus, jų karna 
$3.10, bet visos kartu par
duodamos už $2.

Toliau jis tęsė savo žodj 
anglų kalba, nupasakoda 
mas savo pergyvenimus So
vietų S-gos pavergtoje Lie
tuvoje. sovietų koncentraci 
jos stovyklose ir vargus, grį 
žus Į Lietuvą. A. Milukas už
baigė savo kalbą šiais žo
džiais: „Vargu kas gali dau
giau džiaugtis tokia laisve, 
kuria mes čia naudojamės, 
kaip aš. tos laisvės nematęs 
per 25 metus Sovietijoje“.

Meninėje dalyje Water-! 
būrio tautinių šokių gru, 
„Sūduva“, vadovaujama 
Maurutienės, pašoko kelis 
tautinius šokius, o Aldona 
Rygelienė padeklamavo F. 
Kiršos eilėrašti „Rūpinto
jėlis“.

Minėjimas buvo gausus.

atgauti Lietuvaistangas 
laisvę.

Majoras Hugh C. Curran 
prisiminė savo jaunystę 

Minėjimas prasidėjo va- Bridgeporte. kada jis, ma- 
sario 18 d. 11 vai. pamaldo- žas būdamas, bėgiojo po 
mis, o 3 vai. popiet buvo iš- “South End“—tada lietuvių 

. ] kilmingas susirinkimas, ku- apgyventą miesto dalf. „Lie- 
i/j riam pirmininkavo LB pir- tuviai tais laikais šiai gra- 

mininkas A. Mitkus. Kalbė- žiausiai miesto daliai davė 
jo kongresmanas D. Irvin. dideli indėli, kuris prisidė- 
miesto majoras H. Curran j0 pr;e miesto plėtimosi. Jie

vi ir tada buvo lyg drąsūs ži-
įs pirmutinių lietu-; vo perskaitytas Nepriklau- bintų nešėjai tamsoje. Jie 

meninė yra tokie ir šiandien. Linkiu, 
kad būtumėte visada tų ži-

Kongr. D. Irvin priminė 
JAV politikos neapdairumą, 
dėl kurio šiandien brangiai 
mokama savo sūnų krauju 
Tolimuosiuose Rvtuose ii

Kraštotyrininkai minėjo 

kalbininką

Paminklų apsaugos 
kraštotyros draugijos sekci-

—piimieji Įkelti koją i nau- ^n^uJe ko\o 9 d. pami-. 
ją parodų pastatą. 6 lietu- ^ėjo 60 metu sukakti nuo;
viai dailininkai tuo tarpu 
kuria paveikslus okupacinei 
kariuomenei pagerbtu.

(E)

kun. dr 
(vieno
vių kalbininkų) mirties. Pa
skaitas apie Jaunių ir jo 
mokslini darbą skaitė do
centai V. Drotvinas ir V. 
Grinaveckis.

BRIDGEPORT. CONN.

Vasario 16-sios minėjimas

Kazimiero Jauniaus; jr A. Milukas. Po kalbu bu-

somybės aktas ir — 
dalis.

Maskva tikrina Lietuvos 

mokyklas

M. Gedvilui, nors ir titu 
luojamam š 
ru 
tekc
liesiems Lietuvos mokyklų (Dabar taip vadinama Ma- 
viršininkams Maskvoj, visa- rijampolė. Kel. red.) koo- 
sąjunginės švietimo minis- peratyvą. Mane išvydęs ve- 
terijos kolegijoje. Gedvilo dejas tiesiog pražydo iš 
pranešimą tenai papildė j džiaugsmo. Jam. girdi, ma-! 
Sov. Sąjungos švietimo mi- no parama reikalinga. Prašo 
nistro pavaduotojas M. keletą pavardžių sugalvoti)

Gimusios sielos

bintu nešėjais ir kad jūsų tė
vų žemė atgautų laisvę, ku
ria jūs galėsit džiaugtis“

Paskutinis kalbėjo Al
fonsas Milukas. Jis pasi-

Viso suaukota $638.15. iš 
kuiiu 213.09 buvo surinkta

l’amam švietimo minist-' Vilniuje leidžiama šluota. , , ? , .. . : T. ‘ , bažnyčioje. Didžiausias au-Lietuvoje, kovo pradžioj. rašo: 1 da“?eI«? k,tų vietų. Jis pa-| džiaugė lietuvių vienybe Development Di-
o pateikti pranešimų tik- "Užėjau i vienų Kapsuko' za,leJ0 v,sur remt‘ mus« P3" Lletuvos laIS™‘m0 dart*- reetion, Ine. IA Mitkaus

Kondakovas.
Iš papasakojimo Tarybi

niame Mokytojuje (kovo 8 
d.) matyti, kad mokyklos 
Lietuvoje Sov. S-gos švieti
mo ministerijos kontroliuo
jamos r tikrinamos tiesio
giai, iš Maskvos atsiunčia
mų inspektorių. Tos minis
terijos kolegija, esąs apta-Į 
rusi teigiamybes, taip pat 
atkreipusi M. Gedvilo dė

—retesnių, negirdėtų. !
"Pavardes bėriau kaip j 

žirnius. Vedėjas ^atenkin-; 
tas trynė rankas. Bet man)
buvo neaišku.

"Tuoj sužinosi“, paguodė
bičiulis. "Suprask: kiekvie-; 
ną mėnesi mes turime už-i 
verbuoti tam tikrą skaičių; 
kooperatyvo narių. Senesni 
prekybininkai jau seniai Į 
kooperatyvo narius Įtraukė •

: ?-• i , -x •, ; savo žmonas, vaikus, sene-imesi ir į dar pasitaikančius Į , .
IrilL-limnc itrukumus, kurie buvo paste
bėti tikrinimo metu ar kole
gijos posėdyje“. i

Sniečkus ir rusai

Neseniai Vilniuje atlikta
jame komsomolo suvažiavi
me Sniečkus dar kartą at-! 
virai patvirtino, ką jam ir] 
panašiems reiškia rusų Įsi
kerosimas Lietuvoje. Esą: 
„Užsienyje esantieji nacio
nalistai šiandien visų la-, 
blausiai puola mus už drau
gystę su broliškomis tarybi
nėmis tautomis. (Daugiskai-

nors pastarieji net nezi-l 
no. Mat. stojamąjį mokestį- 
mes savo pinigais užmokam.Į 
Tada sugalvojame pavardę, į 
vardą, gimimo metus — ir;
progresyvinis atlyginimas y- 
ra, ir tas stojamasis mokes
tis padengtas. Tik blogiau 
dėl tų pavardžių. Išgalvok 
vis naują...

"Klausiausi savo priete- 
liaus — parduotuvės vedė
jo ir pagalvojau:

„Mūsų kooperatyvo vado
vai galėtų net pati mirusių 
sielų supirkėją čičikovą Įsi
kišti i kišenę“.

\ iršui priešo laivas, kuris mėgino Įvežti Į Pietų Viet
namą savo kariu ir ginklu, prieš jį sunaikinant, o apačioj 
jis jau subombarduotas.

ta čia — Sniečkaus pridur-i
kas: „nacionalistai“ pirštui Linksma gyventi 
rodo tik i rusų „draugystę“j Apie tai šitaip rašo Šluo- 
E. red.) — Kodėl? Dėlto, toj S. Pleskus iš Alytaus:

nevėdino — tik šešiuose bu-1 Jie įrodė veiksmu 
tuose;

i „Buvo klazetai, tik be Jonas Krištolaitis iš Cle- 
i dangtelių, vandens paleidė- velando, Ohio, šiandien nu- 
jų, bakelių ar plūdės —sep- pirko per Keleivį Argentinos 
tymuose butuose: i Lietuvių Centrui (Centro

kad tai yra didžiausia mūsų „Naujas namas išaugo „Nebuvo rozečių bei iš- i Lituano. Tabare 6950, Bue- 
Naujoje gatvėje. Namo nu-J jungėjų, arba buvo blogi iš-j nos Aires, Rep. Argentina)

1 _ _ -   4 T *1 _ T 1 7 * X  •  _ I • — A T V A- 1*1* 1  1 — 4- W JC. O Ck CkCk 1 A
jėga

mens — 4. įsikėlė i tą nu
meri naujakuriai. Gyvena ii

jungėjai 
tų;

tik trylikoje bu-
Martinaitis tvarko Palangos

par^3 kus liaupsina. Mat. labai jau arba neuždengtos paskirsty
70 metų amžiaus sušilau- linksmų būta vyių. Juokau- mo dėžutės — tik devyniuo- 

kė buvęs Kauno miesto sodi- darni jie dirbo, juokaudami) se butuose;
ninkystės vedėjas P. Marty- ir namą atidavė. Tik su ma-! „Plėmuotos ar išdaužytos 
naitis. Tebedirba jis ligi šiol į žyčiais defektais. Kaip an-Į sienos — tiktai penkiuose 
toj pačioj srity. Tarp kita tai: j butuose.
ko. tvarko Palangos parką ir „Buvo skambučiai, bet be Ir taip toliau.
gėlynus. Yra parašęs daug stiklų — tik septyniuose bu-' „Pastaba: Naują namą
knygų ir straipsnių apie de- tuose: į Naujoje gatvėje priėmimo

knygų net už 30.00dolerių. 
Mes visi gerai žinome,

neatsidžiaugia. Statybinin-’ „Blogai įtaisyti patronai'kaip Pietų Amerikos lietu-1 1 * • Ą T i J 1 • • S X J . -| • . 1 • , *«1 1* A *V1viai yra pasiilgę lietuviško 
Spausdinto žodžio, kuris 
jiems nelengvai pasiekia
mas, tik nedaugelis ateina
me jiems talkon. Šis Jono 
Krištolaičio pavyzdys tebus

darbdavys), aukojęs $150.

PHILADEPHIA, PA.

Pagerbė Pabaltijo laisvės 

rėmėjus

Kovo 9 d. Philadelphijoj 
Įvyko bendras Baltijos vals
tybių nepriklausomybės 50- 
įr.ečio minėjimas, kuriame 
dalyvavo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atstovai, pasiunti
nybių vedėjai: J. Kajeckas, 
prof. Arnolds Spekke ir 
Ernst Jaakson (pastarasis 
yra ir Estijos generalinis 
konsulas New Yorke).

Po vainiko padėjimo ap
eigų prie Laisvės Varpo, 
Sheraton viešbutyje dau
giau kaip 1000 svečių daly
vavo pokylyje, kurs buvo 
surengtas pagerbti keturiem 
nuopelningiems Baltijos 
kraštų lai.-vės pastangų rė
mėjams: Philadelphijos ar
kivyskupui kardinolui J. 
Krol, Philadelphijos atsto
vui JAV kongrese D. J. 
Flood. Pennsylvanijos uni
versiteto prezidentui dr. G. 
P. Harnvvell ir Bulletlh dien
raščio kolumnistui Paul Jo
nės.

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos sukakčiai atžymėti 
Philadelphijoj veikia bend
ras Baltiečių - Amerikiečių 
Komitetas, kurio garbės pir
mininkas vra kardinolas J. 
Krol. ‘ (E)

Ji rado kelią
R. Jarmolavičiūtė iš Ve- 

necuelos, Caracas miesto 
per Keleivį užsisakė Stepo
no Kairio „Tau, Lietuva, 
Nidos knygų klubo išleistą 
metraštį „Trečioji pradalgė“

koratyvinę sodininkystę.

ĮSIGYKITE SIAS

Poezijos knygos
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 

Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

POEZIJA, Aistis, 420 psl., 
kaina $6.00.

HENRIKO RADAUSKO
RINKTINĖ, 237 psl, kai- Ulbantiems lietuvių kalbos 

r 1 vadovėli? >kaina $7.
land of he- 

roes," paraše L. Valiuką*, 
kaina $4.75.

___ ~ Avvakening Lithuania, a
į METŲ VINGIAI, Alf. Ty- g^udy on the rise of modern 

ruolis, 176 psl. kaina $3. Lithuanian nationalism by 
GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo-i

nas Mekas, 32 psl., kai-

na $5.00 
ŠERKŠNO SIDABRAS, M |

Vaitkus, 86 psl., kainai 
$1.50.

na $1.00.
DERLIAUS VAINIKAS, J.

Mikuckis, 359 psl., kaina
$2.50.

CHAPEL B., Algimantas
Mackus, 64 psl.. kaina $3. j 

DAINOS APIE LAISVĘ,
Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaina 75 centai.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ-
SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl.. 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS
Kazio Bradūno eilėraščit 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina $2.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps1 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, 3iask

Santvaro 5-ji eilėraščit 
knyga, 150 puslapių, gra 
žiai įrišta, kaina... $2.50

aLAUK, MANO LAIVELI
Petro Segato eilėraščiai
111 psl., kaina..........$2.0f

VĖL NAUJA DOVANA 
VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytė* Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viško* knygos istorijoje tai 
nedažna* reiškiny*. Ta* ro
do, kad tie, kuriem* knyga 

ir Keleivio Kalendorių 1968: skiriama, ją tikrai nepapras-
I

’Buvo ventiliacija, bet, komisija į vertino „Gerai“, gerą šird i ir kilnų mostą. būtų daugiau!

metu.
. Šviesūs žmonės ir per JŪ-, inkite t>,o ,.iku4iu,

paskatinimas ir kitiems pa-' ras manas suranda kelius ,. . . , _sekti tuo keliu. prie lietuviškų knygų. O, j «yk,te » arba KaledM
Ačiū J. Krištolaičiui už kad tokių knygų mylėtojų1

tai mėgsta. Todėl pradžiu-

„Lithuania
U

kai-Jack J. Stukas, 186 psl. 
na $5.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J. B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais vilkeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES. parašė Juzė 
Daužvardienė, kaina $2.50.

PIGIOS, JDOMIOS

\jknygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gyvulių ūkis, George Or- 
vvel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą į audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75,

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50. .

PALENGVINK*TE MOŠŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku-
riems reikės siųsti primini* 

proga. Kaina $3.00. Gauna-1 mu*.
Keleivio adm-jaj ma ir Keleivy,
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asikalbčjimas '< 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Maikiui su tėvu aukojo
Po $10: A. Laužinskaitė, A. Švedas, Montreal, Que., 

Montpalier, Vt, E. Mikužy-; J. Čuprinskas, Chicago, III., 
J. Grigulis, Chicago, III.,S. 
Kručkas, Giibertville, Mass.. 
Adele White, Kewanee, III.. 
A. Remeikk Chigago, III., 
P. Lengvinas, Danville, Jll., 
J. Lendraitis, Worcesšter, ■. 
Mass., ir Starkus, So. Bos
ton, Mass.

Mažiau kaip du, bet dau
giau kaip vieną dolerį:

E. Balčiūnienė, Chicago.

tė, Nevv York, N.Y., J. Ra
sys, Cambridge, Mass., ir 
Miami Lietuvių Moterų Klu
bas.

Po $9: Inž. česnulis. Pu
erto Rico, ir V. Končius, 
Chicago, III.

Po $6: J. Trakimas, Na
tional Park, N.J., ir A. G., 
So. Boston, Mass.

Po $5: P. Pilka, So. Bos
ton, Mass.. B. Bajerčius, So III.. B. Budzinauskas, Wa- pasjus

SERGA PROFESORIUS

ANTANAS RAMŪNAS

Gavau iš Kanados įdomų 
laišką. Rašo prof. Antanas 
Ramūnas, kuris gyvena Ot- 
tavvoje, Kanados sostinėje, 
bet dabar guli generalinėje 
to miesto ligoninėje. Rašo:

"Antroji — labai sunki— 
operacija praėjo. Liko dar 
viena, paskutinė. Po to tai 
pradėsiu savo mokslines ke
liones po platųjį pasaulį. 
Greičiausiai atsidursiu ir

Boston, Mass.. A. Blasky. terbury, Conn., ii- F. Urba-
Chicago, III., B. Gurskienė, 
Chicago, HE. B. Klovas, 
Chicago, Ilk, ir J. Komar, 
Detroit, Mich.

Po $4: C. Petkūnas. Phi
ladelphia, Pa., A. Koete- 
shevvskv, Bronx, N. Y., A. 
Andriulionis,. So. Boston. 
Mass., J. Palazie, Gulfport, 
Fla., A. Frenzel, Nevvtonvil- 
le. Ont., T. Urbon, Brook
lyn, N.Y., V. Rupšys, Dor- 
ehester. Mass., A. Karlun, 
Hartford., Conn., V. Kikle- 
vich. Kinderhook. N.Y., M.

navičius, Pittsburgh, Pa 
Po SI: Mason,. Sun City,

Cal., A. Užemeck, Chicago, 
I1E, J. Tomas, Brooks, Al
berta, J. Grebauskas, Tea- 
nack, N.J.. J. Juškis, Wyan- 
dotte, Mich., F. Stanionis, 
Chicago. Ilk. K. Jakubaus
kas, Lachine, Que.. K. Sa- 
gaitis, Yerun. Que.. J. Sho- 
pis, Golden Gate, Fla., Sluš- 
konis, Lavvrence, Mass., M. 
Jenkens, Philadelphia. Pa., 
M. Biga. Easton. Pa., A. Į 
Dutura, Chicago. Ilk. B. Miš-

Apie prof. d-rą Rumuną 
aš buvau skaitęs spaudoje, 
bet artesnės pažinties netu
rėjau. Savo laiško priežastį 
jis aiškina taip:

"Manau, jog nustebsite, 
gavę šį mano laišką. Bet aš 
negalėjau jo neparašyti, 
perskaitęs Jūsų knygą apie 
mūsų išeiviją (ją užsisakiau 
pas "Keleivio“ redaktorių 
Jackų Sondą).

"Aišku, rašau ne tam. kad

Dan tą gyd. Blaiberg. vienintelis žmogus, gyvenęs 3 mė
nesius su svetima širdimi. Kairėje jo žmona.

Tiast, Belgijoj, ir A. Gedmi- tautas,, So. Parcupine, Ont., 1 žer?iau Jums tVščius’ nerei 
nas, Bridgeport, Conn. į A. Jazukevičius, Worcester„ kalingus komplimentus. Jūs 

‘ " Mass.. J. Stangas, Baltimo- nesate reikalingi. Patys 
re. Md., D. Evans, Rockford. nuveikti darbai geriausiai 
Ilk, P. Urbonas. Holyoke. loja apie žmogų .
Mass., J. Vilkas. Montreal,

A. Ramonas, Newark, N 
J., §3. i o.

Po $3: Braslin-Bieliaus- 
kas. Chicago, Ilk, Trainaus- 
kas, Cleveland, Ohio, ir S. 
Novicki., Nevv Britain, Conn

Po $2.50: G. Lokamas. O-

Que., J. Balionas, Woodha-

— Sveikas, tėve! Iš kur nės literatūros. Matai, anais
dabar pareini? į laikais, kaip ir dabar, prie- maha, Nebr.. T. Supinsky. * Pocjuonock,

— Iš kur pareinu, tai ne-I šininkai pradėjo skleisti ’ Shedyside, Ohio, Stankevi-
svarbu, Maiki, ale svarbu, i kurstančią propagandą prieš j čius, Cuddy, Md., J. Micke- 
ką aš noriu tau pasakyti. j komunistinę Gomulkos vai- Į vič, Brockton, Mass., ir P.

— Labai svarbu? Į džia. Valdžia nužiūrėjo, kadi Bivainis, Mich.

ven. N.Y., J. Babrawieh, 
Chicago, Ilk. V. Witkowsky, 

Conn., Alice

Nors ši knyga — "Lietu
vių Išeivija Amerikoje“ — 
labai jam patiko, tačiau jis 
teisingai pastebi, kad jaus ir

Kunda. Seattle, Wash., V. tokhk kurie ją "skaitydami 
Dirsė. Otterville. Ont.. Pe- daug kuo pasipiktins,_ o gal
chiulis, Montreal. Que.. An
tanavičienė. Oakville, Conn.

— Jes, Maiki. mūsų Sčės-Į ši propaganda buvo spaus-į Po $2: S. Cibulkas. Stam- F. Kazlauskas, Hartford, 
vos Smerties Susaidė nu-į dinama čenstakavos vie-. ford, Conn., A. Masiulis, • Conn., Mileskis, Levviston,lyv

tarė atsiminti ir pašlovinti 
Čenstakavos Panelę Šven
čiausią. kuri prieš de
šimtį metų buvo bedievių iš- 
nevožyta.

nuolyno spaustuvėje, su ; Simcoe, Ont., Bitneris. La: Maine. J. Eimutis, Montreal, 
kardinolo Višinskio žinia. Šalie. Que.. J. Tamulaitis. i Que.. A. Kvietkauskas, Pa- 

ąuonock. Conn.. Z. Švitra. 
Nevv Britain. Conn.. L.

Dėl to ir buvo padaryta ta- Lynn, Mass., A. Poškus, Ro
me vienuolyne krata. Kuni-1 chester, N.Y., M. Krivickas, 
gai skelbė, kad tai buvęs už-; Oakville, Ont., J. Strumskis, j Shaltman, Hartford, Conn.,

net isius. Bet tai nieko ne
reiškia. Tiesa yra tiesa. Tik
rovė yra tikrovė.

"Jūsų knyga labai nau
dinga kiekvienam lietuviui 
Blogai, kad jos laidą išsibai
gia. Ji turėtų būti kiek ga
lint plačiau paskleista.“

— Man tai visai neįdomu, puolimas ant maldos namų. ; Soaar, Fla.. Chenkus Rose,
tėve.

— Maiki, taip nesakyk. 
Aš noriu ir tave nusivesti

Iš tikrųjų gi, tai buvo tiktai W. Hezleton, Pa., J. Baka- 
valdžios noras apsisaugoti navičius. Verun, Que., A. 
nuo savo priešų. Su. komu- Palaitis. Philadelphia. Pa..

J. Counza. Meridan, Conn.,
D. Raškevičius, Lynbrook,/ Baigdamas jis siunčia ge- 
N.Y., A. Konalskas, Moren- nausi« linkėjimų "Keleivio“ 
ga, Ilk. J. AJištuskas, Fair- kolektyvui ir pasveikęs gal

ant mitingo, kad kartu su nistais. tėve,, mes galim ne- G. Kilotat, Egonville, Ont., mout. M. Va.. A. Bujavičius. atvažiuosiąs į Bostoną.
i "Y T <1 n /"V T 4^-1mumis sukalbėtum poterius 

už Čenstakavos garbę.
— Nebūk juokdarys, tė

ve! Kodėl mes turėtume 
melstis už čenstakavos Pa
nelę Švenčiausią? Juk ji ne 
mūsų šventoji.

— Ale viera ta pati. Mai
ki.

— Ne visai ta pati, tėve. 
Lenkai turi danguje daug 
savo vyskupų, karalių ir ki
tokių šventųjų, kurių lietu
viai iki šiol negarbino.

— Ale dabar reikia pa
garbinti.

— O kodėl dabar?
— Nu. ar tu neatsimeni, 

kas prieš dešimti metų Čens- 
takavoj atsitiko?

— O tėvas atsimeni?
— Šiur, kad atsimenu. 

Bedieviai bolševikai Įsilau
žė Į klioštorių. kur yra ste
buklinga Panelė Švenčiau
sia, ir viską iškrėtė, ieško
dami kažkokios kramolos. 
Juk tai didžiausias šventos 
vietos išnevožymas. Girdė
jau, kad Lenkijos kardino
las Višinskis dabar liepė vi
siems lenkams per 3 mėne
sius melstis, kad svietas ma
tytų. jog katalikai moka sa
vo vierą ginti.

— Tėve, Čenstakavos vi
sus skandalus aš gerai ži
nau, ir Višinskio pakeltas 
furoras yra visai nereikalin- j 
gas pasišiauši mas.

sutikti, tačiau visi žino, kad A. Sukaitis, Hamilton, Ont., 
nėra pasauly tokios vai- J. Zitke, Brockton, E. Gan- 
džios. kuri leistų savo prie- čius, Worth. Ilk, M. Gud

Manchester. Conn.. J. Gatu- 
lis. Verdun. Que., P. Tumė- Linkime jam laimingai 
nas, Brooklyn. N.Y., D. Mi- pakelti paskutinę operacijąI7 *■ • • i • • v i •šams kasti jai duobę. Ne- rius., Pav paw, Mich., J. i kelonis. I)u Bois, Pa., K. ir greitai pasveikti.

leistų to ir pats kardinolas Stankus, London, Ont.. V. 
Višinskis, jeigu jis sėdėtų Kalvelis Ozone Park. N.Y.. 
Gomulkos vietoj. ! C. Paul. Centereach, N.Y.,

— Tai tu rokuoji, kad 
šventoji čenstakavos vieta1 
nebuvo išniekinta?

— Tėve, jei kalbėti apie
Čenstakavos vienuolyno iš- , kūno narys ataugdavo nau- 
niekinimą. tai jis buvo jau jas.
seniai išniekintas. j — Nu, matai, Maiki, o tu

— Aš to negirdėjau. ’ sakai, kad stebuklų nėra.
— Tėvas daug ko negir-s —Bet tai buvo ne stebuk- 

dėjai ir daug pamiršai to, į lai, tėve, bet tikinčiųjų žmo- 
ką buvai girdėjęs. Tai senat-1 nių apgaudinėjimas. Jų su- 
vė, tėve. Seno žmogaus at-; aukotą auksą kun. Maco- 
mintis trumpa. Bet aš galiu j chas nuo to paveikslo nuim-j 
tėvui pasakyti, kas tą vie-’ davo ir pavesdavo savo bro- 
nuolyną išniekino. Tai buvo j liui , kad parduotų. Bet kai 
kun. Damazas Macochas, į reikėjo gautais, pinigais pa- 
pats to vienuolyno viršinin-; sidalyti, jie dažnai susipyk- 
kas. Tėvas turėjai apie tai davo. Ir kartą taip susigin- 
girdėti, nes ir "Keleivis“ čijo, kad kun. Macochas 
daug apie tai rašė, bet sena’ pagriebė kirvį ir skėlė savo

Burdulvs, Chicago, Ilk, Šle
žas. Chicago, Ilk, J. Tovvers.
So. Woodslee. Ont.. J. Jac
kus. Montreal. Que., Sake- ~ 
vich. Scranton, Pa.. J. Mati- 
jošaitis, Long Beach. Calif., Ohio, A. Minkaitis, Dor- 
M. Grinka. Ocala, Fla., P. chester., Mass.., A. Stulpin, 
Mleckas. Keamy. N.J., P. Laconia. N.H., J. Račius 
Juška. Detroit, Mich.. A. i Los Angeles, Cak, A. Gau- 
Gaidukas. Oxnard, Calif.J shas. Lemont. Ilk, Baltruko- 
J. Binkis. Omaha, Nebr., J. nis, Chicago, Ilk, A. Padols- 
Žilinskas. Weahawken. N. kis, Paris, Ont.,, S. Vereha 
J., G. Vanagas, Tuinsburg, Montreal, Que.

S. Michelsonas

galva pamiršo. broliui į galvą, vietoje jį už-
— Dac rait, Maiki, aš Ma- mušdamas. Tada jo lavoną

PASKUBĖKITE — JAU BAIGIAMAS IŠPARDUOTI!

KĄ RAŠO 1968 M. "KELEIVIO“

Kalendorius
Jo turiny* tok*:

1. Žinotini 1968 metų dalykai.

2. Kalendariumas, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Didžiosios pasaulio dykumos.

5. Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado 

pirmieji gyventojau

7. Kad nepamirštume mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

11. Apie d-rą S. Matulaitį —100 metų nuo jo gimimo.

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segregacija — natūralus dalykas.

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. Kunigai laužo celibatą.

19. Amerikos didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.

22. Ateiviai iškėlė Ameriką.

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrinės sistemos.

25. Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?

26. Patarimai: (1) kaip kovoti su sodo kenkėjais 
ir ligomis; (2) Kaip naikinti maisto kirmėlaites; 
(3) Kaip plauti pagalves: (4) Kaip išvalyti brūžą 
(pielyčią); (5) Kaip tręšti vaismedžius ir daržo
ves ;(6) Kaip padaromas limpamas popieris mu
sėms gaudyti, ir kt

Be to, Kalendoriuje yra daug gerų eilėraščių, yra ir 
nuotraukų.

Kalendoriaus kaina $1.00 

Redagavo Stasys Michelsonas.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 

už "Keleivį“, ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 
nes šių metų kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

KELEIVIS

y 636 Broadway, So. Boston, Mas*. 02127

■ -----------

Prancūzu pora patys pasistatė šitą plaustą ir juo pasi
leido iš Safi uosto Maroce, pasiryžę perplaukti Atlanto 
vandem na.

suvyniojo į skudurus, pasi-j 
samdė vežiką ir. išvežęs už ! 
miesto, pašiepė. Bet lavonas} 
buvo atrastas, ir vežikas iš
plepėjo, kaip jis ten atsira
do. Macochas tuo tarpu pa
siėmė užmuštojo brolio mo
terį ir pradėjo su ja gyven
ti, kaip su savo žmona. Pa
sakyk. tėve, ar tai nebuvo 
to vienuolyno išniekinimas?

— Ale kas su lovonu atsi
tiko?

— Kai vežikas paslaptį 
atskleidė, kun. Macochas 
buvo suimtas ir nuteistaslo-

cocho vardą prisimenu, ale 
negaliu atsiminti, kas su 
juo atsitiko.

— Jis. tėve,, buvo Čens
takavos vienuolyno viršinin
kas. Jo vardas pagarsėjo, 
kai iis tenai nužudė savo 
brolį.

— O dėl ko iis jį nužudė?
— Nužudė dėl to, kad ne

galėjo pasidalyti pinigais.
— Kokiais pinigais?
— Matai, dvasiškija skel- 

bedieviai įžeidžia mūsų ti-; mė, kad Marijos paveikslas 
kėjimą? ! Čenstakavo je darąs stebuk-

— Tėve, kas prieš dešimtį ; lūs. Jei kas netekdavo ran- 
metų Čenstakavoje ivvko, i kos ar kojos, tas turėjęs tik kai metų kalėjimo., 
tai buvo ne tikėjimo ižeidi-i užkabinti ant to paveikslo — Maiki, aš nežinau, ką! 
mas, bet valdžios padalyta j auksinę ranką ar koją — ir ant to pasakyti, todėl pasa
kota ieškant priešvalstybi- tas pasveikdavęs, prarastas kyšiu tik giidbar, ir dac oi.

— Kaip tai nereikalin
gas? Argi cralima tylėti, kai

t
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K. BALTRUKONIS

Aš užmušiau
(Tęsinys)

Ilgą laiką išnešiojau tuos škaplierius, kasdien bučiuo
damas. Mamą ištiko kažkokia nelaimė, ilga liga, ir ji nuo
lat gulėjo lovoje. Tetutė kaikada ateidavo patarnauti, 
o tėtė pats gamindavo valgyti. Prisimenu, kad buvo daug 
visiems vargo.

Vieną rytą, kamaraitėje gulėdamas, pajutau krūtinė
je skausmą. Aš pasikasiau ir dairydamasis Į langą spėlio
jau, ką atsikėlęs valgysiu, ar gausiu šilto pieno puodeli. 
Staiga vėl skausmas krūtinėje! Lyg kad adata Įdūrė. Su
sirūpinau ne juokais. Atsisėdau. Marškinukus atsisegiau, 
nustūmiau škaplierius Į šąli ir Įsmeigiau akis i skaudamą 
vietą. Pasikasiau ir nurimau. Paėmęs škaplierius, prikišau 
Dievo motinos paveikslą prie lūpų ir švelniai švelniai pa- į 
bučiavau. Jaučiau jai slaptą gilų dėkingumą ir širdelėje J 
maldavau, kad ji padėtų greičiau mano mamytei pasveik- j 
ti. Kada atitraukiau nuo lūpų Dievo motiną, pajutau, kad j 
ant lūputės kažkas juda. Aš čiupt dviem pirštais už lū- į 
putės! Pagavau! Tarp pirštų kažkas buvo. Pasitursinęs Į 
šiltoje sėdynėje, sukaupiau aštrų žvilgsni i pirštukus. At- ; 
sargiai praskleidžiau pirštus ir... o, Dievulėliau! Utėlė. 
Didelė, nutukusi utėlė! I

Viršuje kairėj Charles Chaplin. garsiojo komiko sūnus, 
kuris mirė savo namuose Hollywoode, CaL Dešinėje jo 
motina, o kairėj apačioj jis su savo tėvais 1936 metais.

Persigandau, lyg būčiau pati velnią pamatęs. Mano , 
pirštai prasiskleidė, ir utėlė nukrito ant marškinukų. Aš 
greit už savo ligų marškinių, išsiritau iš lovos ir iškrėčiau i 
nenaudėlę ant grindų. Ši, nieko nelaukdama, ėmė repe
toti. Ištursinęs sėdynę ant grindų, aš ją keletą sekudžių 
stebėjau, bet tuoj sumečiau, kad jos negalima gyvos pa
leisti. Ko gero Įsikapanos Į mamos ar mano lovą! Bet kaip 
ją nugalabinti ? Prie lovos buvo mano klumpaitė. Aš stai
giai už klumpaitės, prikandau dantukais liežuvi ir užsi
mojęs taukšt Į krutančią pabaisą. Nieko neliko ant gl in
dų ! Tik ant klumputės užkulnio nešvari dėmė. Nutrynęs 
užkulnį į grindis, įsirangiau į lovą. čia atsipeikėjus, prieš 
akis iškilo kitas neaiškus reikalas: iš kur ta utėlė? Argi 
ji buvo ant škaplierių, ant Dievo motinos, kada aš ją bu
čiavau? Atsisėdau lovoje, atsargiai, pagarbiai nusiėmiau 
škaplierius nuo kaklo ir Įsmeigiau į juos akis. Dievo moti
nos paveikslas buvo gražus, blizgantis, prisiūtas ant juo- i 
dos medžiagos gabaliuko. Prie paveiksliuko krašto, tai p 1 
medžiagos ir siūlų Įsiskverbusi tupėjo kita utėlė, jau ma
žesnė už aną užmuštąją. Dar kitoje vietoje buvo matyti<

Bronė Buivydaitė

PAVASARĮ

Ant šilto žemės delno 
Pirma melsva žibuoklė.
Ir pempės suka ratą,
Ir vėjai neša duoklę.

Paskum gelsva puriena — 
Vandens šilta baladė...
Ir piemens suka dūdą, 
Lankstaus žilvičio radę.

Ir groja giesmininkai 
Be smuikų, be vargonų.
O saulė dengia mišką 
Vis purpuru raudonu.

Toli toli perkūnas
Linksmai nusikvatoja... 
Puriojon dirvon lenda 
Svari pėda artojo.

Nematomi bičiuliai

• kas nosiaryklės negalavi- 
i mas, specialistas paskiria 
j būtiną profilaktinį gydymą.

G landai, nosiaiyklė pavei
kiama Įvairiais antibiotikais.
Gydytojai stengiasi sunai
kinti užkrečiančius sukėlė
jus. likviduoti uždegiminį 
procesą. Norint sustiprinti 
užkrėstų audinių atsparumą 
uždegimams, kartais jie ap
švitinami ultravioletiniais 
spinduliais arba ultraaukšto 
dažnumo srove.

Kasdieninis dantų valy
mas apsaugo juos nuo žalin
go milionų mikrobų povei
kio. nes pastarieji susirenka 
aplink dantų kaklelius. Ant 
odos, ypač rankų, kartais su
sikaupia labai daug mikro
bų ir virusų: dezinterijos, 
vidurių šiltinės, epideminio 
hepatito ir kitų ligų sukėlė
jų. Odą gerai nuvalo rankų
pįov imas su muilu pi ies v ai- jjUV0 suvažinėta girto 
gi. po išvietės. Svari oda iš
skiria riebias rūgštis, užmu
šančias mikrobus, o neplau
ta. nešvari oda netenka šių 
savumų.

Ar galima sudaryti sąly
gas, padedančias vystyti

Teises patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko* atsa

kyti | Keleivio skaitytoją Idausiaius taW* 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendru 
informacinio pobūdžio. Klausimus Ir at-' 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleiviu 
skaitytojas.

•jĮ" 1 » v

Klausimus prašome siųsti tiesiog šl*O; 
adresu:

M. Šveikauskas, Attorney at Law,
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma-s. 02132

j Pirmas klausimas — ar 
į Tamstos žmona savo neat-

Praeitų metų gruodžio ; sargiu elgesiu prisidėjo prie 
mėnesio 16 d., prieš pat Ka-J akcidento Įvykimo (contri-

Klausimas

t k 
e 
J

• i.v.

ledas, žmona, grįždama iš 
darbo, apie 11 vai. vakaro.

vai-

butory negligerce). Tams
ta sakai, kad žmona, pama
čiusi atvažiuojančią mašiną,

ruotojo netoli mūsų namų.: stengėsi perbėgti per gatvę.Y • - • • * i i • i l ju • i* • i • i ~ j • i iJi ėjo iš netoli esančios sub- 
way stoties namo, kai paste
bėjo greitai atvažiuojančią

Žinoma, labai gali būti, kad 
esamomis aplinkybėmis jos 
elgesys buvo visiškai patei-

Ji buvo užgauta ir labai nu- 
naudinguosius žmogui mik-j kentėjo. Du mėnesiu išgulė- 
robus? Viena iš tokių sąlygų jo ligoninėje, o dabar yra 
—racionali mityba. Pirmiau- gydytojo priežiūroje namie, 
šia noriu papasakoti apie Turėjo tris sulaužytus šon- 
paprastą pieną. Jame yra! kaulius, sutrenktą galvą

mašiną. Pasistengė prabėgti j sinamas; tokiu atveju ji ne- 
gatvę, bet buvo jau pervėlu. J būtų "prisidėjusi“ prie ak-

visa, kas reikalinga žmogaus 
mitybai: baltymai,, riebalai, 
angliavandeniai, vitaminai,

(dabar galvos nebeskauda) 
ir du sulaužytus dešiniosios 
rankos pirštus. Daktarai ma-

mineralinės druskos — iri no, kad ji vargu ar galės 
svarbiausia lengvai Įsisavi-' grįžti darban. Ji turėjo gerą 
narnoje formoje. darbą, valydavo vienos di-

Neteisinga tarti, kad pie- delas firmos ofisus *kont°- 
nas būtinas tik vaikams. 1ias/', . , x ,
Pusė kvortos arba kvortaf Pa^a] pasirodo toks rei-
per diena reikalinga bet ku-’ ka a? ’ ^ur®'
rio amžiaus žmogui. Pieną i tlk>5,000 dolerių vertes 
mėgstanti žmogų lengva at.^raudimą. Vairuotojas dir- 
skiiti: jo veido spalva gra-^a kompanijoj, kuri nepnsi- 
ži, jis pats atrodo jaunai, tima J° kaltės, o ji> pats nie- 
virškinima? normalus. Iš pie-

i r o gaunamos svarbios sudė
tinės maisto, dalys, o taip

! pat pakankamas kiekis nau-

ko neturi.
Mes turime advokatą ir,

rodos, neblogą. Jis mums 
aiškina, kad jei mums pasi-

I dingu nieno rūgšties bakte-1 tuos 5.000 is
‘ 1 ' draudimo kompanijos, to

rijų.

Dai

cidento rezultato.
Antras klausimas — lie

čia draudimo kompanijos 
atsakomybę. Kiekvienas 
vairuotojas, kuris vairuoja 
"apdraustą“ mašiną su ap
draustojo asmens (insured) 
leidimu arba sutikimu — y- 
ra "apdraustas“, ir draudi
mo kompanija yra atsakin
ga už tokio vairuotojo pada
lytus nuostolius draudimo 
sutarty numatytos sumos ri
bose.

Trečias klausimas — iš 
Tamstos laiško sprendžiu, 
kad dar nežinia, ar Tams
tos žmona galės grįžti dar
ban. ar ne. Kol nepaaiškės 
galutinis sužeidimo rezulta
tas, — Tamstų advokatas 
negalės nutarti, kas daryti
na Tamstų byloje. Skubėti 
čia nėra prasmės. Ankstyvas 
susitarimas rali Tamstų rei
kalui tik pakenkt:, o ne pa
dėti.

t r

• • •

mums turės užtekti: jis sa-
. ko, kad ta kompanija. ku-J Ketvirtas klaus' nas —jei 

menduoti ka^lien iš ryto ir; sunkve2imį (truck) tas) paaiškės, kad "galutiniame 
nakčiai po viena-dvi stikli- vairuotojas vairavo, nėra j rezultate“ (end result)

įsakmiau verta reko-

Tęsinys
nes rūgusio pieno. Pieno

mažų. baltų pumpurėlių, kaip mama man vėliau aiškino’ Pateiksiu pavyzdi, apibū- atveju duodama gerti gry- . rūgščių bakterijos, raugi- 
" '' kaip organizmas ną žarnyno bakterijų kultu-, nančios pieną, suteikia jam

:x—:— rą Apsigyvenusios žarnyne, malonų skoni, padidina mi- 
žarnyno lazdelės išvaro atsi- Į tybine vertę.

glindomis vadinamų. Mane ir vėl šiurpas pakratė. Supy- dinantĮ, 
kau ne juokais! Buvau dabar jau tikras, kad ir pirmoji nukenčia, išnaikinus j’o Įna- 
biaurybė bus ant lūpų užsikabinusi, kai Dievo motiną bu- mi.Us n^ki °bus. Dažniausiai 
čiavau. Pamaniau, kad po paveiksliuku ju gali būti ir ta' atsltlnka tada’ kaI, zm?- 
daugiau. Greit ir griežta, nusprendz.au. kad jos turi būt. jokiu ‘apribojimu vartoja 
išnaikintos. Ir ne kitaip, kaip tik tuo pačiu būdu! įsupęs f}aug an\ibiotikų šie užmu- 
iš lovos, nusitvėriau tą pačią klumpaitę, ištiesiau škap- ša ne tik kenksmingas, bet 
Bėrius ant glindų ir iš visų jėgų paukšt! Paukšt! Paukšt! ir daugeli naudingų bakteri 
Paukšt! Net prakaitas išpylė! Kai pabaigiau, nemačiau
nei pumpurėlių, nei utėlės. Dievo motinos paveikslas jau _ ,
nebuvo paveikslas, tik kažkokia neaiški sutrūkinėjusi į mieliniai grybeliai. Nesu- inkstų sutrikimai. Ar galima 
vieta, be blizgučių. Škaplierius už šniūriuko dviem pirštais tikdami pasipriešinimo, jie apsisaugoti nuo šių susirgi-

nyno lazoeies išvaro arsi-j tybinę vertę.
ladusius ligų sukėlėjus. ,. Kefvras naudingesnis už 

Bet burnos ertmeje gali- . .- . 6
užkrečiamųjų ? J1S.yra,atsirasti ir

bakterijų, sukeliančių, pa- nio kaloringumo ir rekomen-

kvėpavimo takų katarą ir 
jų. Tokiomis sąlygomis iš- kitas ligas. Nuo jų gali pra- 
lieka daugiausia mielės ir sidėti reumatas, širdies bei

kalta dėl akcidento. kad 
mes nieko iš tos kompanijos 
negausime, o pats girtuoklis 
vairuotojas nieko savo var
du neturi: nei namų, nei pi
nigu.

Mums yra sunku tikėti,

oaKienjų. Į duoimas nusilpusiems, iš_ sunkvežimį savo tarnautojui
katarą ir tusiems vaikams ir suau-į^U,_nm^.at^WneaaUŽ

Tamstos žmona buvo tiek 
rimtai sužeista, kad draudi
mo sumos neužtenka nuo
stoliams padengti, tada iš
kils sekantis klausimas: ar 
girtas vairuotojas vairavo 
sunkvežimi savo reikalais.

paėmiau ir nutrenkiau Į kampą. Nesidėjau atgal ant kak
lo pats nežinau kodėl.

Atsikėliau kaip nieku dėtas, pabučiavau mamytę ir 
nenoromis pavalgiau. Visą dieną, kur tik ėjau, ką tik be
veikiau, visur prieš akis stovėjo nemalonūs ryto Įvykiai. 
Dirstelėjau Į langą ir mačiau save. Man darėsi baisu, kaip 
aš čia galiu būti troboje ir tuo pačiu laiku lauke. Baimės 
ir neaiškumų debesys užgulė mane. Aš pasitraukiau nuo 
lango ir prie mamos. Ji žiūrėjo Į mane meiliomis liguisto
mis akimis. Man buvo jas labai gaila. Norėjau prašyti 
Dievo motiną, kad mamelė greičiau pasveiktų. Bet jos ant 
mano kaklo nebebuvo. Aš ją sudaužiau, suniekinau... Kad 
utėlę užmušiau, nesijaudinau, bet Dievo motina! Ji tk- 
riausiai manęs nemylės ir neaugins. Ėmė vaidintis praga
ras. rūstus ir negailestingas Dievas. Baisus jis man vaide
nosi. Mama sakė, jok škaplieriai šventas daiktas. Aš nie
kaip negalėjau suprasti, kaip ant švento daikto gali veis-

pradeda smarkiai daugintis t mų?
ir sukelia sunkią, neretai la-į Taip, galima, ir visų pir- 
bai pavojingą komplikaciją Į ma treniruojant organizmą, 
—kandidamikozę. sustiprinant jo atsparumą

Naudingų ir kenksmingų užsigrūdinimu, kai tą reko- 
bakterijų proporcijos sutri- menduoja gydytojas, prisi- 
kimas dažnai pastebimas’ laikant racionalaus darbo 
pas sergančius chronišku o- ir poilsio režimo, 
piniu kolitu. Ligoniui tokiu Kai aptinkamas chroniš-

sekusiems vaikams ir suau
gusiems. Dar svarbesnę gy
domąją reikšmę turi kume
lės pienas kumisas. kuriame 
yra cukraus, spirito, pieno 
rūgščių, vitaminų, baltymų.

Prie naudingų gėrimų pri
klauso ir duoninė gira. Jos 
rūgimo procese dalyvauja 
pieno rūgščių bakterijom ir 
mielių grybeliai.

(Bus daugiau)

kad kompanija, kuri duoda! arba darbdavio reikalai* 
1 Uvithin the seope of his em- 
plovment). Aišku, pats vai- 
ruotoias visuomet gali būti 
traukiamas atsakomybėn už 

Į savo paties veiksmus. Betgi 
jo darbdavys tik tada yra 
atsakingas už savo "tarnau
tojo“ veiksmus, jei tas tar
nautojas vairavo mašiną są- 
vo darbdavio reikalais. Ar 
jis vairavo, ar nevairavo 
darbdavio reikalais— klau
simas, i kuri negalima atsa
kyti, neturint visų detalių.

Motina ištiesė išdžiūvusią nuo ligos ranką, prispaudė 
mane prie savęs, bet nieko nesakė. Aš tik jutau, kad dvi 
stambios ašaros iš jos akių nukrito ant mano rankos. Kai 
kiek aprimo, nusišluostė ašaras ir tarė:

— Utėlė, vaikeli, piktas gyvulėlis, ji siurbia mūsų 
kraują. Tu nieko pikta nepadarei. Dėl to nesirūpink. Die- 

tis tokios bjaurybės, kaip utėlė. Šventą daiktą aš supratau, j vo motina taip pat ant tavęs nepyks. Ant škaplierių tėra 
kaip labai labai gerą ir gražų. Deja, tie škaplieriai nebu-1 tik Jos paveikslas. Ji pati gyvena danguje. Tu juos Įmesk 
vo nei labai geri, nei gražūs.. Aš jaučiau tik pasišlykštė-. 1 u&nĮ, o aš tau nupirksiu ką kita jų vietoje. .

Mano nerami širdelė ėmė tvaksėti ramiau. Aš moti
nėlę dar labiau mylėjau. Ir rodės, kad nieko ir nieko nėra 
geresnio nei danguje, nei žemėje, kaip mano tėtė ir mama.

jimą, kai Į juos dirstelėdavau.
Mama buvo tokia gera ir švelni, kad Įsidrąsinau ir vi

są istoriją papasakojau. Ji. manęs klausydama, pasidarė 
lyg sveikesnė, linksmesnė, bet vėliau pamačiau jos akyse 
ašaras. Pabaigęs pasakoti, neramiai užklausiau:

Ilgai nedelsdamas, nutvėriau škaplierius iš kampo, 
įtrenkiau į židinio besikūrenančią ugnelę ir. žiūrėdamas, 
kaip jie dega, nyksta dūmuos ir ugny, jaučiaus tvirčiau 

— Mamyte, ar tu nebausi manęs? Ar Dievo motinėlė stovįs ant savo mažų kojų ir laimingas, laimingai, 
manęs jau nemylėt? j (Galas).

Dyan Cannon, 30 m. anii,, U 
Angeles teisme įMtėlė skyrybų 
bylą satb vyrui aktoriai Cary 
Grant ir reikalauja ii jo tnokfFi 
jai $5,470 kas mėnuo. Ji sa. 
ko. kad Grant tori 10 m ii. dol. 
tarto ir kasmet uždirbo dar po 
$356,000.

duoda tokiam neatsakingam 
asmeniui vairuoti?

Jei mes gautume tik tuos 
5,000 doleriu, tai, apmokė
jus advokatui, mums nedaug 
teliks. Jei pasirodvtu, kad 
žmona nebegalės grįžti dar
ban, ji bus nustojusi apie 
4,000 doleriu kiekvienais 
metais, o, be to. liks invali
du ir negalės namų ruošos 
darbu atlikti.

Žmona dar apyjaunė mo
teris, tik 52 metu amžiaus, 
taigi galėtų dar 10 metų pa
dirbti. iei re tas akcid°ntas.

Prašu mums parašvti. ar 
vra kas darvtina šioj byloj

* * ♦

Skaitytojui, Chicago, III. 

Turėjau panašių Į Tams-

•
XV • /

apie ką mūsų advokatas; tos klausimą užklausimu iš 
mums nepraneša? Juk ne-įNew Yorko miesto ir Ohio 
gali taip būti, kad žmogus'valstijos. Atsakvme i Taroa- 
būtų rimtai sužeistas ir visi j tos klausimą buvo "išdėsty- 
atsimestu atsakomybės. Tai!ta“ teisinė padėtis, 
kur gi nukentėjęs žmogus; Džiugu, kad miestas 
turi dingti? į Tamstai apmokėjo už turė»

Susirūpinę* i tus nuostolius: Jie neturėjo 
Ohio valstija. j jokios teisinės pareigas tai

j padaryti. Jie apmokėjo dėl 
l vadinamojo "good will“. 
! Mat, viešai susisiekimo prie- 
' monei yra svarbu turėti pub- 

teks likos palankuma.
pagalvoti ir spręsti keletą Į Nesuprantu, kodėl Tams- 
problemų, susijusių su šiuo ta taip susisielojai dėl atsa- 
Tamstų reikalu. , kymo pakartojimo.

Atsakymas

Tamstų advokatui

..b

F
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nusprendz.au
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Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Balandžio 14 d. Bostono
Akademiku Skautu velyki-

rr,r,,, ,(,,r,„rrrrrrirrr»r rr(J7 Bostono U*-

i A. Nevier, Moterų Klubų Federacija i tuvių HuecnĮ.Ur-jos ulėje.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PŪKAS NEI ŽILAS

So. Bostono Lietuvių Pi- gražiai pagerbė O. Ivaikiene Balandžio 21 d. 2 vai. po 
liečiu Dr-ja kovo 24 d. su-. i pietų John Hancock saloje
rengė banketą savo ilgame-' Lietuvių Moterų Klubų'įvyks Bostono l ietuvių 
čiui veikliam nariui, draugi- Federacijos Bostono sky- “
jos vadovybėje išbuvusiam 
net 25 metus, Albinui Nevie
rai pagerbti. Jame dalyvavo 
apie 200 asmenų. Banketui 
vadovavo Antanas Matjoš-

riaus valdyba kovo 31 d. su
rengė gražų Onos Ivaškie- 
nės pagerbimą, kuri jau 30 
metų vadovauja tautinių šo
kių sambūriui, j kurį yra su

ka. kuris apibūdino A. Ne- burta apie 100 jaunimo ir 
vieros veiklą draugijoje ir kuris ne tik dalyvauja jvai-
kitur. Be jo, dar kalbėjo 
klebonas kun. Antanas 
Baltrušūnas, adv. Jonas Gri- 
galus ir Petras Viščinis.

Pagal visuotinio susirin
kimo nutarimą, A. Nevierai 
buvo įteikta dovana — 100 
dolerių čekis, kurį jis čia pat 
paaukojo Lietuvių Fondui.

A. Neviera gimė So. Bos
tone 1907 m. Jo tėvai 1908 
m. grįžo į Lietuvą ir apsigy
veno Kupiškio valse. Albi
nas ten baigė pradžios mo
kykla ir įstojo i Kupiškio 
progimnaziją. 1925 m. jis 
jau 18 metu jaunuolis ir ge
rokai pamokvtas, dėdės iš
kviestas atvažiavo į So. Bos
toną. čia ir jam nebuvo 
lengva. Jis dirbo ir mokėsi 
baigęs pradžios mokslą 
1930 m. įstojo į Wentworth 
institutą.

Sukūręs su Ona Razva- 
dauskaite šeimos židini. Al 
binas išaugino ir išmokslino 
3 dukteris ir sūnų. kuris tar
nauja kariuomenėje.

Atvykęs į So. Bostoną, A 
Neviera tuoj įsijungė i pa
laipinės organizacijas ir vy
čius. Kadangi jis buvo dau
giau už kitus raštingas, to 
dėl jam teko daug kur sekre 
toriauti. So. Bostono Lietu 
viu Piliečių Dr-jai jis pri
klauso nuo 1936 m., jos va
dovybėj įvairiose pareigose 
išbuvo 25 metus. Jam pa
vestas pareik visada atlik 
davo stropiai.

Aukos Lietuvių Fondui
Vasario 16-sios proga, dai 

LF aukojo Bostono skautų 
Žalgirio tuntas 100 dol. Tai 
jau antroji skautų šimtini 
LF. Pirmoji buvo Senųjų 
Lapinų Skautų Vyčių būre
lio. Kiek anksčiau Bostone 
Skaučių Židinys yra pada
ręs pradžią, įmokėdamas 
LF 25 dolerius.

Vladas ir Adele Mickūnai 
paaukojo 100 dol. ir įstoję 
į LF narius. Dar LF įmokė
ję (pirmuosius įnašus) Juo
zas Kuneaitb ir Zigmas Ga
velis po 28 dol. ir Kęstuti; 
Žygas 10 dol.

Albinas ir Ona Neviera? 
įrašyti į LF narius. A. Ne 
viera yra ilgametis Lietuviu 
Piliečių Dr-jos narys ir toje 
draugijoje ėjęs 25 metus 
valdybos nario bei sekreto
riaus pareigas ir lietuviš
kiems reikalams paaukojęs 
nemažai laiko ir darbo iš 
tų pareigų pasitraukė. Pilie 
čių Dr-jos valdyba, atsidė
kodama šiam darbščiam ir 
tauriam tautiečiui, kovo 24 
d. jo garbei draugijos pa
talpose surengė banketą i? 
banketo metu įteikė jam do 
vaną — 100 dol. čekį. kuri 
A. Neviera paaukojo LF, 
tuo parodydamas, kad ne 
tik visą amželį reikia dirb
ti ir aukotis lietuviškiems 
reikalams, bet dar juos ir 
pinigais remti.

Lietuvių Fondo Bostono 
Vajaus komitetas už aukas 
LF nuoširdžiai dėkoja.

V. Komitetas

nuošė musų parengimuose, 
bet dažnai kviečiamas ir ki
tataučių organizacijų prog
ramose ir net televizijoje.

Didžioji So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Dr-jos salė 
buvo pilna publikos. Ona 
Ivaškienė ta proga gavo 
daug sveikinimų ir linkėji
mų ir ateity tokiu pat pasi
šventimu puoselėti lietuvių 
tautinių šokių meną, burti 
jaunimą ir garsinti lietuvių 
vardą kitataučių tarpe.

Plačiau parašysime kitą 
kartą.

Susirenka L. Darbininkų 

Draugija

Tautinių šokių Sambūrio 
parengimas.

• • «

Balandžio 26 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali Pabaltie- 
čių Draugijos koncertas.

• » •
Balandžio 28 d. So. Bos

tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje, III aukšte, Minkų radž
io talentų popietė ir N. Ang
lijos gražuolės balius.

• • •

Gegužės 5 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. V ašy liūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

• • •

Gegužės 18 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. dr-jos salėj 
Laisvės Varpo koncertas.

JIB. vartojo 16 savaičių, puwę metų, vienerius metas. 
J. Gryszenskie paveikslai parode, kad JIB. vaistai ATAUGI
NĄ PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimų, sulaiko 
pbpkų slinkimų, atgauna natūralių plaukų spalvų MOTERIM 
kr VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui $5.50, arba COD.
Užsakymus su Money Orderiu siųskite tuojau.

JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, IIL 60650

Ekskursijos į Lietuvą
trims savaitėms

BIRŽELIO 5 d. (registracija iki 1968 m. balandžio 25 d.) 

LIEPOS 10 d. (registracija iki 1968 m. gegužės 29 d.) 

LIEPOS 3* d. (registracija iki 1963 m. birželio 21 d.)

KAINA

Kelionė lėktuvu, pirmos t'•‘sės viešbučiai, maistas ir pavėžinimai,

*
k
z

Ką tik gavome:Sandaros 7 kuopa gegu
žės 19 d. 4 vai. po pietų San
daros salėje, 124 F St., So. j Įsigykite ką tik gautas į- 

. Bostone, rengia buvusio ii- domias knygas:
‘gamečio kuopos pirmininko 
Jakubausko pagerbtuves.

Sekmadienį, balandžio 7 
d. 2 vai. popiet So. Bostono! 
Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo-; 
se bus Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos kuopos narių susirin
kimas. kurio dabotvarkėje 
yra nemažai svarbių reikalų. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti.

N. Jonuika,
sekretorius

Dorcbesterio Moterų Klubo1 
susirinkimas 1

Šį ketvirtadienį, balan
džio 4 d. 7:30 vai. vak. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos patalpose bus Dor-; 
chesterio Lietuvių Moterų! 
Klubo susirinkimas. Turime! 
svarbių reikalų, todėl visos 
narės kviečiamos atsilanky
ti.

Po susirinkimo bus arba
tėlė.

Valdyba

D. Bakienės ir J. Laurinaičio 

tapybos darbų paroda

Skaučių Židinio pastan
gomis kovo 30 ir 31 dieno
mis Tautinės Sąjungos na
muose surengta Danos Bal- 
tienės ir Jurgio Laurinavi
čiaus tapybos kūrinių paro
da, kurioje D. Bakienės bu
vo 26, o J. Laurinaičio — 
50 darbų.

Vien į atidarymą buvo 
susirinkę apie 150, daugiau
sia jaunosios kartos asmenų, 
nes parodos kūrinių auto
riai dar tik pradedantieji šį 
meną puoselėti.

D. Bakienės darbai gry
nai realistiniai bandymai, o 
J.. Laurinaičio — abstrak
tai.

Grupių dydis

dvi dienu? Kopenhagoje, 

ribotas — REGISTRUOKITĖS Ifi ANKSTO

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

J. KAJECKO KALBOS 

CONGRESS. RECORDE

Lietuvos atstovo J. Rajec
ko kalbos, pasakytos Vasa
rio 16-sios proga Washing- 
tone ir Chicagoje vasario 11 
ir 18 dienomis, yra atspaus
tos vasario 20 d. Congressi- 
onal Recorde.

Ketvirtoji pradalgė, Ni
dos išleistas literatūros met
raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai
na $3.75, minkštais $3.15.

Dėl mūsų sostinės, prof. 
Viktoro Biržiškos atsimini
mai iš Vilniaus 1920-1922 
m., kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Sąmokslas, premijuotas 
romanas, parašė Vytautas 
Volertas, kaina $3.50.

Tos knygos yra labai tin
kamos velykinės dovanos.

Ar skaitei 
šias knygas?

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
gaiite gauti už $2, iki šiol ji kainavo 84.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt.

Kitos tokios knygos neturime.
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai

NULAUŽTA ŠAKA, tri
jų vaizdelių pynė, parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonie-į skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

N
DAR GAVOME

LIETUVA BUDO, Stepo- 

no Kairio atsiminimų I tomo 

nedidelį skaičių. Jų luina 

tik 82 00

binte ir skaitykite!
1
j Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl.,

M
PARDUODAMAS

M savininko senatvis 
mažas ūkis Miami, Fla„ mieste, 
1 akras žemės, 3 pastatai, gyve
na 5 šeimos, nuomos $4.650. 
Parduosiu išsimokėtinai. Kreip. 
tb:

Paul Kraues,
8050 N.W. 13 Court, 

Miami, Fta. 33147
(17)

GREITA PAGALBA

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygą
TERORO IR VERGUO

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyt* 
bolševikinio teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mteų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

garnį
Valetai, kurie buvo ilgai bu 

latizmo. raaku 
kejų nutirpimo ir skaodijtaH 
bn 7".

Tuojau siųsk U skeMaų k 
mus vardą su antrais, ir nes 
atsiųsime vaistų tthaadrmuL 

royal PRonrrrv 
Mevtk Sta^ PjO. Bsp MU 

d, “

gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais 810. 
minkštais — $8.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina...................86.00

I DELFINO ŽENKLE, pro
; mijūotas romanas, parašė

Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai, kaina..................... ..  82-50

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė
Parašė Pranas Naumiesti!- 
kis. Kaina.......................$2 50

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo. 
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Raina .... • •.•••••• 86.

ne, 81 psl., kaina 82.

ANTANAS SMETONA* 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424, 
psl., aiškiai pavaizduojama,' 
kaip lietuviai priešinosi vo- > 
kiečių okupantams, kaip1 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na 84.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai-- 
na 84.50.

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17 

novelių, kaina $5.00.
ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina. •••••••••••e* $3.60
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5.1

SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl., kaina .... $10.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie +ą miestą ir a 
pylinkę, 430 psl. kainr- 
$6.50.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina........... 83.00
Amerikos lietuvių politika,

parašė dr. K. Šidlauskas, į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA, Bro- 
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-, kaina — 
$3.00.

Tas knygas galima gaut 
Keleivio administracijoje

.Pinigus siųskite:

KEL EIVI S 
636 Broadway

So. Boston, Mass. 02127

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met | tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija —- 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje patalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS netaiko pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta ra puse milam delerlą 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra b saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąjį
dovrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigui 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Hetuviiką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 i metus

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
f kuopų veikėjus, ir 5ie plačiau paattkina apie 
Susivienijimo darbus.

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam
•»»

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

savaitę duoda politines, kultūrinei ir 
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos įkyrią, Hue 
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* tabu* daag aktualią 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laflaeitb 
siunčiamai už pusę kainos, kuri Amerikoje kaltuoju $E0O.

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
7722 George Street,

f
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Vietines žinios
A. Bajerčius apdovanotas Pasibaigė P. Vaškio paroda

Maltos kryžiumi Kovo 29 d. buvo uždaryta
io . i . . \ skulptoriaus Petro13 metų jurų skautas Ar- 1 

noldas Bajerčius. raujaku-

Padėka eeeeee#*e*eee##**###e***e#**#**e*#**#**eee**e*************************‘
t
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1Talentų popietė ir Apiplėšė dr. A. Krisiukėną

gražuolės balius Nakti j kovo ->6 d. vagi-^

Seniausias lietuviškų pro- slai net l)lu dvejas užrakin- 
gramų N. Anglijoj radijas tas duris Įsilaužė i dr. Alfre-į 
savo 34 metų sukakti mnės do Krisiukėno kabinetą, e- 
balandžio 28 d. So. Bostono santi 595 East Broadvray. 
Lietuvių Pilniečių Dr-jos sa- Bostone, isgriozdė visas 
Įėję talentų popiete ir ’’Miss spintas ir stalčius, susirinko 
Lithuania of N.E.“ baliumi visus rastus svaigiuosius 
šių metu gražuolei Veroni- vaistus ir jiems Įšvirkšti a- 
kai Šnekutytei pagerbti. datas ir pasisalino. Nieko,

Visi talentai iš toli ir arti, kito nepaėmė, tik viską su-į 
norintieji dalyvauti tos po- jaukė, išvartė, 
pietės varžybose, prašomi Įsilaužta pragręžus skylę 
užsiregistruoti, pranešdami duryse salia užraktų. Mato- 
savo vardus ir adresus V.j ma būta gerų meistrų“ ir. 
Minkienės adresu: 502 E. gerai apie vaistus nusima- 
Broadvray, So. Boston, nančių. nes tokių, kurie ne- 
Mass. 02127, tel. 268-0489. svaigina žmogaus, nelietė.

Šiame parengime daly- Išrinkti iš daugelio dėžu- 
vaus "Dvi mamytės ir dvi čių visa tai. "kas tiktų”, tu

rėjo trukti ilgesni laiką, šis 
atsitikimas rodo. kad Bosto- 

”Dvi mamytės ir dvi dukry- no "naktiniai paukščiai“, 
tės“ ir ''Baltijos vėjelis“, besidarbuodami svetimose 
Tas plokšteles galima gauti patalpose, nejaučia didelio, 
Baltic Florist gėlių ir dova- pavojaus iŠ tvarkos daboto- 
nų krautuvėje. ! jų pusės. Užtat ir nusikalti- į

Steponas ir Valentina mai plečiasi, kaip 'pelėsiai
Minkai nevalytame užkampv.

dukrytės“, kurios vra idai- * •• *- 
navusios dvi plokšteles —

Vaškio
kūrinių paroda, kurioje jis 

riu Baierėių sūnus, 1W>6 ra. l,asilodė keramikus
gegužės Žit d. Pembroke e- darba!.s- .V«? !abo l'arot^uJ 
žere išgelbėjo dvi skęstan
čias mergaites. Už tai LJS 
Inkaro Taryba ji apdovano
jo Aukščiausiu Gyvybės 
Gelbėjimo medaliu, o Ame
rikos Skautų Sąjunga — 
Maltos kryžium (savo aukš
čiausiu gyvybės gelbėjimo 
auksiniu žymeniu), kuri 
jam Įteikė pats Mas., guber
natorius John A. Yolpe. da
lyvaujant jūrų skautui My
kolui Manomaičiui. Arnol
do vadovui.

Alė Santvarienė paaukštinta 

tarnyboje

buvo 59 kūriniai. Iš jų apie 
trečdali Įsigijo parodos lan
kytojai.

Paroda buvo atidaryta 
kovo 23 d. Į atidarymą atsi
lankė j)ei- 60 asmenų. Paro
dą surengė Bostono Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros 
Klubo valdyba. Jos pirm. 
Beatričė Kerbelienė. pasi
remdama ('ai!. K. žoroms- 
kio straipsniu, kuris pasiro
dys Aidu žurnale, apibūdi
no P. Vaškio kūrybą, o pats 
P. Vaškvs kalbėjo apie tai. 
kame baigiasi keramika ir 
prasideda skulptūra.

Praleista F. Grendalytš
Keleivio nr. 12 paskelbtų

jų aukotoju Lietuvos laisvi
nimo reikalams sąraše ne
apsižiūrėjus praleista Feli
cija Grendalvtė, kuri auko-

Alė Santvarienė. jau ke
lioliką metų dirbanti John 
Hancock draudimo bendro
vėje Bostone, neseniai buvo 
paskirta tos bendrovės sky
riaus viršininke (Head Su- . ,
pervisor). Tame skyriuje y- jO dolerių.
ra tvarkomi tūkstančių gy
dytojų ir tarnautojų reika- A. Čaplikas Floridoje
lai. Inž. Aleksandras Čaplikas

Ji šioje tarnyboje jau pa- išvyko i Floridą dviejų pa
keliama kelinta karta. 1 vaičiu atostogų.

Karštai dėkoju padėju
sioms suruošti mano sūnaus 
vestuvių pokylį — dukte
riai Birutei ir žentui Algi
mantui Skabeikiams, sese
riai Magdalenai Ambutavi- 
čieuei ir jos šeimai, sesers; 
dukteriai Aldonai Adams, j 
sesers sūnui Rimantui Ži-i 
binskui. p.p. Stasiui ir Mari
jai Kalvaičiams, Renteliam, 
Kazakevičiams, Račkaus
kams. Selivončikams ir p. E. 
Žižniauskienei: p.p. Min
kams už gėles ir visiems da
lyviam. nepasididžiavusiemj 
savo apsilankymu pagerbti]* 
mūsų šeimos šventę.

Ypatinga mano padėka 
k’/r.. J. Žuromskiui, sukal- 
i ėjusiam maldą prieš poky-Į 
li. ir So. Bostono lietuvių šv.! 
Petro parapijos klebonui, 
kun. A. Baltrušūnui už pa-Į 
gerbimą jaunųjų savo asme- ’ 
riniu apsilankymu pokyly, 
o tai]) pat solistui Benedik
tui Povilavičiui už jo gies
mes bažnyčioje jungtuvių i 
metu.

Praleiskite atostogas 
Europoje už $313.--

LONDONAS—BRIUSELIS—AMSTERDAMAS 

—PARYŽIUS—

DVIEM SAVAITĖM

Į šią žemą kainą yra Įskaityta kelionė lėktuvu, vienbu
čiai su pusryčiais ir ekskursijos po miestus.

Išvyksta tiesiog iš Bostono: gegužes
birželio
liepos
rugpiūčio
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Kreipkitės;

TRANS -ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

390 West Broaduay
So. Boston. Mass. 02127
Telefonas: 268-8761

3
::

Visiems ir visoms dar kar- ’ 
didelis, karštas ir nuošir-

dus ačiū.
Ona Ulevičienė

-raRC i

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
i. rUCSSK ... ilu..*... ..5

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETI VISKĄ KELIONIŲ IŠTAIGA NACJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių pianus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems i F 1 o r i d ą— 
MIAMI— iš Bostono. — tik $65.-
VISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI ( AIR TB KETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT — BE JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikatus.

PASINAUDOKITE 10 < NUOLAIDA, KURI GALIOJA IKI ŠIŲ 
METŲ BALANDŽIO 28 D. šioms prekėms:

Rusiskos gamybos automobiliai — Volga. Moskvich, 
Zaporozhets; itališki nailoniniai lietpalčiai ir vilnonės 
skarytės.

Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.
ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Galite rašyti ar skambinti lietuviškai:
390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8761
Vedėja: A i d o n a Adomonis

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway., South Boston. Mass.

’’Kur tūkstančiai taupo milionus“ 
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.

Turtas (Assets) virš §132,000,000

5%

: Peter Maksvytis
Carpeoter & Builder

! 49 Church Street
• E. Milton, Mass.
į Atlieka visus pataisymo, remon- 
| to ir pro ;ektavimo darbus iš lau- 
J Vo ir viduje, gyvenamų namų ir 
, biznio pastatų, paarei Jū«ų reika- 
( lavintą, šaukite visados iki 9 va- 
! lacriu vakarn.

Telefonas: 698-8675

I A. J. NAMAKSY ’

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas 
siunčia betarpiškai

15 BOSTONO Į UETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis
? Real Estate & Insurance ; > nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.,

321 County Club Rd- i H o šeštadieniais
Newton Centre, Mass. 02159$ nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.

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

I P « DINIS 
OPTOMETRISTAS

V’alandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

k-
Tel. 332-2645Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

TAUPYKITE tįįl S S
šildydami ALYVA

ir naudodamiesi patarnavimu

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandas VELTUI degiklio (burner) aptar

navimas.
• VELTUI vasara jūsų krosnies ir degiklio iš

valymas.
• AUTOMATINIS alyvos Įpylimas.

Visokiausias patarnavimas
Visų rūšių automobilių ir sunkvežimių 

PAGRINDINIAI PATAISYMAI

* Motorų ir elektros Įrengimų.

* Motorų atnaujinimas.

* Oro ar vandens stabdžiai — mūsų specialybė.

Mes esame automobilių remonto geriausi žinovai. Turim 
daugiau nei 23 m. patyrimą. Mes garantuojame už 
kiekvieną mūsų atliktą darbą ar pakeistą dalį.

Anthony’s Guli Service
150 Old Colony Avė. — Corner D Street 

South Boston — 268-5342

ATIDARYTA nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

VVorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam Įvairius siuntinius į Lieto, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo. maisto ir pramonės gami
niu. Turime vietoje Įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitu kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me mai-tą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras Įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save j svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

331 W. Broadvray 

So. Boston, Maas. 02127 

Tel. 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis
t

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

>arz.^»3€waoc<c^ffraocmi ari.

16.9• AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES 

kūrenamoji alyva

• PILNUS APŠILDYMO ĮRENGIMUS 
parduoda, Įrengia ir aptarnauja

FORTŪNA'FUEL Co.
487 VVashington St, Dorchester, Mass.

GE 6 1204

uz
galoną

R The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir tarime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 s W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nao 9 rak ryte iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir seka.

KĄ LAUMES LEME

Tai rašytojos Petronėlė# 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

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

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Hodd
(RUDOKIUTĖ) !

OPTOMETRISTt ;
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
'Upestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuoialua

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

e e 
s
v Namus iš lauko ir viduje, i 
X Lipdau popierius ir taisau j

Dažau ir Taisau

* viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mass.
Tek CO 5-5854

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijo; 
is stoties WLYN, 1360 U 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. di» ( 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis) 

Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
pay, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimas
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadwav

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

Flood Sąuare 
Uardicare Co.
■anaiakaa K. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH UOS1UN, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoma 

Stiklai Langams 
Visokie reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiama 
Visokie geletiee daiktai


