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Auganti ItintĮ atominė jėga 
gąsdina Rytus ir Vakarus

Atomines bombas gaminasi greičiau, negu buvo ma* 

nyta. Jau turi ir tarplcontinentinių raketų joms iššauti.

Iki šiol pasauly tebuvo Vakarų ekspertai mato ato- 
tik dvi reikšmingos atomi- minio karo iniciatyvos gali
nės galybės: tai JAV ir So
vietų Sąjunga. Tiesa, atomi
nių bombų ir joms gabenti 
priemonių dar turi Anglija 
ir Prancūzija, bet jų karinis 
pajėgumas negali susuily- 
ginti su minėtom dviem di
džiosiomis valstybėmis, o 
be to. beveik nėra galimy
bės, kad anglai ar prancūzai 
pavartotų savo atominius 
ginklus kokios nors agresi
jos tikslams ir kad taip iš
provokuotų atominį karą.

mybę net iš sovietų pusės, 
kurie, nelaukdami Kinijos 
apsiginklavimo padidėjimo, 
galį ją smogti savo atomi
niais ginklais pirmieji. 

Taigi, Kinijos atominiam

Maskvoj protestuoja 
prisirišę grandinėm

Praeitą šeštadieni pora 
italų jaunuolių, pik f išę 
grandinėmis Maskvoje prie 
didelės parduotuvės durų, 
ėmė dalinti lapelius, kur pro
testuojama prieš sovietų in
telektualu persekiojimus ir 
jų įkalinimą. Tai buvę nuo
rašai protesto rašto, kuris 
tuo reikalu įteiktas Kosygi
nui. Policija sugaišo apie 
valandą, kol tuos jaunuo
lius atkalė nuo grandinių ir 
suėmė.

Toks pat protesto žygis 
įvyko sekmadienį Maskvos

pajėgumui didėjant, pašau- i teatre, kur belgas jaunuolis
ly didėja atominio karo bai 
mė ir atominio karo galimy
bė, ypač žinant kinų komu
nistų skelbiamą neapykantą 
ir Vakarams ir Sovietijai.

Europoje milionaiIki šiol tiek vakariečiai, 
tiek sovietai kreiva akimi | •
žiūrėjo tik į komunistinę Ki-!»er0« QriPU 
niją, kuri taip pat atominius Baisi Hong Kongo gripo 
ginklus pradėjo gamintis. O, epidemija siaučia visoje Va- 
lyg likimo pasityčiojimui, į karų Europoje. Serga milio-

taip pat grandinėmis prisi
rišęs prie balkono, <ynė mė
tyti į publiką protesto atsi
šaukimus. Ten reikalauja
ma paleisti gen. Grigorenko 
ir kitus suimtuosius ir sovie
tų piliečiai raginami reika
lauti jiems konstitucijos ga
rantuotų teisių.

Ir šis protestuotojas buvo 
suimtas, o lapeliai iš publi
kos skubiai išrankioti

pradžioje dar ir su sovietų į naj žmonių Daug kur pusė 
pagalba pačios Sovietų Są-' 
jungos nenaudai.

Diplomatai kurį laiką ra
minosi, kad Kinijai dar to
li iki tikro grėsmingo ato
minio pajėgumo, nes ji dar 
ilgai neturėsianti tokių ra
ketų, kurios tas bombas ga
lėtų nunešti iki JAV ar te
gul ir arčiau.

Šiandien karo ekspertai 
jau apsižiūrėjo, kad kinų 
komunistai, tik prieš beveik 
penkerius metus išsprogdinę 
pirmą bandomąją atominę 
bombą, jau rengiasi išban
dyti ir pirmąsias tarpkonti- 
nentines raketas. Tą pažan
gą jie padarė beveik du kar
tu greičiau, negu kadaise a- 
merikiečiai, kuriems nuo 
pirmos bombos iki pirmos 
raketos reikėjo 12 metų lai
ko. Žinoma, kinų komunis
tai jau pasinaudojo kitų ži
niomis ir bandymųrezulta- 
tais.

darbininkų neateina į dar
bą.. Vien Italijoje serga a- 
pie 17 mil. Iki šiol mirtingu
mas nėra didelis.

Gripo epidemija labai su
sirūpinta ir Sovietų Sąjun
goje. Plisdama į Rytus, ta 
liga gali paliesti ir Lietuvą.

Ja serga ir Azijoje. Pav 
Indijos sostinėje iš 2.8 mil. 
gyventojų gripu serga apie 
500,000. O Hong Konge, ku
rio vardu ta gripo rūšis ir 
pavadinta, kolkas težinomas 
tik vienas kitas susirgimas.

Hong Kongo gripas pasi
rodė ir Meksikoj. Venezue- 
loj. Britų Virgin salose. Ži
novai sako, kad JAV-bes 
ta liga šiemet aplenks, bet ji 
gali mus aplankyti kitą žie
mą. Bet tai tik spėliojimas

Hippių milionierius 
dalina savo turtą

M. Brody, sulaukęs 21 m., 
iš savo senelės paveldėję 
kelias dešimtis milionų do
lerių ir pradėjo juos švais
tyti. Vieną dieną jis pasira
šinėjo čekius visiems, kas 
tik atėjo prašyti pinigų, pa
žadėjo duoti šimtus tūkstan
čių talentingų negrų daini
ninkų plokštelėms gaminti 
ir pasipelnė iš jo. matyti, ii 
Sullivano televizijos progra
ma, nes buvo leista joje kūt
vėlai Brody pasirodyti.

Ką jis toliau su tais milio- 
nais darys, dar pamatysime, 
o dabar laikraštininkams 
pareiškė: kad norįs susitikti 
su Nixonu ir Brežnevu ii 
"išspręsti visas pasaulio 
problemas“. Tai įvykdęs, jis 
pirksiąs Connecticut vals

Kairėje išbadėjusi Biafros moteris su savo vaikučiu, 
dešinėje Nigerijos federalinės valdžios karys.

su prieš kelerius metus nuo jos at- 
ir Biafra pasivadinusia dalimi. Praeit? savai* 

Biafra pasidavė centrinei valdžiai, 
ir dėl bado žuvo pora milionų žmonių,

tijoj vištų ūkį ir rūpinsiąsis 
Pernai vien 122 JAV-biųj savo šeimos padidėjimu.

miestuose Hong Kongo gri-

Iki šiol kinai jau išsprog
dino 10 bombų, kurių vienai 
buvo panaudota raketa Jie 
išsprogdino ir vieną galingą 
apie 3 milionų TNT tonų a- 
tominę bombą.

Nors skaičiuojama, kad 
Kinijos atominis pajėgumas, 
palyginus su JAV ar Sovie
tuos. dar yra mažas, bet jis 
auga mėnesiais ir jau ima 
gąsdinti Kinijos priešus.

Sakoma, kad kinai,• net 
nepaskelbus jokio karo, ga
lį išsprogdinti savo atominę 
bombą netoli JAV pakraš
čio Pacifice, ir jos krituliai, 
vėjo per žemyną nešami, 
padarytų kraštui milžiniškų 
nuostolių.

Sovietai į Kiniją žiūri dar 
su didesniu įtarumu, nes tar
pe tų kraštų konfliko gali
mybės dar realesnės. O čia

pu mirė 19,500 žmonių.

Vandalai garsiojoje 
Cambridge mokykloj

I Massachusetts Techno
logijos instituto rektoriaus 
kabinetą buvo įsiveržęs bū
rys studentų ir reikalavo pa
keisti drausmės komiteto 
sprendimą (Juo rudenį bu
vo suspenduoti instituto 
riaušių vadai) ir sumokėti 
Juodųjų panterų organiza
cijai $150.000 Kai po 34 

'valandų jie'tas patalpas ap
leido, rasta išvartelioti sta
lai, sudaužytos rašomosios 
mašinėlės, sienos ir kilimai 
išrašyti nešvankiais žo
džiais.

Instituto administracija 
žada įsibrovėlius smarkiai 
bausti.

Streikai palietė
ir Ispaniją

Praeitą šeštadienį darbi
ninkų streikų banga palietė 
kone visą Ispaniją. Streikuo
ja ne tik pramonės ir ka
syklų darbininkai, bet juos 
palaiko ir žemdirbiai. Ir ten 
reikalaujamų algų padidini
mo ir darbo sąlygų pageri
nimo.

Komunistai karui 

mobilizuoja vaikus
Sąjungininkų karo vado

vybė praneša, kad Vietna
mo komunistai jau mobili
zuoja karo reikalams net 
9-15 metų vaikus. Tai yra 
ženklas, kad jiems labai 
trūksta žmonių, nes suau
gusiai nebegali savo išretin
tų eilių papildyti.

Sovietijos likis turi 
sunkumų

Pravda visai atvirai pri
pažįsta sunkumus, su ku
riais tenka susidurti Sovie
tuos ūkiui.

Visų pirma — nepajėgia
ma kartu gaminti sviesto ir 
patrankų. Žemės ūkis neį
vykdo planų, todėl miestuo
se trūksta vertingų maisto 
produktų. Daug kur bloga į- 
monių vadovybė, nesuge
banti įveikti darbininkų ne
noro kelti gamybą, kovoti 
su valstybinio turto vogimu, , 
girtuokliavimu, nesilanky
mu į darbą ir kt. Del visų tų 
priežasčių smarkiai nuken
čia krašto ūkis.

Reikalauja bausti' 
Dubčeką

Stalininio plauko Čeko
slovakijos komunistai vis la
biau spaudžia dabartinį par
tijos vadą Husaką bausti 
Dubčeką ir jo artimuosius 
pasekėjus, bet Husakas iki 
šiol dar vis nesiryžta taip 
toli eiti.

Jis paskyrė Dubčeką Tur- 
kijon ambasadorium, norė
damas jį iškrapštyti iš kraš
to. bet Dubčekas dar tų pa
reigų eiti neišvažiavo ir ga
lima abejoti, ar jis tokiai 
padėčiai esant išvažiuos

Jis gyvena Slovakijos sos
tinėj Bratislavoj ir uoliai 
studijuoja svetimas kalbas.!

Buvus atstovų rūmų pirminin
ko McCormacko įstaigos atsa 
kingas pareigūnas Martin Sweig 
kaltinamas . piktnaudojęs Mc
Cormacko vardų įvairiems suk
tiems veiksmams atlikti.

Vienas iš New Jersey Mafijos 
bosų. kuris tari aiškintis teis
me dėl savo suktų darbų Tai 
Angelo DeCarlo, varęs juodąjį 
biznį m politikieriais.

Mirė kompozitorius
Vytautas Bacevičius

Sausio 15 d. New Yorke 
mirė vienas įžymiųjų mūsų 
moderniosios muzikos kūrė
jų ir pianistų Vytautas Ba
cevičius.

Velionis gimęs 1905 m. 
Lodzėje, ten ėjo pirmuosius 
muzikos mokslus ir dar te
būdamas 10 metų amžiaus 
koncerte atliko savo kom
poziciją "Karo atbalsiai“..

Mokydamasis Lodzėje 
gimnazijoje ir konservatori
joje, Vyt. Bacevičius sukūrė 
nemaža kompozicijų forte
pionui, smuikui, kvartetą ir 
simfoniją. Kūrybinį darbą 
ir mokslą jis tęsė 1926-27 m. 
Vytauto Didž. Universitete, 
1927-28 m. Paryžiuje, kur 
baigė Sorbonos universite
tą. 1930-39 m. jis buvo Kau
no konservatorijos profeso
rius, 1942-48 profesoriavo 
New Yorko ir Brooklyno 
konservatorijose, o be to, 
nuo 1942 m. turėjo savo mu
zikos studiją.

Iš viso velionis yra sukū
ręs kelioliką simfonijų, pa
rašęs muziką operai "Vaidi
lutė“, baletui "Šokių sūku
ryje“ ir daugybę veikalų 
fortepionui ir stygų kvarte
tui.

Jis, būdamas ir virtuozas 
pianistas, yra daug koncer
tavęs Europoje. Pietų Ame
rikoje ir JAV. atstovauda
mas Lietuvai. Tai buvo vie
nas tokių mūsų pianistų, ku
rio, kaip sakoma, klausėsi 
Europos karaliai ir kitų ša
lių valstybių galvos bei įžy
mieji menininkai, atlyginda
mi už jo muziką dovanomis 
ir aplodismentais. Jis ir New 
Yorke turėjo plačių pažinčių 
su geriausiais šios šalies mu
zikais, rengdavo Carnegie 
Hali savo koncertus’ ir na
mie muzikinius vakarus.

Ir taip, kaip istorijoje pa
sitaiko, po švytinčio meni
ninko gyvenimo, sukūręs 
daug muzikos vertybių, V. 
Bacevičius mirė varge, biz
nieriai atsiėmė dar neišmo
kėtą pianiną, ir velionis bu
vo palaidotas draugų su
rinktomis visuomenės auko
mis...

Reikia pabrėžti, kad šis 
mūsų žymusis muzikas to
kios savo amžiaus pabaigos 
sulaukė ne dėl to. kad būtų 
iššvaistęs savo pinigus lė
baudamas, o tik dėl to, kad 
jų aplamai negalėjo pakan
kamai uždirbti ir neturėjo.

New Yorke mirė 
Vaclovas Alksninis

Sausio 15 d. New Yorke 
mirė Vaclovas Alksninis, 
gimęs 1902 m. gruodžio 15 
d. Šventežerio valse., Seinų 
apskr. 1921 m. velionis bai
gė karo mokyklą, kelioliką 
metų jis buvo Šaulių s-gos 
Šakių rinktinės vadas, nuo 
1939 m. dirbo įvairiose pa
reigose Vilniuje.

1943 m. jis buvo vokiečių 
suimtas ir išvežtas į Stuttho- 
fo koncentracijos stovyklą, 
iš kurios po pusmečio buvo 
paleistas.

Pasitraukęs 1944 m. į Vo
kietiją, Miunchene aktyviai 
veikė ten susibūrusių lietu
vių tarpe. 1949 m. atvykęs į 
JAV, apsigyveno New Yor
ke ir čia uoliai dirbo įvairio
se lietuvių oirgąnizacijose. 
Iki pat mirties jis Vlike at
stovavo Lietuvių Laisvės 
Kovotojų sąjungai.

Jis nemaža bendradarbia
vo ir nepriklausomos Lietu
vos, ir JAV spaudoje. Su jo 
mirtimi JAV lietuvių visuo
menė neteko veiklaus nario.

N. Yorke streikuoja 

duobkasiai
Nuo sausio 12 d. streikuo

ja New Yorko kapų darbi
ninkai, kurių yra apie 1,700. 
Dabar jie savaitei omna $ 
126.50, o reikalauja $175.

Nevv Yorke kasdien mirš
ta 250 žmonių, todėl, jei 
streikas ilgiau užsitęs, sub
rinks kalnai nelaidotų lavo
nų Prieš 3 metus dėl 3 sa
vaites užsitęsusio panašaus 
streiko buvo susikaupę 2.000 
nepalaidotų lavonų.

Nigerijos ambasadorius 
je John Garba pareiškė. kad jo 
atstovaujama vyriausybė netu
ri tikslo išnaikinti atsiakyrusiuu 
ir dabar jau pasidavusio* Biaf- 
rus gyventojus. Kariam* esą į- 
sakyta rūpintis civiliai* gyven
tojais. ligoniais ir sužeistais. Bot 
baimė. kad nugalėtojai dabar 
keršys, yra apėmusi ne tiktai 
Biafros gyventojus, bet ji jau
čiama ir užsieny, ne* ne visa
da nugalėtoją humaniški pa
reiškimai sutampa su ją 
kais, kurie atliekami tyku

1

Izraelio bombos jau 
arti Kairo

Pastaruoju laiku Izraelio 
lėktuvai pradėjo puldinėti 
vis giliau Egipto teritoriją, 
o praeitą savaitgalį bombar
davo karinius įrengimus tik 
kelios mylios nuo Egipto 
sostinės Kairo.

Tokie veiksmai kelia bai
mę. kad Artimuosiuose Ry
tuose karas gali staiga užsi
degti visu smarkumu.
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Ar vyskupų paskyrimas ne 
Vatikauo-Haskvos biznis ?

Jau rašėme, kad Lietuvoje įšventinti du nauji vys
kupai: kun. Liudas Povilonis ir kun. Romualdas Krikš
čiūnas. To ir pakaktų, jei tą įvykį taip negarsintų patys 
komunistai. Juk ne Darbininkas, kurį leidžia pranciško
nai, ir ypač ne Draugas, kurį leidžia marijonai, kurių or
dino vienas narių ir įšventintas tuo vyskupu, plačiai ap
rašė įšventinimo iškilmes, bet — Laisvė ir Vilnis... Vadi
nasi, komunistai tam faktui skiria didelės reikšmės, todėl 
ir mes norime tą reikalą dar kiek paliesti.

šių naujų vyskupų paskyrimas nustebino laisvajame 
pasauly esančią dvasiškiją, ir toks Vatikano žygis aiški
namas ne kitaip, kaip pasidavimas Maskvos reikalavi
mams. Nežinia, kokių kompensacijų už tai gavo Vatika
nas, nes abu vyskupai Steponavičius ir Slatkevičius ir to
liau laikomi ištrėmime be pareigų, gi naujieji yra neabe- ! 
jotinai Maskvai priimtini ir jos rekomenduoti. Po vysku-, 
pų tarybos suvažiavimo vyskupas J. Labukas dar apie' 
savaitę buvo palikęs Romoje, matyti, vedė pasitarimus į 
naujų vyskupų reikalu i,r grįžęs su popiežiaus Pauliaus VI i 
paskyrimais, tuos du vyskupus įšventino.

Ka* jie tokie?

Liudas POVILONIS, gimęs 1910. VIII. 25 d. Šilgalių 
km., Šimonių valse., Panevėžio apskr.. 1928. VIII. 14 d. 
įstojo į marijonus. Įšventintus kunigu 1934.VI.29. Studi
javo matematiką Vytauto D. Universitete ir gavo diplomą.

Pirmosios sovietų-bolševikų okupacijos metu visų nu
stebimui įstojo į Marksizmo-Leninizmo institutą Vilniuje 
ir gavo diplomą, kuriuo labai didžiavosi. Samdėsi privatų 
kambarį ir bažnyčia mažai tesidomėjo.

Vokiečiams okupavus Vilnių, dėstė gimnazijoje ma
tematiką

Antrą kartą bolševikams okupavus Lietuvą, su kul
to komisaro sutikimu buvo paskirtas Klaipėdoje Angelų 
bažnyčios klebonu ir ją pastatė, bet 1962 m. sausio 26 d. 
neva už spekuliacinę veiklą bažnyčią statant buvo nu
baustas 8 metams sunkiųjų darbų kalėjimo. Bažnyčią ta 
proga bolševikai konfiskavo, tankais nuvertė bokštą ir 

.įrengė joje meno galeriją. Jo vikaras kun. Burneikis buvo 
'nubaustas 4 metams kalėjimo, ir tas ilgiau kentėjo. Gi L.
’ Povilonis neilgai tesėdėjo, pabuvo kalėjimo daržininku 
ir po to buvo paleistas. Dabar jis vyskupas su marksizmo- 
leninizmo diplomu. — patikimas Maskvai.

Romualdas KRIKŠČIŪNAS, gimęs 1930 m., kunigu 
įšventintas 1954 metais. Su bolševikų kulto komisaro lei- 
-dimu jis buvo pasiųstas į Romą ir 1959-1963 m. studijavo 
Laterano univevrsitete, kur gavo daktaratą. Grįžęs, bolše
vikinio kulto komisaro įsakymu, buvo paskirtas profeso- 

*riumi kunigų seminarijoje, vėliau Vilkaviškio vyskupijos 
'kancleriu ir dabar jau vyskupu.

Tai taip yra tvarkomi dabar okupuotoje Lietuvoje 
tikinčiųjų reikalai ir "laisvas“ kunigų bei vyskupų pasky
rimas.
• Tokiai padėčiai esant, suprantama, kad minėtų vys- 
“kupų paskyrimu yra susirūpinę ne tik vieni lietuviai kata
likai. Juk visiems kyla klausimas, kur nuves lietuvius ka
talikus jų bažnyčios vadovai su maskvinės propagandos 
kursų diplomais, kokie bus to didelio Vatikano-Maskvos 
žaidimo padariniai mažai lietuvių tautai?

J. T.

Olandijos kardinolas Aitrink (dešinėj) ir para kitų ankš
ty dvasininkų rinitais veidais seka dvasininkų ir pasau- 
lieėių tarybos ffinėog kunigų vedybų reikalu. Minėta ta
ryba beveik vienu balsu pasisakė, kad kunigams būtų 
leista vestu

Terasto aaivcniitcto prof. dr. William Loogbaed rodo 
mttroRkopą, karį jis aaadojo operacijai, paraodiaėBRiTi s 
moters kojes veną į jos galvą po ten jvykario kraajo iš- 
sikejimo ir cirkaliacijes sutrikimo. Tokia operacija buvo 
padaryyta pinaą kartą.

KOKIA YRA RELIGINĖ TAUTOS FONDAS 'valdybai metraščiui išleisti

"LAISVĖ “ LIETUVOJE DĖKOJA

Kokia 'yra ta religinė! Lietuvos Išlaisvinimo Tau- 
"laisvė“ dabar Lietuvoje,! tos Fondas Naujųjų, 1970- 
liudija Vilniaus vyskupijos tųjų, metų sulaukus, didžiai 
40 kunigų raštas, įteiktas' nuoširdžiai sveikina visus 
Kosyginui (nuorašas Ma- rėmėjus ir ypatinguosius rė- 
niušiui). Jį atspaude ”Drau-< mėjus, kurie 1969 metais į 
gas“ sausio 7 d. » Tautos Fondą buvo įnešę po

Tame rašte rašoma, kadi2.5’ 50 £ P? Augiau dole- 
iue bažnyčių uždaryta.)Ilu* fondas y įsiems imki

Kas kitur rašoma
SOVIETŲ PRAVOSLAVŲ 
i BAŽNYČIĄ VALDO

ENKAVEDISTAI

"Pravoslavų bažnyčia pa
gal didžiąją Stalino konsti
tuciją tari absoliutinę lais
vę, ir sovietinė vyriausybė 
yra teisingiausia visoje il
goje savo šalies istorijoje“.

Kas gi taip galėjo pasaky
ti? Tai tikri pravoslavų met
ropolito Krutickio žodžiai, 
pasakyti 1949 m. Sovietų 
Sąjungos taikos šalininkų 
Konferencijoje.
. Na, o kas rašė šį laišką?
. "Brangusis Josifai Visa- 
rionovičlau! Mūsų pravos
lavų bažnyčią ištiko sunkus 
smūgis: mirė patriarchas 
Sergejui, valdęs rusų pravo
slavų bažnyčią 18 metų. 
Jums gerai žinoma, su ko
kiu išmintingumu jis ėjo ši
tas pareigia, o mums, jo ar-į 
timieriema padėjėjams, ge
rai žinoma tafo pat jo nuo
širdžiausia meni ir ištikimy
bė Jums, kaip išmintingam

Dievo pastatytam mūsų di
džiosios Sąjungos vadui. Ši
tas jausmas jame pasireiškė 
su ypatinga jėga po pasima
tymo su Jumis šių metų rug
sėjo 4 d. Nekarta man teko 
girdėti iš jo. su kokiu šiltu 
jausmu jis prisimindavo tą 
pasimatymą ir kokią istori
ne reikšme jis skyrė Jūsų 
dideliam dėmesiui Bažny
čios reikalams ir Jūsų mei
lei pravoslavu žmonėms“.

"Savo ateities veikloje aš 
ištikimai vadovausiuos Jū
sų istorinėmis pastabomis... 
Veikdamas vieningai su Ta
ryba pravoslavu bažnyčios 
reikalams, aš. kartu su pa
triarcho sinodu, būsiu ap
saugotas nuo klaidu.“ 

"Prašau Jus, giliai ger
biamas Josifai Visarionovi- 
čiau. priimti mano šituos pa
reiškimus ir tikėti mano 
Jums gilios meilės ir ištiki
mybės jausmams, kurių yra 
kupini visi mano vadovau
jami bažnytiniai darbuoto
jai.“

Šitokios šuniškos ištiki-

ir jame skyriaus medžiagą 
sudėti, treti — įvykdyti jau
niesiems žurnalistams kon
kursą. kuris seniai paskelb
tas, bet neįvykdytas.

Taigi, visokių nuomonių. 
Vadovautis reikėtų daugu
mos-, nuomonės atsiklausus. 
Skyrius visą laiką merdi. 
Kokiais darbais pasigirta
me savo 10 metų veiklos 
knygoje? Yra net norinčių 
steigti savo skyrių, bet tai 
būtų skaidymasis, peiktinas 
darbąs. Netiek jau čia esa
me, kad viename skyriuje 
nesutilptame. Reikėtų tiktai 
geriau susitvarkyti, neblaš- 
kvti lėšų nereikalingiems 
dalykams.

Bal. Brazdžionis

daug bažnyčių uždaryta, 
kad vyskupams neleidžiama 
eiti pareigų (vyskupai J.
Steponavičius ir V. Sladke
vičius ištremti į nuošalias 
parapijas), kunigams truk
doma eiti savo pareigas 
(draudžiama padėti kaimy- 
rams kunigams, nepajė
giantiems atlikti religinių 
patarnavimų, draudžiamos 
kunigų rekolekcijos net de
kanatuose ), neleidžia va vai
kų auklėti religine dvasia, 
leidžiama katekizmo moky
ti tik po vieną vaiką, nelei
džiama skambinti varpais, 
bažnyčių tarnautojai negau
na pensijos, nėra religinės kad parama Lietuvos laisvi 
literatūros — 1955 m ir 1958 j nimo reikalams nepaliauja 
m. išleista katalikų malda- mį plauks ir per ištisus 
knygė ir 1968 m. liturginis 19 < 0 metus, 
maldynas, bet tiražai tokie Savo ypatingiems rėmė- 
maži. kad reta šeima tega- * jams dėkodama ir norėda- 
lėjo juos įsigyti ir kunigai' ma tai atitinkamai įvertinti, 
tegavo po vieną egzemplio- TF Valdyba vpatineiems rė- 
rin ■ mė jams (inešusiems į TF, . A .. __
V . . • nemažiau 25 dol.), visiems ĄLTas kasmet ruošia Va-
Rašte pažymima, kad o-, užsako asmeniškai Eltos In- 16-sios paminėjimus.

sėkmės 1970 metais ir tikisi 
tolimesnės paramos iš lig
šioliniu rėmėjų ir aukų iš tų. 
kurie T. Fondo dar nėra pa
rėmė savo įnašais.

Tautos Fondui pinigine 
parama šiuo metu ypatingai 
aktuali bei reikalinga, ypač 
turint galvoje vis augančias 
išlaidas Lietuvos laisvinimo 
bare ir tai. kad nuo 1969 m. 
spalio 1 d. vėl atnaujintos 
po keleriu metų pertraukos 
lietuvių kalba transliacijos 
į Lietuvą per Madrido radi
jo siųstuvą.

Tautos Fondas Įsitikinęs,

NEW YORK, N.Y. J 

Ruošiamės Vasario 16-jai
į*/ .

New Yorko lietuvių vi
suomenė gerai organizuota. 
Iš viso mieste veikia per 30 
įvairių sambūrių. Pritiktų 
jiems visiems turėti savo at
stovus New Yorko ALTe. 
Bet taip nėra. Tų sambūrių 
didžioji dalis laikosi nuoša
liai.

Jų organizavime ir progra
moj atrodo visi turėtų daly
vauti, nes tai tautos bendra 
šventė. Tai rodytų, kad tie 
sambūriai nėra nutolę nuo

i ficialūs nurodymai kuni- formacjjų biuletenį ištisiem 
gams vieni kitiems pnesta- metam. 
i auja. Štai \ alkininkų V yk- į Tautos Fonde šiomis die- 
domasis komitetas klebonui romjs gauti dviejų ypatin-
uždraudė mirusĮ lydėti iš rėmėjų įnašai, ir abu iš ..
bažnyčios i kapines, o r®. , Massachusetts valstijos. j >letiiviskų r eikalų, kad jie

. ganių reikalų tarybos jgalio-1 po 25 ^oj jnašų prisiun- veiklus.
Į tins nurodė, kad galima pa- Alfredas Krisiukėnas, Į

, „ ........................ .v _ „ . ’ lydėti iš bažnyčios j kapus, Miltnn Mn« ir T. V <5 ”Ra. Šiemet New Yorke Vasa-
mybės pareiškimą Staliniu kai iš \ įetnaąio išeiti. Turės 0 negaijma namų į bažny- movės“ Bostono skvrius nėr r’° d- šventė ALTo ruo-Bostono skyrius per “ . , _ , _ .

siama vasario 15 d. 3:30 vai.jie ten palikti, savo karo, či ir 1t ir tt 
pajėgų. - / "h : 1

Tnn tarnu tamtautinės' Raštą pasirašiusieji kuni- Mass. Tie jnašai — vieni pomos^noj^TS gai baigia jį viltimi, kad paskutiniųjų 1969 metais. ,
ima vaidinti kinai, kurie noimali Katalikų bažnyčios Be to, prisiuntė oO dol., vienas iš aukš-
netrukus turėsią šioki toki padėtis bus ištaisyta ir kad auką ir pratęsė 1968 metų • '«7 38 18 XTUV
netruKus turėsią šiokį lokį r tikintieji iralės inašus So Bostono Lietuviu’ tesnta Woodhavene, N.Y..atominių ginklų krūvų. Fo- Kunigai ir tiKmtieji galės įna-.us &o. Bostono lietuvių tirščiau trvvenamoi
reign Affaires bendradarbis naudotis pačių komunistų Piliečių draugija..

‘.'mano, kad tarp Amerikos ir surašytos konstitucijos tei-; Tautos Fondo valdyba,

parašė 1945 m. gegužės 19 
d. Leningrado ir Novgorodo 
metropolitas, einąs patriar
cho pareigas. Aleksejus.

O Stalinui mirus, tas So
vietijos pravoslavų bažny
čios galva šitaip rašė:

"Jo atminimas mums ne
užmirštamas, ir mūsų pra , .. . _
voslavų bažnyčia, apverkda-! Kinijos esminių ar pagnndi-, 
ma jo pasišalinimą iš mūsų nnl priešingybių nėra, bet jų,

- yra tarp Sovietijos ir Kini-:
jos, kadangi carinio imperi- ■ 
alizmo laikais didrusiai pa-į 
sisavino nemaža seniau Ki-! 
nijai priklausiusių žemių. į

l -------------- . Ant. Vilėniškį, Dorchester. |
• popiet Franklin K. L. Lane

lietųvių tirščiau gyvenamoje 
vietovėje.

tarpo, palydi jį paskutiniuo
ju keliu“.

Todėl ar reikia stebėtis, 
kad tiek minėtas patriar
chas Aleksejus, tiek metro
politas Krutickij Maskvos 
valdovų apdovanoti aukš
čiausiais ordinais. Neseniai 
jie gavo iš "Sovietinio tai
kos fondo“ garbės raštą ir 
medali už "aktyvią veiklą

UNIJŲ VADŲ 

ATLYGINIMAI

Sovietiniame taikos fonde iri Yieti» ar, Kil“Įa ir S®™“- 
ir savanoriškas aukas visuo- Ja Pne® Ameriką, 
tinei taikai, laisvei ir žmo-
nių saugumui sustiprinti“.

Šitokią vadovybę dabar 
turi Sovietų Sąjungos pravo
slavai. Todėl nėra ko stebė
tis, jeigu jos kratosi ir ne
nori pripažinti užsienio pra
voslavai.

Neabejotina, kad Mask
vos valdovai stengiasi, kad 
ir Lietuvos katalikų bažny
čiai vadovautų komunistų 
rekomenduoti asmenys.

SPAUDĄ BEVARTANT

Vėliausiai išėjęs Foreign 
Affairs žurnalo numeris, 
kaip paprastai, yra skirtas 
svarstyti įvairiems tarptau
tinės politikos klausimams. 
Amerikiečiams įdomi anglo 
pažiūra straipsnyje Cbina. 
Russia and tiie United Sta
tes. Pradeda karu Vietna
me. kuriame, sako, Ameri
kos kariškas rankas saisto 
politinis draudimas pavar- 
toti visus amerikiečių turi
mus ginklus ir pajėgumus. 
Karas, atrodo, kažkaip "su

nurodžiusi į naujus p? asus, 
kviečia visus biuletenio 

i skaitytojus prisidėti prie y- 
' patingųjų TF rėmėjų sąjū- 
• džio skleidimo mūsų išeivi- 
; joje bei jų gretų gausinimo.

. . .. -Pažymėtina, kad įnašai —
Tnlrin KiiHn tamtantini a ^^ziauslos unijos —, aukos Tautos Fondui reiškia 
Tokiu budu tarptautines po- transporto (teamstenų) pre- Vvriausioio Lietuvos Iš
krikos arenoje jau vyksta ir zidentag 1968 metais gavo T- v.yl?ausį?Jo ,
vis labiau vj'stysis žaidimas, j Antra? vietoj 'a,S™ K°”"tet0 Velkl<>9’
kas su kuo susidės: Ameri- geležinkelių raštinių tar
ka su Sovietija prieš Kiniją, . nautojų unijos prezidentas,
Amerika su Kinija prieš So- kuris gavo $92,432, nors u-

taigi ir Lietuvos laisvinimo 
baro stiprinimą bei plėtimą.

(E)

♦ a ♦
Problems of Communism 

žurnalas, kurį Washingtone 
leidžia Amerikos Informa
tion agentūra, lapkričio- 
gruodžio numerį skiria Ki
nijos reikalams, ypač Mao 
vykdytai vadinamai "kultū
rinei revoliucijai“. Kokia 
buvo tos revoliucijos esmė 
ir kam ji daryta? Bendra
darbiai linkę manyti, kad 
čia buvęs sukurstytas "mu
žikų“ maištas prieš "po
nus“, kuriais išvirto kumu- 
nistų partijos aparatčikai - 
biurokratai, tolygiai kaip 
Sovietijoje jugoslavas Dji- 
las pastebėjo naujos "kla
sės“ (aparatčikų) atsiradi
mą. Mao kažkodėl yra jsi- 
kalbėjęs, kad jis grynas ir 
tikras revoliucionierius, ver
tingas Markso. Engelso ir 
Lenino įpėdinis. Jis save lai
ko "tautos sąžine“ ir "tautos 
balsu“, pajutusiu, kad šilto
se vietose susėdę komunis
tai išvirto neprieinamomis 
viršūnėmis, kurioms neberū
pi "apačia“ — liaudis. To
kiu būdu Mao sukurstė nie
ko nesuprantantį jaunimą,

nija teturi apie 200,000 na
rių. Plieno pramonės unijos 
vadas gavo $63,557, anglia
kasių — $62.442, automo
bilių — 61.980. Alaus da
ryklų unijos prezidentas yra 
33-je vietoje, gaudamas 
tik $19,467.

gyvendintą ir įsišaknijusį 
partijos aparatą, kuris Mao 
revoliucionieriškumą ėmė 
juoku laikyti, kaip juoku 
jau laikomas ir sovietų par
tijos komunistiškumas. Mao 
norėtu niekad nenurimstan
čia "kultūrine revoliucija“ 
apsaugoti Kiniją nuo "revi- 
zionizmo“ ir išauklėti visai 
naują žmogų, kaip didrusiai 
siekia išauklėti s”ovietinį“ 
žmogų.

Tačiau valstybėje reikia 
tvarkos ir kietos valdančios 
rankos. Mao buvo privers
tas kreiptis į kariuomenę, ir 
daugelyje vietų Kiniją šian
dien tvarko "revoliuciniai

ŽURNALISTŲ PREMIJOS 

REIKALU

Naujoji mūsų žurnalistų 
sąjungos centro valdyba tu
ri gerų norų išplėsti veiklą, 
nori išleisti metraštį ir įam
žinti buvusius ir esamus žur
nalistus. bet ji neturi lėšų.

Man gerai žinoma, kad ir 
žurnalistų tarpe yra nusipel
niusių asmenų, kuriems rei
kėtų paskirti nors simbolinę 
premiją. Centro valdyba sa
ko, kad nėra lėšų. Reikia jų 
ieškoti. Žiūrėkim, Rašytojų 
draugija jau turi iš Lietuvių 
Fondo metinę premiją. Ko
dėl tas fondas negalėtų skir
ti, jei ne tūkstantį, tai bent 
pusę žurnalistams?

Kėliau mintį Lietuvių 
Fondo suvažiavime — ne
pamirškime auklėti naujų 
žurnalistų. Nežinau, kiek 
tas kreipimasis susilaukė 
fondo vadovybės dėmesio.

Chicagos skyrius beveik 
vieno pirmininko užsidegi
mu nori išleisti 10 metų 
veiklos knygą. Daug kas

dilsiąs“, bet amerikiečiams 
ir vėl rankos būsiančios su- 
rižtos, nes negalėsi, vis®, gvardija iš šakny išraub j-

komitetai“, kuriems vado
vauja kariškiai. Kas bus, tam nepritaria. Vieni sako, 
kai Mao mirs, niekas spėlio- kad tai nereikalingas popie-

kurį pakrikštijo "raudonąja ti nesiima. riaus gadinimas, kiti — ge-
r nau tą sumą skirti centro

Minėjimo meninė progra
ma žada būti įvairi. Ją at
liks New Yorko visuomenei 
gerai žinomas Operetės cho
ras : vyrų — vedamas muz. 
V. Strolios, moterų — ve
damas muz. A. Kačanausko. 
Be to, joje dalyvaus mok. 
Matulaitienės vadovaujama 
lietuvių tautinių šokių grupė 
ir solistas St. Citvaras.

Lietuvių Darbininkų d-jos 
narių susirinkime, įvykusia
me sausio 11 d., buvo visų 
narių pasižadėta toje šven
tėje dalyvauti ir kaip kas 
gali prie jos pasisekimo pri
sidėti.

Tame posėdyje buvo ap
tarti ir kiti draugijos reika
lai, tarp jų ir balandžio 4 d. 
rengiama margučių parodė
lė. Ji įvyks Bručo svetainėje 
(8616 Jamaica Avė.).

Gauta žinių, kad buvusi 
ilgametė draugijos sekreto
rė A. Buivydienė po sužalo
jimo automobilio nelaimėje 
jau laikinai iš ligoninės iš
leidžiama, bet be pašalinės 
priežiūros ji dar negalės ap
sieiti. Nors kojos sutvarky
tos. bet dar bus reikalinga 
pakartotina opperacija, o 
nugara dar reikalinga ilges
nio slaugymo. Nutarta jai 
pasiųsti pakartotinę užuo
jauta- Draugijos pirminin
kė Br. Spūdienė pasiryžusi 
ja aplankyti Floridoje. 411 
West 68 St, Riviera Beach, 
Fla.

J.V.

t
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CONNECTICUT KLONIUOSE

Nepriklausomybė* šventi 
vasario 15 dien*

HUD5ON, MASS.

Fagotisto A. Tamošiūno 
koncertas

1
NEPILIEČIAI PRIVALO 

REGISTRUOTIS

Visi, kurie neturi JAV pi
lietybės, turi iki sausio 31. 
d. užsiregistruotu Reikalin
gą registracijos Mank* gali-,

Sausio 18 d. bibliotekos 
i Lietuvių Bendruomenės salėje buvo fagotisto Aibi- 
apylinkės valdyba sausio 11 no įamošiūno koncertas, 
dienos posėdyje nutarė Va- Tai jo debiutas kaip solisto, gracijos ir Natų 
sario 16-tosios minėjimą buvo atlikti Mozaito, Hin- įstaigose, 
ruošti vasario 15 d. demitho, Donizetti ir Webe-; Užpildyti blankai grąži-

Minėjimas bus pradėtas r*° kūriniai- __ .į narni ne paštu, bet įteikia-
10:30 vai. pamaldomis už! Tamošiūnas yra gi- mi pašto tarnautojui arba I-

vo "aprengta“ pačių vaikų kritusius Lietuvos nepri- Hudsone. Jis-fleita pra- j migracijos įstaigos tsrasUo- 
darytais šiaudinukais ir ki- klausomybės kovose, dienai, nėjo groti dar būdamas tik jut 
tokiais papuošalais, net sau-! pritaikytu pamokslu ir žu-, aukštesniojoj mokykloj, vė- 
sainėlius (labai gražius ir vusiųjų už laisvę pagerbimu,; bau studijavo kitus įnstru- 
skanius!) iškepė V. Vėbrai-' padedant vainiką pne lauke melltus ir pagaliau tapo fa- 
tė ir D. Žemliauskaitė. į esančio lietuviško kryžiaus, i Ristas. Dabar jis yra Wor- 

! Kalbėtoju pakviestas ir su- c?steiT muzikos mokytojas.
Programą pradėjo ir sve-; tiko būti dr. Vaidevutis į dažnai kviečia talkon 

čius pasveikino Naujųjų Me- * Mantautas. Jo paskaita ir simfoniniai orkestrai, 
tų proga mokyklos vedėja.' kita minėjimo dalis bus 3 v.

NEW HAVEN, CONN.

Turėjome gražią Kalėdų 

eglutę

Pirmasis šiais metais pa
rengimas mūsų kolonijoj 
buvo lietuviškos mokyklos 
eglutė sausio 4 d. didžiojoje 
parapijos salėje. Eglutė bu-

Kas tos pareigos neatlie
ka, gali būti sunkiai nubaus
tas, not

NASHUA, N.H.

United States Steel Corp. fabrike sprogus gazo magistralei, žuvo 2 darbininkai, 1 dingo te 
Ir < sužeisti. Medžiaginių nuostolių padaryta dau giau nei 10 mil. dolerių.

šis koncertas yra vienas į ®a^° vaJu* buvo sei 
iš eilės jau buvusių koncer-j Pirmame 1970 metų Bal-Tikrajai Kalėdų prasmei a- po pietų didžiojoj parapijos ;s e.liesJau . „ ,

pibūdinti pakviestas Brid- salėje. Meninės pro^amos, kūnuos sumanė Hudso-I fo skynaua valdybra poae. 
<rewaterio LB pirm. inž. J.1 dalis bus atlikta mokyklos! "« «« » augęs, o dabar, dyje pranešto lapknfto- 
Rygelis. Eilėražtį Kalėdos mokinių. Aukos šia proga1 Brocktonevikaraująs kun J gruodam men. vykdyto 25 
pasakė G. Strimaitytė ir R. renkamos PLB, ALTui ir! ValkavieitB. Jis i metų organizacijos jubihe-
Rygelytė. Kas žiemą miega BALFui pagal aukotojų pa. | Juos stengiasi įtraukt. ir lie- jaus aukų vajaus apyskaita. 
— skaitė D. Žemliauskaitė geidavimą. Po minėjimo už-i tuvius. Kun. V. Valkavicius, Aukų is 65 asmenų, aeimų
V. Kronkaitytė. V. Naikus kandžiai, kavutė, pasikalbė- 
ir G. Rygelis. Paruošė mok. jimai.
G. Ivaškienė. Neklaužadą I šį minėjimą visada mūsų

1 kaip žinome, yra pats smui- j ar verslo įstaigų gauta 3209. 
kininkas ir koncertavęs bib-: 20, o du vakarėliai davė pel- 
liotekos salėje. Balandžio no pirmas 343.15. antras — 
mėnesį jis koncertuos su 340.75. Centrui jau pasiųs-arkli, dr. E. Vaišnienės pa- kolonijos nariai gausiai su-! menes; . jis Koncertuos su t o centrui jau pajnų 

ruošti, skaitė T. Ivaška. G. sirenka, tik jie prašomi nc-, smuikininku Izidorium Va- ta $350, ir kasoje
Vaišnys ir pasakos autorė vėluoti ir atvykti trečią va-j^'m™-,_______ . An“ J?*!0

landa!

VISŲ PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI

Kaip jau esame skelbę, dabar metinė Keleivio kaina 

yra 36.00. Jo atskiro numerio kaina 20 centų.

MIAMI, FLA.

Lietuvių klube lietuvių 

kalba turėtų

Ritonė Ivaškaitė. Tris dai
neles padainavo darželio 
mažytės, paruoštos A. Ryge- 
lienės. Žaista du žaidimai: 
Grybs, grybs, baravyks ir 
Kiškelis. J Grybą buvo į-

Visi koncertai rengiami. užsimokėjusius narius.

Gausūs parapijos pietūs

Lapkričio 9 d. suruošti Šv. Į 
Kazimiero parapijos pietūs1 
buvo sėkmingi ir pelningi.

bibliotekai išlaikyti.

LAVVRENCE, MASS. 

Alto posėdis sausio 25 d.

Stambiausią auk* (325)!
' davė kitatautis — graikas 
• Zis, laidotuvių įstaigos ve-1 
! dejas. Antra stambi auka I 
į buvo advokato • teisėjo Le- p. 
onardo Velishkos ir jo žmo- i

KALIFORNIJOS PADANGĖJE
LEMBERTO

teonlrtn Unmi’V erioo „„kliu ^.luiungi 11 Uliai UU »B11SI1KU8 IT IU žmo)traukto beveik visa publnta. 2monių dalyvavo labai Amerikos Lietuvių Tary- nos. Vietinis lietuvių klubas I PRISTATYMAS
* -i?" v P8™0^08 daug. Skanus maistas paga- bos skyriaus posėdis bus atsiuntė $16, o Daugėta šei-1mintas A. Plečkaitienės. J. sausio 25 d. 2 vai. popiet Šv. ma iš Bedford, N.H., 310. (

dėjėlės ir kitą pusę pažadė
jo metų gale... Parodytas 
filmas Zuikio puikio byla, 
mūsų mokyklos vaidinta 
praeit* pavasarį.

Kaip jau žinoma, perei-

KNYGOS Į kūrėja, pasakė Bronys Rai
la, o šiltais prisiminimais j* 
papildė rašytojai Juozas 
Švaistas ir Alė Rūta. Paki
liai ir prasmingai šį knygos

Kronkaitienės, O. Norkų- Pranciškaus bažnyčios salė- _____ ___________
naitės ir Janušaitienės pa- je. Visi draugijų atstovai y- davė: 20th Centuiry Stores lių pastangomis buvo išleis- „ėjimą užbaigė poetas Ber- 
stangomis. o patarnavimą ra prašomi dalyvauti. Į vedėjas Lemay, Petro Sa- ta Prano Lemberto poezijos, i nardas Brazdžionis, pasi- 
organizavo M. JokubaitėJ Lietuvos nepriklausomy- vieko, Vytauto Savicko, Vy- atsiminimų ir kitų gerų žo-1 džiaugdamas artimųjų rū-

icc at at atvmr, noaVolkimn J— A— * nrtn'iirtirio lrnvcra _____ • ___»■___ r__

> Lietuvių Piliečių klubo 
į metiniame subrinkime val
dybos narė pranešim* apie 
klubo finansinę padėtį darė 

j anglų kalba. Klubo narė j. 
Pakštienė pastebėjo, kad 
lietuvių klube derėtų prane
šimus darvti lietuviškai.. Be 
to, ji pasiūlė klubo patalpo
se įrengti lietuvių knygynė
lį. Ja parėmė K. KodaRifenė. 
Pirmininkas pasakė, kad 
knygynėlio reikalu p**R*ra 
valdyboje ir kit* kart* pra
neš.Vietiniai aukotojai po ŠIO tai® metais šeimos ir bičių-' pristatymą ir autoriaus mi

J. Pakštienės pastaba lie
tuvių kalbos reikalu sukėlė

,................. ! i . ■ ’ ' - » . i --------o-----------------— i ginčų. Kaikas sakė, kad, e-
! Pietumis džiaugėsi ir sve- bes atstatymo paskelbimo tauto Sirvydo šeimos ir An-' džių pomirtine knyga "Tau. pestingumu ir gražiomis pa-!3ą per daugelį metų pranfe-
/imi fiurt/\1»1 1/1 /» Al r»i w» z\ J7 O m.lzAlr^.n L. — I —f X____ M _ - į g — ’T r

Po New Haveno LB 
mininko A. Gruzdžio kai
nu^šdaHnri^akvi^tassava i O-Milašiui skirta popietė M Stonie j nas 31.50, keturiolika po 31 ■ jlmas buvo 1969 m. gnio-
nų išdalinti pakviestos sava- ----------- m. atome | ir smulkių 20. ! džio 6 d. Los Angeles šv.

! žodžiu, atsižvelgiant į Kazimiero parapijos salėje, 
vietinio lietuviško gyvenimo

noris-kūrėjas Pranas L.M.K.F. klubas lapkri-
duškevičius. O dovanų po čio 16 d. suruošė labai jau-; —
eglute būta ne tik vaikams, kią kultūrinę popietę — po-1
bet ir mokytojams.

Po programos mokyklos

Milašiauseto Oskaro V
mirties 30 metu minėjimą. , » j - - A ,.Maža Y.W.C.A. saliukė pri- kurstiose. Gaila, kad jauni- atliko patenkinamai.

buvo
dabartines sąlygas, Balfo Tas minėjimas sutraukė,

Putname ateitininkų skyrius jubiliejinę pareigą nj]na salę žmonių ir parodė,; Po programos buvo vai
flotlo Vaši vatinio aėliVn na f on ViviMmoi •

angliškai.
. Šia proga buvo parduotoj Minėtos j
'nt»‘‘1l^vl7,mty9 TaU’ 9C"' K- Kodaitienė yra naujo* 
šute knygų. ateivės. Jos tikrai stotoji!.

kad klube būtų daugiau lie

ro programos mokyklos Maža ¥.W.L.A. saiiuke pn- Jtn~ i." , nie. akvrjalJS oirmininkas vra kaiP galima pagerbti bran-
vedėja padėkojo atsilankiu- glaudė gražų būrelį publi- , 88 aP18 ®tnos kursus s J” •*. , , . ....
siems, pabrėždama: "Jūsų kos. Čia buvo matvti švedų ko spaudoje nepasisake. O Kazys Grauslys Mkr^onus gaus žmogaus atminimą ir 
atsilaikymas _ mums pa: ir iš New Yorko. Hartfordo, k>ek teko sužinoti ts pavie- (nuo 1953 metų) Petms Sa-
skatinimas; mūsų paston- Waterburio. Klubo nirmi- nlM dalyytų kuisats vis. bu-! viekas, vtcepirnt TeUe Mit- 
gos - jūsų viltis!“ Tada vi- ninkė dail. Lijolė židonytė v0,lab?' lenkinti. i chehene, izd. Btrute Berno-

tuviškumo. lietuvių kalbą*
sės. ^Tloido",^

LB apyl. (pirm. A.

popietę pradėjo padėka irj Jaunimas ruošiasi a y- tiene.
r 1 vauti ir siais metais L. B-nes.si buvo pakviesti kavutės, 

kuri* paruošė J. Kronkaitie- 
nė ir D. Veliškiėnė.

Visai netikėtai ir nelauk
tai mokyklai paremti susi
rinkusieji suaukojo $65. Po 
10 dol. aukojo Pr. Naiduš- 
kevičiai ir Br. T. Strimai
čiai. Kiti po 5 dol.

Mokyklos vadovybė reiš
kia gili* padėka visiems au
kojusiems ir atsilankiusiems.
Labai vertiname atsilanky
mą tų, kurie jau neturi vai
kų mokykloje ir kurie nie
kad neturėjo, o mokyklos 
parengimus lanko ir remia 
aukomis. Ačiū mielam kle
bonui kun. A. Zanavičiui, 
leidusiam naudotis salėmis 
pačiam parengimui ir jį ruo
šiant, o taip pat ir už garsi
nimą biuleteny ir iš sakyk
los.

Lietuviškoji mokykla jau 
turi vieninteiiui vaikų laik
raštėliui Eglutei bendradar-! parodoje ji dalyvavo su ke
blų- Ritonė Ivaškaitė ir U- liais savo kūriniais. _
nas Lipčius yra jau pasiro-l Jaunimas — D. ir G. Mar-, ti pas A. ir J. Jonynus. Kitas me, dar nebuvo labai seni, 
dę, tikimės, kad ir kiti mo- kevičiūtės, Vaiva Vėbraitė,' susirinkimas numatytas mu- bet įvairūs sunkti Bgyvenl- 
kykloe mokiniai paseks Jonas Kronkaitis, Linas Lip- šio 25 d. pas Lipčienę. mai sutrumpino jų amžių, 
juos. o gal ir kitos mokyklos, čius ir Antanas Rygelis —, Albina Lipėbnū j "

sveikinimu susirinkusiems.'
V. Žemliauskienė pristatė Harfordo apygardos jauni-į 
prelegentę dr. G. židonytę-

ROCHESTER, N.Y.

Trad. i minėtil moterų, .
tI™ a« i ! mai klube reti, bet sveikin- 

tuo pačiu jo knygai plačiau kis), taikinant Los Angeles 
1 1- • 1. • LB skyriui (pirm. L. Balvo-

praverti kelią ( skaitytojus.: Sus) ir Dailiųjų Menų Klu- 
i bui.Gražiai išpuoštoje sceno-

: je, kurios centre buvo velio-, Minėjimo proga 
nies portretas, Los Angeles , embertienė gaėS <

Monika 
daug ver

tini.
Mes galėtume pasimokyti 

nors ir iš kubiečių, kurių Ba 
nemažai turime. Jie visur 
viešose vietose kalba ispa
niškai. ir mes turėtume savo

Vebriene nateikdama kiekituv^ Dienoj Mohawk ^di- *enuta lietam* eOes: meninin^1 rimtą pro- tingu dovanu:
žinių iš šiosPpūikios kalbėto-' n®Jjmo kalnuose. Reikia ti- t į Pa^ain®vo, ros Gudauskienės Pr. Lem- klube.
jos biografijos Nors paskai-' k®tis. kad rengėjams turėta Labai reteja ir musų ko- Birute ir Rimtautas Dabsiai,. žodžiams parašytas! p v alinga kad i ndtei
L kdviejų metų praktika padės Jonijos hetuvių eilės. Pernai muz. J. Gaidelio dama. a-!^:«_ x I Reikalinga, kad į mūsų
a rę e- ap e vaianoą, oet sklandžiau pravesti ši* iš mūsų tarpo amžinai išsi- 

klausytojam neprailgo, ir uardidplin svarbi* lietuviams i dieną, skyrė šie lietuviai:dideliu susidomėjimu, T_ _.. Tn : petrgg Valiulis, 68 m.,

muz. Gied- j kalba kalbėti, ypač

visi susekė^orde^ntės va^zddo a-i Jau Iaikas ir LB T u _
36 e prelegentes vaizduoja , reikalU aktyviau susi- Petras Jameck, 68 m., Pra- mą šio jzymaus poeto gyve-' a lyV ; ra8 Vaičiukyras, Vtodislo.

vas Kanapiškis, Vytautas
i u ve « . ♦ . ♦ i Saladžius, 60 m., Dominin-UM.K.l*.M«no auiHiraimsr 61 m Veronika

Gruodžio 21 d. pas Salo-: Rublutienė, Juozas Lukas, 
mėj* Valiukienę įvyko dar’ 81 m., Barbora Kinderma- 

kolonijos dalyvavo Chica- j prieškalėdinis L.M.K.F. klu-! nienė, 55 m., Jonas Migfi- 
goje vykusiam Mokslo iri bo susirinkimas. Susirinki-' n», Elena Stasfldenė, Van- 
kulturos simpoziume dr. Ri-! me tylos minute ir atsistoji- da Gečienė, Veronika žie

mm* ir jo vingius.

Mūsiškių visur pilna
Padėkos dienos savaitga

lyje iš New Haveno mažos

muz. J. Gaidelio dainą, a- 
komponuojant Br. Budriū- 
nui, Ona Deveikienė atliko 
Pr. Lemberto maldą, akom- 
pan. Br. Budriūnui. solistas 
Antanas Pavasaris — Onos 
Metrikienės parašytą dainą.

dainas 
liai
Priž^intaitės Pr. Lembertui 
dedikuota eilėrašti ”Dai- 
niaus kanklės“ (atsiųstą iš 
Australijos): Zentos Teni- 
sonaitės iš Belgijos dedi

klubą įsirašytų daugiau Peisazas“: Aldonos iųju deivių. Jie ilgiau ’
kytų ir klubo lietuvišką dva
sią.

mas ir dr. Elona Vaišniai.i mu pagerbti a.a. prez. Alek- vierė, 75 m., Juozas Batisto, 
81 m., Mincė Žlakfenė, 84

BVM Prez* •
Ten skaityta dr. J. Vėbros ! sandras Stulginskis ir dail. 
paskaita, nors pats asmenis-j Adomas Galdikas. Pasida- J m., Vincas Demaika, 81 m., 
kai nedalyvavo. Dail. Lijolė linta mintimis iš mokslinta-' Pranas Maneliu 80 m., Pra- 
Židonytė taip pat buvo nu-ity ir alytiškių suvažiavimų • nas Baranauskas, 57 ra., Gu- 
skridusi į Chicagą dalyvau- i Chicagoje. Perskaityta kele-' delevičienė, 84 m^ ir Kas- 
*•’ Alytaus gimnazijos 50* tas ištraukų iš Eltos biule-, tantas Baronas, 86 m., Qiti
metų sukakties minėjime. ’ tenio. Po susirinkimo daly- 
Ta proga suruoštoje dailės ves šeimininkė puikiai pa-

Si-
manas Gendrėnas. 79 m., ir 
Juozas černis, 86 m.

vaišino. Buvo sutarto Nau-I Viso labo palaidoti 22 lie- 
jųjų Metų sutikimo susirink-' tuviai. Dalis jų, kaip mato-

autorei akomponuojant; bu- kuotą eilerašti "Malda“ ir 
vo sudainuota Lemberto žo-1 jr ą Tenisonu išverstus 
džiams muz. A. Budriūno | an8r]u> ,-usu, latviu ir olan- 
sukurtas kūrinys ’Aukštai- į kalbas keturis Pr. Lem
čių žemė“, akomp. Br. Bud- bert0 eilėraščius, 
riūnui. Be to, įspūdingai bu
vo perduotas iš magnetofo
no paties Pr. Lemberto dek
lamuojami eilėraščiai, šį

DID2. BRITANIJA

Grįžo dr. M.

Vienerius, metus Kanado
je St. John universitete dės
čiusi sociologiją dr. Marina 
Gorodeckaitė sugrįžo ir da
bar ilgesnį laik* dirbę tiria
mąjį mokslinį darbą piefi-

Knygos išleidimo ir pri
statymo proga taip pat svei- 

, kino Lietuvos atsovas J. Ka- 
numerį ir kitus programos j^kas, poetas M. Vaitkus, 
reikalus tvarkė B. Mackia-^ pre] p Juras ir kt. Už 
la. Pr. Lemberto kūrinius nusiusta knygą gauta pade- į nėj® Anglijoje, 
dar nuoširdžiai padeklama-' ka iš Kongreso bibliotekos 
vo rež. Dalia Mackialienė ir VVashingtone.
akt Viltis Vaičiūnaitė-Jatu-
lienė. Savo garbingo senelio §js minėjimas buvo vie- 
eilėraščių laisvai padėklą- j nas rimčiausių ir gražiausių

DILELIS KNYGŲ 

MĖGĖJAS
mavo ir jo jaunosios vaikai
tės Audrutė ir Brigita.

Pfcgrindinę kalbą, apibū
dinančią velionį žmogų iri

Kalifornijos lietuvių bend
ruomenės darbų pastaruoju 
metu.

Ats.

J. Jakaitis iš Hornbp, 
Ont., Kanada, pratęsdami* 
prenumeratą, užsisakė knf«
gų uš $34.



f

Poslapis ketvirtai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 3. 1970 m. sausio 21 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

publikai supažindinti su 
lietuvių teatro siekimais ar 
kūrybiniais bruožais parink
tos dvi lietuviu kūrėjų ope
ros, pasižyminčios tenden
cija bei vad. ”buržuazinio 
nacionalizmo“ smerkimu. 
Tai V. Paltanavičiaus ope
ra „Kryžkelė“ ir paties ope-

Be lietuvių ir čia neišsiverčia
Kovo 15 d. Japonijoje O- eksponuojami kai kurie lie- 

saku mieste atidaroma pa- tuvių taikomosios dailės Į 
saulinė paroda. Joje daly- darbai. Tai L. Strolio, V. Į 
vauja ir Sovietų Sąjunga, Manomaičio, A. Lauciaus, 
kuri savo paviljonui įrengti L. Stulgaitės,. J. Adomonio.

Bloga studentų sveikata

Reikia susirūpinti Lietu
vos studentų sveikatingu
mu, kaikurie reiškiniai mi
tybos srityje kelia rūpesti— 
apie tai visuomenę (ir pati 
režimą) aliarmuoja trys Vil
niaus gydytojai, universite
to dėstytojai Bitė. Gavelis ir 
Rutkys. Komjaunimo Tie
soje visi trys iškėlė keletą 
nemalonių reiškinių.

Daromas priekaištas Vil
niaus aukštųjų mokyklų po
liklinikos gydytojams, tikri
nantiems Įstojančiųjų svei
katą. Pvz.. rasta, kad 200 
įstojusiųjų — sveiki, tačiau 
per šešis mėnesius 23 jų lan
kėsi poliklinijoje dėl įvairių 
susirgimų, kulių „trukmė 
buvo keletas metų“. Vien 
1967 m. toje poliklinikoje 
nustatyta, kad 251 studen
tas buvo susirgęs reumatu, 
įvairiomis širdies ydomis, 
kaulų džiova ar nervais.

Trys gy dytojai toliau aiš
kina, kad neritmiškas stu
dentų darbas nualina, per
vargina ir verčia išeiti vadi
namų ”akademinių atosto
gų.“ Štai 1968 metais jomis

Teigiama, kad Sovietų 
Sąjungoje ir ypatingai Lie
tuvoje (kaip ir senais pil- 
sudskiniais laikais vis pa
šaipiai teberašoma „na Lit- 
\vie“, bet ne w Litvvie. Red.) 
veikia „gausus lenku mo
kyklų skaičius“. Vilniaus 
pedagoginis institutas toms 
mokykloms rengia lenkų 
kalbos specialistus bei kitų 
sričių mokytojus. Vilniuje 
veikiančios leidyklos spaus
dina vadovėlius bei kitus 
leidinius lenkų kalba.

Ir tai dar ne viskas. Vil
niuje, teigiama, gerai vei
kiąs „Przvjazn“ knygynas, 
kur galima gauti pačius įdo
miausius leidinius lenkų' 
kalba ir iš Lenkijo atgaben- • 
tus.

Lenkai Vilniuje turi „vi-' 
siems žinomą“ dainos ir šo- ’ 
kio ansambli „Wilia“. betgi 
jo populiarumas pastaiuoju 
metu yra sumažėjęs, trokšta 
naujų kandidatu — mėerė- 
ju... Lenku dramos sambū
riai. užuot pakėlę savo ko
kybę. savo tarpe ... pešasi.

Lenkai pasipiktinę, kad 
Vilniuje profesinių sąjungų

pasinaudojo 307 \ ilniaus j rūmuose kasmet rengiama- 
aukštųjų mokyklų studentai■ me „lenkiškos dainos atli- 
ir jų tarpe daugiausia — » kėjo“ konkurse šiemet, pa- 
121 — statybos fakulteto sirodo, dalyvaus daugiau
studentai.

Kelia susirūpinimą
kad pagrindinė tų atostogų šia lenkas skaitUojas. 
priežastis yra centrinės ner
vų sistemos susirgimai. Jie
sudaro 36.4 procento, ant- ... , . .
roję vietoje — nėštumas, dažnai vyksta tiK uzdarbia- 
Daugiausia ieškojo atostogų 'imOj pasipeinymo tikslais, 
antrojo kurso studentai — į Pagaliau autorius klausia: 
net 32.2 procento. Į „Jei mums tiek daug duoda.

Kodėl taip vyksta? Dėl j kodėl mes nesugebame tos 
to, kad, kaip nurodoma, ne-Į padėties Įvertinti? Pateikia- 
sąs racionalus studentų die-į mas Įdomus pavyzdys, lie- 
nos režimas, nesistemingas Į čiąs mokyklas su dėstomąją 
produktyvus knygų skaity-i lenkų kalba. Pasirodo, ma 
mas. neturima pakankamo Į kiniai bėga iš jų Į rosų mo- 
poilsio, pagaliau nesanti kyklas, manydami, kad jas 
normali mityba. i baigę galės lengviau patek-

lietuvių atlikėjų, negu len 
tai-i ku... Ar tai ne gėda?—klau-

Puolami lenkai turistai, 
nes jie iš Lietuvos į Lenkiją

Toliau pažymima: studen- ti 
tas per parą turėtų gauti vi
dutiniškai 3,000 kalorijų (iš 
Lietuvos gaunamomis žinio
mis. tų kalorijų kiekis ne
siekia nė 2.000. Red.).

i aukštąsias mokvklas.

Dar viena netvarka: stu
dentu darbo tvarkaraštis—

Tie bėgantieji klysta, nes 
pasirodo. lenkams, stojan
tiems Į aukštąsias mokyklas
Lietuvoje teikiama visa eilė 
lengvatų: jie gali laikyti 
egzaminus lenku kalba, be
to. užuot rasę darba. gali

neracionalus, studentai ne-j patiekti santrauką lietuvių 
turi „spragų“ tarp paskaitų, į kalba.
ir todėl jie priversti būti ne-i „ . . ». . ,

'Taigi, režimas lenkusvalgę iki 17-18 vai. Pasiro
do, Vilniaus studentai mai
tinasi du karius per parą. 
Tad ar nuostabu, klausia
ma, jeigu jau pirmame kur
se atsiranda negalavimai, 
susiduriama su skrandžio- 
žarnyno susirgimais?

Tokia padėtis Vilniaus 
aukštųjų mokyklų studentų 
tarpe. Ji vargiai geresnė 
Kaune ir kituose 
miestuose.

aiškiai glbsto; ir patys len
kai, kaip ’ ir minėtas Gryee 
wicz, beje,''(Ribas eksperi
mentinės medicinos institu
te Vilniuje, visai teisingai 
kelia klausimą: ar galima 
ilgesnį laiką gyventi respub
likoje (okup. Lietuvoje) ii 
nemokėti jos kalbos?

(E)

Vilniaus opera Maskvoje

Vilniaus valst. operos ir 
baleto teatras, jam pasira
šius sutartį su Maskvos Di
džiuoju teatru, nuo sausio 
22 d. 10 dienų vaidins Didž. 
teatre ir dar 'Kremliaus 
Kongreso rūmų salėje. Joje 
Įvyks ir baigiamasis iškil
mingas koncertas.

Vilniaus operos-baleto te
atras Maskvon vyksta ket
virtą kartą, tačiau Didžiaja- 

vietinis režimas Lietuvoje, me teatre gastroliuos pirmą 
' ... karta. 10 dienu gastrolėse 

Toliau pateikiama eile( numatvta parodyti keturias 
pavyzdžių. kūne liudytų. I s ir vjena i)aleta
jog lankai neišnaudoja jiem
palankios padėties Budinga, kad maskviečių

Lietuvos

(E)

Lenkai neišnaudoja geros 

padėties

Lenkai skriaudžiami Lie
tuvoje? Taip klausia skaity
tojas W. Grycewicz Vilniu
je lenkų kalba leidžiamame 
dienrašty „Czenvony Sztan- 
dar“ ir čia pat atsako, kad 
patys lenkai neįvertina to. 
ką jiems teikia valstybė, so-

ĮKELEIVIO PRENUMERATORIAMS KANADOJE

Kadangi Kanados doleriai yra 8% pigesni, tai pra

šome čekius ir money orderius išrašyti JAV doleriais, nes, 

jeigu jie bus išrašyti Kanados doleriais, tai tenka už juos 

primokėti 8%. Taip pat prašome daryti ir išsirašant iš 

Keleivio knygų.

t
F. Daukanto,
G. Jecėnaitės.

A. Pivoriūno, 
O. Pučkoriū- 

, tės, B. Baliulevičiaus ir kitu 
„Tiesa“ rašo, kad geolo- kūriniai.

gijos skyriaus ekspoziciją
paiuošė arch. T. Baginskio „Numatyta eksponuoti 
vadovaujamas dailininkų Kauno radijo gamyklos mo- 
kolektyvas, o aukšto meni- > nofoninę magnitolą „Nida“, 
nio lygio darbus atliko Vii- kai kurias kitas respublikoje 
niaus „Dailės“ kombinato sukurtas technines naujo- 
meistrai. Tadas ir Ginta Ba- I ves•“
ginskai paiuose 14 kvadra-l
tiniu metro ploto dekoraty- Jau rašėme, kad nuo bir- 

. .. vinį TSRS žemėlapi iš bron- želio mėnesio keturios vii 
' nietės manekenės demonst 
■ roos tarybiniame paviljone' 

•Prie įėjimo į skyrių trykš Vilniaus Modelių namu dra-!
T. Baginskio suprojektuotas bužių kolekcijas.*

ros-baleto teatro direkto-i panaudojo ir lietuvių moks- 
riaus V. Laurušo „Paklydę lo ir meno Jėgas- 

paukščiai“, kuriuose piktai
puolami lietuviai išeiviai, 
nuo komunizmo rojaus pa
sitraukę į Vakarus.

Dar vežamas ir atnaujin
tas J. Indros baletas „Aud
ronė“ bei dvi klasikinės o- 
peros, ruso A. Rubinšteino 
”Demoras“ ir italo Verdi 
„Rigoletto“.

Kaip paaiškėjo, prieš iš-, 
vykdamas į Maskvą, vilniš- z 
kis teatras verčiamas pasi
gaminti papildomas dekora
cijas. nes maskyinės operos fontanas. Dailininkai Romas iCAonnc rfclrfctic • a i M* ______ :

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams f

scenos plotis didesnis.
* * *

Ryšium su kompozito
riaus Juozo Naujalio gimi
mo 100-siomis metinėmis 
Kauno vidurinei meno mo
kyklai buvo suteiktas Juozo 
Naujalio vardas.

* *
Vilniaus sportininkė J.

ir Algis Mizgiriai paruošė Japonų bendrovė užpirko 
tris vitrinas, kurių viduje ! nemažą kiekį lietuvių gami- 
puikuojasi koralų pavidalo nių: pusiaulininių audeklų, 
šakos is lieto aliuminio, suvenyro iš medžio, gintaro,
Kambarys, vadinamas bran
genybių skrynia, yra pa
puoštas K. Zimbytės darbo 
kilimu. I „Skrynią“ vedai Visi tie Lietuvos mokslo, 
monumentalios L. Ločerio meno ir technikos laimėji- 
darbo dekoratyvinės durys mai bus panaudoti Rusijos

metalo, kurie bus pardavi
nėjami parodos lankytojam.

iš vario skardos 
G. Baginskienės

Bus dail. 
vitražai.

A u Justinai t ė Chai kove į\y-j j.ulįe padaryti ne iš stiklo, 
kuriame bovietų Sąjungom Q .. pjony atitinkamu mine-
šaškių čempionate laimėjo 
antrą vietą — sidabro me
dali.

V. Noreikos gastrolės 

Prancūzijoj, Japonijoj ir kt.

Iškilusis Lietuvos daini
ninkas Virgilijus Noreika 
šiais metais ypač daug dai
nuos kituose kraštuose: 
Prancūzijoje, kur gastro
liuoja Maskvos opera, jisai 
dalyvauja Borodino

garbei...

ralų plokštelių. A. Každai- PADĖKIM GRANDINĖLĘ 
lis atliko visus reikalingus KqnięT1 . p AMFPIIfA 

. grafikos darbus.“ Į IŠSIŲSTI Į P. AMERIKĄ

'Specialioje vitrinoje bus .. Tautinių šokių sambūrio 
Grandinėlės išvykai į Pietų 
Ameriką remti sudalyti ko- 
mitetai. Globos komitetą su
daro PLB pirm. S. Bai-zdu-

choro kas, JAV LB CV pirm. B. 
Nainys, PLB vicepirminin
kai M. Lukauskienė ir dr. 

Vilniaus berniuku choras A- Butkus, LB Clevelando I 
„Ąžuoliukas“ dalyvavo var- ir 11 aP-vL pirmininkai F. Ei

Di delis „Ąžuoliuko“ 

pasisekimas Leningrade

dimtas ir K. Žiedonis, Ohioopero- gonų ir chorinės muzikos
ie Kunigaikštis Igoris“ ir koncerte Leningrade. Jis, et. Gydytojų Draugijols 

ten turėjo didelį pasiseki-' Pirm- dr. Druktenis ir JAVįkoncertuose; sausio pabai
goje jis dainuos Maskvos 
Didžiajame teatre, kur gast
roliuoja Lietuvos opera, pa- 
gridines „Rigoletto“, „De
mono“, „Paklvdusių paukš-

mą. Žymi Leningrado muzi- Birt. Inž. ir Arch. S-gos pir-, 
kologė M. Goldenštein pa_ j mininkas dr. S. Matas.
reiškė, kad 'Ąžuoliuko^ cho- .
ras yra vienas geriausių, jei vvkdomąjį komitetą su- 
ne pats geriausias iš visų i dai o: pirm. inž. R. Kudukis

operų amas, o vasario vaikų choro Sovietų Sajun-J1' nai'iai L. Kasperavičiūtė. Į 
‘ ’ N. Kernauskaitė, G. Kudu-iciu

pabaigoje vyks į Bulgariją, 
kur numatyta 10 spektaklių 
įvairiuose teatruose.

Kovo pabaigoje jis pus
antro mėnesio koncertuos 
Japonijoje.

Be to, šiemet jis turės 
progos dainuoti gaišiojoje 
Milano Skalos operoje.

Dar numatyti spektakliai 
ir konceitai Leningrade, 

Rygoje ir kitur. Bet jis ža
da nepamiršti ir Vilniaus 
bei kitų Lietuvos miestų dai
nos mėgėjų.

Minėjo Gandi sukaktį

Mahatmos Gandi gimimo 
100-jų metinių minėjimas 
gruodžio 11 d. įvyko Vil
niaus universiteto Aktų sa
lėje. Minėjimą surengė Kul
tūrinių ryšių su užsienio ša
limis įstaigos Indijos sek
cija.

Kalbėjo sekcijos pirmi
ninkas doc. R. Mironas, pa
ruošęs spaudai Sanskrito va
dovėlį. Apie Gandžio asme
nybę kalbėjo V. Bagdona
vičius. gi apie Gandį ir Vy
dūną — A. Gudelis. Dar 
kalbėjo iš Indijos atvykęs 
inžinierius Singh ir Indijos 
pasiuntinybės Maskvoje pa
tarėjas A. Damudaran.

Koncerte dalyvavo savo 
metu Indijoje koncertavę 
solistas V. Adamkavičius, 
birbynininkas R. Budrys ir 
kanklininkė B. Simonaitie- 
nė.

goję“
Tarp kitų dalykų, choras 

atliko ir komp. Eduardo 
Balsio oratoriją „Nelieskite 
mėlyno gaublio“. Šio kūri
nio atlikimui dirigavo Juo
zas Domarkas. „Ąžuoliuko“ 
vedėjas ir dirigentas yra 
Henrikas Perelšteinas.

Išleis pavardžių žodyną

Lietuvių Mokslo akade
mijos Lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutas išleis pa
vardžių žodyną, kuriame 
bus sudėta apie 50,000 su
kirčiuotų pavardžių ir sužy
mėta, kiek apytiksliai Lietu
voje yra šeimų ta pavarde, 
kur toji pavardė paplitusi ir 
kiek tos pavardės šeimų at
skirose apylinkėse.

Vienos pavardės yra la
bai retos, kitos labai daž
nos. Pasirodo, kad daugiau
sia yra Kazlauskų, net apie 
1,200 šeimų turi tą pavardę. 
Petrauskų — apie 1.200. 
Stankevičių — apie 1,000, 
Paulauskų — apie 800, Ur
bonų — apie 750, Navic
kų, Baranauskų— apie 700, 
Urbonavičių. Sakalauskų, 
Savickų, Šimkų — per 600, 
Adomaičių, Ivanauskų, Mi
kalauskų — per 500.

Iš lietuviškų pavardžių 
bene daugiausia yra Bal
čiūnų — apie 900, Kairių,

kienė, A. Sagienė, A. Stem- 
pužienė. M. Aukštuolis, R. į 
Babickas. K. Gaižutis, J. į 
Garla, V. Mariūnas. K. Nar- i 
butaitis, Narušis, P. Neima- į 
nas, P. Petraitis. V. Rociū-! 
nas, L. Sagys, V. Sakas, V. 
Staškus ir J. Stempužis.

Šalia to yra sudalytas dar
bo komitetas iš Grandinėlės 
šokėjų tėvų.

Visuose JAV miestuose, 
kur Grandinėlė koncertavo, 
bus sudalyti pagalbiniai 
komitetai ir pradėta aukų 
rinkliava kelionės išlaidoms 
padengti. Kaip žinoma, vi
so reikės 12,850 dolerių.

Šios kelionės tikslas yra 
pristatyti Grandinėlę Pietų 
Amerikos lietuviams ir su
stiprinti jų lietuviškąją dva
sią. paskatinti juos naujiems 
darbams ir reprezentuoti 
lietuvių tautinį meną Pietų 
Amerikos kraštuose, sten
giantis laimėti svetimųjų 
tarpe lietuviams ir Lietuvos 
laisvės bylai draugų.

Aukas prašoma siųsti šiuo 

adresu:

Grandinėlė, c o Mr. V.
Žemaičių — apie 550, Ber 
notų — apie 400. Kubilių— Staškus, 110 East 226th St., 
apie 360, Budrių. Miškinių.!
Šukiu — apie 300. į Cleveland, Ohio 44 i 23

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

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
II 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 buvo $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 RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar ............. 75 centai
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną. 
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

Svazbios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazį v Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 2 psl., kaina .... $2.00
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkam abi dalis kaina tik .................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 17b psi., kaina.....................................................$2.00
prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 3i psl.. .50 cnt. 
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .................................................... $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
puvo $6.00, o dabar tik ...................................... . . $2.00
čieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
♦5 puslapiai, kaina....................................................  $1.00
Dan Kui vičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų keliones į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina .............. $3.00

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broad way. So. Boston, Mass. 02127

Tebūna laukiamasis Jūsų svečias 
„KELEIVIS“! Užprenumeruokite ji 

savo bičiuliam!
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Jie nebūtų žuvę, jeigu...
A

JAV anglių kasyklose šia-1 Tuo įvykiu labai susido- 
me šimtmetyje žuvo 100,000 j mėjo grupė kongresmanų. 
angliakasiu. Iš iu. ieieru ne Jie "atidengė“ stačiai hai->angliakasių. Iš jų, jeigu ne 
visi, tai žymi dalis būtų mi
rę natūralia mirtimi, jeigu 
būtų pasirūpinta saugesnė
mis angliakasių darbo sąly
gomis.

Teisybė, prieš 17 metų 
kongrese buvo liudijama, 
kad angliakasys kasykloje 
visą laiką yra pavojuje.

— Jūs esate apsuptas, — 
taip buvo liudijama, — mil
žiniškos gamtos jėgos, kuri 
priešinasi jūsų pastangoms 
išvežti anglį. Todėl jūs esa- 

! te visą laiką grumtynėse.
J Gamta stengiasi apginti sa

vo turtą, o jūs esate jos vi
duriuose, todėl jums visada 
gresia pavojus.

Nėra ginčų dėl to, kad 
' angliakasių darbas pavojin
gas, kad jam reikia kovoti 

j su galinga gamta, bet turi- 
Į me ir pakankamai pavyz
džių, kurie rodo, kad žmo
gus gali ir gamtą įveikti

Jie "atidengė“ stačiai bai
sių dalykų. Tas paskatino 
kongresą pernai išleisti ang
lių kasyklų sveikatos ir ap
saugos įstatymą, kurį prezi
dentas ir nenorėdamas pa
sirašė prieš Naujus metus. 
Tas įstatymas užkiša spra
gas, kurios buvo iki šiol vei
kusiuose tą sritį liečiančiuo
se įstatymuose.

Yra kasyklų, kuriose su
sirenka ypatingai daug du
jų. Dabar tos kasyklos bu.' 
tikrinamos kas penktą die
ną, o iki šiol jos buvo tikri
namos tik du kartus per m e 
tus. Dabar kasyklų savinin
kai atsako už angliakasių 
sveikatą ir jų gyvybės drau
dimą.

Per 18 mėnesių turi bū
ti žymiai sumažintas kasyk
lų užteršimas smulkiausio
mis anglių dulkėmis, dėl ku
rių angliakasiai gauna vadi-

Texaso milionierius Ross Pero; 
pasiūlė savo lėšomis atstatyti 
šiaurės Vietname visas mokyk
las ir ligonines, kurias sugriovė 
JAV bombos, jei bus paleisti 
JAV' kariai belaisviai, bet š. 
Vietnamo komunistų vyriausy
bė jo pasiūlymą atmetė. Nelei 
do jam ir dovanų nuvežti JAV

ATPIGO ILGŲ ATSTUMŲ 
TELEFONAS

bent labai žymiai sumažinti. 
Deja, tuo mažai kas rūpino
si..

j Aišku, kasyklų savinin- 
; kams tas nerūpėjo, nes kiek- 
j viena apsaugos priemonė 
• lengvina ju kišenę, o kas 

— Alou. Maik! Kaip tau kad protestantų viera gėrės- jiems angliakasių sveikata 
inasi? J nė? • ir gyvybė?! Jei vienus už-

— Tėve, kalbėkim grynai grius, ateis jų vieton kiti. 
lietuviškai. Nesakykim "vie- Ne kažin kaip tuo rūpino- 
ra“ ir nesakykim "religija“, si net ir angliakasių unijos 
Sakykim: "tikyba“. . vadai, todėl per visą šimt-

— Okei, aš soglasnas. i mėtį angliakasių darbo są-
— Ir čia žargonas, tėve. lygos mažai tepasikeitė. Bu- 

Nesakyk "soglasnas“, o sa- vo išleista šiokių tokių ap-

, „ , . .. , . namuosius "juodus plau- _ _
į Galima buvo ir angliakasių j ^ius^ — nepagydomai pri- belaisviams Kalėdų proga 

pavojus panaikinti arba sįgeiįa plaučiai anglių dul-»
kių, ir žmogus greičiau dėl = 
to miršta.

Dabar tokie angliakasiai 
galės reikalauti atlyginimo 
net iki $100,000, o iki šiol

GRAŽUS PAPROTYS

. , ... . Kažin ar yra kita, be JAV.jų dauguma negalėjo pas,- tokia km. ui
naudoti net nelaimingų at- .

einasi
— Einu vieną koją vis 

keldamas pirmyn.
— Nebūk jau toks smart.

Verčiau pasakyk, ką gazie- 
tos rašo. Ar vaina Airijoje 
jau pasibaigė?

— Airijoj "vainos“ ir ne
buvo, tėve. Buvo tik riaušių, i kyk "sutinku“.

— Nu, tai pasakyk, ko; — Maik, perdaug manęs kas žiūrėjo, kad jos būtų
jie ten buntavojasi? Ar jau ‘nemuštravok, ba aš supyk- vykdomos. • .
perdaug jų priviso, vietos siu. • Gal taip būtų dar ilgiau
neužtenka?

— Dabar vietos jiems ne 
trūksta.

— Kodėl sakai, kad da-j kės 
bar netrūksta? Ar pirma 
trūko?

— Netrūko ir seniau, nors 
pirma daug daugiau jų ten 
buvo.

— O kiek jų tenai yra da
bar?

— Dabar netoli trijų mi
lionų.

— Ar sakai, kad yra 
buvę daugiau?

— Žymiai daugiau, tėve.
Kai jie mušėsi su anglais už 
nepriklausomybę, jų buvo 
apie 8,000.000. Bet kai įkū
rė nepriklausomą Airijos 
Respubliką, tai pradėjo va
žiuoti Amerikon, nes čia 
geriau, negu izoliuotoj sa
loj, kur bulvėmis reikia mai
tintis ir tų ne visada užten
ka. Amerikoje jiems prigyti 
neslinku, nes vartoja šios 
šalies kalbą.

— Ar tai savos kalbos jie 
neturi?

— Teoretiškai turi. bet 
praktiškai vartojama anglų 
kalba.

— Nu. tai už ką jie dabar 
mušasi?

— Mušasi už tuščią mai
šą, tėve; kitaip pasakius — 
už religiją.

— Ar tai tu rokuoji, kad 
religija yra tuščias maišas?

— Bet už ją nėra jokio 
reikalo muštis, tėve. Ir vieni 
ir kiti garbina tą patį Die
vą, tai ko muštis? Skirtumas 
tarp jų tik toks, kad protes-

plačiai paplitęs sveikinimų 
laiškais paprotys, sveikinti 
metinių švenčių, gimtadie-

sitikimų įstaigos (Work 
men’s compensation) pa-
galba. Numatyta kad ! 1 njO; vestuviu ir kt. Daugiau-
kompensacijos fondą mo-'gja tokj svįikinim siunčia 
kes ir federaline valdžia.|Ka,ėdut. Nauj / Met 
Gal todėl ir prezidentas ne *
noriai įstatymą pasirašė. 

Suprantama, kad anglia-

progomi

Toli nuo tėvynės Lietuvos
gyvenant, malonu gauti laiš-

Amerikos 1 elefono ir Te- į 
legrafo kompanija nuo sau-' 
šio 1 dienos atpigino ilgy, 
distancijų (nuo Atlanto ligi 
Pacifico) telefonu pasikal
bėjimus. Žinoma, ne visom 
valandom.

Dabar per visą Amerikos 
žemyną telefonu pasikalbė
jimas taip vidurnakčio ir 8 
valandos ryto tekainuos tik j 
35 centus už minutę ir po 20, 
centų už kiekvieną pratęstą 
kitą minutę, jeigu pageidau
jamą numerį išsišaukiame 
patys, išsukdami atitinka
mus skaičius, be telefonistės 
pagalbos.

Yra ir daugiau atpigini
mų, kalbant kitomis vaka
ro valandomis.

Šis ilgų distancijų telefo 
no pasikalbėjimų atpigini
mas sutaupys kalbėtojams ' 
per metus apie 150 milionų 
dolerių. i

Aišku, tai daroma ne dėl 
to. kad telefono kompanijos 
jau nenorėtų pelno. Mano
ma, kad telefoną atpiginus, 
daugiau kas kalbėsis nakti
mis, kada telefonai mažiau
sia naudojami, ir dėl to pel
nas net padidės. Be to, čia 
daug reikšmės turi ir nau
jausi techniški patobulini
mai, tolimam susisiekimui 
naudojant žemės satelitus ir 
kitas modernias priemones. 
Sakoma, kad neužilgo gal 
kiekvienas galėsime telefo
no aparatą nešiotis kišenėj 
ir kada tik norim ir kur no
rim net bevaikščiodami pa
skambinti.

1915 metais trumpiausias 
telefono pasikalbėjimas tar-

Virsuje nužudyto angliakasių 
vado Yablonskio žmona, kuri 
nužudyta kartu su vyru ir duk
terimi. Apačioje Yablonakio du 
sūnūs išeina iš laidojimo įstai
gos. kurioje buvo pašarvotas ją 
tėvas. Yabkmskio nužudymo 
kaltininkai tebeieškomi.

saugos taisyklių, bet mažai j kasiai tuo įstatymu buvo la-, kelį su sveikinimais lietuvių, ę^o^jnavo^O 70" *13n"
bai susidomėję. Kai paskli- Į kalba. Tik nevisi lietuviai 
do gandas, kari preziden-:stengiasi tokius sveikinimus 
tas atidėlioja Įstatymo pasi-į siųsti. Daugelis teisinasi ne-

__ Xa, gerai, tėve. grįž- tęsęsi, jei ne 1968 m. lapkri-, rašymą, kilo savavališki Į gauną sveikinimų su lietu-
kim prie temos ir kalbėkim i čio 28 d. nelaimė — spro- streikai, buvo ruošiamasi j visku tekstu. Bet toks pasi- 
lietuviškai. o pyktis nerei-' gimas kasykloje prie Far- net delegaci jas siųsti Į Wa-i teisinimas be pagrindo. Ga- 
’ ~ . Kalbant apie tikybą, i mingtono, W. Va., kur žuvo shingtoną. Prezidentui ne- Įima būtų teisintis nebent 
reikia pasakyti/ kad krili ’ 78 angliakasiai, iš kurių 76 buvo kitos išeities, kaip tik tokių nelietuviškų laiškų pi- 
čionybė vra suskilusi Į sektų * dar šiandien nesurasti. įstatymą pasirašyti. gurnu. O kas nori gauti lie-
sektas, bet kodėl suskilusi?: tuvišką. tas gauna, kaip štai
Todėl, kad jcs turinys ap
ima labai daug dalykų, ku
riais mokslas negali tikėti, 
nes visi jie yra tik įsivaiz
duoti, arba stačiai prasima
nyti. Paimkim kad ir tokius 
stebuklus, kaip "nekaltas 
prasidėjimas“, "iš numiiu-

Paragink savo pažįstamus 

iisiraiyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

GEROS NAUJIENOS
automobiliu

pirkėjams
•avo giminėms Lietuvoje ir USSR.

i t »• • •
Mes kaip tik gavome labai mažą kiekį 

naujausio modelio
ZAPOROŽEC ZAZ 966

(43 arklio jėgų)
KAINA $1350.00

Užsakymus siųsti tik iki vasario 2 8 d. 
Kas pii-mas ateina—tas bus pirmas aptarnaujamas
Skubėkite su užsakymu! Pristatymas garantuotas!

PODAROGIFTS, INC. “
220 Park Avė. South, New York, N.Y. 10003

Tek 212—228*9647 
arba į prie jo prisijungusias firmas:
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 Walnut Street, Phhiladelphia, Pa. 19106
Tek 215 WA 5*3455 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45 Sk, New York, N.Y. 10036

Tek 212 CI 5*7905
PACAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC 

1776 Broadvray, Nevr York, N.Y. 10019 
Tek 212—581*7729

čia duodami pavyzdžiai ro
do.

Mačiau Kalėdų proga at- 
paskerdė "šventą karvę“, ba di audžia. Karvių Indi jo- siųstą is San Francisco laiš- 
moj prasideda riaušės irįje yra milionai. Jos nuėda kelį su lietuvišku tekstu sa

vo senutei. San Francisco 
mieste lietuvių labai mažai 
tegyvena, todėl krautuvėse 
lietuviškų laiškelių negali
ma gauti. Ta jau Amerikoje 
gimusi minėtos senelės duk
raitė lietuvišką laiškelį tu
rėjo iš kur nors kitur išsira
šyti.

Kita trečios kartos čia gi
musi lietuvė iš New Yorke 
atsiuntė savo giminaitei me
nišką laiškelį taip pat lietu
vių kalba.

Tokie pavyzdžiai čia gi
musių ir augusių tarpe ga 
retoki, bet jie sektini ir svei
kintini.

Šiandien tokius gražiui 
Kalėdų, Naujųjų Metų, Ve
lykų ir kitus sveikinimus jau 
spausdina ne viena leidykla, 
todėl norintieji jų visada 
gali rasti be sunkumų. Tik 
reikia noro jiems įsigyti.

Pakruojietis

mustynės. Prieš kiek laiko ūkininkų javus ir daržoves,

Indijos sostinėje Delhi tie 
religiniai fanatikai suren-

išmindžioja gėlių darželius, 
miestuose aptersia gatves

šių prisikėlimas“, "Mai^gė triukšmingą aemonstra- j Tamsūs žmonės yra jsitiki-

žiaus su Dievu pasikalbėji
mai“ ir taip toliau. Vieni to
kioms pasakoms tiki, kiti jas 
aiškina savotiškai, o dar ki
ti visai jas atmeta. Todė 
krikščionys yra pasidalint 
į sektas, ir kiekviena jų tuos 
pačius dalykus aiškina ki
taip. Bet yra daug senesnių 
tikybų už krikščionybę, ii 
krikščionys turi daug daly
kų pasiskolinę iš jų. O tie 
dalykai tiek jau atsilikę nuc 
gyvenimo, kad kultūringan 
europiečiui visiškai nepri
imtini. Pavyzdžiu gali būt 
kad ir "šventos karvės“ ( ku 
rios* ir dabar Indijoje yra 
garbinamos.

— O. jes, jes, Maiki. apie 
šventas karves ir aš girdė
jau.

— Turėjai girdėti, tėve, 
nes nelabai seniai Indijoje 
dėl "šventų karvių“ liejosi 
žmonių kraujas.

— Kodėl?
— Matai, indai tiki, kad 

karvė yra šventas gyvulys. 
Sena jų tikyba draudžia

fantai nepripažįsta popie-i karves skersti. Nevalia nei 
žiaus. Bet popiežius juk nė- užgauti karvę. Bet nevisi te 
ra Dievas. Net ir jo paties
kunigai jau pradeda prieš jį 
maištauti. Taigi muštis už ji 
yra tas pats, ką muštis už

ciją. reikalaudami, kad val
džia uždraustų karvių sker
dimą. Demonstracijoj daly
vavo 50,000 pusnuogių ku
nigų. kuriuos fanatikai laiko 
"šventais žmonėmis“. Poli
cija triukšmadarius išsklai
dė, bet rytojaus dieną įvy
ko kruvinos riaušės, kuriose 
keli žmonės buvo užmušti 
ir apie 500 sužeisti. Įdūkusi 
fanatikų minia sudegino a- 
pie 250 automobilių, 6 auto
busus ir sunaikino 100 mo
tociklų.

— Tai kodėl valdžia ne- 
uždraudžia skersti karves?

— Tose provincijose, tė
ve, kur gyvena "šventųjų 
karvių“ garbintojai, jų sker
dimas uždraustas, bet kur 
gyvena daugiau mahometo
nų, tenai nedraudžiama. In
dija via demokratinė šalis, 
valdžia negali daryti, ką no
ri. Karvių skerdimui visa
me krašte uždrausti parla
mentas turi išleisti tam tik
rą įstatymą.

— Ale pasakyk, Maiki, 
argi indai tikrai nevalgo 
jautienos mėsos?

— Nevalgo, tėve.
Nu, tai kuo jie gyve-

nę, kad kiekviena karvė y- 
ra Kamadenos palikuonė.

— O kas ta Kamadena? 
— Apie Kamadeną kalba 

senovinės Indijos šventraš
tis. Ji turėjusi karvės kūną, 
bet labai gražios moteriškės 
galvą. Apie karvę yra ir dai
na, Dainuojama, kad būda
ma gyva karvė duoda žmo
gui pieno, sviesto, sūrio ii 
mėšlo, kuris išdžiūvęs var
tojamas kaip kuras, o sude
gintas tampa šventais pele
nais kaktai pasitepti. Po 
mirties karvė atiduodanti 
savo odą naginėms, o iš kau
lų padaroma sagų drapa
noms susegti. Daina baigia
si klausimu: o kokia nauda 
iš tavęs, žmogau?

— Bet kai karvė pasens
ta, Maiki, tai ji neduoda nei 
pieno, nei sviesto. Tai ką 
indai daro su ja tada?

— Bergždžias karves in
dai išvaro į laisvę, tėve. Jos

tantis metų prieš Kristų. Iš 
viso yra keturi tokie rinki 

vaikščioja po laukus, nuė-Į niai, vadinami Vedomis, tik

1
tuščią maišą.

— Tai ką. ar tu rokuoji,

nai karvę garbina. Iš 523 
milionų Indijos gyventojų 
apie 75 milionai yra maho- na? 
metonų, kurie karves sker-1 — Jie gyvena badauda- 
džia mėsai. Todėl, kai indai mi. Sudžiūvę, sunykę, bet 
išgirsta, kad mahometonai jautienos nevalgo, nes tiky-

da daržus ir jų galima maty- į su pridėčkais: Rig-Veda. 
ti miestų gatvėse. I Sama-Veda, Yajur-Veda ir

— Tai čiūdnas kraštas ta Atarva-Veda. Visos jos e-
Indija. Maiki. sančios kažkaip "įkvėptos“.

— Labai senas kraštas, i — O ka tas vardas reiš-
tėve. labai sena tauta. Jos kia. Maiki? 
svarbiausias šventraštis Rig-! — Veda reiškia "žino-
Veda susideda iš 10 knygų, jimą“, tėve 
kurios, spėjama, buvo su- — Olrait, Maiki, dabar aš 
rinktos ne vėliau, kaip tūks- turėsiu apie ką mislyti.

JAU I5SPAUSDINTAS

"KELEIVIO“ 1970 METŲ f

^Kalendorius
Jį redaguoja Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebe
gavo, todėl n e s i v ė 1 i n ki t e šiemet jį užsisakyti.

Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 
adresu:

KELEIVIS 
636 Broadvray

So. Boston, Mass. 02127
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Skaitytojau,

Nors ir no tavo, yotorlij tartą:

KELEIVIS, SO. BOSTON

N. Y.. visų narię pir& tai aetmri joltiy iSraižymy, taigi negali bėti ir 
Toks reiškinys yra medicinoj dar niekur ir niekada nepastebėtas.

Skanių pyragų paslaptys
"Tarybinė Moteris“ Lie

tuvos šeimininkėms tuo rei
kalu duoda šitokių patari
mų:

BANDYMAI PRIE PIETŲ 
STALO

Lėkštės, dubenėliai, stik
linės. geriamoji soda, citri- 

pyrago tuojau nos rūgštis ir kaikurie vais
tai iš namų vaistinėlės —

Nekiškite 
j orkaitę — tegul 15-20 mi
nučių pakyla. Bus puresnis. 
Po to aptepkite išplaktu ža
liu kiaušiniu ir iškepkite.

Vartė Jono* Valaiti*

B.
"DRAUGO* b >

Raiytoja BtaM 
čiūtė laimėjo 
dienraščio romaną 
są už savo remtai 
jo šeštadien|< ’-;v*

B. PūkslevičfMė 
čius pradėjo 
riodinėj
tais, 1952 metaia 
rinkini "Mi 

Romanas 
dieni“ yni 
premijuotas kūrmys: 
m. ji laimėjo "Draugi 
mano premiją už savo ro
maną "Astuoni lapai“ i 
1961 m. laimėjo rasauli 
Lietuviu Bendruomenės pre
miją už dramą jaunimui 
"Aukso žąsis“. ,

Šiemet premijos ($1660) 
mecenatas yra Tįfinas um» 
bražiūnas. Premija kai į- 
teikta kovo 22 d. ČMcsgoa 
Jaunimo Centre.

tąsys ir antys BtvsrU Ht
Šalčio.

• • •
už pinigus

štai, atrodo, ir visi "Įrengi

AR ŽINOTE,

Kai maišote tešlą, pieną 
arba vandenį pilkite Į mil
tus po truputį, nedidele sro
vele, ir pamaišykite medi
niu šaukštu, tada tešla bus 
be gumuliukų.

Niekad iškart neišimkite 
iškepto pyrago iš formos, 
tegul bent kiek atvėsta. Ta
čiau ir ilgai joje nelaikyki
te — nuo to jis įgaus drėg
mės ir geležies kvapą.

Jei iškeptas pyragas pri
lipo prie formos, apsukite 

i ją keletui minučių drėgnu 
Į rankšluosčiu arba pastaty- 
‘ kitę ant puodo, pripilto šal
to vandens.

Pyragas nepridegs, jeigu 
J ant geležies po forma pri- 
į bersite stambios druskos, 
j Jei pyragas orkaitėje pra- 
Į deda iš vieno kampo degti, 
i pastatykite po lakštu indą 
su vandeniu.

Sodos ir vanilijos geriau 
mažiau įdėti, negu padau
ginti, nes tada pyragas bus

Kad žemėje yra apie 500,' neskanus.
Smėlinės tešlos nemaišy- 

ttUidoj» savo reikalams ttk kite penlgai, nes ji bus stan- 
« ' rteių, kad kultūrini,;“1’ kleto-

linksmiem cheminiam 
bandymam, kuriuos galima 
atlikti po pietų, prieš plau
nant indus.

mai“

Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klausimu 
reikalais. Tie klausimai turi būti 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivia 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog 
adresu:

Dr. M. Šveikauskas. Attornev .-n I~iw. •
Co-operative Bank Plaza
1864 Centre Street
Boston, Ma«s. 02132

Kodėl barščiai raudoni?

Kiekviena šeimininkė ži
no, kad, jei barščiai verda 
perdaug ilgai, palaipsniui 
nustoja buvę tamsiai raudo
ni, ir skystis puode pasida
ro blyškus, žalsvas. Ir tada. 
kad barščiai vėl taptų rau
doni, į juos įpilama stalo ac
to arba įberiama citrinos 
rūgšties.® .i-i. .j?.

Dabar į^lėjfcštę su barščių 
likučiais įberkite ketvirtada
lį šaukštelio geriamos so
dos. Tuoj pamatysite, kaip 
skystis "užvirs“, suputos, o 
jo spalva iš raudonos pavirs 
melsvai pilka. Kaip tai pa
aiškinti?

Acto arba citrinos rūgštis, 
esanti barščiuose, veikiama 
geriamos sodos, sudaro nat
rio druskas ir reakcijos me
tu išsiskiria angliarūšties 
dujos, sukeldamos putoji
mą.

Dažančios burokėlių me
džiagos. panašiai kaip lak
musas, išlaiko raudoną spal
vą tik rūgščioje terpėje, o 
soda, kaip žinoma, turi šar
minių savybių.

SLA NOMINACIJŲ 

REZULTATAI

Neoficialiomis žiniomis 
SLA balsams skaičiuoti ko
misija jau suskaičiavo gruo
džio mėnesį vykdytos vado
vybės kandidatų nominaci
jos duomenis. Jie esą tokie:

Kandidatai į prezidentus 
gavo balsų: P. Dargis 1,239. 
J. Daugėla 38.

I viceprezidentus: A. Čap
likas 1,162. S. Gegužis 52.

Į sekretorius: A. Budrec
kis 1,223, P. Jonuška 64.

J iždininkus: E. Mikužytė 
1,203, A. Grinius 34.

Į iždo globėjus: J. Mile- 
rytė 960, S. Briedis 873, A. 
Sukauskas 449. V. Adamkus 
196.

I kydytojus kvotėjus: dr 
S. Biežis 1,198, dr. V. Avi
žonis 37.

Senato komisija spėja, 
kad per paskutiniuosius 2 
metus rūkančiųjų skaičius 
sumažėjo 2 nrilionais.

Garsusis anglų 
Toynbee sako, kad Kinijos 
pavojus gali
šaulį.

» * »

~ * ba--

« 130^00 rūšių gy- 
žmogas prijaukino ir 

nkmmiais tik 50 rū-

• • •

• • e

kalias, ta v
juvutrinj r*

ir
io

> Kad . Kolumbijos tropfc 
Jnmse gyveno labai nuodin
ga juodoji varlė, išskirianti 
nuodus pro odą, kad tie nuo
dai 30 kartų stipresni už vi
sų mums žinomų augalą 
nuodus ir kad žmogus, tos
varlės prisilietęs, miršta, 

e • •

Kad didžiausias miško 
priešas yra naminė ožka, 
HM tan, kur ganosi ožką 
bandos, išnyktas ne tik miš
kai, bet ir betkokia augalija. 

• • •
Kad per parą kurmis nu

bėga 200-800 metrų savo 
požeminiais tuneliais ir iš
rausia 4-5 metras tunelio, 
kad jis tart suėsti apie 50 
gramų maisto, pats sverda
ma tik 100 gramų, kad pus
dienį neėdęs kurmis dvesia 
b kad. alkanas būdamas, jis 
pasirytęs sulyti net 
silpnesnį giminaitį.

Biskvitinę tešlą maišyki
te greičiau ir iškart kepkite, 
nes kitaip iš biskvito gali iš
nykti oro burbuliukai, tada 
pyragas nebus skanus ir tra
pus.

Kaip sužinoti, ar pyragas 
iškepęs? įbeskite į jį medi
nį pagaliuką. Jei ištraukus 
jis bus sausas — pyragas iš
kepęs.

Indą, kuriame plakate 
baltymus, gerai išmazgoki
te, o po to iššluostykite, kad 
neliktų jokių riebalų žymės. 
Riebalų lašeliai trukdo iš
plakti baltymus.

Baltymus geriau išplak
site. jei į juos įpilsite trupu
tį citrinos sulčių ir žiupsnelį 
cukraus pudros arba keletą 
lašų acto.

Atšaldyti baltymai išpla
kami ypač greitai.

Rūgštūs

ir

Jeigu rūgščių kopūstų 
sriuba perrūgšti, užtenka į 
lėkštę (jokiu būdu ne į visą 
puodą) įberti truputėlį ge
riamos sodos. Bet ir čia rei
kia elgtis atsargiai. Ypač jei 
kopūstai virti su mėsa, rie
būs: sodos perteklius su rie
balais gali sudaryti ... mui
lą!

YRA IR TOKIŲ 
REKORDŲ

Italas Ferri per 117 minu
čių suvalgė 10 metrų dešros.

» • •

Kanadietis Soul per 31 
minutę išgėrė 97 žalius kiau
šinius.

• Pasakyk Tamsta mums, 
kodėl negalime statyti dvie- 

Turime viename mažame, ' iu butų namų ten, kur yra 
bet "greitai augančiame“
niestelyje žemės sklypą, i

Klausimas

FBI viršininkas Hoover 
pranešė, kad per 6 me 
susidūrimuose ra 
sitis negrais sužeista 12C 
nclicinink ųir 7 
žuvo.

SOVIETINIS HUMORAS

— Jūs taip lėtai rašote.— 
tarė viršininkas, žiūrėda
mas. kaip mašininkė rašo 
’eškodama raidžių. — Pa 
gal kokią sistemą jūs dirba
te?

— Pagal biblinę — 'Ieš
kokite ir atrasite“.

— Vaikeli, kas tave išmo» 
kė tain keiktis?

— To išmokti negalima; 
Tai gamtos dovana.

• • •

keletas dviejų šeimų namų, 
ir kodėl advokatas, žinoda

mas. kad niekas iš to neiš

eis, ėmė mūsų pinigus ir dar 
daugiau prašo?

Tas sklypas yra labai geroj 
dėtoj. Mes patys turime 
iviejų butų namus kito 
miestelio daly; viename gy
vename patys, kitame mū
sų duktė su šeima. Už tą 
tuščią sklypą mokame mo
kesčius ir mokėjome pei 
daugelį metų.

Sumanėme pastatyti dvie- 
’U butų mūrinius namus ir 
’šnuomoti abu butu. tokiu 
būdu, sakome, nuomininkai 
šmokės namus, t. y., namu 
statybai paimamą paskol?
<mortgage).

Susitarėme su kontrakto- 
rium — statybininku, kad 
nastatytu namus, sulvgome 
kaina, padarėme planus ir 
braižinius, ir viskas, atrodo 
buvo tvarkinga. Po keliu sa
vaičių gavome raštą ir mies
telio savivaldybės, kad ne
duoda mums statvbai reika
lingo leidimo (building per- 
mit). nes mū«u sklvpa<5. nore 
rilus. nėra užtenkamai nla 
*us dviem čoirnu namem^ 
apstatyti. Sako. joj porito 
alite pastatvti vienos še’

-n p s; p3wns. Bet. Žinom 9 
vipnoc šeimos psTnrs

r»A4"n rr»-T-r»j>c niinę+f|1ią 
ĮKftcT, JfO'r>trjiVtQri’'’c mr,m<~ 

pasiimti p<t'«Tolrota 
iis tpoi iirm« jcrnr»?r><- 

’oiHima mums rtm-ol<o
•norHp’T) oavo P^iestam*" 
advokatą, ir mes kartu šn

ipo nuaioma nas to 
*a. Pirma karto, kai tik atet 
Momp. a/ivnkatoc! paoro?" 

;5 mijci 900 ftolpvirj ro-okni 
pirtiu. Rako. ’š vi«p IrHpnH- 
--oikjdauiaą ”rotainer“ kt 
lain iis atrisakas reikalu 
pradėti. Mums buvo nepato 
m atsisakyti, ir vyras jau 
davė 200 dolerių čekį.

Praėjo beveik mėnuo, ta 
da gavome laišką, kad bū 
uąa sušauktas susirinkimą? 
mūsų reikalui svarstyti. Vi 
ii nuėjome, ir mūsų advoka 
as, žinoma, ten buvo. Susi 
inko pilna salė žmonių, ii 
iri pradėjo piktai priešin
is mūsų reikalui. Sako. bu? 
pavojinga ten statyti dvieju 
eimų namus. Iš esmės, to;, 
tačioj gatvėj yra keletą? 
Iviejų šeimų namų. ir nie 
tas jų neliepia nugriauti. Y 
patingai priešinosi vienos 
vietinės sektinės bažnyčiom 
parapijiečiai. nes jie anks 
liau buvo bandę pirkti iš 
mūsų sklypą bažnytėlei sta
tyti. Mes atsisakėme jiems 
parduoti, todėl jie mum? 
keršijo. / ; *

Trumpai drūtai, leidimo 
negavome, dviejų šeimų na
mų statyti mes negalime, 
advokatas sako, kad į teis
mą tokiu reikalu eiti nega 
lime, o jis, be to, dar prista
tė mums sąskaitą už 100 do
lerių. Kontraktorius prista 
tė mums sąskaitą už braiži-

Massachusetts.

Atsakymas

Skaitytoja

miestas irKiekvienas

miestelis turi savo "zoning 
by-laws“. Pagal tuos įsta

tus miesto savivaldybė pa

skirsto miestą arba mieste

li "zonomis“ ir nustato, ku

rioj zonoj galima statyti 

vienos šeimos namus, kurioj 
zonoj — dviejų arba dau

giau butų namus ir kuri zo
na bus skaitoma "business“. 

"light manufacturing“ arba 
"manufactoring“ dalimi ir 

t.t. Taip skirstant miestą zo
nomis. dažnai daromos iš

imtys "egzistuojantiems“ 

pastatams arba prekybos į- 

monėms (non-conforming 

ūse). Tačiau naujų tokių 

pastatų arba prekybos bei 
pramonės Įmonių neleidžia

ma statyti ir kurti.
Kartais galima išrūpinti 

vadinamus ’lvarianceš“, t.

išimtis. Tokių "išimčių“ 

■avimas arba "nedavimas“ 
oriklauso nuo miesto parei

gūnų, paprastai vadinamų 
”board of anneals“. Tokie 

nareigūnai labai skaitosi su 

"kaimyniniu namų“ savi

ninkais ir jų nuomonėmis. 

Iei yra daug pasipriešini
mo. — "board of appeals“ 

lažmai atmeta tokius prašy
mus, kaip Tamstų.

Aš manau, kad Tamstų 
7 d vokalas bus padė jęs visas 

mlimas pastangas Tamstom 
šrūpinti reikalingą leidimą, 

bet. matyt, kaimynų pasi

priešinimas buvo perdide- 

’is. Galėjo ir kitos aplinky

bės prisidėti, kaip pav., kiek 
įloto "trūko“ Tamstos skly

pui iki reikalaujamo dydžio 

r pan.
Tamstos negalite norėti. 

:ad Tamstų advokatas dėtų 

įastangas ir gaištų savo lai

ką be atlyginimo. Jis dir- 
bo Tamstų naudai, ir už tai 

:am turi būti atlyginta.

Paragink savo pažįstamos 

iisirasyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

• • •
—Sūnau, tu, turbūt, nesu

pranti. ko tavęs klausia mo
kytojas? — tėvas klausia 
savo sūnų, kuris blogai nio
koji,

vo' da razinos tešloje vienodai Švedas Palborg stiklinę — Ne, tėte, mokytojas
t pasiskirstys. alaus išgėrė per 3 sekundes, nesupranta, ką aš atsakau, lo skylę kišeneje teturime, j

Jei norite paruošti tešlą 
su razinomis, nuplaukite ra
zinas karRu vandeniu, o po 
to apibarstykite miltais. Ta-

Amerikienė Waler be 
pertraukos verkė 2 vai. 44 
minutes.

• • •

GERA PROGA

žymiai papiginta kaina 
galite Įsigyti įdpmius prel. 
J. K. Končiaus atsiminimos 
iš Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista. daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina
$4 (buvo $6), minkštais $8 

nius, ir mes iš to viso reika-( (buvo $5).
« « « v »v 9 • a *__ ’
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Vietines žinios Ekskursijos j Lietuvą
Ruošiamasi Vasario 16 i savo humoru pašildytą žodį 

.... . 1 ir subatvakarių komisijos
minėjimai pirmininkas inž. E. Cibas.

Sausio 14 d. buvo Alto i Publikos prisirinko pilna
skyriaus susirinkimas, ku- • Tautinės S-gos namų salė, ir 
riame tartasi Lietuvos ne-i programa buvo išklausyta 
priklausomybės paskelbimo su dideliu dėmesiu, o prele- 
sukakties minėjimo reikalu, gentei gausiais ir karštais

Minėjimas, kaip jau buvo plojimais nuoširdžiai padė-

f

skelbta, bus vasario 15 d. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos didžiojoj salėj. 
Jau paaiškėjo. ka<įl pagrin
dinis kalbėtojas bus Kana
dos lietuvių įžymus veikė
jas, PLB Švietimo Tarybos 
pirm. Antanas Rinktinas.

Meninė dalis dar nežino-
ma.

kota.

Vyt.

laidotuvėsms surinkta $302

4
•V

i’ 
i '

Į minėjimą pakviesti vals
tijos ir miesto vadovai, o 
taip pat latvių,, estų ir ukrai
niečių atstovai. Tad ruoški
mės visi jame dalyvauti.

Skautų padėka

Gruodžio 20 d. Bostono 
Nemuno Tunto Jūrų skau
tai sur uošė Kūčias, kuriose 
dalyvavo Jūrų skautai, tėvai 
ir svečiai.

Prie gražiai papuoštos 
Jūrų skaučių eglutės ir ma
myčių pagaminto skanaus 
maisto prie kiekvieno stalo 
susidarė jauki Kūčių stalo 
nuotaika. Pagiedota kalė
dinių giesmių, atsilankė ir 
Kalėdų senelis, kuris atnešė 
vaikams dovanėlių.

Pinigais jūrų skautus 
parėmė A. Andriulionis — 
$5.00, J. Jurėnas $20, inž. 
J. Mikalauskas $15.00, E. 
Manomaitis $10, V. Senu- 
ta $ 5 ir A. Vakauzienė $5.

Mūsų gili padėka visiems 
aukotojams, kun. Janiūnui 
už maldas, O. Ulevičienei už 
šeimininkavimą, taip pat A. 
Andriulioniui ir J. Jurėnui 
už įvairias dovanas jūrų 
skautams.

Bostono Jūrų skautų 
Nemuno Tuntas ir 

ir Tėvų komitetas

Kultūrinio subatvakario 
! metu buvo prisiminti ir du 
neseniai mirusieji mūsų me
nininkai. Dail. Viktoras 
Vizgirda suglaustu žodžiu 
susirinkusiems priminė >i iš 
mūsų tarpo iškeliavusį dail. 
Adomą Galdiką, o komp.
Jeronimas Kačinskas-----tik
prieš porą dienų mirusį įžy
mųjį pianistą ir kompozito
rių Vytautą Bacevičių.

Paaiškėjo, kad Vytautas 
Bacevičius, tesirūpindamas 
tik muzikos meno kūryba, 
ligos nuvargintas, mirdamas 
neturėjo ir nepaliko jokio 
turto nė tiek, kad jo užtektų 
laidotuvėms. Tad jis laido
jamas visuomenės suauko
tomis lėšomis.

Jautriai atsiliepdami į 
komp. Jeronimo Kačinsko 
prašymą paaukoti pianisto 
ir kompozitoriaus Vytauto 
Bacevičiaus laidotuvėms, 
kurios rengiamos New Yor
ke, Kultūrinio subatvakario 
dalyviai čia pat sudėjo 302 
dolerius, tam reikalui auko
dami po $25, $10, $5 ir ma
žiau.

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS
Vasario 15 d. 2 vaL popiet 

Alto rengiamas Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo

Gražiai prisimintas poetas 

Oskaras V. Milašius

Praeito šeštadienio Kul
tūriniame subatvakary pa
grindinis programos nume
ris buvo dr. Genovaitės-Ži- 
donytės-Vebrienės paskaita 
apie prancūziškai rašiusį 
mūsų įžymųjį poetą Oskarą 
V. Milašių.

Po poeto Stasio Santvaro 
įžangos žodžio prelegentė 
labai rimtai paruoštoje pa
skaitoje nušvietė O. V. Mi
lašiaus kilmę, jo įdomią as
menybę, gyvą lietuvišką tau
tine sąmonę ir jo kūrybos 
būdingumus.

Akt Vytautas Valiukas 
su giliu įsijautimu paskaitė 
keletą O. V. Milašiaus kūry
bos pavyzdžių.

Kaip visada, čia dar tarė

Dažau ir Taioau
Namas Ii lauko Ir viduje. •
f *-- *------ » * ■Irn - M --- 4► i jfpaft n popierių* ir teis 

riską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik goriausių

JONAS 8TARIN8KAS

TaL CO 6-6606

jimas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos III 
to

• ♦ ♦
Kovo 13 d. Jordan Hali 

salėje Baltų Draugijos kon
certas, kurio programą at
lieka estas tenoras H. Rii- 
vald. . • • •

Kovo 15 <L 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje Minkų ra
dijo talentų popietė..ir gra
žuolės balius.

• * •
Kovo 22 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių dr-jos salė
je Baltijos ir Žalgirio tuntų 
Kaziuko mugė.

* * *
Balandžio 24 d. Jordan 

Hali salėje Baltų Draugijos 
koncertas, kurio programą 
atlieka pianistė J. Rajaus- 
kaitė-šiušienė.

Flood Sąuare 
Hardvare Co.

n. i. aušina 
ora «aar anoADVAV 
aovm sosto*. mass 
TELCFONAS AN S-41K

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

aeea«HMeaeneaneae*KMMHaM laaaai ura

vyksta

gegužės 26 <L, liepos 20 d. spalio 7 <L 

Kaina $601X10

Vietų skaičius ribėtas — Na« vėluokite! 

Ekskursijų reikalu kretplritėe į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
360 West Broadvray,

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 2664764

Nori susipažinti
Ieškau gyvenimo draugo aso 

56 iki 60 metą amžiaus, gaM 
būti ir senesnis, toks pat vie
nišas, kaip ir ai. Taria savo Ma
nį. Vyras, kurio ieškau, turėtą 
būti prasilavinęs, kad sugebėtą 
mano biznyje tarpininkauti. At
sakysiu į rimtus laiškus. Rašy
ti Keleivio adresu: Keleivis 
(Atiduoti L.M.), 636 Broaduray, 
So. Boston, Mass. 02127.

NENUSIMINKI! E!
Galima pagelbėti sergantiems 

vumatu. ranką ar koją skaao- 
nais. nutirpimu, jaučiant aoo- 
rargį-
REE-LEEF RUB mestis dua
lumai pagelbsti. Užtikrinam pa- 
sėkmes, arba grąžiname

Siąskite 65, gausite 
m nurodymais.

ROYAL PROOLCTS 
North Sta., P.O. Boa 9112 

Nemark. NJ. 07105

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radfy 

Tograma Naujoj Anglijo 
i stoties WLYN, 1360 M 
’ociklu ir ii stoties FM 
<01.7 me.. veikia aekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vaL dis 
ių. Perduodama: Vėliaurii 
-nešulinių žinių mntrank* 
r komentarai muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltie Florists gėlių ir dova 
nų krautuve. 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN R-O4R6. Tmi gauna

(f <>Wtb

PIGIAUSIA 
DOVANA MOŠŲ 

MAŽIESIEMS
mirai literatūra

ju leidiniu. Tai -----
Bindokisnės knygeli 
"BALTOSIOS PELYTES 
KELIONE | MENULI“.

Jot kaine $1 JO. Pasku- 
bėkit pradžiuginti savo val
kus, nupirkite jiem* tų Iray- 
gėlų. Ji
ištaigoje.

tų kur 
ir Keleivie

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią riHų

BRONIS KONTRIM

So. Bestos, Mara 61
TaL AN 6-1761

A. J. NAHAKST
Real Estete A brarnan 

321 County Club Rd*
Mra, Mara tžlMi 

TeL 332-2640

gavome:
įja, romanas, 

parašė R. Spalis, 429 pst, 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

Broliai
Henriko Naglo eilėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Varpas nr. 0,220 psl. ražo 
per 20 autorių, šis žurnalo 
numeris yatingai įdomus, jo 
kaina $2.50.

Po Dievo antspaudais,
Vytauto Didžiojo godos, Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psL, kaina 
$3.00.

Tau, sesule, Prano Lsm- 
berto gyvenimas, kūryba,

| Jurgis Gliaudą, LIEPS- 
. NOS IR APMAUDO ĄSO- 
įčIAI, premijuotas romanas,
• 304 pusi., kaina $4.00.
! AM Rūta, VIENIŠI PA- 
[SAULIAI, romanas, 265 psl. 
kaina $3.50.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas, 
365 psl., kaina $5.

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina $3.50.

Aloyzus Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl. 
kaina minkštais viršeliai* 
$2.59, kietais $3.75.
AM Rūta, ŽEMES ŠAUKS 

MAS, 305 psl., kaina $4.00
Vincas Kamanas: MIC 

lOTAS RYTAS. 166pus» 
Kaina $2.50. Gaunama Kt 
leivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, L0 
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

Andrius Valuckas, NE 
MUNO SŪNŪS, romanas ii 
suvalkiečių ūkininkų sukili 
mo 1935 m., I tomas, 28< 
psl., kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE 
MUNO SŪNŪS. II tomas 
428 psl, kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY 
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarutis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15 
kietais viršeliais $3.75, 

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPENUOSE, pre 
mijuotas romanas, 224 pai
kame $2

Tl
Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

AM 1,436 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS 

173 Arthur Avė., Broektoa, Mass. 02402. Tel 586-7209

Kaays
RYTUS,

$2.50.
Almenas, UPE 1:
UPE J ŠIAURE!

prisiminimai, 269psL, iliust- romanas 1 dalis. 325 psl., 11
ruota, kkina minkštais vir
šeliais $6, kietais — $4.

Šeštoji pradalgė, literatū
ros metraštis, rašo 17 auto
rių, 400 pst, kaina minkštais

dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3 00.

AM Rūta, KELIAS | 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos

viršeliais $8.15, kietais $3.751 ĮĮ<^S g£enin>0. 248 psl 
A. Giedris® 15 tauna $3 0°

apsakymų, 204 psl., 
minkštais viršeliais 
kietais — $3.75.

kaina
$2.50,

—R. Spalio apysaka jauni
mui ir Matanti, H laida, 527 
poL, kaina $4.

Barlno 14 
216 pei.,

įdo-
kai-

Kazimiero 
mių apsakymų, 
na $2.50.

MiMerds gatvės elegijos,
kad Keleivio adminiatraci 
didelį autidomėjimų sukėlęs_ euridųutiimų 
poeto Jono Aleno straipsnių
rinktoji. Kates minkštais 
viršeliais K.K, kietais vir
šeliais — $8.76.

Draugas den CaariDo,
įdomfia kiebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus peafkalbėjimai, 216 
peL, kaina $3.

Be to, esame gavų nedide
lį kbkį teteteinks P. tolo 
panagto Mdiab "Kaip so* 
dareari toaterasotai". Tai la
bai naudtoflB informacijų 
knygelė norintiems sudaly
ti teatamentų. ten yra Ir tea> 
tsmentų pavyidllų. Jm kai
na—$8.00.

RaUnaa
DidttuVtto - 
ii snaay varavenų • 
breiių, 17$ pA, tarias |L60.

rašė AURMta M pat, 
na kietaii viitem $ 
minkštais KM

Massachumtių gyventojai 
prie šių kainų tori dar pri-

Vvtautaz Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl.. kai 
na $2.50

Vytautas Volertas, UPE { 

TEKA VINGIAIS, ronuna.
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnus. KAL ' 
NŲ GIESME, premijuota* I 
romanas, 20] psl.. kaina 
$2.50.

Kasys Plačenis, PULKIM
ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo 
H laida, 160 psl. kaina $2.00

Jargis Gliaudė. SIKŠNO 
4PARNIŲ SOSTAS, premi 
juotas romanas iš politinii 
‘migrantų gyvenimo, 26> 
ai., kaina $2.50.

Juozas Xralikauskas, TH 
NAGO UGNIS, premijuota 
romanas, 205 pusi., kain: 
$2.60.

Ateyves Baronas: LIE® 
TAI IR BEDUGNES, pr? 
mijuotas romanas, 279 pei 
kaba $3,00.

Vytautas Alantas: TARI 
pVIBJŲ GYVENIMŲ. 465 
mot. kabia 34.50.

Jooeas Švaistas: ŽIOB 
RIAI PLAUKIA, romana 
B knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl 
kabia 32.60.

Afeyeas Baronas: VlENI 
61 MEDŽIAI, 117 psl. ka> 
na 8 1.50.

Pranas Naniolraitis: U 
PILIAI NEGRĮŽTA ) 
KALNUS, 609 pusi., kain? 
$5.00.
MINDAUGO NUŽUDY 

MAS, Juozo Kralikausko
mokėti 8% (po 9 centus) i premijuotas romanas, 246 
Sales tas.__ ___________pat, kaina $3.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
UETVVHJ
AMERIKOJE

SLA—jau 99 ant ą taniau ja betų rių visuomenei ir iūmoki- 
jo daugiau kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių 

niriami “ V- ‘
BstHfy ftateraeliiA'dbgriNliaja  ̂

rybūs aadraodą ir Hgeje eęūalea. kuri yra 
pigi. nes;SUSIVIENIJIMAS neieško pėBJ?VteUa 

patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su pan 

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir ss 
lietuvis čia gaU gauti įvairią klasių 
apdraadra nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda garą Tbapoank
dsumsat lašamam, kad jaunuolis gautų 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1.000.90 apdraudoe tik $3.00 
Čio matams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga

M

n

klabu ir draugiją nariams. Už $1.000.00 akcidentn- 
lia apdraudoe mokestis $2.00 j metus

SLA—kuopos yra daugumoje Beraviu kolonijų. Kreipkitie 
kuopų vefkėjm, ir liepčiau palikins apfo

informacijas, jriga

917 Wset 99th Straat, Nev York, N Y

SAVAITRAŠTIS

v . z
10661

Nepriklausoma
LIETUVA Ą

infonaaoja skaitytojas agie pasaulinius ir lietuvišk 
įvykius, deda daag ir įdearią anot raukų ir atvirai 
apie visas aritoą risosoMoarias bei ksltūriaieš 
Jane rasite įdonią skaitytoją bričką skyrią, kuria: 
ne abipusią pasiaakyną ir nsoaienią kiekvieno 
svarbia preMsaaa.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamikas mūsą iė- 
eivijoo laikraštis, ieikąs naują bendradarbiu bei idėją, vf- 
suonet atviras kiekvieno aaoamnei, kuris kovoja ir dirba rit 
nepriklausomą Lietuva. r oil>

Metinė lirasųam ■ JAV-se $8M'V»- °'t
» . ‘inofbup^.

tf/T-

BUVO H DABAR HK$2

Lietnviii ifeivqi Amerikaje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

dabar

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išošvųjOB istorija. Joja . 
rasite, kada ir kaip ta išeivija. pradidĖjOJ^brašytes j&T 
organizacijas, jos spaudų, joriOMMjdsĮ jbsraųftykius 60'jo^
Lietuva ir kt

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkRe jų įsigyti.

Kito* tokios knygas

Nandingatn skelbtis Keleivyje!
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Vietines žinios
Nesutiko pakelti 

automobilių draudimą —

Labai aktualia tema kalbės Iyvauti. nes tema yra tikrai, 
i labai aktuali šių dienų vy-'

LB Kultūros klube raujančioms nuotaikoms.
Po paskaitos bus diskusi 

Bostono LB Kultūros klu- jOs ir laisvi pokalbiai prie 
bo susirinkimas ŠĮ kartą bus tradicinės kavutės, 
ne sausio 24 d., bet sausio 31 į
dieną 7:30 vai. vak. Tarp
tautinio Instituto patalpose, i Kova su oro teršimu 
287 Commonwealth Avė..
Bostone. Nuo spalio mėnesio Bos-

Šiame susirinkime pa
skaitą skaitys Cannon Col- 
lege psichologijos profeso
rius kun. dr. Antanas Pas
kųs. Jos tema: "Seksualinė

tone bu s reikalaujama šil
dymo reikalams vartoti ku
rą. kuris bent 25(c turi ma- 

sieros nesru dabarrevoliucija — išsigelbėjimas ziau
ar pražūtis. vartojamas. Mass. seimelis

Bostono LB Kultūros klu-
bo valdyba visus kviečia tUu 1 elAa/u Gar nieko nenu- 
šioje paskaitoje gausiai da- tarė.

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės". Keleivio 
administracijoje ja galite 
gauti už $2.00.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

160 Milbury St.

WORCESTER, MASS.

Tet SW 8-2868

yra vienintele oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdomas sritis. Čia kai- į 
beina lietuviikai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.: 
Siuntiniai nueina greitai ir

galime gauti įvairiau, 
šią importuotų ir vietine* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Vedėja B. Svikli

Draudimo Įstaigos virši
ninkas Farnam nesutiko 

patenkinti privatinių drau
dimo bendrovių prašymoi

Susiorganizavo krepšininkai

Bostoiio lietuvių krepši
ninkai žiemos sezonui Įsire
gistravo ir žaidžia Boston 
Park vyrų centrinės divizi
jos pirmenybėse.

Jie jau Įtikinančiai laimė-

Treniruotės vyksta šešta- Prisaikdinta nauja valdyba 
dieniais nuo 12:00 iki 3:00*
vai. popiet Boston T radę' Sausio 15 d. buvo So. Bos- 
High School salėje, čia: tono Lietuvių Piliečių d-jos 
kviečiami visi lietuviai. į pirmasis šiais metais susi- 
krepšinio sporto mėgėjai. į rinkimas, kuriame pagerbta

pakelti mokestį už automo- i jo pirmas dvejas rungtynes, 
bilio draudimą. ; nugalėdami New England

j Telephone komandą 65:37 
I ir Shamrocks 48:22 rezulta- 

Daugiau stato brangių butų; tais.
Šiuo metu mūsų komanda

Su pagrindu skundžia 
masi, kad nugriautų namų,

stovi grupės pirmoje vieto
je ir greičiausia iš ten ne-

kuriuose gyveno mažiau pa- bus išstumta. Ji registruota 
siturį žmonės, vietoje sta- į "Lithuanian Club** vardu ir 
tomi nauji brangūs butai, • dairosi Į turtingiausia ir di- 
ir todėl nugriautųjų namų džiausią lietuvių organizaci- 
gyventojams vis sunkiau su-i ją — So. Bostono Lietuvių 
sirasti jų kišenę atitinkanti i Piliečių draugiją — ieško- 
butą. ' darni globėjo.

Pavyzdžiui, pernai Bos-: Komandoje žaidžia: Am- 
tone mažų pajamų žmonėm broza, Baika, Barūnas, Gi- 
pastatyti tik 109 butai, vidų- reitis, Griauzdė, Ivaška, 
tinių pajamų — 1,206, storų Mikonis, Žičkus. 
kišenių žmonėms 1.000 bu- Reikėtų dar keleto galin
tų. į čių ir norinčių žaisti vyrų.

nuo 15 metų amžiaus.. Salė 
paskirta naudotis išimtinai 
lietuviams.

Pirmenybių rungtynės y- 
ra žaidžiamos sausio mėn

viena mirusi narė, priimti du 
nauji nariai, patvirtinta 
gruodžio mėnesio apyskai
ta. Pajamų per gruodį turė
ta net $13,689. bet išlaidos

15, 24, 29 ir vasario mėn. 5! siekė per $15.000. Mat. tą 
menesį buvo ir nepaprastų 
išlaidų — apie $2.000 mo
kesčių, didesnių remontų, 
todėl mėnuo baigtas su 
$1,206 nuostolių.

A. Andriulionis pranešė 
Naujųjų Metų sutikimo a- 

* pyskaitą. Bilietų buvo par-

ir 14 dienomis South Boston 
Municipal Building salėje. 
Pradžia 6:30 vai. vakaro.

Žiūrovai maloniai kvie
čiami laisvai dalyvauti ir 
moraliai paremti savuosius.

Varžysi* su Kennedžiu

Buvęs Mass. nespubliko- 
nų partijos pirmininkas Jo- 
siah Spauding pasiskelbė šį 
rudenį statysiąs savo kandi-

stud. Gineitis prašė susirin
kimą imtis globoti komandą 
ir skirti jos narių uniformai 
$175. Susirinkimas jo pra
šymą patenkino.

Tuo būdu draugija globo
ja du klubu: šachmatų, ku
ris gražiai garsina lietuvių 
ir draugijos vardą, ir krep
šininkų. kuris, tikėsime, taip 
pat skins laurus žaidimo 
aikštėse ir tuo gražiai atsto
vaus lietuviams.

- Y •
E. “Ketvirtis pranešė, kad 

šiemet kovo 17 d. rengiamo 
didžiulio parado vyr. vadas 
bus lietuvis — draugijos 
narys Bronius Kontrimas.

Prisimintina, kad prieš 
kelerius metus to parado vaduota 122, tikėtasi turėti 

daug daugiau svečių, pelno das buvo Edmundas Ketvir
tis.liko per $300.

S. G riganavičius pam-
tatūią į senatorius. Tuo bū-; *OI™?V?’ kad. keltuJ® dinta gruodžio* mėnesį iš- 
du jis bus varžovas šen. E. CU1 V1SO SUIin^ta $lo,038. rinktoji valdyba, kurios su- 
Kernedžiui, kuris taip pat Neseniai įsteigtos lietuvių! dėtį esame paskelbę anks- 
žada kandidatuoti. į krepšinio komandos vardu I čiau.

Telefonai: AN s-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

I P e D I N I s 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais Iš anksto susitarus 

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKTUTŽ)

OPIOMETRISTi
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

•****************#*****«#«••»•»*«»

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

seeeeeeoeeeeeeeoeeeeeeeoeeoeeeeeoeoeoooe

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvvay, South Boston, Mas*. 02127 

Skambinkite 268-2500

<S.adt>£ix»
už visus indelius 

moka -

5? 1 . I
' Paragink savo pažįstamus1 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

Geriausi* dovana! 
Dovanokite savo drair

gama ir bičiuliams metinę 
Keleivio prenumeratą. Jums 
atsieis tik $6, o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per metus 
kas savaitė gaudamas Kelei
vį, jus tikrai atsimins.

Ketvirtis & Co.
—JEMELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rfip*. tingai taisome laikrodžio* 

iiedas papuo&alua

: 379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

! Tel AN 8-4649

Nuo įdėjimo dienos — Be Įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
nuošimčiai -— Pilnas draudimas

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto. iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shailna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virs $173,000,000

Tai veltui

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worce*ter, Masa. 01604 
Tet 7983347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomos 
plotus! Siuntiniai sudaroau iš 
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami- 
nių. Turime vietoje įvairią vie. 
tinės gamybos ir importuotų 

: prekių iš kitų kraštų visai že* 
momis kainomis. Be to, siunčia* 
me maistą, pinigus ir galite ei* 
sakyti jų gamybos prekes. Čia 

i sumokėsite pinigus, e ginu 
į ten vietoje galės pasirinkti aš* 
j sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
į tam tikras įstaigas atsikviesti 
Į gimines čia pas save į svečius 

ar nuolatiniam apsigyvenimai.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiaingaL Atsilanką įeiti, 
kinaite. Vedėjas A. Schyrinski

>:

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją r* 

eeptus ir tunas* visu* gatavu* vaistus.

Jrt reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistiaų.
Sev. Emanuei L. Kosengard, B. S., Reg. Pharm.

982 a W. Breedmay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6C20

Nao 9 raL ryte iki 8 vaL v„ Išskyrus šventadienius ir sekm.

Msooooooooosoooooooaooooooooooeeo

N & T OIL CO.. Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02127

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

Skambinkite

268 - 4662j

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsą veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyriauu 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerj pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandą patarnavimas

GE 61204

FuilChisf

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP*

kuriam vadovavo velionis 
J. Vaičaitis, veikia ir toliau 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

Ii BOSTONO | LIETUVĄ 
ir kitas Rusijos okupuotas 

kratais

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.

Atidaryta darbo dienomis
9 vaL ryto ild 5 vai* vak. 

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto ild 2 vaL p.p.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127 

TeL 268*0068

Trans-Adantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jeos atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus TransAtlantic Travel Service, čia visą 
lėkte v.ą bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be je'kie papildomo 
mokesčio.

z

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais 9—7

8—12

X

390 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefoną*: 288-8764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonio


