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ir vokiečiai nori nutildyti 
laisvą radijo žodi

Tuo reikalu septyni vokiečių parlamentarai kreipėsi 

į prez. Nixoną. Siųstuvus nori perimti Deutsche Welle 

radijo stotis, kuri informuosianti Rytų Europą.
»

Laikinai vykstant Vakarų: jo jokių lėšų tam reikalui ne-i 
demokratijų ir komunistinių! skirti. Bet pagaliau 65 bai-! 
santvarkų vadinamajam di-i sais prieš 6 senate nutarta] 
plomatiniam "broliavimuij duoti dar $36 milionus toms' 
si“, pirmiausia, atrodo, gali1 transliaci joms išlaikyti iki S 
nukentėti laisvas radijo žo-' birželio 30 d. Dalis tų pini-' 
dis, iki šiol na' Skomai1 gų jau išeikvota. Daug ko 
skridęs per virs geležines ir* gero tikėtis po birželio 30 d. 
kitokias uždangas i komu^J netenka.
nistinio bloko kraštus. Šian- j
dien tos "demokratinės tei-: Bet laisvės balsą nutildyti 
sybės“ balsas jau d arosi ne- nėi‘a ir lengva, nes ji gana, 

stipriai remia visuomenės' 
nuomonė. Už Free Europe 
ir Radio Liberty tvirtai pasi

ALTos delegacijos dalis po Vasario 16 paminėjimo senate pas senatorių t nar.es 11. Pero. Wa- 
shington. D.C. Iš kairės: Jūratė Alicūtaitė. šen. ( bailes H. Percy ir dr. K. Bobelis. AI.Tos pirm.

sustabdyti buv 
lios komisijos, susidedančios 

j iš darbininkų, darbdavių, vi- 
j suomenes ir vyriausybės at

stovų. kurios turėjo regu-

Darbo uniją ir prez. Nixono 
ekonominis karasII

Keturių didžiųjų unijų vadai pasitraukė iš Atl> gini

mų komisijos, kaltindami vyriausybę pataikavimu darb

daviams. Prez. Nixonas pasiryžęs nenusileisti.

patogus politikams, nes jis 
painioja jų dialogą. Taigi, 
pirmosios aukos gal ir bus 
Miunchene esančios Free 
Europe ir Rario Liberty pro-

Britanija valdys 
Š. Airiia

Riaušėms Šiaurės Airijoje! 
sakė tokie Įtakingi laikraš-į pribaigiant, Britanijos vy-j

___ r. . . a čiai. kaip Londone Times, . riausybė pagaliau apsispren-
gramos, dabar transliuoja- Paryžiaus Le Monde, Ham-į dė pati paimti Airiją i savo, 
mos i Rytus. burgo Die Welt, Šveicarijos valdžią, kol kas tik vieneri

Neue Zuericher Zeitung ir rįems metams. Ji paskyrė j 
Turimomis žiniomis Va- kiti. į atstovų rūmų vadą White-|

karų Vokietijos kancleris:__________ _ law ministru Š. Airijos rei-
Brandtas jau tariasi su kalams^kuris bus atsakingas
rika apie tu stočių nutildy->7 •> i r • z « ; už tvarką. Vietos adminitra-
mą. ‘ ‘ ‘ ! Neprikl. Lietuvos ‘ cija bus sudaryta taip. kad

, , , • o ir kataliku mažuma turėtų
Vokiečių vyriausybė, pri-j UaUJUS reaaKtOrillS, { joje atitinkamą svori, 

pažindama tų radijo stočių ”Naujienos“ kovo 22 d. I . , .
--------- rašo>kad Rovo 19 d Mont_; Britų kariuomenes ten jau

realy "Nepriklausomai Lie-i buvo žadama dai
.............. . .tuvai“ leisti šeriniu kų dide- į PasiysD 4.000.

munistiniai siųstuvai 8e,'o-i]ėdauguma pareiškusi nepa-! .. . ...
kai kenkia V. Vokietijos ir sitikyima dabartiniam re-' Pacl.°’e ?• Ą"O?Je ‘?ksal 
Sovietų Sąjungos glaudes- daktoriui' R. Maziliauskui Britanijos žygis nėra vieno 
nių santykių issiknstahzan-j džl jo vedamos laikraščio dal artinamas: yra jį re-
mui. JAV Vokietijoje finan. 
suojami siųstuvai, varą anti
komunistinę propagandą, a- 
kivaizdžiai pažeidžią Vokie
tijos suverenumą. Toks iš 
Vokietijos teritorijos šaltojo 
karo vedimas kenkia nori
mam vokiečių-sovietų santy

veiklos naudingumą, vis dėl
to pabrėžia, kad šitie ameri
kiečių finansuojami antiko-

krypties ir kad R. Maziliaus- miancių ir griežtų priešiniu- 
kas pasitraukęs iš redakto-! k“'. ku™ Jau bando prieš 
riaus pareigu.' Bet kovo 29 tokl? Britanijos politiką or- 

ganizuoti streikus ir nauses.

Sukilimas Salvadore
•ašoma tik Pažymė- į 
senninku susirinki-:

Praeita šeštadieni mažoje! 
kusijų, nesant daugiau kan-| Vidurinės Amerikos valstv- 
didatų, NL spaudos bendro-1 bėję — EI Sah'adore buvo 
vės valdybą aklacijos būdu į mėginta Įvykdyti peivers- 
sudaro J. Gedvilą, L. Gurec- mą, bet nepasisekė. Esą. žu-

d. išleistame "Nepriklauso
mos Lietuvos“ numery apie 
redaktoriaus pasitraukimą! 
nieko nei
ta. kad

kių atšildvmui. o dar vpačjme "po labai spalvingu dis- 
dabar. kai aktualus sutarčių 
su sovietais ratifikavimo 
klausimas.

Raudonus, margos, gelsvos, baltos 
Pražudo tulpės visos kartu, 
Vėliavos iš žolių iškeltos 
Raudonos, margos, gelsvos, baltos... 
Kad nebegrįžtų naktys šaltos 
Ir pie\ ų kruša neužbertų.
Raudonos, margos, gelsvos, baltos 
Pražydo tulpės visos kartu.

Kazvs Binkis

Dėl to septyni vokiečiu 
valdančios partijos atstovai 
telegrama kreipėsi i kancle
ri Brandtą ir prez. Nixoną, 
ragindami tų stočių veiklą 
sustabdyti. Tą Sovietuos in
formavimą, esą, galinti per. 
imti Vokietijos "Deutsche 
Welle“ stotis, vokiečiu vy- 
riausybės kontroliuojama.

kas, P. Klezas, A. Mylė 
Norvaiša. P. Paukštaitis ii 
Šiaučiulis.“

vo apie 100 karių ir civilių 
J-į ir per 200 yra sužeistų. Per-j 

versmo vadai buvę artilerK 
jos pulk. Mejia ir pralaimė
jęs praeitą mėnesi rinkimus
kandidatas Į 
Duarte.

Sadat vėl grasina 
karu

Tailandas nori būtii
neutralus

Britai pasilieka 
Maltoje

Britanija 9 mėnesius vedė
derybas su Maltos vyriausy-» - 

į be dėl laivyno stovyklos:i * ’ .
parlamentarai] nuomos. Malta yra svarbioj J; IT’J X . —_x „

Egipto prezidentas Sadat 
praeitą sekmadieni pareiš- 

prezidentus, kg, kad j0 apsisprendimas 
kariauti prieš Izraeli, kol bus 

atsiimta kiekviena žydu už-

Kaip žinoma, infliacijai t pastaruoju metu ypač susi- 
ro sukurtos ke- kirto unijų ir vyriausybės at

stovų nuomonės. To padari
ny iš Atlyginimų komisijos 
pasitraukė AFL-CIO unijų 
vadas George Meany, plieno 

liuoti uždarbius, pelnus, j darbininkų vadas Abel. ma- 
kainas ir nuomas, siekdamos šinu unijos vadas Floys 
grąžinti ekonominiam gyve-, Smith ir automobilių unijos 

' i nimui sveiką ir pastovų pa- Leonard Woodstock. Tary- 
! grindą. Viena svarbiausiųjų į boję pasiliko tik transporto 
Į buvo vadinamoji Atlyginimų j darbininkų vadas Franz Fit- i komisija, kuri turėjo nustay zimors, kurių buvusi vadą 
tinėti darbininkų aigų pake-i Hoffa prezidentas Nixonas 
limo procentą, laikydamosi, neseniai paleido iš kalėjimo.

j griežtų rėmų. !
j Pasitraukę darbininkų va.

Deja, šitose labai mišriose dai skelbia, kad Atlyginimų 
' ir priešingų interesų atstovų ir Kainu komisijoje jie ne- 
komisijose geras bendradar- gali pasilikti, nes toji komi- 
biavimas truko neilgai.. O j sija savo nutarimais palai- 

! kanti biznierius, fabrikan-
>-<=?Wtus ir bankininkus, o skriau- 

(E.;a. darbininkus 
i dama jiems kelti alsu.Solzenicuias gina !

nrnrnvlmdin ! Unijų vadų pareiŠKime
pi (ILOSiai IJ(Į , sakoma, kad tik vasario mė-*

į Sovietų rašytojas Solženi- ne?! Chicagoie maisto kai- 
! cinas, kurio raštai Sovietijoj nos pakilo 2.5'r, o aplamai 
neleidžiami spausdinti, pa- pragyvenimas — 0.7'/. A- 

I rašė "Gavėnios laišką“ So- merikiečiu perkamoji galia 
! vietų S-gos pravoslavų baž- mažėja, bedarbiai nemato 

. . x . j . n. jokio palengvėjimo, nekont-
i nycios galvai patilaichui Pi-* roijuoįamos banku imamos 
Į menui Jame rašytojas kai- palūkanos draudimo premi-
. tina Pimeną kad .»is tapęs įQS žemės ir namu kainos,
! paklusniu valdžios tarnu, ne- tyipži() maisto Rainos if dau. 
į sirūpmąs savo bažnyčios na- ffelis kRu dalvkų D3] to 
jiiais, vedąs piavoslaviją piie. bendrovių neinąs padidėjęs

Amerikiečiu spaudos ko
respondentai iš Tailando 
sostinės praneša, kad JAV 

politinės linijos pakeitimas
, komunistinės Kinijos atžvil- 

grobtos žemės pėda. esąs . , . - , , .. . .. i 4- • i giu smarkiai suxretęs ir Tan 
neatšaukiamas ir galutinis. & v

Jis pareiškė, kad norėjęs lando pasitikėjimą savo di- 
pradėti išlaisvinimo karą jau džiuoju "gynėju“. Matant,

sunykimo.
Ii

Solženicinas rašo, kad 
I "rusų istorija būtų labiau 
Į žmoniška ir darni, jeigu baž- 
■ nyčia būtų išlaikiusi savo 
nepriklausomumą, kaip. pa- 

i vyzdžiui, Lenkijoje“.

Komunistai remia 
arkivyskupą

Kipro vyskupai reikalau
ja, kad arkivyskupas Maka- 

: rios pasitrauktų iš preziden- 
•! to pareigų, o komunistai ji j 
stipriai remia. Mat, Maka- 

I rios priešinasi, kad Kipras

net 19' - , o kaikurios korpo
racijos savo pelnus padidi
no ret 76' > . kai tuo tarpu 
47 milionų darbininku algos 
pernai nebuvusios visai pa
keltos.

Taigi yvriausvbės vedama 
politika esanti neteisinga, ir 
darbo uniiu atstovai negali 
prisiimti už ją atsakomybės.

Reaguodamas Į darbinin-* 
kų uniiu vadų pasitraukimą 
iš Atlvginimu komisijos, 
prez. Nixonas Savo kalboje 
pareiškė, kad jis nesileisiąs 
saujelės darbininku atstovų 
sabotuojamas, kad jie atsto.

Vokiečių parlamentarai j nuomos. Malta yra svarbioj J Aukščiausias teismas is- 
savo rašte prez. Nixonui ir! Viduržemio jūros vietoj, to-i aiškino, kad nėštumui iš-į
V. Vokietijos kancleriui Į dėl Britanija yra suintere-1 pnemones tun teisę* itu metu gruodžio mė- kaip Amerika traukiasi iš
Brandtui argumentuoja, kad; suota ir toliau turėti ten sa-. is’sy*1 »* netekėjusios. Kai- . .* . j suardė ••apie 40'i Free Europe iri vo laivyno bazę. bet negalė- kurio« valstijose tai buvo. nes<’ bet J° ',lan? sual<le. Pietryčių Azijos, kaip ji pa- 
Radio Libertv darbuotojui jo susitarti dėl nuomos. i leidžiama tik ištekejusiom kilęs Indijo.'-Pakistano ka- leng\a nuia?o 1 aimaną, yra 
yra pasitraukę iš Rytų nuo] ‘moterim. Į ras. Bet dabar Egiptas tai svarstoma Tailandui jau iš
komunistų, kurių jie nekenk Į tą salą seilę varvina ir!
čia. tai ir tokia iu informa-1 sovietai, kurie čia taip pat1,
cija esanti "šališka“.

Argentinoje liaudies revo* 
labai norėtų turėti savo lai- bucinė armija pagrobė Fiat 
vyno stovyklą. automobilių bendrovės vir

šininką Sallustro ir nuteisė jįTuo tarpu JAV atstovų] 
rūmai dar paskyrė Free Eu->:
rope ir Radio Libestv pro-1 k° mokėti Maltai S37 mil.
gramom lėšų iki birželio 30, . .... ____________«-_______ - --
dienos. Tas Įstatymas susi- Kai tus daugiau, negu ik: šiol sumokėti didelę sumą pini- 
laukė didelio pasipriešinimo' m°kėj°. glį Vyksta derybos,
iš senato užsienio reikalu!___
komisijos pirmininko

Pagaliau Britanija suti-i jei „ebu$ įvykdytas
• pro-; mokėti Maltai $37 mil. partizanų reikalavimas pa- 

oa metinės nuomos, net tris |eįsti 50 suimtų partizanų ir

* * *
sen.: Vasario menesi JAV bu-

J. W. Fulbright. kuris norė- Mass. pradeda loteriją. vo 7,590.000 bedarbių.

butų prijungtas prie Giaiki-, vauja dk djrbančiuiu mažu- 
JOS. nes prijungus Kipro, mai k.,d jja vpsias savo ęko. 
uostu galėtų naudotis Atlan- pomine no)itika iki ea,0 

į to Sąjungos laivynas. To ?o- jkj jaįmėįimo. nes ji esanti 
; lietai labai nenoi i. teisin-a. Uniiu vadai žiūri

i ši reikalą labai savanaudiš
kai. rūninasi išspausti ko di
džiausias algas darbinin
kams. kai tuo tarpu reikią 

Senatas priėmė 84 balsais! išmintingai remti pramonę 
prieš 8 lygių teisiu įstatymo! PrenX >a. 11 kitas siitis. kad 
sumanvma- konstitucijos! ekon?mln,s cvvenimas vys. 
papildymį. Tis numato lysi Įytusi augtu ir sugebėtų su- 
gias teises visur vyrams ir|Imt! ‘i*1’!*0 Jėgą.

moterims. Atstovu rūmai jį į Abiem pusėm tvirtai lai- 
priėmė jau pernai 354 bai- kantis, šjs "karas“ tarp pre
sais prieš 23. Bet Įstatymas zidento ir unijų gali tęstis 
Įsigalios tik tada, kai ii pa- iki pat rinkimų. Jo padari- 
tvirtins bent 38 valstijos. ■ niai gali būti nauji streikai.

bylos dėl neleistino algų kė
limo ir kt. neramumai, 

i

i Lygiu teisių 
i įstatymui sekasisprendžianiajai valandai vėl kst0 iskeIbti neut,.a|ia

| tyliai ir atkakliai ruošiasi. valstybe la, p amerikietiško. 
Palauksim — pamatysim, jo ir komunistinio bloko.

VISIEMS KELEIVIO SKAITYTOJAMS, BENDRA

DARBIAMS. PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LINK1- 

KIME LINKSMŲ IR MALONIŲ VELYKŲ.

"KELEIVIO“ PATIKĖTINIAI, REDAKCIJA IR 

ADMINISTRACIJA

l 
i
I
j
’ šiuo metu jau bene 6 vaist:
jus ji patvirtino.
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Linkime prisikėlimo!
i

Velykos — sena tradicinė pavasario šventė, kitais Šią pavyzdžių litaniją ga- 
vardais ir kita prasme šv< (Lr prieš krikščionybės lai- l’ma būtų tęsti iki begalv-
kus. Bet visada jos buvo ir \ ra gamtos ir dvasios prisikėli* 
mo džiaugsmingas paminėjimas. Tik Lietuvoje ir kitose1
komunistinėse šalyse ši diena nei religine, nei kuria kita 
prasme oficialiai neprisimenama, nors iš žmonių tradici
jų ir atminties jokie režimai jos ištrinti nepajėgė.

Šiandien ir mes linkime ir laukiame ivairiopo prisi
kėlimo tiek išeivijoje, tiek ir tėvynėje.

Tėvynei Lietuvai mes linkime laisvės ir nepriklauso
mybės prisikėlimo. Linkime to gaiviojo dvasios pavasario, 
kuris vėl garantuotų mūsų tautai ilgą gyvenimą, žavų dva
sios vertybių žydėjimą ir gausų kultūrini deilių savo ir vi
sos žmonijos'garbei ir labui.

Gi šiandien Lietuvą valdantiems ar bent dalinai jos 
likimą lemiantiems tautiečiams nuoširdžiai linkime lietu
viškos sąžinės balso prisikėlimo, kad jis niekad nenutiltų 
ir. kuždėdamas širdin, kreiptų visus jų veiksmus tik savo
sios tautos gerovei ir jos šviesesnei ateičiai.

KELEIVIS, SO. EuoTON

recidivistus (pasikartojan
čius nusikaltėlius) net iki 35 
kartų pagautus nusikalbant.

bės. nes kasdien iškyla vis 
naujų.

Prie progos pravartu pa
žvelgti ir Į konkrečius Įvy
kius.

I i>u Lietuvos socialdemokratų veteranai — kairėje Jonas Valaitis,
Kažin koks Morgan prisi-' dešinėje .fonas Glemža iŠ Vokietijos— susitikę Xew Yorke vien-

oažista teisėjui Pratt, 
jis nušovęs savo 17

kad
metų į _

amžiaus žmoną, jos motiną* 
ir nudūręs 7 mėnesiu savo’ 
dukterį. Gydytojai psichiat
rai pripažino, kad nusikaltę, 
lis buvo sveiko proto nusi
kaltimo metu.

minčių suvažiavime.

VVORCESTERIO NAUJIENOS

NORWOOD, MASS. 

Mes taip šventėme sukaktį

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS APYSKAITA

Neseniai paskelbta pernai 
rudenį St. Catharines mies*
te buvusios XVII Kanados ues „unejunas >,uje dienos apyskaita,

lietuvių kolonijoje Amerikos ... ,

Lietuvos neprikiausomy. 
bės 54-sios atkūrimo sukak* 
ties minėjimas Įvyko šioje

Savo broliams išeiviams mes linkime jų blėstančioje 
atmintyje prisikėlimo prarastosios tėvynės vaizdo, jos il
gesio dainos garso, artimųjų raudos, pagalbos šauksmo 
ir už laisvę žuvusių mus Įpareigojančių
žodžiu.

— Aš žinau, kad apeliaci
niai rūmai nepatvirtins 
bausmės, jei aš nepritaiky-; 
siu jums, jaunuoliams, taiko-i 
mo pataisos metodo, — sa- 

1 ko teisėjas. — Kadangi jum 
tik 21 metai, tai aš skiriu 
jum 11 mėnesių kalėjimo.

VVORCE5TE?, MASS. Į
I

SLA 57 kuopa rinko centro! PIRMOJI AUKA

: Lietuvių Tarybos iniciatyva 
, vasario 27 d. Minėjimas pra- 
j sidėjo lietuvių parapijos 
bažnyčioje mišiomis. kurias 
atnašavo kun. klebonas A. 
Abračinskas už žuvusius ir
nukankintus dėl Lietuvos 
laisvės, ir pasakė tai dienai 
pritaikytą pamokslą. Altos 
skyriaus valdybai susitarus 
su klebonu, po kiekvienų mi. 
šių buvo prie durų renkamos 
aukos Lietuvos laisvės ko* 
vai, ir tam reikalui surinkta 
$195.

Viso labo pajamų buvo 
$8,543.06, o išlaidų $8,476. 
65. likutis $66.41.

Iš tikrųjų Dienos išlaidų 
buvo mažiau, nes Į jas Įskai
tytos ir sumos, kurios auko
tos Įvairiom organizacijom: 
KLB krašto valdybai $700, 
St. Catharines apylinkei — 
$400. St. Catharines šešta
dieninei mokyklai — $150, 
Kanados Lietuvių Fondui ir
Niagaros lietuvių skautams 
— po $100. Thunder Bay

vadovybę ALSS Literatūros Fondą 
( nuoširdžiai dėkoja Liudui 

Kuopos susirinkime ko-; Šmulkščiui, Chicagoje, už 
vo 19 d. dalyvavo 21 narys.’ $10 auką Kipro Bielinio at- 
Visi balsavo už Dargį, Čap-! siminimų III-jo tomo „Gana

I

liką, Budreckj ir BiežĮ. E. 
Mikužytė gavo daugiau bal

to jungo“ išleidimo proga.

1 lietuvių skautams— $50,
o , . . * ĮBrock universitetui užsaky-
3 vai. po pietų Amenkos ,. ; enciklopedija

Lietuvių Piliečių Bendroves _ ?91 2 J
saleje buvo iškilmingas susi-i * 
rinkimas ir }a^ės. Pirmiau-, Nepamiršo rengėjai ir 
si a žod i tarė klebonas kun. Spaudos, kui-j Dieną rekla- 
A. Ab» acinskas,' po to įnz. mavo: Tėviškės Žiburiai ir

Vadinasi, balsuoti jau ga
testamentinių i li sulaukęs 18 metų. bet už ^us ižc‘° globėju.* 

trigubą žmogžudystę aisaky- ir Milerytę.
Į ti ir 21 metu dar perjaunas. J. . ....

Praturtejusiems mes Imkime, kad atgytų jų pačių j Davvzdvs. 16 mėtis! kenkus, Antanas Tarfikus ir
vargo dienų atsiminimai, kad prisikeltų jų artlmomeile’!Daaufflįs nuteisiamas 20 me-i Juozas Krasinskas. 
užuojauta kenčiančiam ir aukos dvasia tarnauti kilniam 1 ? . V , t" p- i, ;
visuomenes įeikalui. į mas kalėjime, jis užmuša du1 Laug kalbėta, kaip gciiau

bet išteisinamas, nes; pasiruošti kuopos 70 mem 
’ akčiai atžymėti. Į bamse-

dorovinių vertybių ir tautinio išdidumo, kuris ištiestų sve- mo metu iis buvęs „nesavv-’ nutarta pakviesti visą 
timuju minioje linkstanti nugarkauli. !je“ !centro valdybą ir pagrindi-

, j niu kalbėtoju — centro sek.
O prisikeliant mūsų tauriajai dvasiai, temiršta mū- Arba vėl: penkiolikame- retorių AlgLclą budiecrti. 

suose varpučiu išsikerojęs pavydas, sa vojo brolio neapy- tis patenka j pataisos namus, Ynt-n-r? na«amdvti Levan- 
kanta. tuščios garbės troškulys, savanaudiškumas ir visa uz orkestrą/

9 asmenys.

. sų. negu jos varžovas,, uau- jr£čIOJI PABALTIEČIU K- Jauniškis, skyriaus gar- Nepriklausoma Lietuva ga- 
i- giau balsavo ir už dacarti- iznMrmrvpi» a I bės narvs Jonas Pečiulis ir, vo po $150, JAV lietuvių
X nius iždo globėjus — Bne* INF. KONI-ERENCDA kvwac :5 ėia laikraščiai — $120 Tėvvnčs

Algis

f kviestas iš Dorchesterio, čia laikraščiai — $120. Tėvynės
Balandžio 15-16 dienomis 8n.ksžia? »;ven?s Kazys ši-i prisiminimų radijas - §125. 

menas. Laikinai einantis sk.Sheraton Inn. Washington- 
Northeast, 8,500 Annapolis 
Rd., Nevv Carrolton. Aid., 
bus trečioji pabaltiečių in
formacijos konferencija.

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA

sargus,
Mes linkime jaunimui prisikėlimo tautinės sąmonės, teisėjas randa, kad užmuši-’SU^ 

rovinių vertybių ir tautinio išdidumo, kuris ištiestų sve- mo metu jis buvęs „nesavy-’

tai, kas mūsu darnią šeima palengva verčia garsiai a.-zan- mus išprievartauti mergai- " t
čia lietuvišku fariziejų turgaus aikštės bendruomene. !‘!k.lna g 3

“ J kad motina turi jam dideles) _ ,

Kodėl daugėja nusikaltimai?

valdybos pirmininko parei-i
! gas A. Tumas Įteikė ilgame- ’ 
tei visuomenės darbuotojai

, ir tebeeinančiai to skvriaus!
' pirmininkės pareigas Emili- Lietuvių diena šiemet bus 

Jos tikslas — surasti bū- jai Martvšienei iš Lietuvos! spalio 7-9 dienomis Montre. 
du informaci jai apie PabaI- gautą krūtinės puošmeną —' aly. Komitetas, kuriam va
lio valstybes plačiau pa- gintarines ašarėles su atitin* dovauja inž. Algirdas Kli- 

skleisti. karnų jautriu laišku.. Ji po čius, tam Įvykiui jau ruošia-
sunkios operacijos minėjime. si: jau pasamdytos salės 

Konferenciją kviečia Pa- jau galėjo dalyvauti ir labai’ banketui ir koncertui ir kt. 
baltiečių komntetas, kuri su- nuoširdžiai už dovaną pade-'

kojo. įkuriame1 daro Altą, Amerikos Estų 
Taryba ir Amerikos Latviu 
Sąjunga.

Banketas bus gegužės 21teigiamos Įtakos. Teisėjas' 
leidžia jaunuoliui sekmadie-! „ .
niais išeiti i laisvę. Pasinau- • Paras>'ta plačiau, 
dojęs „sekmadienio atosto
gom“ jaunuolis ne tik išprie*

Pasiklausykime, ką paša- eija esanti labai laiminga, variavo dvi 19 ir 20 metų1 patalpomis
koja policijos ir prokuratū- jeigu pavyksta Įduoti teis- merginas, bet jas ir nužudė, j
ros atstovai dėl nuolatos au-! mui 50' < pagautų nusikaltę, 
gančių nusikaltimų. ; lių ir jei iš jų bent pusė pa=

i tupdoma už grotų.

d. 1 vai. popiet. Vėliau bus’

Aštuonioliktoji Kanados

TURTUOLIAI NEMOKA 

MOKESČIŲSugiedojus Tautos himną į
ir atkalbėjus _ invokaciją. j Kongresmanas iš Wiscon- 
prasidėjo vaisęs. Jų metu gl-n0 jjenry Reuss sako. kad 
buvo pasidalinta įspūdžiais! 19?0 metais 1>338 amerikie. 
ir sudainuota daug gražių į-įai, įdirbę per metus ne 
(,aina‘ I mažiau kaip $50.000, mokes-

oi • u v — i čiu nemokėjo nė cento ir i-
,, , . . i statymams nenusizenge. nesdziai dėkoja klebonui, mi*: J

nėjimo dalyviams, kalbėto-j šie turi tiek daug „skylių“, 
jams, valgių gamintojams, P’’O kurias sumanūs žmonės 
(ypač Jonui ir Onai Štra-1 gali lengvai išlįsti. Nė cento 
Šunskams ir M. Meškonie-' nemokėjo net 3 asmenys, ku
rtei). ! riu metinės pajamos prašo-

' ko milioną dolerių.
Aukų surinkta $176, lote*(!

. -rr , • x v. rija davė $24, kuriais buvo- Dėl tokių mokesčiu „skv-i Vokietiją karo metu litu-: )mokėtos Blaidos. „ iždas neteko se tynių
amstikos studijas baigė • bi]iono doleri£
Tuebmgeno universitete. 1 A.T. tjnį kongr Reu^ -

KIENO VEIKALAI

MIRĖ DOMAS VELIČKA

Vėl didelis nuostolis lietu
ti Galime didžiuotis tokiomis viu visuomenei — kovo 18

Kokia visuomenė, tori
Kovo 19 d. teko būti Mai*

i ronio parko namų salėje
kia kariuomenėj sake se~; priešvestuviniame pokylyje. 

,m žmonės. Ne visos sios ne-=Ta pfOga Kazys Adomavi- 
das sako, kad 90 procentų! Bendra nuomone, — kad geioves kyla tik dėl teisėjų į čius aprodė visa narna. Visur 
teismo jau nuteistų vagių: teismai \ engia pasiiodyti vienokio ai kitokio nu^itei-.,;yaj-u, laiptai kilimais išklo- 
vaiksto laisvi miesto gatvė- griežti ir kieKviena pioga kimo. Pagrindinės negero-Namu šeimininkė vra 
mis ir toliau vagiliauja. Teis-, stengias greičiau ir lengviau vių priežastysyia pačioje vi-j Nauševičienė. mandagūs pa- 
mai pamiršta savo pareigą' susidoroti su byla. Antra suomenėje ir susenusioje, at-i tarnautOjai_ Glodas. Dau
ginti ramių žmonių turtą, vertus, teismai labai per- silikusioje amerikinėje teis-Į mantas Garbė tiems, kurių 
sveikatą ir net gyvybę, bet krauti bylomis, todėl nusi-Įmų praktikoje. Čia didžiau.j tokju? namus turime, 
labai gailestingi nusikaltę- kalteliams taiko lengvesnes! siu kaltė turi kristi ant Įsta-Į

Los Angeles policijos va-

’ dieną Chicagoje mirė tiktai
66-sius metus eidamas Do* 
mas Velička, didelių nuopel
nų mokytojas.

Baigęs Tauragės mokvto-
; jų seminariją, velionis kurį 
laiką mokytojavo, vėliau 
Vilniaus universitete studi
javo literatūrą, pasitraukęs 

ją karo
anistikos

liams ir, paskyrę kalėjimo bausmes, kad išvengtų ape- tymų leidėjų galvų, kad jie' Priešvestuvinis pokvlis
bausmę, atleidžia nuo a rėš- Racijų ir kitų teisminių kom.'nesirūpina pagerinti
totą patį nusikaltėli net po i plikaci jų. arba stačiai panai’ santvarkos Įstatymų. Kovo 19 d. buvau
keli5! kartui ' i kiną bvlas. j vestuviniame Vinco Gvaz-

į Mes kasdien skaitom laik- dausko ir N. Rice pokylyje 
Dar prieš dešimti metų,— i Kaip plačiai praktikuoja.^čiuose ilgus ^aprašymus; Maironio parko salėje. Sve-

pasakoja policijos vadas, —; mas bylu panaikinimas, ryš-į teisminių šokių . jc^gu taip^ čių buvo apie 300. 
nusikaltėliai sėdėjo už gro- kiai pavaizduoja Nevv Yor-Į f3 1!??a Juo? ,Pav . _Į
tų. o ramūs gyventojai sau-! ko miesto nusikaltimų ro-IjY^, ,ai Pnsiekusiųjų posė- Worcesterio majoro Tha- 
giai vaikščiojo gatvėmis. Da- dyklė: iš 94.000 bylų tiktai alI}Jnkų atrinkti kartais su-1 mas sesuo buvo ištekėjusi 
bar vaizdas pasikeitė: šute-: 552 buvo nagrinėjamos nor- ialstama po kelias savaites,
mus žmonės užsidarinėja: malia tvarka. Visos kitos iš. 
namuose. bijodami išeiti, o! spręstos vadinamu susitari* 
visokie nusikaltėliai ima i mo būdu.
mieste šeimininkauti. Į visa!
tai policija ėmė žiūrėti pro Kas gi tas susitarimo bū- 
pirštus. nes jos pastangos, das? Ogi va: teisėjas pasiū- 
teismuose susilaukia tik pa-! lo kaltinamajam prisipažinti 
niekos. i padarius koki mažesni nusi-

‘ kaitimą, už kuri gresia nedi-

teismu
pries-

uz mano giminaičio ir kriks-

Gary. Indianos valstijoje,! dėlė bausmė, ir ji apgailėti.1 1 •• • J ! —1 a • a «« a

o pačios bylos trunka mene. 
siais. Pavyzdžiui, Chicagos 
riaušininkų byla truko ilgiau 
nei 7 mėnesius. Ką tai reiš
kia? Ogi per tuos 7 mene* 
sius priplaukė rietuvės nau
jų bylų. kuriose teisėjai ima 
skęsti. Tad norom nenorom 
imasi tokių priemonių, ku
rios bent kiek tas rietuves

to sūnaus Vinco Gvazdaus- 
ko. Jie abu mirė dar gana*— I
jauni ir paliko du našlaičius 
— Vincą 12 metų ir Povilą 
8 metų. Gvazdauskienės se
sutė Ona ir majoro brolis 
(abu nevedę) pasiėmė naš
laičius ir iuos užaugino.

Dėkoju už sveikinimus

policijos vadas prisipažįsta, Į Tada teisėjas pritaiko jam sumazina- 
kad nėra galimybės juodąjį! lengvutę bausmę, nuo arešto 
plėšiką pasodinti už grotų ir atleidžia, ir reikalas baigtas.
apsaugoti juodąjį ramų 
miesto gyventoją. Jo aiškini- Houstone, Tex., šiuo bū*
mu, 90 procentų 1971 metais' du išspręsta 900 visų krimi- 
areštuotųjų už Įsilaužimus į natinių bylų. 
plėšimo tiksiu Į svetimus na.!
mus šiandieną vaikšto mies-i Detroite. Mich.. iš 11,000 
to gatvėmis laisvi. Jis susi- bylų tik 1.115 buvo nagrinė- 
darė nuomonę, kad -iandie- jama iš esmės normalia tvar- 
ną teismai užsiėmę išdavinė- ka.
jimu plėšikams neliečiamy
bės patentų toliau verstis 
plėšimų amatu.

Philadelphijos miesto m a. 
joras Rizzo sako, kad polici* 

i jos kova su nusikaltėliais y- 
Miami, Floridos valst., po* ra beviltiška, nes jo mieste 

licijos vadas sako. kad poli-Į teisėjai atleidžia nuo areštų

Politikieriai, publicistai, 
liberalai labai garsiai šūkau. 
ja apie kalėjimų reformas, 
kaliniu būvio pagerinimą, 
bet labai mažai prisimena 
mokyklų reformas, jų staty
bą, auklėjimo ir švietimo pa* 
gerinimą.

Kai net kunigai su vienuo
lėm laužiasi Į svetimą pašto-J 
gę. imasi ne auklėjimo, ne J 
mokymo, o bylų deginimo*

Atvykęs i Chicagą, visą;
laika buvo Chicagos Aukš-; .
tesniosios mokyklos mokvto-i Radijas Free Europe, kun DAUGIAUSIA VERČIAMI 
jas. nuo 1958 m. Pedagogi- dabar nori uždaryti, įkurtas;
nio lituanistikos instituto vi* 
cedirektorius ir nuo 1961 m. 
iki miriies jo direktorius.

Institutas yra išleidęs di
delį būrį gerai paruoštų li
tuanistų mokytojų, kurie ga. 
ti pakeisti senuosius. Velio
nis institutui buvo visiškai 
pasišventęs ir atrodė, kad 
tik 'jam ir tegyvena.

Velionis yra paruošęs ne 
vieną vadovėli, rašęs litera
tūrinėmis,, pedagoginėmis ir 
kalbinėmis temomis lietuvių 
spaudoje.

Dėkoju visiem bičiuliam,! Liūdinčiai žmonai ii duk- 
-• -- i- rai su seimą niekas ve uomo

nepakeis, bet ir Pedagogi-kurie mane sveikino vardi
nių proga: Keleivio redakto
riui J. Sondai, Bronei Svik- 
lienei, Onai Tiškienei, Mai*( 
ronio parko pirmininkui Ka-» 
ziui Adomavičiui. Vincui | 
Dabrilai, Vincui Mitiikui.Į 
Petrui Kriauneliui, Algirdui?
Zenkui. Jonui Stankevičiui. 
Albertui Mateikai.

J. Krasinskas

I

iriam institutui bus snku su
rasti kitą taip pasišventusi 
vadovą.

SPAUDOS-RADIJO

DIENOS ii
Šiemet spaudos ir radijo’ 

atstovų dienas ruošia ne Lie*; 
tuvių Bendruomenė, bet Lie
tuvių Žurnalistų s-ga rugsė
jo 16-17 dienomis Valdo A

amato, žinoma, visokių neti. Paragink savo pažįstamus
kėtumu tenka laukti ramiem . „ a. „ , . . . . . ---------------------  ---------
ir taikingiem gyvento’jam. lss,ras'11 Ne-eivj. Jo kaina damkaus vasarvietėje (Ta-

S. G. metams $7.00. 1 ' c-j— m -vbor ūkyje). Sodus. Mich.

1950 metais. Jis transliuoja Propagandos tikslais 
žinias į Bulgariją, Čekoslo- nino veikalų yra išversta i 
vakiją, Lenkiją, Rumuniją 222 kalbas. Prancūzų detek- 
ir Vengriją. Tarnautojų ir tyvinių romanų rašytojas 
bendradarbių turi 1,600. ( Georgės Simenon yra išvers-

* * * į tas j 143 kalbas. Shakes-
Afrikoje iš 345 milionų peare — 111. Tolstojus 94. 

gyventojų jau trys ketvirta- Amerikos rašytojai Pearl 
daliai valdomi vienos parti-* Buck — 79 ir Hemingvvay—
jos ar karinių diktatorių. 71 kalbą.

««»>»»«» « «««« » »«««»»»»>>>< w

VELYKŲ DOVANA

Gera knyga yra vertinga dovana kiekviena proga. 
Ji yra ir puiki velykinė dovana. Todėl primename, kad 
šiomis dienomis išėjo iš spaudos ir jau galite Keleivyje 
gauti šias gražiai išleistas vertingas knygas:

GANA TO JUNGO

Tai žymaus politiko, visuomenininko, laikraštininko 
ir katorgininko Kipro Bielinio atsiminimų 492 puslapių 
knyga. Kaina $5.00.

LIETUVIŲ POEZIJA IŠEIVIJOJE 19454971
t

Redagavo Kazys Bradūnas
šioje puošniai išleistoje poezijos antologijoje yra 80

i e’**poetų geriausių kūrinių pavyzdžių, 671 psl. Kaina $13.00.



Nr. 13. 1972 m. kovo 28 j. KEIUViS, sa BOSTON

TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NBPHK1A.

Brocktono žinios KAS GIRDĖTI CHICAGOJE IS SAULĖTOS FLORIDOS

Stambiausia auka

Kiekvienais metais Vasa. 
rio 16-sios proga Lietuvos 
laisvinimo reikalams 
biausią auką Brocktone 
ria Sandaros klubas, šiemet 
jis tam tikslui įteikė $225. 
Tai sudaro beveik ketvirta
dali visų aukų, surinktų Va
sario 16-sios minėjime. Iš 
viso jų šiemet gauta $1.047.

Iš kitų aukotojų pažymė
tinas Kazimiero klubas. sky_ 
ręs $100. o taip pat lituanis
tinė mokykla, pra vedusi

Vasario 16-sios minėjimas

Į tone P. Ausiejaus krautuvė
je, 5-sios ir P gatvių kampas, 

į Norvvoode — pas Adomą 
i 1 urną, 42 Chapel St., Nor- 
\vood, Mass.

Tyli. bet didelį darbą 

dirbanti organizacija

ti parodą, kuriai bus išleisti 
ir specialūs vokai. Taip pat, 
tikimasi parodoje turėti ir 
speciali JAV pašto stotis.

, KORALŲ PILIS

Žurnalistas Juozas Prons- gūrų ir "baldų“. Pavyzdžiui, 
kus Naujienose kovo 18 d. viduryje pastatyta supamoji

vakare Astronomiški užsimojimai
ir aukoję $2 — prijaučian
čiais.

juostas. Stočių gavimu ir 
rinkliavą savo mokinių tar- i programų paruošimu pasirū- 
pe. Jos surinktoji suma nėra i pino A. L. Bendruomenės 
didelė, bet reikšmingas vai-' Brocktono apylinkės pirmi- 
kų pratinimas aukoti Lietu-, ninkas.
vos reikalams.

! Vasario 27 d. 10 vai. vie- 
Iš savo kasos Sandaros ■ t°s parapijos bažnyčioje 

klubas šiemet dar paskyrė kleb. kun. P. šakalys atlai- 
po $100 Lietuvių Fondui iri kė pamaldas, kun. P. šarp- 
Sandaros laikraščiui. Tuo niekas O.F.M. pasakė gražų 
būdu dabar Sandaros klubai dienai pritaikytą pa-' 
bas dalyvauja Lietuviu Fon-' mokslą. Organizacijos pa-1 
de $200
turi daug 
reikalų 
pina tik

Vasario 16 d. 
vasario 20 d. pietų metu per 
vietos radijo stotis buvo 
transliuojamos 25 minučių
programos, skirtos Vasario w , i z. . . . ... „ tuziedeiis. bvecius priims16-iai paminėti. Abi stotys D . f „
laiką šiom programom skiria Į .f23”2 araas lene u o- 
nemokamai, tik reikia Sto-|vl!a3janeaUbkas' Rezervacl- 
tims pristatyti paruoštas1

"Gintaro baliaus“ šeimi
ninku sutiko būti Eligijus 
Sužiedėlis. Svečius

i surengusi parodą. Joje y.1 “M draugiškos lietuvių fi.- mylios pakelėje i Key West. 
-a ičctatvta nenrikiaiisomosl latellStų (lt aUglJOs. esaUCIOS, . . .

New Yorke. Toronto ir Los j Leedskalmns atvykęs į A- 
Angeles. Į meriką apie 1920 m., norė-

jos išleisti Įvairiomis progo-1 Chicagos Lietuvių, Ft ate-! |Sa . vk,.Je
mis laiskaims vokai ir k>t.| lįstų d-jos valdybą 19t2 m.
leidimai. Draugija leidžia ir, sudaio: pirm. Juozas 2ygas,, kJįd . Floridį ir či‘ d 
savo biuletenį, kurio iki šiol ‘ vicepirm. Stasys Ivanauskas,. -' *
jau išleista 150 numerių. To ižd. Viktoras Lesniauskas, tikrai ramią vietą, kurioje 
biuletenio redaktoriumi ii- sekr. Vincas Urbonas. galėjo pradėti Įgyvendinti
gesrį laiką buvo sumanus ir Linkiu draugijai ir ateity-■ savo fantastiškąjį sapną —

. pradėjo savo rankomis sta- 
! tyti iš milžiniškų akmenų pi- 
! Ii, visą laiką tikėdamas, kad 
j jo jaunystės meilė leisis pri- 
• viliojama, kad pas jį atva- 

Keleivio nr. 10 buvau ra-' žiuos ta jauna mergaitė, ku- 
ęs, kad Alvudas rengiasi ri tėvynėje jau vestuvių išva- 

kas užpirkti lietuvių seneliu prie. karėse pasakė, kad jis senas. ‘
D’lbui ~__ frirlol nntol/oc iw iotnVo

i
ra išstatyta nepriklausomos 
Lietuvos pašto ženklų repre-' 
zentacinis rinkinys, draugi

jas tvaiko Liuda Šukienė, 
telefonas 583-2830. Stalai 
rezervuojami nurodant as-
H\enų skaičių ir sumokant' senas filatelijos ilkas • Eu- je puikiausios sėkmės 
uz bilietus. Stalais ir bilie- • genjjus Petrauskas, tačiau 
tais patariama apsirūpinti iš pastarajam dėl eilinių kas
anksto, 
trūks.

nes vėliau jų pri-
* * ♦

Brocktono atstovu i PLJ 
Kongresą dauguma balsų iš. į

dieninių darbų toliau nesu
tinka! biuleteni redaguoti, 
tas pareigas perėmė J. Žy- 
gas.

Draugija paprastai

Alvudas jau užpirko 

seneliams namus

Bene pats didžiausias pi
lies kolosas vra I.eedskalnin- 
šo "Palaris“ teleskopas, sve
riantis 28 tonas, iš vieno ak
mens luito! Kadangi šiaurės 
(Polarinė) žvaigždė savo 
pozicijos nekeičia, tai pro to 
teleskopo specialiai pritai
kinta išgręžti apskritą skylę 
ta žvaigždė matoma ištisą 
naktį. Dienos metu laikui 
matuoti yra jo pastatytas 
akmeninis saulės laikrodis, 
kuris tiksliai rodo 
dieną ir valandą 
nučių tikslumo.

menesi ir 
iki 5 nu

rinktas Jonas Bielkevičius,; dveji metai surengia didžiu- glaudai namus, Dabar jau 
— Northeastern universite-į les filatelijos parodas, ku- reikia pranešti, kad tie gra
fo studentas, aktyvus skautų rioms savo puošnia ir labai žūs dvieju aukštu mutiniai

todėl už jo netekės, ir ištekė
jo už kito.

gieaami nimnai ir Kone! įue-. njnkų eilėse, 
tuvos vėliava buvo pastaty-j 
ta ne šalia JAV vėliavos, bet j . .

vių klubų čia geriausiai ver- kitoje tako pusėje su organi-. Metims u , Brocktono a- 
čiasi Sandaros klubas. Gal zacijų vėliavomis. ' ! Pylinkes valdybos ir nanų
todėl kad iis vra lietuvis į susirinkimas įvyks Sandaros
klausias, daugiausia aukų Tą pačią dieną po pietų ! filateliniai laikraščiai. Taigi

jau trijose mūsu filatelistų 
parodose veikė ir speciali

savo reikalais.
• * *

Įdomu, kad iš visų lietu-

ley Balzekas. Jr. Jam už tai 
priklauso visų lietuvių nuo
širdi padėka. Suruošiamas 
filatelijos parodas paprastai 
išsamiai ir labai vertinan- 

amerikiečiu
skiriąs lietuviškiems reika- salėje po bažnyčia Įvyko ofi- nūdienį, 3 vai. po pietų Vi
lams. Juk ranka mazgoja cialus Vasario 16-sios minė- si Brocktono lietuviai kvie- 
ranką. Visuomet lietuvis pir. jimas, į kuri atsilankė mies-, ciami dalyvauti, 
moję eilėje remia tuos. ku- to burmistras R. L. Wain-
rie stipriausiai reiškia ri lie- wright. kitų dviejų miesto'

• • • JAV pašto stotis, 
parodos iš

kuri visus 
lei-

29. čia alvudiečiai tikrai 
prasmingą ir užgirtiną užda
vinį Įgyvendino. Tuose na
muose ateityje lietuviai se
neliai galės savoje lietuviš
koje aplinkoje leisti savo gy
venimo rudenio dieneles.

Senelių namai, kurie nu
matyti pavadinti "Lietuvio 
sodyba“, tėra tik užpirkti.

Charakteringas ir pilies 
• kieme pastatytas didžiulis 
į koridų akmens stalas, nukal
tas tiksliai prisilaikant Flori
dos žemėlapio.

Bene svarbiausia centrine 
vieta imma jo paties sau iš 

i uo^os iškaltas koralu ”sos-

tvaras — vieno akro plotas, 
aptvertas vidutiniškai 8 ir 9 
tonų koralo akmens luitais
iki pusantro žmogaus augu- j tas« su truputį žemesniu li
mo. Pilies viduje visi ;o gy-( mažesniu sostu lauktai — 
venimui reikalingi "baldai“,. neplauktai karalienei, su
pilies kiemo Įrengimai ir į- 
vairios figūnos, kaip tai sau
lės. mėnulio ir planetų sim
boliai, bendrai sveria 232 to-

Įosteliais bū-

pareigunu lydimas. Pagrin- 
j diniu kalbėtoju buvo žurn.

Pardavė Franklino klubą • Povilas Žičkus iš Bostono.
j Be to, sveikino burmistras 

Franklino klubo narių ko.1 įr parapi jos klebonas kun. 
vo 7 d. nepaprastas susirin- šakalys. Menine dali atliko
kimas nutarė parduoti visą komp. Juliaus Gaidelio ve- vių Fondui (sumos išlygini ( 
savo nejudomąjį turtą už $ damas šv. Kazimiero para- mui) $50, Vasario I6gimna-j 
81.500. Tai apima klubo na- pijos choras ir vvrų sekste- zijos bendrabučio statybai! 
mą. visą inventorių, leidimą tas. Brocktono lituanistinės $50, Lituanistinės mokyklos! 
pardavinėti alkoholinius gė-j mokyklos mokinės padekla- mokymo priemonėms $35, Į 
rimus ir žemę, kurios via a- mavo. Į lietuviu radijo valandai!

tuviškuose reikaluose.

i s parodos įssiunciamus lei- , , .. -Paskutiniame savo posė- ainius, laiškus antspaudavo iau Jie™s nupirkti ir sene. 
dyje LB Brocktono apvlin-j specialiu pagamintntu ant- *
kės valdvba turimas lėšas spaudu su Įrašu: "Lithuania truksta tlk mazo dalyke
išskirstė taip: Philatelic Exhibition Sta.“ 

Šiemet sukanka 50 metu.
. A .. T . kai JAV pripažino Lietuvą 

nimo Kongresui $100, Lietu-j ae jure, o taip pat ir 50 metų 
i nuo Lietuvoje Įvestos lito 
j valiutos. Draugija toms su
kaktims atžymėti spalio 
mėn. yra numačiusi suruoš-,

II Pasaulio Lietuviu Jau-

pie du akrai. Visa tai nupir
ko kitataučiai. Šį labai gerą Minėjimo metu ir
pirkinį Sandaros klubas pra» čiau iš klubu buvo surinkta
žiopsojo. Dabar visi to gai
lisi. bet jau pervėlu. Jei San
daros nariai būtų davę įga- L.
Iiojimus valdybai reikalą! 
tvarkyti, tai Sandara būtų > Jaunimo 
visą minėtą turtą nupirkusi i 
už $73.350. Mat, dabar I 
Franklino klubas parduotas' R pLJ kongresui lėšoms!per nekilnojamojo turto pir ' ,ktj ir kitiems paraošia. 
kimo-pardavimo agentą, ku- miesiem? darbams at!ikti su 
nan, reikia sumokėti dešimt d LB linkžs TaIkof • 
nuosmeių komiso, o Sanda- ko^jtetas iš suaugusiuiu ir
ra buvo betarpiškame kon
takte su pardavėju, tad nie. 
kam minėto komiso būtų ne
reikėję mokėti.

$1.027.20, iš kuriu 
skirta Altai ir $45. 

Bendruomenei.

radijo
11 aisvės Varpui $25. Šv. Ka- 

anks- zimiero parapi jos chorui gai. 
doms $20. N. Anglijos Lietu
vių Radiojo programai $10. 
Iš viso — $290.

$982.20 
00 JAV

Kongreso Finansų 

komitetas

Anksčiau buvo paskirta:
Laisvės Varpo programos 

irergimams $632. LB cent-
! rui kvota 
kelionei i 
Svečiui kunigui iš Lietuvos 
$50. Čiurlionio ansamblio iš
vykai Į Pietų Ameriką $94.

I

mazo
lio“ — pinigų, pinigų ir dar 
kartą pinigų... Reikia laukti, 
kad dosnūs ir gerašiidžiai 
mūsų tautiečiai Į tą alvudie- 
čių prašymą atsilieps su gau
sia parama.

Neduoda ramykėsCook 

apskrities valdžiai

dviem mažais 
simiems 
mėzdišku pažiūrėti bet vie
nas malonumas supti akme
niniu lopšeliu trečiajai atau
gai, matyt, "pagrandinu- 
kui“, kadangi vaikam? dau
giau sosteliu nebėra. Beje. 
sostų užpakalyje, gana ato
kiai, pastatyta gana solidi 
akmeninė kėdė uošvei! Nu
matytas ir toks atvejis, kada 
meilės su žmona saulę debe
sėlis pritemdytų: dvi kėdės 
sustatytos nugaromis taip, 
kad abu sėdėtų į priešingas 
puses nusisukę!

"piincams“ ir gre-

$120, Jaunuolių 
Clevelanda $75.

Televizijos "žinių žino- 
certas buvo baigtas Vlado vai“ ir vėl užsipuola Cook 
Jakubėno Prisikėlimo kan- apskrities valdžią, kuri savo 
tata. j kelių departamente per me-

Nors komp. Julius Gaide-' tus visai be reikalo iššvaistė 
lis chorą perėmė palyginti 14 milionų dolerių. Taip pat 
labai neseniai, tačiau choras ir už esamus bankuose 30 
jau spėjo pasirodyt’ ne vien; milionų dolerių negaunama 
tik Brocktone bet ir beveik jokių procentų, nes procen- 
visoje Naujojoje Anglijoje:, tai nueina Į privačias kiše- 
pereitą vasara jis koncertą-’ res. Matyti, tos žinios yra J 
vo Kennebunkporte. Maine,' tikros, ir Cook apskrities 
Providence, Rhode Island ir prezidentas Dunne neatsi-- 
Bostone. ' kerta televizijai.

Ateities planuose numaty-5 A -___ •_ v . i

nas!

Arčiau prie "didžiųjų var
tų“, Įėjus pilies aptvaro vi
dun, stovi jo darbo ir miega
masis kambariai, tai yra ap
skrita akmeninė pilaitė, ku
rios pirmajame aukšte vra 
visa jo "laboratorija“ su jo-' 
ie tvarkingai sudėtais dar
bo, statybos ir namu ruošos 
Įrankiais. Palipus stačiomis
geležinėmis kopėčiomis i 
antrą aukštą, yra jo vargingi
virimo įrengimai ir aukštvn l)at sosto iš rytų pu-
nalubėn pakelta lova. kuria stovi 23 tonu Pilnėjantis 
iis kas ivta pakeldavo, kad Mėnulis ir po 18 tonų Mar- 
liktu vietos darbui, kadangi so ir Saturno planetos. Ir vi-
pili baigės jis daug laiko' 
skvrė elektronikai, radijo į 
priimtuvu statybai ir remon-į 
tui ir kaimynu vaiku mokv-Į

jaunimo: pirmininkai Povi
las Jančauskas ir Dalia Biel- 
kevičiūtė. sekretorės —Liu- 

f da Šukienė ir Dovilė Eivai- 
I tė. iždininkai — dr. Petras 

•n-p v-- Pf°k0S« nU| Bizinkauskas ir Rafaelis-
P” lln°. c Beržin skas. informacijos sk. į
yra didelis nuostolis Sanda- . _ Zuzana Baraus. j bažnyčioje 
rai, kun vis galvoja apie pa-! kicng narfai _ Petras ^u.

siejus. Jonas Bielkevičius,
Albina Baškauskienė, Ro
mualdas Bielkevičius ir A-

Praleidimas

mui.

Pilies kiemo aptvaras pa
mūrytas iš "plvtu“ iki 8 pė
du aukščio ir 5 pėdu pločio. 
Frontiniai vartai arba durvs 

luito,

su didžiausias jo darbas — 
40 pėdu aukščio ir 281 J to
ru Obeliskas, kuri jis pasta
tė kaip viena iš pirmųjų ko
losu dar 1928 metais.

Bendrai viską sudėjus iš-' ta: šių metų balandžio 9 d.! ki^snatodaUiiChlCagOJe bG j°Vfa iš vieno tr?'u tonu
Iš viso — $1.261.

Edvardas Leedskalninš 
mirė 1951 metais, sulaukęs 
64 metų amžiaus, didis, pa- 
s’aptingas, neatspėtas geni- 
ius. nusinešdamas savo cik- 
lopiško darbo paslaptį.

Mokslininkai ir matemati
kai kratosi rankas, nesuge
bėdami išaiškinti, kaip tas 
silpnas, beturtis ateivis suge
bėjo Atlanto pakrantėse at-

sekmadienį,; !.švaistė mo-i nastatvto ant Fordo auto a-Į 
pamaldose kesc11^ mokėtojų pinigus sa- §jes ”;:ratu ‘ ir taip išbalan-į 

i Bostone, kurios bus trans-! nita/inis .^^riktas ir algas- suoto< kad Jengvai galima
liuoiamos pei televizijos T) d;rstr;kte narejp.ūnnms vienu pirštu pasukti, rpiškia.' j ir 38 kanalus ir 8 kanalą, me dIrs‘nkte pareigūnams., _

Kazimiero! Nevv Yorko valstijoje; ge-i Chicagoje mokesčiai vis j karnpės pilies užpakaliniu

P. J.
10 vai. 
ehora?

ryto. 
giedos

Religinis koncertas

Kovo 19 d. šv.

statymą geros salės įvairiem! 
lietuviškiem reikalam. Prieš 
keletą metų norėta dabartį-.
nį Sandaros namą praplėsti,' domaTTumls" bet tada tik 8 balsų persva-,f!omas lun,as* 

ra projektas buvo atmestas. Į
Dabar vėl pražiopsotas ir j 
Franklino klubo 
gijimas. Kodėl 
sunku suprasti

iv' kanauts or^es^ras» bus turi-! Vargonais chorą 
J. K. : nirga loterija, Įėjimo dova-Į palydėjo jaunas muzikas, 

į nos, veiks baras. į konservatorijos studentas
Dovanokite savo drau j ! Saulius Cibas.

atsieis tik $7, o tas, kuriam Pradžia 8 vai. vak. Įėjimo 
ji bus dovanota, per metus auka — $3.00. į Programoje buv
kas savaitė gaudamas Kolei-; ' Palestrina. Dubois
Keleivio prenumeratą. Jums Bilietai iš anksto gauna-Į viniai. Sugiedota ir pora Ju-, 
vj, jus tikrai atsimins. mi pas komiteto narius: Bos-l liaus Gaidelio kūrinių. Kon-

Nutarta gegužės 13 d. su 
rengti "Gintaro balių“ gra

buvo religinis! ^užės mėnec: choras vyks Į keliami ir keliami, nes pini-į vartų flurvs taip nat iš vieno ■ siskelti tokius milžiniškus 
koncertas. į kurį atsilankė* Hartforda. Conn., dalyvauti gai visokių neatsakingų pa-i luito, sveriančio 9 tona?, bet; koralų uolo? luitus, juos ap- 

iečių, nema-: Etinės Ka.aHkių Moterų Į reigūnų bereikalingai sukasi ant savo ašies taio į'aiyti sau pageidaujama for-daug broektoniečių,
žas būrys buvo atvykusių iš! Sąjungos šventėje.
Bostono ir 
vietovių.

dar

Programą atliko 
Juliaus Gaidelio

tolimesnių! Choristai, įimtai įvertin-j 
darni komp. Juliaus Gaide' 
lio pasišventimą, uoliai lam 
ko repeticijas, nors kaiku

• švaistomi.

komp.

Illinois šalpos krizė

Šiuo laiku Illinois valsti-

pat lengvai, 
nės durvs.

kaip ir fronti-
yti sau pageidaujami

ma, parvilkti iki konstrukci-
I :os vietos ir luitais nuo vidų. 
1 tiniškai 8 iki 30 tonų susta
tyti Į jiems skirtas vietas su 
matematišku tikslumu. Di
džiausia jo akmenų daugu
ma yra daug sunkesni už E- 
gipto Didžiosios Gizeh pira
midės akmenis po dvi tonas

I Įėjus vidun, atsiveria sta- 
i čiai užburtas koralų akmens 

Įvairių 
krūmų |

bei linksmai žydinčių gėlių: Į
pat? sodelis pristatytas erd-!

vadovaū-} riems reikia ir iš toliau at-J joje yra beveik visas milio-; sodas> prisodintas 
- nas šelpiamųjų, kuriems iš-; pusiaujo medžiu ir 

per metus vienas
” 800 milionų dole- 

naujo biudžeto šalV IK' VI I ’I Vilei lo, k , • • •» 1- X i. •iatn artimai talkininkauja i pai trūksta dar 680 milionų, paties tska-1 svorio.
---- ---  - 1 | kurie bus paimti iš esamų at-Į hnet« be' isskulpturuotų fi-1

choras sargos fondų. Šelpiamųjų ; _malonu. Leedskalninšo Koralu Pi
lį valdo kažkokie nuominin- 

50 suaugusius, o 
centus kasdien 

įleidžia nužiūrėti nuo 9 vai. 
30 vai. popiet.“
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

NUOMONĖS SKYRĖSI

„Literatūra ir Menas“ ko
vo 18 d. šitaip „traukia per 

dantį“:

„Skundžiamės, jog mūsų 
sveikatą nuolat ardo garsų 
perteklius. Neteisybė. Štai 
i „Dainavos“ kokteilių barą 
atėjo grupė svečių, kurių 
tarpe buvo vienas kurčias. 
Visų nuostabai, jis labai idė_ 
miai klausėsi programos, o 
išeidamas pasidžiaugė:

„Norit tikėkit, norit — 
ne. bet aš viską girdėjau, o 
jūs sakote — decibaliai“.

Deja. žmonės su normalia 
klausa negalėjo pritarti — 
jie skubė’jo pas ausų gydyto
ją-“

Apdovanojo

Morduchui Šerui „už nuo
pelnus, gerinant darbo sąly
gas ir kultūrą, organizuo
jant darbo žmonių poilsi, 
ir aktyvią visuomeninę po
litinę veiklą“ suteiktas „nu
sipelniusio kultūros-švieti
mo darbuotojo garbės var
das ; Nikolajui Kuksovui 
’už nuopelnus, vystant pra

monę, ir aktyvią visuomeni
nę veiklą“ suteiktas „nusi
pelniusio ekonomisto garbės 
vardas“, o Michailui Usovui 
„už nuopelnus, mechanizuo
jant žemės ūkio gamybą“,

Vienas rusas dešimčiai 

lietuvių

The New York Times ko
vo 13 d. laidoje įdėjo savo 
atstovo Maskvoje T. Shabad 
straipsni apie Estijos ir Lat
vijos kolonizavimą rusais.

Esą. tų kraštų komunistų 
vadai susirūpinę gyventojų 
nepasitenkinimu ir pradėję 
ideologinę kampaniją, ska
tindami rusų atvykėlių pa
kantą.

Pagal korespondentą, ry
šium su pastoviu rusų gabe
nimu. Latvijoje ir Estijoje 
jaučiamas vis didesnis neri
mas. Rusų kolonistų į Latvi
ją kasmet atvyksta apie 14. 
000. i Estiją — apie 9,000.

Kolonizavimo vaizdas e- 
sąs toks: Latvijoje vienas 
rusas tenka dviems latviams, 
Estijoje — vienas rusas 
trims estams, gi Lietuvoje 
tas santykis esąs — vienas 
rusas 10-čiai lietuvių.

Lietuvoje santykis žymiai

Unijų vadovybė gina 
laisvą žodį

AFL-CIO UŽ PAVERGTŲJŲ SEIMĄ

AFLCIO Vykdomoji Taryba 1972.11.18. Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo reikalu priėmė tokį nutarimą:

„Po to, kai Stalinas sunaikino devynių suvereninių 
Rytų Europos kraštų (Albanijos, Bulgarijos. Čekoslova
kijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos ir 
Vengrijos) valstybinę nepriklausomybę, šių kraštų kai 
kuriems demokratiniams vadams pavyko iš komunistų ti
ronijos pasitraukti ir rasti prieglobstį laisvajame pasauly
je. Mūsų šalyje tada buvo sudarytas Laisvosios Europos 
Komitetas, kad tiem laisvės kovotojam padėtų išlaikyti 
tautinius komitetus ir skelbti pavergtųjų savo kompatrio- 
tų branginamą asmens kilnumo ir žmogiškosios laisvės 
tikėjimą.

„Tąja dvasia buvo sukurtas devynių tautinių komL 
tetų koordinacinis junginys — Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimas (ACEN). Jame susitelkė profesinių sąjungų ir 
valstiečių tremtiniai vadai, parlamento ir vyriausybės

IR AŠ NORIU BOTI 
AMŽINAS SKAITYTOJAS ROMANAI

Jurgis Gliaudą. BRĖKŠ- 
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

Perskaitęs A. Balsio laiš
ką Keleivio nr. 12, ir aš ap-*

> sisprendžiau būti Keleivio 
amžinas skaitytojas. Kartu 
su šiuo laišku siunčiu $125.^^^' IŠEINU...,

psl., kaina $4.o0.
Juozas Simauskas į

Chicago, III.
• * *

P.S. Nuoširdžiai dėkoja
me už tokį pasiryžimą ir pi
nigus. Mes tamstą įrašėme į
amžinųjų skaitytojų sąrašą. į MUNO SŪNUS, romanas iš 

Administracija

LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

GANA TO JUNGO, Kip-

Birutė Kemėžaitė, SU- i10 Bielinio atsiminimai, 492 
294 psl.. kaina $5.00.

MES VALDYSIM PA- 
Rezistencija, romanas, ■ ŠAULĮ, parašė L. Dcvydė- 

parasė R. Spal’s, 429 psl., J nas, I tomas 268 psl., II to- 
kietais viršeliais, kaina —, mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
$6.00. Į kaina $4.00.

Andrius Valuckas NE- LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai, 416 
psl., kaina.................... $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo-
Ino Ka«rio> 480 psl., kai-

Andr'us Valuckas, NE-į na ........................ . $2.00
MUNO SŪNŪS, II tomas.

suvalkiečių ūkininkų
mo 1935 m., I 

ŠVEDAI NUVAINIKUOJA psl., kaina $3.00.
SAVO KARALIŲ

Mažai teisių ir dabar be
turi Švedijos karalius, bet 
norima jas dar susiaurinti.

Į parlamentą yra įneštas 
įstatymo sumanymas, kurį 
priėmus, karalius nebeturės į

sukili- j 
tomas, 280!

428 psl, kaina $4.00.
Aloyzas Baronas, PAVA

SARIO LIETUS, 261 psh, 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

DIENOJANT, Kipro Bie

linio, 464 psl., kaina....$2.00
PENKTIEJI METAI, Kip

ro Bielinio, 592 puslapiai, 
Kaina .................................. $2.00

ATSIMINIMAI LR MIN-
teisės skirti ministrų P^mid LIf^' JYS, Kazio Griniaus, I to-
ninkų (tai darys parlamento!- uremiiuotas romtnas inas’ 300 PsL kaina .......$2'
nb-mmint-ud •C1A1’ premijuoias> i Omanas,.C 1 v • • • Įr. i 2. • 2." 2.* • , t Virll, Į7I V2l J LiVJ Lclo ĮUIIK

nariai, iškilūs intelektualai. Savo leidiniais, Laisvosios 1)1!n?1?m ah.’, ,vlltl.n . .304 pusi. kaina $4.00.
mimnko parinktų ministrų. * 1

Europos radijo transliacijoms medžiagos paruošimu ir j Birutė Pūkelevičiūtė, —
kita konstruktyve veikla Pavergtųjų Europos Tautų Sei-! Dabar karalius, pagali RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS, 
mas labai padėjo palaikyti pavergtųjų kraštų tautose Į konstituciją, yra vyriausias premijuotas romanas, 237 
gyvas laisvo apsisprendimo viltis ir laisvės siekimą. į kariuomenės vadas. Įstaty-( psl., kaina $5.00.

! mo projekte sumanyta irtą p} . PULKIM
„1959 Kongresas kiekvienerių metų liepos trečiąją karaliaus atimti. I ąjuj KELIŲ... romanas iš į

savaitę paskyrė Pavergtųjų Tautų Savaite, paskyrė proga ' ATSIUNTĖ PAMINĖTI ' kun- Strazdelio gyvenimo ' 
per visą šalį vėl ir vėl patvirtinti Amerikos tikėjimą ir vil
ti į šių tautų laisvę. Nuo tada prezidentai Eisenhoweris.; yye vVill 
Kennedy’, Johnsonas ir Nixonas išleisdavo Pavergtųjų

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas. 336 psl. kaina $5.

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios Įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 173 psl. kaina $2.00.

World by Liudas Dovydėnasaukštesnis lietuvių naudai,, Tautų Savaitės metines proklamacijas, 
pasak korespondento, esąs! i 217 psl ? kaina 00 išleido
dėl aukšto gimimų skaičiaus. J „Amerikos darbininkija visą laiką stipriai rėmė Pa- Romuva, 8420 Jamaica Avė.

j vergtųjų Europos Tautų Seimo veiklą, kaip labai naudin^ Woodhaven, N.Y. 11421.
’ gą išlaikyti ir skleisti žmogiškojo vertingumo ir laisvės Tai autoriaus lietuvių kai. 
i idealams tarp pavergtųjų. Iki 1971.XII.31. visos demo- ba išleistų atsiminimų „Mes 

. ! kratų ir respublikonų vyriausybės Pavergtųjų Europos valdysime pasaulį* angliš-
Tiesoje Danutė Kadžiu- 7autu sejmo veiklą kasmet materialiai paremdavo apie ka* Pataikytas leidinys. La 

lyte aprašo, kaip vienoj po-, noi J™™-) mi

Kaip patekti pas dantų 

gydytoją

kun. Strazdelio gyvenimo ' PASKUTINIS POSĖDIS, 
I tomas 200 ps.. kaina $2.00' Juozo Audėno atsiminimai, 

Conąuer the tomas 160 ps., kaina $2.00 i 227 psk, kaina........... $4.00
Anatolijus Kairys, IŠTI-! KONTRŽVALGYBA LIE- 

KIMOJI ŽOLE, 254 psl. ro- TUVOJE, Jono Budrio at
manąs. kaina $5.00.

k tr. Tarulis, VILNIAUS 
RuEAS, 495 psk, kaina 
mirKŠtais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Nemunas teka per Atlan-

simuiimai.
$2.50.

RAŠTAI - 
ATSIMINĖ

224 psl.. kaina

zas Liūdžiu
plcii, . . .
ATSIMINIMAI

STRAIPSNIAI, 

L* i i, paraše Juo-
24 b pusla- 
... $3.00.

APIEbai gera dovana, jei norime ta, Vytauto Alanto 5 nove-1 • * 1 • J • 1 - ~ . e U . ' f

ir susiduria su gerai nusi- sj0 j ck ų visą finansinę paramą Seimo veiklai turėjo siekti. vampv oi g’ oi
Buvo suvažiavę komsomolo į teikusia“ registratore: j „„traukti. ■' - „ . - « 75

Knyga gaunama ir Kelei-
’ — Dukrele, negaliu po sa= , „Rytų Europos tautose plačiai žinomo ir įtakingo v*° administracijoje. riaV^i auIsi

komunis= o.raudTaišneka skaiįTkuJ; Pavergtųjų Europos Tautų Seimo, rimtos sovietinių studi-, CRAŽ’NTI iš knygnešio kun. M. Sida-
tinės jaummo sąjungos 17-, genutė ‘ " i jų institucijos, uždarymas neabejotinai tas tautas vers A A - 1 ravičiaus gyvenimo, 233 psi.
tasis suvažiavimas, kuriame, i  Sekantis! ■ daiy ti išvadą, kad Jungtinėms Valstybėms jų laisvo apsi=; PETICIJAS I kajna $2.50.
pagal Tiesą, dalyvavo 729, _  milt-rol® j sprendimo teisės ir jų demokratinės aspiracijos daugiau! 1 Vacys Kavaiiūnas. KAL

' neberūpi. Į. Amerikos Lietuvių Tary- NŲ G1ESM£j p,emijuotat

atstovai

Vilniuje įvyko
jaunimo sąjungos

atstovai, atstovavę 295,000 
komjaunuolių.

— Dukrele...
— Sekantis!
— Eisiu pas vyresniąją,

T , i , , ...... gal padės, — aimanuoja nu.
Į centro valdybą išrinkt., « < ;

(surašome Tiesoj paskelbtai
— Klausvk! Ten tokia at-eile): V. Chadzevičius, G.

Denisovas, S. Jasys. R. Ju-! eis skųstis. Žiūrėk..., — tuo Į 
deika, V. Kybartas, V. Kli- i metu kažkam skambina re- 
kūnienė, G. Marcinkevičių- gistratorė. — Sekantis! 
tė, V. Morkūnas. J. Nikuli- į — Ir man greičiau. Skau- 
nas, E. Poškus ir N. Vaitke- ■ da. visą naktį nemiegojau,— 
vičius. į kalba vyriškis.

— O aš su tavim nakti

i ba šiuo metu tvarko visas at- romanas
„AFL-CIO Vykdomoji Taryba didžiai apgailestauja , f^tas peticijas, kurios bus $2 50 

tokį ūkio atžvilgiu dirbtini ir politikos atžvilgiu klaidingą į hejktos prezidentui Nixonui Aloyzas Baronas; VlENl 
ėjimą. Toks dirbtinis taupymas ir save žudanti politika ; "a_*n _Ž.1O _ ™enesL..-.įd_Jai MEDŽIAI, 117 psl. kat

labai rimtai pažeidžia mūsų šalies inspiruojančius idea
lus ir gyvybinius interesus., taip pat demokratinius sie
kius. kurie laisvojo pasaulio tautas draugėn suteigia daug ( 
daugiau, nei formalūs diplomatiniai paktai ar viršūnių 
susitikimai.

NEPRiKLAUSOiMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
i^^^un^i ...... .*.... .

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų 11 tomas, 476 psk, kai
na $7.00.

ANTANAS SMETONA
VEIKLA. Parašė J. 

154 psl., kai-
i n h

SIAURUOJU TAKELIU, 
na $ 1.50. K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,

Vytautas Volertas, UP£ kaina ............................... $2-
TEKA VENCIAIS, romanai

201 psi.. kain; IR JO
Aiugustaitis,

Pirmuoju sekretorium iš
rinktas V. Morkūnas, o jam 
prižiūrėti antruoju sekreto
rium paskirtas „didysis bro
lis“ G. Denisovas.

Siūlo gėles vežti iš Gruzijos

„Literatūra ir Menas“ ko
vo 18 d. rašo:

nebuvau!
Kas dar gali — visi šyp

sosi. Toks sąmojis. Išsiduo- 
si, kad nepatinka, — gal li
tavę pavaiys, ir apie tave 
paskambins...

J. Karosui 60 metu

„Mūsų šalis vadovavo laisvajam pasauliui, remda- 
ma demokratinių pabėgėlių nuo nacių teroro veiklą. Jei 
nebūtų Amerika šią paramą suteikusi, iš Hitlerio jungo 
išvaduoti kraštai būtų praradę savo kaikuriuos iškiliuos 
sius pokario vadus, atstačiusius demokratiją ir valstybinį
gyvenimą. Būtų moraliai neatleistina ir politiškai savižu
diška Jungtinėms Valstybėms su kovotojais prieš komu
nistinį totalizmą apsieiti ne taip kilniai, kaip kad buvo 
elgtasi su tais, kurie kovojo su nacių despotizmu.

prašo visus dar neprisiuntu. 
sius pasirašytas peticijas kuo
5™‘^siai j?s,acsiųs^jai: 1TEKA VENCIAIS, romana, iNEPRIKLAUSOMYBĖS 
2 in cncoo St’ ChlCa'į332psl.. kaina $3.50. SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus

B‘-60629. j Alė Rūta. KELIAS {• atsiminimų (1918-1940) V

netoli MILIONO ■ ^AIRŲ. premijuotas roma- tomas, 29o psl., kietais vir<
1 nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psi. 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas. GY

i 3°,

Lietuvių Fonde jau yra 
$733,636. Šiais metais, mi
nint fondo dešimtmetį, no
rima pasiekti miliono.

Fonde yra 2,952 nariai, į-

VENIMAS YRA DAILUS

romanas iš lietuviu emigran- 
psi. ka-

šeliais kaina $3.75.
GYVENIMO VINGIAIS, 

dr. P. Kalvaitytes-Karvelie- 

nės, 360 psl., kaina . .$3.50.
SIAUBINGOS DIENOS, 

1944-1950 metų atsimini

mai, paraše Juozas Kapa
činskas, 273 pusi. kaina $3.

PER GIEDRĄ LR AUD-

Senam komunistui, iau 13 
f metų pirmininkaujančiam 

’ Mūsų skaitytojas vilnie-. Lietuvos žurnalistų sąjungos 
tis P. Karvelis atsiuntė laiš-Į valdybai. „Mokslo ir Gyve. 
ką. kuriame su kartėliu pri- ‘ nimo“ žurnalo vyriausiam
simena... Motinos dieną,, redaktoriui, nuo 1950 metų užgniaužimas drąsių ir konstruktyvių pastangų tų, kurie

' Todėl Vykdomoji Taryba griežtai reikalauja vyriau
sybę neįeisiant atšaukti savo potvarkį sulaikyti paramą 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimo veiklai. Toks staigus

tuos vargus, kuriuos teko iš
kęsti, bandant nusipirkti pri
valomąją pasveikinimo gė--

listikos profesoriui Jonui
Karosui kovo 20 d. sukako
60 metų amžiaus. Jam yra

Iš tikrųjų gėlės Vilniuje j suteiktas nusipelniusio kub
vis dar tebėra „neišspren- ? tūros veikėjo garbės vardas.
džiama“ problema — par-Į o i i *• •• j
i. * - -• - Sukakties proga lis apdo-duotuvese gražių geliu ne vi-1 . J. 1 „

, . 6 . \v . 7 . (vanotas Auksciausios Ta-sad rasi. o privatininkas lu-: , -n /-u-- .. .G. j . , . rvbos Prezidiumo Garbes pa uz žiedeli -------

Vilniaus universiteto žurna-J buvo priversti apleisti savo tėviškes, kurios tebėra tota- 
lizmo junge, didžia i pakenktų tarptautinių įtampų tik^ 
ram atolaidžiui ir AFL-CIO ir visos amerikiečiu tautos

nešs ne mažiau, kaip poj 242
$100. Dr. J. Kazicko yro dirt na*2;, , _ . _ . „ . .
džiausiąs inašas — $20.000. ‘ Nendre» AIDAS TARP

Fondas Der 10 metu iš1 DANGORAIŽIŲ, romanas, RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- 
prlTntą lie^vL 8«5 psl, kaina $5. minimų (1909-1918) IV to-

Jeronimas Ignatonis, LŪ- i mas. 2«2 psl., Kaina kietais
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 ; viršeliais ...................  $3.75,
MINDAUGO NUŽUDY ; To paties autoriaus tomas 
MAS, Juozo Kralikauskc : VI kietais viršeliais $3.75, 

premijuotas romanas. 24' i minkštais $2.50. 
psl.. kaina £3 Viktoras Biržiška, DĖL
Aitvarai ir giria, Jurgio! MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi-

devynis kai 
liūs. Todėl, matyt, vertas dė
mesio skaitytojo pasiūlymas? 
— vilniečiams savanoriškai 
visuomeniniais

rastu?

Išleistas Kleopo Jurgelio-

taip karštam troškimui patvarią pasaulio taiką atsiekti. 
Dar daugiau, šie laisvės kovotojai per eilę metų patikimai 
ir plačiu mastu bendradarbiavo su Jungtinėmis Valstybė
mis. siekiant laisvės ir taikos. Mes todėl kviečiame vyriau
sybę nedelsiant atnaujinti Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mui kilnią materialinę paramą.

„Piezidento kelionės i Pekinga ir Maskva išvakarėse

reikalams jau yra išdalinęs 
$172,000.

Fondo narių suvažiavi
mas bus gegužės 5 d. Chica
goje.

Šiuo metu fondo valdybai 
pirmininkauja dr. Jonas Va. 
laitis.

Imkit ir skaitvkir 

knygą

TERORO IR VERGIJA

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Gliaudos romanas iš partiza- nimai (1920-1922 m.), 312 

nu veiklos. 254 psl., kaina i psl., kaina minkštais virše-
j $4.50.
į Aloyzas Baronas: LIE? 
! TAI IR BEDUGNĖS, pre

liais $2.50. kietais—$3.75. 
DANGUS DEBESYSE,—

1918-1919 m. išgyvenimai,
I mijuotas romanas, 279 psl parašė Jucza< Švaistas, 325 
• caina $3.60. psi., kaina minkštais virše-

Vytautas Alantas: TARF 
(DVIEJŲ GYVENIMŲ. 46f

. , nio eilėraščių rinkinys „Glū-i yra labiau nei bet kada reikalinga iš naujo ir nedvipras-
. Pa&Ųndais di liūdi“. K. Jurgelionis mi-l miškai visam pasauliui parodyti Amerikos ištikimybę!

tybos arbk prieš Kovo 8-ją... Į ‘6 1963 metalS kallfo’nlJ0J'' la,svam Wre"d.‘m“ , ,
* * * ! reikalui, kuris yra pats būtinasis tam, kad pasauly tnum- bro(jaj

Plungėje pastatyta 350 lo- fuotų taika ir laisvė.“
„atidalyti specialius oro rei 
sus Yilnius-Tbilisis ir leisti
skraidyti vipn tik vyrams“. vų ligoninė,

Į 3pcl Iroina $4.56
Joje smulkiai aprašyti*! Agonija, romanas,

i bolševikinio teroro sistema j laida, parašė J. Gliaudą. 406
narndvti ištiki-rvbe tos v?.rsų !tov<klos, kuriose i psl.. kaina $5.00.

kentėjo ir žuvo mūsų Pragaro vyresnysis.

LLK

ir žuvo musų Pragaro vyresnysis, pre- 
seserys, giminės ir mijuotas romanas, parasė 

draugai. Knygos kaina — Vytautas Volertas. 273 psl., 
75 centai. kaina $5.00.

psi.
liais $2.50. kietais $3.75.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pet- 

antra •Onelės Orintaitės, 231 psl., 
Kaina $3.00.

Nuo krivūlės iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psk, kaina — 

| $5.00. _ ______ _
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Pasikalbėjimas

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Nušokti nuo tilto, tėve.’ 
reikštų savižudystę. Eutana
zijos draugija tokios prie-, 
monės niekam nesiūlo. Ji pa-* 
taria mirti garbingai. Bet 

i jeigu žmogus pasiekia jau 
tokio amžiaus, kada jis šiam 
pasauliui jau nebenaudin
gas, ir kada gyvenimas pa
sidaro ‘jam sunki ir dažnai

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

BUČKIAIS VILIOS 
PIRKĖJUS

Po $1 aukojo \Y. Tomkų- Viena Didz. Britanijos ga
nąs, Manchester, Conn.. Ch, 
Gaidys, Nashua. N.H., L 
Geathe, Kenosha. Wise„ K. 
Kiselevich, Methuen. Mass..

žolino stotis paskelbė ieš
kanti dviejų gražių jaunų 
vyrų ir keturių tokių pat mo
terų. kurių pareigos bus pa

j J. Ažusienis, Euclid. Ohio, bučiuoti gazolino pirkėjus.
Stoties savininkas mano, 
kad jis tuo būdu padidins 
savo biznj.

, . x j • iA. Kalasinskas, Cleveland.
skausmmga našta, tada jau, ow p Petronis, La Šalie, 
-ra inasmes tokį genimą, Que A Račergis. Jlontre-

inti l I tiLrvmn oionihon I Y _

Poezijos knygosvisokiais vaistais, Įvairiom1 nitnė, Fržinklin. Mass., B. 
priemonėm jo kančias ilgi-< Sadauskas, Scranton, Pa., 
na. neleidžia numirti. Pa-ĮA. Padolski. Paris, Ont.. E. 
prastai žmogus bijosi mir^ Martyšius, Wrentham. Mas- POEZIJOS PILNATIS, 
ties. Bet yra ir tokių, kurie! sachusetts. Ch. K ry žiavičia, Bernardo Brazdžionio poe-
bijosi ir senatvės susilaukti. 
Štai, arkivyskupas Fullon 
J. Sheen, kuriam sukako jau 
78 metai, anądien pasakė: 
"Aš prašau Dievo, kad aš 
krisčiau negyvas, nesulau
kęs 80 metų“.

kiek jam metų da

Nevv Haren. Conn., M. 
Stracki, Lovvell, Mass.. A. 
Farbes, Toronto, Ont.

Po 50 centų: G. Gricius. 
Waterto\vn, Mass.. N. Gavė. 
nas, Atlantic, N.I., R. Sa- 
nauskienė. Nieholson, Pa., 

i A. Foktas. Lethbrio^e, Alb., 
i J. Jurėnas, Lachute, Que.
Į M. Mencas. San Jose, (’alif., liais $4.00.

zijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.

Tau, sesute. Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl.. iliust
ruota, kaina kietais virše-

— Kai jis taip sakė. tėve. J- Svvetik, Yucaipa, ( alif. 
am ėjo septyniasdešimt šešj Garionis, Chicago. III , Ajam ėjo septy 

tieji metai.

— Ei, tėve. kodėl taip svy_> — Ne, Maiki, ne taip. Aš 
moji? Gal Zacirka švenčia : norėjau pasakyti, kad jolai- 
savo gimtadieni, ar ką? • mė, kad priklausė priešees-

! lyvos Smerties Susaidės, ku-
— Jes, Maiki, pas Zacirka’ ri pašaukė kunigą, kol buvo 

ga vau išgerti. Ale tai nebuvo Į
jo gimtadienis, o Džimo Ka-: — Ar laimė, kad automo.

> bilis jį parmušė?

Dennis, Detroit. Mich.. S. 
j Grušauskas, Nevv Britain,

— Ar tu ispėsi. kiek man Conn., A. Sedaras. \\are-.
metelių? " ' housepoint. Conn.. K. Gu-

• dauskas, E. Chicago, Ind.,
— Spėti aš nemėgstu, tė-'A. Deveika. Hamilton, Ont..

ve. i M. Pulkauninkas. Lethbrid-
' ge, Alb., A. Kalninia, Gana-

— As, Maiki, savo am- noque, Ont., A. šaukštas, 
žiaus tikrai neatsimenu, ale Chicago. III., J. Jankauskas, 
jaučiu savo kauluose, kad aš st. Petersburg, Fla.. A. Lu- 
jau persiritau per 100 pava- kas, Detroit. Mich.. V. Gud- 
sarių. Daugiau svieto ma- gįs, Fort Johnson, N.Y., A. 
čiau, negu Kapočiaus enci- Saladžius. Montreal, Que„ 
klopedija. Ir noriu dar dau- a. Gaidis, Ozone Park, N.

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti 
72 didelio formato puslapiai 
puošniai išleista knyga, kai 
na $5.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ

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

Dienojant, 464 psl.t
Penktieji metai, 592 psl.
Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 

Sovietų Rusija, 309 psl.

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

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

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

:i'niia]irwj::iii«iinminiiiiiniMWMiiiiBiriiir'iniiiii' irtiiriiiiwjirrjnnnmniiim>rr "riirir'ir'TiiM—

MINTIS
I

ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
Vai t kus, 86 psl., kaina 
$1.50.

METŲ
ruolis.

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris kų tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke
leivio Įstaigoje. Kaina $2.00.

4 ’5 W :

zelėko pakasynos.

— Kazelėkas mirė? i gyvas. Kitaip būtų numiręs!
be paskutinio patepimo. Ži- ją pamatysi.

— Jes. Maiki, užkasėm—į nai. Maiki. aš patarčiau ir
amžiną jam atilsi. ! tau Įsirašyti i mūsų susaidę.

į Juk ne laikas bus tada kai
— O kas jis buvo? -aksidentas atsitiks. Jes, Mai,

giau pamatyti. Tikiuosi dar 
laisvą Lietuvą pamatyti.

Aš netikiu, kad tėvas

Y.. M. Pleskus. Maspeth, N. 
Y.. B. Pauža. Nevvport 
Beach, Fla., A. Kazakaitis, 
Chicago, III.

VINGIAI. Alf. Ty
’ 176 psl. kaina $3. Siame numery yra šie įdomūs straipsniai: 

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, j Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis:

psl kaina $2 50 t ”raellyJe besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par-
į tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J, Va.: Socialistų Inter- 

antspaudais., j nacįona|a$ įr Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu

voje; J. Vlks.: Kiprų Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sųjū- 

•, dis ir

Po Dievo
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 

i iliustruoti, 106 psl., kaina
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio sų-

— Ar nori bečyt?

”bečyt‘
, ki, prisidėk. Gera apsauga

— Jis buvo Ščeslyvos? nuo nelaimės. Amerikonai 
Smerties Susaidės maršalka. į tokios susaidės neturi.

S
— Ar tai dėl to reikia pari _ Turi< tėve, turi. 

sigerti?
| — Aš negirdėjau, Maiki.

— Nu, ‘juk Amerikoj to-i
kia mada, kai vienas numirs-Į _ Yra dvi organizacijos, 
ta, tai jo frentai po laidotu-; tėve, kurios siūlosi paleng- 
vių susirenka užkąsti ir iš-įvinti seniems žmonėms am- 
gerti, ar nežinai? Į žiu. Viena vadinasi "Ameri-

’kos Pensininkų Sąjunga“
— Keista mada, tėve. Į kuri leidžia senam amžių: 

pritaikytą laikrašti, siūlo pa
našių knygų, pardavinėja 
vaistus, organizuoja ekskur.

— Kam čia "bečyt“. tėy «/
ve? Su Lietuva bus taip, « 
kaip diktuos tarptautinė di
džiųjų valstybių politika.

— Kodėl keista? Aš mis- 
linu. kad tai gera mada. Juk 
pasilinksminti reikia. i sijas bei keliones Į tolima? 

i šalis ir kitokiais būdais mel-- Būtų daug geriau, tėve,, žj ininkus. Tai vra ne
jeigu mirusiojo draugai su- ka]t‘u var(,u isi(iengus 
mestu likusiai io seimai po , . • • .. •
keletą dolerių grabonui ap-Į J
mokėti ir kitoms išlaidoms.)
Gal ir ligoninė brangiai kai, 
navo, o likusi našlė su vai
kais gali būti neturtinga.

— Žinai, Maiki, kad Ka^ 
zelėkas buvo singelis, tai ne-.

ninkams išnaudoti. 
3.000.000 nariu.

Ji turi

Bet ar ji rūpinasi. ka( 
smertis būtų lai

minga?
žmogaus

Visiems aukotojams mū- $3.00. 
su nuoširdus ačiū. ‘ cie-tao dai oat to 1 ! jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas-.Mergaitė su apelsinu; K.

. , . . , .. I J/-OS BALSAI J. Smals-Į s i; y. Žilinskaitė: Juokai.
Administracija tonus. 22x psl. kaina 75 c. Į 2urna|a ,eidžia Lie,uyM SoiiaUemokratų Partijo, 

Užs. Delegatūra.

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

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

Cicero, III. 60650.

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127.

Nevv Yorke "MINTIS“ gaunama "Darbininko“ admi
nistracijoj (910 Will«ughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221)

V,

PRISIJUNKIT PRIE TŪKSTANČIŲ 

PATENKINTŲ MŪSŲ KLIENTŲ SĄRAŠO!

Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias kelias 
siųsti DOk'ANAS savo giminėms arba draugams

Į LIETUVĄ ir S.S.S.R.
yra nupirkti jiems

SPECIAL PREFERENTIAL ROUBLE 
GIFT - CERTIFICATES 

Specialius, teikiančius pirmenybę,

RUBLIŲ DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS

• Jie galioja specialiose užsienių valiutos krautuvė
se daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir S.S.S.R.

• Prekių kokybė yra aukšta, kainos žemos.
• Galiojimo laikas neribotas.
• Gavėjas nieko nemoka.
• Pristatymas ir patenkinimas grantuotas.
• Pakeičiama i vietos rublių valiutą, jei pageidauja.
• Suma neribota.
Patariama juos siųsti, nes dovaną greitai gaus.

Paprašykite informacijų apie

AUTOMOBILIUS ir BUTUS!

Dėl savo saugumo siųskite užsakymus mūsų prisi
jungusioms firmoms:

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tet, 215 WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., Floor 21 st,

Nevv York, N.Y. 10022. Tel.: (212) 758-1150/1

PACAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadvvay, Nevv York, N.Y. 10019 

Tel. 212—581-7729

ar tiesiai Į vieninteli Įgaliotą VNEŠPOSYLTORG 
atstovą Amerikoje

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

NEVV YORK, N. Y. 10001
(212) 685-4537

— Ale tu žinai, kad gegu
žės 22 dieną Niksonas skren. 
da Maskvon, tai tą politiką 
jis galės pasukti mūsų nau
dai. iI

— Ne, tėve. jis važiuoja! 
savo naudai reikalus sukti.) 
Apie Lietuvą jis tenai nekabj 
bes. nes tai galėtų sugadinti: 
santykius su sovietais. O jis 
važiuoja tų santykių gerinti.

— Nu, tai kibą parašykim 
jam koki petišiną, kad Lie
tuvos nepamirštų. Kaip tu 
rokuojai?

— Aš manau, tėve. kad 
tai būtu tuščias darbas. Pre-c.
zidentas jokių peticijų ne
priima ir jų nemato. Tokių 
popiergalių žmonės prirašo 
jam tūkstančius. Visus juos 
-uima tarnai, o siuntėjams 
tik parašo mandagų atsaky-Į 
mą, kad prezidentas dėkoja 
jums už laišką ir turės jį sa
vo omeny.

— O aš. Maiki, rokuoju, 
kad mūsų prezidentui rūpi 
ir Lietuva ir lietuviai. Pama
tysi. kad irSimą Kudirką jis 
parsiveš iš Maskvos.

— Tėvui valia taip galvo
ti: juk taip galvoja ir kiti; 
niekas nedraudžia. Bet ko
kia iš to nauda?

— Būk ceplyvas. Maiki, j 
palauk, o naudos galės būti.

ir "Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., VVoodhaven, 
IĮ N.Y. 11421).

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 
IŠSIUNTINĖTAS

"K E L E I V I O“ 1 9 7 2 METŲ

Kalendorius
... . ... . , —Tokiam tikslui, tėve, v.paliko nei nas es nei vaikų., ,.a kiw 0 anizacija. j; vadi 

Dar jo laime, kad priklausė; nasį vAmerikos Draugijf 
pilė musų susaidės. , Eutanazijai'*. Eutanazija y

— Kokia laimė? įra kalbos žodis, kuri.
! reiškia gerą mirti . arb;

— Nu, kitaip gal būtų nu-! mirtį • Tai yra be
miręs ant stryto, be paskuti.' ve^ tas PatS\ .P

dabar su-: -česlyva smertis . Si drau 
' gija Amerikoje pasirodė 
prieš dvejus metus; tada j' 
turėjo 600 narių, o dabar tu.

— Kodėl tėvas sakai, kad-rinti jau apie 6,000 galvų 
jam būtu reikėję numirti- Taigi dar nekokia organiza- 
”ant stryto“? Ar jis neturėy bet visgi jos šalininkų

I daugėja. Jos mokslu dau
giausia domisi intelektualai,

— Nežinau, gal ir turėjo ir laikraščiai jau pradeda
koki burdą, ale ne namie jis- skelbti jos keliamą klausi- 
mirė — ji paiTnuše armabi- mą: Kam ilginti gyvenimą.I Sunkiausias iš bet kurių 
las ant stryto. Sunkiai suko- kai nėra vilties. laikraščių vienas numeris
liečijo. ir jis tuoj mirė, vos _ Tai ką ji patarta to-'huvo Nevv York Times 1965 
spėjo kunigas pribūti. Tai kiems kaip aš.— nuo tilto m. spalio 17 dienos, nes jis 
vot, kur jo laimė! ; šokti? svėrė 7 svarus ir 14 uncijų.

nio patepimo; o 
saidė pašaukė kunigą, 
patepė, kur reikėjo.

jo namų,

su-:
tai!

Jį redagavo Stasys Michelsonas
Kalendoriaus kaina tik $1.50

"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių, įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS

636 E. Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

KELEIVIOd
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS

Aleliuja
Garsaus Rusijos universiteto privatdocentas dakta-1 

ras Stonis nebevažiuos šiais metais nei j Krimą, nei j! 
užsienį, kur jis kiekvienais metais vykdavo, tik nutarė j 
atlankyti Lietuvą, neseniai pirktą tenai dvarelį.

Atvažiavo su savo ištikimu tarnu Jonu, kuris buvo 
vienintelis jo bendrakeileivis visose kelionėse po Rusijos 
ir užsienio garsingas vietas. Nežiūrint į nebejaunus me-: 
tus ir gerą medžiaginę padėtį, daktaras dar buvo neve-. 
dęs ir kažin, apskritai, ar galvojo jis apie gražiąją lytį i 
ir apie nuosavos šeimos sukūrimą. Buvo tai žmogus, susi- ' 
rūpinęs vien tik mokslu, užsidaręs, nekalbus, draugijos 
nemėgstąs ir, gyvendamas dideliame mieste, be mokslo 
posėdžių ir viešų susirinkimų, kuriuose dalyvaudavo pro
fesoriai ir miesto pinigingieji, niekur kitur nesilankydavo.

Dargi nežinia, ar matė kas jį teatre, ar kur koncerte, 
— žodžiu sakant, privatdocentui, be mokslo, kaži daugiau j

ANTANAS VIENUOLIS

KELEIVIS, SO. BOSTON

Velykiniai margučiai

Advokatė dr. M. Šveikauskienė sutiko atsa
kyti į keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir x.( 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivii 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesios š>*m 
adresu:

Dr. M. Šveikauskas. Attornev ai Law.
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Masa. 021 SI

Klausimas

Teises patarimai 12 knygų už$2

Atsakymas

Prieš maždaug 18 mene-j Jei žmogus Amerikoje no
sių mūsų kaimynas, kuris! ri pasislėpti, jo surasti be
buvo "stock broker“ (akci-,: veik neįmanoma. Aš pažįstu 
jų pardavėjas), pasišaukė į žmones, išleidžiančius tūks- 
mane pas save ir pasakė, tančius. samdant vadina-

ar kas rūpėjo.

Šit pavyzdys privatdocento nedraugiškumo: prieš’ 
dvejus metus, pirkęs Lietuvoje dvarelį ir išbuvęs jame 
arti mėnesio, nepadarė nė vieno vizito nė vienam kaimy
nui, ir dėl to jie visi vienu balsu pavadino jį "profesor bez 
wychowania“ — neišauklėtas.

Žmonės vadino jį "bedieviu iš didelio mokslo“, ta 
čiau visi gerbė, susitikę kėlė kepures ir, neprabilę nė žo
džio, lyg pasigailėdami, ilgai lydėjo akimis.

Savo dvarelį daktaras lankė tik antrą kartą: pirmą j 
kartą viešėjo atvažiavęs jo pirkti, antrą — dabar, Velykų. Į

Velykos tais metais buvo ankstyvos, šlapios ir šaltos. 
Nors laukuose sniegas buvo nuleistas ir upės patvinusios, ? 
tačiau naktimis šalo, o dieną niekur purvų nesekė išbristi 
— ir privatdocentas pasigailėjo Lietuvon atvažiavęs.

Tiesa, atsivežė jis daugybę knygų, mikroskopą ir 
šiaip įvairios mokslo medžiagos; be to, dar kasdien gau
davo paštu daugybę laiškų, knygų ir brošiūrų.

Bernardai Brazdžionis

PAVASARIO SVAJONĖ

Ten pavasarį grįžta giedodamos gervės,
Ir pakyla į dangų vyturėlio giesmė,
Ir mane ilgesys per sargybas ten perves,
Ten svajonėj ir aš pakeleivis esmi.

Ten pagojy aukštam skleidžias žiedas žibutės, 
Melsvas, tartum linai, ir kuklus, nedrąsus,
Ten pavasario šokantį vėją pajutęs,
Ima šokt ežere debesėlis šviesus...

Ten — užmerkęs akis — aš matau tartum gyvus 
Ir miškus, ir laukus, ir sodybas žalias, 
Pasipuošusias sodais ir krūmais alyvų,
Ir Velykų varpus, ir verbų šakeles...

Ten žilvičiai žali meta žirginius žemėn,
Ir galulaukėj kvepia pirmoji vaga,
Ten seselė Nery žlugtui vandenį semia,
Ir sumirga gelmėj dausų žvaigždės degą,

Kaip sodybų gimtų žiburėliai užgesę, —
Bet širdy jie gyvi bus ir švies ir neges,
Iš kapų kels tėvų amžių glūdinčią dvasią 
Ir iš viso pasaulio mus tėviškėn ves.

» ♦ * t

(Eilėraštis paimtas iš Bernardo Brazdžionio "Poezi
jos pilnaties“, kuri gaunama ir Keleivio administra
cijoje. Kaina .$10).

kad yra retos progos nusi
pirkti ypatingai vertingų ak

inus "investigators“ (sek
lius). kurie deda visokių pa.

cijų. Jis man paaiškino, kadį stangų žmogui surasti, ir tai 
viena žinoma firma žada Į dažniausiai jiems nepasise- 
pirkti kitos firmos akcijas; ka. Įstaiga, kuri vadinasi 

.. . , , . ! FBI (Fede rai Bureau of In_
.i non priimti keletą priva-j vestigation) ieško nusikaltę- 
cių investuotojų. Jis /pats u t tajs Tamstos b

IaIavui w i T ‘ .... - - _perkąs už 5.000 doleriii irj 
esą, pirktų daugiau, jei turė
tų "laisvų“ pinigų. Prieš tai

vęs kaimynas greičiausiai il
su kitais žmonėmis taip pa
sielgė, kaip su Tamsta.keletą kartų jis man buvo

davęs gerų patarimų dėl ak. i Kadangi tai liečia akci- 
cijų pirkimo, ir todėl as juo, jas> būtų pravartu apie tai 
pasitikėjau. Daviau jam če- pasikalbėti su vietine FBIl • • 1 V. X. • w w Aki jo vardu, bet viršuj pažy
mėjau, kad tai yra skirta 
akcijoms.

įstaiga. Tačiau nėra garanti
jos, kad pasiseks kaimyną 
surasti. Tokie žmonės pakei. 
čia savo pavardes, gauna ki. 
tus vadinamus "means of i-Po poros savaičių kaimy

nas man atnešė į namus 50 ‘ dentification“ (asmens liu- 
’stock certificates“. Pasakė,, dijimus) ir dažnai keičia sa. 

kad per pirmuosius metus vo gyVenarnas jr darbo vie- 
nereikią laukti didelių divi-'tas
dendų, bet kad pačios akci

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

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

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

s
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.

- Žemaitės raštai karės me
.u, 126 psl., ksina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

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

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

Socie’.izmo teorija, f M. 
Fišerio), 74 psl.. kaina 25 ct.

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

Atskirai sudėjus, ju kaina 
$5.60. bet visos kartu par- 
i uodą mos už $2.

Bet tai buvo paprastas daiktas, nes privatdocentas; 
beveik tam tik ir buvo atvažiavęs Lietuvon, kad galėtų pa-' 
rašyti sodžiaus tyloje tris ilgus, rimtus, toliau nebeatidė-į 
tinus mokslo straipsnius.

Keldavo jisai šeštą valandą ryto. eidavo gult — vie- j 
nuolika išmušus, o kiaurą dieną darbuodavos užsidaręs: 
didžiajame rūmo kambary.

i*
Retkarčiais, rvtais ar vakarais, kai šaltis sutraukdavo • 

purvą ir nebeklimdavo kojos, privatdocentas išeidavo pa- j 
sivaikščioti; paskui jį sekdavo tarnas Jonas, šiltu pledu |
nešinas, prireikus, ponui apsigaubti. j

• 
Iį ūkį daktaras nesikišdavo, tačiau kartais šaukdavos^ 

prievaizdą ir rimtai klausinėdavo apie ūkio reikalus. Ne--.“ . .. 
žinia, ar dėl prievaizdos šunybių, ar dėl kitos kurios prie
žasties visa dvarelio šeimyna staugte staugė, o prievaiz
das nuo ryto iki vakaro tiesiog nerimo ir, pono šaukiamas, 
visas nusiminęs, ėjo tartum į teismą.

kaitytė. Ji drauge su tenoru Sta
siu Baru didžiausiu pasisekimu 
gastroliavo Australijoje.

SUSITIKS PO 35 METŲ

Manchester Union Lea- 
į der. kuri gavome iš A. Ber
noto, plačiai rašo. kad ba
landžio 30 d. iš Lietuvos at.

! važiuoja A. Tamulytė pas 
savo brolius Joną Tamulį. 

' gyvenantį Keene, N.H., ir 
; kun. Antaną Tamulį, gyve- 
; nantį Mt. Olive, III. 

i
A. Tamulytė yra gimusi 

Sunderland, Mass.. bet su 
tėvais 1921 m. išvažiavo į 
nepriklausomą Lietuvą. Jos 
broliai grįžo į Ameriką dar 

; prieš karą. o sesuo pasiliko 
i su tėvais.

jos brangsiančios kas mėne
sį. Po kokių 6 mėnesių mano
kaimynas išsikraustė į kitą 
valstiją, pardavęs savo na
mus. Jis man paliko savo 
"būsimą“ adresą ir dar pa
sakė. kad su juo susisiek-

Jei pavyktų kaimyną su-! 
rasti, jis, žinoma, būtų frau-1 
kiamas kriminalinėn atsako
mybėn. ir, be to, Tamsta ji 
galėtum patraukti civilinėn 
atsakomybėn, t. y., galėtum 
iš jo ieškoti nuostoliu. Ta-

Ką tik gavome
Gana to jungo, Kipro Bie- 

linio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl., kaina $5.00.

Brėkšmčs našta, romanas, 
parašė Jurgis Gliaudą, 384ciau, kai būsiu milionierius, j čiau ir gavęs teismo sprendi 

ir kad jam padėkočiau. Pra.l (judgment). 15 J0’ psL kaina '(k 
ėjo dar keletas mėnesių, j £.ia??iai’ meko
Man kažkodėl pasidarė ne-! ^okie. aslpenys ---------,
ramu dėl tų savo naujai; ne.tV11’ a»J>a, jei ką turėjo, 
pirktų akcijų, nes iš buvusio’speJ° Pas^pti kito asmens 
kaimyno negavau nė žodžio. va! du kunoj nois negirdė- 
nors jam parašiau duotu j vie*;oJ-
man adresu. j -n-, • • , , . , ,I Tikiuosi. Kad tas skaudus 

; įvykis bus Tamstos panau
dotas kaip pamoka ateičiai.
Sunku suprasti, kodėl žmo-

Nuėjau pas buvusį jo 
darbdavį ir paklausiau, kur 
lakar jis dirba. Man aštriai 
buvo atsakyta, kad jie neži
lo. Tada kilo man Įtarimas, i

negautum. 
arba nieko,

nės pasitiki kitais, nepasita
rę ir neištyrę reikalo. Tokie

kad gal jis ne geruoju išėjo, t ūkčiau kaip Tamstos buvęs 
Čitą dieną pasiėmiau savoj kaimynas, pasinaudoja žmo- 
ikcijas ir nuėjau į tą pačią noru greitai ir lengvai

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

Moters širdis, autorius — 
d e Maupassant, 267 

psl.. kaina $2.60.
Guv

Lemtingos dienos, Jono 
Jaškausko apysaka, kainą 
$2.50.

Bet visų blogiausiai klojosi virėjai Agotai, tik dėl 
kitų priežasčių: nebijojo ji prievaizdo ir paties pone, bet 
ją baisiai erzino daktaro tarnas Jonas: Agota nė kiek 
nemokėjo rusiškai. Jonas — nė žodžio lietuviškai, ir jie
dviem susikalbėti buvo gyva bėda.

O Jonas kaip tyčia: tik ji pradės pietus virti arba 
arbatą ponui ruošti, ateina į virtuvę, paniuręs, susiraukęs, 
stovi prie jos ir žiūri, kaip ji valgius gamina.

Afrikoje iš 41 valstybės 

tiktai devyniose leidžiama 

veikti opozicinei partijai.

Po karo broliai visaip 
stengėsi seserį atsigabenti. 
Užtruko 25 metai, kol jiems 
pavyko pasiekti, ko norėjo.

Po mėnesio jie susitiks su 
savo seserimi, kurios nema
tė ‘jau apie 35 metus.

pasipelnyti. Perkant akcijas, 
eikia turėti pagrindinių ži

nių apie šios rūšies "pre
kes“. Geriausia yra pasitarti 
-u geros, žinomos firmos 
specialistais, ir tai turi būti 
padaroma per pačios firmos 
;staigą, o ne privačiai. Tokiu 
atveju, jei jų tarnautojas

staiga. Pasakiau, kad norė
jau akcijas parduoti, jeigu 
aučiau gerą kainą. Jie pa- 
ižiūrėjo, pakraipė gaivą ir 
įasakė, kad tų akcijų firma 
/ra bankmtavusi ir kad tos 
ikcijos nieko nėra vertos.
Iš jiems tada papasakojau 
visą reikalą. Jie nė kiek ne-Į Tamstą apgautų (o tai retai 
įustebo. Matyt, žinojo apie pasitaiko, nes firmos su ge

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

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

Vėjas lekia lyguma, romą. 
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, kaina $4.00.

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

Atlaidų pavėsyje, roma
is?, parašė Povilas Abclkis,

Niekur jis Agotos prie pono neprileisdavo: pats ir 
stalan paduodavo, pats ir nuimdavo, pats ir patalą ponui 
klodavo.

— Neduok tu, Viešpatie! Kad visus metus taip rei
kėtų. už jokius pinigus nesutikčiau, tegu mane nors ir 
auksu visą apipiltų. Kad pažvelgs, tarytum šakėmis per
duria! — skųsdavosi Agota savo dideliam bičiuliui sker
džiui Augustinui, kuriam baisiai rūpėjo, ką ponas, per vi
sas dienas užsidaręs kambariuose, veikiąs.

— Ar teisybė. Agočiuk, kad ponas mieste perkąs la
vonus, paskui pjaustąs juos gabaliukais ir džiovinąs? — 
pašnibždomis klausdavo virėją Augustinas.

— Neduok tu, Viešpatie! Kad bent čia nebūtų džio
vintų negyvėlių atsivežęs, — gūsčiojo pečiais Agota.

O kerdžius, pamatęs, kad nuo pono pietų liko "smo- 
žytos žuvies su babkavais lapais“, dar labiau imdavę 
prie Agotos gerintis.

— Ar žinai, Agočiuk. sako. kad jis perkąs tokius pa
karuoklius, nusižudėlius, ir vis dūšios ieškąs?

— Ak tu, maenas! Oje, Augustinai, prieš naktį to
kias baisybes pasakoji, aš ir neužmigsiu.

— Taigi, Agočiuk. Kai aš nešiau iš vežimo jo didžią
ją skrynią, tai. kad žinotum, toks negardus kvapas, aš let 
let iškenčiau, — nesiliovė Augustinas, čiulpdamas "bab- 
kavus“ lapus ir bešnairuodamas į puode likusią sunkelę.

(Bus daugiau)
i

nano buvusį kaimyną.

Dabar klausimas:

Ar žmonės Amerikoje tu
ri kur nors registruotis, jei 
persikelia į kitą valstiją?

Jei ne. tai kur ir kokiomis 
priemonėmis aš galėčiau su
sirasti savo buvusį kaimyną?

Ar yra tokia įstaiga, ku
riai galima pasiskųsti ir ku
ri padėtų suieškoti tą sukčių 
ir jį nubausti?

Ar yra prasmės pasitarti 
su vietiniu advokatų?

Ar jis galės man padėti?
Skaitytojas

Michigan.

a reputacija labai atsargiai 
-amdo tarnautojus), pati fir
ma būtų atsakinga.

"PASLAUGUS“ ŠEIMŲ 

PATARĖJAS

Jacksonville. Fla., laivyno 
teisme dvi karininkų žmonos 
liudijo, kad turėjusios lyti
nių santykių su tos stovyklos 
šeimų patarėju babtistų ku
nigu Curran. 43 m. amžiaus.

Viena jų pasakojo, kad, 
kai ji prisipažino jam turė
jusi santykiu su kitu vyriš
kiu, kun. Curran pataręs jai! 

j ano atsisakyti, o "savo jaus
mus nukreipti į jį (kunigą)“ 
Šioji nusidėjėlė tai ir dariu-

167 psl. kaina $4. 00.
Dvidešimt viena Veronika,

omaras, autorius Kazimie- 
as Barėnas. 458 psl., kaina 

minkštais viršeliais $4.50, 
kietais — $5.00.

Liepalotų medynuose, a-
pybraižos, parašė Petronėlė 
Orintaitė, 216 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.00, 
kietais — $3.50.

Kad Ji būtų gyva, Emili
jos čekienės straipsniu rin
kinys, 216 psl.. kaina $5.00

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

Didžiosios Lietuvos Kuni-
si. mažindama savo veiksmo; gaikšti jos 1529 m. Statutas, 
"griešnumą“. 1261 psl., kaina $10.00.
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i Trys Bostono menininkai

Hartfordo moterų renginy

Praeitą sekmadienį Lietu
vių Moterų Klubų Federaci
jos Hartfordo, Conn., klu- 

ILas surengė šaunų priešve- 
SOL. ROMA MASTIENĖ ČIA VISADA ĮDOMESNIS lykini pobūvi su literatūrine,

r***#####*##*##*#*#*#*####**#**#*#***##**###*#*#*#**###  **************f

Vietines žinios
i

GALAS » programa, kurią atliko bos-( 
toniečiai menininkai: akto-i 

Aleksandra Gustaitienė 
aite i trauką iš Mariaus 

Katiliškio romano "Miškais 
ateina ruduo“, o rašytojai 

t Stasys Santvaras ir Antanas 
* Gustaitis — pluoštą savo kū
rybos.

Bostoniečius šiltu žodžiu 
pilnutėlei puošnios publikos 
alei pristatė dirigentas Vy* 

kai- 
ikta

! nuoširdžiai garsiais aplodis-

Balandžio 9 d. įvykstan-
čiame lietuvių radijo valan. i Tai So Boslono Lie. j i ė 

■ dos laisves \arpo Koncerte | huiecių (|.jos SUsiri„, ,k;
So. Bostono Lietuvių Pilie-, kimuose. Taip įuvo j,. jos
cių d-jos sal;-'Je’ tleci^Janle!pasųU[įnįajanie susirinkime 
aukšte, Bostono ir.apylinkes,j 
lietuviai turės progos išgirs-;
ti ir pamatyti naują mūsų j Kaip paprastai, dalyvavo 
dainavimo meno talentą', j kelios dešimtys narių. Pri- 
Tai jauna, bet jau stipriai1 imta 6 nauji nariai, pagerb- 
pasireiškusi lygiai lietuviu.!tas po paskutiniojo susirin-
kaipir amerikiečių tarpe kimo miręs narys Pranas /
dainininkė Roma Mastienė Mučinskas, priimta vasario) iauta> 3Ja!G0Sib-0 
iš Chicagos. Šis gražus žie- i mėnesio apyskaita, kui i ro*j-on\a kupoa bu\o snuki 
das. prasiskleidęs už Lietu- dė $1,113 pelno. nuoširdžiai garsiais aplodi .
vos ribų, yra mūsų visuome-! y;, ta: DaDrasti neidomūs' *?e-v aiS" -a ??.oga ?a! 
nes pasididžiavimas. |dalykai. Įdomiau pasidarė,-?u;o kviečiami atsilankvti

nainarimo.tudiia^ii Dra J l)erskaičius valdybos proto-!;,. , kitas kolonijas, nes jų 
Daina v imo st ij j p-a į kola, kuriame, tarp kitko, i-» doriška lvrinė ir <artrin»

dėjo Haendelio konservato-i -C , > , t*L k™ aKl0HS'a- ?>iine 11 .
ridoip Mnpnchpne Vakaru: aS*ta’ . kontioles komi-j programa buvo graži viso
Vokietiioie o ias užbaigė'sijos klaUsim^ paveStl SpręS" kultū,dn^° parengimo puoš- \ okietijoje o jas užbaigė d visuotiniam susirinkimui, i mena 
bakalauro laipsniu Manan. iluclw-

Ką tai reiškia, tuoj paaiš*. Programos vykdytojai bu. 
kėjo: mirė vienas kontrolės. vo labai draugiškai globoja- 
komisijos narys, taigi, kas mi Kotrynos ir Vytauto Ma-

P A D Ė K A

Savo draugams. draugėms ir pažįstamiems, p ' .. 
kusiems man užuojautą telefonu, laiškais, per sp::'- .< 
ir žodžiu, labai dėkoju ir kartu apgailestauju. k 
liu kiekvienam atskirai padėkoti.

Nors man sulaužytą ranką ir labai skau,' 
buvo lengviau kentėti, turint tiek geru žmoni

Dabar jaučiuosi gerai, ir ranka baigia . . ,i. 
dar kartą ačiū visiems.

Jūsų
Bronė Spūdienė

REIKALINGA Al K L k.

Lietuviška šeima ieško auklės trims vaikams (2. 

metų) dvi dienas i savaitę. Trys minutes pėsčio.; n. > 

Ashmont MBTA stoties. Skambint: It. Bričkus 2 i' - r "2

ir

College Indianapoly, India
noje. šalia to ji balsą tobu
lino pas V. Jonuškaitę ir A.
Dieiūtę-Trečiokienę. o bend- dabar turi užimti tą vietą? rijošių ir išlydint, be kitų
rąjį muzikinį lavinimąsi tę
sė pas VI. Jakubėną, Aleks. 
Kučiūną ir kitus.

Dar 1954 m. ji buvo priim. 
ta varžybų keliu i Lyrie O- 
perą, 1958 m. dainavo Ame
rican Opera Co. statytoje 
Cavaleria Rusticana opero
je Lolos vaidmenį. Dabar ji 
yra nuolatinė Chicagos Lie
tuvių Operos dainininkė, da
lyvavusi šių operų pastaty
muose: Faustas, Carmen. 
Cavaleria Rusticana, Travi
ata, Likimo galia. Dana 
(komu. J. Gaidelio) bei Br.

Rinkimuose buvo 4 kan- malonumų, dar apdovanoti 
didatai. Trys daugiausia ga- velykinėmis dovanomis 
vę balsų buvo išrinkti. Ket- Darbščios 
virtasis kandidatas A. Ke
turakis gavo 320 balsų.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

• Balandžio 9 d. So. Bosto* 
no Lietuvių Piliečių d-jos 
trečiojo aukšto salėje Lietu, 
vių radijo valandos Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas. * C *

Balandžio 15 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-josir sumanios j

Hartfordo moterys publikai L?“? ‘ “HY"
buvo pavergusios toki nuo- f1.1?.0 ,a“ksl? 2 ’" “A 

Židinio dešimtmečio švente

us aviem nariais;
, , , , sale is visu tų gerybių telikoDraugijos statutas vra su G, ♦ • . u- - ,. te ? tiktai staltieses...dideliais trukumais, i tuos

Balandžio 22*23 dienomis 
dail. Viktoro Vizgirdos kūri-

Klausimus aiškiai neatsako. Šiai motei ų organizacijai i nių paroda Tautinės S-gos
v. n„„ • „ vi energingai vadovauja Kot-| namuose, 484 4th St.. So.Visus tuos klausimus tai- n.na Mal.ijošienė j; SM eile Bos 

dyoa turėjo išnagrinėti, ka- kjty savo bjauB j „cs
............ ... ......._______ [.ai teises klausimai, rengimą įdėjo nepaprastai
Budn'ūno sukurtoje operetė- lelKejo pasikviesti teisi- (įa„g <Įaibo ir sielos.

Bostone. Parodą globoja 
storo LB Kultūros klu

bas

****
*****'O***

***

Dviejų savaičių 
Eksjyirsijos į Lietuvą

Kaina nuo $619.00

* vykstantiems ii Chicagos tik $1GO, iš Clevelando tik
'>....................... 4

Gyvate gelia skaudžia; o 
pikto žmogaus liežuvis — 
dar skaudžiau.

; $66 daugiau.

i s

I 4 1 *

BARTENDEKIS

Miamio Lietuvių Piliečiu : lu- 
bui (3655 North \Vest 31:’. st., 
.Miami. Fla. 33112) reik 2.;g!s 
bartenderis. Pageidaujam i ve
dusio. Yra gražūs kambariai „y. 
venti viršuj klubo. Rašyti „rba 
skambinti telefonu <:55-1 jr 
klausti pirmininko Juozo (ias.

Ekskursijos išvyksta

BOSTONO (NEW YORKO), MONTREALIO

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

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

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

Grupėse dalyvių skaičius ribotas--NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresų, prane

šant naująjį adresą neuž-

nuriti parašyti ir «<-n»,Į. . angiiškaj jr norintiem susj-

Nepamirškite parašyti pažinti su Lietuvos praeiti- 
pašto numerio — -Jp code, mi ir dabartimi.

TINKA DOVANOTI

EVVAKENING LITHUA

NIA, 187 psl.. kaina $3.00. 

Knygą parašė Jokūbas J. 

Stukas. Ji tinka skaitantiem
11 A L- o » j j-

Gražiame Savin .Iii! rajone • 
skubiai parduodamas 3 Seimu | 
namas labai gerame sto- y ie. S i- I 

išvažiuoja i kita mies- ! 
«ą. Suinteresuoti ^. e; . e ie'e- Į 
fonu: 436-4629. ' J

je Sidabrinė diena. Šalia to
ji yra dalyvavusi įvairių ki
tų stambesnių kūriniu atliki
me. kaip komp. J. Gaidelio 
Tikinčiųjų malda 1966 m. 
Washingtono lietuvių religi
nio koncerto programoie. 
1970 m. Bruno Markaičio 
sukurtoje 100 Šuns oratori- 
joie anriu kalba drauge su 
sol. D. Stankaityte ir sol. A. 
Braziu, o taip pat eilėie kitu 
stambesnių pastatymų.

t Įvairiomis progomis sol. 
Roma Mastienė dideliu pa
sisekimu yra dainavusi Nevv 
Yorke, Baltimorėje. Phila- 
delphijoje, Clevelande. Ro- 
chestery, Miami, Los Ange
les. Indianapoly, Rockforde.
o taip pat Kanadoje — Ha
miltone, Toronte ir Mor.tre- 
aly. neskaitant jau Chicagos, 
kur ji beveik kiekvieną sa
vaitgalį atlieka programas į- 
vairiuose parengimuose.

Prof. J. Žilevičius Lietu
viu Enciklopedijoje nurodo, 
kad ”sol. R. Mastienės bal
sas yra plačios apimties, iš
lygintos tesitūros: ji jautriai 
muzikali ir sugeba laisvai 
reikšti muzikinius įvvairu- 
mus. Vaidyboje sumaniai ir 
gabiai sukuria pasiimtus 
vaidmenis“.

Solistės R. Mastienės pa
sirodymas lietuvių radijo 
valandos Laisvės Varpo ren
giamame balandžio 9 dieną 
koncerte So. Bostono Lietu
vių Piliečių d’jos salėje bus 
didelė ir įdomi naujiena, ku
rios neturėtų nė vienas lietu
vis praleisti.

J.K.

Aukojo Altai

Sofija ir Steponas Kiliu* 
liai Amerikos Lietuvių Tary- 
bai paaukojo 10.

ninku (jų pakankamai yra 
ir narių tarpe) ir su jais pa* 
ruošti pasiūlymą. Bet valdy, 
oa to nepadarė ir atėjo į su
sirinkimą tuščiomis ranko
mis.

oAVAITRAšTI s

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apif pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius bei kuli orinius klausimus. 
Jame rasite įdamių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
«v(rbjn oroldema.
•’NF'*RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamišk a mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nau jų bendradai biu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se S8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690. (Juebec. CANADA

PARDUODAMAS CN5SBalandžio 23 d. Stepone 
Dariaus posto salėje (168 H 
St.) bus Sandaros Moterų 
klubo banke-as našlių kara. 

Praeitame Bostono Lietu- lienei pagerbti.

Matematika, filosofija ir 

poezija kultūros klube
Našlė parduoda 500 akeriu į

vių Kultūros klube buvusi 
Prasidėjo teisės klausi- dr? Česlovo Masaičio paskai- 

mais nenusimanančių vieno ta „Poezijos ir filosofijos 
už kitą „gudresnės“ kalbos bruožai matematikoje“ su- 
ir tokie pat pasiūlymai. Iš traukė daug klausytojų jau

* ♦

Balandžio 3(1 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
III-jo aukšto salėje Bostono 
Lietuviu Tautiniu Šokiu

šalies visa tai stebint, buvo vien dėl nepaprastos temos, j sambūrio vakaru 
ne tik juokinga, bet ir iiūd* Mat, bent jau daug poezijos 
;ioka, kad dėl valdybos ne- matematikoje tikrai niekas 
pasiruošimo be reikalo su- nesitikėjo įžiūrėti. Bet pui- 
gaišta tiek daug laiko, ne- kiai pasiruošęs ir plačios e- 
maža sugadinta nervų. O vi- rudicijos prelegentas lanks- 
so to galima buvo išvengti. Į čiais šių mokslų ir menų su- 

Apdairesnis pirmininkas, ’ gretinimais, gausiomis pare-
pajutęs, kad klausimas ne* f!1,a,??0SI?).m.1‘'L cltaV?ml,s nuo 
paruoštas, tuoj būtų išėmęs' biblijos ligi R. \ ežio humo
jį iš darbotvarkės, praneš
damas, kad valdybo tą klau
simą dar pagvildens ir pa

ristikos bei savo paties poe
tiškais intarpais galėjo įti
kinti. kad matematikoje e-

iūlys kitam susirinkimui, i ^ama *’• medicinos, ir eroti
kos. ir dar ko norite

Bet paskaita buvo tikrai 
verta dėmesio net matema-' 
tikos neišmanantiems.

Vasyliūnu sonatų koncertas

Mūsų nepailstantis muzi
kos puoselėtojas Izidorius 
Vasyliūnas su savo sūnumi 
dr. Vyteniu kovo 26 d. Jor
dan Hali salėje atliko sona
tų koncerto programą. Tai 
buvo jų 15-tasis koncertas) 
šioje salėje.

Programoje buvo Mozar- 
to Sonata in D Major. Wol- 
fo - Ferrari Sonata in G Mi* 
nor Op. I ir John Bavicchi 
Sonata Nr. 4 Op. 63. Ji pa
rašyta I. Vasyliūno pagei- 

Stasė Jančauskienė guli) davimu ir jam dedikuota.

Bet pirmininkas to nesupra
to.

Blogiausia, kad ginčai ki* 
lo dėl asmeninės nesantai
kos.

Susirinkimas tesugebėjo 
priimti pasiūlymą pačiai 
kontrolės komisijai susitvar
kyti.

Tikrai „gudrus“ nutari
mas ! Pagal jį. tie du kontro
lės komisijos nariai treeiuo* 
ju galės pasikviesti ne 320 
balsų gavusį A. Keturakį. 
bet ką tik panorės...

J. V-gas

Serga

Gegužės 7 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Bostono Jaunimo ko
miteto meno ir šokių vaka
ras.

» * »

Gegužės 27 d. 7:30 vai 
vak. Tautinės Sąjungos na
muose — literatūrinės va
landos su poetu Stasiu Sant
varų. Dalyvauja svečiai poe
mas Henrikas Nagys. akto
rius Jonas Kelečius ir kt.

Turiu 5 kambarius. Ieškau ge
ro vyro kartu gyventi. Jis turės 
atskirą kambarį miegoti ir pil 
na laisvę naudotis vonia ir vir
tuve. Namas visai arti Ashmont 
stoties. Dorchestery. Teirautis 
pas K. Pushą, 59 Bailey St., ant
rame aukšte.

(14)

Ieškomas Albinas STANKŪ
NAS. gyvenęs Woodstock, Conn.

Jis pats arba kas jį pažinotų 
malonėkite rašyti Keleivio adre
su. pažymėję ant voko —E.D.

(16)

žemės ūkį su nauj « 210 pūdu il
gio daržine, nauju silosu, sena. 
bet dar gera daržine ir S kam
barių .gyvenamuoju namu. Nu
pirkęs galės tuoj u imti. Ūkis » 
yra tik I mylios nuo Hudsono ‘ 
miesto. N.Y.. p-.\ .is Airporton ’ 
(Highvvay nr. 9). Jis tinka ir iš- ’ 
dalinti namų ar kitokiai staty 1 
bai. Kreiptis:

Mrs. Eslher Dalangauskas 
Lovver Post I’d. 

Ghent. N.Y. 12075
(13)

Ieškau žmogaus, kuris galėtu 
pas mane apsigyventi ir padėt i 
prižiūrėti namus.

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

Duosiu pilną išlaikymą.
Rašyti:

Mary Sarpalius 
611 No. Parkhill 
West Frankfort. III. 62896

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Kadi; 
Programa Naujoj jliy | 
iš stoties WLYN, L ..b i 
lociklų ir iš stoties r M 
101.7 mc.. veikia sekmadii 
niais nuo 1 iki 1 :30 vai. di 
ną. Perduodama: Vėliau?-.

i

pasaulinių žinių sa- -rai.
36 Mosley Street. Dorchester. r komentarai, mu ka, da 

Mass. (netoli Columbia stoties) ĮOS ir Magdutės pasaka.Cushingo ligoninėje Brock*) Taj sonata fantazija, parem-
tone. o Jonas Monkus Car-j ta lietuviškomis liaudies^ didelei šeimai be mažų vaikų 5l 
ney ligoninėje Bostone. Lin- melodijomis. Koncerte ji at-12-me aukšte, išnuomojamas ne- 
kime jiems gi eitai pasveikti, likta pirmą kaitą. • kambarių butas.

koncertą publikos atsi-- Kreiptis bet kada asmeniškai'nų krautuvę, 502 H. Broa^ 
Paragink savo pažįstamus lankė nemažai. Didžiausią į pirmąjį aukštą, arba skambin-j way,^ So. Bo>u>re. Telefo- 

išsiražyti Keleivį. Jo kaina jos dali sudal ė muzikos my- tį telefonu 825-5150.
metams $7.00. lėtojai amerikiečiai. t15)

Biznio reikalais kreipti. 
Baltic Florists gelia ir dori

Inas AN 8-0489. gauna 
mas ir Keleivi*

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU

AMERIKOJE
SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė organizaciit — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kori yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS u®ieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpines pagalbos pagrindu.

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

SLA—jaunimui duoda gwa Taupomąją Apdraudą — Ea. 
dovtment Insurance, kad jaunuolis gantų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? ’abai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik 33.00 mokes
čio metams.

ST.A—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
j kuopų veikėjus, ir .lie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, Ncw York, N Y. 10001
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Margučių šventė

Keleivio nr. 12 Bostono ži. 
niose skelbtoji margučių ri- 
dinėjimo šventė, tėvams'pa-1 
geidaujant, nukelta i balan
džio 9 d. tuo pačiu metu ir 
toje pačioje vietoje. Pradžia 
2 vai. popiet.

Adv. Zuzana Shallnienė 

vasarojo Floridoje

Adv. Z. Shallnienė, pasta
ruoju metu aktyviai veiku
si siekiant konstitucijos jra- 
pildymo moterų teisėms su
lyginti, kelias savaites poil
siavo ir Floridoje, tuo iš
vengdama Bostoną užklupu
sių pūgų ir šalčių. Grižusi 
savo bičiulių būreliui Shara- 
ton viešbuty surengė jaukų 
susitikimą.

Brocktono choras televizijoj

Komp. Juliaus Gaidelio 
vadovaujamas Brocktono 
lietuvių parapijos choras 
giedos mišias televizijoje 
balandžio 9 d. nuo 9:15 iki 
10 vai. rvto.

Vaidina Ant. Gustaičio

"misteriją“ u

satyrą

Chicagos satyros teatras 
Antrasis Kaimas naują sa
vo vaidinimu sezoną pradė
jo su nauju repertuaru ke
denančiu mūsų gyvenimo 
negeroves. Programos už
baigoj jis stato Antano Gus. 
taičio satyrinę "misteriją“ 
' Kelyje į pažadėtąją žemę“. 
Kovo 25 ir 26 dienomis vai
dinimai vyko Menės salėje, 
ir dar du spektakliai Chica
goje bus balandžio2 ir 9 die
nomis.

A. Andriulionis parėmė 

lituanistinę mokykla

Antanas Andriulionis, da
bar pensininkas. Bostono li
tuanistinės mokyklos reika
lams paaukojo $10. Ačiū!

Tik išmintingas prašo pa
tarimo, kvailas viską žino.

Bostono Tr i mitukas i II »
Taip vadinamas Jono Va-( 

nagaičio šaulių kuopos Bos- 
t( ne nuo 1970 m. leidžiamas 
informacinis biuletenis, ku

rio jau išėjo 13 numerių. Jis 
Įleidžiamas 4 puslapiu, yra 
spausdinamas ofseto būdu, 
turi ir iliustracijų.

i
Paskutiniame numery yra 

žinių ne tik iš \ietos kuopos. 
Jame duota informacijų a- 
pie Trečiąją šaulių kultūri
nę savaitę, kuri bus Kenne- 
bunkporte, Maine, liepos 8- 
15 dienomis. I

I
Iš jo sužinome, kad kuopa 

turi 34 narius, kad per 1971 
metus ji turėjo $721 pajamų 
ir $486 išlaidų, kad šiemet 
kuopos valdybą sudaro šie 
asmenys: pirm. Albinas Šle

žas (buvo J. Stašaitis), vice
pirm. Stasys Rackevičius ir 
Algirdas Makaitis, sekr. Te
ofilius Janukėnas. ižd. Di- 
mitrius Nikolskis, narė An
gelė Vakauzienė.

i
Balfo susirinkimas neįvyko

Dėl mažo atsilankiusiųjų 
skaičiaus kovo 26 d. kvies-’ 
tas Balfo susirinkimas neį
vyko. Kitas šaukiamas ba
landžio vidury.

J. Kasmauskas pakėlė ! 

sparnus į Floridą

Jonas Kasmauskas, Bos. 
tone išgyvenęs 71 metus ir 
čia nemažai veikęs lietuvių

tarpe, išvažiavo i Floridą 
apsidairyti. Ten Ormond 
Beach gyveno jo duktė, ten 
galvoja ir jis pats apsigy

venti. Jei patiks tenykštės 
sąlygos, J. Kasmauskas ža
da parduoti savo namus 
Dorchestery ir visiškai su 
Bostonu atsisveikinti.

Dail. Irena D. Griežė

Nevv Jersey parodoje

Dailininke Irena D. Grie
žė iš West Roxbury, Mass., 
su vienu aliejiniu kūriniu

dalyvauja The Painters and 
Sculptors of New -Jersey 
31-jOje metinėje dailės kū

rinių parodoje Jersey City 
Museum patalpose, 472 Jer
sey Avė., Jersey City, N.J.

Paroda truks nuo balan
džio 10 iki 29 d.

šioje parodoje nenariai 
galėjo išstatyti tik po vieną 
savo kūrinį, minėtos daili
ninkų draugijos jury komi
sijos atrinktą.

Grįžo Nevieros, išvažiavo i 

Druzdžiai
!

Ona ir Albinas Nevieros' 
su savo dukra Albina ir žen
tu Vincu Aleknomis grižo iš 
Hawajų ir Los Angeles. Jų 
keliais kovo 25 d. išvyko So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos finansų sekretorius A- 
domas Druzdis su savo žmo
na Magdalena. Į Bostoną jie 
žada grįžti po poros savai
čių. Linkime malonios kelio
nės.

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. QUINCY

(just beyond the Holiow)

Jik
CITGO

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGHTY-MINI OIL BURNER 
1/3 Regular Į 

.Spacel

A up to
1/2 

iFuel Cost|

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

169 Miibury S t

YVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra jicnuučie oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siaučia 
siuntinius'tiesiog iš vYcrces- 
terio j Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau 
•iv. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

, Telefonas: AN 8-2805
Pr. ,/o.s. J.

iįPr. 7. Pasakarnio
OPTOMETRISTAS 

j- Valandos:
-pi'o 9 va> rvto iki 5 vai. vai į 

nepriimama i
Į

Tree ia dieniai
447 £ROADWAY 

South Boston. Mass

Ketvirtis & Co.

2 _JEVVELEKS—
5 Laikrodžiai-Deimantai 
2 Papuošalai
v Elektros Prietaisai 
g Įtapęs tin gai taisoma laikrodžio*

žiedus >&puosa!u»

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The -Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ro 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

382 a W. Broadwav, tarp £ ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6626

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išakvrus šventadienius ir sekm. 

tysisooocoooaooooseosooscosccocoseoososccooooaooooi

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

□ Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokėjimo [sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

nėr

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektą'-imo darbus iė lau
ko ir viduje, ffyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki i va
landų vaicaro.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSY
;I Real Estate & Insurance 
;! 321 Country Club Rd. 
«>Newton Centre, Mass. 02159;;

Tel. 332-2645

■********************************♦»'
TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečia dieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

r*****************************^**7 <<^^#######*******. >**<**../r*****.*********************************** '
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PRANEŠIMAS

I
Pranešame, kad patarnau-j 

jame atsiskaitant su mokės- J 
čių. įstaiga (Income Tax;
Service). i’ j

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

Mūsų įstaigoje yra užsire-į 
gistravusių daug pajėgių; 
namų pirkėjų. Norintieji na-' 
mus pirkti ar parduoti pra
šomi kreiptis į mus telefonu 
ar asmeniškai
—Algis ir Bronius Uteniai— 

A.B.U. Realty 

Telefonas: 269-6198

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

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

Paštu nežiunčiame.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. AR( HIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268*2500

a ii .v re
5ž%už 90 dienų Įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indelius moka 5;4%
Nuo įdėjimo dienos— Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių
taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

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

'viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avo. 
Dorchester, Maso.

TeL CO 5-5854

Flood Square
Hardicare Co.

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

Bsnjamin Moore Dažai 
Popip<-os Sieror.is

Stiklas Langams 
Vlsckla reikmenys r.amani 

Reikmenys plumberiama 
viaokta jyaležie* daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Uroadtvay 

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

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE

Golden Platter 
Parts Protectioal 
Plaa

Over 40 years experience...Easy budget payment plans

CALL 773-4949 or 436-1204

Complete Forced Hot vvater 
baseboard systeins ste^m 
and hot water cast iron wet 
base boilers*

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

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

Plokštelę neseniai išleido “Lietuvių Dienos**.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vieloje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikias įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
Kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOSPARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
iŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay <

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

Trans-Atlantie TraveI Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

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

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darlm valandos: Kasdien 9__ 5

šeštadieniais 8—12

393 West Broadway
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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