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Pranas ir Algirdas Bražinskai

Jonui Vilkaičiui

Siaurės Airijoje

Kissingeris grįžta

nalistu? ir liberalus.

komitetui pir- 
kongresmanas 
Vos posėdžiui 
kongr esmanas

Ir iš tiesų Turkijos parla
mento priimtas amnestijos 
įstatymas prezidento buvo 
pasirašytas gegužės 18 d., ir 
pagal tą Įstatymą Bražins
kai gavo laisvę.

Iš kavlaro pagamintos pa
dangos yra $10 brangesnės 
už plienu juostų padangas. 
Goodyer ir kevlaro gamintą 
audinį pavadino exten.

Kelelvj<ifc telefonas AN 8-3071

Žurnalistui, visuomeninin
kui Jonui Vilkaičiui gegužės 
15 d. Lenox Hill ligoninėje 
New Yorke padaryta akies

Pas^arruoju metu Britani- 
na galvoja net visai atimti 
Š. Airijai savivaldą, nes ki
taip neįmanoga grąžinti ka
talikų ir protestantų paken
čiamo sugyvenimo. Betgi 
toks žygis gali sukelti Š. Ai
rijoje atvirą vidaus karą.

Raudonoji ministrė Išrado net už plieną

įvažiavimo vizos. Vlikas rūpinasi kuo skubiau juos iš

Prokuroras Bražinskams 
taikė apie 20 Turkijos bau
džiamojo statuto straipsnių, 
iš kurių str. 463 jiems grasi
no nuo 10 iki 30 metų kalė-

rininkas atsistojo už Bra
žinskų advokatų, o trys uni
formuoti policininkai —už 
rusu advokato. Publikai 
skirtose vietose, nirmo«e ei
lėse. sė^ėio du kege^Hai. 
atkertai iš Maskvos amba
sados Ankaroje. T teismo sa
le mū^n tautiečiai iėio nriri-
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Vliko paimtas Bražinsku 
bylai ginti advokatas Celal 
Yardimci laišku pranešė, 
kad jis tikis, jog birželio 11 
d. paskirtas teismo noc5dis 
ir ligi to meto paskelbtas 
amnestijos irtatymas gali 
būti lemtingi Bražinskų 
laisvei.

Daugeliu atvejų lietuviai, 
labai jautriai ir gausiai atsi-Į 
liepė. Bražinskai už tai jiem I 
labai nuoširdžiai dėkojo.

j pareiškė papeikimą

Praeitą savaitę gauta EI- i ris susitiko su 
tos žinia, kad Pranas ir jo 
.-tinus Algirdas Bražinskai 
jau išlaisvinti. Po taip ilgai 
užsitęsusių teismų ir kalini
mo tai buvo tikrai džiugi 
naujiena.

/įnikai nebūtu išduoti i 
vietų rankas.

Tuo tarpu Bražinskams 
suteikta Turkijos globa, bet, 
norima juos iš ten kuo grei- i j operacija

KELEIVIS
Prenumerata . Subecription 

Amerikoje ir užsieniuose 
metams — 1 year.......... $7.00
pusei metų — 6 month* .. $4.00 

KELEIVIS
636 East Broadway 

South Boston, Mass. 02127

i Chirac daug dirbo, kad d‘
■ Estaing būtų išrinktas prezi-
■ dentu. Jis yra gaulistas, to- 
: dėl parlamente, kuriame su- 
į daro daugumą gaulistai,
gali turėti mažiau sunkumų.

"Posėdį atidarė teismo 
pirmininkas, o paskum pa
skaitė iš rašto savo ilgą kal
tinamąją kalbą prokuroras. 
Pažymėtina, kad valstybės 
gynėjas ryžtingai paneigė 
rusų nuolat keliamą reikala
vimą Bražinskus išduoti 
Maskvai. Prokuroras tvirti- 

| no. kad lėktuvo blaškymasis 
rūpinasi | ore ir jo viduje susišaudy

mas įvyko virš Turkijos te- _ ____ , _ ____ _____ Sovietų delegacijoje da
• Taigi Kisfingeris vyksta* partija jau iki kongreso bu- ke Ellington, nepaprastai j ^"avo ir daug sovietų spau 

Bet šiandien galima tik namo, visiškai neužbaigęs j vo gerai apvalyta: iš parti- pomiliaru* džiazo muzikos jdos atstovų, bet netenka ti 
‘ 150.000 kūrėjas. Jo laidotuvėse daly-i k^,s-ka<J tokį įvykį jie be

vavo ir prezidento atstovas.1 Šališkai nušviestų.

stipresnę medžiagą
i

Sovietų delegatų ir JAV kongreso atstovų posėdyje 

kongr. Edwardas J. Derwinskis iškėlė Simo Kudirkos

Fordas jau nesislėpdamas 
pareiškė, kad jis Nixono el
gesiui užrašų reikalu nepri
taria, kad, jo nuomone, rei- 

: kia bendradarbiauti su mi- 
! nėtu komitetu ir visą me- 
i džiagą duoti bylai išaiškin- 
• tl.» 
I

vis blogiau
Šiaurės Airijoje protes

tantų ekstremistų mažuma

• Dėl Lietuvos okupacijos 
nutrūko posėdis su rusais

Jiems buvo pritaikytas Turkijos amnestijos įstaty 

mas. Bražinskai jau kreipėsi į JAV ambasadą Ankaroje

nau‘! Pabėgo sovietų 

jūrininkas
Iš į Erie uostą, Pa., atplau

kusio sovietinio prekybos 
laivo pabėgo vienas jūrinin
kas ir paprašė politinės glo
bos. Prašymą sprendžia 
kompetentinga įstaiga, o jū- 

Į rininkas yra saugioje vieto- 
, je. Dar nežinoma, kurios jis 
tautybės.

cii nręičnnrm kuri Alantas gegužės 24 d.
1 Dirvoje:

"Į Teisingumo Rūmus 
mūsų tautiečiai buvo nuga
benti tam tikiu kaliniams 
vežioti autobusu surakinto
mis rankomis ir lydimi gink
luotų kareivių. Rūmuose, 

Kai 1971 m. kovo 8 d. žandarų skyriaus patalpose. 
Turkijos aukščiausiojo teis- - jiems teko laukti apie 2 va
rno taiyba nutarė Bražinskų j landas, kol pagaliau jie bu- 
bylą persvarstyti iš krimina- į vo įvesti į teismo salę, kelių 
linės pusės, ta byla dėl įvai-' žandarų lydimi, o, jiems at- 
rių priežasčių buvo daug sisėdus, už jų nugarų atsi- 
kartų atidėliojama. Iš esmės stojo keturi ginkluoti karei- 
kriminalinis Ankaros teis-' viai... Dar du kereiviai ir ka
rnas bylą pirmą kartą svars
tė balandžio 29 d. ir toliau 
bylos svarstymą nukėlė bir
želio 11 dienai.

padaryta operacija gavo papeikimą
i 

Sovietų Sąjungoje į ne
malonę pateko 20 metų kul
tūros ministerijai vadovau 
janti Ekaterina Furceva. J

• buvo vienintelė ministrė mo- 
į teris. Partijos centro komi-

Savo bendradarbiui Jonui ’ tetas, kurio ji buvo narė, jai nepaprstai stiprų pluoštą 
Vilkaičiui linkime greičiau; pareiškė pap’eikimą kevlar.
sveikam apleisti ligoninę

!
f Per tuos kone ketverius j 
metus Pranui ir Algirdui Į 
Bražinskams teko išgyventi 
tikai daug grėsmingų mo
mentų. o ypač tragiškas 
vaizdas, kai balandžio 29 
d. jų byla jau buvo spren
džiama 16-ta’iį karta ir iš es- j 

A*pie tai tarp kitko taip -• 
riausvbei laišku® b* toio<rra- j našo^turį^ tikiu žinių ^^au-Į vįsįškai paralyžavo gyveni

mą. Britanijos v; 
nerasdama kitos išeities, nu
tarė pasiųsti ten dar dau
giau karių tvarkai grąžinti. 
Dabar ten bus daugiau nei 
17,000 britų karių.

Dabar Vlikas
Brazinškų saugumu ir šku
biu jų išgabenimu iš Turki- ’ riteri jos ir kad per susirėmi-
jos Tam reikalui į Tuikiją mą sužeista lėktuvo nalvdo- _ . .
rnvvko Vliko vicepirminin- vė buvo nugabenta į turkų atsikvėpti, kad viskas gerair derybų, nors ir turi viltį, xad, jos pasalinta apie 
kas jnž. Jurgis Valaitis ku- miestą Trabzoną, kur ji mi-j baigėsi. . _ _ į sutartis bus pasiiašyta. nanų.

i Prancūzija turi
Iki šiol Furceva nėra pa

siūlyta kandidate Į Aukš- 
'• čiausiąją taiybą, kurioje ji 
iki šiol buvo. Gali būti, kad 
ji neseks ir ministrės parei
gų. O gal pasigailės ir tą ne
malonų reikalą pamirš. Bet taing perėmė prezidento pa-i 
dar kartą isitik’nome. kad ir reigas. Jis ministrų pirmi-i 
raudonieji vadai vra linkę ninku paskyrė Jacųues Cri-- 
neteisėtomis priemonėmis. rac. buvusį vidaus reikalų’ 
susisukti sau patogius ”bur- ministrą. Į
žuazinės mados“ lizdelius.

jie privertė sovietinį lėktu
vą nusileisti Trebizondo ae
rodrome Turkijoje, Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas pasiuntė savo at
stovą į Turkiją jų pagalbai. 
Po to dar daug kartų juos 
lankė Vliko pirmininkas dr. 
Kęstutis Valiūnas. Ten lan
kydamasis. jis rūpinosi ir 
darė konkrečius žygius, kad čiau išvežt: 
Bražinskai nebūtų išduoti 
sovietams, ko pastarieji la
bai norėjo ir dėl to aktyviai 
veikė. Visai laiką Vlika® rū-! 
pinosi iu laisve, materialine 
ir moraline parama bei teigi
niu ju bvlos gynimu. Kai 
buvo būtina® reikalas. Vi 
kas rarino lai«vnio nasaulin; 
lietuvius siunti Turkijos; vv. ' mes'

į ris susiliko su paleistais 
Bražinskais, o taip pat ir su 
juos pavyzdingai gynusiu 
advokatu Celal Yardimci. 
Kaip pranešė Vliko pirm, 
dr. J. K. Valiūnas, Brazins- 

i kai jau kreipėsi i Amerikos 
į ambasadą Turkijoje, prašy- 

Kai 197Q m. spalio 15 d.darni Įvažiavimo į JAV vi- 
. • zos Viiko pirmininkas tuo

reikalu kalbėjosi ir su Altos 
pirm. dr. K. Bobeliu bei su 
kitu organizacijų atstovais, 
siekiant vizos gavimo pro
cedūrą pagreitinti.

naują premjerą
Be didelių iškilmių 

jasis Prancūzijos preziden 
tas Valery Giscard d’Es-'

y

jusi ir norėjusi pasistatyti 
prabangišką vasarnamį apie 
200,000 rublių vertės savo 
dukters vardu. Panaudoda
ma savo aukštą padėtį. Fur- 

yriausybė, Į ceva neteisėtai gavusi sta
tybai medžiago? iš valstybės 
sandėlių pigia kaina, ar gal 
ir veltui, kaip kai kas tvirti
na.

i rė. Prokuroras toliau savo 
: kalboje paminėjo Bražinskų 

įif>crp. Atlaiduose vv+ukes ir' pabrėžiamą Lietuvos okupa- 
trisnalves vėliavėles.“ j cijos faktą, rusų varomą ge

nocidą. terorą, ūkinį apiplė
šimą ir tt, tačiau pažymė
jo, kad tie kaltinamųjų ar- 
gumen+ai buvę paneigti 
Teismo Komisijos sprendi
mu 1971 m. kovo 8 d.“

I !

Gal paklausite: dėl ko? i Ta medžiaga esanti net 5Į 
kartus stipresnė už plieną. ! 

Pasirodo, ji suburžuazė- Ji jau naudojama automobi
lių padangoms gaminti, o 
netrukus ją naudos ir vamz-t 
džių, lynų ir kt. gamybai.

Garsioji du Point de Ne 
mours bendrovė yra paga 
minusi stiprių sintetinių me-Į 
džiagų — rajoną. nyloną,i 
polyestei-į ir kt. Po ilgų tyri-. TVl-VOrtO ir Fordo 
nėjimų dabar ji pagamino ir’

• santykiai atšalo
Prezidentas Nixonas ir vi

ceprezidentas Fordas yra 
seni draugai, bet Waterga- 
te byla ir jų šantvkius atšal
do. ypač po to, kai Nixonas 
atsisakė duoti atstovų įūmų 
teisiu komitetui visus to ko
miteto prašytus magnetofo
no užrašus.

kalinimo ir jo motinos prievartinio laikymo Sovietijoje 

klausimą, o taip pat ir Lietuvos okupaciją. Įkaitus atmos-
— * 

ferai, posėdį teko nutraukti. <

Amerikos Lietuvių Tary
ba tokia susitikimų proga 

> kreipėsi į senato ir kongreso 
I komitetų narius, prašydama 

iei‘ ,• iškelti Simo Kudirkos ir jo 
motinos Marijos Šulskienės 
išleidimo iš Sovietijos reika
lą. dar paaiškėjus, kad Ku- 

' dirkos motina yra Amerikos 
pilietė.

Deja praeitą pirmadienį 
I senato komiteto susitikime 
su rusais tas klausimas ne
buvo paliestas. Bet kitaip Į- 

Į vyko antradienį Atstovų rū- 
; mų užsienio reikalų komi- 
• teto posėdyje su sovietų de- 
I legacija.
I Šiam JAV 
mininkauja 
T. Morgan. 
prasidėjus,

I Edtvardas J. Derwi.nskis pa- 
rei/’kė:

"Kaip gali amerikiečiai 
sudarinėti su Sovietų Sąjun
ga susitarimus, jei Sovietų 
Sąjunga negerbia pagrindi
nių asmens teisių ne tik savo 
piliečių, bet ir Amerikos pi
liečių, laikydama prievarta 
Simą Kudirką ir jo motiną 
Mariją Šulskienę. Laisvę 

Į mylintieji amerikiečiai ne- 
j gali tartis, kol sovietai laiko 
i okupavę Lietuvą, kurios o- 
kupavimo Amerika nelaiko 
teisėta ir nepripažįsta Lie
tuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą“.

Sovietų Sąjungos delega
tai, išgirdę tokį pareiškimą, 
pradėjo karščiucdamies aiš
kinti, kad Lietuvos žmonės 
patys norėjo įsijungti į di
desnį ekonominį vienetą ir 
patys prašė, kad Lietuva bū
tų įjungta į Sovietų Sąjungą.

Tokį melą išgirdęs. Mary- 
lando atstovas kcm;tele pa
reiškė: "Jeigu jau ta?p bū
tų, tai kodėl neleidžiate 
žmonėms laisvai išvažiuoti. 
Tegul jie patys atvažiuoja ir 

| pasisako, ar jie laisvai į So
pi etų Sąjungą įsijungė.“ 
Į Sovietų atstovas tepareiš- 
kė, kad Derwin=ikis e:ąs "ap
sėstas sovietų liaudies nea
pykantos“.

Į Po tokio poka’bio sus’da- 
, rė tokia įtampa, kad antra- 
- dienio posėdį teko nutrauk

ti, nors ir numatyta posė- 
'džiu? tęsti vėliau.
j Apie tą įfvykį pa‘s kongr. 
| Derwinskis painformavo Al- 

75 tos pirmininką dr. K. Bobe-

Protestantų ektremistų! 
vadai šaukia savo pasekė
jus į demonstracijas ir ragi
na net gultis po kariuomenės į 
mašinomis, kad tik sutruk
dytų jos veiksmus.

Į Washingtoną yra atvy-rtą dieną su JAV kongreso 
kusi Sovietų Aukščiausios: užsienio reikalų komitetu. 
Tarybos delegacija, kuriai 
ypač rūpi užkliuvusios JAV 

. ir Sovietų S-gos prekybos 
sutarties patvirtinimas ir pa
našūs "biznio atlydžio“ 
kalai. Jai vadovauja tos ta
rybos užsienio komiteto pir
mininkas Borisas Ponoma- 
revas. Ta sovietų delegacija 
turėjo pasitarimus su JAV 
senato užsienio reikalų ko
mitetu, kuriam pirminin- 

j kauja šen. Fulbrightas, ir ki-

darbo nebaigęs
Kissingerio jau buvo be

veik suvedęs Izraelį ir Siriją į ---- •'^*7 ——T1"'r
prie paliaubų pasirašymo Slifcirinl-n ilinn^laVU • geležinkeliečių streiką* valandos. bet paskutiniu ^usirlnk0 JUgOSlUVų , paslbaigC. Vyriausybė įvei- 

metu iškilo nau-Ju ^\komunistai
Sirija iškėlė naujus reikalą-; Inijo* vadų,
vimus. kad abi šalis skiriąs: Pirmadienį prasidėjo Ju-; « • •
koridorius, kurį saugos JT i goslavijos komunistų parti-j Kiniečiai pareikalavo, kad 
kariuomenė būtų susiaurin- i jos 10-tasis kongresas. Tito j jąv atsiimtų i* Pekingo 
tas. Be to, Damaske at=ira-|savo kalboje pabrėžė, kad uniformuotų marinų »argy- 
do ir sovietų užsienio reika- išsaugota vie-jbą, kuri saugoja Amerikos
lų ministras Gromyka, kuris,. ninga komunistų partija, ir * ambasadą, ne* tokia sargy- 
matyti, sukietino Sirijos po-; puolė tuos, kurie nesutinka j ba primenanti kolonistų 
zicijas. Jis reikalauja, kad' su jos vedama politika, ypač kupaciją. 
žydai iš karto grąžintų visas' smerkdamas visokius nacio- 
teritorijas. kurias yra iš ara 
bų užkariavę.

F- R8 J d4
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KAIP BAISU AMERIKOJ?

mes, o tik savos propagan-
dos reikalui, nes niekas čia Estijos įjungimo j Sovietų;^: d '^al‘oniu sve.

Saumou ' . _ ° _ ____ . .Sąjungą.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

I

RAGINA RAŠYTI

SAVO ATSTOVAMS

rodė mūsų krašte baudžia
mieji būriai, nesusipratėliai 
apskundė mane už dalyva
vimą Seime ir visą bėdą už

Unkit ir skaitykit

Kipro Bielinio
knyz$

Taip pat raginami visi 
Hetoviai rašyti laiškus savo 
valstijos senatoriams ir kon- 
gresamnams.

Dr. Jonas Basanavičius, lietuvių tautos patriar
chu vadinamas, didžiausios reikšmės lietuvių tau- 
tinam atgimimui turėjusios "Aušros“ redakto 
rius, gimęs 1851 m. lapkričio 23 d., miręs 1927 m. 
vasario 16 d.

Dr. Vincas Kudirka, Varpo“ redaktorius, savo 
satyromis ir straipsniais pliekęs supuvusią carų 
administraciją ir šaukęs savo tautiečius: "Kel
kite, kelkite, kelkite!“ Gimė 1858 m. gruodžio 
31 d., mirė 1899 m. lapkričio 6 d.

i

Puslapis antras ^<11

verti klausimai
Jeigu šiandien išrinktume dažniausiai išeivijos spau

doje pasikartojančius žodžius, tai po viens kito murzini- 
mui skintų epitetų aukščiausion vieton, gal būt. iškiltų pir
mas gražus žodis lietuvybė. Lietuvybės matu mes 
matuojame politinę ir visuomeninę veiklą, sveriame kul
tūrines vertybes, lietuvybės šūkiais gražiname savo kal
bas, siekdami sudalyti klausytojams kuo s. ip resni įspūdį. 
Po kiekvieno geriau pavykusio renginio, net ir pelningo 
raugintų kopūstų baliaus, tuoj skubarpe pasidžiaugti, kad 
lietuvybė dar yra gyva ir gyvuoja, ir pareikšti gaivią viltį, 
kad ji dar ilgai ilgai gyvuos.

Nesirengiame ir mes čia iš anksto ant lietuvybės kapo 
verkti, bet vis dėlto norėtume pakartotinai konstatuoti 
kai kuriuos realius faktus, kai kuriuos mūsų pasididintam 
optimizmui prieštaraujančius reiškinius ir kai ko su rūpes
čio atsidūsėjimu paklausti.

Tur tūt, daug nesuklysime pranašaudami, kad rpūsų 
išeivijoj lietuvybės ateitį lems ne tik dabar išleidžiamos 
lietuviškos knygos, bet šios dienos jaunieji ir busimieji 
jų skaitytojai, ne tik lietuviškos muzikos kūriniai, bet ir 
busimieji jų klausytojai, kaip ir busimieji lituanistinių 
mokslų išeivijoje įpuoselėtojai ir jų ugdytojai.

Be gyvojo lietuviškos dvasios ir kalbos ateities žmo
gaus visos mūsų šiandien kuriamos vertybės tebus tiktai 
gražios senkapių iškasenos, kurias galės susirinkti busi
moji Lietuva ar ir svetimieji savo muziejams praturtinti.

Taigi, ar neatrodo keista, kad garsiai lietuvybę links
niuojantis ir nepaprastai okupuotos Lietuvos surusinimo 
pavojumi besirūpinąs žmogus čia pat kietai susičiaupęs 
sutinka su tikrove, kad laisvėje augdamas jo paties vai-

• kas jau neišstena lietuviško žodžio?
Kad dėl "grynosios lietuvybės“ ir "nesutepto patrio- 

■ tizmo“ spaudoje vitrioliniais straipsniais kovojančio raš- j 
tininko sūnus ar duktė jau nebeįskaito nė savo tėvo ra
šinio?

Kad tokie pat lietuviški nebyliai yra vaikai net kai 
kurių patriotinių organizacijų pii-mininkų. tautinių šven
čių pagraudentojų bei viena ar kita ranka vadovaujančių 
Lietuvos laisvės kovai?

Kari, keldami didžiausią erzelį dėl viename vadovė
lyje įžiūrėto "nepakankamai patriotinio abrozdo“. nuty

lime liūdną faktą, jog ir iš geriausių vadovėlių mokomi 
7 mūsų vaikai jau nebeatskiria vardininko nuo galininko.
* kalba ir rašo tik veiksmažodžių bendratimis ir dar jų ga

lūnėse prikreivezoja nosinę?
Na, ir tada kyla tikrai nemalonus klausimas, kodėl 

gi taip akį rėžiančiai skiriasi mūsų karšti ir gausūs žodžiai 
nuo mūsų pačių konkretaus darbo ir jo vaisiu?

Argi tokios lietuvybės sutemos net vadinamųjų "iški
liųjų“ tautiečių šeimose jau tikrai yra neišvengiamos ir 
nesulėtinamos?

Tai kokiu būdu atsiranda nepaprastai šviesių lietu
viškos šeimos ir lietuviško prieauglio pavyzdžių? Kaip 
tuos lietuvybės išsaugojimo stebuklus šie tėvai padarė?

Vadinasi, tokį "stebuklą“ padaryti galima, o tiems 
vadovaujantiems“ ir "iškiliausiems“ būtų ir privaloma, rijos Juška už vieną malda-Į 

Turint galvoje tokius ir panašius faktus, kažin ar ne- 
^reikėtų pakeisti ir visuomeninės -pagarbos skir-tymo sai

kelio?

Jurgis Gudas (1868-1941)

mis knygomis platinu ir po
litiškąsias, užleido mane ne
susipratėliais, apšaukė be
dieviu, vagimi, girtuokliu, 
žodžiu, paskutiniuoju lat-| 
ru Lietuvoje.

"Alsėdžių vikaras kuni-Į 
gas Vincas šukė pakvietė 
mane pas save, ėmė tyrinė- 

į ti. kokias aš knygas platinu. 
Aš nurodžiau daug įvairių 
tikybinių knygų. Ir viskas 
buvo gerai. Bet kai pasa
kiau, kad platinu ir didžią
ją Šerno Geografiją, supy- 

i ko, sakydamas, kad ir Geo- 
* grafija pavojinga kaimie
čiams esanti. Vėliau Alsė-

žmogus tertį atsakingą dar- džių klebonas kun. J. Eidin- 
bą dirbtų^ Jurgelis^gerai su-1 tas net per pamokslą mane 

vjsaj.p negražiai iš/adino ir 
tai ne tas pat. ką I liepė žmonėms jokių knygų

prato, kad LSDP Ii eratūrą 
gabenti t
maldaknygėm ar šiaip kont
rabanda verstis, o tam buvo 
pripratęs nuo seneznių lai
kų. Suprato, bet nebijojo ir 
?avo darbą dirbo ištvermin
gai ir su pasišventimu. 1905 
m. 1 
peršovė pasienio kareivis 
sargybinis. Kulka pataikė į 
veidą.

v < t •
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Seime paskaitą apie jį 
j skaitys ŠIA ir ki ų organi- 
; zacijų uoli veikėja Alena 

Devenienė.

SLA SEIME PAGERBS
DR. J. ŠLIŪPĄ «

• Liepos 1-4 dienomislfes- 
tone Statler Hilton viešbuty 
posėdžiaus 88-ta?is SLA sei
mas. Jame bus pagerbtas į- 

i žymiausias JAV lietuvių 
veikėjas ii* vienas SLA pra
dininkų dr. Jonas Šliūpas.

iš manęs nepirkti., nepriim
ti manęs į namus ir apskri
tai neturėti su manim jokio 
reikalo.

"Dalyvavau Didžiajame
rudeni Jurgelį sunkiai < Vilniaus^ Seime.^ Kada pasi-

Nepriklausomybės laikais geimo nutarimų vvkdymą 
Jurgelis buvo susenęs, liguis- ant manęs suvertė. Visa ma
tas, vaigs'ąs žmogus“. n0 laimė, kad valsčiaus su

eigoje vyrai manęs neišda-j 
vė pristavui, kuris norėjo; 
mane suimti. Jie pasakė.: 
kad manęs visai nepažįsta.; 
Man vis dėlto teko nuo po
licijos slapstytis iki 1913 
metų.“

* ♦ »

(Kas norėtų daugiau apie 
A. Gudą ir knygnešius suži-j 
roti, patartina įsigyti Kipro i 
Bielinio knygas "Dieno
jant“ ir "Penktieji metai“.’ 
Abiejų knygų kaina $4.00, 
su persiuntimu — $4.50). ,

tas, vaigs'ąs žmogus“.
Pats Jurgis Gudas apie 

save ir apie sunkų knygne- 
! šių darbą yra rašęs P. Ru- 
1 secko suredaguotame leidi- 
! ny "Knygnešys“, išleistame 
1928 m.

Ten jis tarp kitko rašo, 
kad pradžioje gabenęs dau
giausia maldaknyges, o vė
liau dideliu uolumo gabenęs 
politinius raštus. Platinęs 
dr. Šliūpo, kun. Demskio, 
Šėmo raštus. "Kai pamaty
davau kekią aktyvią lietu
višką knygelę, tuojau ė- 
miau ir platinau.žodžiu sa
kant. viską vilkau į Lie tu- 
vą — politišką literatūrą, 
poeziją, beletristiką“, rašo 
Gudas.

Iš laikraščių daugiausia į 
platinęs “
są“ ir "Ūkininką“.

"Vilnies“ redaktorius S.
Jokubkagegužės 14 d. rašo:

"Žinoma, Amerikoje gi- 
"Darbmin-kų Bal- lios demokratinės tradicijos.

demokratinių
• laisvių yra belikę, 'kai poli
cija be jokių teismo orderių 
jau turi teisę įsiveržti į pri- 
vatiškus butus, kai turi tei
sę sulaikyti žmogų gatvėje 

į ir iškratyti jį nepa kaip įta
riamą ir t.t.“

Kas Amerikoje gvvena. Iiucijas, kurios

IEKORO 1K VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

Tai LIUDO DOVYDĖNO 
210 puslapių knyga. Joje 
yra 24 pasakos, kurias go
džiai skaitys jaunimas ir se
nimas. Ji susilaukė ir puikių 
spaudos įvertinimų. Taigi 
paskubėkite Įsigyti Kelevy. 
Kaina $4.50.

"Man rodosi, anais lai
kais žmonės labiau griebda
vosi knygų, negu dabar, ne
atsižvelgdavo, kad baisiai 
reikdavo saugotis, — bet 

' imdavo ir skaitytdavo. Už
tenka pasakyti, kad Kalva-j

knygę buvo ištremtas dviem tas žino, kąri S. Jokubka sa- 
mevam "poselenijos“, o už j vo kiškas drebina he iš bai- 
social demokratų ir varpinin-

Ar tik nebūtų daug naudingiau šios dienos ir ateities > raštus grasino Petro ir
lietuvybei, kad spaudoje, susirinkimuose ir tautinėse šven
tėse pirmiausia pašlcįvintume pavyzdingiausia? lietuviš- 

š.kas šeimas, geriausiai lietuviškoje dvasioje išauklėtus 
. vaikus pasodintume prie garbės stalo net ant aukštesnės 

-» kėdės negu pirmininkus, o tuščiažodžiauto jų jubiliejų pro- 
’ga laikraščiuose išspausdintume tik jų liežuvio spalvotą 
fotografiją?

. *

I

Socialistų knygnešys 
Jurgis Gudas

Povilo tviitove, Archangels
ku. Volodga, Viatka ir Si
biru. Už tai ir kontrobandi- 
ninkai ne tik nenorėjo tokių 
knygų nešti, bet ir sužinoję, 
kad neši, nepriimdavo į sa
vo draugystę — eik sau vie
nas“, rašo Gudas.

Štai dar pora Gudo pasi
sakymų :

"Net ir gamta knygoms 
buvo sunki: kuo blogiausia 
nakris. lyja, sninga, šlapdri
ba, šąla, o reikia po tris, ke
turias valandas prie rube- 
žiaus tykoti, kol pereisi. Ir 
taip kartais ištisas savaites. 
Perėius rubežių, vėl ne py
ragai : perlytas, drapanos 
sušalusios į ragą, o reikia 
bristi per upes ir balas, le
dus laužant, kame ir kiškis 
nenori eiti. Ir taip kartais 
tekdavo eiti po dvi tris my
lias (10-15 anglu mylių, K. 
red.), mažką valgęs ir ne
miegojęs. Prie to dar reikia 
pridėti daug rūpesčių. bai- 

vu udvi>ju«;i<*u»<is. nes ur., ,. T . m ės ir išgąsčio. Tartum koks I
politiniu raš'u gabenimą bu- ?e .?? inama3; Jurgeis kirminas sveikatą graužė ir

xt .-I * /■! 1 * — •ras. Nedidelio ūgio, įsblvs- 
j kęs, tylus, iš pažiūros liguis-' ”Pradžioje visi iš vieno 
tas, bet patvarus ir kietas platinome lietuviškus raštus. 

Vienas tokių politinių ras- žemaitis. Iš jo išvaizdos nie- Bet kai kunigai sužinojo, 
tų knygnešių buvo Jurgis.kas nepasakytų,

Lietuviškos spaudos drau
dimo metais lietuviški raštai 
iš Prūsų buvo slaptai knyg
nešių gabenami. Tų knygne
šių buvo visokių. Vieni prie 
nd’amų per sieną įvairių 
prekių pridėdavo ir lietuviš
kų raštų, antri vertėsi dau
giausia maldaknygių neši-

’ mu. O buvo ir tokių, kurie, 
"nešė tik politinę literatūrą j 

Šių paskutiniųjų darbas bu-l 
vo pavojingiausias, nes už =

Gudas, žemaitis iš Plungės 
valsčiaus.

Knygnešių karaliumi va
dinamo Jurgio Bielinio sū
nus Kipras savo knygoje 
"Penktieji metai“ apie Jur
gį Gudą tarp kitko šitaip ra
šo:

"Mūsų (socialdemokratu. 
Kel. red.) literatūros per 

i Žemaitijos sieną perrabeni- 
! mo vyriausias tvarkytojas 

T į buvo Gudas, mūsų tarpe Jur-|

vo griežčiau baudžiama, ne
gu už paprastą kontrabandą 
ar maldaknyges.

Paskutiniame numeiy 
rašėme, kad Vlikas ragina 
laiškais (prašyti kongresma- 
nųs ir senatorius remti rezo- 

» įpareigoja 
JAV atstovus Europos Sau- 
gufno konferencijoje nepri
pažinti Lietuvos. Latvijos ir.

į Ką tik gavcme
j Naujųjų metų istorija, —
Į Birutės Pūkelevičiūtės nau-
Į jausiąs premijuotas roma- 
; nas. 182 psl., kaina §4.50. Į

Šilko tinklai, 7 pasakoji- 
j mai. Aloyzo Barono, 182 
• psl., kaina §4.50.
iJ
I Tautvilą, romanas, narašė 
■Juozas Kralikauskas, 205 
j psl., kaina §4.00.
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! "KARALIAI IR BULVĖS“

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 

i SLA SEIMO BANKETAS ! tos vergų stovyklos, kuriose 
1 kentėjo ir žuvo mūsų 

į SLA seimo banketas įvyks; broliai, seserys, giminės ir 
liepos 2 dieną 7 vai. vakare Į ■lrauyai. Knygos kaina 
Statler-Hilton viešbuty. Tai; 75 centai 
bu= labai malonus vakaras! 
visiems. Bankete bus daug 
įžymių svečiu. J jį pakviesti 
ir du gerai žinomi Bostono 
daktarai — dr. Stanlev Mi
kai. vienas įžymiųjų chirur- . 

j gų, ir dr. Joseph Mikalonis

nekalto žmogaus gatvėje ne- 
grato ir nesuiminėja. Netgi 
Lietuvos žmonės, paskaitę; Senatui tokia rezoliuciją 
, T , ,. : pasiūlė šen. Carl Curtis (Se-
S. Jokubkos sapaliojimus,1 nate Concurrent Res. " ' 
nepatikės, kad ir Amerikoj, 
pradėta daryti taip, kaip y- 
ra daroma komunistu valdo
moje Lietuvoje ir kituose 
komunistiniuose kraštuose.
Va, tenai tai Jokubka galė
tu rimtai savo kinkas padre- 
binti, nes žmogui suimti ne
reikia saugumui jokio teis
mo orderio, o jam nuteisti— 
kartais nereikia ir nusikalti
mo...

Nr. — x,.OAx , . - , ciau pranešti,80), o atstovu rūmams kon-į 1 ’
greemanas Edward J. Der- 
winski (House Conc. Res.
Nr. 394).

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas

Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik- 

j toro Vizgirdos.
f

Šią didelio formato puoš-

i čiu. Dr. S. Mikai ir dr. J. 
Mikalonis pasižadėjo daly
vauti su savo žmonomis.

Prašome visus kuo grei- 
ar dalyvaus- 

bankete. Pranešimus malo-' nią knygą išleido Algimanto 
nėkite siųsti dr. A. Kapočiui į Mackaus Knygų Leidimo 
ar Aleksandruo Čaplikui. J Fondas. Ji dar gaunama ir

Mums svarbu iš anksto i "Keleivio“ administracijoje, 
žinoti svečių skaičių. De-j Kaina $7.00.

{
JAV LB valdyba ir Ame-L. -

rikos Lietuvių jaunimo są-; S1TI?^# asmenų užsisakyti
junga Tragiškojo Birželio - -
sukakties proga sumanė ra
šyti laiškus visiems JAV se
nato ir atstovų rūmų nariam 
ir prasyti remti minėtas re
zoliucijas ir duoti pareiški
mus, smerkiančius Lietuvos 
okupaciją.

Amazonės džiunglėse, —

Jose Eustasio Rivera roma
nas. iš ispanų kalbos išvertė 
P. Gaučys, 355 psl., kaina 
$5.00, išleido Lietuviškos 
Knygos klubas (4545 W. 
63rd St., Chicago, III. 606 
29).

Mišios už mirusius, cho
rui unisonu arba solo, Bro
nius Budriūnas, kaina nepa
žymėta, Broniaus Budriūno 
K.L.F. leidinys nr. 19 (2620 
Griffith Park Blvid., Los

kad šitas kad aš drauge su tikybinė- Ange!es’ Cal- 90^39).

Romos imperijos laikais 
žmogaus amžiaus vidurkis 
tebuvo 23 metai, viduram
žiais — 33 m, šio šimtmečio' <i 
pradžioje — vyrų 49 m. ir j 
moterų — 51 m.. Šiuo metu' 

į tie skaičiai prašoka 70 m.

Komitetas labai prašo vi
sus SLA narius bankete 

į dalyvauti su savo draugais 
j ir pažįstamais.

Banketo komitetas į "Gabriuko užrašai.
■ $3-00. 
» Mažiesiems — spalvotais 

Romos katalikų bažnyčia paveikslais Jono Minelgos 
turi 135 kardinolus ir dau- eiliuotos pasakėlės "Kiškio 
giau nei 4,000 vyskupų. Pyragai“. Kaina $3.50.

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui.' Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49<h Avė. Cicero, III. 60650. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugai] Rd- Windsor, 12, Ont^ Carada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W.

J® Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago; 
5000 W. 16th SU Cicero; 4754 S. Wood St, ^hicago; 
2923 N. Milvaukee Avė, 1147 N. Ashland Avė, Chicago 
ir kitur.

NAUJOS DOVANOS
JAUNIESIEMS

Vyresniesiems — Julės 
Švabaitės - Gylienės knyga 

. Kaina

■H '
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Okupuotoje Lietuvoje
KANADOSNAUJIENOS

IŠ TOLIMO VANCOUVER

ŽENTĄ TEN1SONAITĖ

LagoDi Garda
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Atsisveikino su senuoju
1 teatru

Dabartinė kaimo mokykla

Gegužės 11 d. senuosiuo
se Vilniaus oiperos-baleto 
teatro rūmuose buvo pasku
tinis — 400-tasis — spek
taklis, nes opera pei-sikelia

Gana dažnai skaitome iš 
okupuotos Lietuvos gautoje 
sovietinėje spaudoje apie 
švietimą, mokyklas, moky
tojus. Randame didelius 
mokinių skaičius, gražiai 

jv i n iį naujus rūmus. Sezonas dar! apraišomas mokyklas ir kt. 
neuždaromas. bet kitas į 
spektaklis bus po atviru! 
dangumi dabar vadinamoj 
Kutuzovo aikštėje (vaidins 
”Aidą“), ir po jo opera iš
vyks gastrolių į Klaipėdą.

Literatūra ir Menas gegu
žės 18 d. šitaįp baigia atsi
sveikinimo su senuoju teat
ru aprašymą:

”Aidint ”Karmen“ uver
tiūros garsams, iš scenos Į

Mums nė kiek nekelia abe
jonės, kad mokyklų ir moki
nių jose yra daug. Tačiau 
retai kada toje spaudoje 
skaitome apie kaimo mo
kyklos kasdienybę.

Apie tai mums šiek tiek 
žinių duoda š. m. balandžio 
24 d. Tarybinis Mokytojas, 
išspausdinęs ilgoką A. As- 
tiko straipsni, pavadintą 
„Kaimo mokyklos — mūsų 
rūpestis“.

Pravartu laisvojo pasau- 
j lio lietuviams, kad ir bend- 
: rais bruožais, susipažinti, 
kas ten rašoma apie Kupiš
kio rajono mokyklas.

Rajone yra 38 mokyklos, 
iš kurių 36 — kaime. Iš jų 
3 vidurinės (11 metų), 11 
aštuonmečių ir 22 pradinės, j

Keleivy netenka užtikti 
žinių iš Kanados (vakarų, 
nors ir čia lietuvių gyvena
ma. Spėjama, kad Britų Ko-1 
lumbijos provincijoje gyve
na apie 800 lietuvių šeimų.’ 
Jų tarpe yra ir Keleivį sikai- i 
tančių.

Mažos kolonijos neturi 
savų meniniu pajėgų. Iš ki
tur dėl didelio atstumo retai 
kas aplanko. Neseniai būtu
me turėję progos pasigėrėti 
Hamiltono teatro „Aukuro“ 
vaidinimu. Viskas buvo pa
ruošta. bet paskutinę dieną 
aerodromo ugniagesiai su
streikavo ir sutrukdė „Au
kuro“ atvykimą. Rengėjai— 
Lietuvių Bendruomenė—tu
rėjo nuostolių.

Spauda Vancouveri pasie
kia per 3-4 savaites.

Pernai turėjome radijo 
pusvalandi, bet dėl lėšų sto
kos jis buvo priverstas nutil
ti. O galėtume tokį pusva
landį išlaikyti, nes yra gana 
tvirtai ant kojų atsistojusių 
tautiečių. Daugelis turi ge
ras tarnybas, kiti sėkmingai

salę išeina teatro šeiminiu-! 
kai — dainininkai, šokėjai, Į 
aptarnaujantis personalas— į 110 
visi teatro darbuotojai. Jie 
atsisveikina su savo scena, 
tardami žiūrovams iki pasi
matymo naujame teatre. 
Susmunka dekoracijos, už
gęsta šviesos, tuščioje sceno
je nusileidžia uždanga... Su- _________
sikaupimo akimirka, irštai-jose mokosi beveik 3,000irolės-revizijos valdybos vii-,i
nuvihifja Dž. Verdžio „Tra-

c

I

verčiasi kuriuo nors verslu,! 
turi motelių, nemažų namų,l 
daug kas ir po kelis. Primin-’ 
tina, kad Vancouvery vie
nos šeimos namas kainuoja 
$50,000.
• '-••S* ■ > 4 . "

Iš draugijų gražiai veikia 
žvejoto jų klubas „Bebras“, 

i kuriam vadovauja V. Ska- 
beika. Veikia Liet. Bendruo
menės apylinkė, kurios prie
šaky stovi energingas F. 
Gumbelis.

Gražiai paminėjome Va
sario 16 ir Motinos dieną. 
Apsigyvenus čia kun. Gri
gaičiui, dabar turime kartą 
per mėnesį lietuviškas pa
maldas.

Britų Kolumbijos klima
tas drėgnas. Per metus bū
na 15 colių kritulių. Bet reu- 

■ matu sergantieji dėl to nesi
skundžia. Rūko nėra. Mies-

► tą iš šiaurės supa didžiuliai
• kalnai, ir įūkas išsisklaido
• kalnuose. Žiemą matome ir
• sniego, tik ne gatvėse, bet
. ant kalnų. Žiemos metu
i megztinis ir čia reikalingas,
• nes vidurdieniais tempera-
( tūra tepakyla tik iki 40-50 <

laipsnių. Vasaros metu tem- j lėtas, bet vakarai vėsūs. Tik viskas pražydi kartu. Tulpės.

A.
(Ištraukos iš dienoraščio)

Astoria. Barbarano. 1974 m. balandžio 18 diena

Paragink savo pažįstamus 
i išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
. metams $7.00.
4 
t 
1 TESTAMENTAI

įsigykite teisininko P. Šulo 
parengtą leidinį „Kaip su-

Barbarano yra maža Šiaurės Italijos vasarvietė tarp daromi testamentai“, lai la-
- - -- - - i bai naudinga informacijų

I1 knygelė norintiems sudaly
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentu pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

Salo ir Gordone’s. Gardos ežeras tyvuliuoja čia pat po 
viešbučio langais. Akiraty į šiaurę vilioja Alpių kalnai. 
Ežero mažos bangelės mirga kaip paauksuotos. -”Jo spal
va yra ta pati kaip jūros“, sako mano vyro bendradarbis, 
kuris mus pasitiko Milano aerodrome. Bet aš nebeklausiu,» 
ar Viduržemio, ar Adrijos jūros. Gardos ežeras neturi to 
tipiško žaliai mėlyno kalnų ežerą atspalvio. Saulės spin- , 
dūliai žaižaruoja ant vandens kaip klystančios liepsnelės. 
Kažkas jas dar apibarstė deimančiukais.

Aplinkui viskas žaliuoja ir žydi. Čia pat po langais 
raudonuoja eglių žiedai kaip mažos kalėdinės žvakutės. I 
Pušaitės. Palmės. Alyvos ir oleandrai auga harmonijoj. J 
Žydi raudonos ir geltonos tulpės. Žiedai dideli ir vešlūs. | 
Lyg saulės nubučiuoti. Kvepia miškais ir vandeniu. O toli j 
už ežero baltuoja Alpių milžinų kepurės. Gamta šioje kal
nų papėdėje yra labai graži. Medžiai auga platūs ir išsike
roję. Milano klimatas drėgnas. Vasarą karšta. Panašu 
kaip New Yorke, sako mūsų italas. O Lago di Garda, pa
gal mūsų pažįstamą, yra pats gražiausias Šiaurės Italijos 
ežeras.

1
I
t
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Mums išskrendant iš Briuselio, radijas pranešė, kad 
Italijoj sninga. Pasirodo, tik Pietų Italijoj. Čia oras sau-

UŽSAKYKITE TUOJ!
TIKTAI PER 

INTERTRADE 
E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

I LIETUVA!

I
GERESNĖ NEGU IKI 

ŠIOL
SPECIALŪS RUBLIŲ 

CERTIFIKATAI
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE
EXPRESS CORP. mi. .ai 
pasius jums veltui Įrody
mus.
Rubliu certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA GARANTIJA

LABAI GREITAS 
’ PRISTATYMĄ«
Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra 

imama $2.60
Jokių primokėjimų!

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

Užsakykite dabar 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

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

LABAI SVARBU!

AUTOMOBILIAI

i 
I 
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peratura neprašoka 90 laips- Narcizai. Alyvų krūmai. Pelargonijos. Rožės. Ant namų! 

I sienų ir vartų kabo gėlių girlandos, kurias flamai vadina , 
i D -............... į „mėlynuoju lietum“, žydi kriaušės, trešnės, bet apelsinu i

Finansų ministerijos kont- cia nematyti. Pakeleje pne autostrados mačiau istisusi
• “ • • ,| -įjž Vancouverio Į rytus vynuogių laukus. Namus kalno atšlaitėse puošia didelės

mokiniu t v du trečdaliai! šininkui Nikalojui Zvonko-; prie Kanados didžiojo greit- ir skarotos eglės. Dar laibos kaip žvakės tujos, kurias 
visų

Ir jie apdovanoti

viatos“ įžanga. Prožektorių vjSų rajono moksleivių. J suteiktas nusipelniusio.»kelio Hope miestely gyvena musų italas vadino „abeti“,
teatro (Reikia manyti, kad vienas' ekonomisto garbės vardas, malonūs žemaičiai Stanisla-! T~ -----spinduliai apšviečia Iš viešbučio balkono matyti tarp rūkų baltuojančios iemblemą — rūtos šakelę. Į į trečdalis mokinių mokosi ki- 0 atsargos gen. majoras Iva- va ir Antanas Kenstavičiai. Alpės. Aiškios ir baltos. Lyg nudailintos. Atrodo, tik per- 

sceną pakyla iškilminga ei- tų rajonų mokyklose. E.). ;nas Ščerbinas apdovanotas Jie dabar abu pensininkai, 'važiuok ežerą ir tuojau jas pasieksi. Iliuzija, kuri vilioja
sena. Žvakės jos dalyvių 
rankose tarsi simbolizuoja 
tą meno liepsną, kurią teat
ro kolektyvas ilgus metus 
puoselėjo šiuose rūmuose. 
Eišenosr priešaky -— TSRS 
liaudies artistai V. Noreika 
ir J. Stasiūnas. Jie nusega ( 
rūtos šakelę, kuri bus per-j 
nešta į naują teatrą. Užipu-j 
čiamos žvakės — paskuti-. 
niai žiburėliai senoje sceno-; 
je. Be įprastos rūtos šakelės i 
ji tarsi be gyvybės... Pasku
tinieji su publika atsisveiki
na orkestrantai, teatro vy
riausias dirigentas. LTSR 
liaudies artistas R. Geniu-! 
šas.

Neskubėdami skii-stosi 
žmonės. Naujajame sezone 
juos pasitiks puošnūs, erd
vūs šiuolaikiniai teatro rū
mai. nauji pastatymai, nauji 
įspūdžiai. Tačiau, tur būt, 
ne vienas operos gerbėjas, 
eidamas pro nusvilusį gluos
nį ties senuoju teatru, pa
žvelgs į ji su meile ir grau
duliu, prisimindamas dausr 
neužmirštamų akimirkų, iš
gyventų jame“.

1973 m. buvusios pasta-> 
tvtos dvi mokyklos — Suba- ’ 
čiuje ir Šimonyse. Keliose' 

į kitose vietose buvę priesta-: 
tų. „Mūsųrajone, imant pro-'

i Aukšč. tarybos garbės i aštu. j Antanas ilgiau nei 20 me
tų dirbo prie geležinkelio su 
laužtuvu ir kastuvu, o šian- 

■ dien maloniai leidžia pensi- 
• ninko dienas Hope mieste- 
‘ ly. kurį iš. visų pusių supa 

• pėdų aukščio

V. Noreikos 200-tasis 

koncertas

savo nepasiekiama toluma. Ji nuteikia mane melancho- 
iškai. Kokie yra gražūs kalnai įą tolo^.Bet netrtikūs. kaį 
mūsų lėktuvas vėl pakils Milahė, jis sudrebės^ iš baimės^ 
kildamas per tas virš debesų kylančias pilkas uolas. Kaip 
milžiniško roplio raukšlėta akmeninė nugara raitosi Al
pės, tarytum iškeldamos savo kupras į saulę pasišildyti. 
Galingi, didingi ir žiaurūs atrodo Alpių milžinai iš vir
šaus. Ir tuomet prapuola ta paslaptinga poezija, kuri vi
lioja ir kviečia prie anų mėlynųjų Gardos krantų. Tas pats

porcingai pagal moksleivių ». Ltetuyos spauda rašo a-j /Įi ^ųčio 
skaičių, turėtų būti pastaly- Sn^vLose šonuose pui-

! ta mokyklų ir priestatų 1000 gnijaus Noreikos zuu jį Kon- 1
! mokiniu ir 200 vietų bendra- cer^» kuns buvo gegužės nnsiokti toin
j v - « . - a rv '12 dieną i Hope pasiekti nėra taip

Dučių , rašo Astikas. į ""Kaip ir visuomet, bilietai ’ 'lenSva- Kanados greitkelis dalykas, bet atrodo kitaip, kada į jį žiūrima iš kito taško,
i koncertą jau buvę.išpirkti į ^arP kalnų raitosi x ~ A 1--~1 1 T5‘l *
prieš kelias savaites., 1 A Zl A A M

Svarbūs mongolistikai
radiniai

Pasirodo, kad kaimo mo
kyklų statybomis daugiau
sia rūpinasi kolchozai, o ne, 
„aukštoji“ valdžia.

„Per pastarąjį dešimtme
ti rajone uždaiytos 3 aštuon
metės ir 23 pradinės mo
kyklos“. rašoma toliau. M o- versiteto mokslinėj bibliote- 
kyklų skaičiaus mažinimo!koj. Juos aptiko akad. B, 
priežastis — kai kurių mo- j Rinčėnas, Adomo Mickevi- 
kyklų klasių skaičiaus plėti-i čiaus kūrybos į mongolų 
mas. < kalbą vertėjas. T ai yra mon-

Dabar jau taip išretėiojgolirtikos mokslo pradinin-

Jie surasti Vilniaus uni-

. —,, ___ „_____i tarpais
j 180 laipsnių kampu. Betgi 
j Kenstavičius Stanislavos 
vardinių proga aplankyti 
reikėjo.

Kenstavičiai yra ir seni 
Keleivio skaitytojai.

K. Lukas

KANADOS LIETUVIO
LAIMĖJIMAI

Nauja krautuvė — didelis 
įvykis

Net Tiesa plačiai aprašo, 
kad Vilniuje atidaryta cent
rinė universalinė parduotu
vė. Tai 4 aukštų krautuvė, 
kurios plotas esąs beveik 7, 
000 kv. (metrų, arba lygus 
pusei visų Klaipėdos par
duotuvių, prekiaujančių pra
moninėmis prekėmis.

Joje esą prekių apie 7 
mil. rublių vertės. Dirbs a- 
pie 1,200 tarnautojų, iš ku
rių 50 su specialiu aukštuoju 
išsimokslinimu.

Veiks keltuvai. Pirkėjas 
galės pats apžiūrėti išdėsty
tas prekes. Jas išsirinkę, at
siskaitys prie išėjimo kaso
je, kur prekės bus įpakuo
jamos. f

Tai naujiena, kuri Ameri- vynj mokytojų", 
koje jau seniai pasenusi.

mokyklų tinklas, kad ”atski- 
rų kaimų moksleiviams nuo
tolis iki mokyklos padidėjo 
iki 10 kilometrų“. Šiek tiek 
mokinių esą apgyvendinta 
bendrabučiuose, o apie 1300 
moksleivių i mokyklas važi
nėja maršrutiniais autobu
sais, o kai kurie jų visai ne
pritaikyti mokyklos moky
mo laikui. Todėl dalis moki
nių Į mokyklą atvežama la
bai anksti, kiti labai vėluo
ja. Autobusų sustojimo vie
tose (atvirame lauke) mo
kiniams reikia ilgai laukti, o 
esant daug keleivių, dažnai 
visai nepatenka į autobusą.

Tose mokyklose dirba 196 
mokytojai, iš kurių 76 turi 
aukštąjį mokslą, 38 nebaig
ta aukštąjį, 53 vidurinį pe
dagoginį ir 30 bendrą vidu
rini išsilavinimą.

”Mus jaudina tai“, 
straipsnio autorius,
pastaruoju metu rajono kai
mo mokyklose, o ir apskri
tai švietimo įstaigose, spar
čiai mažėja vyrų skaičius. 
Vyrai sudaro vos penktąją 
dalį visų mokytoju. Pradinė
se. kai kuriose aštuonmeti- 
nėse mokyklose visai nėra

rašo 
'įkąri

Ontario provincijos inži
nierių sąjungai priklauso a-i ko J. Kovalevskio rankraš

tinis palikimas.
J. Kovalevskis (1801- 

1878) buvo Adomo Micke
vičiaus bičiulis, už dalyvavi
mą anticaristinėse organiza
cijose ištremtas į Kazanę. 
Čia jis profesioriavo ir iš
garsėjo savo mongolistikos 
darbais. Prieš mirtį savo 
rankraščius paliko Vilniaus 
universitetui. Akad. Rinčė- 
nas, to nežinodamas, jų ieš
kojo Maskvoje, Petrapily, 
Varšuvoj, bet nieko nerado.

Vilniuje jis užtiko ir man- 
džiūrų kalbos žodyną. Ši da
bar negyva kalba kadaise 
mongolų valštybės klestėji
mo laikais buvo oficiaH dip
lomatinė - kanceliarinė vals
tybės raštų kalba, kaip Eu
ropos šalyse — lotynų .kal
ba. Tos kalbos raštai šian-

^os 
bu iš jo ekspedicijų Užbai- ‘ 1 '
kalėje, Pekine ir kitose Ki- Inž. Antanas Ketvirtis gi-

Čia temsta kiek anksčiau negu Belgijoj. Vakare tam
siame Gardos vandeny atsispindi visą ežerą juosiantis ži
burėlių vainikas. Nuo kalnų papučia vėsus vėjas. Naktis 
gana šalta. Bet oras yra tyras kaip kristalas ir gaivus kaip 
putojantis džiaugsmas. Dievaži, kaip čia gražu! ;L
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Turistų mūsų viešbuty nedaug. Dar nėra sezonas. Va-į 
į kare restorane tėra užimti tik septyni staliukai. Greta mū-; 
! sų sėdi dvi vokiškai kalbančios poros. Toliau vienas pra-» 
■ žilęs anglas. Kitoje pusėje angliškai kalbanti pora. Dar; 
Į toliau sėdi sena ponia italė. Už jos du jauni žmonės. Ro-1 
i dos vokiečiai. I

Kelneriai moka vokiškai. Keli kalba prancūziškai.
pie 30,000 inžinierių. Sąjun- Vienas, atrodo, sugeba ir vieną kitą žodį angliškai paša-
ga ypatingai pasižymėju
siems 3 nariams paskyrė! 
garbės.medalius. Tarp tų tri
jų pasižymėjusių yra ir inž. 
Antanas Ketvirtis.

Įteikdamas medalį, sąjun
gos pirmininkas gen. inž. 
Camplbell pareiškė, kad inž. 
A. Ketvirtis yra padaręs pla
čios apimties įnašą į kelių 
apšvietimo technologijos pa
žangą ir tuo prisidėjęs prie 
eismo nelaimių sumažinimo; 
kad kaip ekspertas šioje sri
tyje jis yra žinomas visame 
pasaulyje. Nuo 1968 m. jis 
yra tarptautinės kelių ap
švietimo komisijos narys.

Inž. A. Ketvirtis yra bu
vęs ir Pasaulio Lietuvių In- 

" i žinierių Jr Architektų s-gos

kyti. Maistas geras, tik porcijos per didelės (bent man) 
in per riebios. Matyt, virtuvė čia prisitaiko prie vokiečių 
turistų skonio. Milane ir Venecijoj valgis nėra toks riebus.

Mūsų kambario radiatorius šakas. Dieną gerai, bet 
vakare šiluma praverstų. Matyt, taupomas kuras, nes tik 
restorano patalpos apšildomos. Šiandien viešbuty yra dvy
lika turistų.

Kasdien vis darosi šilčiau. Šiandien Alpių kalnų ne
matyti. Kitas ežero krantas yra paskendęs rūke. Garda 
atrodo didelė kaip jūra.

Stengiuos prisiminti, iką pasakojo Mr. Alfaromeo, 
kuris mus čia atvežė. Automobiliai čia visi mažiukai. Kaip 
žaisliukai. Todėl ir automobilių pramonė dėl energijos 
krizės mažai nukentėjo, pasakojo vyro bendradarbis. Aš 
jį vadinu dabar Mr. Alfaromeo. Jis kitaip vadinasi, bet 
važiuoja su Alfa Romeo automašina. Benzinas Italijoj 
brangus. Vienas litras kaštuoja 260 lirų. Belgijoj benzinas 
žymiai pigesnis, nors pastaruoju laiku jo kaina gerokai 
pakilo. Be to, dar už kiekvieną autostrados kilometrą rei
kia mokėti po dešimts lirų. Panašiai kaip Amerikoj. Bel
gijoj greitkeliai nieko nekaštuoja. Taigi keliauti automo
biliu Italijoj yra brangi pramoga. Maksimum greitis 120 
kilometrų. ; i; i ■

(Bus daugiau)kalėje, Pekine ir kitose Ki- Inž. Antanas Ketvirtis gi- 
nijos vietose rasti dingusiais męs Pandėlio vals. 1919 m 
laikyti Tulešenio. mongolų baigęs Kauno aukšft. techni-j 
pasiuntinio pas kalmukų; k°s mokyklą. Atvykęs į To- j 
chaną Ajukę, kelionės užra- jrontą, studijavo elektrotech-I KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU- 
šai. . 1 niką ir 1953 m. gavo tos GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

1 Jų kopijos būsiančios pa-1 specialybės inžinieriaus va r ai ima r auti haiic ihamtii ir
siųstos Ulan Batore univer-.JO specialybes valstybine IDOMI^ IR

(p, sitetui Mongolijoje, Į inžinieriaus teises, NAUJAUSIU LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. ________

Pilna garantija
Greičiausiai pristato
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ
NAUJŲ M3DELL1Ų 

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina ........... $3.494.00

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ... .. . S4.007.00
ZHIGULI VAZ 2102
STATION WAGON
Kaina ........... $3.853.00
Export m ode)
MOSKVITCH 412 IE
Kaina ........... $3,544.00

MOSKVITCH 408 IE
Kaina ____ _ $3,259.00
MOSKVITCH 426 IE
STATION WAGON
Kaina ........... $3,698.00
MOSKVITCH 427 IE
STATION WAG0N
Kaina ........... $3,968.00
ZAP6roŽETS ZAZ968

Kaina  ......... $2,234.00

’APOROŽETS ZAZ 968 
E naujas

Kaina ........... $2.389.00

Visos kainos JAV dol. V 
Prašykit mūs specialaus V 
biuletenio su automobilių 4 
nuotraukomis.

BUTAI .i
DĖVĖTI DRABUŽIAI i 

Lankytojams iš SSSR V 
Mes turime šito biznio 24 £ 
metų patyrimą ir tūks- ’ 
tančius patenkintų užsa- ■ 
k y to jų. |



DETROITO NAUJIENOS

Klausimas

paaiški'nlti.

Dvoržako kūrini. D. Petro-

Atsakymas

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

i

Kaimo Jurgio užrašai
Mnndročiai

krašto vaidybos narių.
čiau ne 
nierius.

JAU RUOŠIASI 
I KONGRESĄ

I

Konstanciją Mankienę 

amžinybėn palydėjus

Skaitytojui New Yorko 
valstijoje '

Teisės patarimai

Danutės Petronienės 

debiutas
.'i <6*5! iuG

mokesčius?
J. B.

pensininką.,, bet biz-'apyKardyjįynnhi ir’10 Li ir pastovaus darbo leng.

dmi-! ePu^u ir 'kitais įsteigė Bi-
8 jūnėli, vaiku chorą, kurio

i
i 

Birutės Pūkelevičiūtės solo (panele Pūkeflevičiūte) su-! 
pažindinti.

Man- pijama lietuvybės meilė, 
vyru

LEIVIS, SO. BOSTOHPuslapi* ketvirtai

Poetė, beletriste, aktorė ir j 
dramaturge Birutė Pūkele-' 
vičiūtė Detroite viešėjo ba
landžio 28 d. Ją į Lietu vių j 
namus pakvietė Kultūros 
klubo vadovai, o pasiklau
syti ir pamatysi atėjo apie 
pusantro šimto žmonių.

Jei kas sakysite, kad tai i Danutės Petronienės daina- 
nebuvo solo, kad su insceni-' vimo. Tiesa, jos stiprų sopra- 
zuota paskutinio romano iš- i no balsą jau buvome ne kar- 
trauka nepaprastai gerai | ta girdėję trumpuose pasiro- 
scenoje pasirodė dar Zita į dymuose. Tai būdavo lietu- 
KevaJaitytė ir Vytautas«vifiku pobūviu metu. Dabai 
Juodka, tai nebūsite teisūs.; ji dalyvavo trijų solistų mu 
Tiesa, kad minimi du akto- Į zikos rečitalyje ir atliko 
riai paliko trenkiančiai gerą ! bent pusę programos. Pir- 
įspūdį ir sukėlė norą Naujų moji solistė buvo smuikinin

kė Diane Bischak. Ji pagro-

Laba diena, tėve! i pensininkui ir darbininkui' Pakaltiems
— Kaip tau einasi, Mai- sunkiau gyventi, nes yra in-

ki? į fliacija, dolerio vertė krinta.
— Gerai, tėve. O kaip tau, maistas ir kitos prekės ge-

sekasi? j rokai brangsta, o pensijos ir
— Prastai. Maiki. Aš ap- j algos nekyla tokiu pat grei- 

mislinau visą liekarstvų biz-i tumu, 
nį ir išfigeriavau, kad nega-| — Kad pensijos nekyla 
liu prasidėti su arti aičio gy- Į tokiu pat greitumu, kaip 
dymu.

— Gerai padarei, tėve, 
bet kaip priėjai tokią pro
tingą išvadą?

— Maiki. čia ne protingu
mas. bet laisnis.

— Tėvas teisingai galvo
ji, kad negali nieko gydyti, j giau pasidaro. O pensijos 
neturėdamas gydytojo lei- kasdien aukščiau 
dimo. I

— No, Maiki! Tu visai 
nesupratlyvas. Kaip gi aš 
galėčiau gydytojo laisnį tu
rėti? Ir kam jis man būtų 
reikalingas? Ai? neturiu li
kerio laisnio. Štai kame visa 
bėda!

— O kam tau likerio lei
dimas reikalingas? Negi ma
nai atidaryti taverną?

— No. Maiki, tavernos aš j 
negalėčiau turėti, nes ma-j 
no frentai visą snapsą dykai 
išgertų. Laisnis man būtų 
reikalingas liekarstvom par
davinėti.

— Tai kodėl likerio lei
dimas reikalingas vaistams 
pardavinėti?

— O tam, Maiki, kad 
šnapsas gali būti liekarstva. 
Jeigu aš pardavinėčiau gy
vatinę arielką nuo artraičio, 
tai žmonės labai pirktų. Bū
tų ir malonu, ir ne griekas. 
Ade man zakristijonas išaiš
kino, kad mane galėti] uža- 
reštuoti už murmamo dary
mą ir arielkos pardavinėji
mą be laisnio. Dėl tos priči- 
nės aš ir negaliu eiti į artrai
čio liekarrt(/ų biznį. Dėl to, 
Maiki, aš turiu trotą, ba šiur 
visi ligoniai mano gyvatinę 
būtų pirkę.

— Užmiršk, tėve, vis tiek 
iš tavo tokio biznio niekam 
jokios naudos nebūtu buvę.

— Jes, Maiki, nauda bū
tų buvusi man pačiam. Aš 
būčiau bent gerokai pinigų 
prisirinkęs. O pinigų man 
reikia, nes viskas pabrango 
ir pensijos neužtenka. Sa
kyk. Maiki. kodėl taip yra,

’ praisai. tai, Maiki, aš tą ir 
pats žinau. Kožną kartą, kai 
nueinu ko nusipirkti į krau
tuvę, jau tavoras užmarkio- 
tas keliais centais daugiau.’ 
O per kiek laiko tai jau, žiū
rėk. kone dvigubai brau-

Gegužės 3 d. šv. Kristupe 
episkapalų parapijos salėje 

Į Detroite šimtinė žmonių, 
i daugiausia lietuvių, klausė

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutikę atsa
kyti | Keleiviu skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške r**'kia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog 
adresu:
Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai law. 

Boston Five Building
1895 Centre Street
W. Roabury, Mass. 02132

metų istoriją imti į ranka?,
bet jie čia tarnavo tik kaip-jo po vieną Čaikovskio ir 
B. Pūkelevičiūtės instru-j 
mentai. Birutė mums kalbė-Į nienė pirmu išėjimu daina- 
jo, deklamavo, vaidino - im- j vo Mozarto, Carl Bohm, E- 
provizavo. Pasakojo, kaip į ric Coates ir Puccini kūri- 
kiekvieną savo kūrini rašė, Į nius. Po Kvle Potter. čelis- 
kaip konkursuose dalvvavo! to. atliktų dvieju dalyku, ji 
ir rodė jų geidausiąs ištrau-’vėl sugrįžo su keturiom dai- 

t kas. Taip, tai buvo vienos į nom. šį kartą Ben Johnsono, 
i rašytojos solo pasirodymas.! Hahno. Kavecko ir Puccini. 
j Įdomus! Taip įdomus, kad • Visiems trims solistams a- 
; daugeliui neprailgo du kar-‘ komponavo jų mokytojas 

‘. tu po pusantros valandos i Richard Meier.
; sėdėti ir Į Vėliau, prie kavutės, pa

klausyti. O kai poetė-aktorė i aiškėjo, kad ponia Petronie- 
9avo raudas raudojo, tai tik nė vos penkis mėnesius su 
aplink mane, mačiau, pen- mokytoju kietai padirbėjo, 
kios moteiys verkė. j Rezultatai, atrodo, labai ge-

I smulkmenas nebesileis- ri’ir d?a?elis
damas, tunu pasakvti komp-g." malonia! nustebint!. Pub- 
limentą poniai Stefai Kau- !,ka plojo, o mažos
nelienei. Ji parodė, kad ga- merggIes so’.15* .a»dn'’an°- 
lima labai trumpai ir kartu J0 raudonoms rožėmis, 
labai įspūdingai su viešnia Alfonsas Nakas

Malonėkite 
kaip yra geriau laikyti ban
kuose pinigus. Mes turime 
bankuos santaupų knygutes 
trimis vardais: mano, mano 
žmonos ir dukters. Kol gyvi 
esame, galime išimti bet ku
ris. Jei vienas iš mūsų mir
tų. ar likusieji du gyvi turė
tų mokėti paveldėjimo tak
sus ir pajamų mokesčius? 
Ar- turėtų valdžiai pranešti, 
kad liko pinigų ir kiek jų 
liko? Taip pat turime ir ki
tokio turto, tai ar reikės už 
viską mokėti

1

Michigan.

• veld ėjimo mokesčių. Tai yra 
‘ neteisybė. Žinoma, žmonės
dažnai išima pinigus iš ban
ko ir padeda juos savo vie
no arba vienos vardu ir ti
kisi, kad niekas nesugaus.. 
Gal praeity taip dažnai ir 
būdavo. Tačiau dabartinėje 
kompiuferių gadynėje — to
kie dalykai dažniausiai iš-

• kyla aikštėn, ir tada reikia 
ne tiktai mokesčius sumo
kėti, bet ir nemažas pabau
das.

viau susiieškoti. Prabuvęs 
ten apie metus, grįžo atgal. 

; Gal ir kokį skatikėlį susitau- 
; pęs parsivežė. Nudžiugusi 
žmonelė, susilaukusi iš tolu
mos grįžusio vyrelio, paklo
jo ant stalo viską, ką ska
niausio turėjo. Prie to ir lie
tuviškos duonos kepalėlį. 
Sugrįžęs mandruolis, ap- 

I žvelgęs patiekalus, nuosavą
žmonelę ir klausia: 

į — Rygoje. Latvijoje, šitą 
kepinį vadina maize. O kaip 
tu, žmonelyt, jį vadini lietu
viškai? Aš nebeatsimenu...

— Vyruli, juk tai lietuviš
ka duona! Kaip tu taip grei
tai galėjai net jos vardą pa
miršti? — sušuko nustebusi 
žmona.

— Et, man tenai, didelia
me mieste gyvenančiam, 
visiškai nerūpėjo tokie lietu- 
vY'ki pavadinimai. — išdi
džiai paaiškino „sulatvėjęs“ 
mandročius Taujanskas.

• S *

Nepriklausomos Lietuvos 
prezidentas Antanas Smeto
na nevengdavo apsilankyti 
ir provincijoje — apskričių 
ar valsčių miestuose. To
kiems apsilankymams vieto
vių ponija atitinkamai pasi
ruošdavo, prezidentą sutik-

Yra nesaugu laikvti pini- davo su gėlėmis, vainikais, 
gus bankuose savo ir kaimy-1 "bromais“, Juona ir dru-ka, 
nes vardu, jei Tamsta neno
ri, kad tie pinigai paliktų 
kaimynei. Testamentas čia 
nieko nepadės. Jei nori, kad 
Tamstos paliekamas turtas 
„eitų“ tam, kam jis yra tes

tamento būdu numatytas.— 
patariu nedelsiant išimti pi
nigus iš bendros sąskaitos 
ir juos padėti savo vieno 
vardu. Jei susirgsi ir negalė- i

Įsi pinigų išimti iš banko.

I
I

. na, ir. žinoma, su prakalbo
mis. Vieno tokio apsilanky
mo proga žymiausias vals
čiaus ”mandročius“ prezi
dentą pasitiko tokiais žo
džiais:

”Pone prazidente, eksce
lencija. mes jūsų labai, la
bai laukėme, deja, ir su
laukėme...“

♦ ♦ ♦

Ne-eniai vieno lietuviško 
laikraščio puslapiuose tūlas 
mandročius. recenzuodamas 
naują rašytojo romana. bet 
ne muzikini veikalą, prikrei- 
vezojo tokiu muzikinių ter
minu mazguotą rezginę, kad 
net ir su kompozitorių Jero
nimo Kačinsko ir Juliaus 
Gaidelio pagalba nė velne- 
lio nesuprastum. O ka iau 
gali suprasti vienišas laik
raščio skaitvtoias? Va:

”...Tautvilos monologas 
(vicfmatau’ia puslapiuos kaip

Atsakymu į Tamstos 
klausimą priklauso nuo to, 
kas yra uždirbęs sutaupytus 

1 pinigus. Jei santaupos yra 
Tamstos uždirbtos ir sutau

pytos. Tamstai mirus, žmo- 
Į na ir duktė turės mokėti pa- 
I veldėjimo mokesčius val
džiai. Mokesčių dydis pri-. 

; klauso nuo to, kiek pinigu J kaip rašai, tada yra saugiau 
procentas progresy- kiekvieną kartą pasirašyti 

lie-aliojimą tam tikrai sumai 
iš banko išimti, kai Tamstai 
tų pinigų prireikia.

Patartina paskui patikrin
ei knygute, ar tik tiek yra 
iš banko išimta, kiek įgalio
jime nurodyta.

Jei Tamsta dėl ligos nebe
galėtum nei įgalioti, tada y- 
ra saugiau turėti oficialiai 
paskiriamą 
(globėją), 
skaityti pagal įstatymų nu-' toriaus iniciatyvos. Autoriui 
rodytą tvarką, negu laikyti. lioka pareiga registruoti me- 
pinigus kartu su kitu asme- i ditacijų bei reminiscencijų 
niu. kuris, turėdamas Tams-! zenitus ir nadarus. tinogra- 
tos knygutę, gali pinigus iš-' 
imti, kada nori ir kiek nori, teksto raides, 
be jokio atsiskaitymo.

Patariu dabar, kol dar ga
li. pasitarti su vietiniu advo
katu; kiekvieno asmens ap
linkybės yra kitokios. Neži-

lieka: 
viai didėja proporcingai pa-! 
liekamai sumai.

Jei gyvieji gali įrodyti, 
kad dalis sutaupytų pinigų 
buvo jų pačių uždirbta ir į- 
dėta į banką, nuo tos jų pa
čių uždirbtos ir sutaupytos 
sumos mokesčių nereikės 
mokėti.

Ši taisyklė taikoma viso
keriopam turtui, kuris yra 

pagalba vaikams buvo rikie- bendroj nuosavybėj (jointly 
held). Be to, reikia neuž- 

Velionė buvo viena iš uo- miršti, kad Įstatymai numa- 
i liriu SLA nariu. Ji yra pri- to tam tikras „išimtis“ (ex- 
rašiusi daug naujų nariu, emp'ions) artimų giminių 
Už tai kartą ji buvo laimė-atžvilgiu, nuo kurių mokes- 

’jusi antrą -premiją. į čiu nereikia mokėti.
Velionė buvo maloni mo-| Pajamų mokesčiai (inco- 

teris. kupina meilės kitiems. į me tax) nėra mokami nuo 
Gili užuojauta velionės' ’

vyrui ir dukrai su išeima.

E. Mikužiūtė savo kalbo
je pabrėžė, kad velionė jau
nystėje dažnai rašė Naujie- 

Balandžio 11 d. po ilgos!’1?™5. ir K0k"?ui S'™PŽ 
ir sunkios ligos atsi?’kyrė su' nms lr eiierascius. pa-irasi- 
mumis Konstancija Mankie-1 P?dan1^„ĄgPone-le. Ji pn- 
nė. palikusi vyrą Vincą i klausė 134 SLA kuopai, Chi- 
Manku, dukteri Ireną ir josi caS?® Lietuvių d-jaiir kt. oi - 
wrą Ben Noibutą. vaikai- 
cius ir kitus artimus 
nes.

A. a. Konstancija 
kienė kartu su savo 
buvo veikėjai ir visuomeni
ninkai nuo pat jauny? ės. ? 
kada atvyko į Amerika. Ji 
buvo Keleivio ir Naujienų 

i rėmėja ir skaitytoja, veikli

nesimar- 
kioja. Užtat pensininkui ir 
prastai. Aile darbininkai, ku
rie priklauso prie unijų, tai 
jau turėtų nebėdayoti.

— Ne visai taip, tėve. 
Nors darbininkai ir uždirba 
daugiau, bet dolerio įpirki- 
mo galia dar labiau nukrin
ta. Jei atmesime žemės ūkio 
darbininkus, kurie visada 
mažiau uždirbdavo ir kurių 
uždarbio statistika sunkiau 
suvedama, o paimsime tik 
pramonės darbininkus, tai 
vidutinis jų uždarbis 1967 
me*ais buvo $102. o 1974 m.'. SI A '134 kuopoje.” 
pakilo iki $147. Bet kainos • ~ , .. .
paskutiniuoju laiku irgi taip' Grabnejiai buvo jo? vai- 
pakilo, kad nušlavė viską, jks,'lal «- artimi gimines o 
ką darbininkai buvo laimė-P^'es 134 kp at- 
je. Tai ypač atsitiko pasku-j 
tiniu metu nuo 1973 m. rug
sėjo mėn. iki 1974 m. vasa- 
nio mėn. O tuo pačiu metu 
biznio pelnai, ypač alyvos, 
žvmiai padidėjo. Apskai
čiuojama, kad per paskuti
nius 6 metus maisto kainos 
pakilo 59 procentais, buto: 
išlaikymas pakilo 51 procen
tą. o namus ioiikti pasidarė 
neįmanoma dėl kainu iškili
mo ir aukštų procentų už 
paskolas. Dėl to ne tik pen-

> sinmkui, bet ir darbininkui 
pasidarė sunkiau gyventi. 
Ypač sunku jaunoms šei
moms. kurios turi mažų vai
ku ir tik vienas šeimos na
rys dirba.

— Tai kas bus. Maiki?
— Sunku pasakyti, tėve. 

Aš manau, kad turės būti i- 
vpu*<» kainu, algų ir pelnų 
«m’pžta kontrolė, nes be to 
dirbantiems ir pensžninkaia

; str vės — Helena Čižauskie- 
nė, Sofija Adomaitienė, A- 
le’.a Bučinskienė. Mikolina 
Baronienė. Juzė Gulbinienė. 
Milda Rulienė. Tikrai liūdė- 
damos, jos visos, kiekviena 
su rože rankose, stovėjo sar- 
py boję atsisveikinimo kal- 

i br metu. Atvykus i kapus irt 
i kr-stą leidžiant į žemę. tas iPvz., iš New Jerseyjalsti- 
rores sudėjo po viena ant 
krrsto.. Kadangi abu Man
iai turi daug artimų drau
gi;, laidotuvės buvo labai 
grusios. nors jos vyko dar
bo dieną.

Koplyčioje prie karsto 
buvo pasakytos trvs kalbos 
artimu draugu ir vienminčių 
ve ikėju. Povilas Ridikas .pa- 
biėžė Konstancijos motiniš
kąjį vaidmenį. Helen či
že. uskienė, SLA 134 moterų 
kuopos pirmininkė, ir Eufro- 
zina Mrkužiūtė. SLA iždi
ninkė. savo kalbose apibū
dino velionės gvvenrmą ir 
visuomeninę veiklą.

t

Amerikos Lietuvių Tary
ba rugsėjo 28-29 d. Chica- 
goje šaukia Amerikos Lie
tuvių kongresą ir jau gauna 
iš įvairių vietų pranešimų 
apie pasiruošimus į jį vykti.

vo, kai pensijų visai nebuvo. Vli
Jos atsirado tik nuo Roose- 771371 re’kejo eiti j arielkos 
▼eito laikų. Bet tiesa, kad Imkarstv-ų baaij. Tada bū-

„Conservai4or“ (vicfnatau’ia puslapiuos kaip 
kuris turi atsi- jr neįsileisdamas juosna an-

dovanoto arba paveldėto 
turto, tik nuo uždarbio, di
videndų, procentų, nuomų.
Daug kas mano, kad, idėjus 
pinigus i banką dviejų žmo- niu aplinkybių, negaliu pa- 
niu vardu (either or survi- sakyti, kas dai-ytina Tams- 
vor), nebereikia mokėti pa- tos atveju.

■kai didinant' ar mažinant
Tas šriftinis 

ekstremizmas vvkusiai. par- 
titūriškai. vizualiai siūbuoja 

i tekste... Forte pasažai išsi
veržia iš moderato tonacijų, 
autoriaus frazių stakatai,

nodamas Tamstos specifi- savotiškas kapotumas. netri

jos pranešė prof. J. Stukas. 
kad jis ir jo žmona kongre
se dalyvaus.

Kongresmanas Frank An- 
nunzio dalvė savo sutikimą 
būti kongreso rengimo ko
miteto garbės nariu.

SUSIRENKA JAV LB
TARYBA

Birželio 15-16 dienomis 
Sheraton-Oak Brook Motor 
Hotei, 1401 W 22 9t.. Oak 
Brook, IH., susirinks JAV 
LB taryba. Pradžia birželio 
15 d. 10 vai. ryto, pabaiga 
birželio 16 d. 2:30 vai. po

Sprendžiamąjį balsą turi damas ^m jokio pagrindo. 
42 rinkti tarybos nariai, 9 Kuns, taip s^airt, su kalo-

Kaip žinote, mūsų gyvojoj 
kalboj yra tokių dažniau 
vartojamų žodžių „mand- 
rauninkas“, „mandruolis“, 
„mandročius“ ar net „mand- 
rapypkis“, nors jų nei prof. 
Pr. Skardžius „Lietuvių kal
bos vadove“, nei St Barz- 
dukas nepaaiškina. Yra ir 
tokių žmonių, kurie tais j 
slaviškas kilmės „titulais“ 
kartais pavadinami. Lietu
vos kaime pašaipai „mand- 
ru“ laikydavo tokį, kuris 
patsai save perdėtai vertin
davo. per daug aukštai už- 

į riesdavo savo nosį, neturė-

savo tembrus įgavę žodžiai, 
varo na?imetusi skaitytoja 
stengtis suvokei dvasini 
Taut-vilos vidų...“

Na, čia tai jau mandročių 
mandročius! Perskaitęs re
cenziją, tiek tesupratau, kad 
jo aptariamą romaną reikia 
ne įkaityti, o. knygą pasidė
jus ant pulto, atgrajyti lūpi
ne armonika..

žinoma, nuobodu būtu be 
’ tokių mandreivų gyventi.

Kaimo Jurgio
• • •

Keleivio gegužės 7 d. nu
merio „Kaimo Jurgio užra
šų“ antrosios liaudies dai
nos penktoji ir šeštoji eilutės 
turėjo būti taip išspausdin
tos:

Dienelę ant akeliu, 
Naktelę ant rankelių.

mandročiaus ir kalba būna 
nepaipirasta, pilna „inteli
gentiškų“ puošmenų, kurių 
turinio nė jis pats nežino.• • •

Antai, mano kaime gyve
no grytelninkas, kaip ir aš, 
Kaimo Jurgis. Jo pavardė 
— Taujanskas. Skurdžiai 

; jis vertėsi: gaudydavo eže
re ir upėje plūduriavusias 
žuveles, vidurvasary uždar
biaudavo padieniui pas stip- 

i riau prakutusius ūkininkus. 
• Mėgdavo ir išgerti, kas dar 
. ’jo skundą didino. »

Na, ir sugalvojo vyras | Ne Ru*’ia ™an 1 » 
. kiek ankščiau prasimušti: iJ'man, mieli ponai, nun.piau- 

važiavo į Latvijos didmiestį Tai tik <<*!>*• pereiti į 
Rygą, kur uždarbiai didės-



Puslapis penktai

tetutės žinios

Pelnė $4,000

i

Bostoniečiai keliaus 

Philadelphijon

KELEIVIS, SO. BOSTON

- v.
ParduodaPARENGIMŲ 

KALENDORIUS į 

Rugpiučio 11 d. Romuvos
1 Andriušienei! parke, Brocktone, seniausių

Povilo ir Stasės Jančaus- N. Anglijoje radijo progra-| 
kų. žinomų visuomenės vei- mų gegužinė.

, kėjų ir LB darbij pųęeelėto-, 
I jų, sūnus Donatas P. Jan- 
Čauskas, LB Bostono apy- 

■ gaidos valdybos veiklus na- 
iys — iždininkas, išsikelia į 
Jacksonville — Floridą. Jis 
dirba John Hancoek draudi
mo bendrovėje apdraudos 
darbą. Bendrovė, vertinda- 

jma jo darbą ir sumanumą, 
į paveda jam naujojoje vieto
je tvarkyti draudos reikalus.

Lietuvių Bendruomenės 
i Bostono apygardos valdyba 
linki mielam bendradarbiui 
gražiai įsikurti naujoje vie
toje ir nenutolti nuo lietuviš
kos veiklos.

Donatas Jančauskas, nors 
ir labai slegiamas visokių 

Į persikėlimo rūpesčių, nepa
miršo ir lietuviškų reikalų ir 
š. m. gegužės 4 d. atsisvei
kindamas paaukojo Lietuviu 

; Fondui $100. Ačiū, mielasis 
•.1 Donatai!
11 J

i Aukojo krepšininkams Į darbu ir savo sunkiai už- 
I dirbtu skatiku. i

So. Bostono Lietuvių Pi-1 Nuoširdus ačiū lietuviškos 
liečiu d-jos krepšininkų ko-j veiklos rėmėjai Aldonai 
____ 1—_ 1_ ; ' AT.ztvni'ilŽTona'l 1

Gegužės 16 d. buvo So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos mėnesinis susirinki
mas. kuriame fin. sekreto
rius Adomas Druzdis prane
šė, kad per balandžio mėne
si pajamų buvo $21,269 ir 
pelno liko $4.184, o šių me
tų 4 mėnesių pelnas jau pa
siekė $7,800.

Priimti 4 nariai, visi jau
nuoliai. visų gražios lietu
viškos pavardės, bet priesai
ką lietuviškai teipriėmė tik 
du.

Be jokių ginčų priimta ir f 
1973 m. apyskaita. Apie ją! 
Keleivis jau rašė. j

Algis Šmitas pranešė apieĮ 1975 metų 
draugijos globojamu krepši- j renkami nauji instituto na- 
ninkų dalyvavima sporto į nat svarstomi leidinių re- 
vaižybose New Yorke ir dė-1 diktorių pranešimai ir kif 
kojo už paramą.

Tą pat padarė ir šachma
tų klubo vedėjas Kazys Mer
kis. Jo žaidėjai iš New Yor
ko grižo nugalėtojais.

Ir šiame susirinkime bu
vo keistokų dalykų, bet apie 
tai kitą karią.

- Į metini Lituanistikos In
stituto posėdi, kuris Įvyks 
birželio 8-9 dienomis Phila- 
delphijoje, dr. J. Puzino na
muose, iš Bostono vyksta te 
instituto pirmininkas dr. J 
Gimbutas ir Tautotyros- 
kraštotyros skyriaus vedė
jas Ant. Mažiulis. Iš Brock- 
tono keliaus insti'uto vice 
pirmininkas prof. S. Sužie
dėlis.

i Tarybą sudaro institute 
• prezidiumas ir visų skyrių 
į nariai,' iš viso 12 asmenų.

Posėdyje bus planuojamas 
suvažiavimas

i

manda vyko į sporto varžy
bas New Yoitke. Jos kelio
nės išlaidoms sumokėti au- 
,kojo: J. Lubinas $50. J.
Petrulis $25.

Po $10: Chippevvas Spor- 
ting Goods. A. Druzdis, A. 
Tvaska. O. Ivaškienė, d r. A. 
Kapočius ir A. Namaksv.

Po $5: V. Ka^akaitis, V.
Kuraoka. A. Maka^’s D. 

. Aveiika, K. šakini-. V. San- 
A.

Lapkričio 24 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukšto salėje ramovėnų Lie
tuve kariuomenės atkūrimo’ 
56 m. sukakties minėjimas. |

V.
A.

tackas. M. Subatis ir 
Andriulionis.

T*o $2: A. Ganb'Vas, 
Dilba. A. Dubauską'?, 
M^id^a i” -T Otvebka.

Po $1: H. čenas, M. TJii- 
as. H. Šatas ir A. Suslovi- 

čius.
Visienv? aukotojams nuo

širdžiausia padėka.
Algis Šmitas,

komandos vadovas

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Puodžius ir BAB Sanulo 

Tel.: 268-3835 (biznio) 

288-7176 (namų)

RADIJO PROGRAMA

Lietuvos bokso sporto 

pekiasdešimtmetis

Pajuokos bijo net tas, ku
ris jau nieko nebijo pasauly. 

Gogolis

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIO^

DIEVAS IR PROTAS

Tęsinys Nr. 12

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties WLYN, 1360 k- 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.> veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J *30 vai. d r? 
ną. Perduodama: Vėliausių 
r>asaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, daė 
įos ir Magdutės pasaka.

Parduodami gerame stovyje 

namų dažytojo pastoliai (stage) 
Kreiptis Bostono tel. 268-0464.

BALTIC REALTY &
INSURANCE AGENCY

Stelmokas
Broadway
Mass. 02127

! statuto numatytieji bei spe 
cialūs reikalai. Buvę? bos*o- 
nietis innt’tuto sekretorius 
Vladas Kulbokas atvyks iš 

i Floridos.

Padėka

Balfo padėka Į

Dėkojame riminėms 
draugams. dalyvavuriem0 
mūsų nao’erbime ge^ižės 
d., ir šeiminikėm? bei ki- 

j riems. sunkiai dirbusiems
Bostono Balfo skyrius 30lk^d. to naren<rimo visi daly-

metų sukaktį paminėjo ba-!vlai vu patenkinti, 
landžio 28 d. pamaldomis-Našlių karalienė Lena Ya- 
šv. Petro lietuvių parapijos nuĮienž !r karaIius jonas 0. 

j bažnyčioje ir banketu So.'
• Bostono Lietuvių Piliečių, v’r^a«
J SalejS' I Laivų statykla vėl veiks

Dėkojame klebonui kun. į
i A. Baltrušūnui už globa,! Kaip žinoma, karo laivų 
! Balfo centro pirmininkei M. statykla (Navy yard) buvo

1973 metų pabaigoje Kau
ne buvo minima Lietuvos 
bokso 50 metų sukaktis. Ta 
proga nukaltais medaliais 
buvo apdovanoti Lietuvos!

Keturi medaliai atsiųsti: Rudienei uz atvykimą i mi-j uždaryta. Dėl to keli tuk-:- 
JAV gyvenantiems boksi-į?®- r - ................. .
ninkams: 1) Kaziui Marke-’ akt. V. Žukauskui už
vičiui (Merkiui). Lietuvos me'n’rię _P1 ‘Ogi’amą, spaudai 
bokso pradininkui ir ilga- ~ Draugui, Dar-
mečiui Lietuvos čempionui; I brmnkui. Dirvai, Naujienom 
2) Juozui Vincai. 1927 m.1 uz minėjimo skelbimą, Ja- 
Pabaltijo čempionui; 3) • nuskevierams uz M. Rudie- 
Jack Sharkey (Juozui žu- 0 Keturakiams uz V. 
kauskui), 1932 m. Pasaulio. Žukausko . globojimą. Ne- 
čempionui, ir 4) Eddv Mar-1 upriienei ir Subaciams uz 
tinaičiui. 1938 m. Taurinės 810 renginio bilietų tvarky- 
olimpiados Kaune vidutinio vyr. _ seimininkei _ Mer- net daugiau nei 6.000. 
svorio nugalėtojui i kieTiei ir J05 talkininkėms— Bostonui tai didelis laimė-

T , , . ,* Tr į Bartašiūnienei, Lendrairie- jimas.
Jack Sharkis laiške Ka-;nei. Juciūtei, Stankūnaitei, j 

ziui Merkiui dėkojo už at-į Valiukonienei, Noriom!enei, • Aukos Lietuvių Fondui 
siųstą medalį ir jo pagerbi- ( aukotojoms valgių bufetui * 
mą. Žadėjo susitikti gegužės:— Andriulionienei. Žiekie-! Dailininko Viktoro And- 
25 d. Bostone prie Washin?-( nei, Šmitienei, LivitkonieneiJ riusio šermenų metu buvo 
tono paminklo. Washingto-i Barta'žiūnienei, Dubauskie-'surinkta Lietuvių Fondui $ 
nas buvo ne tik JAV prezi-inei, Jurėnienei. Puzinaitei. 1 360, o dabar Aldona And- 
dentas, bet ir pirmasis Ame-! Mučinskienei, Z. Kiliulienei. i riušien« pridėjo dar $140, „u__-u-l__ __ x________ - t tt-,. t • -r , .. . 1

ir pasakytą jautrią tančiai žmonių neteko dar
bo.

Neseniai sudaryta nauja 
privatinė bendrovė, kuri 
rengiasi atidaryk minėtą lai
vų statyklą. Ji jau turi užsa
kymų pastatyti 10 laivų už 
$250 milionų.

Darbai bus pradėti ši ru
deni. Pradžioje dirbs per 

, 3,000 darbininku, o vėliau

rikos bokso mėgėju čemnio-iT . Kiliulienei, 
nas. Prie jo paminklo Shar-j Keturakienei. 
kis su Bostono ma’joru pa-į Lendraitienei, 
dėjo vainiką.

Jakutienei. 
Bo^ušienei, 

Lušienei.

LF Bostono Vajaus K-tas

Kultūros klubas baigė 

savo metus

Gegužes 25 d. buvo pas-

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dov& Į

i nų krautuvę, 502 E. Broad 
i way, So. Bostone. Telefo 
|nas AN 8-0489. Ten gauna 

tys“ bus sunaikintas. į • rz-i-icj-
Taigi, galima sakyti, kad su- į 

radome Dievo duotojo pažade j i-; 
mo lanko du g’aiu — 1 Mozės ; 
Knygoje duotojo pažadėjimo, t 

į kad "žalčio“ galva bus sutrinta, I 
j ir Apreiškime duotąjį regėjimą, ■ 
. kad tas pat "žaltys“ bus suriš
tas ir paskui sunaikintas. Tačiau 

■ č.u nesustokime, bet verčiau dar 
; nuodugniau ištirkime Šventąjį 
Raštą, tikėdamiesi, kad surasi.

i i i
i
i
I

Kitais žodžiais, šia aukštai 
simboline kalba Sutvertojas tik
rina mums per Apreikštoją, kad 
mūsų pirmųjų gimdytojų nusi
dėjimas amžinai nekenks žmo
nijos padermei, nes savo laiku 
ir savo keliu bus patiektas tik
ras vaistas, ir net patsai "žai

bus sunaikintas.
Taigi, galima sakyti, kad su- į

kurinis šio sezono Kultūros me, kai. kur,ias. smulkm?nas> pą-; i-ii. . . , . , . rodančias, kaip pražūti n—'’
Klubo susirinkimas, kuriame tono darbas Edene bus 
Lituanistikos instituto pir-

Sav. Vyt.
597 East

So. Boston,
Tel. 268-6030

1 Draudžia namus ir automobi
lius nuo visokių nelaimių.

Naujas aulo draudimų įstaty- 
' mas yra komplikuotas. Draus
dami mūsų agentūroje, gausite 

i visas informacijas bei patarimą, 
i kaip geriausiai apdrausti.
! Jokių problemų neturime ir 
■ su malonumu draudžiame stu- 
i dentu ar studenčių automobi- 
į liūs. ‘
i

* Taip pat atliekame namų pir- 
| kimo ir pariiavin.o patarnavi- 
! mus.II
’ Todėl, jeigu norėtumėte par- 
i duoti ar pirkti nekilnojamąjį 
į turtą, prašome paskanmbinti

telefonu 268-6030

Ii
II
i

Dažau ir Taisau
barnus iš lauke ir viduje. 
Lipaau popierius ir taisai 

asKą. ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JON AS STARINSKA* 

22U Savin Hill Avė 
Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu: 

BRON1S KONTRIM 
b98 Broadway

So. Boston. Mass. 02127
AN 8-1701

rodančias, kaip pražūtingas šė- 
___  __ _ „   ; sunai
kintas ir žmonijos padermė su- :

i 
tas kalbėjo anie in<?titUAO Dievo pažadėjimas Abraomui ! 
paskirtį, sudėti, atliktus ir. Palikdami tat apvylusius Ede- 
numatomus darbus. no va“?us’ Ženkime prie Abra- •omo laiku — daugiau kaip du 

Istorikas Simas Sužiedė-. tūks.unčiai metų vėliau. Nuo to 
i- • • laiko jau nebereikia tiek dauglis painformavo, kokioj na- dalyklį priimti tikėjimu. Arche- 
dėty yra Lietuvos istorijos ologai neseniai atkasė Us, Abra- 
Daruošima?. mirus dr. Z. omo Imtojo krašto griuvėsius,, T • i • • i . • -i ._ taip pat ir kitus senovinio Ka-•Ivinskiui, jkuns buvo ADSie-1 naano griuvėsius, kurie patvir-' 
męs parašyti 3 tomų Lietu- tina beveik kiekvieną smulkme-’ 
VOS istorijos veikslą, o tesu-’?? Biblijinės istorijas siekam-• v ,. . cios per visa ta laika. Sitų atra-i
mejO parašyti vos vieną. ! dimų akivaizdoje dabar net abe- j 

Prof dr Stasvs Gnštan jingi žmonės pripažįsta, kad į , ° _ Biblija nėra "senų bobų paša,
tas kalbėjo apie XVI amžių- kų“ rinkinys, kaip kad daugelis 
ie Lietuvoje gyvenusi ispa- buvo įsitikinę. I

Abraomui Dievas davė labai! nų poetą ir teisininką Ruiz, pastebėtiną pažadėjimą, kuris 
de MOTOS. O etnografas An- dar nebuvo Įvykdytas, jis pasa- 
tanas Mažiulis — apie ar- kė: '/Tavyje ir tavo sėkloje bus 

, . . .... , , 1 . palaimintos visos žemės gi-chyvus ir bibliotekas, kur minšs». (1 Moz. i2:i-3). Vėles-;
^rra Lietuva ir lietuvius lie-! niais laikais, kada jo sūnus Iza- Į 
čiančios medžiagos. !okas buvo j suaugusį® . vyrą, Dievas atkartojo tą paza-

Pirm Vvtau^as Žiavora dėjimą dar patvirtindamas prie- 
y_' , , . T/ saika. Bet Abraomas mirė, neiš-nrnnese. kad nnuiu K1iltrvnq j VydęS j0 išsipildymo. Tasai pa- 

khibo nrnminmku sutiko bū- i žadėjimus buvo perduotas Izao- 
ti Ramūnas Kondratas.

Atvyko iš Lenkijos

mininkas dr. Jurgis Gimbu-,grąžinta į Pražuvusi ro^-

laiko jau nebereikia tiek daug 
dalykų priimti tikėjimu. Arche-

, f 
taip pat ir kitus senovinio Ka- ; 

' naano griuvėsius, kurie patvir-'

Prof dn Stasys Goštau- Ę“’

ie Lietuvoje gyvenusį ispa- buvo įsitikinę.

tokiu būdu šios šeimos Įna
šas Į Lietuvių Fondą sudaro 
$500. Tai p-a graži suma lie-

* Lapsienei. Martinkienei. ši-įtuvybės išlaikymo ir ugdy- 
j limienei, Masiliūnienei, Bai-;m0 daroams! Be to, Aldona • A T • .v • — v • 1 • •

Visi prieš mokinių vežiojimą j kienei. Grinkevičienei. Ul- 
! naitei, Šimonienei, UJiavi- 

Kaip žinoma, nuo rudens’ čienei, Petronienei. Norku- 
20,000 Bostono miesto mo-|vienei, Vilėniškienei, Januš- 
kinių bus vežami Į tolimes-Į.kienei ir Valiukonienei. 
nes nuo jų gyvenamosios; ... rh,bawkni « 
vietos mokyklas. kad nė vie-, r - ’u L?^?sku.1’

iii- iu-a . liui. Nuosirdziausias aciu vi- noje mokykloje nebutu per-i . . .
dauą vienos rasės mokinių.

Tam reikalui tarnaus 411 lPan™’etl> šiuo ar
autobusų. Vežiojimas atsi
eis kelis milionus dolerių.

Gegužės 21 d. Bostone bu
vo atsiklausta gyventojų, ar 
jie nori, kad vaikai būtų 
vežiojami. Atsakymai to
kie: už vežiojimą pasisakė 
2.282, prieš — 30.798 (viso 
labo turėjo teisę balsuoti 
273,843).

Tas balsavimas nepakeis 
mokinių vežiojimo. Jis tik 
rodo, koks yra gyventojų 
daugumos nusistatymas.

Aukos Balfui

A. Matjoška $15, K. Si-

Simanavičiūtė ir X. 
Visiems dėkoja

Skyriau* valdyba

Iš Lenkijos grįžo Gražina 
Bakšienė, kur ji buvo išvy
kusi savo giminių lankyti. 
Su ja atvyko ir. jos dukra

r

U 
Andriušienė nuoširdžiai re-' 
mia lietuviškų organizacijų Rima, kuri čia numato pa
darinis, visuomet dalyvauja' būti kelis mėnesius, 
jų parengimuose ir paremia

PATAISYMAI

prisidėjo prie minėjimo 
sisekimo.

Valdybos vardu —
A. Andriulionis,

pirmininkas

čia 
tuo 
pa-

Neatsižvelgė į protestus

Nors gyventojai ir protes
tavo. bet Logano aerodrome 
bus pratęsti du nutūpimo ta
kai. kad lengviau galėtų nu
sileisti ir pakilti patys didie
ji lėktuvai.

So. Bostonui tai dėl to yra 
svarbu, kad takai bus pra
tęsti So. Bostono link ir ta- 

artrndamiesi

Keleivio nr. 19 buvo išspausdintas Alenos eilėraštis "Mano 
mirusiai motinai“. Autorei prašant, kai kurios eilutės pataisomos 
pagal jos tekstą. Turi būti:

3-ji eilutė: ”0, Persiskyrime, kodėl, kodėl tu toks nubaudus?“ 
6toji: "Neteisybė, Brangioji, kad bėgantis laikas širdies 

skausmą nuramina“.
16-toji: "Kad tėvynės augalais Tu nesf apsodinta“.
18-toji: "Ir ligi pat galo didvyrių žemę karštai garbinai“.
24-toji: "Tinkami Šekspyro žodžiai Fidelei:“
28-toji: "Baimingo perkūno trenkimo“. ( A •
36-toji: ”Su daina buvo nugalėti visi vargai.“— ; !• ' 1

.. J

Vienišas pensininkas ieško ra
mios vietos prie našlės, kad ga
lėtų praleisti jaukioje aplinkoje 
likusias dienas.

Pasiūlymus siųsti Keleiviui, 
1 prie aerodromo, galės skris-: pažymint ant voko ’’Pensinin-
: ti 100 pėdų žemiau ir dėl to: kui“« 
’ kels dar didesnį triukšmą, j

"GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

Ši radijo programa trans
liuojama Šeštadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:00 iki 1:30 vai.

Nepriklausom
LIETUVA

informuoja skaitytojus aotr pasaulinius ir liti aviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame lankia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
cv>rhj:i problema..
r NEPRIKLAUSOM A LIETUVA“ yra dinamiška^, mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonėj, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metine prenumerata JAV-se $8.00
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-MontreaL S90. Ouehec. CAN ADA

kui ir paskui jo sūnui Jokūbui. 
Ezavas, vyresnysis Jokūbo bro
lis, mainais už vienų valgį nupir
ko sau jo pirmgimystės teises.

Pagaliau Jokūbas pasiekė sa
vo netobulo gyvenimo laiko ga
lą, bet Dievo pažadėjimus palai
minti visas tautas dar nebuvo į- 
vykęs jo dienose; taigi, gulėda
mas ant savo mirties patalo, jis 
perdavė šį skeptrą savo sūnui 
Judui. Neturėsime vietos išnag
rinėti visą daugelį bendrų Seno
jo Testamento pužadėjimų, ku
rie plačiau aiškina šitą origina
lią su Abraomu sudarytą sando
rą. Užtenka pasakyti, kad vi
suose tuose pažadėjimuose žy
dai matė atvaizduotąjį didį as
menį — "Liūtą iš Judo gimi
nės“, — apie kurį jie paprastai 
kalbėdavo, kaip apie ateinantį 
Mesiją.

Galingoji šitų senovinių pa
žadėjimų įtaka duug prisidėjo 
prie palaikymo vargstančių ir 
persekiojamų Izraelio žmonių, 
atsiskyrusių nuo kitų pasaulio 
žmonių per daugiau kaip ketu
ris tūkstančius metų, net iki 
esamojo laiko. Dar šiandien žy
dai stovi atsižymėję, kaip gyvas 
liudijimas Dievo veikalams su 
jais praeityje, ir aniems viltį į_ 
kvepiantiems pažadėjimam, ku
rie buvo duoti jiems ir per juos 
kaip Jo "išrinktuosius žmones“. 
Bet daug iš tų pažadėjimų dar 
neįvyko.

Kas domitės Tiesa, mes pri- 
siųsim veltui spaudos. Kreipki Į 
tės šiuo adresu-

Lithuanian Rible Studentą, 
212 E. Srd Street. 

Spring Vaiky, III. 61362.

(Skelbimas)

'j a bUSiVlEb'IJIMAS 
O LA LIETUVIŲ

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

jo daugiau kaip SEPTYNIS MII JONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fi-aternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašaipą, kuri yn 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS ueieška pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpmė3 pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse m Bono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietu via čia gali gauri įvairių klasių reika’ingiausias 
apdraudė* nuo $100.00 iki $10.00C.0C.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apd r a ūda — En_ 
downent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokaio studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 1ERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudoe tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCTDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama Hetuviėkf 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdravdos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lfthuanfan Alttan^e of Amerlca
807 West 30th Street, Nevr Yorfr. N-Y. 10M1



KELEIVIS. SQ. BOSTON Nr. 22, 1974 m. gegužės

i Vietines žiniosX •
Svarbu T. Dapšiui ,

So. Bostono pašte yra iš 
Lietuvos registruotas laiš- 

t d. 8 vai. vak. Tautinės Są- vedėjas Vincas Kazakaitis. ^as’ adresuotas Tofil Dap-

Pasitraukia V. Kazakaitis :Į LB metinis susirinkimas Į

JAV LB Bostono apy-j Nuo liepos mėnesio pa
linkės visuotinis susirinki-; sitraukia So. Bostono Lietu- 
mas šaukiamas gegužės 31 vių Piliečių d-jos reikalų i O_ 1 _ m____ !__________ __________ TZ___

♦

LINO KATINO DARBŲ PARODA

Bii-želio 1 d. 8 vai. vak. nėję erdvėje.
So. Bostono Lietuvių Pilie-- Amerikos lietuvių 
čių d-jos III aukšto salėje menei ši paroda pirmą syki 
yra atidaroma dail. Lino \ rodoma Bostone. Atidaryme 
Katino darbų paroda.

Linas Katinas, jaunas da
bartinės Lietuvos dailinin
kas, gimė 1941 m. birželio 
22 d. Radviliškyje. Jo tėvas 
Leonas — taipogi žymus po
kario metų dailininkas.

Linas baigė Meno Insti
tutą Vilniuje 1964 metais ir į 
yra ne tik tapytojas, bet ir!„~ D M ,

i x t j i. Garso Bangų klausytojam ,architektas. Jo parodos bu-

visuo-

Išvyko ekskursija į Lietuvą asmenų ekskursija išfiryko į 

Gegužės 15 d. Trans-At-
„ -- . m - Lietuvą. Jai vadovauja Leo-
Geguzes 15 d. Trans-At-

lantic Travel Service istai- nas V. Rudžiūnas. Ekskur- 
gos Bostone organizuota 45 santai grįš gegužės 29 d.

' jungos namuose. 484 E. 4thj Kas jį pakeis, kol kas dar; šis, 36 I (ar Firsth) Si., So.
j Bostone. Adresatas tesikrei- ‘ 

V. Kazakaitis drauguos- . . . _. ’i ... . _ - - . K " - | pia į minėtą paštą. Pazjstan-L i

------------------------- ----------- -■ - aviena
! dail. V. Vizgirda pateiks daly^’auti.

St So. Bostone. Darbotvar- į nežinoma.
kėje: valdybos ir revizijos! — —.........................
komisijos pranešimai, d f-. reikalus tvarkė labai gerai..
Rusijos, valdybos rinkimai. Pernai draugija metus bai- 1 tieji T. Dapšį prašomi jam 

i sumanymai. _ ’ • -
Kviečiame kuo gausiau

^OOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCOOOGOaOOOOOOCGOCOOC:

I
1
ii DAUGIAU ŠILIMOS

gė net su $14,106 pelno. apie tai pranešti.

į ir bendrą dabartinės Lietu
vos dailės apžvalgą, pai-i 

j Muštruotą skaidrėmis.
r
Paroda veiks ir sekmadie-

i ni. biiželio 2 d., nuo 11 vai.
■ ryto iki 3 vai. popiet.
Į Paroda rengia Bostono 
santariečiai.

Antanas Matioška,
pirmininkas

Bronius Kruopis,
sekretorius

Lietuvių darbininkų d-jos 
susirinkimas

vI*
Sekmadieni, birželio 2 d., Į 

1 vai. popiet So. Bostono 
Nuo birželio 1 d. pasikei-' Lietuvių Piliečių d-jos pa

čia "Gaiso bangų“ radijo Į talpose bus Lietuvių Darbi- 
transliacijų diena ir valan-Į ninku d-jos 21 kuopos narių 

i da. Jos bus vykdomos šešta-j susirinkimas. Tarp kitko ja-

vo surengtos Vilniuj (1968).
Taline (1973), Washington.
D.C. (Second Street Galle-
ry, 1974) ir kt. Čia buvo su-! _ _ _______
ruošta pirmą syki tokia di-. tHenjais nuo j 1:30 vai.1 me bus tariamasi ir geguži-

I

4-

T" ■’T-

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
M O 3 V AL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI Iš DEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA 

šeštadieniais ir sekmadieniais
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

(Je-v ateki*3 jauno Lietuvos j p0 pjetu> l nes reikalu. į
dailininko paroda, ir ji susi- j i yjgj narjaj kviečiami da-1
lauke labai gei o atgal sio j Išvyko į Europa 1 Ivvauti *
amerikiečių meno kritikų . i * C. Janeliūnienė
taipe. Tai garbė lietuviams.j Praeitą savaitę i Europą;
savo kultūrinėmis vertybė- išvyko Algimantas Ivaška ir|------------------------------------
mis vis dažniau ir aukščiau ■ Algis Mitkus. Grįš po 2 sa- Nors ir be kailio liksi, bet' 
iškylantiems net tarptauti- vaičių. visiems neįtiksi.

Išvyko Į Europą

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nestebinti!

MOSTĄ TO. JEIGU ĮRENGSITE

{NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLĮ

MAŽIAU IŠLAIDŲ

i >

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER-

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

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ 

Daugiau nei 40 metų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Boston: 436-1201 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymasS.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBĖ

tA*

T

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury SL 

WORCESTER, MASS.
Tel. SW 8-2868

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
tas. vedžioja.
— i j

I

I
PLOKŠTELE

«• m
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yra vienintelė oficiali ištai
ga VVorcescery, Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikliena

Flood Sųuare 
Hardware Co.

Sartniska* K. J. ALEKNA 
628 EAST BROAJ>WAI 
8OIJT“ J5G57ON, MASS.

TELEFONAS AN 8-4148 
Baajamin Mcore Dažai 

Popieros Sianoma 
Stiklai Laagami 

Visokie reikmenys narna ar 
Reikmenys pi ura beriama 
Viaolria reležlea <»a’tta»

Telefonas: AN 8-2805
■.Dr. Jos. J. Donovari\ 
įDr. J. Pašakurnio

ĮPĖDINIS 
iPTOMEl RISTASi oi

j Valandos:
,nu'> 9 vai ryto iki 5 vai. vak.i 
į Trečiadieniais neeriimama

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

I

I Peter Maksvytis
Carpenter čt BsBder
49 Church Street

K. Milton, Mass.
i Atlieku visus pataisymo, rsmon- 
' to ir projektavimo darbus ii lau- 
I ko ir viduje, gyvenamą namą ir 
I biznio pastatę, pa^al Jnsę reiks- 
1 lavintą. šaukite visados iki • va

landą vakaro.
Telefonas: 698-8675

ai

i! TEL. AN 8-2124

; Dr. Amelia E. Rodd
?

I

(RUDOKIUTĖ) 
OPTOM ETRISTt 

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

! žmogaus — be ydos.

; i Rsai Estate & Insurance ; • 
![ 321 Country Club Rd. ;;
ijNevrton Centre, Mass. 02159;;

Tel. 332-2645 |

—..............

;i A. J. NAMAKSY I

Laisves Varpas

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC iš WWEL

ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kama $6.00.

Paštu nesiunčiame.

LIETUVIŲ RADUO

VALANDA

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope-i !• . •» 1 1 ’ 

i

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209

i

L

< ►
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Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Trans-Atlantic Travel Service

Globė Parcel Service, Ine.

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

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 
IŠTAIGA

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

T r ans- Atlantic T r ading Co

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE. Čia v i s ų 1 ė k t u v ų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 
Darbo valandos: — — — — — 9—5

Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta

393 We»t Broadvay, P.O.B. 116 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

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

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonas AN 8-6029

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v- išskyrus šventadienius ir sek

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

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

Skambinkite

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500
Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 vaL 
po pietų.

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

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

DABAR 
už nemažesnius kaip $1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno)

6%
/

k 1
už visus kitus indėlius moka 5P

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas drandi 
Bankas veikia 109-tuosius metus. - .

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškaL Turtas (Assets) yra 

viri $274,000,000

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Vvorcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinęs gamybas 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 tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. 
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak. 

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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