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Arabai sprogdina lėktavns, 
skrendančias į Izraeli

Arabų partizanų pakišta bomba susprogdino šveicarų 
lėktuvų, kuriame žuvo 47 žmonės. Tokia pat bomba buvo 
įdėta ir į Austrijos lėktuvų, skridusį į Izraelį. Vakarų pa
saulis tuo labai pasipiktino ir ėmėsi apsaugos priemonių.

Izraelio ir arabų nesantai
ka, jų atviro karo ar parti
zaniniai veiksmai ima skau
džiai liesti jau ir kitų valsty
bių piliečius ar tiesioginiai 
net nuošaly stovinčių vy
riausybių interesus tarptau
tiniu mastu. Mes jau atsime
name keletą keleivinių lėk 
tuvų, kuriuose skrido žydai, 
apšaudymų ar bombardavi
mų Europos aerodromuose. 
Gi pereitą sekri&dienį įvyko 
dar skaudesnis sabotažo 
veiksmas, sujaudinęs kone 
visą Vakarų pasaulį.

Pasirodo, kad į Šveicari
jos keleivinį lėktuvą, kuriuo 
skrido 13 izraelitų, arabų 
slapti agentai Šveicarijoje į- 
kišo bombą. Lėktuvas tuoj 
po pakilimo iš aerodromo 
užsidegė ir susprogo. Žuvo 
net 47 keleiviai, kurių dau
guma nieko bendra su žydų- 
arabų karu neturi.

Tą pačią dieną įvyko pa
našus sprogimas ir Austrijos 
lėktuve, kuris turėjo skristi 
į Izraelį. Jame skrido 38 ke
leiviai. Laimė, kad šį kartą 
lėktuvas visiškai nesudužo 
ir apdraskytas spėjo nusi
leisti Frankfurte, Vokietijoj.

Po šių sprogimų kaikurios 
arabų partizanų grupės vie
šai pareiškė, kad tai jų dar
bas, nors, išgirdusios labai 
neigiamą pasaulio reakciją, 
vėliau bandė tą prisipažini
mą atšaukti.

Šveicarų lėktuve žuvusių
jų tarpe yra įžymių profeso
rių, mokslininkų ir kitų ne
eilinių asmenų. Tarp jų žu
vo ir penki amerikiečiai.

šie įvykiai visus sujaudi
no daugiau, negu šiaip pa
sitaikąs "oro piratų“ užpuo
limas. JAV vyriausybė pa
reiškė savo griežtą tokių te
roristinių veiksmų pasmerki
mą ir ėmėsi atitinkamų sau
gumo priemonių prieš gali
mus ir čia pasikartoti tokius 
įvykius. Nepaprastai sustip
rinta lėktuvų apsauga ir ke
leivių bei jų bagažo tikrini-1 
mas Londone, Romoje, Am
sterdame, Vienoje ir kituo
se Europos civilinės aviaci
jos centruose.

Dėl atsargumo kaikurios 
aviacijos linijos laikinai su
stabdė keliones į Izraelį, o 
tuo tarpu visur policija uo
liai ieško tų arabų partiza
nų. kurie čia tas bombas pa
kišo.

Savaime suprantama, kad 
tie įvykiai labiausiai įpyki
no žydus, kurie dabar grasi
na arabams dar sustiprintom 
keršto priemonėm. Tikėki
me tiktai, kad gal žydai ne
pradės dėlioti bombų į mūsų 
lėktuvus, kuriuose skris bent 
vienas arabas.

Lietuvoje mirė ■'
A. Aleksandravičius

Kaune mirė vienas seno
sios kartos skulptorių Anta
nas Aleksandravičius, gi
męs 1885 m. Alytaus apskr. 
Velionis skulptūros ir me
džio drožimo mokėsi Varšu
vos meno mokykloje ir Chi
cagos aukšt. meno institute, 
kurį baigė 1910 m. Vėliau 
meno studijas gilino Petra
pilio dailės akademijoje.

Velionis yra sukūręs apie 
800 įvairiausių skuptūros 
darbų, jų tarpe paminklus 
Strazdeliui' Kamajuose. T. 
Žilinskui Veiveriuose, K. 
Jauniui ir Č. Sasnauskui 
Kaune. biustus-bareljefus 
K. Petrausko, J. Tallat- 
Kelpšos. A. Vienuolio, I. Si
monaitytės. Maironio ir kt.

Skulptorius yra palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse.

Vasario Šešioliktoji

Lietuvos atstovybėje
Nepr. Lietuvos atstovybės 

Washingtone Vasario 16- 
sios proga surengtame priė
mime šiemet dalyvavo apie 
200 svečių, jų tarpe ir aukš
tų Valstybės departamento 
pareigūnų, diplomatų, kon
gresmanų, žurnalistų ir vi
suomeninių organizacijų at
stovu.

McCormackas gavo 

pasitikėjimą
Atstovas Jerome Waldie 

demokratų frakcijos posėdy 
buvo įnešęs pasiūlymą pa
reikšti pirmininkui McCor- 
mack nepasitikėjimą, bet už 
pasiūlymą iš 215 dalyvių te- 
balsavo tik 23.

Waldie yra taip pat dide
lis priešininkas seno papro
čio, pagal kurį komitetų pir
mininkais tampa ilgiausiai 
išbuvę kongrese, dažniausia 
jau labai seni žmonės. Jis 
siūlo rinkti tokius, kurie ge
riau tam darbui tiktų.

Ragina leist balsuoti 

aštuomotikamečiams
Prezidentas Nuconas re

mia siūlymą papildyti kons
tituciją taip, kad kongreso 
ir prezidentp rinkimuose 
balsavimo teisę turėtų pilie
čiai nuo 18 metų amžiaus.

Senate ir atstovų rūmuo
se yra nemaža to pasiūlymo 
priešininkų, todėl jis taip 
lengvai ir greitai nepraeis.
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Tautos Fondo, kuris telkia lėšas Vyriausiam Lietuvos Išlaisvini mo komitetui, valdyba. Iš kairės į dešinę: Kęstutis čižiūnas — 
ekoa. dr. Julius Maldutis — narys. inž. Jonas Vilgalis —vi cepirmininkas. Petras Minkūnas — iždininkas, svetys inž. Jurgis

— Vilko finansy tvarkytojas, prel. Jonas Balkūnas pir mininkas, svetys Juozas Audėnas — Vliko vicepirmininkas, Juo- 
2as Pažeminąs__ sekretorius, inž. Evaldas Remeza — vicepirmi ninkas, Zenonas Juris — vicepirmininkas.

Prez. Nixonas apie užsienio 
politiką

Praeitą savaitę preziden
tas Nixonas pasiuntė kong
resui net 119 puslapių raštą, 
kuriame jis išdėstė JAV už
sienio politiką.

kalbėdamas apie Vietna
mą, prezidentas pabrėžė, 
kad "vietnamizacija“ (vis 
didesnės dalies karo naštos 
perkėlimas ant pačių viet
namiečių pečių) tik prasidė
jo, kad JAV yra pasiruošu- Į 
sios teisingai pastoviai tai
kai sudaryti ir kad taika ten 
išimtinai priklauso nuo Š. 
Vietnamo komunistų. Jeigu 
jie norėtų, karas galėtų tuoj 
pat pasibaigti.

Artimuosiuose Rytuose 
JAV ir toliau stengsis, kad 
arabai susitartų su žydais, 
bet nesitiki, kad ten nesuta
rimai būtų greitai išlyginti, 
nes Sovietų Sąjunga deda 
pastangų vyrauti toje pasau
lio srityje.

Europai JAV ir toliau pa
dės, bet ji turi ir pati pasi
imti didesnę gynybos išlai
dų dalį. JAV norėtų kitų 
metų vidury dalį savo ka
riuomenės iš Europos iš
traukti.

Su Sovietų Sąjunga prezi
dentas norėtų geresnių san
tykių. o kad jie nėra paten
kinami, tai kalta Maskva.

Taip pat ir su Kinija nori
ma ir stengiamasi pasiekti 
normalesnių santykių.

Prezidentas prisiminė ir 
ginklavimosi varžybas. So
vietų Sąjunga kaikuriu stra
teginių ginklų turi net dau
giau. negu JAV. Tai sudaro 
didelę grėsm.ę, todėl prezi
dentas plačiau dėstė reikalą 
įrengti priešraketinę apsau
gą — Safegard. Bet jis kar
tu tikisi, kad pasitarimai a- 
tominių ginklų apribojimo 
reikalu bus sėkmingi.

Aišku, JAV siekia pasto
vios taikos, bet vien gerais 
norais tos taikos negalima 
laimėti. Tam JAV turinčios 
būti ekonominiai ir kariniai 
stiprios.

Karibų jūroje nukritusiame 
Domininkonų ronpablikos lėktu
ve žuvo 102 anmeuyn, jų tarpe 
ir buvęs lengvojo svorio bokso 
čempionas ( artos (Teo) Cruz, 
32 m. amžiaus.

Riaušių organizuoja 
dar daugiau

Po 7 riaušininkų vadų nu
teisimo kilusios riaušės ro
do, kad visas šis anarchistų 
juodasis ir barzdotasis są
jūdis yra planuojamas iš 
vieno centro, nes. ir laikas, ir 
veiksmai yra gerai suderin
ti. šūkiai ir reikalavimai iš 
anksto formuluoti.

Jau dabar žinoma, kad to
kių riaušių planuojama ir 
daugiau bei vėliau. Be to, 
bandomi rengti atentatai ir 
prieš atskirus asmenis. Taip 
praeitą savaitgalį buvo ban
domi padegamąja bomba 
subombarduoti New Yorke 
teisėjo Murtagh namai, nes 
jis apklausinėjo 13 ”juodųjų 
panterų“ organizacijos na
rių dėl įvairių nusikaltimų.

Lieka tik palaukti, iki ko
kios ribos bus leista šitam 
"revoliuciniam“ sąjūdžiui 
plėstis ir graužti demokrati
nės santvarkos pagrindus.

Pornografija didelis 
biznis JAV-se

{vairios rūšies begėdiškų 
raštų ir paveikslų pareikala
vimas čia vis didėja. Sunku 
įvertinti pornografijos biznį 
doleriais, bet tą reikalą ge
riau žinantieji spėja, kad 
jis per metus gali siekti 2 
bil. dolerių. Valdžios įstai
gos su tuo kovoja, bet, kaip 
prez. Nixonas yra pasakęs, 
kol žmonės gėrėsis šlykščiais 
filmais, šlykščiomis knygo
mis, tol pornografijos ant
plūdžio nebus galima sulai
kyti..

Indijoj užtiko 900 sv. 
narkotikų

Indijos sostinėje policija 
užtiko 900 svirų narkotikų 
ir suėmė 5 asmenis, jų tarpe 
ir buvusio Jungtinių Tautų 
generalinio sekertoriaus pa
tarėjo karo reikalams sūnų 
Rikhye.

600 svarų narkotikų už
tikta ir North Andover, 
Mass. Čia suimti keli asme
nys. Jie narkotikų biznį ve
dė su Indijos tos rūšies pre
kiautojais.

Prezidento paskirta ko
misija pasiūlė nuo kitų metų 
vidurio panaikinti privalo
mą karo tarnybą ir įkurti 
savanorių kariuomenę. Pri
valoma karo tarnyba galėtų 
būti tik kraštui esant kriti
koje padėtyje. Tas pasiūly
mas turi ir daug priešininkų

Prieš 5 metus Sovietų Są
junga teturėjo tik 331 rake
tą, kurios galėjo pasiekti 
JAV, o dabar jų turi 1590, 
iš kurių keli šimtai yra tu
rinčių po 3 atominius užtai
sus, taigi, viena raketa gali
ma tuo pačiu metu sunaikin
ti 3 taikinius. JAV prieš 5 
metus minėtų raketų turėjo
1398, o dabar turi 1710.

• • •
Seattle sustreikavo Romos 

katalikų kunigų seminarijos 
klierikai dėl to, kad buvo 
pašalintas vienas jų drau
gas, nuėjęs į naktinį klubą.

• • »

Per paskutiniuosius 12
mėnesių pragyvenimas JAV
pabrango 6.2%.

♦ * ♦
Komunistai užėmė labai 

svarbų Laoso-aerodromą ir
karo stovyklą Lima-Lima.

♦ * ♦
Teismo draudimas strei

kuoti geležinkeliečiams pra
tęstas iki kovo 2 dienos.

Vyr. gynėjas Chicagos 7 riau 
šininkų byloje adv. WiDiam 
Kanstler už teismo įžeidinėji
mus nubaustas kalėti 4 metus 
ir 13 dienų. Kaip žinoma, 3 tei
siamųjų nubausti ir 2 išteisinti.

Sovietų šnipas, tarnavęs vertėju 
Jungtinėse Tautose. Aleksandr 
Tichomirov buvo suimtas Kali
fornijoje. pradžioj už $75,000 
užstatų iki teismo paleistas, bet 
netrukus diplomatiniais sume
timais nuo kaltinimo atsisakyta 
ir liepta jam tuoj apleisti JAV.

Riaašniiikas 
nuteisė, 

riaušes tęsiasi
Chicagos riaušininkų byy 

la tuo tarpu baigėsi. Kaip 
žinome, penki jų nuteisti, 
nors ir ne visai dėl pačių 
riaušių kėlimo, o dėl to, 
kad vyko į kitą valstiją jų 
organizuoti ir dėl kitų su 
tuo susijusių nusikaltimų. 
Priedo teisėjas jiems dar 
savo ranka pridėjo po metus 
ir daugiau kalėjimo už teis
mo niekinimą. Bet reikalas 
dabartinio teismo sprendi
mu dar nepasibaigia.

Riaušininkų gynėjai ape
liuoja įaukštesnįjį teismą, 
kuris dar gali šio teismo 
sprendimą pakeisti ar net 
panaikinti. O tam jau ran
dama ir priežasčių.

Riaušininkų advokatai 
argumentuoja, kad teisėjas 
Julius Hofmanas elgęsis ša
liškai. kad peržengęs savo 
kompetenciją, kad užkrovęs 
riaušininkams ir jų advoka
tams už jų elgesį teisme per- 
dideles bausmeš.

Svarbiausia, gynėjai nori 
išaiškinti, kad ir įstatymas, 
kuriuo remiantis riaušinin
kai kaltinami, yra priešin
gas konstitucijai. Bet tą 
klausimą turėtų spręsti pats 
aukščiausiasis teismas.

Gynėjai kimba ir prie to 
fakto, kad kaitinimai kar-; 
tais buvę grindžiami davu 
niais, slaptai nuklausytais iš 
asmeniškų telefoninių pasi
kalbėjimų, o tai daryti kaž
kurie potvarkiai draudžia, 
nes tokiais klausymais var
žoma piliečio asmens laisvė.

Norima suniekinti ir pri
siekusiųjų teisėjų prendimą 
aplamai, nes, esą, teisme 
vykstant taip pat riaušėm ir 
apsikoliojimams, jie nega
lėję susidaryti objektyvią 
nuomonė, o, be to. ir savo 
tarpe ilgai negalėję susitarti 
dėl sprendimo, nes trys na
riai buvę skirtingos nuomo
nės ir tękę juos ilgai "lenk
ti“. kad sutiktų bent su 
kompromisiniu sprendimu.

Patys nuteistieji, žinoma, 
teismo sprendimo ir patiem 
teismo visiškai nepripažįs
ta. nes tai esanti tik "rasis-' 
tų, kapitalistų bei imperia
listų“ baudžiamoji priemonė 
"liaudies balsui“ nutildyti*

Po teismo įvairiose krašto 
vietovėse kilo naujų protes
to demonstracijų ir riaušių. 
Tokių buvo Los Angeles, 
Washingtone, New Yorke, 
Bostone ir kitur. Jos baigėsi, 
kaip visuomet, susirėmimu 
su policija, langu daužymu, 
padegamųjų bombų mėtymu 
ir skundais dė1 licijos 
brutalumo“. I a... ėdžiui, 
Bostone, kur policija paro
dė didelę kantrybę ir net 
perilgai leido riaušininkams 
siautėti ir daužyti langusy 
vistiek paduota* skundas 
dėl to "brutalumo“.
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Ražas, bet labai svarbus 
dalykas

Bostono kronikoje rasite žinutę apie tai, kad Bostono 
Lituanistinės mokyklos mokiniai, mokytojų paraginti, Va
sario 16-sios proga Lietuvos laisvinimo reikalams suau
kojo $15.04.

Sakytumėte, kad tai Įvykis mažas, net nevertas pla
tesnio dėmesio. Bet iš tikrųjų jis yra ir didžiai reikšmin
gas, ir keliantis pasigėrėjimą.

Toje žinutėje sudėta suma, tiesa, yra nedidelė, bet 
taip pat maži ir labai jauni yra ir jos aukotojai. Ją sudėjo 
30 mokinių. Tai ketvirtadalis visų mokyklos mokinių. Vie
ni jų davė po 10 centų, kiti kiek daugiau, daugiausia — 
$1.10. Svarbu ir tai, kad tų mokinių niekas aukoti never
tė, niekas iš jų būtinai aukos nereikalavo, o mokytojai 
tik priminė, kad suaugusieji Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo sukakties proga Vasario 16 d. au
koja Lietuvos laisvinimo reikalams, nes Lietuva šiuo me
tu yra vėl rusų komunistų pavergta. Tuo buvo lyg patik
rinta mokinių gera valia, jų lietuviška sąžinė. Ir štai jie 
visiškai laisvu noru aukojo iš savo mažų santaupų, kiek
vienas tiek, kiek jis galėjo.

Taigi šiuo atveju ta mažytė auka rodo augančią di
delę jaunojo lietuviuko dvasią, augantį jo dėmesį savo tė
vų tėvynei ir jos skaudžiam reikalui. Ir belieka tik turėti 
viltį, kad ir ateity ta geroji dvasia iš jų jaunų širdžių neiš
blės, kad dėmesys Lietuvos laisvės kovai nesumažės, kad 
ir lietuviškas žodis nenumirs jų lūpose. Bet kad taip tikrai 
ir būtų, pareis ne tik nuo mokyklos, o dar daugiau nuo 
šeimos, jaunimo organizacijų ir aplamai lietuviškosios 
visuomenės pastangų.

Vhtary įeit. WiUiaNi L. CaUey, karfe kaKimam M 1S2 
civiliniu žmonių snfandymo My Lai vietovėje. Pietų 
Vietname. Dešinėje jo gynėjas adv. George Latimer.

SPAUDĄ BEVARTANT , sa, šis mirė prieš Stalino te- Administraciniai vandens 
rorą. bet po mirties buvo ap- teršimui kontroliuoti JAV 

Stalino terormeėiu žuvęs šauktas išdaviku ir šunie-. teritorija yra padalinta į 9

Kas kitur rašoma
j BOTI LIETUVIU

Tokia antrašte straipsnį 
parašė plačiai žinomas pro
fesorius dr. A. J. Greimas 
„Prancūzijos Lietuvių ži
niose“. Tame straipsny pa
reikšta tokių minčių, kurios 
vertos ir kitur gyvenančių 
lietuvių dėmesio., štai kas 
ten rašoma:

„Iš senovės rūkų kaip še
šėlis iškilusi tauta, istorijos 
nustumta į Baltijos užkam
pį, dviejų didžiųjų kaimy
nų — slavų ir germanų — 
prispausta, bet neprileista 
prie jūros; devynioliktojo 
amžiaus antroje pusėje iš
leista iš baudžiavos, mieste
lių daktarų ir bažnytinių vi- Į 
karų prikelta tautiniam at
gimimui. Kokias teises to-į 
kia tauta turi į laisvą gyve
nimą?

Iš gelmių kylantis pasi-: 
didžiavimo jausmas tai • 
yra pirmas atsakymas į j 
klausimą, kaip šiandien i 
žmogus gali būti ir sakytis į 
lietuviu. Pasididžiavimas 
ne tik karaliais ir kunigaikš
čiais — kokia tauta jų ne
turėjo—ne tik Algirdais, ka
lavijais trupinusiais Mask
vos vartus, ne tik Vytautais, 
mušusiais vokiečių ordinus, 
kiek tuo ilgu keliu, kuriuo 

er trumpą laiką, per tris, 
eturias kartas, lietuvių tau

ta nužengė nuo dūminiu pir
kių, nuo medinio šakoto 
arklo iki modemiškų visuo
meninių struktūrų, iki moks
lo ir technologijos apvaldy
mo, iki savitų kultūros ver
tybių sukūrimo. Tauta —tai 
ne tik jos garbinga ar liūd
na praeitis, ne tik dabarties 
neišskaitoma, dažnai nesu
prantama mišrainė, kur ne
atskirsi niekšybių nuo žyg
darbių; tauta — tai jos su
kauptas energijos krūvis, 
jos atsisakymas priimti ko
lektyvinę mirtį, jos veržlu
mas gyventi.

Dvidešimtojo amžiaus 
pirmoje pusėje šią tautą išti
ko steboklos. Tautai susi
darė galimybės išsireikšti 
organicdotomis formomis, 
įsikūnyti valstybe. Apie tą 
nepriklausomą valstybę ga
lima daug ko pasakyti, ir ge-

ro. ir blogo. Vienos vyriau- 
svbės buvo demokratiškos, 
kitos — mažiau demokra
tiškos. Jinai vieniems davė 
žemės, kitiems nedavė, dar 
kitus išsiuntė į Braziliją, ar 
į Prancūzijos anglių kasyk
las. O svarbiausia, tauta iš
laikė savo brandos egzami
nus. Lietuviui pasidarė sa
vaime aišku, kad jis ne len
kas ir gudas, o lietuvis. Jam 
tapo savaime aišku, kad jis 
turi teisę, kaip ir kiti, sava
rankiškai tvarkytis ir gyven
ti. Kitaip sakant, būti lietu
viu jam pasidarė natūralus, 
normalus, kasdieninis jo gy
venimo būdas.

Atėjo nauji laikai, bet jau 
niekas neišbrauks iš tautos 
istorijos tų dvidešimties me
tų. Ar lietuvis šiandien gy
vena Lietuvoje, ar Prancū
zijoje, ar Amerikoje — jo 
būdas būti lietuviu yra toks. 
o ne kitoks dėl to. kad tarp 
1918 ir 1940 metų tauta ne
šiojo gražiau ar prasčiau 
pasiūtą, bet savą valstybinį 
rūbą.

Lietuvių tautos dabartis 
gali būti apibrėžta vienu sa
kiniu : ar imsi visą tautą, ar 
pavienį individą, ar kalbėsi 
apie lietuvį Lietuvoje, ar 
plačiajame pasaulyje —lie
tuvis šiandien tautinės ma
žumos, ar tos mažumos at
stovo būklėje. Būti mažumo
je — nepatogi situacija. Ji 
ugdo nepasitikėjimą savimi, 
savo menkavertiškumo jaus
mus. Lengviausias kelias iš 
tos padėties išeiti — iš gero 
lietuvio pasidaryti blogu 
prancūzu, antraeiliu ameri
kiečiu ar rusu. Tačiau tauti
ne mažuma pasijutimo 
kompleksas gali duoti ir 
griežtai priešingų rezultatų: 
žydų, armėnų, koptų pavyz
džiai rodo, kad tautinės ma
žumos, svetimu apsuptos, iš
vysto. atvirkščiai, savimi pa
sitikėjimo, savo pranašumo, 
nauju gabumų ir dar stip
resnio tautinio solidarumo 
jausmus. Pasijutimas sveti
moje aplinkoje skirtingu 
nuo kitų suteikia dažnai 
naujos papildomos energi
jos savo asmeninę vertę pa
rodyti savo tautinį išdidu
mą nuveiktu darbu pagrįsti

Tokį tautinį išdidumą, to- 
xį lietuvio asmeninės vertės 
supratimą neabejotinai ro
do lietuvių tauta savo žemė
je. Šitoks lietuviškuthb su
pratimas — nežiūrint pa
viršutinių kivirčų, dirbtinų 
audrų vandens šaukšte — 
vyrauja ir pasaulio lietuvių 
.seivijoje. Keikia tik minu
tei užmiršti kasdieniškas 
smulkmenas, dažnai nelei
džiančias matyti esminių 
dalykų, ir nustebęs išvysi, 
kaip ir Paryžiaus fabrike, ir 
New Yorko dangoraižio biu
re, ir Etiopijos džiunglėse 
iietuviš tvirtai neša savo 
kaip lietuvio vardą, kad jis 
visur laiko savo elgesį pagal 
tam tikrą, dažnai nesąmo
ningą idealų lietuvio vaiz
dą.

Būti mažuma, būti mažu-: vės Mikas, 
mos atstovu — tai ne tik 
saugoti savo tautinio išdi
dumo jausmą. Tai kartu ir 
prisitaikyti prie daugumos, 
įsiterpti į tą daugumą tam, 
kad išvystytum savo asme-

seka Lietuvos spaudą, tas 
žino. kad ten girtuokliavi
mas jau taip paplitęs, kad 
net valdžioj ir. partijų j kelia 
susirūpinimo,n : 4«»,

Iki šiol dažnai Lietuvos 
spaudoje rašoma, kad toj ar 
kitoj kavinėj bei valgykloj 
gali gauti tik degtinės ar vy 
no. bet nieko kito. Vadinasi, 
girtuokliavimas lyg ir buvo 
skatinamas, bet ne au juo 
kovojama. O dabar jis pa
siekė tokio lygio, kad tai 
tikra Lietuvos žmonių nelai- 
laimė. Šia proga mūsų skai
tytojai galėtų prisiminti ir 
keleivy perspausdintas so
vietinės Lietuvos laikraščių 
ištraukas, kuriose- tenykščiai 
gy dytojai ir kiti pareigūnai 
apie girtavimą -kalba visai 
priešingai, negu anas Lais-

teisininkas prof. Eugenijus 
Pašukanis lietuviams įdo
mus kaip aukštai didrusiuo- 

iS^LOT^^kęs mūsų kilmės 
' j, *yttL Jo tėvas Bronius bu

vo gydytojas Tvėrėje (Ru
sijoje), kur Eugenijus gimė 
1891 m. vasario 2 3d. Vė
liausias Amerikos informa
cijų agentūros Problems of 
Communism žurnalo nume
ris skelbia Autralijos Cam- 
berros universiteto profeso
riaus Eugenijaus Kamenkos 
r žmonos straipsnį The Life 

and Afterlife of a Bolshe- 
vik Jurist (Bolševiko teisi
ninko čionykštis ir pomirti- 
-.is gyvenimas). Jame pla
čiai nušviečiama Pašukanio 
.Skilimas, darbuotė, nuver
tinimas ir pastangos vėl jį 
prikelti ii mirusiųjų.

kintas. Kadangi jis buvo 
(kaip ir mūsų Kapsukas) 
veiklus trumpalaikėje Latvi
jos sovietinėje respublikoje 
1918 metais (buvo „prezi
dentas“), matyti, dabar jį 
didrusiai prikėlė iš mirusių
jų, norėdami pateikti lat
viams garbinti jų žmogų-ko- 
munistą. Jo vardu pavadin
tas Latvijos universitetas, ir 
Rygoje pastatyta jo statula.

Rygoje išleista nauja lai
da Stalino laikais uždrausto 
Stučkos veikalo Įvadas pi
lietinės teisės teorijai, kur 
įžangos žodyje Pašukanis 
vadinamas „talentingiausiu 
teisininku“ ir dažnai cituo
jamas.

♦ ♦ ♦

GRAŽIAI PRISIMINĖ 

JONĄ KARDELĮ

Eugenijus įsirašė į rusų 
socialdemokratų partiją bū
damas studentas Petrapily 
1906 m. Policija jį 1910 m. 
suėmė, bet leido vykti užsie
nin mokslų baigti. Jis lankė 
universitetą Muenchene, o 
vėliau Maskvoje įgijo dok
toratą. Kiek pasvyravęs

Bet rimtas žygis Pašaka- 
niui prikelti buvo atliktas 
1968 m. kovo mėn. Maskvo
je, kai Mokslininkų namuo
se (Dom učionnych) buvo 
suruoštas posėdis pagerbti 
„talentingam sovietinės tei
sės mokslo vyrui“ Eugeni
jui, Broniaus sūnui, Pašuka
niui. Tą posėdį plačiai apra
šė žurnalas Sovietskoje go- 
sudarstvo i pravo (1968 m.

menševiku, 1918 metais jis | rugpiūčio nr. 8) 
pritapo prie bolševikų ir bu- J Pašukanio iš numirusiujų 
vo skiriamas teisėju į įvai- prikėlimo posėdžiui vado-
rius teismus Maskvoje, o 
1920-1924 metais tarnavo 
teisingumo komisariate. Po 
to 1927 m. jį paskyrė komu
nistų akademijos vicepirmi-

vavo teisininkas S. N. Bra- 
tus, tas pats, kuris 1937 m.

sritis. Viena jų apima Di
džiųjų Ežerų) Chicagos sri
tį. Inž. V. Adamkus yra chi
cagietis, Chicagoje yra di
delė ir gyva lietuviška veik
la, todėl V. Adamkui malo
niau būtų dirbti Chicagoje, 
negu Washingtome. Nors 
jo vieta, kaip specialaus.a- 
sistento, yra aukštesnė už 
srities direktoriaus, bet dėl 
aukščiau minėtų sumetimų 
jis vandens teršimo kont
rolės įstaigos viršininkui pa
reiškė pageidavimą, kad bū
tų paskirtas Chicagos srities 
direktoriumi.

Čia ir prasidėjo tikra vel
niava prieš V. Adamkų. 
Mat, Chicagos srities van
dens teršimo kontrolės įstai
gos viršininku norėjo būti 
kitas asmuo. Paaiškėjus, 
kad eiti pareigas tokiame 
rajone, kur dėl partinių ir 
kitokių interesų keliama to
kia opozicija, bus labai sun
ku. V. Adamkus atšaukė sa
vo kandidatūrą į Chicagos 
srities teršimo kontrolės į- 
staigos direktorius ir pasilie
ka ankštesnėse pareigose 
Washingtone.

Prieš kelioliką dienų viso 
krašto vandens teršimo 
kontrolės įstaigos viršinin-
kas Dominick, susitaręs su 
vidaus reikalų ministru Hi- 
ckeliu, paskyrė trijų asme
nų specialią komisiją, kurios 
uždavinys iki balandžio 1 d. 
paruošti vyriausybei pasiū
lymą. kaip paskirstyti $800 
milionu. kurie skirti šiems 
metams vandens teršimo 

gely teisininkų mokslo vyrų kontrolei, tai yra vandens 
svarinimo statyboms.

Į tą komisiją paskirtas ir 
inž. V. Adamkus. Jis ir ki
ti du komisijos nariai turės 

i susitikti su visų 50 valstijų 
vyriausiais administratoriais 
ir aptarti bei surasti su jais 
tinkamiausius būdus van
dens teršimui kontroliuoti, 
tam reikalui naudojant mi
nėtas sumas. Tų pasitarimų 
medžiaga naudodamasi, ko
misija pasiūlys vyriausybei, 
kaip tuos milionus paskirs
tyti.

Labai malonu, kad jaunas 
ir veiklus lietuvis įkopė į to
kią aukštą federalinės val
džios vietą. Jam teikia nuo
širdžiai linkėti sėkmės ir at
eityje.

patarnavo Višinskiui įran
kiu Pašukaniui nuožmiai nu
vertinti. Šį sykį Bratus pa-

ninku, o nuo 1931 m. — so-1 šakojo 
vietų konstitucijos ir teisės! „E. Pašukano atminimas 
instituto direktorium. 1936 gyvas ne tik buvusiuose jo 
metais jis buvo teisingumo' mokiniuose ir tuose, kurie jį 
komisaro pavaduotojas ir į pažinojo, bet taip pat ir dau 
teisės žurnalo redaktorius
Tose aukštose pareigose bū- Sovietijoje ir kituose kraš- 
nant, 1937 m. jis buvo štai-' tuose. Daugelis mokslo vyrų 

I nines ir tautines galimybes. re™“ v“"‘u «» “in*“, bet arbuvo tei- ir šiandien kreipiasi i Pašų-
‘išlieka tik tie individai ku- realy mirė Nepriklausomos Siamas ir kur bei kaip zuvo..kanio veikalą Bendroji tei- 
rie sugeba, savęs neparduo- Lietuvos“ laikraščio redak-, Iki šios dienos nieko neskel- į sės teorija ir marksizmas, j 
dami. surasti sau viePą juos; torius, veteranas ŽumaliJ tada buvo ap-; Nepaisant kaikunų klaidm-
supančioje visuomenėje. |ta« Jonas Kardelis. Jo mir- “ukta? a,apu^’ .veikalas apla-

Išlieka tik tos tautinės':*:" metiniu Drova „Neori ardytoju‘, Trockio-Bu-,mai pasižymi nagrinėjimo 
mažumos, kurios, saugoda-',, 1^5į d,a”,n° (8U ^uo draugą-, tikslumu ir marteistano mė
mes savo tautinę asmenybę. įklausoma. L^tuva labai; vo) 'supuvusių teorijų skel-! todo pntaikymu 
intuityviai žino pagal dabar ^aziai pnsiminė savo buvu- bėju“ ir socialistinės teisės Bratus čia klysta, nes Pa- 
madoje esančią formulę, iki si ilgametį redaktorių. Da-t bei teisingumo „likvidato- Į sukamo rastų
kol galima eiti „per toli“. I bartinis redaktorius poetas t riumi“
Tai tautos, kurios turi isto-! Henrikas Nagys paskyrė J,

Pernai vasario 10 d. Mont-

• • •
rinį patyrimą ir istorinę 
kantrybę.

Lietuvių tautos išmintis: 
mokėti išlaukti.“

Kardeliui labai šiltą straips
nį. kurį baigė žodžiais:

„Ilsėkis ramybėje, Jonai 
Kardeli, tavo Lietuva, tavoj lu Bendroji teisės teorija ir
lietuviai nepamiršo Tavęs P

Juozo Audėno straipsnis 
pie Joną Kardelį ir- įvairios 
nuotraukos iš J. Kardelio 
gyvenimo. ••• ,.:

' '< ' Hfo'l -f

KĄ JIS IŠPROVOKAVO?

Bene pats kultteingiau- 
sias komunistinės' spaudos 
bendradarbis dr. A. Petriką 
Laisvės vasario 18 d. nume
ry rašo apie carinės Rusijos 
kalėjimus ir teroristu vetite- 
mus. Tą straipsnį baigia in- 
fomacija apie vieną didžių
jų provokatorių — Asefą, 
kuris vadovavo Kurijos so- 
cialrevoliucionierių teroristų 
organizacijai ir kortu buvo 
rusų slaptosios poHsŲos a- 
gentas.

"Revoliucionieriai 
dviveidybę tuo metu 
nežinojo ;-jis savo 
mokėjo gudriai 
Jevno Azefą iššifravo 1998 
m. kitas provokatorius Vlod. 
Burcevas“, baigia straipsnį 
A. Petriką.

Mes žinome, kad Buree- 
vas buvo revoliucionierius, 
komunistų priešas, bet kad 
jis būtų buvęs provokato
rius, tai tik A. Petriko teži
no. Taigi, gal A. Petriką ir 

girtuokliaujama. O iš tiesųJ plačiau apie tai parašytų, ką

ŽIŪRĖJO, BET NEMATE

Laisvėje plačiai aprašė 
savo viešnagės Lietuvoje į- 
spūdžius Mikas DetroitiėUs. 
Jam buvo leista plačiai 
važinėti, todėl galėjo
ką pamatyti ir teisingai ap
rašyti. Bet Mikas to nesuge
bėjo. Štai ką jis tarp kitko 
rašo Laisvės vasario 13 d. 
laidoje:

„Tar. Lietuvoje dabar nė
ra palaidų girtybės įstaigų 
(„karčiamų“), kaip yra A- 
merikoje. Matyt, žmonės y- 
ra pripratinti ir pratinami 
negirtuokliauti, neūžti kar
štamose prie degtinės ir a- 
laus. Gal todėl Lietuvos 
žmonės yra sveikesni, žva
lūs ir linksmi; jie eina val
gyti, ne girtuokliauti, ir tik 
kavinėse ir restoranuose ga
li gauti kaušą alaus, degti
nės ir vyno. O kuomet žmo
nės valgo, tai negirtuokliau- 
ja. Parsinešti svaiginančių 
gėrimų į viešbutį ar į namus 
— galima, bet ir parduotu
vėse dažnai pasako „nebe
turime, viską išbaigėme“. 
Tai ir gerai, kad dabar Tar. 
Lietuvoje yra taip daroma“.

Iš tos ištraukos kiekvienas 
galėtų padalyti išvadą, kad 
dabar Lietuvoje tikrai ne

yra kaip tik priešingai. Kas

negalima rasti knygynuose 
ar leidvklose. Jie dar tebėra 
palaidoti“.Pašukanis parašė 10 kny

gų, 8 knygeles ir apie 80 tei
sės tema straipsni jų. Jis y- į lė žymiu dabartinių Sovieti- 
pač pasižymėjo savo veika-

Posėdyje kalbėjo visa ei-i 1 *

marksizmas, kurio pirmoji
Trečiame puslapy yra laida išėjo Maskvoje 1924

metais. Per penkerius metus 
šios knygos pasirodė dar dvi 
laidos, o Berlyne ir Vienoje 
1929 m. išėjo trečios laidos 
vertimas. Harvardo univer
siteto teikės profesorius Lon 
Fulleris Pašukanio veikalą 
šitaip apibūdina:

„Šioje nedidelėje knygo
je Pašukanis aiškiai ir su
maniai išdėsto marksistinę 
„Gaminių maino teisės teo
riją“. Tai geriausių marksis
tinių tradicijų veikalas, gi
lių studijų vaisius. Dauge
liui skaitytojų, tiesa, jo išva
dos atrodys iškraipytos ir 
perdrąsios, tačiau keliai, 
kuriais jų prieita, primena 
žinomus teisės ir valdžios 
faktus, tik į juos pasižiūri
ma neprastu atidengiančiu 

Tai tos rūšies vei- 
. kurį su didele nauda 

perskaitys bet kaip galvojąs 
mokslo vyras, nors jo pa
grindiniai teigimai gal ir 
neĮtikins.“

Burcevas išprovokavo?

• •

jos teisininkų: Ratneris, 
Ginsburgas (kuris su Paška- 
niu parašė teisės vadovėlį. 
1935 m. išimtą iš apyvar
tos). Rubininas (artimas jo 
draugas ir buvęs Teisingu
mo komisariate su juo pa
reigūnas), biologas Dorva- 
tovskis (Pašukanio studen
tavimo dienu draugas), Pa
šukanio žmona ir sūnus.

Problems of Communism 
žurnale autoriai plačiai ap
žvelgia Pašukanio mintis ir 
jas kritiškai pasvarsto. Jos 
jau buvo išdėstytos Keleivy 
1969 m. liepos 23 d.

INŽ. V. ADAMKUS 

PASKIRSTYS $800 MIL.

Žurnalistas J. Pronskus 
turėjo pasikalbėjimą su inž. 
Valdu Adamkum ir Naujie
nose labai plačiai aprašė vi
są tiek daug triukšmo sukė
lusį amerikiečių spaudoje, 
radijo ir televizijos stotyse 
jo paskyrimo aukštoms pa
reigoms vandens teršimo 
kontrolės įstaigon istoriją.

Mūsų visuomenei plačiai 
žinomas inž. V. Adamkus 
minėton įstaigon buvo pa
siūlytas dabar jau mirusio 
šen. Dirkseno. Jį parėmė 
gubernatorius, senatorius ir 
kt. V. Adamkus buvo pri-

KALBEJO VLIK* NARIAI

Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo Kometeto valdybos na
riai buvo pagrindiniai kal
bėtojai įvairiuose JAV-bių 
miestuose įvykusiuose Va
sario 16 minėjimuose. Vliko 
vicepirmininkas dr. B. Ne
mickas kalbėjo Chicagoj į- 
vykusiame minėjime, Vliko 
iždo tvarkytojas inž. J. Va
laitis — New Yorke ir sekr. 
St. Dzikas — Waterburyje, 
Conn.

CHICAGO, ILL.
• an___ * -1 311V0BIFO

Po dvidešimt „tamsos“ 
metų, atrodo, jau norima ir 
Pašukanį prikelti iš mirusių
jų ir pasididžiuoti kaip ta
lentingu „sovietiniu“ teisi
ninku. Pirmasis žingsnis 
buvo latvio Petro Stučkos 
(gimusio 1888 m., mirusio saikdintas sausio 5 d. spe- 
1982 m.) „prikėlimas“. Tie- dalaus asistento pareigoms.

Balzako Lietuvių Kultū
ros muziejui Chicagos Isto
rijos draugijos direktorių dr. 
elementą M. Silvestro iš
rinko „The American of the 
Year“ ir kovo 1 d. ė vai. va
karo Blackstone viešbutyje 
rengia banketą jam pagerb
ti. Sudarytai didelis garbės 
komitetas sa miesto majoru 
Daley priešaky ir dar gau
sesnis vykdomasis komite
tas.

r
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas! 'I

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Gerovės komitetas

41-13 102 Street, Riehmond Hill, N. Y.

RINKIME I SLA VADOVYBĘ ŽMONES, KURIE TURI 

NARIŲ TARPE PASITIKĖJIMĄ!

šią proga patariame rinkti į SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE PILDOMĄJĄ TARYBĄ patyrusius veikėjus. Esą-

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS MtOOKLYN, N. Y.
I

MIAMI, FLA.

Bayfront 

lietuviška

parko koncerte

Vasario 15 d. 10 vai. buvo. _ .. . , .
specialios pamaldos, o 2 :mĮ įninku dr-,
vai. popiet Lietuvių klube i°» 7-J* •‘•“P*J“8™* ren‘

TAS OUOMOĖ

Apie 20 Brocktono aukštesniosios mokyklos mokinių die
ną pradeda malda, nors aukščiausias teismu yra išaiš
kinęs, kad viešose mokyklose maldos kalbėjimu yra prie
šingas konstitucijai. Valstijos prokuroras Qninn rūpinasi 
gauti teismo sprendimą, draudžiantį maldų kalbėti ir 
Leyden pradžios mokykloje.

gia pokylf — Margučių va
karų. Šiemet jis bus balan-į 
džio 4 d. (šeštadienį prieš. 
Atvelyki) Bručo svetainėje į 
(Jamaica avė.).

Nariai į tų pokylį suneša! 
ju pačiu išmargintus kiauši- į 
nius. Už eražfausibs margu-’ 
čius yra skiriamos dovanos.

Be to, viri dalyviai pasi
vaišina gardžiais valgiais ir 
gėrimais, pašoka, grojanti 
gerai muzikai, pasišneku-1 
čiuoja su draugais ir pažįs
tamais, žodžiu — visi ma
loniai praleidžia laikų.

Šiemet už visa tai teks 
mokėti tik $7. Laiminres- 
nieii pokvlio dalyviai dar 
gali laimėti draugijos narių 
pagamintu gražiu dovanu.

Draugi ia *5 savo iždo ski
ria auku Balfui. Dariaus-Gi
rėno naminklui. Mairorio 
mokyklai >»• kitiems geriems j 
lietuviu reikalams.

Kuonos valdvba sudaro: 
nirm B. Snūdienė, s**kr. A. 
šateiVg ftn. jw»Vr. adv. St.
Briedi., ižd. A. MačvS. 1 gražiai 

Valdvba ir nariai rūpina-i 
ri, kad Margučiu vaka^s' 
būtu visiems malonus. .Tie 
kviečia visus balandžio 4 d.
7:30 vai. vak. atsilaukvti į

iškilmingaa susirinkimas, 
kuri pradėjo Alto pirm. A. 
D. Kaulakis. Jis pakvietė 
Petrų Stevensą susirinkimui 
vadovauti.

Po himnų, K. Kodaitienės 
Lietuvos vėliavos sveikini
mo, kun. Senkaus sukalbė
tos maldos, kalbėjo Dan 
Kuraitis ir prel. Jonas Bal
kūnas, sveikino šen. Haber- 
field.

Gubernatoriaus ir miesto 
majoro proklamacijas pa
skaitė Alto sekr. Marė Miš
eikienė.

Menine dalį atliko Algir
das Brazis, E. Jurgelytė ir 
A. Dambrauskaitė, jiems a- 

Broniaus Jonušo maršų! kompor avo Brazienė ir A.
"Leiskit į tėvynę“, uvertiūrų Scofield.
iš operos "I Lituani“. Balio Savo eilėraščius skaitė V. 
Dvariono maršų "Vilnius“, Semaška.

Vakare buvo banketas.

Bayfront parko amfiteat
re tieviadiemais ir penkta
dieniais būna koncertai, ku
liuos lanko tūkstančiai'žmo
nių. Groja Caesar LaMona

me jsitikinę, kad patys patikimiausieji ir rimčiausieji kandidatai * ca vadovaujamas orkestras.
| mūsų broliškos organizacijos vadovybę yra:

P. P. Dergta — prezidentas,
A. Chaplikas — viceprezidentas,
A. Bndreckis — sekretorius,
E. Mikužis — iždininkė,
S. Bredes — iždo globėjas, 

t Josephine Miller — iždo globėja,
Dr. S. Biežis — daktarai kvotėjas.

Iš visų virš minėtų kandidatų du yra nauji: į sekretorius Al-

' Vasario 13 d. koncertas bu
vo skirtas Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 52 
metų sukakčiai. Taip buvo 
paskelbta ir programoje.

O štai kokia buvo jo pro
grama: orkestras groju,pa
ties dirigento LaMonacos 
maršų "Sveikinimas lietu
viams“, baleto muzikų iš

girdas Budreckis ir | viceprezidentus Aleksandras Chaplikas. i operos "Aidos“ II veiksmo,
- , - . - . ! Dt«n«iniio Tnmion morčeNors trumpai pažvelkime j musų rekomenduojamus asmenis ir 

jų veiklų. v
PREZIDENTAS: Povilas Dergta, gimęs Lietuvoje. Studija

vo teisę Europos ir Amerikos universitetuose. Jis eina atsakingas t », ”T ’ tu * i
pareigas Pittsburgho Apygardos teisme. P. P. Dargis jau eilę j ęJLrinilinn

metų AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOJE atstovauja Susivie
nijimui. Povilas P. Dargis SLA nariu yra nuo pat savo atvykimo 
iš Lietuvos.. Jis čia, Pittsburghe įkūrė SLA 353 kuopų ir šiuo
metu yra SLA Pildomojoj Taryboj ir garbingai eina SLA prezi- navo arijas iŠ operų ”1 LitU-

valį“, A. Louis Scarmilino 
"Lietuvių rapsodijų“, o bu
vęs Meti opilitano operos so
listas Algirdas Brazis dai-

Aukų surinkta $1,023. 
J.

i padainuota ir gražių 
liaudies dainelių

musų Antanui Mileriui šiandien 
sukako 76 m. amžiaus, jam

Reikia džiaugtis, kad j sugiedota Ilgiausių Metų. 
pittsburghiečiai sugeba taip J.

dento pareigas. Į ani“, J. Kamavičiaus "Gra
VICEPREZIDENTAS: Aleksandras Chaplikas iš profesijos 1 žinos“, Verdi "Traviatos“ ir

yra inžinierius. Jis yra plačiai žinomas visuomenininkas. Buvęs Bizet "Carmen“.
ALTo Bostono skyriaus ir Bostono Lietuvių Piliečių draugijos pir- į Koncertas baigtas Lietu-
mininkas. Per eilę metų jis buvo SLA kontrolės komisijoje, o da- į VOS ir JAV himnais.
bar yra SLA skundų ir apeliacijų komisijos pirmininkas ir sykiu i ,TaiPe koncerte buvau ir
SLA 2-roje apskrityje einąs pirmininko pareigas. ■ įr likau labai patenkintas.

Jau savaite, kaip

NEW YORKE 25,000 

VAIKŲ NARKOMANŲ

Kovos su narkomanija a- 
gertai sako, kad New Yorke

ir vieningai dirbti.
Buvę*

SEKRETORIUS: Algirdas Badreckis yra gimęs Amerikoje, I e Viešiu
studijavęs visuomeninius mokslus, teisę, politiką ir istorijų Ford- 11^0 žmona Ona Sta-
hamo ir Rutgers universitetuose, 1965 m. gavo mokslo doktoratų. 1 gjujjug Qras gražus * 
Brolis Budreckis dvejus metus nėstė universitete, porų metų dir- ■ g>a prOga sveikinu drau- 
bo Newark Star Ledger dienraščio redakcijoje ir pastaruoju me-! gy, jr pažįstamus Bostone, 
tu buvo Pavergtųjų Tautų Seimo spaudos ir informacijos vedėjas, ]qjrie Jaukia manęs SUgrįŽ- 
Jis yra šakotų vagų išvaręs lietuvių kultūrinėje ir visuomeninėje ■ tant.
veikloje. Nuo 1962 m. jis yra SLA jaunuolių komisijos narys, nuo 
1966 — tos komisijos pirmininkas. Jis yra dirbęs SLA seimų 
sekretariatuose. Dabar Brolis Budreckis Pildomojoje Taryboje 
eina centro sekretoriaus pareigas..

IŽDININKĖ: Enphrosine Mikužis baigė University of Chica
go, gaudama mokytojos diplomą. Ji taip pat baigė ir investavimo į Vasario 13 d» Bayfront 
kursus. Ji yra Corn Products Co. Trademark Dept. vedėja. Ji• parke koncertas buvo skir-

Nepriklausomybės sukakties

labai didėja vaikų narkoma-| Margučių vakarų Bručo švė
nų skaičius. Jų dabar čia e- i tainėje.
sama ne mažiau kai 
ir, jei

r cu» e-j
25,000!iu kaip

nebus Idithri su tuo
rimčiau kovoti, tai .kitais me
tais tas skaičius padidės iki i 
100,000.

N. S.

VVORCESTER, MASS.

Mes šitaip minėjome 

Vasario 15-jų

Worcesterio lietuviai Lie-

LIETUVIŲ DIENA
MOHAWK KALNUOSE
Lietuvių Bendruomenė* 

Connecticut Apygardos jnu- 
‘ nimo skyrius rengia Lietu- 
{vių Dienų kovo 7 d. (nuo 
i 9 vai. iki 5 vai.) Mohawk 
* kalnuose, Ši vieta yra prie 

Connecti-
PITTSBURGH, PA. 

Lietuvos nepriklausomybės

j tuvos nepriklausomybės at-; kelio Comwall
’ statymo paskelbimo 52-jų tarP 7. *r 

. 'sukaktį minėjo vasario 15 j 40 minučių j šiaurę nuo Wa-
, d. Lietuvių klubo salėje. Dėl i terburi°. 

minėjimas blogo oro nevienas pabijo-l ®1UO P01"611#111™
i jo eiti iš namų, todėl minė- 

Sekmadienį, vasario 15 d. jime tedalyvavo apie 300 as-
Nėra mokyklos, prade

dant pradžios ir baigiant
miipirkti^to^aTkitos 8 P° Piet^ Pittsburgho menų. 

rūšies narkotiku. Vienoje i ir aPylinkes lietuviai Šv. Ka-, Kaip ir kitais metais, prie 
Bronxo pradžios mokykloje zimier0 parapijos salėje iš- estrados atnešus Veteranųpagautas’ parLTnėiantS!knmin?ai minėJ° Lietuvos vė,iav* JAV ir
pagautas paraavmejanus nepriklaugomybėg paskelbi- Lietuvos himnai, abiejų pa- 

mo 52-iu metų sukaktį. rapijų klebonai — kun. Alheroinų net 8 metų vaikas. 

Miesto majoras sako, kad

mes ne
tik supažindiname ameri
kiečius su lietuviška veikla* 
bet čia susitinkame ir seniai 
matytus draugus ir susipa
žįstame su daugeliu kitų 
lietuvių, gyvenančių Atlan
to pakraštyje.

šios dienos programoje,J lllvvų eunanvie x»uiju nivuviioi nuu, z a. z - !• J* • •• ■ .mm ■
Minėjimo programą pra- fonsąs Volungis ir kun. Jo-

ka muzika ir dainos ir Ižao- 
dies meno parodėlė.

pirmininkavo ALT skyriui Chicagoje, o dabar yra ALTo direkto. į tas Lietuvos nepriklauso- «... - , T .i liv
re. Ji tavo SLA IŽDO GLOBĖJA, o dabar eina IŽDININKĖS pa-< mybės paskelbimo sukak- rarkotikams plisti padeda 2r vede. Vytautas.Ju- nas Jutkevicius — sukalbę-
raig« Pildomojoj. Taryboje. čiai. Tuo pasirūpino vietinis ir televizijos gudriai .kel-!®®- {"vokacija atkalbėjo jo maldą, vienos minutes

12DO Gl/JBtJAS: Šteinas Bredes yra bai^s teisią moka- Alto skyrius. (Apie koncer- biama. narkotikų reklama. ■ kS Ž^Tuž Ue?uvTl'ai£
lūs ir nuo 1926 m. verčiasi advokatūra New Yorko valstybėje. Jis I tą plačiau parašyta J. Kas- Jis siūlo mokyklose aiškinti 
yra SLA SStoe kuopė, h- SLA Mos apekrities pirmininkas. Šiuo j fore3P°n<lenc,JOJe- narkotikų mirtinų Žalingu-
laiku SLA Pildomojoje Taryboje jis eina iždo globėjo pareigas. e
Adv. S. Bredes per daugeli metų yra BALFo direktoriate.

IŽDO GLOBĖJA: jMepriue Miller yra baigusi Bussines 
School komercinius kursus ir Eggert Mušk Conservatory. Ji yra 
kvalifikuota pianistė. Jinai yra American Travel Service Įstaigos 
Chicagoje vedėja. Josephine Miller yra SLA 336 kuopos iždininkė 
ir sekretori. Muo metu J. Milleriūtė yra SLA Pildomoj joje Tary
boje ir eina iždo globėjos pareigas.

DAKTARAS KVOTĖJAS: Dr. Steponas Biežis yra SLA 322 
kuopos pirmininkas ir Chicagos apygardos ilgametis veikėjas. Per 
eilę metų jis buvo Amerikos Lietuvių Gydytojų draugijos centro 
pirmininkas. Jis daug sirios yra {dėjęs, dirbdamas lietuvių skau
tams paremti. Dr. S. Biežis savo darbais yra jrašęs savo vardą 
Amerikos lietuvių istorijoje. Muo metu dr. S. Biežis yra SLA Pil
domojoje Taryboje, eidamas daktaro kvotėja pareigas.

Visi gerai žinome, kad čia išvardinti SLA pareigūnai yra Įta
kingi visuomenes veikėjai. Ne be reikalo jie turi Susivienijimo 
narių pasitikėjimų. Nominacijose dalyvavo tie broHai-sesės, ku
riems rūpi SLA gerovė ir klestėjimas. Bene visi mūsų veikėjai 
sukrato ir {teikė savo kuopai nominacijų balotus. Ogi iš visų, ku
rie atliko nominacijas 1969 metais gruodžio mėnesf, 96% balsavo 
už virtminėtus kandidatus. Duomenys jau paskelbti, ir Šis nepa
prastai aukštas nuošimtis autentiškai liudija mūsų kandidatų 
pasitikėjimų nariuose. Tai reiškia, kad prezidento Povilo P. Dar- 
fio vadovaujama Pildomoji Taryba turi geriausių užgyrimų-ates- 
tatų — narių valių.

IŠ teisinio ir finansinio taško žiūrint, apie dabartinę SLA 
vadovybę rimčiausiai pasisako valstybių draudimo departamentai. 
Draudimo departamentų revizoriai patikrina su nepaprastu 
kraepRamu Susivienijimo visas iždo knygas, piniginę atskaito
mybę, apdraudę išmokėjimus, visas pajamas bei Išlaidas. Jie pri
pažino, kad visi SLA Centro piniginiai reikalai atliekami tvar
kingai sųžMngai. Ibi yra objektyviausia priežastis, kodėl rei
kia iš naujo perrinkti mūsų siūlomus kandidatus. Perrinkdami

mūsų kandidatus | StiĄ vadovybę, užtikrinsime tolimesnį tvar
kingą ir saugų Susivienijimo pinigų augimą bei fondų stiprėjimų. 
Naujo dešimtmečio rūpesčius ir reikalavimus tegali nugalėti pa
tyrę SLA darbuotojai, kurie turi mūsų pilnų pasitikėjimų.

Todėl kviečiame visus, kuriems rūpi mūsų patriotinės orga
nizacijos ateitis, prisidėti prie mūsų ir išrinkti dabartinės SLA 
Pildomosios Tarybos narius, kurių pavardės nurodytos šiame 
lakšte.

1970 m. kovo-March mėnesį visi dalyvaukime savo kuopų 
susirinkimuose. Visi pažymėkite balsavimo balote ties mūsų nu
rodytų kandidatų pavardėmis ženkliukus, tuo pademonstruosite 
visiems, jog savo baisus esate atidavę patikimiausioms kandida
tams {SLA Pildomųjų Tarybų.

Pasirašo—•

SLA GEROVĖS KOMITETAS:

A. Miliauskas, 115 kp^ WHkęų-Barre, Pa.; M. Valdyta,
36 kp., Chicago, Verną; Oita^t 322 kp., CMeagu, M.;
J. Lekys, 43 kp^ Boston, Maps^.K. P. Beveikta, 3t! kgų
Cleere, II.; MiMa Aneata; T7g/luk,’*Dbreheoter, Mpoa#’ /
P. B. Balčikonis, 59 kp^ N.Y.; H. Mšuns
kieuė, 134 kp„ Chicago, It.; VL Brasiutta, 134 kp. Cle- 
veiand, Ohio; J. AmMnHonytė-Comley, 73 kp- Pflts- 
bnrgk, Pn.; A. S. TrečMum, 84 kp., Orangn, NJ.; M. 
Zdanktanė, 44 kpn FHtsburgbų Pa.; J. M. T—fcriHlul,
328 kp, Jauniai Ptaln, Maso.; M. Gudelta, 43 hgų (Atau
go, It.; M. Kinas, 3 kp. Lindau, NJ.; Aut. Dtriyuą 
126 kp. Nuw Ymk, N.Y.; V. Kamarauskas, 1 kp- Bd- 
wardsvilh, Pa.; B. SpŪdtouė. 338 kp. New Yevk, N.Y.;
S. Mtabebamn, 178 kp. MlRen, Naša.; M. 
tisui, 88 kp. RBkeu-Bam, Pa.; K. J.
Ckfcagn M.; P. ttlhtakaa, 78 kp. Lea nag—>, CMtf.t
Ona Mtaaš, 134 kp. Cbtaagn, RL, J. Knihfi 87 
kp. Wurenster, Mase.; G. ŽIHasfcas, 144 kp. piriu. PVtt^ 
burg. Pa.

bonas ir kartu Amerikos vę ir Vietname.
Lietuviu Tarybos Pittsbur-j Gubernatoriaus prokla- 
eho skvriaus pirmininkas, maciją perskaitė Mass. vals- 
Studentės Diana ir Donna! ti jos seimelio atstovas Char- 
Žilinskaitės paskaitė Penr-į les Tagmenas. Perskaičius 
svivanijos gubernatoriaus ir! miesto majoro George A. 
Pittsbųrpho miesto maioro Wells deklaracija, kalbėjo 
nroklamac’ias. skelbiančias. Mass. senatorius Daniel Fo- 
Vagprio 16-ia T ietuviu Die-į ley, kongresmanas Harold 
na. proklamacijose ramna- D. Donohue. miesto majo-
mi visi piliečiai pagerbti ir 
npremti lietuviu na«taneas 
b’ t®vu krn5fo laisvei ir ne- 
pri^iausomvbei atkrauti.

Tikrai buvo malonu ma
tyti ir trpr5*i« raū^u ionuimo 
nMVta’ ©♦liktais liaudie® šo- 
kVo. 4? inimunlin ommS •’-m 
r»o«ivndir»u«i £nV5.
-omo V*»AoV!»*to A*rlmc1rflitė. 
ROvo tikrai maloni atjU'^roe- 
-a {r i*nmto{in A nfonn ,T”o_ 

e>TTp‘V^n?Tn«|. ,T’« 
ą»Tp t H t-’ną.

Vnkipt?ir»'A *»• 4nV>qr 
TąlVinol nnrvort® P?Het»ur'Tb® 

ffniroktio® Tuinėi’ma r»#_ 
avriTtsUtąo kaP'n r»«t»«»kė A 
nn«<<rl<*rttpo ir A lfp 
rt*»Anirro. Povi1ą»q TM-nnc 
T?o cnvn ąą/minmą v-'^nin^initl 

;s«neudė klausvto- 
ipm« oSnrnfl

Pn bimn raukamm

4

Šią dieną baigsime 
ma vakariu Waterburyjg 
vai. vak., 103 Green St, Lie
tuvių Klubo svetainėje.

Maloniai visus kviečiame 
šioje Lietuvių Dienoje daly
vauti.

Informacijų kreiptis:
Zina Čerkienė, 78 Wood- 

bire St.. Naugatuck. Comi. 
06770. Tel. 203-729-1957.

MONTREAL, QUE. 

Pasikeičia "NepriklumMaaa
Lietuvos** redaktoriai

"Nepriklausomos Lietu
vos“ laikraščio redaktoriai 
Jonui Kardeliui prieš metui 
mirus, jo vieton buvo pa
kviestas poetas Henrikai 

. Nagys. Dabar dėl įvairių ki
tų darbų H. Nagys iš tu pa
reigu atsisakė, ir jo vieton 
pakviestas žurnalistas R. S.

ras George A. Wells.
Pagrindinė kalbėtoja bu

vo Elena Va3yli0nienė. Jos 
kalba ne tik mane, bet ir ki
tus sujaudino, visi ilgai ir 
smarkiai plojo.

Meninei programoi iau- 
nimas pašoko tautinių šokiu, 
akordeonu akomponuojart 
Edvardui Meilui, 
biausia patiko Šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos cho
ras. kuriam vadovauja vie- _ ____ ______
niinis (v-rrto J,aziįi'au9kas; pa^kutinhioja
r^ora, rtirtebs. ga-ai susi- metu ^.enęs Londone, 
kamavęs, malonu klausutis.! anaijift{p
Jam akomponavo Ol<ra i g J J ’
Kerrvtė. Be to pora dainelių Į URUGVAJUS

Pas mus dabar karšta

nadainavo minėta dirigentė 
ir Babickaitė.

Auku surinkta Si.072.
Po minėiimo buvo su- sara. Iš visur privažiavo 

rergtas banketas, kuriam sarotojų pasikaitinti 
^ita Akstinienė su nadėiė- žiuose paplūdimiuose ir pe-

«n1rn«. Irnriu surirkta neina- • inm pagamino gardžiu vai- simaudyti vandenyne. Jų 
jta giu. Julius Svikla ir Al<rin- tarpe yra ir lietuviu, čio

’Pn «nriri*-: das Zenkus vaišino įvairiais nykščiai paplūdimiai yra
vaWnr»ri. fr Mm ri- gėrimais, 

sų gera nuotaika. Čia buvo Čia pranešus, kad adv.
garsūs visoje Pietų Ameri
koje. M. Kraeinekae

r



Puslapis ketvirta* Nr. 8, 1970 m. vasario 25 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Išleido Kipro Petrausko 

plokšteles

Okup. Lietuvoje platina
mas Kipro Petrausko Įrašų 
albumas, kurj paruošė Vil
niaus plokštelių studija, bet 
pagamino Rygos "Melodi
jos“ fabrikas. Plokštelių al
bumas apima 1924-1948 m. 
jdainavimus —kūrybingiau
sią Kipro Petrausko gyve
nimo laikotarpi. Iš esmės tai 
pakartotos savo metu Įrašy
tos plokštelės, tad, kaip ir 
pastebi Tiesa. tas. nors ir 
kruopščiai atliktas, buvusių 
plokštelių restauravimas vis 
dėlto „negali iki galo at
spindėti visą didžiojo daini
ninko balso grožį“. Dabar 
plokštelių Įrašymo technika 
žymiai tobulesnė, be to. kar
tojant buvusias K. Petraus
ko Įdainuotas plokšteles, ga
mintojai Vilniuje naudojosi 
ir vartotomis plokštelėmis. 
Tačiau išleistasis albumas 
jau Įgalina atskleisti didžio
jo lietuvių tautos tenoro kū
rybą.

K. Petrauskos plokštelės 
yra išleistos ir Londone.

(E)

Bostono latvių kultūros dienos
Vasario 14-15 dienomis 

Dauguvos Vanagų namuose 
Roxbury vyko Amerikos 
Latvių draugijos iniciatyva 
suorganizuotos Latvių die
nos — referatai ir diskusi
jos latvių ir aplamai baltie
čių kultūriniais klausimais, 
parodos, koncertas. Prieš ir 
po žodinės programos daly
viai turėjo progos susipažin
ti su latvių keramikos dar
bais, gintaro papuošalais, 
tautiniais rūbais, medžio 
dirbiniais, senomis knygo
mis, kurių tarpe buvo matyti 
ir viena stamboka knyga a- 
pie lietuvius, išleista Latvi
joje dar prieš pirmąjį didį
jį karą. Kitame kambary il
gokas stalas puošėsi 1969 m. 
išleistomis knygomis. Jų 
daug. Įvairios, gražiai išleis
tos. čia buvo randama ir O. 
Akmentinio ir L. Berzinios. 
bostoniečių kultūrininkų, 
knyga "Latvijos idėja Ame
rikoje". kuii pasirodė perei
tais metais ir kurią išspaus
dino J. Kapočiaus spaustu
vė. Apie šią knygą teks pa
sisakyti kitą kaitą.

Vasario 15 dienos prieš
pietinių valandų programo
je buvo svarstyta tema „Bal
tiečių bendradarbiavimas 
kultūrinėje veikloje“. Prof. 
dr. Rimvydo Šilbajorio re
feratas vargu ar atitiko šią 
temą. nes jis savo paskaito
je, kuri buvo paskaityta lat
vių kalba, svarstė lietuvių 
pastangas ir laimėjimus su
pažindinant amerikiečius su 
lietuvių kultūra. Įžangoje jis 
paminėjo amerikiečių rašy
tojo socialisto Uptono Sinc- 
lairo žinomąjį veikalą „Pel
kės“, kuriame autorius ap
rašė pasibaisėtinas lietuvių 
emigrantų darbo sąlygas 
Chicagos skerdyklose. Pre
legentas iškėlė ir lietuvių 
lakūnų transatlantinio skri
dimo reikšmę ir kiek ilgiau 
sustojo prie lietuvių studen
tų leidžiamo „Lituanus“ 
žurnalo ir jame atspausdin
tų straipsnių, liečiančių bal

Pagerbtas dr. P. Mažylis
Kaune sausio 23 d. pa

gerbtas prof. dr. Pr. Mažy
lio atminimas. Žymiam, jau 
mirusiam ginekologui tą 
dieną būtų sukakę 85 metai.

Iškilmės vyko Medicinos 
institute, gi Mažylis spaudo
je iškeltas ne tik kaip talen
tingas gydytojas, bet ir „da
lyvis kovu už Tarybų vai- 
džia Lietuvoje“.

(E)

Paminėjo aukštosios 

mokyklos sukaktį

Kaune sausio 27 d. pami
nėta aukštojo mokslo Kau
ne 50-ties metų sukaktis.

Prie Kauno miesto antro
sios vid. mokyklos, kur prieš 
50 metų buvo atidaryti kur
sai, prikaltas užrašas: „šiuo
se rūmuose 1920.1.27 buvo 
atidaryta pirmoji Kaune 
aukštoji mokykla — Aukš
tieji kursai“.

Buvo surengta paroda ir 
iškilmės. Jose kalbėjo ir 
vienas pirmųjų tų kursų kū
rėjų prof. akademikas T. 
Ivanauskas.

(E)

tiečių kultūros klausimus. 
Suminėjo ir lietuvių knygas, 
išverstas Į anglų kalbą

Po referato buvo gyvos 
diskusijos. Dr. Krikščiokai- 
tienė ir dr. Melngailė pasi
keitė nuomonėmis su prele
gentu apie dr. M. Gimbutie
nės ir filmininko J. Meko 
veiklos amerikiečių tarpe 
propagandinę reikšmę.

Reinis Birzgalis pasidali
no atsiminimais apie pastan
gas Baltijos kraštuose suor
ganizuoti mokslų akademi
ją, tačiau nebuvę galima su
sitarti dėl bendros kalbos. 
Jei pasiūlymas tam tikslui 
naudoti anglų kalbą būtų 
buvęs priimtas, tai dabar ei
lei baltiečių intelektualų ne
reikėtų dirbti neįprastų dar
bų. Baltiečiai ir dabar nepa
remia vieni kitų. Kai jis 
Bostone suorganizavęs ir su
režisavęs vaidinimą „Galy- 
bė“, Liberto dramos veika
lą apie Lietuvos valstybės Į- 
kūrėją karalių Mindaugą, 
tai spektaklin atsilankė tik 
pora lietuvių, čia tuoj kyla 
klausimas, kodėl tokios pui
kios progos neišnaudojo 
mūsų kultūros klubai, bend- 
ruomenininkai ir kiti pavie
niai kultūrininkai ir politi
kos bei visuomenės veikė
jai? (Turbūt, dėl to, kad lie
tuviai apie tą kultūrinį Įvy
kį nebuvo painformuoti. 
Kel. red.)

Antruoju prelegentu bu
vo pristatytas dr. Uldis Blu- 
kis, BATUNo veikėjas. Jis 
apgailestavo, kad nepriklau
somybės laikais Įsteigta Bal
tijos santarvė nebuvo efek
tyvi nei politiniu, nei kultū
riniu požiūriu. Prelegentas 
smerkė latvių šovinistus, ku
rie kelia Į aukštį tik savo 
kultūrą, o žemina visas ki
tas. Jis pabrėžė ir Baltijos 
tautų kultūrų aukštą lygį ir 
svori viso pasaulio kultūri
niu vertybių aruode.

Diskusijose gyvai dalyva
vo žurnalistas O. Akmen-

Vale universiteto mokslininkai dr. Jordi Casais. dr. bonja 
Buckley ir dr. Wilbur Downs surado Nigerijoje toki pa
vojingą virusą, kad net nutraukė jo tolimesnį tyrinėji
mą. Dėl jo mirė du laboratorijos tarnautojai ir misionie
rė gailestingoji sesuo.

tinš, inž. Stakevičs, dr. Din- 
bergs. adv. Lambergs, jau 
minėtos daktarės Krikščio- 
kaitienė ir Melngailė ir vi
sa eilė kitų. Buvo pageidau
ta, kad šiame krašte būtų Į- 
steigta bendra baltiečių 
gimnazija. Latviai apgailes
tavo lietuvių gimnazijos 
Kennebunkporte uždarymą. 
Kiti pageidavimai: išleisti 
gerą estų-latvių-lietuvių žo
dyną; rengti baltiečių jau
nimo bendras stovyklas: at
eities mokyklose mokinius 
mokyti visų trijų baltiečių 
kalbų; stiprinti tarpusavio 
kultūrinius ryšius ir keistis 
informacija.

Dėl ryšių stokos mes ma
ža ką težinome vieni apie 
kitus. Bostoniškė latvių po
etė Urniežius skundėsi, kad 
tik dabar tesužinojusi apie 
bostoniškio poeto Prano 
Lemberto mirtį Kalifornijo
je.

Dr. B. Mickevičius pagei
davo, kad, be bendrų kon
certų, baltiečiai ruoštų ir 
bendras meno bei knygų pa
rodas, keistųsi vaidinimais, 
vadovėliais bei plokštelėmis, 
kas Įgalintų vieną kitą bal- 
tieti studentą išmokti savo 
kaimynų baltiečių kalbas, ir 
aplamai mus tokia veikla 
labiau sujungtų.

Knygininkas Rumaks ra
gino latvius užsisakvti Lie- 
tuvišką Enciklopediją ang
lų kalba.

Programai sumaniai va
dovavo dr. Juris Šlesers.

Po pietų buvo Janio Bičo- 
lio, Maros Efertas ir T. Ki- 
kaukos referatai apie nau
jąsias latvių literatūros, mu
zikos, dailės kryptis. Popie
čio programai vadovavo No
ra Kūla. Gyvas diskusijas 
sukėlė klausimas, ar latvis, 
nebemokąs latviškai, dar 
gali būti laikomas latviu. 
Klausimas taip ir liko neiš
spręstas.

Kultūros dienų programa 
baigėsi jaunos ir simpatin
gos poetės dr. Valdos Meln- 
gailės prasmingomis minti
mis. išreikštomis dailiais ir 
poetiškai skambančiais lat
viškais sakiniais.

Ar nereikėtų rimtai pa
galvoti apie suruošimą neto
limoj ateitv bendrų baltiečių 
kultūros dienų ar vakarų su 
platesne programa?

B.M.

DAR APIE TĄ PATf

Prie B.M. straipsnio dar 
tenka štai ką pridėti.

B.M. nemini senosios kar
tos Įžymiam grafikui Ri-' 
chardui Zarinšui (gimęs

1869 m., miręs 1939 m.) pri
siminti surengtos parodos.

R. Zarinš ilgus metus bu
vo Rusijos valstybinės 
spaustuvės pašto ženklų ir 
pinigų spausdinimo skyi iaus 
viršininkas. Pagal jo pieši
nius buvo išleista daug Ru
sijos pašto ženklų ir popie
rinių bei metalinių pinigų. 
Nepriklausomoje Latvijoje 
Zarinš ėjo panašias parei
gas ir profesoriavo meno a- 
kademijoje. Daug latvių 
pašto ženklų ir pinigų yra 
išleista taip pat pagal Za- 
rinšo piešinius. Didelės ver
tės yra ir jo latvių ornamen
tikos bei liaudies kūrybos 
tyrinėjimai.

E. Dzelzkalejs. pats bū
damas filatelistas ir numiz
matikas, parodon sutelkė 
gana daug eksponatų, kurie 
liudijo Zarin-šo talento didu
mą.

Vasario 14 d. vakaras bu
vo skirtas latvių atgimimo 
ir nepriklausomos Latvijos 
visuomenininkui, Įžymiam 
i ašyto jui Karlui Skalbei 
(1879-1945). Čia paskaity
ta Skalbęs kūrinių, barito
nas Kailis Grinbergas pa
dainavo Skalbęs tekstams 
sukurtų dainų.

Kultūros dienų atidalyti 
iš Washingtono buvo atvy
kęs visos Amerikos latvių 
sąjungos pirmininkas prof. 
dr. Peteris Lejinš.

Visur dalyvių buvo gana 
daug. Žinoma, vyravo se
noji kaita.

KAIP GERIA MASKVOJE

IR LENINGRADE

Kad sovietiškame „roju
je” žmonės mirksta alkoho
ly. nėra naujiena. Tuų jau 
rimtai susirūpino ir valdžia.

Bet ne visur girtuokliai e- 
są vienodi. Senieji leningra
diečiai saką. kad Maskvoje 
jie pasigėrę krentą ant že
mės ir užmiegą gatvėse, o le- 
ningrade — užmiegą padėję 
galvą ant tarnybinio port
felio.

BUS VĖL BARZDOTI

KONGRESMANAI

Atstovų rūmų naiys 
Scheur, 49 m. amžiaus, pir
masis užsiaugino barzdą. 
Kiek seniau paskutinis barz
dotas kongresmanas buvo 
Tinkham iš Mass., kuris ne
buvo išrinktas 1942 metais.

Kaip iš senų nuotraukų 
galima matyti, senųjų laikų} 
JAV kongresmanų, sena-i 
torių ir prezidentų dauguma 
buvo apžėlę barzdom ir net 
ilgais plaukais. Taigi dabar 
grįžta tik senovinė mada.

VERTA IR TAI ŽINOTI '•e*******************************

Poliarinės žuvėdros du
kaltus per metus iš šiaurės}
Užpoliarės i Antarktiką ke-}
liauja is viso 10,000 mylių.

* * *
Pikiruoęlami paukščiai iš

vysto labai dideli greitį. Pa
vyzdžiui. sakalas, vydama
sis auką. skienda apie 360 
kilometrų per valandą grei
čiu.

♦ ♦ *

Senovės Romoje veikė 
privati ugniagesių draugija. 
Jeigu atvykę ugniagesiai ne
susitardavo su degančio tur
to savininkais. tai sustodavo 
nuošaly ir stebėdavo gaisrą.

Jokio. Japonijos sostinė
je, gaiima išsinuomoti marš
kinius. įmokėjęs mėnesini 
mokesti, klientas kas antrą 
dieną turi teisę gauti švarius 
marškinius.* * *

1967 m. apie pusė miliono 
jaunesnių negu 18 m. am
žiaus amerikiečių jaunuolių
pabėgo iš*tėvų namų.

♦ * *
Sveikatos ministerija pra

neša. kad 10 su puse miliono 
žmonių gauna iš viešųjų Į- 
staigų pašalpą. Jiems per 
metus išmokama 11 bilionų 
dolerių.

DAUG NUSTOSITE,
NESKAITĘ „VARPO“

„Varpo“ žurnalo pasku-
Aurio kaina atsiminimai, 176 psl., kai-' tik $2.o0, labai įdomus. Kas na «o 00 

neperskaitys jame išspaus-J
dintų A. Kučio, dr. K. Kar- j Kultūrinės gairės pasako- 
velio, dr. V. Sruogienės, dr.: se, II knyga, parašė Vytau-' 
J. Pajaujo. K. Grindos, J., tas Bagdanavičius, 357 psl., Į 
Audėno ir kitu straipsnių, į kaina $5.00.
tas tikrai daug nustos pasi-j Reli,tencij> romanas 
tenkinimo ir raudos. Tuo,, araš4 R s „ 42y ,
užsisakykite tą numen šiuo , kietais viršeIiai kaina'

i $6.00.adresu:
Keleivis 

636 Broadway 
Boston, Mass. 02127

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai. 

Lietuviai Argentinoje, —j puošniai išleista knyga, kai- 
Tld $01918-1968. Rosario Lietuvių'

Bendi uomenės leidinys, 215, Varpas nr. 9, 220 psl. rašo 
didelio formato puslapių.. Per 2C autorių, šis žurnalo

Sc.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

numeris yatingai Įdomus, jo 
kaina $2.50.

Po Dievo antspaudais,
Vytauto Didžiojo godos. Le- 

dėjų žodžiais, — parodyti' onardo Anciriekaus eilėraš- 
visiems pasaulio lietuviams. į čiai, dail. Telesforo Valiaus

daugybė nuotraukų, vaiz
duojančių lietuvių gyveni
mą, kaina $3.00.

Leidinio tikslas, pačių lei-

ką Argentinos lietuviai per 
50 metų yra nuveikę lietu
vybei išlaikyti ir tėvynei iš
laisvinti. Tam tikslui čia su
telkta tikrai daug medžia
gos. Be tą knygoje yra ir 
bendrų žinių apie Lietuvą, 
apie jos kaikuriuos Įžymiau
sius asmenis, apie Vliką, L. 
Bendruomenę.

Panašus leidinys buvo iš
leistas 1963 m., bet daug ma
žesnis. Jame buvo daugiau
sia nuotraukų, bet mažiau 
žodinės medžiagos. Paskuti
niajame leidiny yra priešin
gai.

Knygos sumanytojai, iš 
kurių bene daugiausia čia 
bus nusipelnęs Jonas Papeč- 
kys. yra tikrai pagirtini, kad 
pasirūpino Įamžinti lietuvių 
veiklą, nes laiku tuo nepasi
rūpinus, daug kas pražūva 
istorijai * * *

30 grafikos paveikslų. Tai 
Jonyno. Augiaus, Valiaus. 
Rato ir kitų dailininkų gra
fikos kūriniai, kuriuos savo 
skaitytojams išsiuntinėjo 
Eltos vokiečių kalba redak
cija kaip Kalėdų dovaną. 
Kaina nepažymėta. Leidėjo 
adresas: Elta-Pressedienst, 
9 Muencken 15, Mitterstr. 
1-2 (b. Uni-Servo), W. Ger
many.

JAV gyventojai tik už iš- i 
•įmokėtinai pirktas prekes( 
šių metų sausio 1 d. buvo 
skolingi $122 bil. 468 mil. 
Per pereitus metus ta skola
padidėjo $8 bil. 300 mil. . .

♦ *

Marijos Skaisčiausios Šir
dies ordino 315 vienuolių 
(Kalifornijoje) apleidžia tą 
ordiną, kuriame yra 409 
vienuolių, ir kuria pasaulie
tišką bendruomene.

* * *, '
General Motors bendro

vės 1969 m. apyvarta buvo 
24 bilionai dolerių, o pelno 
ji turėjo 21 milioną dolerių.

Argi nekeista, kad aukš
čiausią karaliaus postą pa
saulyje galima užimti be jo
kių egzaminų, kai jų reika
laujama iš kiekvieno eilinio 
gydytojo.

Ką tik gavome:
Rimai ir Nerimai, Vaiž- ’ 

ganto, 55 psl. kaina $2.00. 1
Tiesiant kelią Lietuvos 

nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai. 40 psl.. Kai
na $1.00.

Lietuvos Vyčio pėdsakais,
Juozo Strolios 1940-1945 m.

iliustruoti,
$3.00.

106 psl.. kaina

Knygos 
j alinimui

Tau, sesute, Prano Lem
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl.. iliust
ruota, kaina minkštais vir
šeliais $3, kietais — $4.

Šeštoji pradalgė, literatū
ros metraštis, rašo 17 auto
rių, 400 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.15. kietais $3.75

Smilgos, A. Giedriaus 15 
apsakymų, 204 psl., kaina 
minkštais viršeliais $2.50. 
kietais — $3.75.

Gatvės berniuko nuotykiai
—R. Spalio apysaka jauni
mui ir senimui, II laida, 527 
psl.. kaina $4.

Atsitiktiniai susitikimai,
Kazimiero Barėno 14 ido 
mių apsakymų, 216 psl., kai
na $2.50.

t »

Milfordo gatvės elegijos,
kad Keleivio administrac? 
dideli susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.55, kietais vir
šeliais — $3.75.

Massachusetts gyventojai 
prie šių kainų turi dar pri
mokėti 3% (po 9 centus) 
Sales tax.

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti skęs tinkamas 
knygas:

The Cemetery of Nations 
in Siberian Tundra by H. 
Tautvaiša, 112 psl., kaina 
tik $1.75.

Tundra Ta k-s, Manyland 
Eook„ leidinys paaugliams 
pasiskaityti anglų kalba a- 
pie gvvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pusi. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais,
kaina $5.00.•

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

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

„Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaiga $5.09.

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

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

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl., 
psi., kaina kietais viršeliais 
$3.00, minkštais $2.00.

„Lithuania land cf 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Awakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

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

BITĖS, parašė Liuda Ger- 
manienė. Daug gražių Z. 
Sodeikienės iliustracijų, kai
na S3.50.

KREGŽDUTĖ, I dalis (va
dovėlis). parašė A. Rin
kūnas, 119 psl., kaina 
$2.75.

NARDŽIO PULKAS, apsa
kymėliai, parašė Bale 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00.

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė, 58 psl., kaina .... $1.50

TRYS SAKALAI, Alf. Vam- 
buto. 15 pasakų ir padavi
mų. 186 psl., kaina.., $2.

MEšKIUR/ S RUDNOSIU- 
KAS. eiHuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina............. $3.00.

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaskienė, 
133 psl., kaina $3.60. .

*
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'evuUMaikiosuI

Ko reikalauja „Juodosios 
Panteros“

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

"Juodųjų panterų“ vardą 
pastaruoju laiku vis dažniau 
girdime, kai spauda kalba 
apie riaušes, susišaudymus 
su policija, bombų sprogdi
nimus ar triukšmingus teis-

jų kolonijose būtų surengtas 
jungtinių Tautų oigmjjzacLJr 
jos prižiūrimas plebiseitas' 
kuriame galėtų balsuoti tik 
negrai ir pareikšti savo tau
tinį apsisprendimą.

i -

mo procesus. Tai karingųjų! Savo deklaracijoje, kurio- 

negrų organizacija, pradžio- je yra išdėstyti šie reikalą

je buvusi visai negausi, bet vimai, negrai pateisina n
paskutiniu metu patraukian- galimą revoliuciją.

ti vis daugiau narių net iš 
buvusių nuosaikiųjų ir tai
kiųjų nėgių tarpo. Ji auga 
gal ir dėl to, kad ginkluo-

Bet šios platformos auto
rius Huey N e\vton atmeti 
idėją iš kelių JAV teritori 
jos valstijų sukurti nepri-

tas sąjūdis visada labiau pa- klausomą negrų valstybę 
traukia neramaus būdo jau- nes, esą, bus "neįmanomi: 
nimą ir vyresniuosius, o, be jlaisvėje gyventi greta kapi-

talistinio ir imperialistinic 
krašto“.

Aplamai, "Juodosios pan
teros“ yra komunistinės 
spalvos ir ideologijos sąjū
dis, kurs viešai remias Šiau
rės Korėjos, Šiaurės Vietna
mo, Kubos ir komunistinių 
Afrikos valstybių pavyz
džiais ir jų poselėjama ide
ologija.

Artimiausias "Juodųjų 
panterų“ siekiamas tikslas 
— krašto policijos decent
ralizacija. Vadinasi, negrų

je. žinoma, yra pasakyta tik
— Sveikas gyvas, tėve ! f jo ausį prie mano kiūtinės ta*’ ^as patraukti

-Zinai, Maiki, aš dar ir sako: ne zapalenija, ale!^ “‘J*?.*“’
gyvas, ale nelabai sveikas. ‘ širdies trubelis. Tau, sako,; Jiab. ®a etl^ at lelP11 i Juos

to, garsios ir aštrios kalbos 
bei kruvini susirėmimai su 
tvarkos dabotojais, kurie 
plačiai nuaidi spaudoje, te
levizijoj ir radijuje, šiai or
ganizacijai daro didelę rek
lamą.

Vis dėlto reikėtų ir mums 
bent kiek geriau susipažinti, 
ko šie teroristiniai negrai 
siekia, o tuo pačiu ir kas jie 
tokie yra.

"Juodųjų panterų“ sąjū- 
i dis, ar kaip jie save vadina 
partija, yra paskelbęs bene 
10 punktų programą, kurio- gyvenamose vietose policija

Gal persi valgei?
— Nebūk balamūtas, Mai-

reikalingas geras eksersaiz. 
Girdi, eidamas gult, perei

ki. Kaip tu dabar gali persi- versk tris kartus per galvą 
valgyti? Kai Niksonas pra- i priešakį, o iš ryto atsikėlęs 
dėjo infliaciją stabdyt, tai į — atsiversk tris kartus atbu- 
praisai kyla kaip baliūnai. Į las.
Svaras juodos duonos jau Į — Ir tėvas jo paklausei? 
45 centai. O pirma tokią i — Sarmata ir prisipažir- 
bulkutę gaudavai už dešim-j ti. Maiki. Tiek daug sviete 
tuką. Jei paklausi štorninko,; matęs, rodos, turėčiau dau-
kodėl taip brangu, tai atsa
ko. kad darbininkai nuolat 
streikuoja, reikia mokėti vis 
didesnes algas. Ale karvės 
nestreikuoja. Maiki. tai ko
dėl pabrango pienas? Nese
niai kvorta buvo 24 centai, 
o dabar jau 32 centai. Arba 
paimkim kopūstus. Dar per
eitą vasarą trijų svarų ko
pūsto galvą galėjai nusi
pirkti už nikelį, o dabar to
kia pat galva jau 50 centų! 
Ne, Maiki. aš ne persivalgęs. 
Aš sergu dėl to, kad negau
nu gana valgyti.

— O gal nemoki paga
minti?

— Maiki, valgyt man pa
daro gaspadinė. lr ji padaro 
nesiektai, jeigu turi iš ko. 
Ale bėda, kad nėra iš ko. 
Nueik į štorą, penkinę pra- 
spendysi ir beveik niek© ne
nusipirksi. Žinai, aš mėgstu 
varškę, ir aš daug jos su- 
vąlgydavau, kai svaro dėžu
tė buvo 25 centai. O žinai, 
kiek dabar? Jau 40 centų! 
Nu, ir dabar aš jos jau ne
valgau. Perbrangu! Gal dėl 
to ir sergu. Kai pasakiau a- 
nądien, kad man darosi 
slabna. tai gaspadinė liepė 
parodyt liežuvį. Pažiūrėjo 
ir pakraipė galvą. Sako. lie
žuvis pilkas, nosis mėlyna, 
gal pagavai flū. Nueik pas 
daktarą.

— Tai geras patarimas, 
tėve.

— Maiki. tu nežinai, kad 
dabar ir daktarai lupa. Ir 
neduoda jokių liekarstvų, 
tik parašo receptą, ir — eik 
į aptieką. O aptiekoje dar 
daugiau tave aprubavoja. 
Nu, tai nuėjau pas Zacirką 
ant rodos.

— O ką jis gali žinoti?
— Vistiek, Maiki, jis pa

žiurėjo į mano liežuvį ir sa
ko: žinai, tu turi žapaleniją,

teisingumo organų akį 
Toje progiamo je sakoma.

kad šie negrai norį laisvės 
ir patys spręsti savo juodo
sios bendruomenės ateitį.

Jie norį visiems negrams 
pakankamai darbo, o taip 
pat "galo kapitalizmo plėši

giau razumo turėti... Ale ži
nai, kai žmogų paima kokia 
kvaraba, tai norisi patrajyt 
kiekvienos rodos. Nu. ir aš 
to durniaus paklausiau. Nu 
sirengiau prie lovos ir ka' 
virtau per galvą, tai suriką; 
ne savo balsu. Net gaspadi
nė atbėgo su kočėlu. Sako- 
mislinau, kad tave kas už 
puolė.

— Ar žinai, tėve, kar 
klausydamas tokio neišma 
nėlio galėjai nusilaužti kak 
lą.

— Nu, vot, apie tai aš i’ 
nepamislinau. Juk širdies li 
gom žmonės serga, ar ne?

— Tas tiesa, tėve. Statis 
tika parodo, kad Amerikoj; 
nuo širdies priepuolio kas 
dien miršta 1,400 žmonių 

—Tiek daug kasdien?
— Taip, tėve. Tai yr; 

daugiau, negu mirtis ka. 
minutė.

— O kas dėl to kaltas-
— Priežasčių yra laba 

daug. tėve. Viena iš papras 
čiausių tai persivalgymas. 
Paskui nutukimas. Persun
kus kūno svoris. Perdaug 
riebus maistas. Didelis ta
bako rūkymas. Nervų Įtam 
pa. Cukrinė liga. Silpna šir 
dis. paveldėta iš tėvų. Stoka 
fizinio veiklumo. Kas tur. 
nors vieną šitų trūkumų, jc 
rizika širdies priepuoliui ga
li būti 6 kartus didesnė, ne
gu to, kuris yra laisvas nuo 
tokių ydų.

— O kas yra fizinis veik
lumas, Maiki? Man atrodo, 
kad tai blogas žodis.

— Fizinis veiklumas, tė
ve, reiškia kūno veiklumą. 
Kai tėvas eini gatve, tai ta
vo kūnas veikia.

— Nu, tai dabar aš ma
tau, kodėl Zacirkos barten
deris patarė man verstis per 
galva. Tai vis dėlto jis nė-

From left: Peter OTooie, “Goodbyt. Mr. Ckipą”—John W«yne. "Troe Grlt”-
ton, “Aline of Um Thouuad Day*“—Joa Voigbt, Dualia Hoffnua. “Midnight Coarhny.'

From left: Genevieve Bujoki, "Anas of tbe Tbouaand Daya”—Liza MinelU, “The Sterile 
Cuckoo”—Macsie Smith, “The Frime of Mins Brodle**—Jane Fondą. “They Shoot Honea,

Don’t They?** Jena Sinunooo, “The Happy

Geriausi šiuo metu filmų aktoriai ir aktorės. Iš jų Wayne jau antrų kartų patenka į geriausiųjų 
eiles, kurie specialiose Hollywoodo iškilmėse yra apdovanojami garbės premijomis. Pirmų kartą 
tai buvo padaryta 1949 metais. Dabar tos apdovanojimo ceremonijos vyksta kasmet.

turėtų būti negrų bendruo
menės atstovų vadovauja
ma, o ne kokio nore kito po
licijos centro. Taigi visiškai 
aišku, kokią jėgą ši organi
zaciją įgautų, kontroliuoda
ma net policiją.

"Juodąsias panteras“ re
mia ir kraštutinis kairysis 
bei komunistinis baltųjų są
jūdis, kuriam taip pat priim
tina revoliucijos idėja. Tik

kavimui juodojoj bendruo-; paskui jų siekiamoj komu-
meneje .

"Juodosios panteros“ no
rinčios mokslo, kuris nu
šviestų tikrą negrų istoriją 
ir išryškintų jiems priklau
somą vaidmenį šių dienų vi
suomenėje.

Šios organizacijos vadai 
reikalauja, kad negrai būtų 
atleisti nuo karinės prievo
lės, nes, jų žodžiais. —"juo
das žmogus neturi būti ver
čiamas kovoti ir ginti ra
sistinės vyriausybės“.

Jie nori, kad tuoj pat pa
sibaigtų juodųjų kenčiamas 
"policijos brutalumas“, ir 
dėl to visi negrai turį apsi
ginkluoti savisaugos reika
lui.

.Jie siekia, kad visi juo
džiai būtų paleisti iš visų 
valstybės kalėjimų, nes, esą, 
jie buvę šališkai nuteisti.

Be to, jie nori. kad neg
rus teistų tiktai negrų jury.

Svarbiausias jų politinis 
reikalavimas, — kad juodų-

nistinėje Amerikoje vargu 
ir negrai apsidžiaugtų, kaip 
jie šiandien jau nebesidžiau
gia Kuboje, lygiai su kitais 
piliečiais sėdėdami kalėji
muose, neturėdami teisės 
nei protestuoti, nei reikalau
ti kokio nore plebiscito ar 
šiaip laisvo žodžio.

Nore JAV negrų proble
ma yra rimta ir aktuali, bet, 
greičiausia, ji išsispręs ki
tu keliu ir kita kryptimi, ne
gu šis kraštutinis elementas 
siekia ar pranašauja, nes re
voliucija negrų mažumai čia 
gero pasisekimo ir šviesios 
ateities tikrai nežada.

V.

MAIKIUI IR TĖVUI 
AUKOJO:

duosiu brandės išgerti. Alėj ra toks durnas, kaip aš pir-

jis žinojo, jog man reikalin
gas fizinis veiklumas.

— Kūno veiklumas turi 
būti išmintingas, tėve, o ne 
toks, kokį jis patarė. Juk tė
vas žinai, kad senesnio am
žiaus žmonės gauna širdies 
smūgį sniegą kasdami. Reiš
kia. sunki kūno mankšta yra 
pavojinga, jeigu kraujo gys
los yra susiaurėjusios arba 
riebalų priaugusios. Tokią 
padėtį daktarai vadina ar- 
terioskleroze. kas reiškia gy- 
vagyslių sukietėjimą, kuris 
paprastai baigiasi širdies su
stojimu.

— Nu. tai pasakyk, kas 
man reikėtų daryti?

— Gali daug ką daryt, tė
ve, tik vieno daikto nedaryk 
— nesiverek per galvą.

— Kad tu ir lieptum, aš

V. Česnulis, Puerti Rico, 
S15;

J. Karys, Bridgewater, 
Conn., $10,

L. Kunkulis, Ridgevvater. 
N.Y., $6.50,

A. Juškus. Florai Park. 
N.Y., $6.

Po $5: A. Andriulionis, 
P. Pilka. V. Stelmokas, vis. 
iš So. Bostono; M. Zdanavi
čius, Middletown, N.Y., A. 
Kuliešius, Toronto, Ont..

Po $4: A. Kowatshewsky, 
Bronx. N.Y., A. Karlyn, 
Hartford. Conn.. S. Yerems- 
kis, Port Evens, N.Y., J. Do- 
ba. E. Hampton, N.Y,, T. 
Urbonas, Brooklyn. N.Y,, 
F. Rodgers, Miami, Fla.', A. 
Herbstas, So.« Boston, Mass., 
A. Rimša, Windsor. Ont.

Po $3: O. Ulevičienė. So. 
Boston. Mass., J. Jurėnas, 
So. Boston, Mass., M. Gu- 
čius, Pavv Paw. Mich., S. Na-

Pa $2: J. Savage, Hud
son, N.Y.. G. Leveckas, 
Westwood, Mass., J. Stau- 
gas. Baltimore, Md., S. Kuo
dis, Gilbertville. Mass., J. 
Gurauskas, Waukegan, III.. 
A. Andriušienė, Brooklyn, 
N.Y.. E. Klimas, Wollaston, 
Mass., J. Kimius. Sao Pau
lo, Brazil, Ch. Gečiauskas. 
Manchester, Conn., V. Jan
kus. Miami, Fla.. A. Griauz
dė, So. Boston. Mass., M. 
Žemaitis, Letbridge, Altą. 
S. Martinonvtė, So. Boston 
Mass.. Ač. Vilėniškis. Dor
chester, Mass., W. Planer 
Hartford, Conn., J. Karpa 
Coronation. Alberta, V. Lu
kas. So. Boston, Mass.

Po $1: A. Jasiukevičius. 
Worcester, Mass., C. J. 
Paul, Centereach, N.Y., H. 
Simokat, Vokietija. T. Luk
ša. Hamilton, Ont., J. Stan
kus, London, Ont., J. Inde
lis, No. Andover, Mass.. S 
Valka vičius, Dorchester,
Mass.. N. Stepp, Titusville, 
Fla., J. Keivalas. St. Catha- 
rine, Ont., P. Račkauskas 
Dorchester. Mass., J. šlia- 
žas, Chicago, III.. B. Mištau 
tas, So. Parkupine, Que.. A 
Tamkevičius, Montreal. Ca 
nada, P. Petronis, La Šalie 
Que., J. Gudonis, Manches
ter, Conn., A. Ubavičius 
London. Ont.. S. Naru3, Nevv 
Britain, Conn.. T. Kazlaus
kas, Hartford, Conn., T. Pa 
lubeckas, Omaha. Nebr., G 
Dambrauskas. Maskegan 
Mich., J. Kulick, Nevvark 
N.J., P. Prūsaitis, Richmond 
Hill, N.Y., A. Butcheraitis 
West Virg.. M. Vanagas 
Tvvinsburg, Ohio, J. Mati jo- 
šaitis, Long Beach, Calif. 
L. Merkelis. Toronto, Ont. 
F. D. Dmkten. Thundei 
Bay, Ont., A. Bertulis, Wa 
terbury, Conn., S. Šaky: 
London, Ont., M. Maulis 
Hanover, Mass., T. Garbaus- 
kas, Georgetovvn, III., 
Šniuolis, Dorchester, Mass. 
J. Malinauskas. Freeport 
N.Y., J. Kemzūra, Miami 
Fla.. F. Raštikis, Fort Lau 
derdale, Fla.. A. Laucevi 
čius, Chicago, III., A. Būgai 
lliškis. Hamilton, Ont., E. 
Dijokas, Belgija, J. Starkus, 
So. Boston, Mass.. K. Gudo
nis. Vilias, Na.J., F. Masai- 
tis, Pittsburgh, Pa.. P. Ta
mulevičius. Dorchester, Mas
sachusetts, J. Kuliešius. Wa- 
terbury, Conn., J. Chereška, 
Brooklyn. N.Y., J. Burniaus- 
kas, Baltimore, Md.

Po 50 centų: J. Dauginis, 
Amsterdam, N.Y., K. Abro
maitis, Haverhill. Mass.. I).

ENCYCLOPEDIA

LITUANICA Tikuž$1.00
Šiomis dienomis išėjo Lie- 

.uvių Enciklopedijos anglų uz $1.00 dar galima
valba pirmas tomas — En-' &aup Keleivio 1070 m. ka- 
eyclopedia Lituanica (api- lend°rlU» tjkrą enciklopedi- 
ma A-C raides). Jį redaga- enciklopedija juk yra 
vo Simas Sužiedėlis, išleido sut’auktos pagnndinės visų
•Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos 36 tomų lei
dėjas.

Viso labo bus išleisti 6 
tomai, kaina $15.

Lietuvių Enciklopedija 
gali naudotis tik tie, kurie 
moka lietuvių kalbą. Lietu
vių Enciklopedija anglų kai 
ba galės naudotis visi tie,

mokslų ir meno šakų žinios.
Šių metų Keleivio kalen

doriuje. be kalendariumo su 
tarptautiniais ir lietuviškais 
vardais, be Maironio, Balt
rušaičio, Putino ir kitų poe
tų eilėraščių, rasite visą eilę 
straipsnių, štai kaikurių jų 
antraštės:

200 metų nuo pirmojo su-iwuuuu» v«» ue, kilimo rieš Kai
■<une moka tą kalbą, kuna | korė žemaižių vad„ sim.

įfc*oi1!?”’! tametė byla Lietuvoje, Apie 
Tadą Kosčišką. Stalino su-žmonių. Ji bus jiems tikriau

sias žinių šaltinis apie Lie
tuvą.

Dabar svarbu, kad Ency- 
clopedia Lituanica patektų 
į mokyklų, viešąsias, priva
čias politikų, mokslininkų ir 
kt. bibliotekas.

Mūsų studentai turėtų kuo 
dažniau jos reikalauti jų 
mokyklų bibliotekose, o visi 
kiti lietuviai — viešosiose 
bibliotekose. Kai bibliotekų 
vadovybės matys tos knygos 
didelį pareikalavimą, tai ją 
išsirašys.

šaudyti Lietuvos komunis
tai, Apie Lietuvos šaulius ir 
partizanus, Prisiminkim Jo
ną Biliūną, Lietuvių vardai 
ir pavardės, Istorinė Lietu
vos valstybės pradžia, "Mes 
visi tautininkai fašistai“, A- 
merikos piniguose lietuvio 
vardas, Kam dabar priklau
so Lietuvos bažnyčių turtai, 
Kaip žuvys gaudomos elekt
ros pagalba, Ką reiškia tarp
tautinis himnas — interna
cionalas, Apie Budą ir bu
dizmą. Hitleris vėl pasikorė, 
Mirusieji užšaldomi, kad vė-

Daug jaunesnės kartos lie- liau atgytų, Kas įvyko ir kas 
dar įvyks. Sveikata ir ligos, 
ir t.t. ir t.t.

.uvių kilmės žmonių nebe
moka lietuviškai kalbėti ir 
skaityti, todėl Encyclopedia 
Lituanica jiems būtų didelė 
dovana. Senosios kartos lie
tuviai galėtų ją padovanoti 
savo vaikaičiams ar ir sa-Į 
vo vaikams, kurių neišmokė j 
lietuvių kalbos.

Reikėtų visiems prisidėti, 
kad Encyclopedia Lituanica 
kuo plačiau pasklistų.

e, '

priėjo jo bartenderis, pridė- ma mislinau. Pasirodo, kadi jau nesiversciau.

Pocius, Brooklyn, N.Y., G. 
viekas. New Boston, Mich., Ambrozė. Fuclip Shore, III., 
E. Balčiūnienė, Chicago, III., A. Spirkaucis, Chicago, III. 
A. Švedas, Montreal, Que..* Visiems aukotojams nuo- 
V. Tautvaiša, So. Boston, širdžiai dėkojame.
Mass. Keleivio a d miniai racija

Ir visa tai tik už vieną do
lerį. Paskubėkite įsigyti, nes 
paprastai Keleivio kalendo
riaus pritrūksta. Užsisaky
kite adresu:

Keliems 

636 Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127

JAU IŠSPAUSDINTAS

"KELEIVIO“ 1970 METŲ

Kalendorius
Jį redaguoja Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebe
gavo. todėl nesivėlin kitę šiemet jį užsisakyti.

Pinigus kartu su prenumeiata arba atskirai siųskite 

adresu:
KELEIVIS 

636 Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127
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Poslapis įeitai

MOTERŲ SKYRIUS
\

PAULIUS JURKUS

Baltojo žirgo pasaga
(Tęsinys)

Valdovas sėdosi į balną, ir žirgas išlėkė. Dar nesu
spėjo susirinkti jo palyda, kaip raitelis dingo iš jų akių. 
Karalius šuoliais perlėkė miestą ir pasileido laukais.. Jis 
lėkė taip greit, kad vėjas nesiekė žirgo karčių, upės nepa- 
gavo skaistaus baltumo. Krūmai traukėsi iš kelio ir šnare- 
no: valdovo kalavijas piktesnis už perkūnus. Kalnai ir 
miškai dundėdami dainavo: mūsų karalius joja!

Toli toli, kui- teka upės diumstos. priešo pulkai jau 
trypė valdovo žemę. Staiga sušuko jų vyriausias, kad kaž
kas atidunda. Dar nespėjo apsižvalgyti, kai prieš juos 
išaugo raitelis. Žirgas stojo ant dviejų kovų ir taip garsiai 
sužvengė, kad plyšo palapinių drobės, iškrito šaudyklės 
ii rankų ir sutruko būgnai. Visi puolė prieš karalių, dau
žė galva žemę. o ju vyresnysis kalbėjo:

— Pasiimk mano visas žemes kaip dovanų tavo ka
rtinai, nes mūsų žirgai lenkė paukštį, o tavo lenkia vėjus; 
mūsų žirgų baltumas temdė sniegą, o tavojo skaistumas 
temdo saulę ir mėnulį.

Karalius pasiėmė vyresniojo kalavijų ir jo skydų ir 
visiems liepė eiti prie savo bandų ir dirvų, o pats grįžo 
į Vilnių.

Sugrįžus dar saulės laikrodžiai rodė tą pačių valan
dų, kai jis išjojo, dar jo palyda rikiavosi žygiui. Iš kalavi
jo ir skydo suprato didis dvaras, kur buvo jų karalius, ir 
liepė skambinti miesto varpais. Pats rūmų maršalas vedė 
žirgų, nešė kardą ir skydą, skelbė valdovo žygius. Žirgas 
ėjo ramus tarp žmonių triukšmo, ir niekas nematė, kokios 
jo pasagėlės.

Didis garsas sklido per visą žemę apie baltąjį žirgą 
Vilniaus dvare. Svetimų kraštų valdovai keliavo jo pažiū
rėti ir paviešėti pas mūsų karalių, jojo riteriai ir dainiai. 
Jie sudėjo giesmes apie baltojo žirgo greitumų ir kara
liaus narsą. Visas Vilniaus miestas dainavo vakartis, su
stojęs ant kalnų prie spindinčių upių. Į jų balsų atsiliepė 
švelnus pušynų ošimas.

Valdovas jodinėjo po savo žemę. Visur buvo tvarka 
ir didelė ramybė, nes niekas niekada nežinojo, kada bal
tasis raitelis sustos prieš jų pilį ir vidun įeis pats karalius. 
Paryčiais jo žirgas gėrė Baltijos jūroje, o vakare mynė 
kojų į Juodųjų jūrų pakrantes, — ir žirgas neturėjo nė 
lašo prakaito. — toks jis buvo greitas ir stiprus.

Bet metai ėjo, ir baltojo žirgo pasagos susidėvėjo. 
Kai buvo plonytės it skiedra, dar žirgas skriejo į rytus ir 
vakarus. Kai jos pasidarė lyg popierius, dar žirgas skubė
jo, nors vėjų ir nebelenkė. Vieną kartą pasagos visiškai 
sudilo, ir žirgas sustojo prie Vilniaus miesto.

Karalius vėl šaukė žmones ir teiravosi, kas galėtų 
pakaustyti. Bet niekas neišėjo iš minios ir niekas nežino
jo, kur dingo anas senis, ar jis mirė, ar išsikėlė į tankes
nes girias, kur nesiekia žmogus. Tada dvaro kalviai su
rietė geležines pasagas, bet jos dilo kas dieną, žirgas gai
liai žvengė ir žiūrėjo į mišką. Suprato karalius, pats išve
dė už miesto vartų ir tarė:

— Tavo gyslose buvo vėjas, o tavo širdyje visa mūsų 
žemė. Eik pas juos.

Ir žirgas nubėgo į vėją, į miškų tankumynus ir dau
giau nebesirodė žmonėms.

Ilgai liūdėjo visas dvaras baltojo žirgo. Karalius lie
pė išdrožti savo skyde, išpiešti menėse ir piniguose šalia 
savo paveikslo liepė Įmušti baltąjį žirgų.

Jis lėkė ten neramus, nešė ant savo pečių karalių su 
iškeltu kalaviju. Jis lėkė kaip anais laikais, skubėjo ir į 
kitas šalis, į platų pasauli. Ir visi žinojo, kad Lietuva tu
rėjo patį eikliausį žirgą ir kad didis yra jos valdovas.

(Pabaiga)

Onassienė su savo sūnumi apleidžia 
New Yorke. Ji atsisakė laikraštfarinkams ątto- 

j k busimus, susijusius su jos bevmbm krašto 
sekretoriaus pavaduotojo! GHpatricni rašytais 

Tie biškal dingo iš Gilpatriee ofbo ir 
o rankose.

KELEIVIS, M BOSTON
—•MM

Faustas Kirk

APLINKUMA IR žįMOGUS
- -<4

Ir vyturėlis, ir
Ir žalias javas, ir miŠKai, ir <

Žmogus, kaip puotos tauri,
Kun niekados, kurs niekados ilsėki negali.
O žemėj skruzdės, kirminai ir rauslio* šaknys. 
Ir briedis, ir žuvis, ir lauko petettiki.
Žmogus, kaip puotos taurė,

Pasotintas, trapus, — ir išmintis, kr žaislas.

juros.

Prancūzijos Alpėse didelė sniego griūtis užgriuvo viei- 
butį slidininką kurorte kaip tik tuo metu, kai buvo val
gomi pusryčiai. Iš sniego iškasti 39 lavonai, ir apie 56 
asmenų yra sužeistą. Viršuje tas viešbutis, apačioje gel
bėtojai ieško nelaimės auką.

Amerikietis iš Vermonto Bllly 
KkM, 26 n., slidininką varžybo
se Alpią kalnuose laimėjo čem
piono vardą. Jo draugai neša jj 
ant pečią.

vandenys yra taip užteršti, 
kad jiems išvalyti reikėtų 8 
bilionų dolerių.

Miestelio gyventojai susi 
rinkę nutarė miestelį pava
dinti “Smirdalio“ vardu 
Paštų valdyba turėjo pripa
žinti tą naująjį vardą. Da
bar į Smirdafrateina daugy
bė laiškų, kuriose reiškia 
ma gyventojamš/.užuojauta 
o tai daro gėdų Italijos vy
riausybei.

BOL 
Ja<

MIESTAS ’SMIRDALIS“

Italijoje, netoli Raverinog 
miesto, yra mažas vos 600 
gyventojų Coccola miestelis, 
per kurį teka Ronco upelis.
Jo vanduo aukštupy esančių
fabrikų taip yra užterštas, 1 rjl_-lr4- 
kad jis net 6 kartus nešva-!. .
resni* ui didmiesčiu ksnsli-1 *?• .
žarijos srutas, todėl taip * -
dvokia, kad miestelio gy
ventojai nebežino nei kų be- _ 
daryti. Nieko negelbėjo nei T* 
kreipimasis į aukščiausia ia1 lTi"
valdžių. Pasirodo Italijos GI*,trtn,L
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Keleivio nr. 6 šitame pus
lapy išspausdintame prane- 
ime apie Marijos Nemeik- 

šaitės mirtį Kaune įsibrovė 
klaida. Tarp pranešimą pa
sirašiusiųjų išspausdinta E- 
lėna Bilmiraitė-čiurlionie- 
nė, o turėjo būti — 
Sibamaita-Čiurlienė. 

Atsiprašome.

BUS GYVENTOJU 

SURAŠYMAS I

AR ŽINOTE?

šiame krašte kas dešimti 
metai vykdomas gyventojų 
surašymas. Pirmas buvo. 
1790 m., o devynioliktasis 
iš eilės bus šių metų balan- 

Elena džio 1 d. Jam vykdyti bus 
reikalinga visa armija žmo
nių, net 220,000. Spėjama,- 
kad jiems reikės surašyti; 
205 mil. gyventojų. Per pa
skutinįjį surašymą 1960 m. 
buvo surašyta 180 mil. žmo
nių.Kad General Electric ren

gia projektą povandeni
niam miestui. Jau nuspręs
ta, kad tas miestas bus pa
statytas 3,840 metų jūros 
gylyje tarp Afrikos ir Pietų 
Amerikos. Miestas skiltas 
ikeanografiniams tyrinėji- 
nams. Jis numatytas pasta-
yti 1980 metais.

» ♦ •
Kad žiurkės nėra tokios 

kvailos^ ;daugelis ma-
įo. Tai patvirtina moksli- 
irku darvti bandymai. Vie

nas jų buvo toks: į narveli 
buvo įleistos žiurkės ir pa
matyta aukšta siaurakaklė 
bonka su sirupu. Žiurkės, 
norėdamos pasivaišinti siru
pu, įkišdavo uodegas į bon
ka. aplaižydavo jas ir vėl į- 
kišdavo.

* ♦ *
Kad stiprumo atžvilgiu 

/argu kas gali prilygti 
skruzdei. Penkias tonas sve
riantis dramblys tegali pa
kelti pusantros tonos, o 50 
miligramų sverianti skruz
dėlė tempia 500 miligramu 
vabalą — 10 kartų sunkesni į jau akivaizdžiai demorali- 
uz save. zuoja ir gydytojus. Mes nė

tuos, kurie

Kiekvienas turėsime atsa
kyti į tam tikrus klausimus. 
Apie 80% turės atsakyti į 
23 klausimus, o kiti į 69 
klausimus. Tie atsakymai 
laikomi paslapty ir naudo
jami tik statistikos reikalui.

YRA IR GYDYTOJŲ 

SUKČIŲ

. t
I gydytojo profesiją mes 

.esame pratę žiūrėti su pa
garba, nes ji skirta žmogui 
padėti nelaimėje. Spauda ir 
žmonės žodžiu dažnai mini’ 
šviesius gydytojų pasiauko-’ 
jimo ir artimo pagalbos pa
vyzdžius. Bet kažin, ar visa 
ai tik nebus graži senovė, 

negrįžtamai praėjusi. j

Neribotas gobšumas ir at-’ 
riradusios galimybės pasi
pelnyti bent čia Amerikoj

♦ ♦ ♦
Kad nepaprastai gerą a- 

petitą turi skėriai. Toną sve
rianti skėriu masė per kelias 
sekundes gali suryti 10 tonų 
'vairių žalėsių.

ŽMONES IŠGELBĖJO,
BET NUSIKALTO

Italijoje garsus chirurgas 
persodino ligoniams inkstus 
r akį. paimtus iš katastrofoj 

žuvusios 16 m. mergaitės su 
jos tėvų sutikimu. Visos tryš 
operacijos pavyko — nau
jus inkstus gavusieji du li
goniai išgelbėti nuo mirties, 
o gavęs naują akį regės švie
są. Jie laimingi, bet chirur
gas turas sėstis į kaltinamų
jų suolą ir gali būti nubaus
tas net 6 mėnesius kalėti.

Mat, pagal Italijoje vei
kiantį įstatymą, nelaimė k 
žuvusio lavonas iki skrodi
moyra teismo žinioje, ir ne- 
kaą įkUaM begali ka nors su 
iuo daryti. Bet šiuo atveju 
delsti nebuvo galima, nes a- 
ki išimti reikėjo ne vėliau 
kaip per pusvalandi po mir
ties. Vėliau išimta įau būtu 
persodinimui netikusi.

AUTOMOBILIUS VOGĖ

PAGAL UŽSAKYMĄ

nekalbam apie 
per penkias minutes ”ap- 
ziūri“"savo pacientą, vistiek 
kokia liga jis besirgtų, ir 
paima gerą honorarą. Bet 
vestoji netobula Medicare 

Čia suteikė sukčiavimui žy
miai geresnių galimybių.

ai
Štai. Medicare išlaidos ė- 

mė šiuo metu tokiais milži
niškais šuoliais didėti, kad 
jau gresia visai šiai organi
zuotai medicinos pagalbai 
rankiotu. Nuo Medicare į- 
vedimo ne tik ligoninės už 
savo patarnavimus nepa- 
prastai pakėlė mokesčius, 
už aspirino tabletę paskaity- 
damos beveik po 2 dolerius, 
bet ir gydytojai ėmė iš šios 
staigos kapšio semti pini-j 
gus rieškučiomis. Patirta, 
kad, pavyzdžiui, vienas gy-’ 
dytojas už Medicare pacien
tų gydymą per metus uždir
bo $1,419.116, o tokiu, kurie 

’ virš savo buvusio uždarbio 
prisidėjo dar po 25 ar 30 
ūksiančių, yra daugybė. Y- 
a ir tokiu gydytojų, kurie 

itsilanko į seneliu prieglau
dą ir 40-ties ligonių paklau
sę ”Kaip tau?“, už ta vizitą 
naskaito $400 (po $10 už 
kiekvieną ligoni, tikriau, už 
kiekvieną ”Kaip tau?“).

New Yorke susekta gau- 
,a, kuri vogdavo automobi- 
ius pagal užsakymą. No

rintieji iš jos įsigyti automo- 
oilį, nurodydavo, kokio no
ri, o gaujos nariai jiems to
kį ir parūpindavo, vienaip 
ir kitaip jį pavogę. Už 6 iki 

• j tūkstančių dolerių vertės 
automobilį tereikėjo mokėti 
tik $3,OCO. Vadinasi, abiem 
šalim labai pelningas biznis.

Vagių gauja veikė dešim
tyje valstybių. Jos klientų 
tarpe jau yra buvę įžymus 
sportininkas jl ofesionalas, 
kino žvaigždė, populiarus 
dainininkas ir kitų įžymeny- 
bių. Jau suimta 20 gaujos 
narių, ir numatoma dar ir 

daugiau suėmimų.

Yra ir tokių atsitikimu, 
kur gydomas pasiturintis li
gonis, Medicare neapdraus
tas, o visos sąskaitos prira
šomos kokiam nors Medi
care globojamam seneliui.

Atitinkami šias. suktybe? 
^vrinėįantieji organai patei
kia daugybę įvairiausiu ir 
gudriausiai sugalvotų pikt- 
naudoiimo pavyzdžių, ku
rie rodo. kaip griaunama vi- 
«a sveikatos draudimo sis
tema.

Vadinasi, prigyvenome 
laikus, kai gydytojai gydys 
mūsų kūną, o visuomenė ar 
valdžios organai turės ”gv- 
dyti“ gydytojų moalines li
gas...

ROMANAI
Jurgi* Gliaudė, LIEPS

NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusi., kaina $4.00.

AU Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 psl. 
kaina $3.50.

D. Nendre, AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ, romanas,
365 psL, kaina $5. 

Vytaute* Volerta*, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina $3.50.

Aloyza* Barone*, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psL, 
kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.
Alė Rūta, ŽEMES ŠAUKS

MAS, 305 psl., kaina $4.00.
Vince* KamuM*; M*K»- 

uOTAd RYTAS, 166puat, 
Kaina $2.50. Gaunama Ke* 
leivio administracijoje.

Jeronime* lgnatoni*, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 

Andriu* Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

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

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minxštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75, 

Jurgi* Gliaudė, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $2.50 

Albinas Baranauske*, 
KARKLUPENUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psL, 
kaina $2.50.

Kazy* Almenas, UPE |
RY1US, UPE I ŠIAURĘ, 
romanas I dalis, 325 psl., 11 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

AU Rūta. KELIAS | 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psL, 
kaina $3.00-

Vytaute* Volertai. GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 pst, kai
na $2.50

Vytaute* Volertai, UPE
TEKA VINGIAIS, romane*
332 psl., kaina $3.50.

Vacy* Kavaliūnai. KAL*
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

Kazy* Plaėenis, PULKIM
ANT KELIŲ—, romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo,
I tomas 200 ps., kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Jurgi* Gliaudė, SlKOPlO 
iPARNIŲ SOSTAS, piemi- 
i uotas romanas iš politinių 
^migrantų gyvenimo, 263 
psl., kaina $2.50. ___

Juoze* Aralikauik**, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
□manas, 205 pusk, kaina 
2.60.

Aloyza* Baronai: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pro- 
nijuotas romanas, 279 paL, 
vaina $3,00.

Vytaute* Alantai: TARF 
JV1EJŲ GYVENIMŲ, 46$ 
>usL, kaina $4.50.

Juoze* Švaistai: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
d knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psL, 
kaina $2.50.

Aloyzas barone*: VlENI- 
$1 MEDŽIAI, 117 pat kal
ia $ 1,50.

• Prane* Naujokaitis: U- 
PELUI NEGRĮŽTA | 
KALNUS, 609 pust, kaina 
$5.00.
MINDAUGO NU2UDY- 
MAS, Juozo Kralikank* 

premijuotas romanas, 241
psl., kaina $3.
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Sveikintinas reiškinys atgauti, kas atplėšta“.
Atsistojimu buvo pagerb

tas miręs draugijos narys 
Amerikos Lietuvių Inži- inž. Feliksas Giedrys.

Po Tautos himno

ALIAS Bostono skyriuje

nierių ii* Architektų sąjun
gos iškilmingas V asario 16 
paminėjimo susirinkimas, į- 
vykęs vasario 14 d. inž. J. 
Vasio rezidencijoje, įrodė, 
kad skyrius auga ir jaunėja. 
Iš 30 dalyvių trečdalį sudarė 
jaunimas, baigęs mokslus 
Amerikoje. Jų tarpe buvo ir 
vienintelė moteris — chem- 
mikė Dalia Ivaškienė.

Skyriaus valdyboje taip 
pat yra bene du trečdaliai 
jaunų žmonių. Tai taip pat 
labai sveikintinas reiškinys, 
kad jaunimas rodo vis dau
giau iniciatyvos ir įsijungia 
į skyriaus veiklą.

Pagrindinis šio susirinki- 
mo-minėjimo kalbėtojas bu
vo dr. Juozas Girnius. Jis 
savo paskaitoje "Generaci-

pirmi-
ninkas įteikė namų šeimi
ninkei Bronei Vasienei tra
dicinę atminimo dovanėlę.

Maloni šeimininkė pa
kvietė svečius vaišių, kurių 
metu buvo surinktos aukos. 
Dar negalutiniais duomeni
mis bendroji aukų suma pa
siekė $1,520.

Skyriuje šiuo metu yra 55 
nariai, iš kurių 26 jaunosios 
kartos, baigę mokslus Ame
rikoje. Be inžinierių ir ar
chitektų, yra keli fizikai 
matematikai ir chemikai.

Kitas susirinkimas numa
tomas balandžio 3 d..

Dalyvis

Bostoniečių aukos

Vasario 16-sios proga boajų tautinė įtampa“ pavaiz-Uetuv0£
davo problemas, su kuriomis 
susiduria mūsų jaunimas.

Prelegentas pažymėjo, 
kad lituanistinis auklėjimas 
dažniausiai baigiasi su šeš
tadienine mokykla, t. y. jau
nuoliui esant 15-16 metų 
amžiaus. Tolimesnis auklė
jimas paliekamas patiems 
individams ir nėra organi
zuotas. Gi žmogui dažnu at
veju nėra lengva būti kartu 
laisvam ir išmintingam. Jau
nimas. išėjęs į laisvę, nevisa- 
da sugeba pasinaudoti litu
anistiniu atžvilgiu pozityvia 
ki-yptimi. Dėl to atsiranda 
spraga, ir daugelis jaunuo
lių atitrūksta nuo lietuviš
kos kultūros židinių, o vė
liau jau nesugeba į juos į- 
sijungti. Būtina jaunimui 
organizuoti lituanistikos se
minarus, — dėstė dr. J. 
Girnius.

Tema buvo aktuali ir įdo
miai pateikta.

Meninės dalies pusę taip 
pat atliko jaunimas. Pianis
tas Saulius Cibas, 14 m. am
žiaus, nuotaikingai pa
skambino F. Listo ir Paga
nini kūrinių, inž. K. Barū- 
nas paskaitė jauno skyriaus 
nario inž. Algio Lapšio poe
zijos — Senuolio akys, Mąs
tymai ir Birželis (kūrinių 
autorius dabar karo tarny
boje). Inž. Z. Gavelis pa
skaitė jo paties suredaguotą 
poetų B. Brazdžionio ir St 
Santvara kūrinių Vasario 16 
tema pynę.

Susirinkimui pirmininka
vęs inž. Brutenis Veitas per

ino reikalams iki šios dienos 
suaukojo:

Amerikos Uetuvių Tary
bai $2,347.04, Tautos Fon
dui (Vlikui) $645 ir Uetu
vių Fondui $95. Viso labo 
suaukota $3,087.04.

Rudenų Bostone bu* 
Balfo seimą*

Vasario 22 d. buvo Balfc 
skyriaus visuotinis susirin
kimas, į kurį atvyko 17 as
menų, jų tarpe ir Balfo cent
ro vaiayoos pirm. kun. V. 
Martinkus iš rrovidence, R. 
1. Susirinkimui vadovavę 
skyriaus pirm. A. Andriulio
nis, sekr. A. Keturakis.

Kun. V. Martinkus prane
šė apie Balfo centro valdy
bos veiklą, pabrėždamas, 
kad vargo lietuvių tarpe yra 
pakankamai, todėl Balfo 
veiklą reikia plėsti. Jis dė
kojo Bostono lietuviams, ku
rie padeda Balfui, ir prašė 
paramos ir ateityje. Jis taip 
pat pranežč, kad centro vai 
dy ba nutarė prašyti Bostono 
skyrių pasiimti seimo ren
gimo naštą. Susirinkimas 
tam pritarė, ir tuo būdu ru
denį (dieną parinks sky
riaus valdyba) Bostone bus 
Balfo seimas.

A. Andriulionis ir ižd. J. 
Valiukonis pranešė apie 
skyriaus veiklą ir piniginę 
apyskaitą. Iš jos pažymėti
na. kad skyrius centrui yra 
pasiuntęs $1,000 ir nemaža 
drabužių.

Rev. komisijos vardu A. 
Keturakis patvirtino, kad a- 

tvarkin-
skaitė garbės nario prof.
Ig. Končiaus sveikinimą: pyskaita vedama

"Vasario 16 susirinkimas gai.
— gili prasmė, gražus pa
protys — kasmet rinktis, su-

Į valdybą išrinkti: Pr. 
Mučinskas. V. Kazakaitis,

sikaupti — vis atminty gai-; J. Valiukonis, A. Andriulio- 
vinti tą skausmingą tėvynės nis, Br. Utenis, J. Rentelis, 
ne taip jau tolimos praeities Pr. Račkauskas ir St Rac- 
dieną — vis atstatant viltį kevičius.

Ekskursijos į Lietuvą
1<

vykstą
• n *

gegužės 25 <L, liepas NO d. spali* 7 <L 

Kaina 0601-00

Vietų skaičius ribėta* — Naši vanokite! 

Ekskursijų reikalu kreiplritia j

Trans-Atlantic Travel Service
350 W«*t Broadvray,

South Boston, Mas*. 02127
Telefonas:

DAILĖS PARODA IR ;
(DOMUS ŽODIS APIE
LIETUVOS MUZIKĄ

Praeito Kultūrinio subat- 
akario programą organiza

vo mūsų jaunoji karta. Čia 
juvo būriui lankytojų pa- 
eikti du meno patiekalai: 
’ovilo Martinkaus ir Gemos 

Duobaitės-Phillips dailės kū
rinių paroda ir Mykolo 
Drangos paskaita su iliust
racijomis iš magnetofono 
uostos apie dabartinę Lie- 
uvos taip vadinamąją "po
grindinę muziką“.

Parodoje buvo iškabinta 
20 G. Duobaitės darbų ir 18 
rapybos kūrinių bei 5 vit- 
ažai, sukurti Povilo Martin

kaus.
Šie jaunieji dailininkai 

au mums kiek pažįstami iš 
inkstesnių čia buvusių pu
odų, tad įdomu į juos vėl 

pažvelgti po tam tikro lai
kotarpio.

Povilo Martinkaus darbai 
dalinai atitinka įvairialytes 
ir dažnu atveju ekstremisti
nes dailės sroves, kuriomis 
šiuo metu yra perpintas vi
sas Amerikos dailės gyveni
mas. Jis savo geometrinėse 
kompozicijose ieško naujų 
išraiškos formų, kuriomis 
menininkas stengiasi išsa
kyti savo išgyvenimus. Dau
gumoje prigesintos ir dus
lios spalvos kaikuriuose jo 
darbuose staiga suskamba 
sodria varsų gama, kaip, 
pav., "Menininko meniškas 
menas“ ar "šachmatai“. 
Dar kituose to paties sti
liaus, bet skirtingos iraotai 
kos kūriniuose, kaip ”Mag- 
dutės pasaka“, dominuoja 
skoningai apvaldyta kom 
pozicija. Drobė "Laivas, ku
ris atvežė grybus iš Taiwa- 
no“ gali būti priskirta prie 
abstraktinio ekspresioniz
mo.

P. Martinkaus vitražų au
galinių motyvų, bet abstrak
tinės formos susiklosto į 
darnius ir skirtingų gamų 
dekoratyvinius vienetus.

Genio* Duobaite* kūryba

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

jjLpvų 13 d. Jordan Hali 
salėje Baltų Draugijos kon
certas, kurio programą at- 
liėka1Jefetas» tenoras H. 
vald.

* ♦ A

Pard uodo,
Parduodu l/4 skėrio 

sklypą su 3 trobesiais, kariuo
se gali gyventi 5 šeimos. Nuo
mos per mėnesį 1393.

Paul Kraucs, 8050 N Wl3th 
( t., Miami, Fla. 33147.

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

• ♦ »

Kovo 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos salė
je Baltijos ir Žalgirio tuntų
Kaziuko mugė.

* * *

Balandžio 12 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Lietuvių radijo Lais
vės Varpo koncertas, kurio 
programą atliks Montrealio 
vyrų oktetas.

PAIEŠKOJIMAS
.. Sūnus iš Lietuvos ieško 

Ku' tėvo VINCO BARUTOS, iš- 
vykusio į Ameriką apie 1913 
metus. Jį patį arba žinan
čius V. Barutog likimą pra
šom rašyti:

Vincas Ksliasas 
21 Bloomingdale Rd. 

White Plains, N.Y. 10606 

Nori susipažint
Ieškau gyvenimo dnago*neo 

»6 iki 60 metą amžiam, gali 
būti ir senesnis, toks pat vie
nišas. kaipir aš. Turi* savo Us
nį. Vyras, korio ieškąs, turėtą 
būti prasilavinęs, kad sugebėtą 
mano Usnyje tarpiainkasti. At
sakysiu į-rimtus laiškus. Rašy
ti Keleivio adrese: Keleivis, 
(Atiduoti L.M.), 63*
So. Boston, Maa*. 02127.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijo) 
ii stoties WLYN, 1360 B- 
locikių ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
tą. Perduodama: VėUaurią 
Mazutinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais krelptia | 
Raide Florists vėliu ir dova
nų krautuve. 502 E. RroeA 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna- 
man ir Keleivi*

NENUSIMINKI1E!
Gaiima pagelbėti sergantiems 

reumatu, ranką ar koją skanu
mais, autirpimu, jaučiant nne* 
▼argi.
REE-LEEF RUB mostls dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam po- 
sžkmes. arba grąžiname pinigus.

Siąskite $5, gausite vaistus 
sn nurodomais.

ROYAL PRODUCTS
North Sta„ P.O. Boa 9112 

Nevariu N J. B71AS

NASHUA, N.H.

lietuvių
delegaciją

Majoras Dennis J. Sulli
van priėmė lietuvių delega
ciją ir patenkino prašymą 
vasario 16 Nashuaos pilie
čiams paskelbti minėtina 
diena. Jo proklamacija buvo 
iškabinta vietinio dienraš
čio leidyklos large.

Delegaciją sudarė: Balfo 
skyriaus pirm. Kazys Graus
lys. ižd. Birutė Bernotienė, 
klebonas kun. J. Bucevičius, i 
adv.-teisėjas Leonardas Ve-'

JUchkar radijo stot. WSMN 
žinių redaktorius Barry Pal- 
mer, Vytautas Sirvydas ir 
jaunimo atstovės — Julė 
Grauslytė ir Ramunė Berno
taitė. Vietinio dienraščio re
porteris visą grupę su majo
ru nufotografavo, ir nuo
trauka buvo paskelbta laik
raštyje.

Laisvės Varpas
Lietuviu Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

MeaoMeaMMeMMiaaaSNeMaaeMMSSeaoMMMMiaeMeMiMiaaMMeMemZ

: Daka ir Tsum :
; Namus iš lauke Ir viduj*.;
> bipora popierių* ir
Retoką, ką pataisyti reikia. I 

Naudoju tik geriausią

: JONAS BTARINSKAg ’ 
226 Ssvri Hfll A v*.

TsL OO S-6M4

fieerfSąiMre
Bsrdvart Cs.

daiiakbm R. J. ALKRA
SM RAST BROADNAT 
SOUTH SOSTOM, MAS*. 
TBUPORAS AR S-4MS 

Saajįmnfa Hemo Oaėal 
rupkėm Masona

SUMas Lmmsm*

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atttsks įvairių rišlų

Krslptfc mss sžmdst

BRONIS KONTRIM
166 Mrsadursy

Be. Bsatoe,Masa. MM
TsL AN 6-1761

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progom!*!

yra jau daugiau realistinė, 
bet formos ekspresija ir 
spalvų skaidrumu jai yra es
minė medžiaga, kurią ji nau
doja lygiai kaip ir gamtos 
motyvams, taip ir laisvos 
vaizduotės kompozicijoms. 
Betgi visa gamtos realybė 
jos tapyboje atpažįstama 
tik iš ekspresionistiniai su
prasto piešinio. Spalvose s, 
jauna menininkė ieško nuo 
realybė* jau visai atitrūku- 
sio ir savo individualaus pa
saulio. Prie jos stipriausių 
darbų priskirtini "Vieninte
lis vakaras“, "Kalnai“, "Jo
nas“, "Saulė ir kaminai4', 
subtili drobė "Juodi miš
kai44, o taip pat ir labiausiai 
abstraktinis darbas "Sapne 
sapnas“

Susidomėjimas jaunųjų 
dailininkų paroda buvo g 
na didelis. Paveikslų kame 
— nuo 16 iki 400 dolerių.

Antroji substvskario pro
gramos dalis — skirta mu
zikai. Cta M.I.T. tęsiąs filo
sofijos studijas iš Chicagos 
atkilęs naujas mūsukoloni- 
jos narys Mykolai’Oranga, 
pats ne tik muzikos teoreti
kas, bet ir pianistas, sklan
džiu ir taikliu žodžiu nupa 
šakojo gausiems klausyto
jam* dabartinių jaunųjų 
Lietuvos muzikų pastangas 
išsivaduoti iš kadaise "mu
zikologo Stalino44 nustatytų 
ir dar vis galiojančių kūry
bos normų ir laisvai išsi
reikšti pagal modernaus Va 
karų pasaulio pavyzdžius.

Prelegentas iš magnetofo
no juostos davė progos pa
klausyti kelių 
kompozitorių kŪrfhftM ’ ar jų 
ištraukas, ši nluZfkiHČ kiry 
ba dabar Lfariti# “bėra 
viešai reprezentuojin 
tik kartais uždaruose kom
pozitorių susirinkimuose ar 
"peržiūrose“ su ja leidžia 
ma specialistams susipažin
ti. Taigi, ji kolkas yra kuria
ma tik "sau44, kaip tai darc 
ir kaikurie dailininkai ir ra 
šytojai. Bet įsidėmėtina, kad 
šios "vakarietiškos44 mūri 
kos, prelegento Žodžiais, Es- 
tijoje ir Lietuvoje esama žy
miai daugiaa, negu visą 3o- 
vietlją draugėn sudėjus. Ir 
ta Vakarą įtaka pasiekia to
kius jaunus kompozitorius,

vfstovnp KOCUervatonj
Ir paskaita, ir pate sim

patingas prelegentas Myko
las DrUnga buvo publikos 
nepaprastai nuoširdžiai pa
lydėti aplodismentais.

Ir Šį kartą, kaip visuomet, 
{žando* žodį tarė ir progra- 

Btasys

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau M mol | tarnauja hetuvią visuomenei ir išmokė

jo daugius kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

***s**M*s********s**ow***i*o***mo*fi
TsL

i tonus,
Mesta

josdS

Pagerbė P. Česnulevičių
Pranui Stawasziui pirmi

ninkaujant, grupe sporto i ė- 
mėjų suruose Petrui V. Čes
nulevičiui pagerbti banketą 
uono Wollen įstaigoje (Mc- 
Nulty & Foley). Susinnko 
per 300 žmonių.

P. Česnulevičius nuo 1930 
metų buvo žymus žaidėjas 
Nashua High mokyklos 
sporto komandose (beisbo
lo, krepšinio ir futbolo) ir 
septynerius raktus (1933-40) 
mokė mokyklos futbolo ko
mandas, laimėjusias žymias 
pergales.. Petras ypač daug 
sportininko garbės nusipel
nė, būdamas Bostono kole
gijos futbolo komandoje. 
Vienu metu pusę tos koman
dos sudarė lietuviai.

Petro Česnulevičiaus ger
bėjai suorganizavo jo vardo 
stipendijų fondą, kuriam 
pirmą šimtinę davė Petro 
mokslo draugas Bostono ko
legijoje Jonas C. Gili.

Banketui vadovavo Bran- 
deis universiteto atletikos 
direktorius Nicholas Rodi.^ 
(graikas). Dalyvavo mieste 
majoras Dennis J. Sullivar. 
keli Petro draugai iš tų lai
kų, kai jis tarnavo karo lai
vyne, ir aukštas karininkas 
iš Washingtono, buvęs Pet
ro komandos narys. Lietuvių 
buvo adv. L. Velishka, dr. S. 
Judickis iš Manchesterio. 
mokytojas J. C. Grigas ir kt 

-Petras Česnulevičius mo
kytojavo Spring Street Higl* 

Santvaras, o programą už- mokykloje iki pernai metų. 
bžtgl iilŽ. B. Cibas gerai at- kol Išėjo pensijon. Jis yra 
saikuoto Ir lakiu htmoristi- vedęs kitatautę, žymaus vie
niu žodžiu. tos gydytojo dukterį.

IX ‘ Kor.

mą vadi poetas

Uetuvių fratemalinė organizacija — 
gyvybės spdrssdą ir ligoje pašalpą, kuri yra 

pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikis 
patarnavimu savitarpinės pagalbos pagrindu. 

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa ruse mflone dulnrių 
kapitalą, tad je apdraudė tikra Ir saugi- Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairią klasių reikaUagbusias 
apdraadM nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrandą — Ra. 
donmsst lašamam, kad jaunuolis gautų pinigo* 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,600.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokis 
. amžiaus sSBMBiBis. rekomenduojama Hetuviškų 

klabu Ir dnogljų aarbusa. U? 21.000.00 akcidenta- 
lės apdraudė mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje Hetuvią koloniją. Kreipkitės 
• kuopų vKkljus, ir Ue plačiau paaiškins apie

Gausit* apassdintas informacijas, jeigu

of America 
267Rast>6lh Sėraet, New York, N.Y. 10001

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojas apis pasauliniu* ir liet a v iškurni** 
įvykina, deda daug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visu* misų rbsomoniniu* bei kultūrinius klausimu*. 
Jame rasite įdumlą skaitytoją kišką skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiem* 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsą iš
eivijos laikrašti*, ieškąs naują bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekviena sasmseei, kark kovoja ir dirba už 
aeprikkuMHną LMsva.

Metinė 

Ad resaa
JAV-*e $8.00

7722 690. Queher. CANADA

)f I I



Poriapls aftuntai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 8,1970 m. vasario 25 d.

Vietines žinios
Šeštadienį Kultūros klubo 

susirinkimas
i

Šį šeštadienį, vasario 28 
d. 7:30 vai. vak. Tarptauti
nio Instituto patalpose (287 
Commonvvealth Avė.) bus 
Bostono LB Lietuvių Kultū
ros klubo susirinkimas, ku
riame prof. dr. Antanas Kli
mas iš Rochesterio skaitys 
įdomią paskaitą: kontro
versija be galo: baltų ir sla
vų kalbų santykiai“.

Po paskaitos bus diskusi
jos, vėliau — kavutė.

Rengėjai kviečia atsilan
kyti visus, kuriems tas klau
simas įdomus.

GAVOME MAŽĄ KIEKI 
SIENINIŲ KASDIEN AT
PLĖŠIAMU LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 
TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
ToL SW 8*2866

yra yienintelė oficiali įstai-
tu

ii Worces- 
ir kitas Rusi- 

sritis- Čia kal-

groitai ir sąžiningai.
greitai ir

tvarkingai.
Či» galima gauti įvairiau

sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

ka
Vedėja B. Sviklieni

SLA 43 kp. susirinkimas

Mūsų kuopos susirinki
mas bus trečiadienį, kovo 11 
d. So. Bostono Lietuvių Pil. 
draugijos patalpose. Pra
džia 7:30 \ ai. vak.

Šiame susirinkime bus 
renkama SLA Vykdomoji 
taryba ir delegatai į SLA 
56-jį seimą, kuris Įvyks bir
želio 22 c!. New Yorke.

Kiekvieno nario pareiga 
dalyvauti šiame susirinkime 
ir padėti išrinkti tinkamiau
sius asmenis i Susivienijimo 
centrinę vadovybę ir seimo 
delegatus.

Susirinkime bus galima 
sumokėti ir nario mokestį.

Sekretorius J. Lėky s

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

IPC DINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mam

v*********************************
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
IRUDOKIUTfi) 

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Ketvirtis & Co. :
—JEMELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošahi 

Elektros Prietaisai
Rap*««tin<ai taisome laikrodžio* 

iiedns. papuot&lua

379 W. BROADVVAY 
SOl’TH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Pelninga* mėnuo S.B.L.P. 
draugijai

Vasario 19 d. buvo South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos mėnesinis susirinki- Į 
mas. Jame pagerbti 4 mirę j 
nariai: Pranas Kazlauskas,! 
Petras Strikaitis. Petras Ta
mošiūnas (r Jonas Stanislo
vai tis, priimti 8 nauji nariai, 
jų tarpe 3 naujos krepšinin
kų komandos nariai.

Finansų sekretorius pra
nešė, kad per sausio mėnesį 
pajamų būta $12,247.17 ir 
mėnuo baigtas su $2,166.26 
pelnu.

Patvirtintas valdybos pa
siūlymas skirti $100 Altui 
Vasario 16 proga ir vienuo
lių seselių namams Brockto
ne tokią pat sumą.

S. Griganavičius pranešė,
kad keltuvo fondan iki šiol *
jau yra sutelkta $15,237 ir 
dar yra k£li pasižadėję, bet 
savo pažądo neįvykdę.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Mas*. 02127 

Skambinkite 268-2500

Paragink savo pažįstamu*1 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metam* $6.00.

dabar
už visus indelius 

moka

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

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

▼iri $173,000,000

Sekretorius A. Matjoška 
perskaitė draugijos globoja
mo šachmatų klubo 1960 m. 
apyskaitą, Draugija klubui 
davė pašalpos Iš apy
skaitos buvo matyti, kad 
klubas gražiai garsina lietu
vių vardą šachmatininkų 
tarpe. Jis tarp kitų klubų 
stovi aukštoj vietoj. Klubo 
pirmininkas yra dr. A. Ka
počius. vadovas K. Merkis.

Be šachmatininkų, dabar 
draugija globoja ir krepši
ninkų klubą, kuris neseniai 
sukurtas. Šiame susirinkime 
į draugiją įstojo 3 krepši
ninkai. kiti jau seniau drau
gijai priklausė.

Draugija globoja ir skau
tus. kuriems yra užleistas 
beveik visas ketvirtas drau
gijos namų aukštas. Čia 
Žalgirio ir Baltijos tuntai 
turi savo būstinę.

Spalio 19 d. rengiamas 
banketas-draugijos 70 metų 
sukakčiai atžymėti, o lap

kričio 15 d. bus šunim bū
ram.

1969 m. apyskaita baigia
ma ruošti. Fin. sekretoriaus 
A. Drazdžio žodžiais, per
nai draugija turėjo $14,900 
pelno.

Bostono lituanistinė* m-los 
mokinių auko*

Eostono lituanistinės mo
kyklos mokiniai, mokytojų 
paraginti. Vasario 16 proga 
Lietuvos laisvinimo reika
lams iš savo santaupų suau
kojo $15.04, aukodami nuo 
IC centų iki 1 dol. 10 centų 
kiekvienas.

Aukojo šie mokiniai: A. 
Ambraziejus. R. Ambrazie
jus, A. Aleksonytė. J. Alek
soms, R. Austras, E. Bane
vičiūtė, J. Baškys, J. Bačiu
lis, S. Bacevičiūtė, S. Cibas, 
J. Dambrauskaitė, A. Du- 
rickas. A. Gineitis, J. Gir

niūtė, A. Hodges’aitė, N. I- 
vaškaitė. R. Jauniškytė. A. 
Jaras, D. Kleinaitė. D. Klei
nas. L. Navickas, L. Šimku
tė, J. Tauras, A. Užpurvis, 
A. Užpurvytė, L. Vasys, R. 
Veitas, L. Weingortinaitė, 
Rasa Jauniškytė ir Dalia 
Treinytė.

Iš viso aukojo 30 moki
nių.

Aukojo Balfui

Po $10: Al. Baika, A. Liz- 
denis. O. ir A. Andriulioniai 
ir M. ir P. Virbickai.

Po $5: V. Jakutis. J. Ju
rėnas, V. Mačiulienė, J. Ska- 
beika. E. Ketvirtis ir A. Vi- 
lėniškis.

M. Vaitkevičienė—$4, X 
— $2, X — $1.

Balfo valdyba visiems
nuoširdžiai dėkoja.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worce*ter, Mas*. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių via 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai la

kamomis. Be to, sisačia- 
maistą, pinigus ir galite už

sakyti jų gamybos prekea Čia 
sumokėsite pinigas, o ‘ “
ten vietojo galės pasirinkti 
sakytas prekea

Taipogi tarpininkaujame 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolaiiniam apsigyveuimuL J 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiniagaL Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Patiksliname žinią apie 
vėliavos iškėlimą

Paskutinio numerio šia
me puslapy buvo parašyta, 
kad leidimą Lietuvos vėlia
vai iškelti prie miesto savi
valdybės rūmų išrūpino Al
to skyrius. Tą žinią patiksli
name : Principinį majoro su
tikimą gavo Alto skyrius, o 
visus kitus reikalingus žy
gius miesto valdyboje, rei
kalingus vėliavai iškelti, at
liko Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa, kuriai vadovauja inž. 
J. Stašaitis. -

Lankėsi prof. V. Mari j ošiu*

Šios savaitės pradžioje 
Bostone viešėjo mūsų įžy
musis dirigentas prof. Vy
tautas Marijošius. Jis čia y- 
ra pakviestas skaityti kelias 
paskaitas amerikiečių mu
zikologų seminare.

V. Marijošius vieši A. ir 
S. Santvarų šeimoje.

GERIAUSIA
DOVANA!

Dovanokite savo drau
gam* ir bičiuliam* metinę 
Keleivio prenumeratą. Jum* 
atsieis tik $6, o tas, kuriam 
ji bu* dovanota, per metu* 
ka* savaitė gaudama* Kelei
vį, ju* tikrai atsimins.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP-

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiikai

IS BOSTONO j LIETUVĄ 
ir lotam Rusijos okupuotam

Pristatymam greitam ir 
garantuotas

Prekės parduodamo* nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kaino* 
padais.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o ieitadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mam*. 02127 

TeL 268-0068

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeoeoceoeeeeeeeooeeeee^

. The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Perduodam* tiktai vaistus, išpiidome gydytojų r* 

ceptus ir turime rišu* gatavos vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuviškų vaistiaų.
Sav. Emanuei L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadvray, tarp E Ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nae 9 raL ryte fld 8 vai v., išskvrus šventadienius lr sekm. 
jaooooooosoooattueooooooooooooeeoceooooeoooooooooooeu

Skambink ite

268-4662

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

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

Tai veltui

Mums ištyrus jflsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
z-—

Mūsų .veltui atliktas jūsų šildyme alyva sistemos ištyriau* 
gali pasakyti, kas reikaunga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 

' efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar tąsias dalis pa* 
keisti? 0 gal norėsite jūsų burnerj,pagerinti Tezaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.
487 VVashington Street 
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavi

GE 6 1204

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant — bo jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo vatanuos:
8—12

380 W. Broadvray 
Sn. Bartom Mase. 02127

Visų skyrių vedėja AMoaa Adomomis


