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Prezidento kalba apie Laosą 
nepaguodė

Prezidento kalba taikos šalininkų nennramino. {ta
riama, kad Laose amerikiečiai yra daugiau įsipainioję, 
negu vyriausybė skelbia. Yra nemažai amerikiečių ten 
žuvusių. Ateities įvykiai dar neaiškūs.

Suintensyvėjęs komunistų 
veržimasis į dar laisvą Lao
so dalį ir pasklidusi žinia, 
kad amerikiečių didieji 
bombonešiai bombarduoja 
Laoso gilumoj komunistų 
pozicijas, pastaromis dieno
mis sujaudino ne tik kongre
so ir senato "taikos balan
džius“. bet ir šiaip dalį vi
suomenės ir ypač spaudos. 
Tai privertė tuo klausimu 
prabilti į tautą patį prezi
dentą Nixoną.

Aišku, šis reikalas labai 
nepatogus net ir preziden
tui. nes iki šiol vis buvo ar
ba tylima, arba tvirtinama, 
kad Laose amerikiečiai nė
ra įsipainioję į jokius kitus 
politinius ar karinius veiks
mus, išskyrus Ho Chi Minh 
kelio bombardavimą, kuriuo 
Š. Vietnamo komunistai ga
bena j Pietų Vietnamo fron
tą savo karinę medžiagą.

Prezidentas turėjo pasa
kyti visiems žinomą tiesą, 
kad Laose yra amerikiečių, 
civilinių vyriausybės ar karo 
vadovybės "patarėjų“, kad 
ten jau žuvo bene 27 taip 
pat civiliniai amerikos pilie
čiai, kad tikrai kai kas bom
barduojama Vietnamo fron
to saugumo sumetimais, bet 
JAV kariuomenės ten nėra 
ir nenumatoma pasiųsti.

T ie ir panašūs aiškinimai 
ne visus nuramino. Spauda 
skelbia, kad via žuvęs ir vie
nas JAV kariuomenės kapi
tonas. kas prieštarauja pre
zidento pareiškimui. Be to, 
dar pranešama, kad dar a- 
pie 400 karių žuvę vadina
mose *’oro operacijose“.

Taikos šalininkai vyriau
sybei prikiša, kad ji, įsivel- 
dama Laose į karo veiks
mus, pažeidusi Genevos su- 
tartimo garantuotą Laoso 
"neutralumą“. Dar prikiša
ma. kad, taip karo veiks
mam plečiantis, be kongreso 
žinios JAV susikurs sau 
"antrąjį Vietnamą“. Sena
torius Mansfield tiesiai siū
lo Amerikai visiškai ir sku
biai trauktis iš pietryčių A- 
zijos, ir beveik tokiam pat 
žygiui pritartų ir nuolatinis 
vyriausybės kritikas senato
rius Fulbright.

Bet yra ir optimistų. Kai- 
kas mano, kad komunistai, 
užimdami Laosą, nors kari
niai laimėsią, bet turėsią di
delį politinį pralaimėjimą, 
nes būsią visiems aišku, kad 
jie negerbią jokio neutralu
mo, jokių sutarčių ir dėl to 
neįmanoma ir Pietų Vietna
me jokia su jais koalicinė 
vyriausybė. Be to. esą, ka
dangi Laoso neuatralumą y- 
ra garantavę ir sovietai, tai 
toks to krašto okupavimas 
būtų ir jiems akibrokštas.

Deja, visa tai yra tik iš
protavimai prie rašomojo 
stalo, nieko bendro neturį su 
galima realia komunistų po
litika. kuriai pasaulio nuo
monė visai nesvarbi.

Pasirodo, daug tikreshis 
argumentas yra JAV didieji 
bombonešiai, kurių veikla, 
paskutinėm žiniom, komu
nistų veržimąsi į Laosą bent 
laikinai kiek prilaikė, nes 
nukirto jų tiekimo kelius.

Ateities įvykiai dar nenu
matomi. bet prezidentas dar 
santūriai laikosi savo politi
kos, ir tik vėliau paaiškės, ar 
ji bus keičiama ir kaip kei
čiama pietryčių Azijos at
žvilgiu.

Lietuvos komunistai 
kaltina Vatikaną

Lietuvos komunistų parti
jos antrasis sekretorius An
tanas Barkauskas Partijna- 
jažizn laikrašty kaltina Va
tikaną dėl priešiškų veiks
mų, kurių tikslas skatinti 
Lietuvoje priešingą sovie
tams nacionalizmą ir atgai
vinti religinį aktyvumą. Va
tikanas per savo ir kitų vals
tybių radijo stotis lietuvių 
kalba varąs sovietams prie
šingą propagandą ir dažnai 
per juos duodąs kunigams 
nurodymų. Jis mėginęs siųs
ti į Lietuvą religinės litera
tūros ir kitų bažnytinių da
lykų.

A. Barkauskas ragina ate
istus sustiprinti savo veiklą, 
kad tuo būdu būtų paraly- 
žuota kunigų veikla. Jis pa
taria būti lankstiems ir tak
tiškiems su tikinčiaisiais, bet 
tas nereiškia, kad reikią bū
ti liberališkiems kunigų at
žvilgiu.

Pabėgo sovietų
diplomatė

Raja Kisellikova, 30 m. 
amžiaus, 18 mėnesių dirbu
si Sovietų Sąjungos ambasa
doje Meksikos sostinėj kaip 
prekybos skyriaus vedėja, 
paprašė Meksikos vyriausy
bę leisti jai nuolat pasilikti 
Meksikoje gyventi.

Ji laikraštininkams pasa
kė, negalėjusi pakęsti, kad 
pasiuntinybė buvusi pavers
ta šnipinėjimo lizdu. Ji pa
tvirtino faktą, kad Sovietų 
Sąjungos ambasada sukurs
tė ir padėjo organizuoti stu
dentų riaušes 1968 m. prieš 
pasaulinę olimpiadą. Tose 
riaušėse žuvo 60 studentų ir 
policininkų.

Atvyksta teatras su 
"Penkiais stulpais“

Chicagos Lietuvių Jauni-i 
mo teatras, neseniai vyku
siai pastatęs Algirdo Lan ’s-' 
bergio "Penkis stulpus tur
gaus aikštėje“ Chicagoje. 
kovo 14 d. šį spektaklį atve- i 
ža parodvti į Detroitą.

Veikalą režisuoja Darius 
Lapinskas. Vaidinimas vyks; 
Lietuvių namuose 7:30 vai. 
vakaro.

*II

Lietuvoje mirė i
Vladas Kurkauskas

Vasario mėnesį mirė Vla
das Kurkauskas, gimęs 1895 
metais. Velionis, grįžęs iš 
Rusijos po Pirmojo pasauli
nio karo. iki 1923 m. tarna
vo Lietuvos kariuomenėje, 
vėliau uoliai reiškėsi įvairio
se ekonominėse organizaci
jose. kuri laiką buvo Žemės 
ūkio rūmų pirmininkas, 
Klaipėdos krašto guberna
torius, Prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų pirmininkas.

Kėsinosi nužudyti 
Kipro premjerą

Sekmadienį Kipro prem
jeras arkivyskupas Makari- 
os savo rūmų stogo helikop
teriu turėjo skristi į Mache- 
ras vienuolyną laikyti pa
maldų už vieną Kipro lais
vės kovų vadą. Helikopte
riui tik pakilus, į jį pasipylė 
kulkos. Makarios jos nepa
lietė. bet buvo sunkiai su
žeistas helikopterio vairuo
tojas.

Pradėjo veikti
svarbi sutartis

Ketvirtadienį įsigaliojo a- 
tominių ginklų plitimo apri
bojimo sutartis.-Jąs sumany
tojai yra JAV, Britanija ir 
Sovietų Sąjunga. Pūgai ją, 
atomo ginklus turinčios 
valstybės pasižada jų nie
kam kitam neduoti, o tos 
valstybės, kurios jų neturi, 
pasižada jų negaminti.

Tikimasi, kad tą sutartį 
pasirašys 100 valstybių. Iki 
šiol ją jau pasirašė ir patvir
tino 47 valstybės, ir tuo bū
du ji jau pradėjo veikti.

Tos sutarties nepasirašė 
Prancūzija ir Kinija, kurios 
jau turi atominius ginklus.

Balandžio mėnesį Austri
jos sostinėje prasidės JAV 
ir Sovietų Sąjungos derybos 
dėl atominio ginklavimosi 
lenktynių sustabdymo. Kiek 
jos duos teigiamų vaisių, dar 
pamatysime. Praeitis yra 
davusi daug pavyzdžių, kad 
iškilmingai pasirašytos su
tartys nėra vertos nė to po
pieriaus. kuriame jos sura
šytos.

Tik lėktuvui sudužus ir dr. Darrell Shipleiy. 38 m.. žuvus, 
paaiškėjo, kad jis turėjo dvi šeimas: vieną prie Erie. 
Pa., ir antrą Clarksville, Tenn. Viršui d r. Shipleiy su savo 
žmona Bobfry ir 4 vaikais. Sū Bobby jis vėliau persisky
rė ir vedė Joanne (apačioje kairėj), bet pakaitomis gy
veno su viena ir antra. Viskas gal būtų ramiai pasibaigę, 
jei ne daktaro pusės miliono dolerių palikimas. Kam jis 
turi tekti? Teisėjas James Dwver nutarė leisti antrajai 
žmonai Joanne palaidoti dr. Shipley. o palikimo klausi
mas kolkas dar paliktas kaboti ore.

Chicagoje vieši
j. . ir S Vakaru Vokietijoje »uim-

SOllStaS V, DaUnOrūS jas buvęs teisėjas Wide-
Nuo kovo pradžios Chiea- į ”^nn’, ^et į® amžiaus 

goję vieši Vilniaus operos j-! P“ ?? T*“*1 «? Pa
žymusis bosas Vaclovas i ^l* ??
Daunoras. Kiek jis bus šia-l P'"Oę» Ryh* V okietųo, n«u- 
me krašte ir ar jis kur nors dau • • •

Lamar mieste, P. Karoli
nos valstijoje, baltųjų minia 
užpuolė ir apvertė autobu
sus, kuriais buvo atvažiavę 
negrai į buvusią tik baltųjų 
mokyklą. Nukertėjo pora 
mokinių. Dėl to chuliganiz
mo baltuosius pasmerkė net 
prezidentas Nizonas ir vice
prezidentas Agnew.

koncertuos, tuo tarpu neži
noma.

Geležinkelių streiko 
nebus '27 dienas

Atstovų rūmai visais bal
sais prieš 15 ir senatas vi
sais balsais nutarė uždrausti 
geležinkeliečiams streikuoti 
37 dienas. Per tą laiką kong
resas galės apsvarstyti pre
zidento pasiūlymą, kaip su
tvarkyti transporto srities 
darbdavių ir darbininkų rei
kalus.

Praeitą savaitę Vidurže
mio jūroje nuskendo Pran
cūzijos povandeninis laivas 
Eurydice su 57 įgulos na
riais. Panaši nelaimė 1968
m. buvo ištikusi ir kitą jų po- j rių. Neužilgo bus paleistas 
vandeninį laivą, kuriame žu- j be žmogaus erdvėlaivis, ku
ro 52 įgulos nariai. Tais pa- j ri* tur®* nufotografuoti Mar-
čiais metais nuskendo ir po-! . api * 1.®77.*7® ~

..... ... • kiti i Jupiteri, Saturną beinndenmu M.oer... pUn?|., my.

I lių kelionėn.

i Teroristai

M*********************************

New Yorke dar vis tebe- 
streikuo ja kapų darbininkai. 
Valstijos seimelis priėmė į- 
statymą, kuris reikalauja su
sitarti per 48 valandas arba 
sutikti su tarpininko spren
dimu. Streikuojantieji žada 
neklausyti. Dėl streiko guli 
nepalaidoti tūkstančiai la
vonų.

Prezidentas Nixonas pa
skelbė, kad erdvės tyrimas 
bus' tęsiamas toliau, neišlei
džiant per metus daugiau 
kaip 3 su puse biliono dole-

medžioja
diplomatus

Teroro priemonės prieš 
vienos arba kitos valsty
bės ar tautos atstovus politi
koje nėra naujiena. Jau se
nų laikų istorijoje mes skai
tome apie karalių ar pasiun
tinių žudymus, pagrobimus, 
kalinimus ir panašius įvy
kius. Dar atsimename aten
tatą Sarajeve prieš Austro- 
Vengrijos sosto įpėdinį Fer
dinandą, po kurio prasidėjo 
Pirmasis pasaulinis karas. 
Be kitų pasikėsinimų, čia 
pat mūsų atminty dar ir 
JAV prezidento John Ken
nedžio ir jo brolio Roberto 
nužudymas nežinia kuriais 
sumetimais. Bet moderniais 

i laikais ir teroras įgauna nau- 
1 jas formas ir imamas nau
jiems tikslams naudoti.

Iki šiol žmonių grobsty
mu daugiausia vertėsi tiktai 
gengsteriai. norėdami už au
kos išlaisvinimą gauti stam
bų atlyginimą. Bet gengste
rių metodas, matyt, sudomi
no ir komunistus, kurie jį 
pritaikė politiniam reikalui.

Dar neseniai skaitėme, 
kad Gvatemaloje komunis
tiniai teroristai buvo pagro
bę tenykštį užsienio reikalų 
ministrą, kurį paleido mai
nais už suimtus komunistų 
partizanus. Tai padaryta po 
pasisekusio amerikiečių di
plomato pagrobimo tokiais 
pat sumetimais anksčiau ki
toje Pietų Amerikos valsty
bėje. Na. o praeitą savaitę 
jau minėtoj Gvatemaloj ko
munistų teroristai pagrobė 
amerikiečių diplomatą Sean 
M. Holly, kurį, grasindami 
nužudyti, po 38 valandų iš
mainė į Gvatemaloj suimtus 
3 komunistų partizanus.

Tai dar tik keli pastarųjų 
mėnesių ar savaičių pagro
bimai. bet šita diplomatų 
medžioklė jau kelia paniką. 
Ji gali plėstis taip, kaip ir 
oro piratų užpuolimai. Šan
tažo sumetimais gali pradėti 
grobstyti diplomatus ar jų 
šeimos narius ir žymiai pla
tesniu mastu, nes pasirodė, 
kad teroristams šis užsiėmi
mas duoda geių vaisių.

Nors dabar svetimų vals
tybių atstovai ir sustiprintai 
saugojami, bet vistiek nėra 
tikros garantijos, kad jų nie
kas "nesumedžios“. Baukš- 
tesnieji laikraštininkai spė
lioja, kas atsitiktų, jei kas 
"pavogtų“ Jungtinių Tautų 
gen. sekretorių U Thant? O 
jeigu sovietų ambasadorių 
Washingtone ar amerikie
čių Maskvoje ar satelitinėje 
valstybėje, kas, žinoma, sun
kiau įmanoma?

Bet nesileiskime į spėlio
jimus. Tikra vra tai, kad di
plomatų medžioklė kol kas 
komunistams sėkminga, o 
tai kompromituoja tas vals
tybes, kuriose ji vyksta.

Austrijos socialdemokratą va
das Bruno Kreisky, 59 m. amž^ 
busimasis Austrijos valstybės 
Kalva. Socialdemokratai kovo 1 
d. rinkimuose laimėjo 81 atsto
vą. Viso labo parlamente yra 
165 atstovai.

Praeitą rudenį išrinktas anglia
kasiu unijos pirmininku W. A. 
Boyle. Su juo varžėsi prieš pat 
Naujus metus savo amuose 
rastas nužudytas Y . „ay. Jin 
smarkiai kritikavo unijos vado
vybę ir kaltino ją dėl netvarkin
gą rinkimą. įtariama, kad Yab- 
ionsky yra unijos režimo auka. 
| tą reikalą Įsikišęs Darbo de
partamentas nutarė prašyti teis 
mą panaikinti buvusius rinki
mus ir skelbti naujus Darbo de
partamento priežiūroje.

Sillous Huddleston. angliakasią 
unijos La Pollette. Tenn.. sky
riaus pirmininkas, suimtas ir 
kaltinamas, kad dalyvavęs Yab- 
lonskio nužudyme. Kartu su juo 
yra kaltinamas jo žentas, duktė 
ir dar du asmenys.



Furiaoll antro

Laisvė ir kraujas
Tautų ir paskiro žmogaus laisvė yra viena pačių 

didžiausiųjų vertybių, tad nenuostabu, kad laisvės vardas 
yra bene dažniausiai linksniuojamas politikoj, visuomeni
niame gyvenime ir dailiojoj literatūroj. Ji yra kaip ir sau
lė, vanduo ir oras, be kurių žmogus negalėtų gyventi. 
Skirtumas tik tas. kad laisvės niekas neduoda veltui. Ma
tyti, toks jau yra žmogaus gyvuliškosios praeities paliki
mas. kad visiems reikalingą ir vienodai brangią laisvę dar 
vis reikia sau iškovoti kraujo aukomis ir tik per kovotojų 
mirtį palikti ją gyviesiems. Ir kas tos tiesos nesupranta, 
kas bijo dėl savo laisvės mirti, tas dažniausiai tęsia ir bai
gia gyvenimą vergijoje. -

O ta brangioji laisvė ypač reikalauja pasiaukojimo 
dabar, kai jai įvairiuose pasaulio kampuose nuolat gresia 
vergiją nešančio komunistinio imperializmo pavojus.

Galime pasididžiuoti, kad lietuvių tauta, atstatydama 
savo valstybės nepriklausomybę su ginklu rankoje, visam 
pasauliui įrodė, kad ji laisvės verta. Ji pakankamai tai iro- į 
dė vėlesniais sukilimais prieš bolševikinį okupantą ir kru
vinose partizanų kovose. Ji ir šiandien tai įrodo, spirda- 
mosi prieš okupantą savo dvasios ginklu ir laukdama lais
vei grąžintis valandos.

Bet, deja, ne visos tautos istorijoje tokiu pavyzdžiu 
švyti. Gal tik pietų korėjiečiai, kurie, laisvės palaimą įver
tinę, nesigailėjo ir nesigaili jokių aukų. Gal Europoje dar 
čekoslovakai, parodę žavintį pasipriešinimą sovietiniam 
rusui pavergėjui. Gi Pietų Vietnamo žmogus gal tik dabar 
pradeda pilnai suprasti, kad dėl laisvės reikia ir patiems 
ligi paskutinio kraujo lašo kovoti, kad jos vieni ameri
kiečiai ar kiti sąjungininkai jiems nepadovanos.

Gi kiti pavyzdžiai yra tiesiog tragiški, štai savo metu 
Tibete, toje padangių karalystėje, veržiantis į kraštą ki-
niečių komunistų armijoms, tibetiečių vadai, dvasinin-; Antroji sistema slepia povojų mūsų kuklius išteklius ne- 
kai ir piliečiai pradžioje tik meldėsi, kad likimas atitolir- Į tikslingai panaudoti 
tų šią nelaimę. Komunistai lamas ir kitus žmones gyvus
degino, kryžiavo, vinimis badė akis, o tauta meldėsi, nes, 
esą, neleistina žudyti net savo priešų ginantis. Meldėsi ir 
Dalai Lama. jų įsikūnijęs Budda. kol kinų komunistai 
pradėjo griauti jo šventovės sienas, o kulkosvaidžiai nu
klojo gatves lavonais. Ir tik tada tauta atbudo ir griebėsi 
ginklo, bet jau buvo per vėlu...

Tas pat šiandien vyksta ir Laose, į kurį krypsta viso 
pasaulio dėmesys. Jos vadai ii- žmonės, rodydami pagirti
ną taikos meilę, daugumoj taip pat meldžiasi, neimdami 
ginklo į rankas, o verždamiesi gilyn Į kraštą komunistai
besimeldžiančius piauna. bado ir šaudo. Aišku, žmonės
ir ten trokšta laisvės, bet nenori dėl jos mirti, laukdami., “ “'į, y'^bn I ” Uutai Krestentieji pavo-
kad kiti iuos eelbėtu. kad kiti už iu laisve mirtų. ™ " i Zi i ,ygiai ™pi-

Įima. Gyvenimas ir žmones žymiai sudėtingesni, kad I Tad dar nelauk Jokub- 
jiems galima būtų taikinti racionalius akademiškus spren- ka. kad užsieny gyvenantie- 
dimus. Sprendimų ieškant, reikia matyti žmones tokius, ji lietuviai nustotų kelti bal-
kokie jie i štikrųjų yra: įvairūs, jautrūs, su savais įpro- są Lietuvos laisvės klausi- nrpfp~nr-flną ..iAta Mflwiwx

-v , r-v • nui“^ ^era vą„a jų zmo- čiaig bei tradicija. Tai nelengva. Nelengva sprendimų mu! Lr tos okupantą rami- ?e universitete kur išbuvo
„iškurnu, broliško sugyvenimo, ™k,mu. ri meld^ ieškantiems atsisakyti asmeninilf tyl nepavyks

mų bei grupinių interesų. į ciam sulaukti.
Tačiau Nepriklausoma Lietuva mums visiems turi i

būti pakeliui — Vasario šešioliktosios idėja visus mus MACK, LAPP, KUCK,

kad kiti juos gelbėtų, kad kiti už jų laisvę mirtų.
Ir taip, tuos liūdnus faktus regėdami, šiandien prisi

mename ir mūsiškius — JAV "lamas“ senatorius ir kon
gresmanus. savo kalbose "taiką“ už laisvę labiau verti
nančius. dar vis tikinčius komunistų gera valia, jų žmo 

(umu, broliško sugyvenimo troškimu. Ir jie "meldžia 
si“ už taiką, bijo kraujo praliejimo, kai priešas žygiuoja 
meluodamas, pavergdamas ir tik tyčiodamasis iš besimel
džiančių, tą kraują upeliais praliejęs.

Bokime vieningi, bet ne vienodi
Inž. Jurgio Valaičio kalba, pasakyta vasario 15 dieną 

New Yorke, minint Lietuvos nepriklausomybes atsta

tymo paskelbimo 52 metų sukaktį.

(Tęsinys)

Netikslu būtų tikėti, kad šitokie protestai yra pasiekę 
didesnės reikšmės ai tuo labiau okupantui pavojingo 
laipsnio. O vis dėlto jie rodo linkmę, kuria gyvenimas ga
lėtų pakrypti, palankiai kitoms aplinkybėms ir pasaulio 
politinei padėčiai kenčiantis.

Kiekvienu atveju tai prošvaistės tamsiame danguje. 

Žvilgtelėkime patys į save

Pažvelgę trumpai i tarptautinę padėtį ir anapus už
dangos, pažiūrėkime į pačius save. Priešingai patriotinių 
minėjimų tradicijai, pažiūrėkime į tai, kuo mes skiriamės. 
Beje, vieni šių skirtumų nuo mūsų priklauso, kiti ne.

Skiriamės mes vienas nuo kito įvairiais atžvilgiais: 
Vieni seni. kiti jauni. Vieni atvykę iš Lietuvos šio šimt
mečio pirmoje pusėje, kiti čia gimę — "jankiai“. Vieni 
mes kultūrininkai, kiti politikuojam. Vieni tęsiam kitų 
pradėtą darbą, kiti pradedam iš naujo. Vieni mes libera
lai, kiti konservatoriai, nors sąvokos kaikam dažnai susi
painioja. Priklausom trylikai partijų ir grupių. Baisu! Ir 
girdime balsus: "visi lietuviai būkime vienos lietuvių par
tijos nariai“.

O, kaip tat būtų nuobodu ir kaip tai iš viso neįma
noma.

Atrodo, kad vis dėlto ar negeriau būti tokiems, kokie 
esam. Gal jvairumas kaip tik yra mūsų stiprybės bei at
sparumo laidas. Tereikia šiuos mūsų skirtumus ar skir
tingumus pripažinti, suprasti ir pagerbti.

Kartų spraga buvo visada ir liks. Jaunimas apžėlė 
plaukais ir barzdomis. Bet iš kitos pusės, juk beveik visi

nepriklausomybės akto signatarai, jei ne barzdom, tai jau 
bent ūsais buvo pasipuošę. Kiekvienas amžius turi savo 
privalumus: jaunimas — energiją, lakią vaizduotę, jaut-Į 
rūmą įvykiams. Vyresnioji karta turi gyvenimo patirtį iri 
šaltesni dalykų svarstymą savo pusėje. Ypatingai politi-' 
koje, bene visuotiniu sociologų sutikimu, vyresnis amžius Į 
yra dažniau pirmenybė, kaip kliūtis. Mes kritikuojame i 
kaliais senosios kartos metodus ir veikimo būdą. Bet per Į 
pastaruosius trisdešimt metų Lietuvos reikalą gyvą išlaikė 
ne kas kitas, bet jie.

Mes turime savo tarpe radikaliai nusiteikusių žmo
nių tiek dešinėje, tiek kairėje. Jie mato tik juodą ar baltą. 
Jie arba nepakenčia bet ko, kas nauja, arba jie griauna 
viską iš pamatų. Jie tačiau taip pat išryškina spalvas ki
tiems. Neretai jie dirbo pirmose gretose. Ir tokių visuome
nėje reikia, kaip druskos... su saiku.

Mes turime organizacijas žmonių ir tokių, kuriems 
civilinė tvarka varžo asmens laisvę. Pirmųjų mūsuose dau
giau. Mes. lietuviai, tuo pasižymim, kad mėgstam planuo
ti, diskutuoti dalykus kartais iki įkyrumo, nekalbant apie 
sugaištą laiką. Ir pamirštam, kur dalyko esmė.

Organizacinio susitvarkymo būdai

KCLBV1S, MK BOSTOR
tfe ■■■ ■ aJBu ...... .. ■■

WUliam Kienast iš Far Hills, NJ„ sako, kad jis ir jo 
žmona norėją turėti tris vaikus. Du jie jau turėjo, o tre
čiojo laukė, žmona vartojusi net specialius vaistus ap
vaisinimui paskatinti. Na. ir pagimdė ne vieną, be... 
net penketuką. Kienast dabar turi septynis vaikus.

Kas kitur rašoma
Aplamai, kalbant apie mūsų visuomenės organiza

cinį susitvarkymą, galimos dvi kraštutinės struktūros for
KO JOKUBKA NORĖTŲ? lenką, rusą ir t.t.“ — "nena- 

tūialu ir negarbinga lietu- 
Vilnies redaktorius S. J. viui slėptis po kitataučio pa-

Jokubka Vilnies,kovo 3 d. varde“, rašoma minėtame 
laidoje rašo, kad "Vis dau- vedamajame, 
giau atsiranda šalininkų, Iškraipyti yra ir vardai, 
kad "laisvinimo“ reikalą Buvęs Jonas dabar — John,

■ reikia padėti į šalį ir visą dė- buvęs Vladas — Walter ir naujų kraštį’kuriuos ivedė
jose, dennanciose sa\o veiklą savo noru ir didele dalimi mesį kreipti lietuvybės islai- panašiai. j j istorijos bei geografijos

kymui emigracijoje“ Mes patys savo vardus ir Į vadovėlius, o ju gyventojus
Taip save guosdamas, Jo- pavardes nežmoniškai iš-1 apšvietė Dievo įkvėptu tikė- 

kubka gerokai apsirinka, kraipome, o tuo ta: pu net jimu be smurto, vien geni 
nes nė ištolo taip nėra, kaip okupantas, išduodamuose pavyzdžiu, be žiaurumų, 
jis rašo ir kaip jis norėtų, užsienio pasuose pavardes kajp kad darė kitos krikš- 

Susirūpinimas Lietuv os rašo lietuviškai, skirdamas čioniškos Europos tautos, 
išlaisvinimu iš nišų okupa- ištekėjusių ir neištekėjusių
cijos ne tik nemažėja, bet moterų pavardes, 
šios rūšies veikla ir jos bū
dai plečiasi ir įvairėja. Ne- £PAUDą BEVARTANT 
mažėja ir musų sielojimasis 
lietuvybės išlaikvmu ne tik 

ir

mos:
Pirmosios atveju iniciatyva ateina iš viršaus — vir

šuje vadovybė, toliau atskiros organizacijos, kiekviena 
dirbanti jai skirtą darbą.

Antrosios atveju iniciatyva kyla pačiose organizaci- 
derinan 

pripuolamai.
Privalumų ir trūkumų turi abi. Pirmoji sistema varžo 

inciatyvą ir sudaro pagrindo ginčams, kas kam vadovaus.

Panašų palyginimą galima būtų pratęsti ir į mūsų 
spaudą. Pagal pirmąją — tikslingąją — sistemą spauda 
remia ir rašo tai, kas tiksliai derinasi su nustatytom gai
rėm ir tikslais. Abiejų kraštutinumų reikėtų vengti. Deja. 
mes neturime savo įsitvirtinusios laisvos spaudos tradi
cijų, kurios vestų tiek rašančius, tiek skaitančius. Šią tra-

* * * * * ■ 1 • ” X* ' V • . ' * bet ir pačioje , kalba leidžiamas The kė vienu žvėriškiausių im-
nuomomų ir minčių pasikeitime lengviau surasti tiesų, j Lietuvoje, kurioje lietuvybę uk’ainian Quarterly žuma-! perializmo darbų. Lietuviai, 

Suglaudus — ir organizacijos srityje tikrasis kelias t moksle ir mene bandoma is- jag apžvei<,}a ra~įą akade- pavyzdžiui, gerai žino kori- 
gieičiausiai bus aukso vidurio kelias. j - Įnuodyti rusiškąja mintimi i ska Muraviova ir Kražių

Mums reikia
j nuodyti rusiškąja

stengtis šiuo keliu eiti/Mums reikia!“- bolševikine agitacija. Čia 
tartis dėl darbo priemonių ir būdų, kad mūsų jėgų be rei- mums V1S1 le re * 1 ir mu'

tejungia.

Taip pavadintas Tėviškės 
Žiburių vasario 26 d. veda-

XT . . , ... . . . • i • x_ masis. Jame rašoma, kaipNetunme buti ™„odi, be bukime vieningi. Lietuva kajkurie lietutiai jškrai £ 
įssrvaduos kartu su kitomis bolševikų pavergtomis tauto-: gavo pavardes

Negyvenkime nepagrįstomis viltimi*

mis bei žmonėmis. Mes tuo tikime, bet kartu turime bu- j Autorius, priminęs, kad, kalba sovietinėje Ukraino- 
dėti, kad čia, užsienyje, Lietuvos pavergimas nebūtų pa-} naują pilietybę priimant’ Je (1935), ševčenko kita- 
mirstas. kad nepavyktų sovietų pastangos įteisinti esamą,buvo patogi proga ilgas. su-į Iručių kalbose (1936). Vo- 
padėtį. Negyvenkime nepagrįstomis viltimis. Būkim pa-1 slavintas pavardes sutrum- kiškai jis parašė — Kaip 
siruošę ir tam atvejui, kad prieš Liėtuvos bylospagerėji- “**“**’ ! nn«r
mą gali tekti praeiti ir blogesnius laikotarpiuą. Nepamirš
kime. kad mūsų priešas šiuo metu yra viena didžiųjų pa
saulio galybių. Ji ne tik nesitenkina iki šiol užgrobtais 
kraštais ir tautomis, bet tiesia savo nagus, naudodama po- 
litiškas-ekonomiškas priemones, vis toliau.

Sutelkime ir materialines priemones

Kad galėtume sėkmingai spirtis prieš tokius pavo
jus, mes turime sutelkti ir savo materialines priemones ke
leriopai gausesnes, kaip dabar. Mes už Lietuvą iš tikrųjų 
nei kovojam, nei aukojam. Siekime to, kad mūsų pastan
gos galima būtų pavadinti darbu Lietuvai.

Duokime pinigais mūsų fondams tiek, kad skaudėtų, 
nes tik tada ramia sąžine tai galima bus pavadinti auka, 
o ne simboliniu prisiminimu.

Mes Lietuvai padėsime ne kalbomis, bet konkrečiais 
darbais. Visi tokie darbai laukiami, visų talka reikalinga.

Informacija į kraštą ir į įvairias pasaulio dalia yra 
mūsų veiklos pagrindas. Dabar žinios siunčiamos per 
spaudą ir per kelias radijo stotis. Visi mato ir supranta 
reikalą tobulesnės žinių telkimo ir skleidimo organizaci
jos, kaip iki šiol.

Šis reikalas, kaip eilė kitų, laukia medžiaginės para
mos. Netektų abejoti, kad jūs šiuos reikalus suprantate 
ir paremsite tiek savo auka čia šiandien, tiek parama nau
jai Tautos Fondo valdybai.

Ne vienodi, bet vieningi tikėkime laisvą Lietuvą ir bės rodiklis. Iš jos atpažinsi 
remkime jos bylą savo minties, ryžto bei iždo ištekliais. 1 anglą, prancūzą, vokietį,
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Pernai North Carolina 
u-tas išspausdino profeso
riaus Lowellio Tilletto kny
gą The Great Friedship: So- 
viet Historians on the Non- 
Russian Nationalities.

Didrusių istorikų pažiū
ros mums įdomios, bet jos 
nėra nuosekliai mūsų tyrinė
tojų surinktos ir aptartos. 
Profesorius 1 illettas dau
giau dėmesio kreipia Kau
kazo ir Vidurio Azijos did- 
lusių imperijos tautoms, taip 
pat gudams ir ukrainiečiam, 
negu baltiečiams. Gal tai 
kliudė anglų kalba jam pri
einamų šaltinių stoka.

Didrusių istorikai, atrodo, 
stengiasi savo tautą baltin- 

iti. Pavyzdžiui, Karamzinas 
I (kuris prilygo mūsų S. Dau
kantui. kartais pernelyg gy
rusiam senovės lietuvius) 
savo tautiečius šitaip vaiz
davo :

"Nereikia nei rusu būti. 
o tik pasiskaityti padavimus 
tautos, kuri savo drąsa ir 
narsumu užvaldė devintą 
pasaulio dalį, rado daug

PUCK

ukrainiečių

vyko metų amžiaus su 
ukrainiečių "dypukų“ srove 
1947 m. ir netrukus savo

veno Washingtone
apsigy- 
ir ten

mirė.
Prieš karą jis buvo kalbi

ninkas. Ukrainiečių kalba 
i parašė veikalus: Kaip suda
romi ukrainiečių būdvar
džiai (1921). Ukrainiečių 
būdvardžių reikšmė (1926), 
Ukrainiečių pradinių žodžių 

j daryba (1929), Ukrainiečių

Kitas žymus rusas Po- 
krovskis visai kitaip žiūrėjo 
į Karamzino keliamą didin
siu "drąsą“: jis devintos pa
saulio dalies užvaldymą lai-

minę ir politinę veiklą per- į ką Muravjovą ir Kražių 
nai mirusio ukrainiečių ka- skerdynių Klingenbergą, nė 
taliko profesoriaus Roma- ! neminint Stalino ir jo planų 
no Smal-Stockio (gimusio. vykdytojų. Pokrovskis buvo 
1893 m.). Amerikon jis at- teisus, smerkdamas didru-

pinti taip, kad jos paliktų I ukrainiečiai pasidaro daik- 
lietuviškos. pav., iš Bara- tavardžius (1915) ir Ger- 
nausko — Baras. Alšausko i manM . kultūrinis poveikis 
— Alšėn,as Lukoševičiaus ukrainiečių kalbai (1938). 
Lukas, ir pan., pastebi: Amerikoje jis savo dėme-

"Deja, nevisi tautiečiai, i si kreiP? 1 politinius savo 
keisdami pavardes, nuėjo į tautos siekimus, amerikie- 
lietuviškumo linkme. Dalis, čiams nušviesdamas diflru- 
jų panoro būti vietiniais j sip imperializmo žygius. To- 
"bajorais“ ir savo pavardes dėl augly kalba parašė: Sla- 
suanglino, suispanino, su-' vai ir teutonai — seniausi 
portugalino. Pav., Mackevi- slavų ir germanų santykiai 
čius pasidarė Mack, Lapins-i (195C), Tautybių klausimas 
kas — Lapp, Kukutis — Sovietijoje ir rusų komunis-
Kuck. Pukėnas — Puck ir 
t. t

"Ką reiškia toks pavar
džių žalojimas? Pirmiausia, 
tai ženklas, rodąs tautinio 
sąmoningumo stoką. Joks 
sąmoningas tautietis savo 
lietuviškos pavardės neža
loja. Jis ją pakeičia, t. y. 
sulietuvina, jeigu slavišku- 
mo ar kitokios bangos buvo 
iškreipta, nulietuvinta. Jei. 
pvz., Mackevičius yra sąmo
ningas tautietis, savo pavar

tų imperializmas (1952) ir 
Pavergtosios tautos (1959).

Iš viso jis yra parašęs a- 
pie 160 įvairių straipsnių 
įvairiems žurnalams. Ukrai
niečiai jį išrinko Ševčenko 
mokslų draugijos preziden
tu. ši draugija surinko $450, 
00 aukų ir pastatė poetui 
Ševčenko paminklą Wa- 
shingtone.

Lietuviuose profesoriaus 
Smal-Stockio akademinei ir 
politinei veiklai prilygo mū-

dę pakeis ne į Mack, o į į su prof. A. N. Tarulis, ang- 
Mackus ar Mockus. Juk as- lų kalba išleidęs tris veika-
mens pavardė yra jo tauty-

sių šovinizmą, kurį smerkė 
ne vien Marksas ir Engel

sas, bet tuo tarpu net ir pats
Leninas.

Velionis Jona3 Kardelis 
pasakodavo, kad. Lietuvos 
užsienio reikalų ministrui 
Urbšiui nuvykus iškviestam 
pas Staliną ir Molotovą į 
Maskvą. Stalinas, pirštu ro
dydamas į Molotovą, Urb
šiui taręs: ”On velikoros, u 
rach ruky zagrėbajuščije“ 
( Jis didrusis, o jų rankos y- 
ra grobščios“). Gal ir Stali
nas rodėsi niekinąs didrusių 
šovinizmą, nors. antrajam 
pasauliniam karui jo naudai 
pasibaigus, Maskvoje per 
banketą kėlė taurę vien už 
didrusius, neminėdamas ki
tų Sovietijos tautų.

Prof. Tillettas iškelia Vid. 
Azijos tautų neapykantą 
rusų "poselencams“, ku
rie, kaip žinoma, nei Lietu
voje gero vardo neįgijo. Jis 
nurodo ir dabartinių sovie
tinių istorikų nemalonią pa
dėtį : jie turi girti, kad did
rusių okupacijos kitoms tau
toms nešusios "pažangą“, ir 
kartu nenuvertinti ir šių 
tautų didvyriškų (pav., kau
kaziečio Šamilio) kovų prieš 
carų valdžią, kurią savo re
voliucijai pateisinti ir sovie
tų istorikai priversti vaiz
duoti atžagareiviškai.

Lietuvoje istorikai, atro
do, turi taip pat nepatogiai 
raitytis, iš vienos pusės vaiz
duodami kovą prieš carizmą 
kaip pažangos bruožą, o iš 
kitos didrusiško šovinizmo 
naudai stengdamiesi nesu
niekinti rusų ir nepadidinti 
neapykantos dabįgrtiniamslūs, aiškinančius didrusių „ 

imperializmo spaudimą lie-( po*®wncams . 
tuviams

• •
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KAS MUKO NEVEIKIA. 

IO NIEKAS NBPBK1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas TAS DUONOS

iksos Devenienes laiškas J
PATERSON, N 

Lietuves vėliava prie; Mirė J. J. PecuEcu Vąiriežiai ražo apie lietuvius

LAWRENCE, MASS. VOKIETIJA

Nuo atvykimo į Ameriką 
1940 m. esu SLA narė. Be
veik nepraleidau nei vieno 
SLA seimo ir aplamai esu 
aktyvi kuopos narė. Netie
sioginiai esu prirašiusi daug 
narių. Todėl visai nenuosta
bu. kad gavau daug paklau
simų, ar sutinku kandida
tuoti j Pildomąją Tarybą. 
Turėjau atsakyti — ne. Ir

Margaret Kienast iš Far Hills, NJ^ džiaugiasi vienu iš 
penkią savo pagimdytų kūdikių vienoje iš New Yarko 
ligoninių.

/■;Vasario 16-sios ryfi|Pa- Vasario 13 d. mirė 89 m. ‘ Iš Vasario 16 gimnazijos 
tersono i_B vaidyba suorga- amžiaus Juozas recunca, gi- mokytojo t. Skėno atsiųstų: 

l nizavo delegaciją pas mies- męs Antaigio kaime. Lietu- V austrių io-sios minėjimo j 
to merą Lawrence F. Kra- voje. Venoms į Ameriką at- programų ir vokiečių spau-! 

j mer. Delegacijoje dalyvavo vyko jau atitarnavęs rusų uos iškarpų matyti, kaip! 
T. * ... 'kun. V. Dabušis, K. Čižiū- kariuomenėje 1906 m., čia g.ašiai ta mena buvo pann-!

bės lavino*1* i«iSw I nas» J* Ja nas’ V’ čižiū' uirbo *° IabrlKe- turė’; nt 153 ir koRl atšarsi J1 
sukaktis čia naminėta nas’ A* šaulys» z- Šaulienė, jo savo mažą spaustuvėlę.' i acto vokiečių spaudoje.

“J.oo j raišio Vita Matusaitienė ir Angelė' Velionis buvo geros širdies: Vienas iaikrastis savo il-
__ ;____ T :L,..į..’iFtankaitienė. !žmogus, daug kam pagelbė-;gąatraipsnj pavadino: ’Pa-

Vizito metu meras pasi-'davo. Prieš porą metų jis,sipriesrrnmas (Lietuvoje.— 
j rašė p/oklamaciją. ir Lietu-' rimtai susirgo ir nuo to lai-i Kel. red.) šiandien uar ne-

LONG BEACH, CAL

Gražiai paminėjome 

brangią sukaktį

Minėjimą
klubas.

rengė Lietuvių
ne todėl, kad man būtų sun- . ...
kui SLA posėdžius važinė-! Minėjimą pradėjo ir jam, vos vėliava buvo iškabinta! ko jau visai nebepasveiko.! palaužtas“, kitas — ’ Pasi 
ti — kelionės išlaidas pati vadovavo klubo pirm. Vy-; visai savaitei prie miesto ro- Iš ligoninės reikėjo jam eiti į priešinimas tebera, tik lor- 
galėčiau sumokėti, bet jau- tautas Tamošaitis. Invoka-! tušes. .
čiu, kad. norint Susivieniji- ciją sukalbėjo prel. Jonas* Vakario 10-*ios minėjimas 
mui pasidarbuoti, reikia ne Kučingis. Amerikos himną Patersone, kaip ir visose 
tik posėdžiauti, bet ir ak- ™ ------- T ® —
tyriai dirbti tarp narių, rei
kia jiems padėti jų veiklo-

sugiedojo solistė Stasė Kli- 
maitė-Pautienienė. Po gar
bės konsulo Bielsio sveikini-

į senelių namus, vėliau iš ten mos pasikeitė“, trečias — 
vėl j ligoninę ir vėl į senelių^ „Laisvė per Luropos susivie- 
namus, o iš ten j Clover Hill! nijimą“ ir t.t?

kitos? apylinkėse. LB apy- 'ligoninę, kur IĮ dienų pasir-! Tą dieną Huettenfeldo 
linkės valdyba * "kruopščiai gęs ir mile. ! kapinėee buvo atidengtas

Velionis buvo viengungis, i ir paminklas Erdmonui Si- 
Lietuvoje paliko liūdinčius monaiėiui, Mažosios Lietu

r____ „ . ruošėsi Vasario 16-sios mi-
je, ar tai surengiant visą nimo kalbėjo pagrindinis! nėjimui. Ilgai lauktoji die- _ 
kultūrinių ir visuomeninių kalbėtojas dr. Zigmas Kur- j na. vasario 22-ji. pasitaikė trolio sūnų ir dukterį su šei-! vos įžymiam veikėjui, kuris 
parengimų maršrutą, aplan- gis. Jo kalba buvo išklausy- j graži ir šilta, nors kiek ir; momis, kuriuos gausiai šei-j mirė pernai vasario mėn. 
kant kuopas ir t.t. ta su dideliu susidomėjimu.1 vėjuota. Žmonės tiesiog i pė, o čia vietoje daug gerų Iškilmingame minėjime

Solistai Stasė Pautienienėi Plaukte plaukė į Patersono Į draugų, kūne prie jo karsto j Bundestago atstovas prof.
Tas turėtų būti daroma iš jr Kvirinas Dargis padaina- į • Kazimiero parapijos ' sunešė daug gėlių. ' Schaehtschabel skaitė pa-

pareigos būnant Taryboje, !v0 gražių liaudies dainų ir j bažnyčią ir salę. j Pamaldas atlaikė unitarų skaitą tema „Mintis Lietu-
visai neatsižvelgiant, ar kas pelnė smarkių publikos plo-! Bažnyčioje 10:30 vai. bu-‘ bažnyčios kunigas Henry! vos nepriklausomybės pro-
tau kelionę apmokės, ar ne, į jimų. Jiems akomponavo: vo laikomos pamaldos už j Stonie. Palaidotas vasarioį ga“. Meninę programą atli-
res SLA padaryti tuo, kuo’ muz. Stasys Kalvaitis. į Lietuvą. Lietuviams tokią; 17 d. Bellevue kapinėse. Te- ko Mannheimo aukšt. muzi
jis seniau buvo. reikia veik
ti tokiu pat pasiaukojimu, 
kokiu veikė tie. kurie SLA 
sukūrė. O toli gyvenant nuo 
narių masės, tai būtų sunku.

Dabar, pasibaigus nomi
nacijoms, ir vėl gaunu daug 
paklausimų, todėl sumaniau 
atsakyti per spaudą.

Aš manau, kad SLA or
ganizacijai visada naudin
ga ką rors nauja išrinkti. 
Negerai ką nors versti arba 
visus „išbalsuoti“, bet kiek
vienuose rinkimuose vis vie
ną kitą reikia pakeisti, kaip 
tas daroma visur. Galų ga
le, kam tie rinkimai, jeigu 
nieko naujo nerinkti ir Pil
domąją Tarybą keisti tik ta
da, kai kas miršta?

Agituoti už tą ar kitą as
menį aš nenorėčiau. Aš ger
biu mūsų Susivienijimo na
rius, jie turi savo nuomonę 
apie visus kandidatus. Aš 
džiaugiuos, kad yra naujų 
kandidatų. Tas rodo, kad 
mūsų organizacija dar yra 
gyva. Nenorėčiau narių

. ’ brangią sukaktį minint, at- nai kalbą pasakė laidotuvių kos mokyklos styginis kvar-'
Onos Kazutienes vado- VyjęO jr tryS valdžios parei- direktorius C. Volungus., tetas, kurio beveik visa pro- • 

vaujamas jaunimas gražiai gQnaj — kongresmanas Ro-' Stonių namuose visi laidotu- grama buvo lietuviška — į 
pašoko kelis tautinius so- poe genatorfus Har-! vių dalyvai buvo pavaišinti. J. Naujalio Svajonė, M

rison A. Williams, Jr., ir Gili užuojauta velionio Čiurlionio Menuetas ir
miesto meras Lawrence F. artimiesiems Lietuvoje, o' Motgabio Kvartetas A-Dur j raštą, kuriame rašoma kad

kius.
Aukas rinko Aldona Mor-

KĮr j ninkas J. šarapnickas gavo 
Į net keturių valdybos r ariu

soe"ab!>r surinktais. Jie ^ram<;r-.,At^'.ko *r Evening «a jo draugams. Tatį Juo- — Už jūrelių, už narelių, j
lineli A mntnlzn/-. T lAriivni t-Hl <11 H C C fotografas,' zai, ramiai ilsėtis šio krašto. I dalis. | L-lvv ka1hfti .-k '

pasiusti Amerikos Lietuvių kurio džka ,ietuviai pasigal/
Tarybai. sino amerikiečių spaudoje. *LS.

Minėjimas buvo baigtas Oficialioji minėjimo da-
Lietuvos himnu.

MOŠŲ TALKININKAI

J. Bakanavičius iš Brome, 
Que., Canada, atsiuntė du 
raujus Keleivio prenumera
torius — Rapolą Karalevi- 
čių iš Bedford ir Kazį Ol
šauską iš Frelichsburg, abu 
Que.. Canada.

. būvy tegalis kalbėti tik sa- 
... , gimnazijos vo o ne valdybos vardu,

mokinių ehoras, vadovauja-: _ .. ..
mas K. Motgabio. sudaina-; Svečia* is toliau

Vasario 16

! lis prasidėjo 3 vai. popiet 
Kaip atidarydamas minė-i 

jimą pabrėžė Patersono LB 
pirmininkas K. čižiūnas,:

, čia minima dviguba sukak- 
1 tis: 1918 metų ir Mindaugo! 
laikų Lietuvos. Pasveikinęs
susirinkusius, jis pakvietė SLA 2-sios apskrities šuva-t sudainavo 5 dainas. 

Minint Lietuvos nepri- i pirmininkauti A. šaulį. į žiavimas bus sekmadienį, 
klausomybės atstatymo pa-! Invokoci ją skaitė Šv. Ka- kovo 15 dieną 12 vai Lie- j 
skelbimo 52-ją sukakti, A- zimiero parapijos klebonas tuvių Piliečių klube, 78 Ver-. ST CATHARINES 
merikos Lietuvių Tarvbai kun- J- Kinta. Po Amerikos non gatvėj. j
Lietuvos laisvihimo reika- Įir Lietuvos himnų Angelė Visos kuopos prašomos iš-

Stankaitienė perskaitė Ne- rinkti atstovus ir suvažiavi-

J. M.

MIAMI, FLA. 

Suaukojo $1,048

lams čia suaukota $1.048.
Stambiausi aukotojai — 

Ban Kuraitis $100, po $25— 
O. ir P. Svilai, J. ir J. Gu

vo 4 dainas, o šokių grupė1 
pašoko 4 šokius irgnergaičių
grupė vieną šokį. Abiejų šių COLBORNE, ONT.
grupių vadovė E. TamoŠai

WORCESTER, MASS.

SLA 2-sios apskritim
suvažiavimas I tienė. Iš Wupperthalio atvy-

I kęs Baltijos kvartetas. J. 
Norime pranešti, kad Jasulaičio vadovaujamas,

priklausomybės aktą. Sve- me dalyvauti, 
čiai pasakė sveikinimo kal
bų, po kurių jie buvo apdo- ’ 

pirmininkaujantisžauskai, A. ir S. Kamaraus- į ^dčkoio "už atsilankvma 
kai, J. ir V. Jankai, P. ir V. ip 
Krausai, J. Kumskis. Po į 
$20 — Stongvilai, J. ir K.

ONT.

us

Vasario 16 d. vienuolyno 
• salėje „Ramovės“ valdyba 
i surengė balių Niagaros pu- 
j siausalio savanoriams-kūrė- 
! jame A. Šukiui, S. Ulbinui, 
j St. Macikūnui ir G. Radvi- 

Naujajam vyriausiajam *“

Valdyba

P««erbė naująjį

vyr.Pagrindinę paskaitą skai
tė Algimantas Gečys iš Phi-,

----------- i ladelphijos, išsamiai ir jau-; ko Betariu iš St. Catharinesskirstyti j senus ir dipukus, Bukavgcka. O. Kaulakis, nušviečiamas PeWuMohm lirt Colk?-!
nes visi esame lygūs. Malo- S15 E- » A. Mazei- ^ario 16-sios reikšmę, reika-' Paž®rbtl kovo 1 d. Maironio .j į Baliui vado-:

.•_«=_= kos, J. Kasmauskas , ]8 dabar kovoti dėl Uetuvos yavo skairtų veikėjas b7!
Ramoniene. Po, »10 F. ,ajsvfe ir ieškoti vis naujų,iski mingi pretuau ' Simonaitis iš Port Colborne.!

tos kovos būdų,. . , ”'ve-, "Ramovės“ valdvba na-!
Meninei dabai vadovavo p ,ruošė tam tikrus rastus ku-

tuotininkas. ' , nuos pasinme baliaus daly-1
viai. Tuos įrėmintus rastus 
valdybos pirm. J. Višniaus-Į 
kas įteikė savanoriams-kū-j 
įėjams,

nu ir ramu širdžiai, kad 
kiekvienas nori pasidarbuo
ti. Tai nario pareiga.

Taip pat vertinu senųjų 
veikėjų patyrimą. Jis svar
bus organizacijai, todėl ma
nau. kad reikia visus jung
ti.

Palikdami kiek senų Pil-

Norbutas, Brauklys, V. Og- 
der. F. Rukšas. M. ir J. Ser- 
pauskai, V. Saladžius, V. ir 
B. Tamuliai, Sandaros 52 
kp.. SLA 44 kp., O. ir L Sta- 
siuliai, A. Dičmanas, Kri- 
ninlas, V. Stasiūnas, O. ir J. 
Strodomskiai, M. ir A. A-

domosios Tarybos narių ir leknos, A. ir L. Telšinskiai, 
ta pat progo pasirinkdami ir M. Bačiūrienė. S. ir D. Jas-
naujų kandidatų, mes ge 
riausiai patarnausime mūsų

bučiai, Gareliai, E. ir J. Svi 
lioniai, V. Bitėnas. Br. Ser-

organizacijai. Nebus užme-jF31^8-. vietos stokos 
timų, kad niekas nenori nau- Į daugelio kitų aukotojų ne- 
jų įsileisti, kad naujiesiems! Fa^ine čia paminėti. Red.).
nėra galimybės pasidarbuo
ti, kad jie nepageidaujami.

Taip pabalsavę, būsime 
vieninga SLA šeima, kurio
je ir seni tėvai ir geri suau
gę vaikai gražiai sugyvena 
ir gali kartu dirbti.

Ir tik tokia vieninga SLA
šeima gali augti ir stiprėti ir Senas Keleivio skaityto- 
sulaųkti naujų narių, naujų jas Domininkas Diskevičius 
idėjų ir toms idėjoms para-; kovo 12 d. išskrido į Izraelį. Fondui, 
mos.

Miamio A. L. Tarybos 
skyriaus valdyba visiems 
aukotojams nuoširdžiai dė
koja.

Angelė Stankaitienė. Čia 
solistas Stasys Citvaras. a- 
komponuojamas Algfrdo 
Kačanausko, sudainavo Tė
viškėlė, Tamsioj naktelėj. 
Oi. kas? ir Klajūnas. Solis
tas publikos buvo nepapras
tai šiltai priimtas ir turėjo 
dar sudainuoti muz. Kača
nausko Stiprybės šaltinėlį.

Mir ėjimą uždarė Kęstu
tis čižiūnas. čia Antanas 
Rugvs už ilgą ir nuoširdų 
darbą Balfe įteikė garbės 
raštus Jonui Sprinaičiui. Fa
bijonui Sarankai ir Juozui 

Į Jakubavičiui.

ta $900. Daugiausia aukojo' Vaišių metu savanoriai- 
J. Krukonis $100, Virbickai, kūrėjai A. Šukys ir S. Ulbi- 
Klimai, Tamašauskai, Bal- į nas papasakojo atsiminimų 
tučiai ir O. Šepetauskienė— J iš anų Lietuvos laisvės kovų. 
po $25. Buvo proga lr no-: Jie pabrėžė, kad buvo kovo-
rintiems įteikti LB nario į- i į su stipresniu priešu,
našą. {blogesniais ginklais, bet ko-

Minėjimo rengėjai tikrai votojų dvasia buvo stipri.

Jūsų
Alena Devenienė

Mirė Jonas Paurys
Port Colborne, Ontario,

Kanadoje, sausio 30 d. mirė 
senas Keleivio skaitytojas 
Jonas Paurys, sulaukęs 73
metų amžiaus, palikęs liū-• širdus ačiū. 
dinčius dukterį, brolį ir sese- Į 
ri Lietuvoje.

Joseph Johnson iš Easton 
Pa., užprenumeravo metama 
Keleivį Mary Slagerienei iš 
Fhillipsburg, N.J.

Abiem talkininkam nuo-

GERIAUSIA DOVANA 
LIETUVOJE

OFICIALŪS IR PILNAI GARANTUOTI

Dovanų cartifikatąi J
(doleriais ar privilegijuotais rubliais)' 

DOVANŲ CERTIFIKATAIS jūsų giminės gali pirkti 
Sovietu Sąjungoje viską, ką nori, už pusę ar dar Ir 
mažiau kainos.

Reikalaukite katalogo veltai! a
INTERTRADE EXPRESS CORP. j

125 East 23rd Street, Seeond Floor J
New York, N.Y. 10010. Tel. 982-1.<3#.

SAV AITRAšTI S

Nepriklausoma
LIETUVA
m formuoja Kkaltytojas apie pasaulinins ir lietaviSki 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pai 
apie visos mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoją laiSltą skyrių, kuriame lsuMs* 
me abipusiu pasisakymą ir nuomosią kiekvieno visiems 
svarbia problema.
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsą B- 
eivijos toikr»Sfis. ieškąs naują bendradarbiu bei idėją, vi- 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirbu ui 
nepriklausomą l ietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 

Adresas:
7722 George Street. LaSatle-Montreal. 690, Quebec, CANADA

nusipelno nuoširdaus pagy
rimo už tokį puikų šių iškil
mių suorganizavimą fr jB, . ...

_ ..................... pra vedimą. O tie organiza-Į Mikalauskas, L. Bendruo
Po oficialiosios minėjimo toriai ir darbuotojai buvo! menės pirm. J. šarannickas,1
,i,„ ...—i------fPatareono LB valdybos pir-į, skautu vadovas P. Balsas,

ižiūnas. i

todėl ir laimėta
Sveikinimo kalbas pasa

kė parapijos klebonas T. B.

dalies susirinkimo dalyviai 
buvo pakviesti čia pat pasi
vaišinti ir pasidalinti įspū
džiais.

Ta pačia proga dalyvavu
sieji galėjo paaukoti savo rys Antanas Rugys
mėgiamai organizacijai ar,bininkai kun. V. Dabušis,į Keista, bet buvo ir ne-1

. ........................... .... . , . . . susirinkimo, a. šaulys, visos šeiminin- patenkintų, kad toks sava-į
J1Sj ?°iT- 3UWPaz,nV su ?y<į,l į ĮJĮ/įdzioje buvo surinkta $, kės ir, žinoma, apie pinant- norių-kūrėjų pagerbimas bu- i 
valstybės gyvenimu ir ta 803. Tr remiantis paskutinė- ro šimto dalyvių. r vo surengtas. Lietuvių Bend-!
pro^b aplankyti ir Jeruzalę. * mis žiniomis, buvo suauko- Koresp. Į ruomenės valdybos pirmi-

MIAMI, FLA. 

Išvyko į Izraelį

mininkas Kęstutis Čižiūnas,' Sibiro tremtinė O. Šukienė.
vicepirm. Antanas Gudonis, 
sekr. Angelė Stankaitienė, 
iždin. Vita Matusaitienė, na-

St. Kukta ir kiti. Visi kalbė
tojai reiškė pagarba sava- 
noriams-kūrėiams už Lietu-

rys Antanas Rugys ir pagel- ’ vos laisvės iškovojimą



Puslapis ketrlrtag Nr. 10, 1970 m. kovo 11 d.

Iš pavergtos Lietuvos
ii

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Komjaunimo suvažiavimas

Vasario gale Vilniuje i- 
vyko Lietuvos Lenino Ko
munistinės Jaunimo Sąjun
gos 26-sis suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 690 atstovų, 
atstovavusių 273 sąjungos 
nariams.

Suvažiavimas sąjungos 
pirmuoju sekretorium išrin
ko V. Morkūną ir sekreto
riais G. Denisovą, R. Juo
deiką ir V. Klikūnienę.

Be jų vadovybėje yra V. 
Baltrūnas. V. Chadzevičius, 
P. Karvelis. V. Malovas. A. 
Sinkevičius. P. Tamoševi- 
čius ir V. Vaitkevičius.

Atrodo, kad "didžiojo 
brolio“ tikrasis patikėtinis 
vra G. Denisovas.

Paminėta prof. Pranės

Dundulienės sukaktis

Įžymiai etnografei vilnie
tei, 1939 m. baigusiai Vil
niaus universitetą. Pranei 
Dundulienei - Stukėnaitei 
sausio 30 d. sukako 60 me
tų amžiaus. Ji nuo 1949 m. 
kasmet rengia studentų et
nografines ekskursijas, už 
veikalą apie Lietuvos žem
dirbystę yra gavusi daktaro 
laipsni. Nuo 1968 m. ji eina 
profesorės pareigas Vil
niaus universiteto istorijos 
katedroje. Ji ruošia Pabal
tijo istorinį-etnografini at
lasą, netrukus išeis jos kny
ga "Veliuona", ir baigiama 
rašyti monografija apie lie
tuvių žemės ūkio papročius.

Viršuje — Tina (3 me
tui) ir Tiffany (2 me
tu) Cain su sava tėvu. 
Žemiau — John Messick 
iš Tueson, Ariz.. kuris 
kaltinamas pagrobęs mi 
nėtas mergaites iš jų te
tos namu Butier. Ala.

LIETUVIAI TEBETĘSIA 

KOVĄ Ką tik gavome :i Ką dovanoti?
Lietuvos nepriklausomy-* Poilsis ant laiptu, Vytauto Jeigu yra ieikalas ameri-

bės atstatymo paskelbimo Į Karoso eilėraščiai, 50 dide- kieč iui padėviu o:; knygą.
52-ji sukaktis, Vasario 16-ji, | Įjo formato puslapių, kaina tai Keleivio artini-, istracijo-
buvo pastebėta Įvairių JAV $4.00. Į je galite gauti šias tinkamas

rs* * * \ . * Ln • gas.Diena prie ežero, Alo\ zomiestų didžiojoje spaudoje. 
Vieną išimčių savo tyla su
darė New Yorko didieji 
dienraščiai. Plačiai skaito
mas The Philadelphia In- 
uirer dk m artis vasario 15 

dieną šventei paskyrė veda
mąjį.

Jo antraštė: 'Lietuviai te
betęsia kovą”. Nuiodoma, 
kad lietuviai savo žemėje ir 
svetur daugiau kaip ketvir
ti šimtmečio kovojo prieš 
i ūsų riešpaiavimą bei oku

Taip Įamžina Z. Žemaičio;
iatminima Dar vienas Ivanas 

apdovanotas

Melioracijos ir vandens
Velionis prof. Zigmas Že-l 

maltis dar carų laikais pra-Į 
dėjo dėstyti matematiką ūkio ministerijos planavimo 
Vilniaus privačioje mergai-! ir finansų valdybos viršinin- į 
čių gimnazijoje, uoliai da-1 kas Ivan Kirijenko "už ilga-! 
lyvavo lietuvių veikloje, pir- Į meti nepriekaištingą darbą 
mojo pasaulinio karo metu ir aktyvią visuomeninę veik- 
mokytojavo Voroneže M. • lą“ apdovanotas Garbės ras- Į 
Yčo Įsteigtoje lietuvių gim- tu.
nazijoje, -nepriklausomoje j I
Lietuvoje ir vėliau iki mir-i
ties profesoriavo Kauno ir 
Vilniaus universitetuose.

Dabar jo atminimui iam-;

JAV ŽYDAI PRIEŠ 

H. ZIMANĄ

IR PATAIKAVIMUI YRA 

RIBA

Sovietų Sąjungoje daug 
kas eina iš proto, besisteng
dami pagerbti Leniną jo 
100-jo gimtadienio proga. 
Ir čia jau tiek persistegta ir 
pasiekta tokios kvailystės, 
kad net Komsomolskaja 
Pravda dėl to pasipiktino.

Štai. Lvovo inžinierius 
Michailik sugalvojęs "Le
nino dulkių siurblį“, Mask
voje viena šokių mokyklos 
diiektorė paskelbusi ”Leni-

žinti Švenčionių vidurinio-; š. m. vasario 5 d. iš JAV i 
ji mokykla pavadinta Zig-: i Sovietų Sąjungą grižus li
mo Žemaičio vardu. Taip kai sovietinių žurnalistų, jų 
pat pavadinta ir Vilniaus u- tarpe ir Vilniaus "Tiesos“. 
niversiteto Mechanikos ir vyr. redaktoriui Henrikui1 
matematikos fakulteto di- (Genrikui) Zimanui. New( 
džioji auditorija. į Yorko spauda kitą dieną.’

Vilniaus miesto vykdo- vasario 6, priminė prieš ra
inasis komitetas Įpareigotas Sų žurnalistus krašto žydų! 
pastatyti _ antkapį ant prof. į reikštus protestus. Long” Is-, 
Z. Žemaičio kapo Rasų ka-i land Press dienraštis vasa-( 
pinėse ir Įrengti paminklinę rio 6 d. laidoje skelbė, kad j 
lentą prie namo Čiurlionio žydai prieš jų tautybės gy-į 
g-vėj nr. 29. kuriame pasta-į ventojų engimą Sovietijoje į 
raišiais metais gyveno ir dir-t demonstravo ne tik Newj 
bo Z. Žemaitis. . Yorke, bet ir kituose JAV(

Vilniaus universitetas ir miestuose, kur savo 18 die- 
valstybinis spaudos komite- nų kelionėje buvo apsilan- 
tas paruoš ir išleis apie prof. į kę sovietų žurnalistai. (Tai 
Z. žemaiti knygą. į buvo atsakas i JAV spau-

! dos atstovų viešnagę Sovie- 
Akt K. Jurašūnui 70 m. j tų Sąjungoje 1969 m.).

! Dienraštis pažymėjo, kadi 
\ asario pradžioje akto- j lZvestija dienraščio vyr. re

lių5 Kazys Jurasunas minė-j daktorius Lev N. Tolkunov, 
jo 70 metų gimimo sukakti, j susidūręs su žvdu demonst- 
Jis Kauno, Šiaulių ir Vii-i
niaus teatraose vra sukūrę

Ralphie de Jesus, 12 metu am- siūlęs Maskvos namų fasa- 
žiaus, pasakoja, kaip jis pradėjo dus pagražinti Lenino at- 
vartoti narkotikus. Sako. niekas vaizdais iŠ plytų, 
jo nemokęs, niekas nevertęs. bet Podolsko saldainiu fabri-
jis nenorėjęs išsiskirti iš kitų 
draugų, kurie visi .narkotikus 
vartoja.

apie 150 vaidmenų, pats pa
statęs kelis veikalu? ir ugdęs 
jaunąją aktorių kaitą.

Mirė Ch. Alperavičius

Vasario 22 d. Vilniuje 
mirė senas komunistas inž. 
Chaimas Alperavičius, pir
mosios okupacijos metu bu
vęs pramonės ministras, vė
liau vietinės pramonės

j rantais New Yorko viešbu
ty, teigė, jog Į juos nekrei
piąs dėmesio, nes, esą, JAV 
ir Sovietų Sąjunga siekian
čios taikos bei sovietų-ame- 
rikiečių santykių gerinimo.

J ačiau, kaip pastebi New
Yorko apylinkių dienraštis, 
su žydais Į. ginčą Įsileido 
Tiesos vyr. redaktorius žydų 
kilmės — G. Zimanas. Va
landą kalbėjęsis su demonst
rantu vadu J. Birnbaumu, 

"Pasa. Į Zimanas pripažinom.sa,-o pavaduotojas. Auks-j kysju say0 žmonai> kįek žy.
dai mums sunkumų teikė 
keliaujant po JAV miestus. 
Dar niekas man niekur nėra 
priminęs, kaip jūsų krašte, 
kad aš — žydas“. Toliau jis 

1 dėstė, kad Sovietijos žydai 
turi lygias teises su kitais ir 
kad ir sovietuose veikiama 
prieš antisemitines nuotai
kas.

(Elta)

tas pareigas jis ėjo ir antrą 
kartą komunistams grižus i 
Lietuvą. Buvo apdovanotas 
medaliais ir garbės raštu.

Būkštauja dėl Vakarų 

Įtakos

Docentas Henrikas Zabu
lis Literatūros ir Meno sa
vaitrašty teigia, kad "Sveti-' 
mų dievų galią kuo toliau,! 
tuo labiau pradeda justi ir j 
mūsų visuomenė, ypač jau
noji jos karta.“ Tie "sveti
mieji dievai" — iš Vakaru 
ateinanti Įtaka

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $6.00.

Barono eilėrščiai mūsų ma
žiesiems. Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės iliustracijos, 
10 psl.. kaina $3.00.

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto, 55 psl. kaina $2.00.

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, Vaižgan-j 
to straipsniai. 40 psl.. Kai
na $1.00.

Lietuvos Vyčio pėdsakais,
Juozo Strolios 1940-1945 m. i 
atsiminimai, 
na $2.00.

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

Tundra Talės, Manyland 
Eookj leidinys paaugliams 
pasiskaityti anlų kalba a- 
pie gvvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pusi. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5-00.

Timeless Lin . -3.nia — pa- 
i rašė buvęs JAV atstovas 

Lietuvėj Ower J. C. Norem, 
239 psl., kaina $4.

176 psl., kai-!
kas tebisi 

tai
Lietu

vos istorijos bruožus. Juos 
priminęs, dienraštis teigia: 
'Kova dar nebaigta. Tauta, 

kuri rebuvo nugalėta per 
120 metų, negali žlugti per 
vieną šimtmečio ketvirti. 
Komunistinis pavergėjas ne
gali lengvai palaužti tautos, 
kurios kalba bei kultūra sie
kia daugiau nei 700 metų. 
Tas lietuvių ryžtas bus aiš
kus Visame krašte. JAV lie
tuviams susirinkus atžymėti 
savo nepriklausomybės die
na".

paciją. Esą. 
tuo lietuviu

jei
atkaklumu.

pakanka pažvelgti Kultūrines gaires pasako-
se, II knyga, parašė Vytau-, mok2!ltiems 
tas tagdanavieius, 3o7 psl.,; nol.intięms 
kaina So.00.

lai labai gera dovana ne-
škai. bet 

susipažinti su
Lietuva.

"The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės:

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl.,I

V11SeliaiS’ kaina —i vės), 128 psl., kaina $3.95.
yO.Uv.

Broliai balti aitvarai, "The Ordeal of Assad Pa- 
Henriko Nagio elrėraščiai, ®ka" (L Šeiniaus), 61 psl-, 
Prano Gailiaus iliustruoti, kaina $2.00.
72 didelio formato puslapiai.! Vytautas the Great Grand 
puošniai išleista knyga, kai- Duke of Lithuania by dr. Jo

seph B. Končius, 211 psl..na

Tas pats dienraštis kitoje 
vietoje Įdėjo pasi 
su dviem 
lietuvaitėm, šiuo metu studi-

Varpas nr. 9, 220 psl. rašo psl.. kaina kietais 
per 20 autorių, sis žurnalo $3.00. minkštais $2.0 
numeris varingai Įdomus, jo .

Įkalbėjimą! kaina $2.50. * | ”Lrifeuantaia..d oi h«
— —- - ‘roes, paraše L- valiukas1950 m. gimusiom Po Dievo antspaudais,

Vytauto Didžiojo godos. Le-! k-vn-1 Cr*
. .... . ... . * ijuopanciom Philadelphijos’ onardo Andriekaus eilėras-

no jubiliejaus s^kių yarzy- kolegijoje, Kristina I dail. Telesforo Valiaus
bas , kažkoks Sirotkm pa- Kutkute ir Auste Pečiūrai-! ikustruoti, 106 psl., kainai

į te. Jos dienraščio bendra-! §3.00.
; darbi painformavo apie va-' Tau, sesute, Prano Lem- 
1 sario 15 d. Philadelphijos. ^er-° gyvenimas, kūryba, 

... = mieste buvusį Vasario 16-’ prisiminimai, 269 psl.. iliust- 
s tortus pradėjo minėjimą ir apie tai,1 mota, kaina minkštais vir-kas kepamu

gražinti iš šokolado paga
mintais Lenino atvaizdais.

Komsomolskaja Pravda 
redaktorių tie saldainiai, 
matyti, labiausiai papiktino, | asMidžiavim< 
nesis vaikų sučiulpto Lem- 
no nieko nebeliks, o išmė
tytus su Lenino paveikslais

vi;
>3.

POPULAR LITHUANL 
AN RECIPES- p.-rašė Juzė 
Daužvardienė. kaina 32.50.

n v
o S

sios minėjimą ir a .... 
kad šiame mieste, gyvena 'šeriais $3, kietais —$4.
14,997 lietuvių kilmės gy-j Šeštoji pradalgė, literatū- 
ventojai. Laikraščio žo-H'os metraštis, rašo 17 auto- 
džiais. abi lietuvaitės ne be . rYL 400 psl., kaina minkštais 

rimo pastebėjo i viršeliais $3.15. kietais $3./o 
kad "Lietuvoje, kur laisvės Smilgos, A. Giedriaus lojmar.ienė. 
troškimas dar nėra išblėsęs,' aP'2k vmų, 204 psl., kaina 

. . , turėjo Įvykti Vasario 16 mi- minkytais viršeliais $2.50,
popieriukus mindzio. gatve- j pogrindyje„ Jos« kietais - $3.75.

j aummui

se praeiviai 
tais...

• • V ****•-»* J • v
purvinais ba-į nurcdė Lietui os partiza- Gatvės berniuko nuotykiai

RAGINA MINĖTI

SVARBIAS SUKAKTIS

Gegužės 15 d. sukanka 50 
metų, kai laikinoje Lietuvos 
sostinėje Kaune susirinko

; nų kovas. Esą šiuo metu Lie-, —K. Spalio apysaka jauni- 
į tuvos gyventojai vykdo pa-( mu* senimui, U laida, 527 
: syvų pasipriešinimą, tikėda-’ Ps^- kaina $4.
mi sulauksią naujos nepri-! Atsitiktiniai susitikimai, 
klausomybes dienos. į Kazimiero Barėno 14 ido-

. mių apsakymų, 216 psl., kai- 
Philadelphijos dienrašti; na $2.50. ”

apie lietuvių minėjimą dari MUfordo gatvės elegijos,
Steigiamasis Seimas, visų informavo ir Gabr. Mironas, ’ kad Keleivio administraci 
Lietuvos gyventojų demo- apylinkės pirmininkas, 

nurodęs, kad lietuviai gau
ną daug padrąsinimo iš a-

kratiniu būdu išrinktas 
Tai buvo nepaprasta

svarbus įvykis visoje Lietu-; merikiečių. Jis priminė, kad 
vos istorijoje. Steigiamasis; šiajs metais iš tikrųjų mini- 
Seimas. kaip tikrasis Lietu-:ma 719-jį Mindaugo laikais

Gvatemalos partizanas Jose Gi- 
ron-Calviilo. kuri policija buvo
suėmusi, bet iškeitė Į partizanų j VOS Šeimininkas, paskelbė : Įkurto 
pagrobtą užsienio reikalų minist. savo tautai ir visam pasau-
rą Alberto L'entes Mohr.

DAR VIENA AFRIKOS 

RESPUBLIKA

liui apie visiškai atstatytą 
Lietuvos valstybinę nepri
klausomybę.

Dabar jau pats metas vi
so pasaulio lietuviams reng
tis paminėti šią nepaprastai 
svarbią sukakti. Be to, bir
želio 15 d. sukankant sovie-P.aeių savaitę Rodezija j/os rieS Lietuva

trauke oaskutimus rvsius-......j___ r.‘.nutraukė paskutinius rysius 
su Britanija ir pasiskelbė 
respublika.

1965 m. ji vienašališkai, 
be Britanijos sutikimo, pasi-

30 metų sukakčiai, dera abu 
Įvykius sujungti ir juos iš- 
rvškinti ne tik saviesiems, 
bet ir svetimiesiems.

Vliko valdyba kviečia vi
sose vietovėse gyvenančius

valstybės sukaktis.
Šalia straipsnio Įdėta ir 

abiejų lietuvaičių, Kristinos 
Kutkutės ir Austės Pečiū- 
raitės nuotrauka tautiniais 
1 ūbais.

(Elta)

DAR YRA IR TOKIŲ 

TAMSUOLIŲ

BITĖS, parašė Liuda Ger- 
Duug gražių Z. 

Sod< ikienės iliustracijų, kai
na $3.50.
KREGŽDUTĖ. I dalis (va

dovėlis). parašė A. Rin- 
kūnas, 119 psl., kaina 
$2.75.

NARDŽIO PULKAS, apsa
kymėliai, parašė Balė 
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- 
mu. 186 psl., kaina . $2.

MEŠKIUKĄ S RUDNOSIU
KAS. eiliuota pasaka, para

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

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

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ........................... $1.80.

GINTARO TAKAIS. J. Ma
rtinės eilėraščiai, daug ilius
tracijų. 64 psl.. kaina $1.80.

Skaidrytė. Balės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapniekienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le-

dideli susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.55, kietais vir
šeliais — $3,75.

Draugas don Canrillo, 
Įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Be to, esame gavę nedide
lį kieki teisininko P. Šulo 
parengto leidinio "Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentu pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

Ošiančios pušys, Halinos 
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psi., kaina $2.50.

Fayetteville, Ark., ligoni
nėje guli seserys Cindy Pe- 
rez. 16 m., ir Sheila Garmon. 
28 m. amžiaus. Keli asme
nys, jų tarpe ir šeimos na
riai, jas taip mušė, kad vė- 

. . .. , liau reikeio vežti 1 ligoninę,tos organizacijų vadovybėm, tarnsmollai jas laikė
arba sudarant specialius , JA -it-, •/* burtininkėmis ir mušdamitam reikalui komitetus.

skelbė nepriklausoma bet |ietuvjus ne,de!siant lėti 
dar pripažino karalienę. įs mirėjimui iniciatv. 
Praeitą savaitę ir tą rysi nu- vos imtjs atitinkamoms vie. 
trauke.

Podezija turi 4.5 mil. gy
ventojų. iš kurių tik 241,000 
baltųjų, bet visa valdžia yra 
jų rankose.

Balandžio 10 d. bus nauji 
parlamento rinkimai jau pa
gal naują konstituciją, ir nė
ra abejonės, kad juos laimės 
dabar valdanti partija.

(Elta)

LIETUVA KONGRESE

Vasario 16 proga JAV 
kongrese apie Lietuvą iki 
vasario 28 d. imtinai kalbė
jo 19 senatorių ir 72 atsto
vų rūmų nariai.

norėjo iš jų išvaryti velnią.

Vadinasi, greta mėnulį 
pasiekusių ir besirengiančių 
net i Marša skristi astronau
tu dar čia turime ir senoviš
kų velniu varinėtojų iš žmo-

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba ”The Cemetery of Na
tions in the Siberian Tund
ra“, 112 psl., kaina $1.75.

Lietuvių kalba ta knyga
gaus kūno. Įvairi ir Įdomi ta jau išparduota. Ji labai tin- gendos, parašė Jonas \alai- 
Amerika! ka dovanoti kitataučiams, tis, kaina $2.25.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

f?

Pasikalbėjimas ' 
Maikio sa Tęva

LIETUVIŲ FONDO 

SUVAŽIAVIMAS

Jis buvo Chicagoje vasa
rio 28 d. Dalyvavo 105 as
menys. atstovaudami 2,418 
nariams. Pasikeisdami pir
mininkavo di. P. Kisielius. 
V. Kutkus ir V. Kamantas. 
Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
artinamas! prie 700,000 do- 
eiių. Manoma, kad per dve
jus metus bus pasiektas mi- 
.ionas dolerių. Tikimasi tiks
ią atsiekus nesustoti, bet 
žengti prie antrojo miliono.

Šių metų pradžioje narių 
buvo 2,555. Mirusių narių 
buvo 84 su įnašu 28,761 dol.

AUGINA ŽMOGŲ 

BONKUTĖJE

Anglijos mokslininkai da
lo bandymą išauginti pirmą 
žmogų stikliniame laborato
rijos mėgintuvėlyje. Į ji yra 
patalpintas gemalas, kuris, 
aprūpintas atitinkamomis 
maisto medžiagomis ir rei
kiama temperatūra, vystosi 

I taip, kaip ir normaliose ap
linkybėse.

Vėliau toks paaugęs ge
malas gali būti perkeltas ir 
i kralikę, o dar vėliau —įso
dintas vaiku norinčiai mo
teriai, kuri jį galėtų jau vi
sai subrendusi pagimdyti

I
NEW YORK, N.Y. 

Įvairios žinios
k

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

- —----- x—o------- v.. > . \
Žinoma, visa ta procedū-HOl mirusiojo atminimu

ra dar vra bandymų stadi
joje, bet žinia apie buteh 
auginama žmogų jau sukė
lė ka?kuriu sluoksnių didėt' 
pasipiktinimą.

Toki bandvma vienas 
mokslininkas kadaise buvr 
pradėjęs daryti Šveicarijoje 
bet buvo iš ten išvytas sv 
visa savo ’Taboratcf-ija“.

užsienio politiką. Kai buvęs 
prezidentas Johnsonas nu- 

itarė nutraukti Šiaurės Viet
namo bombardavimą ir ge
neralinis štabas su tuo su
tiko, tai iš Vietnamo turėjo

— Maik, ar tu girdėjai, f — O kur dabar tas kubie- i Į M ashingtoną atskristi ČIA 
kad Kubos komunistai pa-, čių pagrobtas laivas? Ar jie ■ žvalgybos viršininkas ir 
grobė Amerikos laivą? ' ’ ji laiko, ar paleido? ■ duoti savo parašą, kad jis

— Skelbiamos žinios sa-į ^am nesipriešina. Be jo pli
ko, kad paleido. Bet tai r.e-į tai1!m.° prezidentas su gene- 
didelis laivas, kaip ir visi
žvalgybos laivai.

— Tai ką. ar tu mislini,
kad tai žvalgybos laivas?

— Girdėjau, tėve.
— Nu. tai kaip tu lekuo

ji. kas gali iš to išeiti?
— O kaip tėvas galvoji?
— Aš rokuoju. kad Ame

rikos prezidentas turėtų ap
skelbti Kubai vainą ir išga- 
labyt visą Kastros pakale
ntą, kaip amerikonai daro; 
Vietname — napalmu degi
na.

— O ar būtų gerai, jei 
tėvą kas aptaškytų degan
čiu napalmu?

— Už ką mane? Juk aš 
ne komunistas, geras žmo
gus.

— Bet komunistai sako. 
kad ir jie geri žmonės.

— Tu neklausyk, ką jie 
sako, ale žiūrėk, ką jie daro. 
Laivus ant jūrų užpuola, 
kaip tikri razbaininkai. At
stato į tave armotas ir varo 
tave į savo uostą, be jokių 
ceremonijų.

— Tai buvo apgailėtinas 
įvykis, tėve. Bet, antra ver
tus. kubiečiai nebūtų laivą 
suėmę, jeigu jis nebūtų į jv 
pakraštį nuplaukęs. Ko gi 
jam tenai reikėjo?

— Nu, jis tenai žvejavo.
— Ne, tėve. jis ne žvejy

bos laivas.
— O ką tu žinai?
— Aš. tėve. žinau tą, ką 

Amerikos laikraščiai rašo ir 
radijas skelbia. Washingto- 
ne tas laivas yra užregist
ruotas "Jecelyn-C“ vardu ir 
paaiškinta, kad jo tikslas e- 
sąs "treasure hunting“, reiš
kia : vertybių ieškojimas.

— Kokių vertybių?
— Taigi, taigi, tėve: ko

kių vertybių Kubos pakraš
ty jis ieškojo? Jeigu tenai 
būtų kokių vertybių nusken
dusių, tai kubiečiai, geri jū
rininkai ir narai, seniai jau 
būtų jas suradę. Yra ir ki
tas dėmesio vertas faktas, 
būtent, tas, kad tuo pačiu 
laiku, kai šis laivas plaukė 
Kubos link, į Atlanto van
denyną, tarp Kubos ir Ba
hamų. buvo nusiųstas Ame
rikos pakraščių sargybos 
garlaivis ”Steadfast“, kuris 
stebėjo, kaip tam "vertybių 
ieškotojui“ sekasi, tačiau 
nėjo jo gelbėti, nes nenorė
jo peržengti Kubos trijų 
mylių pakraščio ribos.

nai?

raliniu štabu nedrįso bom
bardavimą nutraukti. Ar tai 
neparodo, kaip galinga yra 
ČIA žvalgyba?

,. . x. — Bet jeigu ji tokia ga-
75 manau; teve-Į linga. kaip tu sakai, tai ko

dėl ji neišnaikina komunis
tų, kurie užpuldinėja Ame
rikos laivus?

Ji yra slapta jėga. tė-

.’ietoj gėlių ir vamkų suau 
kotą 81,551 dol. Suvažiavi 
mo metu atėjo gandas, kac 
. ienas lietuvis, buvęs nuto 
ęs nuo lietuvybės, esą Lie 
:uvių Fondui testamento ke 
iu užrašęs 1.000,000 dole 

rių. Testamentas surašyta: 
prisilaikant šio krašto įsta
tymų ir formalumų, o. be to 
.egistruotas atitinkamose į 
staigose. Tas asmuo neturi: 
giminių nei Lietuvoje, ne 
šiame krašte.

Vadovaujantieji asmenys 
pasidžiaugė, kad spauda ir 
radijas nuoširdžiai talkinin
kauja Lietuvių Fondui, bet 
iš dalyvių tarpo pasigirdo ir 
stiprių balsų, kad spauda ir 
radijas dar aktyviau fondui 
padėtų, kad greičiau būtų 
zalima pasiekti užsibrėžtąj; 
tikslą.

Į valdomuosius organus 
išrinkti tie patys žmonės, ku
rie iki šiol vadovavo ir tvar
kė piniginius reikalus. Daly
viai sąžiningai buvo aprū-

Marida Miškinienė iš Chi
cagos per Feliksą Daukų, 
Sophie Barčus lietuvių radi- 
o progi amos direktorių, sa

vo velionio vyro ir sūnaus 
Kazimiero Miškinio.Sr., ir 
Kazimiero Miškinio, Jr., 
vardu lietuvių kryžiaus prie- 
įiiūlai ir apsodinimui gėlė-? 
mis Ne v.Yorke, buv. Pasau- 
inės Parodos aikštėje, pri-1 
siuntė 8100 čekį. M. Miški
nienė jau treti metai iš eilės 
emia šio lietuvių paminklo' 

priežiūrą stambiomis auko
mis, ir už tai Kryžiaus Glo
bos komitetas jai labai dė-: 
kingas. Būtų gera. kad ir. 
daugiau mūsų tautiečių at
kreiptų į tai dėmesį ir pa-
emtų tolimesnį to kryžiaus 

:šlaikymą bei jo priežiūrą. 
Aukas siųskite dabar, nes ji 
eikia atnaujinti, perdažyti 
r aikštę papuošti, kad gali
ma būtu gražiai reprezen- 
uoti mūsų šalies simbolį. :

Visos aukos siunčiamos 
ižd. Vincui Padvariečiui, 
87-40 127th St., Richmond
Hill. N.Y. 11418.* * *

Kun. Pranas Geisčiūnas, 
Balio reikalų vedėjas. Alek-. 
sandras Vakselis, New Yor
ko LB apygardos pirminin-' 
kas, ir Kęstutis Miklas, Ba-i 
omo vykdomasis pirminin-1 
kas. Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 52 metų 
sukakties proga vasario 20 
d. per Long Island radiją 
WLIR nuo 8 iki 9:05 vai ry- : 
to angių kalba kalbėjo apie 
Lietuvą, jos dabartinę oku-Į

O kodėl tu taip ma-

Viršuje ”Jocelyn-C“ JAV laivelis, kurį buvo pagrobę 
kubiečiai. Apačioje dešinėj jo savininkas Sten Carlson, 
kairėp fotografas Crocket. Įsitikinus, kad laivelis nebuvo 
įplaukęs į Kubos teritorinius vandenis, Kubos valdžia 
laivelį paleido. Dėl pagrobimo kilo daug triukšmo.

JAU IŠSPAUSDINTAS 

’’K E L E I V I O“ 1 9 7 0 METŲ

Kalendorius
Jį redaguoja Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebe- 
jos nepriKiausomyoei atsta- gavo, todėl nesivėlin kitę šiemet jį užsisakyti.
tyti. Šią programą, šiemet. Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 
jau trečioje radijo stotyje,1 d 
:šiūpino K. Miklas. Stotis ūži

" pariją, religinę bei kultūri-s pinti reikiamomis fondo zi- 1 J v v .n§ nriespaudą bei vedama! momis. kurias kiekviena? * T.\ . . • .. .-................ .. • :kovą Lietuvai įslaisvmti irgaieio įsigvti prie registraci-l. ... ,v ’ 1 s ! ios nepriklausomybei atsta-jos stalo.
JAV fondo vra padalyto?

į 64 kvotų apylinkes, iš ku
riu 8 jau įnešė sumas virš

— Todėl, kad tai jau ne 
pirmas toks atsitikimas.
Prieš kiek laiko panašus A- 
merikos laivas buvo komu
nistų suimtas Šiaurės Korė
jos pakrašty. Amerika tada 
labai jaudinosi, nes visam
pasauliui pasidarė aišku, į vadovybei, ką ir kur veikia ■ jr Chicago. Ind
kaip Amerikos žvalgybos' priešas. Ji veikia atsargiai,1 986. Pažymėtina, kad
laivai šnininėia kitu vaktv-l kad niekas j os nepastebėtų, šios apylinkės LB apyl. pir

štai, Washingtonas dabar mojį istoio narįu su 1,000 
pi adė jo vystyti šalia Viet- = dolerių inašu.
namo naują karą. bombai-' įč peip0 paskirta lietuvv- 
duoja Laoso kraštą. Kong- į bės reikalams 33.300 dol. Iš

ve. Kaip tokia, ji atviron nustatytos kvotos. Tuo po- 
kovon neina. Ji veikia iš Į žiūriu Bostono apylinkė pir-
pasalų. Ji yra veikiančios.imauja, įnešusi virš kvotos
armijos akys ir ausys. Ren-Į $3,750. Lemont, Ilk, apylin- 
ka žinias ir praneša armijos Į kė vįrš kvotos inešė $2,1421 1 • 1 • i - *■

laiką nieko neėmė.
♦ * *

I

laivai šnipinėja kitų valsty 
bių pakraščius. Rodos, porą 
tokių laivų ir Kambodija 
buvo sulaikiusi. Dabar ku
biečių suimtas ”.Jocelyn-C“ 
vra geriau užmaskuotas, 
kad atrodytų nekaltas lai- 
vukas, kurį privatinė bend
rovė "Pieees of Eight“ pa
siuntė jūrose vertybių ieško
ti. Bet kas tą bendrovę ži
no? Gal tokiu vardu pava
dintas ČIA žvalgybos veiks
nys? Mes žinom, kad kiek
vienas jos veiksmas turi vi? 
kitokį pavadinimą. Vietna
me jos dalinys turi du pava
dinimu: ”Speciali jėga“ ir 
"Žaliakepuriai“, kurie su 
reguliaria armija nesiskaitc 
ir veikia savistoviai, pana
šiai kaip Rusijoje buvę ”po- 
litrukai“. Tarptautinei pro 
paganclai ji turi "Amerikos 
Balsą“. Slaptiems tikslams 
finansuoti ji sudaro kartai? 
"Raugintų agurkų“ bendro
vę, kartais "Pacifiko paukš
tį“. kartais kitaip. Tikrąjį 
savo vardą ji visada slepia, 
tik laikraščiai dažnai suse
ka jos pėdsakus ir išvelka 
aikštėn. Bet nežiūrint kas 
apie ją skelbiama, ji niekad 
neatsakinėja, tarytum jos 
visai nebūtų.

— Maiki. aš netikiu, kad 
taip būtų.

— Aš suprantu, tėve. kad 
sunku tuo tikėti. Sunku ti
kėti, kad laisvoj, demokra
tinėj valstybėj būtu kažko
kia nematoma valdžia, ga
lingesnė negu matomoji.

— O kodėl ji galingesnė?
— Todėl, kad ji vairuoja

resas tuo susirūpino, ėmė Į vjso lietuvybės reikalams ik' 
protestuoti ir reikalauja. šiol vra skirta 100 tūkstan-
kad valdžia pasiaiškintų, 
ką tas jos slaptas karas 
reiškia? Karo ministeris at
sakė, kad Amerikos karei
vių Laose "nėra“. Bet ko
respondentai praneša, kad 
tenai veikia civilinėm dra
panom apsirengę ČIA agen
tai. Jie tenai saugoja ameri
kiečių stovyklas ir praneša 
savajai aviacijai, kur telkia
si komunistai. Aviacija to
kias vietas bombarduoja.

— Nu, tai gal ir išnaikins 
komunistus, ar ne?

— Tėve, aš nemanau, kad 
tai galimas daiktas.

— O kas gali prieš bom
bas atsilaikytų Maiki? Žiū
rėk. kokia galinga buvo Ja
ponija. O dvi Amerikos 
bombos sutriuškino visą jos 
galybę.

— Bet nepamiršk, tėve, 
kad tokių bombų jau turi ir 
komunistai.

— Tai tu kalbi už ko
munistus?

— Ne. tėve, aš kalbu anie 
faktus. Juk ir pats mūsų ka
ro ministeris anądien gąsdi
no Amerika, kad Rusija kai 
kuriais ginklais jau pralen
kė Ameriką. O ar jis komu

čiu doleriu.
J. Ervydis

ŽYDŲ YRA 13 MILIONŲ

1968 m. pabaigoje žydr 
už Izraelio ribų buvo 13, 
786,000. (Izraelyje žydų y- 
ra apie pustrečio miliono) 
Iš jų pusė gyvena Ameriko
je. 30 c< Europoje (pusė jv 
Sovietų Sąjungoje), 18r< 
Azijoje.'

Pagal Sovietų Sąjungos 
1959 m. gyventojų surašv 
mo duomenis. Sovietijoj bu
vo 2,267.814 žydų, o Lietu
voje 24,672.

TA! BENT ŠVENTĖ — 

ŽUVO 86 ŽMONĖS

Brizilijos buvusioj sosti
nėj Rio de Janeiro būna 
miižiniški karnavalai, liau
dies šventės, šiemet karna
vale dalyvavo pora milionų 
turistų iš įvairių Brazilijos 
kampų ir užsienio. Dėl karš
čio (buvo 40 laipsnių Celsi-

Philadelphijos LB apyl. Į 
valdyba, įvertindama Batu-: 
no vedamą kovą Jungtinėse; 
Tautose dėl Pabaltijo laisvės j 
ir nepriklausomybės, iš su-i 
rinktų Vasario 16 proga au-. 
kų Batunui paskyrė 100 dol. į 
auką. už kuria Batunas reiš
kia viešą padėką.

Banunas reikalingas pa
ramos ir pagalbos iš visu 
tautiečių. Parama Batunui 
siunčiama United Baltic Ap- 
nel vardu. 2787 Schurz Avė. 
Bronx. N.Y. 10465.

10 knygų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos 

supratimas. 80 psl., kaina 
20 centų.

Žemaitės raitai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai, 
psl.. kaina 50 centų.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24

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

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

KELEIVIS 
636 Broadivay 

So. Boston, Mass. 02127

BUVO$4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

• Lietuva ir Kt.
| Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
Į skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

Kitos tokios knygos neturime.

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji u<*lis 302 psl.. kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkais abi dalis kaina tik ...................................... $6.60

jaus, arba 104 Fahrenheito), 
nistas? Ne. jis yra tvirčiau-Į spūsties ir susišaudymų žu- 
sias Amerikos karo vana- vo 86 asmenys, sužeistų bu- 
gas. vo 4,430, iš jų 928 sunkiai.

— Maik. aš jau supykau. Be to, policija suėmė 1,358 $3.05. bet visos kartu par- 
Gudbai... kišenvagius. duodamos uZ $2.

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos
tai, 17b psi., Kaina................................................... $2.06
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... -50 CBL 
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams*
70 puslapių, kaina......................... ..................... —....... $L00

• Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo
Tavo kelias į socializmą.) ^879 m jj^j jggg m 190 psj virš. kaina seniau

(Leono Jlbumo), 3o psl..J buvo 00 0 dahar tik.................................................$2.00
aina cen i. Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj

Fišerio), 74 psl.. kaina25et.!95 PuslaP,al’kalna..................................................... - W»
Socialdemokratija ir ko- Į Dan Kui Ai čio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla-

munizmas (K. Kauskio), 47J pįų, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra-
psh, kaina 2.> centai • tymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina .......... . . $3.00

Atskirai sudėjus, ju kaina,
Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127^ Į

s
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MOTERŲ SKYRIUS
x PETRONĖLE OR1NTATTE

Grožvyles meile
(Tęsinys)

Dabar jis vėl lyg atitoksta iš savo vizijų ir visu kūnu 
pasitraukia atgal iš lango.

Sesers šešėlis jau visiškai išnykęs nakties tamsoje — 
ji sėdi tyliai nejudėdama.

— Aš sakau tu. Jule... Aš galiu prisiekti, kad nieką 
kitą nemačiau taip mielai, taip pasigrožėtinai juokiantis, 
kaip — šitą savo mergaitę... Ne, tu negali jsivaizduoti — 
gaila, tu jos niekad nematei... Taip atvirai ir nuoširdžiai, 
taip skaniai ir užkrečiamai juoktis — tai stebuklas, lyg 
sidabrinė pasaka...

Ir dabar tebematau: pieno su vyšniom skruostuose 
švelnučiai jdubimėliai virpčioja, akys lino žiedu žvilga, 
o paliai ausis geltonos ga: barėlės kaip skambaliukai švy
tuoja... O visas veidas, visas jos Įeinąs kūnas — taip ku
pinai ir taip nesuvaldomai juokiasi, kad ir — aš nesusi
vaidydavau...

Taip baigdavosi visi mūsų pasikalbėjimai, visi mano 
paklausimai ir ypač — jos atsakymai...

Žinoma, tada visi jos žodžiai man buvo labai aiškūs 
ir todėl kupini džiaugsmo, nors šiandien — kažkodėl aš 
neatsimenu nė vieno jos sakinio ar bent žodelyčio, už ku- Į 
rio galėčiau bent kiek užsikabinti...

Vieną kartą Linksmakalnio pašlaitėje mes sėdėjom j 
pievoje, ir ji raizgė kažką iš smilgų... Aš, įsisvajojęs į ri
buliuojantį Nemuną, sakau: "Žinai. Grožvyle. keliaukim 
ir mudu per gyvenimą šitaip, kaip vanduo upės srovėje— 
tiesiog tolyn ir tolyn be pertraukos... Už akmenuko ar žo
lės užkliūvant ir vėl tuoj atsipalaiduojant, į šalis pavingu- 
riuojant, tai greitėjant, tai vėl sulėtėjant, bet vis — tolyn, 
tolyn...“ Ji tuoj pasigavo mano žodžius: "...tolyn, tolyn — 
be pertraukos, per žoles, per akmenis... per tiltus... per 
laivus, per stogus, per bokštus — tūkstančius mylių, šim
tus milijardų metų — tolyn ir tolyn...“ — ir kad pasileis į 
gaivališkai juoktis, kad net smilgos pabiro iš rankų, net į 
akys užsitvenkė... O skruostuose duobutės tik virpa, pra-1 
viri dantukai tik švyturiuoja... Ir vėl nesupratau, ar ji man į 
taip širdingai pritaria, ar — tiktai tyčiojasi... Tiesą sa
kant. aš neturėjau laiko galvoti nei abejoti — tada man 
viskas buvo aišku ir viskas kėlė džiaugsmą...

Iš viso, atrodo, mylėdamas žmogus nepajėgi sam
protauti, nes — tik sūpuojies, banguojies. lyg dienovidžio i 
apypietės valandą, savo svaigulio tėkmėje... Tik daugĮ 
vėliau, kai pasižiūri iš tolo, ima tartum aiškėti, kad ir ta
da. tais aklo smagumo momentais, būta nemaža miglotų 
ir gana neaiškių dalykų...

Ji taip vaikščiodavo su manim po vingiuotas pane
munes, po ąžuolynus ir laukus — visi takai ir keliai buvo 
gražūs ir mieli, visi medžiai meile šlamėjo.

Kopdavome Į kalvas — jų tiek gausu Kauno apy
linkėse — į krūmuotų gūburių viršūnes, ir ten, atsisėdę ant I 
kelmo ar palūžusio stuobrio, svajodavom, dairydamiesi 
aplinkui į žalias atkalnes. Įvairiausiais atspalviais vilni
jančias, į sraunius takelius, kurie dingsta kalvų pakriau- 
šiuose. ir — Į dangų, kur bėga lenktynių lengvi debesė
liai, pamažu sklaidydamiesi, lyg pūkų pluošteliai...

Vieną dieną sutikau ją — mielą Grožvylę — su savo 
pažįstamu einant i kavinę. "Einam drauge, Juliuk... Pa
šoksim tango... Tu toks paslaugus šokikas...“ — ir vėl tas 
jos sidabrinis juokas, tartum šimto varpelių sutartinė, nu
skambėjo Laisvės Alėjos viduryje... O diena buvo graži, 
aplinkui žingsniavo žmonės, šventadieniškai apsirengę, 
iš kažkurios pusės — iš tolo liejosi muzika...

Bet kaip tik tą kartą man per sąnarius kažkas 
smilktelėjo, lyg koks šiurpulys širdį nupurtė... Ne tik ji, 
bet — ir jis, tas mano geras pažįstamas, ėmė skambiai 
juoktis, rodydamas plačius savo dantis. Man staiga pasi
darė nejauku: ar tik nesityčioja juodu abu iš manęs?

Žinoma, aš leidau tada eiti į šokius juodviem dviese...
Paskui dar nevieną syki — pas ją radau apylinksmiv 

draugų, arba vėl su kuo nors ėjo į kiną ar šokius.
— Ne, Jule, aš pasakysiu — ji niekad manęs nepa- 

stūmė šalin žvilgsniu anei žodžiu — ji visada širdingai 
juokėsi, žiūrėjo atviromis akimis man į veidą ir kalbino 
į draugystę. Bet mano galvoje kažkodėl ėmė keistai susi
kryžiuoti mintys, o širdyje — tartum ledo gabalai gniau
žėsi... Aš palikdavau staiga visus — linksmus ir besijuo
kiančius — ir nueidavau priešinga linkme, kad kur nors 
vienumoj, kaktą rankomis suspaudęs, ištūnočiau valan
das, juodo nuopolio sklidinas...

Taip ir prasidėjo mano sielvartas — neapsakomas, 
neaprėpiamas... Maniau, sudegsiu, virte suvirsiu, lyg plie-: 
nas pragaro krosnyje...

Tapau šešėlis, ne žmogus, nes nieko negalėjau veik-; 
ti, nieko galvoti. Vien tik jos veidas — su besijuokiančio-

Jurgis Baltrušaitis

KAI NONAI TAU ŠIRDĮ SKAUDA

Kai nūnai tau širdį skauda,
Kai ranka* tau veržia pančiai, 
Suole, lietuvi, tylią raudą —- 
Tai paguoda tava kančiai.

Tu ištraukei burtą kartų,
Ne* už tavo durą tyka 
Ir už tavo laisvės vartų 
Po judošių, po žudiką.

Jie nu*te* tau kapą kasą,
Liausi* vargo kryžių kalę —
Tik tu stiprink savo dvasią,
Tik tu auklėk keršto galią.

Mūsų pievas miglos kloja,
Svetimi šernai ja* knisa — 
Verkime dalie* nustoję,
Žūti ryžkimės už visa...

Aš žinau, kad mums dar skirta 
Daug erškėčių, raugių, dirsių,
Bet skelbiu aš viltį tvirtą,« nau*
Kad be pergalės nemirsiu.

Teises patarimai pažadai negali "pakeisti“ 
rašytos sutarties, 

į Teisiškai sakoma, kad, 
ijei padaromi pasižadėjimai 

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa- žodžiu, prieš pasirašant su
tartį arba tuo pačiu metu, 
kai pasirašoma sutartis (pri- 
or and contemporaneous 
verbai statements), tie žo
džiu padaryti pasižadėjimai

k> ti į Keleivio skaitytoją 
reikalais. Tie kiausinai turi būti 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir
sakymus spausdinsime 
Laiške reikia pažymėli, kad 
skaitytu jaa.
Klausimu.'* prašome siusti 
adresu:

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Laer.
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 021

at-

Klausimas , kaulas įlūžęs. Išbuvo ligoni-
' nėję tris savaites. Dabar na-

Vyro įmonei jį perkėlus į mie šlubuoja su ”walking 
.ritą miestą, turėjome par-.chair“ (ortopediška kėdė), 
duoti savo namus ir kraus-į Paskui, daktaras sako, rei- 
■ytis svetur. Naujoj vietoj; kės ant ramsčių keletą mė 
eškojome buto, neturėjome
kur dingti su baldais ir ki-

Parvžius, 1942. II.6.*» '

mis duobutėmis skruostuose ir nuostabiai žvilgančiom li- 
nažiedėm akim — tik tas vienintelis vaizdas ilgam už
pildė mano sąmonę ir kraują...

Aš galėdavau kiauras valandas ištįsoti savo minkšta
suolyje. buką. bereikšmį žvilgsnį į lubas įrėmęs ir — nieko 
nematydamas... Ir tik šnabždėdavau jos mielą, švelnaus 
dailumo vardą — o gal aš jį girdėdavau aplink save iš vi
sų pusių aidint: Grožvylė... Grožvyle... Grožvyle...

Ir man tada staiga iš visų pašalių atsiliepdavo jos 
juokas — skardžiai minkštas, saldžiai viliojantis, širdį 
šildantis, tartum gyvų varpelių juokas...

Sesers šešėlis tuo tarpu sujuda tamsoję, ir brolis stab
telia kalbėjęs.

Ne, iš viso dabar šita jo kalba — ne kalba, o tik nak
ties medžių šnabždėjimas, tik beržo nuleistų šakų šlame- 
nimas, kuris trūksta ir skyla rūko skeveldromis ir dings
ta tylioje tamsoje.... ’

O aname dangaus pakraštėlyje pagaliau užgęsta ii 
tas šviesaus rausvumo ruoželis, kuris buvo patraukęs jo 
akį.

Kostas žemyn nuleidžia galvą, abiem rankom pa
remdamas.

— Taip tu... nieko aiškesnio iš jos neišgavai? — vėl 
klustelia sesuo, gundydama išsikalbėti ligi galo.

— O, kalbėjomės dar... Ne kartą ir ne du... Bet kas 
iš to? — atsidūsta studentas.

— Radau ją ir vieną... Vis tokia graži... Duobutės 
skruostuose, ir mėlynas akių žvilgėjimas... Aš paėmiau už 
rankos ir — taip stipriai suspaudžiau, kad ji visa net lig 
peties suvirpo. Buvau taip rimtas, kaip prieš altorių. Ii 
pasakiau stačiai: "Dabar tu man prisipažink teisybę... Juk 
tu nemyli manęs? Visiškai? Tiesa?“

Tai buvo sunki minutė, lyg visa žemė būtų mane pri
slėgusi : jos atsakymas turėjo nulemti viską — viltį ar nuo 
puolį...

Ir ji — argi galima įsivaizduoti — vėl pradėjo juok 
tis tuo plonu varpelių skambėjimu, tokiu lengvu ir links 
mu, tokiu atvirai nekaltu... Ji ėmė žaisti mano ranka, švel 
niai paglostė petį, vis tebesijuokdama. Ir tiesiog į akt 
žiūrėdama — rodos, taip atvirai ir širdingai— pamaži 
tarė žodžius, iš kurių sklido ir meilė, ir viliojimas, o ga1 
ir apgaulė:

"Kostai, Kosteli, jaunas berneli... Tu vis nori apie 
meilę kalbėti... žodelius žadėti... Myliu — myliu — ne 
myliu — milioną mylių... Tik nebūk toks rimtas ir nesa
kyk "nemyliu!“ Einame į kavinę pašokti, tai būsi dar mie
lesnis“...

Taip iš mano rimčiausių klausimų nieko neišeidavo.
Tai sakyk, Jule. ką aš turėjau daryti ir ką galvoti?
— Galvoti? — mįslingai atklausė senuo ir išniro if 

tamsios kertės, atsistodama ties broliu. — Gal būt, Kos
teli, tavo mieloji Grožvylė priklauso prie tų dailių, žavin
ai mergaičių, su kuriomis ■— kaip tik geriausia visai nieke 
negalvoti...

— Na. o tas juokas, toks atvirai skardenantis, širdir 
smelkiantis, lyg vario varpelių žvangėjimas — argi jis 
turėjo mane tik tuščiai vilioti ir į sopulį gramzdinti? Ko
dėl jis man tebeaidi lig šiol ausyse — net Sa. kaimo tylu 
moję, besiklausant tėviškės medžių šlamenimo...

Julija ranka palietė jo pečiie, lyg motiniškai glosty
dama:

— Jaunas dar ir — skaudžiai jautrus esi, Kosteli... 
Kaip — tikras studentas! Bet — einame miegoti. O nuo 
rytojaus — ir mes mokysimės daugiau juoktis! Ar tu ži
nai — tikėk mano patyrimu! — juokas gali pamažu pa
gydyti ir sopiausią sielvartą...

(Pabaiga)

1 nešiu išbūti.
Turime sveikatos draudi- 

ais daiktais. įmonė mokėjo mą, bendrovė padėjo medi- 
iž viešbučio išlaidas, bet
/ištiek viešbuty amžinai ne
gyvensi, ir. be to. dar reikia 
ūpintis sukrautais daiktais.

Visvien reikia turėti savo 
kampą.

Nudžiugome gavę butą, 
kuris mums atrodė ir pato
gus, ir netoli tos vietos, kur 
vyras dirba, ir, palyginti, 
neperdaug brangus. Namai 
(apartment house) ant kal
niuko, gražioj vietoj, nese
niai pastatyti. Ūkvedys, 
mums sulygus dėl kainos, 
pateikė pasirašyti nuomos 
sutartį. Vyras permetė su
tartį akimis. Joje buvo Įra
šyti mūsų vardai ir pavardė 
nuomos suma ir data, iki ku
rios sutartis galios: 1969 m. 
gruodžio mėn. 31 d.

Vyras pastebėjo ūkve
džiui. kad šią žiemą čia, tur 
būt, bus slidu. Ūkvedys at
sakė: nesirūpinkit, mes la
bai tvarkingai viską apvalo
me ir sutvarkome. Baigus 
migti ar šalant. tuoj pabe
rtame druskos bei kitų che
mikalų. o, be to. turime nuo- 
’atinį žmogų, kuris valo 
aiptus ir automobiliams pa
statyti aikšteles.

Apsigyvenus tame bute 
pastebėjome, kad laiptai ir 
kitkas tikrai yra gerai pri
žiūrimi ir valomi.

Vieną ūkanota rvtą gruo
džio mėn. pradžioje vyras, 
itsikėlęs anksti, ruošėsi ’ 
larbą. Naktį prieš tai šale 
r kiek pasnigo. Išlvdėjau i'
■>ro duris ir pradėjau pat' 
uostis darban. Praėjo 2C 
ninučin. Girdžiu buto skam
butį. Atidarau duris ir ma 
au — stovi du vyrai, laikv- 
lami mano vyrą. išbalusį h 
Irebanti. Sako, greitai pa
jaukite rtakdara.

Iš karto maniau, kad jis 
urėjo širdies p’ienuoli, be' 
iis man rodo, kad jo ko j? 
sužeista. Paguldėme i lova 
našaukėmo greitąja pagal
ba. Nuvežus i lipnume, pa
sirodė. kad ne tik koją jis 
'šnariro. bet ir jo šlaunies

skyriuj*.
te Ketai vis (

i negalioja, ir, reikalui esant.
tieeiM ii-x iteismas nekreipia į juos dė

mesio (not admissible).
Faktas, kad Tamstos pa

sirašėte. kad, ištikus kokiai 
nelaimei prie nuomojamų 
patalpų, Tamstos | esikabin- 
site prie namų savininkų, — 
greičiausiai teismo nebūtų 
imamas dėmesin, nes tokios 
klauzulės paprastai laiko
mos prieštaraujančiomis va
dinamajai "publie policy“.

2. Antruoju atveju —re
miantis namų savininkų ar
ba jų ūkvedžio "neatsargu
mu“, — Tamstoms reikėtų 
bodyti, kad namų savinin
kai turėjo pareigą (legal du

onos išlaidas mokėti, bet-ty^ žiūrėti, kad laiptai ir ki- 
įaip nieko daugiau iš vyro fOS vįetos būtų tinkamai ap

valytos ir kad tą rytą, kaikompanijos negavome 
Pradžioje turėjome sam

dyti moterį, kuri ateidavo 
aptvarkyti, man išėjus į dar
bą. Dabar vyras jau pats ap
sitvarko, bet man vis nera
mu, kai esu darbe. Vis bijau, 
kad jis vėl neparvirstų dėl 
tos savo nelemtosios kėdės.

Tamstos vvras susižeidė, ten 
buvo pavojingos sąlygos, a- 
pie kurias namų savininkai 
žinojo arba privalėjo žinoti, 
ir kad tų sąlygų pasekmėje 
Tamstos vyras susižeidė.

Į Tai yra labai sunkiai įro- 
■ domas reikalas. Todėl ma-Mums teko isleisb didesnę ka(, Tamstų

pusę savo santaupų. nes as.advokatas tiksliai infor’ 
-daug teuždirbu, dirbdama imavo Jjs matytj stengiasi
’ astmes dar ą. j suskalęj su namų savinin-

Fasisamdeme advokatą. kajs jr .. . ;^uti koki 
lis mums is karto pasakė., , „uosto-
kad vikiu maža. kad toj su-. „ paJengti. Paprastai 
iarty, kūnų mes pasiraseme, „am ’gaviniakaj^ 
ouvo įrašyta, jog mes nesi- nuol^oja butus dide|iuosc 
kabinsime prie namų savi- „a rtJmenr namuose, ne. 
mnko. jei mus ištiktų kokia n(C nugtoti nuominin. 
nelaime tuose namuose ar- k „ d wil,,< (paIanku. 
ba prie ju Mes pasakėme - > Kadan^ jie turi užten. 
advokatui, kad ūkvedys, ro- kamaj už kurj
dydamas mums butą, aisk,. branĮria. mok >jje duoda 
,o. kaip gerai jie užlaiko instrakcijas draudimo bend- 
tarnus ir aplinką. Advoka-
as sako. kad. deja, rašte a- 

nie tai nieko nesakoma.
Iš Tamstos atsakymų laik

ančiuose man atrodo, kad 
’alima susitarti ir žodžiu ir 
kad nėra būtina, kad visi su
sitarimai būtų raštu. Katras 
esate teisus?

Mūsų advokatas mums 
aiškina, kad jis susirašinė- 
iąs su mūsų buto savinin
kais, bet kad jis neturįs da
vinių ieškiniui pateikti. Jei 
navininkai atsisakysią mums i 
ka nors duoti, mes turėsime

rovėm perdaug nesiderėti. 
jeigu iš jų nedaug teieško- 
ma.

Manau, kad Tamstų ad
vokatas daro viską, kas įma- 
roma. Patariu jam padėti, 
o ne kritikuoti be reikalo.

Šeimininkėms
Kopūstu kotletai

’iska užmiršti. Lengva jam- Paimti vidutinę kopūsto 
ai ^asakvti. j galvą. Išpiauti kotą bei sto-

Girdėjome. kad vra tokiu! resnes lapų dalis ir smulkiai
advokatu, kurie bijo eiti i 
'eismą. Gal mūsų toks vra? 
\r patartumėte keisti advo
katą?

(v*
Nukertėję skaitytojai

Atsakymas

Tokią bvlą, kaip Tamstų, 
ralima iškelti, remiantis 
dviem pagrindais: 1. susita
rimu (contract) ir 2. atsako
vo "neatsargumu“ (negli- 
genee).

1. Pirmuoju atveju — ieš
kovas (plaintiff) sako:

"Man buvo pažadėta, kad 
’aiptai ir aikštelės ar kitos 
vietos bus tinkamai nuvaly
tos. o pasirodė, kad taip ne
buvo padaryta. Aš dėl to 
nukentėjau, taigi man turi
te apmokėti nuostolius“.

Tiesa, kad susitarimas ga
li būti padaromas ir žodžiu 
(su kaikuriomis išimtimis), 
ir jis pilnai galioja. Tačiau, 
jei peiiraioms sutartis, kaip

supiaustyti. Troškinti su 3-4 
šaukštais taukų, kartas nuo 
karto įpilant į kopūstus van
dens. Kai kopūstai suminkš
tės, juos dar patroškinti.

Atskirai išvirti pusę stik
linės ryžių pusartroje stikli
nėje vandens. Ryžius sumai
šyti su kopūstais, įdėti smul
kiai supiaustvtą svogūną ir 
pusę arbatinio šaukštelio 
iuodųjų maltų pipiiu. Įberti 
truputį druskos ir vėl viską 
įmaišyti. Padaryti pailgos 
formos kotletus, suvilgyti 
juos išplaktu kliaušiniu, ap- 
volioti miltuose ir kepti 
karštuose taukuose.

Kotletus paduoti su rau
gintais agurkais arba įvai
riomis marinuotomis daržo
vėmis.

SKRAIDĖ, 111 METŲ

AMŽIAUS BODAMA

Šiomis dienomis Kalifor
nijoje mirė indėnė Tatzum- 
bie DuPea, 120 metų am- 

į žiaus. Ji. turbūt, bus seniau-
Marie Diornie Houle, .neseniai 
mirusi Montrealy, viena iš gar-
siojo Kanados penketuko. Jos Tamstos pasirašėte (lease j,1 šia pensininkė. Pirmą kartą 
sesuo Emiiie mirė 1954, o kitos , ta sutartis "apima“ visą su- helikopteriu ji skrido sulau- 
trys seserys dar gyvos. Įsitarimą, ir žodžiu padaryti kusi 111 metų....



Nr. 10, 1970 m. kovo 11 d. LElVlS, SO. BOSTON Puslapis sfepChtfM

Vietinės žinios
Meilot Balkuvienės 

skulptūros darbų paroda

Kovo 14 ir 15, o taip pat
21 ir 22 dienomis nuo 10 vai.
ryto ixi b vai. vakaro Bosto
ne bus galima aplankyti 
skulptorės Meilos Balkuvie
nės darbų parodą.

Paroda bus skulptorės stu
dijoje. 36 Bromfield Street, 
šios gatvės su Washington 
gatve sankryžoj, netoli Jor
dan Marsh ir Filine’s par
duotuvių.

Meila Balkuvienė yra bai
gusi Kaune Marijos Peč- 
kauskaitės gimnaziją,o čia 
atvykusi 1950-1954 metais 
New Yorke Art Students 
League studijavusi skulptū
rą. Ji dalyvavo amerikiečių 
ir lietuvių dailininkų grupi
nėse parodose.

Meilos Balkuvienės-Kai- 
riūkštytės studijoje bus pro
ga pamatyti ne tik jos kūri
nius, bet ir susipažinti su 
skulptoriaus darbo techni
ka.

Ekskursijos į Lietuvą
vyksta

gegužes 25 d., Kepąs 20 d. spalio 7 d. 

Kaina $691.00

Vietų skaičius ribotas — Nesiveluokite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvray,

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268*8764

Seniausių lietuviškų radijo programų N. Anglijoj

36 metų sukakties
Talentų popiete

ir
”M 1 S S LITHUANIA O F N. E.“ 

panelei MARY LOU RUDOKA1TEI pagerbti

Balius
1970 m. kovo 15 d., sekmadienį, 

nuo 4 vai. po pietų iki 11 vaL vakaro

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 
trečiojo aukšto auditorijoje

2-3 vai. p.p. COCKTAIL—SUSIPAŽINIMO VALANDA

"žibuoklių“ sekstetas. Iš. kairės į dešinę: Aldona Pitku- 
nigis. Edna Mačk-Rinkėvlch, Genevieve Maznr, Loretta 
Stukas. Bronė Venckus, Ona Sarvydas, vad. L. Stukas.

ĮDOMŪS TALENTAI; viešnios iš N. Yorko — 
"ŽIBUOKLIŲ“ sekstetas, vai. Liudo S t u k o.

ŠOKIŲ KONTESTA1 su premijomis. R AM. Stu
dentu Trio iš Worcesterio gros šokiams.
Talentų rinkėjai — A. Gustaitienė, O.Ivaškienė, 
E. Valiukonienė, G. Karosas, J. Rentelis. 

Skaniausi lietuviški valgiai, draugiški gėrimai!

Įžanga suaugusiems $2.00, vaikams 75 ct. 
Kviečia rengėjai —

STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

Visi į prašvitus} Margutį!

Bostono lietuvių jaunimas 
(skautai akademikai ir san- 
tariečiai) kviečia visus — 
senus ir jaunus — į "Prašvi
tus} Margutį“, — šokius- 
spektaklį. šokiuose bus ro
domi specialiai pritaikyti 
Romo Šležo filmai ir šviesų 
afektai plastikinėj aplinkoj. 
Bus grojama įvairiausia mu
nka nuo Šabaniausko iki 
moderniosios elektroninės.

”Prašvitęs Margutis“ bus 
Velykų sekmadieni, kovo 29 
dieną 7:30 vai. vak. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos salėje. Įėjimas $3.00.

Ateikite pasilinksminti 
nepakartojamoj nuotaikoj!

Rengimo komitetas

Kova dėl sporto stadiono

Bostono sporto stadiono 
statybos klausimas jau gana 
seniai nagrinėjamas, įvai
riems to klausimo gvildeni
mams bei statybos projek
tams, aišku, išleista ir nema
ža pinigų, bet vis lieka neiš
sprendžiama tik "maža“ 
smulkmena, —kur tą stadio
ną statyti? Pastaruoju laiku 
pasiūlvta jį statyti Dorches
tery Neponset rajone. Prieš 
tą projektą sukilo Dorches- 
k io gyventojai ir apšvilpė 
iuc^ informavusią komisiją. 
Mat, yra manoma, kad, pa
stačius stadioną, bus suar
dytas visas apylinkės gyven
tojų ramus gyvenimas, — 
tylias gatveles užgūs auto
mobiliai, užgrius vaikėzų 
minios, be to. dar bus pakel
ti ir mokesčiai.

NENUSIMINKITE!
Galima pagelbėti sergantiem 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mestis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arka grąžiname pinigas.

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodomais.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Bos 9112 

Newark. N J. 07105

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rlttų

Dažau ir Taisau J

Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava.

Tai. CO 5-5854

Estijos nepriklausomybės 

minėjimas .u:

Flood Sąuare 
HardwarėCo.
■trfbfc— K. L ALKU A 
«M RAST MKOADWA1 
SOUTH BOSTON. NASA 
TELEFONAS AN MISI

Krripth

BRONIS KONTRIM 
596 Broadvray 

Se. Boetou, Mana. 92127 
Tat AN 6*1741

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!— * -• Vrvų ST** RITVRT >»1

oąaaaooooaaaoaooaoaaaaa—aooaaoaat

A. J. NAMAKSY
Reni Estate A Insurance 

321 County Club Rd*
Neirteu Centre, Mm. 92189 

TeL
*

Parduoda * j********************************************************************

Laisvės Varpas
Lietuvių R a dijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Brocktoa, Mass. 02402. Tel 586-7209

4 akerio žemės 
trobesiais savam

tautiečiui už $25.00(1. Per mėne- 
Įsj nuomos gaunu apie $400.
! Paul Kracs. 8050 N.VV. 13th Ct.. 

Miami, Fla. 33147.
i - •> (B)

1

j Parduodu 
j sklyca su 3

6U

ari susipažint
Ieškau gyvenimo draugo nuo 

56 iki 60 metu amžiaus, gali 
būti ir senesnis, toks pat vie
nišas, kaipir aš. Turiu savo biz 
nį. Vyras, kurio ieškau, turėtu 
būti prasilavinęs, kad sugebėtu 
mano biznyje tarpininkauti. At
sakysiu į rimtus laiškus. Rašy
ti Keleivio adresu: Keleivis
(Atiduoti L.M.), 636 Broadway. 
So. Boston, Mass. 02127.

Mūsų kaimynai estai ko
vo 1 d. minėjo Estijos nepri
klausomybės 52 metų pa
skelbimo sukaktį. Minėji
mas buvo pradėtas Varduro 
Muulo invokacija. o tolimes
nę programą vedė Estų 
Draugijos Bostone pirminin
kas Oskaras Zukkas. Daly
vius žavėjo Viia Valgęs ir 
Mares Attemannes dekla
macijos. Po gražiai nuskam
bėjusių liaudies dainų stu-l 
dentė Linda Saaremaa atli-’ 
ko du fortepiono muzikos- 
kūrinius. Salę puošė Įspū
dingi Eino Saaremaas tauti
niai drožiniai. ;

it
Estus pasveikino latvių at

stovas Alfredas - Zigurs ir 
ir lietuvių — dr. B. Mikonis.

. /t
Minėjimas baigtas Jaaka 

Juhansoos žodžiais.

Rimta arti 50 metu moterie 
gyvenanti Kanadoje. Ontarn 
provincijoje, ieško rimto ir r:: 
maus žmogaus vedybų tikslu.

Suinteresuoti. nurodę .save 
mžių, rašykite laiškus per Ke 

’eivio adminfshmciją, pažymė
dami ant voko “Kanadietei“.

Ieškau gvvenimo draugo. E-i 
vašlė. vairuoju automobili. be< 
vienai važinėtis nemalonu. Kas 
nemėgsta vienatvės, atsiliepkite:

Mrs. B. Freat. 4 Ketb St.. 
Middleboro. Mass. 02316 

________________________ (10)

!; 173 Arthur Avė.

**********•****•*****•**•***•*•#***••**•***•******•••*♦#***•*♦•«••♦•*

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Kovo 13 d. Jordan Hali 
salėje Baltų Draugijos kon
certas, kurio programą at
lieka estas tenoras H. Rii- 
vald.

♦ » ♦

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

v. J; • 
i‘iii / 'ii .y-i-

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

♦ * *

Balandžio 5 d. 3 vai. Tau
tinės S-gos namų salėse lie 
tuviška Velykų Bobutė, ren 
gia Bostono ateitininkai.

♦ * •

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

• • •

Balandžio 19 d. 4 vai.

SPECIALIAI

J LIETUVĄ!
Muitas ir kitos išlaidos Į- 
skaitytos. Gavėjos nieko 

nemoka
„—605 ................ $31.80
4>/2 sv. rūkyto bekono. 2)4 
sv. taukų. 4,/-> sv. ryžių, 
4*/2 sv. cukraus, 4)4 sv. 
kvietiniu miltu.
II—607 ........ ‘ .. $34.70
20 sv. kvietinių miltų, 20 
sv. ryžių.
SPECIALUS I ... . $38.50 
10 sv. taukų, 10 sv. kvieti
nių miltų, 10 sv. ryžių, 10 
sv. cukraus.
DELICIOUS........... $45.00
1)4 s v. degintos kavos. 1 
sv. šveicarų šokolado, 2)4 
sv. cukraus, 2)4 sv- ryžių,
1) 4 sv. sviesto. 1’4 sv. švei
carų sūrio. 1)4 sv. rūkyto 
bekono, 1! j. sv. rūkyto 
kumpio. 21/4 sv. maišytų 
vaisių. 2)4 sv. marmelado,
2) 4 sv. kvietinių miltų, 1)4 
sv. geriausių pyragaičių ir 
vaflių.
10 SKARELIŲ .. $46.80 
5 vilnonės skarelės be kutų, 
su didelėmis ar mažomis 
gėlėmis ar turkiškais raš
tais, įvairių spalvų, ir 5 šil 
kirrės Įvairių spalvų.

ITALŲ NAILONO 
LIETPALČIAI

Vyrų ar moterų, visokio 
dydžio, tamsiai mėlynos, 
tamsiai žalios, tamsiai rus
vos spalvos.

1 lietpaltis — $25.90
2 lietpalčiai — $39.30 
SPECIALI PASiCLA

Dirbtinio kailio paltas iš 
garsios Borgana medžia
gos, minko imitacija (tam
siai rusvas) arba dirbtinio 
karakulio (juodas) už ne 
girdėtai pigią kainą —$99. 
UŽSAKYKITE TUOJAU! 
Užsaky kit tik per

INTERTRADE 
EX PRESS CORP.

125 East 23rd Street
New York. N.V’. 10010 

Paprašykite veltui mūsų
katalogų!

SLA—jau 80 net y tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokt- 
jo daugiai kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerią 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tria an puaa nfleae dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikru ir rangi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąjį
downent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.09 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama Katuriikų 
klubų ir draugijų nariams. Už 61.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
) kuopų veikėjus, ir jie pisčiau paaiškins apie 
Susivienijimu darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu

Utbnaaiaa AManee of
307 West 30tb Street, New York, N Y. 10091

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij' 
Programa Naujoj Anglijo 
iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die

Sandaros salėje sandarieeiųĮnų. Perduodama: Vėliausit 
našlių karalienės ir kara-l paulinių žinių santrauka 
liaus pagerbimas. r komentarai, muzika, dai

tos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis 

Baltic Florists gėlių ir r? o va

• • *

Balandžio 24 d. Jordan
Hali salėje Baltų Draugijos nų krautuvę, 502 E. Broad 
koncertas, kurio programą way, So. Bostone. Telefo- 
atlieka pianistš J. Rajaus- nas AN 8-0489. Ten gauna- 
kaitė-Siušienė. mas ir Keleivio.

L l

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams!

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUSfc.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 pst 

į Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
11 tomas, 480 psl.

Kaina buvo $6.00, dabar .................. $2.00.
DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 

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

Kaina buvo $6.00, dabar................... $800.
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi

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

Kaina buvo $6.00, dabar......... ....... $2.00.
TERORO IR VERGUOS IMPERUA SO

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

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

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

036 Broadvray
So. Boston, Mass. 08127

k
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Poslapis KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 10,1970 m. kovo 11 d.

Vietines žinios
Dail. A. Elskaus paroda ir į 

paskaita Kultūros klube
i

Bostono LB Kultūros klu-

Balfo valdyba pasiskirstė 

pareigas

Ilgameti pirmininką An- . .
bo kovo mėn. susirinkimas taną Andriulionj pakeitė v'auU 
bus kovo 14 d. 7:30 vai. vak., taip pat geras visuomeninin- 
ne įprastinėje vietoje, bet kas Praras Mučinskas, vice- 
Tautinės S-gos namuose So/pii mihinkai dabar yra A. . .
Bostone, 484 4thSt. j Andriulionis, V. Kazakaitis i SokeJ»i Pirm<* pasirodymas

j ir St. Rackevičius. sekr. J.
Dailininkas Albinas Eis- RentelK. ižd. J. Valiukonis. 

kus kalbės apie modernųjį nariai finansiniams reika- 
meną ir ten pat bus atidary-. Jams E r. Utenis ir Pr. Rač

kauskas, nariai O. Vaičaitie- 
nė ir L Mickūnierė.

SLA 328 kp. susinrinkimas' BEVEIK $15,000 PELNO
' Taip užbaigė 1969 metus 

Kuopos susirinkimas bus didžiausioji Bostono lietu- 
kovo 22 d. 3 vai. popiet So. Į vįų draugija — So. Bostono
Bostono Lietuvių Piliečių Lietuvių Piliečių dr-ja. 
dr-jos patalpose (rūsyje).. Pernai ji turėjo viso la
bame bus renkama SLA bo pajamų — $145,204.88 
Centro taryba ir kuopos vai-, ($11>000 daugiau nei 1968 
dyba. Čia bus galima susi- metais).
mokėti ir mokesčius. • Daugiausia pajamų, aiš-

Visi nariai kviečiami da- j ku, davė baras — $123.340.
Nuomos už sales gauta $5,

Valdyba

ta jo paveikslų paroda. Pa 
rodą bus galima aolankvti 
ir sekmadieni, kovo 15 d. 
nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų.

Onos Ivaškienės vadovau
jamo Lietuvių tautinių šo
kių sambūrio vyresniųjų šo
kėjų 12 poių šiais metais pir

698, nario mokesčio — $2, 
971. biliardas davė $2,851, 
savi parengimai — $1,826 
ir kt.

Išlaidų buvo — $130,240 
($13.000* daugiau nei 1968 
metais). Už prekes sumokė

gas — $411,252. Grynais pi
nigais gruodžio 31 d. turėjo 
$18,741, prekių buvo už 
$10.093, žemė, namai įren
gimai — $392,511.

Pažymėtina, kad pernai 
baigtas įrengti keltuvas, ku
ris atsiėjo $77,277.

Spausdintų apyskaitą na
riai gaus kovo 19 d. susirin
kime. Jau esame pernai ra
šę, kad iki šiol apyskaitose 
nurodoma ne apyskaitinių 
metų valdybos sudėti, bet; 
kitų metų. Taip daryti ne
tikslu. Jei, pav., apyskaita 
yra 1969 metų. tai ir visa 
vadovybė turėtų būti nuro
dyta 1969 metų. o ne 1970 
metų.

Vasario 27 d. suėjo 3 metai nuo mūsų neužmirštamos 
motinos, uošvės ir senelės

ELENOS STEPONAITIENĖS

mirties.

šia proga prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
bent mintyse atgaivinti jos šviesų atminimų.

Nuliūdę__ duktė, sūnus, žentas ir vaikaičiai

ta $55,493, algų išmokėta
$32,394. mokesčių $11.796, i Mirė Z. Jasinskienė

mą kartą kovo. 5 d. Statler už kurą ir šviesą — $5,087.
Hilton viešbuty šoko Kūno orkestrui $4,884, remontui

Balfo seimas bus Bostone Į kultūros sąjungos suvažiavi- $2.960, aukų duota $2,128, 
lapkričio 28-29 dienomis. Jo Į mo dalyviams ir, kaip visa- valdybos atlvginimai $1,937

Kovo 6 H? mirė sena So. 
Bostono gyventoja Žalė Žal- 
dokaitė-Jašinskienė, apie 80 

į metų amžiaus, Bostono Lie-
posėdžiams pasamdyta So/ da. nusipelnė smarkių ploji- ir kt. Gryno pelno liko $14, į tuvių Dramos sambūrio ir 

Klubo valdyba kviečia vi- Bostono Lietuvių Piliečių d-jmų. Be jų, dar dalyvavo ir 879 (1968 m. — $16 274). i laikraštininko Jurgio Jašins-
sus atsilankyti. , jos ralė. į škotų grupė. Dr-jos turtas

v į * r.

Prašymas šeimininkėm* radijo programą, prašomos 
iškepti kugelio, pyragų, tor-

Seniausios N. Anglijoje tų, žagarėlių (krustų), 
lietuvių radijo programos, ”pončkų“ av ko nors kito, 
minėdamos 36 m. sukaktį, kas geriau sbkasi, ir atnešti 
kovo 15 d. rengia metinę! į parengimą. Iš anksto vi- 
talentų popietę ir balių įsoms nuoširdžiai dėkojame. 
”Miss Lithuania of N.E.“!
Marijai Lou Rudokaitei pa- Steponą* ir Valentina 
gerbti. Šeimininkės, kurios \ Minkai
norėtų šia proga paremti tą!

GAVOME MAŽĄ KIEKĮ 
SIENINIŲ KASDIEN AT
PLĖŠIAMŲ LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 
TIKTAI $2.00.

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

į P P D I N I S
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
SU-rtb Ik* ton. Masg

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury SL

WORCZSTER, MASS.
TeL SW 8*2868

yr* yienintelė oficiali ištai
sa VVorcestery, kuri siunčia 
anmtanms tiesiog ii VVorces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, pataroae-

ir sąžiningai. • •n

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
V aiandns:

uuo 1*> ryto iki 5 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BPOADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Vedėja B. Sviklieni

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietakai
Rūpcstinifai taisome laikrodžio* 

tiedu' papuošalus
379 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

^*#W****#***###««## #+#***#***««*

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 We*t Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

j Paragink savo pažįstamus! 
* išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

dabar
už visus indelius 

moka
77 %

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

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

virs $173,000,000

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

VVorcester, Mas*. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai ii Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lieta, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių via. 

j tinės gamybos ir importuotų 
į prekių ii kitų kraštų visai že

momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 

i sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietojo galės pasirinkti at
sakytas prekes.

M Taipogi tarpininkaujame per

Reikalingas patikimas

pardavėjas
vyrų prekių krautuvei 
Woody’s Mens' Store

2313 Washington Street. 
Rosbury. Mass. 

(Prieš Dudley stotį)

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP-

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiikai

15 BOSTONO Į UETUVĄ 
ir lutam Rusijos okupuotais

Pristatymas greitas kr 
garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak. 

o ieitadieniais
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečios 
nr nuolaiiniam apsigyvenimui, i nuo ® vaL r>'to 2 vaL p.p.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127 

ToL 268-0069

Knyga yra geriansias žmogaus drangas
i J********************—*******************##**##*##*******##***#**#***.

Ę The Apothecary
LlETUVl&KA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpiidome gydytojų re 
ceptus Ir tarime riaus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistiaų.
Bav. Emanuei L. Rosengard, B. S.. Reg. Pharm.

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

Nao 9 raL ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienine ir sekm.

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

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

Skambinkite

268-4662,

Tai veltui
■s

Mums ištyrus jflsų slyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

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

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavimas

GE 61204

Fuel Chlefi

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaes atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokia 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

)

I
8—12 i *

' i390 W. Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127 

Telefonas: 268-8764 
Visų skyrių vedėja Aldoaa Adomonis

Darbo vaianaos: Kasdiea
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