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Karo veiksmai išsiplėtė 
ir į Kambodiją

Komunistų prasiveržimų pristabdžius Laose, karo 
veiksmai prasidėjo Kambodijoje. Politinė ir karinė pa
dėtis ir ten labai nepastovi. Kų darys JAV-bės?

Iš lėto. bet pastoviai ati
traukiant amerikiečių ka
riuomenės dalinius iš Viet
namo ir vykdant vadinamą
ją ”vietnamizacijos“ prog
ramą, galima būtų laukti, 
kad karo veiksmai vis silp
nės ir karas, net nesudarius 
jokių paliaubų, savaime su
dils. Taip bent aiškino kai
kurie komentatoriai. Deja, 
realybė formuojasi kone vi
sai priešinga kryptimi.

Kiek susilpnėjus mūšiams 
Pietų Vietname, prieš kelias 
savaites komunistai pradėjo 
.veržtis pirmyn Laose, ir tik 
amerikiečių didieji bombo
nešiai tą antplūdį kiek pri
stabdė. Bet tai dar nežinia, 
ar ilgam. Gi pastaruoju lai
ku. kaip žinome, visiškai pa
sikeitė politinė ir karinė si- 
situacija Vietnamo kaimy
nystėje Kambodijoje.

Iki šiol Kambodija buvo 
neva neutrali, nors komu
nistai ir naudojosi jos terito
rija ginklams ir kariuomenei 
gabenti į Pietų Vietnamą 
bei puolimams organizuoti. 
Nuvertus princą Sihanouk ir 
susidarius aiškiai antikomu
nistinei vyriausybei, galima 
būtų manyti, kad štai ame
rikiečių karinė padėtis pa
gerėjo, nes čia pat Vietna 
mo pašonėj atsirado naujas 
sąjungininkas. Iš tikrųjų 
dar taip nėra.

Naujoji Kambodijos vy
riausybė dar nėra pakanka
mai apvaldžiusi padėties. 
Prieš ją vyksta kruvinos Si
hanouk šalininkų demonst
racijos. Be to. didelės komu
nistų partizanų ir Šiaurės 
Vietnamo pajėgos, kurios 
iš seniau buvo Kambodijos 
teritorijoje, pradėjo pulti 
Kambodijos kariuomenės 
dalinius ir jau pasislinko iki

liau elgsis JAV vyriausybė? 
Svarbiausia; ar tik nereikės 
sustabdyti kariuomenės ati
traukimo iš Vietnamo? Ką 
dabar sakys vadinamieji 
”taikos balandžiai“ kongre
se ir visuomenėj ? Ar ragins 
JAV bėgti iš Vietnamo ir jo 
kaimyninių valstybių, visas 
tas teritorijas užleidžiant ko
munistams, ar, pagal Penta
gono planus, išnaudoti nau
ją padėtį ir mušti priešą iki 
pergalės?

Visa tai turės išryškėti 
artimesniu laiku.

Mėgino pagrobti du 
sovietų diplomatus

Argentinos sostinėje 4 te
roristai mėgino pagrobti du 
sovietų diplomatus, bet -ne
pasisekė. nes policijos veja
mas teroristų automobilis 
sudužo. Trys teroristai ir a- 
bu diplomatai sužeisti, ket
virtasis teroristas pabėgo.

Prieš kelias dienas kai
riųjų teroristų buvo pagrob
tas Paragvajaus konsulas, 
už kurį reikalavo paleisti 2 
politinius kalinius, bet vy
riausybė nuo tokių ”mainų“ 
atsisakė. Pagaliau praeitą 
šeštadienį konsulas buvo 
paleistas.

Nuo rugsėjo mėnesio jau 
6 Vakarų diplomatai buvo 
pagrobti, siekiant išlaisvinti 
politinius kalinius.

Vieno rusofilo vietoj■ f
t oks pat kitas

Žinomas rusofilas, Lietu
vos istorijos klastotojas Juo-

37 mylių nuo Kambodijos zas Žiugžda iš Lietuvos
sostinės Phnom Penh. Kiti 
komunistų daliniai puola 
Prey Veng provinciją prie 
Pietų Vietnamo sienos. A- 
biejose pusėse yra nemaža 
užmuštų.

Sakoma, kad amerikiečių 
kaikurie daliniai, persekio
dami komunistus, jau nusi
veja juos ir į Kambodijos te
ritoriją, ko iki šiol nebūda
vo. Aišku, komunistai dabar 
Kambodijos teritorijoj ir 
atviriau bombarduojami a- 
merikiecių lėktuvų, tuo pa
dedant ir naujai Kambodi
jos vyriausybei.

Kaip ten karo specialistai 
naują strateginę padėtį be
vertintų. viena yra aišku, 
kad karas, kuris turėjo kaip 
nors baigtis, dabar išsiplėtė

mokslo akademijos istorijos 
instituto direktoriaus parei
gų pasitraukė. Jo vieton pa
skirtas daktaras B. Vaitke
vičius. ilgai buVęs komunis
tų partijos istorijos instituto 
direktoriaus pavaduotojas, 
žinomas propagandinių ko
munistinių "istorinių,“ vei
kalų autorius.
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Ui dieną ligoninėje 
$300

New Yorko miesto univer
siteto prof. G reenfield N: j 
Anglijos ligoninių atstovų 
konferencijoj os-akė. kad; 
po 5 metų už viena diena li- 
gorinėie reikės mokėti $300. 
ir todėl nebūsime nustebę, 
jei atsiras sumanių kelionės 
agentu, kurie ligonius ga
bens į užsienio ligonines, 
nes ten gvdymas daug kartų 
pigesnis.

Pašto tarnautojų
streikas baigėsi

Laiškanešių streikas, dėl 
kurio kalta ir viena ir antra 
šalis, pasibaigė. Pašto tar
nautojai gaus tai. ko norėjo 
ir ką galėjo ir turėjo gauti ir 
be streiko, jei kongresas bū
tų buvęs apsukresnis.

Paštininkų streikas yra 
didelis smūgis valdžios au
toritetui.

Šen. Kennedžio byla
dar nagrinėjama

Balandžio 6 d. vėl bus ti
riamos su šen. E. Kennedžiu 
važiavusios ir nuskendusios 
Mary Jo Kopechne mirties 
aplinkybės, šį kaitą tai da
ro "grand jury“. Galimas 
dalykas, kad ir Kennedis 
bus iškviestas liudyti.

T03 bylos tardymo me
džiaga iki šiol buvo labai 
slepiama nuo spaudos žmo
nių ir kitų pašalinių akių, 
bet vieną kartą ji turėtų būti 
paskelbta, jei vėl nebus ras
tas koks nors teisinis būdas 
jai pridengti.

New Yorke vėl
sprogo bomba

Praeitą penktadienį New 
Yorke, matyt, teroristų bom
bų gamykloj, vėl sprogo 
bomba. Be vieno sužeisto ir 
vieno užmušto, rasta paga
mintų bombų ir joms gamin
ti medžiagų.

Nuo kovo 12 d. policija 
surado 14 bombų ir gavo 
2,264 pranešimus apie pa
dėtas bombas. Toks gąsdi
nimas dėl padėtų bombų y- 
ra išplitęs ir į kitus miestus.
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Turkijoj didelis
žemės drebėjimas

šeštadienį Turkijoje, 200 
mylių nuo sostinės Ankaros, 
buvo smarkus žemės drebė
jimas. Tai vienuoliktas nuo 
1939 metų, kada Erzincan 
provincijoje žuvo 30.000

Rubin ragina kelti
revoliuciją •V»

kone i visą Indokinijos pu-! žmonių. Kiek žuvo šį kaitą,
siausalį.

Šios naujai susikompli
kavusios padėties akivaiz
doj kyla klausimas, kaip to-

dar nežinoma. Jau rasta 600 
lavonų, bet bijoma, kad žu
vusių gali būti keli tūkstan
čiai.

Generolai, kurie įvelti į My Lay (Vietname) civilinių 
žmonių žudynių bylų. Jie buvo tos divizijos vadai, kuri 
veikė minėloj My Lay srityje.

Nuvertė komunistų 
valdžią

Indijoj Keralos ir Vakarų 
Bengalo valstijose valdžią į 
buvo sudarę komunistai, bet i 
jie nesugebėjo valstybiniu 
reikalų tvarkyti, tad centro 
valdžia juos rušalino. Dėl 
to komunistai Kalkutoj su
kurstė dideles riaušes, kurio
se žuvo ir sužeista daug 
žmonių.

N. Yorko laikraščių 
streiko pavojus

Rašant šiuos žodžius, dar 
neaišku, ar 4 didžiųjų New 
Yorku laikraščiu samdiniam 
pavvks be streiko susitarti 
su laikraščiu leidėjais. Da
bar savaitinis atlvginimas 
yra nuo $167 (ekspedito
rių) jki $206 (graviruotojų).

Iš Afrikos i Chica'ją grį- 
žo dr. Jonas Valaitis, kur jis 
du mėnesius lankė Kenijos, 
Tanzanijos ir Ugandos mi
sijų ligonines ir dalyvavo 
medicinos konferencijose.

* *
Nevados dykumoje oo že

me buvę išsprogdinta vieno 
miliono dinamito tonų pa
jėgumo atominė bomba. Tai 
viena pačių didžiausiųjų šios 
rūšies išbandytų bombų.

* * •

Vienas iš Chicagoje nu
teistu riaušininkų Jerry Ru
bin, kol kas dar laisvas už 
užstatą, universitetuose sa
ko prakalbas, kuriose ragina 

Į studentus mesti mokvklas, 
1 reskaityti knygų, nesimau- 
! dyti. sudeginti Harvardą, 
i laužyti įstatymus, tapti kri- 
! minalistais, būti valdžios 
apkaltintais ir veikti sociali
nės revoliucijos naudai.

Prez Nixonas siūlo išleis
ti įstatymą, kuris bombų 
sprogdintojus ir panašius te
roristus baustų mirtimi. ....v * V

Atstcvų rūmų nariai, be- 
sivažinėdami po užsienius, 
pernai išleido $328,845 mo
kesčių mokėtojų pinigų.

* • •
Italijoj baigėsi valdžios 

krizė: Aldo Moro sudarė 
krikščionių demokratų, kai
riųjų socialistų, unitarinių 
socialistų ir respublikonų 
partijų atstovų koalicinę vy
riausybę.

» * *
Santo Domingo valstybėj 

buvo pagrobtas JAV amba
sados karo atstovas pulk. 
Įeit. Crowley. Jis paleistas 
mainais už 20 politinių kali
nių, kurie išvyko Meksikon.

Naujas West Point karo akade
mijos viršininkas gen. majoras 
Wiiliam Knovlton, paskirtas 
vieton gen. maj. Kosterio, kuris 
kaitinamas nuslėpęs informaci
jas apie civilinių žmonių žudy
nes May Lai sodžiuje. Vietname.

Balandžio 15 d. vėl 

bus demonstracijų
Skelbiama, kad balan

džio 15 d. vėl būsią didelių 

demonstracijų, kulias vėl 

organizuoja įvairaus plauko 

anarchistai ir panašus ele

mentas.

ŠĮ kartą demonstracijos 

būsiančios nukreiptos prieš 

mokesčius ir kartų prieš ka
rį Vietname*? 'T^lgi šūfjfnti 

į viena keli tikslai, kad la

biau sudrumstu žmonėms 

galvas ir sušauktų daugiau 

demonstrantu. Be to. būsią 

renkami pinigai ir neva 

Vietnamo karo aukoms.

Pagrindinis tikslas, kaip 

ir anksčiau, — kelti ko di

desnį sąmyšį ir riaušes.

Nuostabiausia, kad tokių 

demonstracijų paramai savo 

vardą duoda ir kaikurie se

natoriai bei kongresmanai.

Mūsų sudėti pinigai mėtomi 
į balą

Šelpia ne tuos, kuriuos reikia šelpti. Pinigai duoda
mi prabangai didinti, o ne vargui mažinti.

Visi atsimename, kaip dar^€/«įos atrodė taip 
prez. Johnsono laikais iški
lo naujas šūkis — "kova su kaip Kalėdos 
skurdu". Daug apie tą skur-(
dą buvo prikalbėta, daug vi-; Atlanto pakraščiu nuo 
šokių planų sugalvota, ko- Pennsylvanijos, baigiant N. 
mitetų suorganizuota ir taip
pat daug milionų paskirta, 
bet iki šios dienos vis dar 
neaišku, kiek čia to tikrojo i colių, 
skurdo buvo ir kiek jo suma-1 Susisiekimas lėktuvais bu- 
žinta. Viena tiktai ėmė ryš-į vo labai sutrukdytas ne tik. . - _ _ - r J —i  i  i. a • y —1 __

Anglija, Velykos buvo bal
čiausios. nes siautė audra ir 
daug kur prisnigo net iki 7

Suėmė gengsterių ,
galvą

šiomis dienomis buvo su

imtas New Yorko ir New 

Jersey Mafijos 6 "šeimų“ 
galva Gambino, vadinamas 

"visų bosų bosu“. Jis kalti 

namas, kad organizavęs šar

vuoto New Chase banko au

tomobilio pagrobimą, kuria

me buvę per 3 mil. dolerių. 

Sumanymas nepavyko, nes 

jį išdavė policijai vienas to 

"biznio“ dalyvių.

keti, kad pašalpos pinigų 
skirstytojai ir dalintojai sa
vo "skurdą“ tikrai gerokai 
sumažino. Dar prisimename 
įvairius šelpimo įstaigų tar
dymus, kuriuose paaiškėjo, 
kad pinigai buvo dalinami 
artimiesiems ar net juodųjų 
panterų ginklams pirkti ir 
riaušėms organizuoti. O pas
taruoju metu iškilo dar ir 
naujesnių "vargo mažini
mo“ pavyzdžių.

Štai seimelio komitetas ė- 
mė tirti Springfieldo, Mass.. 
šelpimo įstaigą, ir paaiškėjo, 
kaip tas skurdas naikina-1 
mas.

1968 metais čia buvo šal
pai išleista apie 30 milionų 
dolerių. Tarp kita ko rasta, 
kad vienam šelpiamajam 
buvo apmokėta 2 mėnesių 
telefono sąskaita $221. ki
tam už butą mokėta $175 
mėnesiui, trečiam sumokėta 
$695 už 31 paklodę ir 33 
antklodes, ketvirtam bal
dams įsigyti duota $1,000 ir 
t.t. Kitiems sumokėtos auto
mobilių remonto išlaidos, už 
televizijos aparatus, net už 
palikus ir kanarėlę.

Iš tų pavyzdžių jau gali-; 
me matyti, kokie skurdžiai 
yra šelpiami) Tai yra tiktai 
prabangos didinimas, sukty
bės ir piliečių sudėtų pinigų 
bėrimas į balą, jeigu ne sau 
į kišenę.

Tikrai tos pašalpos reika
lingi žmonės jos negauna,; 
nes daugelis jų net jos ne-Į 
prašo, nenorėdami žemintis. į

dėl audros, bet ir dėl aerod
romo susisiekimo kontrolie
rių "susirgimo“. (Kadangi 
jie vra valdininkai ir jiems 
draudžiama streikuoti, tai 
didelė dalis dar t ' audrą 
"susirgo“ ir neL.^„ t dar
bą).

Aukso medalis
vilniečiam išradėjam

Leipzigo (Rytu Vokieti

joje) mugėj elektroninis 

skaičiavimo įrengimas "Rū- 

ta-701“, kurį sukūrė ir pa

gamino "Sigmos“ imonės 

Vilniuje inžinieriai ir kiti 

specialistai, buvo apdovano

tas aukso medaliu.

"Rūta“ esąs moderniau

sias išradimas Sovietu Są

jungoje, galįs "perskaitvti“ 

per sekundę iki 200 mašinė

le ir ranka rašytų skaičių, 

tuo pačiu metu sugebąs at-

Šen. Harry Bird iš Virginijos 
pasitraukė iš demokratę parti
jos, nesutikdamas iš anksto 
1972 m. balsuoti už demokratę 
kandidatą. Jo tėvas ir senelis 
vadovavo Virginijos demokra
tams.

I)a kartiniai Kambodijos vadai: 
valstybės galva Sheng Heng 
(viršuje) ir ministras pirminin-

likti beveik 40 operatorių, i ka* Wit. Lon Nol (apačioj).
ruošiančių perforacines kor

teles arba juostas, darbą.
Jie abu yra aiškūs komunistę 
priešininkai.

t
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Bostono lietuvių pavyzdžiai pą ne vien nuo Brandto pri-t kams rūpi Vakarų Vokieti- 
klauso, o ir Britanija nėra j ją išlaikyti savo pusėje, dėl 
dar šimtaprocentiškai nusi- to jie žodžiu ir paremia jos 
stačiusi j ją veržtis. Ji pir- r orus apsijungti ir atsiimti 

Senas, didelis Bostono miestas, Amerikos laisvės ir ma nori gerai išsiaiškinti są- žemes. Nejapfjyma sąjun- 
kultūros lopšys. Sena. bet ne taip gausi ir jo lietuvių kolo- lygas. T.. aininkų moralinės ujamos
nija, kuri į lietuvių išeivių veiklos puokštę yra įpynusi Bet Brandtui H4lbrlilĄVlž savo pačių, jok Vakarų

CHICAGO, ILL.

nevieną gražią gėlę. Apie praeitį palikę kalbėti istorikam, pagal bą parodyti gal skati- 
čia prisiminsime kelis faktus iš šių dienų gyvenimo, kurie, na ir kitas motyvas — jo pa- 
atrodo, verti visų lietuvių dėmesio. stangos pagerinti santykius

su Rytų Europos kraštais. 
Britanijos vyriausybės jau

■ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDĖJAS 1 ne*\e. ši?nd?,e.n V1? fpratusios 
| vaidinti taikintojų misionie-

Mintis išleisti enciklopediją lietuvių kalba kilo Chi- 
cagoje dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. bet ji įvykdyta 
ne ten ir ne Lietuvoje, bet Bostone, kur peniai išėjo pas
kutinis papildomas 36-sis tomas.

koks subruzdimas, ypač } 
kuri būna įmaišyta ir Sov. 
Sąjunga, tai, žiūrėk. Britą 
nijos ministeris pirmininkas 
dedasi art galvcs vadinamą
ją baroninę kepurę ir keliau-

Vokietija, kurią Sov. Sąjun
ga nuolat kaltina ginklų 
terškinimu ir revanšizmo 
stiprinimu, galėtų su Sov. 
Sąjunga pati viena sudaryti 
visokias sutartis ir iškristi iš 
Vakaru sąjungos. Tuomet ji 
;au Vakarams tikrai pasida- 
ytų pavojinga.

Bet kol kas Vakarų Vo
kietija tokių kėslų neturi. 
Net ir dabar, parodžiusi ini
ciatyvos tartis su Rytais, ji 
nori ir toliau būti Vakarų 
sąjungoje. Tardamasi su Ry 
ais, ji jokiu būdu nenori pa

žeisti vakariečių interesų. 
Nieko yragndssižadėdama,

Kaslcitvrrašoma ,
SOCIALISTŲ IDĖJOS I KAS VERTE JONĄ VIRST O HaV aK*. 220

STIPRESNĖS JOHN, O KAZĮ CHARLIU? So. Michigan Avė., bus Met- 
1 ropolitano operos solistės 

Paskutiniame Technikos Lilijos Šukytės koncertas, 
žodžio žurnalo, kurį leidžia Koncerto pelnas skiriamas 
JA VLietuvių Inžinierių są- lietuvių kalbos dėstymui į-

Dar nespėjus baigti leisti lietuviškąją, jau pradėta 
ruošti enciklopedija anglų kalba — Encvclopedia Litua- į ja i Maskvą, 
nica, kurios pirmasis tomas neseniai pasirodė ir kurios j šįkart tokio taikos ieško- 
bus dar penki tomai. * tojo vaidmenį pasiėmė sau

| Willis Brandtas. Jeigu jam
Tų enciklopedijų reikšmė jn a kiekvienam aiški, todėl i a=isek3 pasiekti ui. ko jis „asitamaus

cia to klausimo neliesime. Pagaliau apie tai jau seniau j nori, tai tuo pasinaudos ir vakąi^aink^rotiškarąti 

palaiduodama juos nuo įsi-
veik kartu su Lietuvių Enciklopedijos leidimo pradžia. j Europoje. Iš dalies dėl to jis ^tlia^r^iti atirntLLenkijai 

i ir kancleriu pasidarė, rinki- J
, mus laimėjo. Tiesa, ir dabar
niekas nekariauja Europo-

« - . . ........ . T. ... - t rr • j’e- Tačiau, jeigu BrandtuiMaža tą ar kitą leidiny išleisti. J| reikia išplatinti. Tai pasisektų susitarti, tai. kaip 
taip pat sunkus darbas. Ir čia Bostonas, duoda pavyzdį: sakoma, prasidėtu taika su 
vėl naujasis išeivis, sunkiai dirbęs, dabar pensininkas, mažesne doze baimės. Da- 
užprenumeravo Encyclopedia Lituanica visiems savo bar maždaug visi bijo visų. 
penkiems vaikaičiams. 'visi įtaria vieni kitus, kaip

Jei visi tie. kūne turi vaikaičių, pasektų šito bosto- Vakarų Vokietija bijo Sov.
niškio pavyzdį, tai minėtos enciklopedijos reikėtų išleisti Saiungos. Rytu Vokietija__
ne kelis tūkstančius, bet dešimtis tūkstančių. Tada būtų Vakarų Vokietijos. Vakarų 
iš ko pasamdyti ir tokį redakcijos štabą, kokį turi kitos Berlynas — Rytų Vokietijos, 
enciklopedijos, ir knygą puošniausiai išleisti. Dar pridėkime Lenkiją...

, .. x ... . ,Tain daina be galo. Dėl to
Cia dar galima pastebėti, kad tas pats asmuo kito armijOs ir stovi vienos prieš 

keturių didelių tomų leidinio Mūsų Lietuva yra užsakęs ir kitas, o tai kainuoja pinigą sitarimais su Vakarų Vokie- 
išdalinęs net 12 egzempliorių. jr neduoda ramiai miegoti. ' tija, pavergtųjų klausimas.

Būtų reikalinga ir to bostoniečio vardą ir pavardę Ko Brandtas nori, tai pa- kuris da^ar ^ia Pac^ėtas 1 
čia didelėmis raidėmis parašyti, bet, žinodami jo kuklu- siekti taikos, paliekant teri- 
mą, nenorime jo supykinti ir būti smarkiai pabarti, todėl torinę padėtį tokią, kokia ji 
paliekame paslėptą po raidėmis St. G.-J. šiandien yra. Vadinas, Sov.

Sąjunga turėtų įsipareigoti 
' pripažinti Vakarams priim- 

NEPAPRASTI AUKOTOJAI • tinas teises Vakarų Berly-
: nui, kuriam per tuos dau-

Beivijoje turime šimtus inžinierių. Kelios dešimtys gjau kaip 20 metų gresia ug- 
jų gyvena Bostone. Iš jų 55 yra susispietę į savo draugiją, niakalnio padėtis, kai tik so- 
Savo susirinkimuose jie svarsto jų profesiją liečiančius vietų vadai dėl ko nors nu- 
reikalus, bet nepamiršta ir bendrų lietuviškų reikalų. Jie ; taria paspausti vakariečius, 
visuomet susirenka prieš Vasario 16-ją ir ta proga sude- • Vakarų Berlynas — karo 
da aukų Lietuvos laisvinimo reikalams. Jų suaukota suma! meto nesusipratimas, bet jis,

NAUJOVIŠKAS KNYGNEŠYS
priskirtąsias vokiškas že
mes.

Kai pasitarimai dar rim
čiau neprasidėjo, sunku pa
sakyti. ko turės atsižadėti 
Vakarų Vokietiia. Ji teno
rėtu atsižadėti tik savo ade- 
naueriniu laikų Irti šiol nie
kada nevykdytos programos 
— apjungti vokiškas žemes.

Bet tie busimieji pasitari
mai ir galimieji susitarimai, 
žinoma, negali būti ir nebus 
pavergtiesiems kraštam ma
lonūs. Jeigu rusams pasisek
tų sumažinti savo baimę su-

lentyną, būtųr nustumtas už 
lentynos pačių* vakariečių.

KO RIMCICAS BUVO 

LONDONE?

Į Vilmes rėdaktoriaus S. 
J. Jokubkos. šmeižtą, kad 
socialistai dirba buržuazijos 
r.audai, kad jie yra didžiau
si darbininkų klasės priešai, 
Naujienos Į Jsakė vedamuo
ju kovo 20 d. Ten tarp kitko 
šitaip rašoma:

' Nieko sovietų imperia
lizmo agentai taip giliai ne
kenčia, kaip socialistų. Nie
kam jie neišlieja tiek daug

junga, numery randame ma
lonią žinią, kad 1969 metais 
JAV-se lietuviai užpatenta
vo 63 išradimus. Jų tarpe y- 
ra ir iš Lietuvos — Vytauto 
Tolučio patentas iš elektro
technikos.

Tarp savo išradimus už
patentavusių yra Algis Au- 

__ gūnas, Algirdas Nasvytis.
tulžies, nieko taip biauriai į ^studs Adolfai
nešmeižia. prieš nieką jie! Ramusis. Kazys Šernais,— 
taip neatlaidžiai neveda ko-Į
vos, kaip prieš socialistus. ’**
Tą kovą jie veda pačioje 
Rusijoje, veda ją ir čia Ame
rikoje lietuvių tarpe.

"Maskvos agentai taip el
giasi todėl, kad niekas ko

visada sudaro beveik pusę visos kolonijos sudėtų aukų. 
Štai pernai visi bostoniečiai suaukojo $2.776, o inžinie
rių dalis toj sumoj buvo $1,142. Šiemet Vasario 16-sios 
proga bostoniečiai suaukojo $3,172, o inžinierių indėlis 
yra $1,415. Taigi, inžinierių auka sudaro per 40% visos 
bostoniečių suaukotos sumos, nors jų, kaip minėta, tėra 
tiktai 55.

Teisybė, jie visi turi neblogus darbus, bet ir jie tiek 
nesuaukotų, jei nebūtų taip gerai organizuoti. Nėra abe
jonės, kad jų pasirinktas būdas rinkti aukas susirinkime 
prieš Vasario 16-ją yra sektinas. Jie juk gerai žino vienas 
kito padėtį, todėl, jei vienas lape pasirašo aukojąs kurią 
nors sumą, tai ir jo kolegoms X ar Z, esantiems tokioj pat 
padėty, nepatogu mažiau aukoti.

Nežinome, kad kur nors kitur inžinieriai tiek suau
kotų. todėl mums atrodo, kad Bostono lietuviai inžinieriai 
yra geras pavyzdys ne tik kitų vietovių inžinieriams, bet 
ir kitų profesijų lietuviams.

Pasaulis aplink mus
WILLY BRANDTO 

ĖJIMAI

Kovo mėn. pirmosiomis 
dienomis Britanijoje lankė
si Vakarų Vokietijos kanc
leris Willy Brandtas. Nebe 
pirmą kartą jis visokiausiais 
reikalais atvažiuoja į Lon
doną, bet laikraštininkai 
tvirtina, kad niekad jis ne

galvoję ne valgių ar gėrimų 
gausumas, bet tai progai su
kviestųjų svečių įvairumas. 
Valgiai ir gėrimai buvo la
bai nesudėtingi.

Iš to priėmimo galima da
ryti išvadą, kad Brandtas 
Britanijoje yra brangus sve
čias. Taip. tur būt, ir yra. 
Kai jis dabar kancleriauja, 
tai Britanijai yra daugiau

nors turi prisilaikyti visokių 
draudimu ir suvaržymų, yra 
lyg ir Vakarų Vokietijos da
lis.

Vakaru Vokietija irgi tu
rėtų nemaža ko atsižadėti ir 
daug ką pažadėti. Pirmiau
sia ji būtu priversta pasiža
dėti nesistengti jėga prisi- 
iungti sau Rytų Vokietijos. 
Ligi šiol ji ir nesistengė, bet 
niekada neatsisakė kalbėti 
visos Vokietijos vardu. Len
kija būtinai norėtų, kad V. 
Vokietija pripažintų naujas, 
pokarines jos sienas, vadi
nasi, su ta teritorija, kurią 
Sov. Sąjunga jai davė. at- 
«kėlusi iš Vokietijos. Vakarų 
Vokietija, greičiausia, ge
ruoju neduos tokio pažado, 
bet ji gali pažadėti bent tam 
tikrą metų skaičių to klausi
mo visiškai nejudinti.

Kaip jau dabar matyti 
bus pradėta tartjs. Visi tar
sis su visais, ir tie pasitari 
mai turės ilgai užtrukti, jie 
bus sunkūs. Kaip spėjama, 
sunkiausia bus susitarti a- 
biems Vokieti joms, norą po-

Kitas didelio svečias Lon
done buvo Jugoslavijos mi
nisteris pirmininkas Ribici- 
cas. Britanijos sostinėje jis, 
tiesa, turėjo ir nemalonumų. 
Dalis spaudos jį sutiko, kaip 
sakoma, priešiškai nusitei
kusi — ji papasakojo savo 
skaitytojams, kad tai gi yra 
buvęs labai žymus Jugosla
vijos policininkas, palaikęs 
savo krašte terorą — kišęs 
žmones į kalėjimus, organi
zavęs politines bylas. ’

Ta proga pasinaudojo ir 
pavergtųjų atstovai. Atsto
vaudami trylikai tautybių, 
jie britų "Daily Telegr^ph“ 
dienraštyje iššpiit^ditio pa
reiškimą, kuriame reiškia
mas nusistebėjimas, kad 
Britanijos vyriausybė taip 
svetingai priėmė tokį žiaurų 
policininką.

O Ribicicas buvo atvažia
vęs gauti savo kraštui gink
lų. Nors Sov. Sąjunga lyg ir 
aprimo ir dabar nerodo Ju
goslavijai savo galios ir ne
grasina, bet Tito nesiduoda 
užliūliuojamas — jis nori 
turėti daugiau šaltinių gink
lams gauti. Jugoslavijoje nė
ra perdaug ramu. Pavyz
džiui. vokiečių spaudoje pa
sirodė žinių, kaa Jugoslavi-

litikai tvirtina, kad niek* i?ię sovietams pal«ikū« ka-

buvo taip priimtas, kaip šį Į vilčių, kad jis Vokietijos 
kaitą. Gal dar aiškiau bus, į vardu parems jos prašymą 
jąi pasakysime, kad Britą-: Įstoti į Europos Ekonominę 

Biinisteris pirmininkas

šiandien rimtai nė nenori at
statyti prieškarinę padėti 
Apjungti Vokietiją, atsiimti 
Lenkijai atiduotąsias žemes, 
išvyti iš Prūsijos ten apgy
vendintus rusus — tik sva
jonė. kuri labiausiai gyva 
tebėra nebent tuose iš ten iš
varytuose vokiečiuose. Vo-

Bendruomenę. Abu gi, ir kiečių politikai žino, kad 
Brandtas ir Wilsonas, yra i Vakarų sąjungininkai tikrai 
socialistai, tai gal jiems ir bešoks vienyti Vokietijos, 
kiek lengviau susikalbėti, nes tai reikštų karą. Sako

je, ir, litai p sakant, turima nors tasai įstojimas į Euro- nia, k*d Vakarų sąjunginin-

rtijoa mi
WflMMfeis nebuvęs niekam 
kitan suruošęs tokio šau- 

s priėmimo savo būstinė

vesti Chicagos universitete.
Pirmas operos spektaklis 

išparduotas

Operos "Likimo galia“ 
pirmas spektaklis bus balan
džio 18 d. Bilietai jau išpar
duoti. Opera kartojama ba- 
’andžio 25-26 dienomis. Tai 
skubėkite greičiau sau užsi
tikrinti vietą.
Naujas Marąuette Parko 

pirmininkas

Marąuette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų dr-jos pir
mininku 10 metų išbuvusį 
J. Skeivį pakeitė veiklus 
prekybininkas J. Bacevičius. 
Draugija turi 400 narių, ka
soje yra $8,000. Ta lietuvių 
draugija yra labai svarbi, 
nes šitai kolonijai gresia vi
sokie pavojai, todėl žmonės 
suskato rūpintis savo teisių 
gynimu ir ramybe.
Dukterų dr-jai vadovauja 

E. Kielienė

Lietuvos Dukterų dr-jos 
valdybai šiemet vadovaus 
Emilija Kielienė. Ši draugi
ja greta Balfo Chicagos ri
bose tvarkosi savarankiškai.- 
jau 10 metų, daug padeda 
tautiečiams nelaimei ištikus.

Televizija organizuoja
Italijos prezidentas yra talentu*

socialistas. Socialistai stovi Į Lietuvių televizija organi- 
valdžios priešaky Didž. Bri- • zuoja šokių grupę. Per sa- 
tani joje, V akarų V okietijo-, vaitę po paskelbimo jau at- 
je. Švedijoje. Suomijoje ir siliepė virš 20 jaunuolių. 
Austrijoje. juos mokys Gramontienė.

Paskelbta, kad organizuo
jamas akordionistų orkest
ras, į kurį priimami nuo 12 
metų amžiaus jaunuoliai. 

Gegužės 3 d. banketu bus
Nuo neatmenamų laikų Ii- iškilmingai atžymėta televi- 

gi 1850 metų žmonių skai- zjj°s 4 metų sukaktis. Tikro- 
čius tepasiekė tik vieno bi- Ą Lietuvių televizijos įstei- 
liono. Vėliau tas skaičius gim(į diena yra 1966 m. ko-
galvotrūkčiais didėjo ir di- voj*. . . , , .
dėja Chicagos lietuviai labai

Antras bilionas buvo pa-' stengiasi išlaikyti savo tele- 
siektas per 75 metus, o tre-' viziją, visokeriopai ją rem- 
čiam bilionui pasiekti 1960 damL

ir pavardės neiškraipytos. 
Bet ten randame jau dau
giau lietuviškų pavardžių su 
iškraipytais vardais: jau 
nebe Jonas, bet John, ne Ka
zys, bet Charles, ne Algir
das, bet Algerd, ne Feliksas,

munistų taip gerai nepažįs- Felix ir tt
ta, kaip socialistai.

"Socialistų idėjos yra stip
resnės, negu komunistų per
šamos. Laisvajame pasauly
je, kur galima idėjas laisvai 
diskutuoti, socialistai yra 
daug stipresni, negu komu
nistai. Anglijos, Švedijos,

Kas juos vertė taip ne
gerbti savo pavardžių ir var
dų? Juk jeigu Algirdas Nas
vytis galėjo savo išradimą 
užpatentuoti neiškreipęs nei 
vardo, nei pavardės, tai tą 
pat galėjo padaryt’ ir Masiu
lis. bet jis savo vardą jau

Norvegijos. Vakarų Vokie- i ra\?. Algerd. Jei Semakas 
tijos. Austrijos, Danijos iri galėjo neatsisakyti savo Ka-

zio vardo, tai niekas never
tė ir Kazio Sabonio pasida
ryti Charliu.

kitų kraštų darbininkai pri
taria socialistų skelbiamoms 
idėjoms. Minėtuose kraštuo
se komunistai taip pat sten
giasi rinkimų metu gauti 
balsų ir pravesti žmones į 
parlamentus, bet tų kraštų 
gyventojai jų nerenka.

"Komunistai yra stiprūs 
tik tose valstybėse, kur jie 
gali savo idėjas ir iš to ište
kantį "rojų“ primesti prie
varta.

"Socialdemokratas Vaino 
Tanrier vadovavo kovai 
prieš Sovietų Sąjungos in
vaziją ir pastangas okupuoti 
Suomiją. Socialdemokratas 
Ernest Reuter ir Willy 
Brandt sėkmingai vadovavo 
Berlyno gyventojų kovai 
prieš rusų ir vokiečių komu
nistų pastangas palaužti ap
suptų gyventojų pasiprieši
nimą sovietų imperializmui.
Pačioje Lietuvoje Steponas
.1 T. * ao ,*1 va” j metais bereikėjo tik 35 
dotavo kovai pnes rusų pa- J
stangas pakenkti nepriklau
somos Lietuvos atstatymui, 
o vėliau ir prieš krašto oku
paciją.

"Socialistai-vykusiai pa
stoja kelią ^komunistams 
Suomijoje. Švedijoje, Aust
rijoje, Vakarų Vokietijoje,
Norvegijoje ir kitur.“

EUROPOS SOCIALISTAI

KAIP DIDĖJO ŽMONIŲ 

SKAIČIUS

me Mirė M. Gintnerienė

Kovo 11 d. mirė Magda-
tų. Spėjama, kad ketvirtas 
bilionas bus pasiektas per , AOV° 11 a: mire, ??ag 

metų, tai yra 1980 me- lena Gmtnenenė. kilusi20
tais. o dar po 10 metų—1990 
metais —mūsų žemelėje jau 
vaikščios penki bilionai 
žmonių.

Dėl tokio žmonijos didė
jimo daug kas yra labai su
sirūpinęs

iš
Sintautų, žurnalisto Antano 
Gintnerio žmona, Giliausia 
užuojauta jam ir jos arti
miesiems.

Lietuvio kūrinys

rininkai gali įvykdyti per
versmą. Tikima, kad tokia 
mintis yra kilusi iš Sov. Są- 
iungos ir skirta nerimui stip
rinti ar Jugoslavijos karinin
kams atitinkamai nuteikti. 
Taip pat tikima, kad sovie
tinės kilmės yra ir tie atsi
šaukimai, kurie platinami 
Jugoslavijoje ir kuriuose ke
liamos nacionalistinės aist
ros tarp sunkiai sugyvenau-, 
čių krašto tautybių.

S. Bakaragis

Ką tik minėtuose kraštuo
se ir kitur —

"darbininkai geriau gy
vena, negu bet kuriame ru
sų komunistų okupuotame 
krašte. Iš socialdemokratų 
valdomų kraštų darbininkai 
nebėga į "komunistų rojų“, 
tuo tarpu rusams reikėjo nu
leisti stiprią geležinę uždam* 
gą, saugojamą gerai gink
luotų mongolų ir šunų, kad 
iš rusiško "darbininkų ro
jaus“ koką darbininkas ne
pajėgtų pabėgti į laisvuosius 
Vakarus.

"Socialistams nieko ap
gaudinėti nereikia. Jie sako 
teisybę. Socialistinę arba bet 
kurią kitokią santvarką ga

KIEK ŽMONIŲ SKAITO 

LAIKRAŠČIUS

Vykdytas tyrimas rodo, 
kad 78% suaugusių ameri 
kiečių skaito bent vieną 
laikraštį, o 36% skaito dau
giau kaip vieną. Bet nebuvo 
tiriama, kaip tie laikraščiai 
yra skaitomi. Kiek žinome, 
daugelis akimis permeta tik 
sporto skyrių ir pirmojo pus
lapio antraštes.

Kompozitorius kun. Bru
no Markaitis sukūrė ”100 
saulių“ oratoriją, kuri bu
vo atlikta kovo 22 d. Lojolos 
universiteto 100 metų su
kakties iškilmėse.

Bai. Brazdžionis

Bus solisto V. Daunoro

KULTŪRINGAS
TAUTIETIS

A. Šeputis iš Weston, On« 
Urna’ į^vendįnti tiktid de-į tarto. Canada, nusipirko mū-
mokratiniu būdu, kada gy
ventojų dauguma tai san
tvarkai pritars. Rusai jau 52 
metu pavergtiems gyvento
jams prievarta kiša "komu
nizmą“, bet iki šio meto gy
ventojai jo nepraryja.“

Įžymiojo Vilniaus operos 
solisto (boso) Vaclovo Dau
noro koncertas bus gegužės 
2 dieną Orchestra salėj, ku
rtoje yra 2,000 vietų. Kon
certo rengėjai yra tie patys, 
kurie rengė solistų V. Norei
kos ir E. Kaniavos koncer
tus.

Gražiai paminėjo
I ----ma DU UIIUB mOTIOB

Tai progai kovo 8 d. Jau
nimo Centre buvo suruoštas 
koncertas, kurio programoj 
dalyvavo velionies Juozo 

| Strolios trys sūnūs muzikai:

sų įstaigoje knygų net už 17 
dolerių. Taigi, kol visas še
šias perskaitys, turės ne tik 
ramaus poilsio, bet ir dide
lės dvasinės atgaivos. , .

Ačiū A. Šepučiui už gra- Vytautas, Faustas ir Herku- 
žų pavyzdį. Hs.
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VOKIETIJA

Nauja LB valdyba
Vasario 27 - kovo 1 die

nomis buvo Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės tary
bos suvažiavimas, kuris iš
rinko į Bendruomenės val
dybą šiuos asmenis: pirm. 
inž. J. Valiūną, vicepirm. ir 
sekr. kun. Br. Lubiną, ižd. 
J. Barasą. Kontrolės komi- 
sijon išrinkti — A. Montvi
la, J. Pauliukevičius ir R. 
Tenzegolskis.

Į Garbės teismą

patarnavimus turi mokėti 
kelis kartus brangiau, negu 
vietos gyventojai;

PROVIDEMCE.R.L

Klubas padidino pašalpą 

aukojo Altui

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT. 'Parama“

Kovo 8 d. buvo nepapras-' 
tas Lietuvių klubo susirinki 
mas, kuriame nutarta 
tinės pašalpos mokėti 
(buvo $400). Pašalpa ser
gant palikta ta pati — $10 ° A5 vaL vak- ^'ortk Toron- 

'to Memoriąl Gardens (168 
Avė.) rengia Leni-

risto oalvdovu arba sarau • inimą vaWybai, paaiškėjo, • "° mirti.^. 100,sul^k: 
p y vų gų, , d labiausiai nuskriaustas i *Aes mine jimą. Ta žinia, kad

3) kad iš Vakaru wkstan-!yra Protokohl sekretorius, pagerbiamas atminimas to- 
.. .a iši vasarų vyasian . nuUrta atlygini- kA0 žmogaus, kuns sutrypė
tieji tautiečiai galėtų nuvez- tuei-in vuu-u, ■ nabudusia demokratiia Ru-
ti dovanų ne tik materialinių

2) kad tautiečių iš Vaka
rų lankymasis Lietuvoje ne
būtų aprėžtas penkių dienų 
sustojimu Vilniuje, bet kad

pranciškonams įrengus sa-! Mirė St, 
i vo salę ir atremontavus Šv. i
' Joro parapijos salę, dalisKovo 26 d. širdies smūgis

atliekavisas organizacijų persikėlė ten. nutraukė Stepono Kairio gy-
Ret ir šiandien Lietuviu Vybę* Velionis buvo gimęs

Toronto lieTuvtoms i Tulo> 1916'm‘ kovo 2 d’J“ loronto lietuviams Rauno ^erškete baigė
farmacijos skyrių, dėstė 
Kauno, vėliau Vilniaus uni
versitete. užimdamas far
macijos katedros veuėjo vie
tą. Karo metu pasitraukęs į 
Vakarus, Innsbrucko univ. 
gilino savo studijas, profe
soriavo įsteigtame Pabaltijo 
univversitete, ten užėmęs 
chemijos fakulteto dekano 
vietą.

Atvykęs į Kanadą, gavo 
specialią stipendija chemi- 
ios srityje pasitobulinti. Dir
bo chemijos tvrimo darbą.

Velionis buvo ir veiklus 
visuomenininkas, ypač daug

; bankines operacijas. Be to,
Toronte piketuos Lenino ji ir nemokamai apdraudžia.

.............................Ubai reikalingi.
minėjimą

žesnius pobūvius.
būtu leidžiama tėvvnėj sve- ... . . . ltnčiuotis neribotą la ką, lan- Eava!‘el nu° P>™°ssus.lg!- » 
kant įvairias vietas lį Intu-

gėrybių, bet ir kultūrinių

du tūkstančius. To 
bankai neduoda. į

"Parama“ iš pelno dar j 
skiria lietuvių kultūriniams' 
reikalams, ko, žinoma, kiti 
kanadiečių bankai nedaro. 
Todėl kiekvienas lietuvis 
turėtų savo santaupas laiky
ti lietuvių kooperatyviniame 
banke — "Paramoje.

Toronte veikia ir kitas 
lietuvių kooperaty vinis ban
kas prie Prisikėlimo parapi
jos. Jis įsteigtas vėliau, tu
ri mažiau narių, mažesnę a- 
pyvartą, bet ir jis auga.

SLA 236 kp. susirinkimas

Jis buvo kovo 8 d. Lietu-

Lietuvių Fondas

Karados Lietuvių Fondas, 
kurio tikslas savo kapitala 
Lietuvai atstatyti laikyti 
banke, kol Lietuva bus lais
va, o procentus naudoti lie
tuvybei išlaikyti šiame kraš
te, turi per 500 nariu, įnešu
sių i fondą ne mažiau kaip 
po $100. Viso labo jie turi
apl? &?0»MO. Į dirįo skautų eilėse. Jis va-

Fondas tiesioginiai re- d pahaltiio akauhj.to- 
pnklauso Lietuvių Bendruo-Į klaj Vokietijoje, kurį lai- 
mene,. Jis vra įregistruotas ką buvo Skautų Aido redak-

mą pakelti iki $110. Kitiems; pabudusią demokratiją Ru- 
rariams paliktas senas atly-1 sijoje, ivedė ten biauriausią 

nes nario mokesčio į diktatūrąir stengėsi savo 
" ' ................. tau

toms,daug kas pasipiktino

į— pirm. ° 7 ginimas, nes jiano mokesčio i umiaiura ir siengesi hu
J. Lukošių, „arto A. Ja-(valdybai atlygiu-
sinską ir dr. V. Lenartą. į , . ,. .Į tų ir Kt.;

L. Bendruomenė 35 apy-; 
linkėse turi per 900 narių.'
Veikia 7 vargo mokyklos, jaunimui

Klube padarytas nemažas4) kad užsienio lietuvių 
būtų leidžiama

' aukštosiose Lietuvos mokvk-Į .... „ . .
'Iose eiti aukštuosius moks-!atllk°„ Kaz,m,eras

ir organizuoja prieš tą pa
gerbimą demonstraciją. Jo-

remontas. kuris atsiėjo $31, je dalyvauti kviečiami ir lie-
656. Stambiausius darbus

Gaidi-
tuviai.

Vasario 16-sios minėj!

Bendruomenės taryba iš malonu į klubą užeiti ir jį i Lietuvos nepriklausomy- 
lijos vyriausybė paskyrė net savo pusės įgalioja valdybą1 svečiui parodyti. Belieka tik '• b*3 atstatymo paskelbimo 
26.379 markių. Baden- išrūpinti iš Vokietijos vy- j apšvarinti iš lauko pusės. metų sukakties minėji- 
Wuertenbergo vyriausybė i iausybės ar kitų šaltinių sti- Tag reikalas keliamas jau mas buvo vasario 15 dieną 
davė 2.000 markių, kaiku- pendijų, kurios būtų duoda-' seniai. bet jis rejuda iš vie-’ Central Technical aukštes- 
rios kitos mažiau, o kitos ir mos okup. Lietuvos studen- Mūsų senoje tėvynėje mosios mokyklos salėje. Y- 
visai nieko. i tams, norintiems Vokietijoje1 sodybos skendo vasaros me- ra skaičiuojama, kad buvo

Vasario 16-sios gimnazi-! studijuoti vokiečių kalbą bei tu gėlėse ir žieduose, o čia— ’ susirinkę per 1,500 tautie- 
joj yra 72 mokiniai ir 21 mo-1 arba specializuo- g8da ir kalbčti.

Kaikur pavyksta gauti pa- , ~ ! mas. Klubo nariai jam už tai,šalpos ir iš vyriausybės. Pa-,lus arba luose Pasltobuhntį'smarkiai paplojo. Dabar! 
vyzdžiui, Nordrhein-Westfa- Bendruomenės taryba ,o ’ • ’ ’ ’ --

ytojas. Mokinių tarpe du y- 
ra iš JAV ir vienas iš Ang
lijos, visi kiti iš Vokietijos. 
Balandžio mėnesį 3 gaus 
baigimo pažymėjimus.

valdžios įstaigose kaip at
skira organizacija. Bendruo
menė norėtu tą fondą kont- 

vių namuose. Į jį susirinko! roliuoti, todėl kaikurie jos 
daugiau narių, negu papras-' "tūzai“ io nemėsrsta ir ken- 
tai. Mat. buvo renkama'į kia jo lėšų telkimui.’ 
Vykdomoji centro taryba.I
Niekas agitacijos nevedė. N>aj> wIinki, TaWyba

torius, lietuvių skautu broli
jos vyriausias skautininkas. 
Buvo Lietuviu Enciklopędi- 
ios berdradarbis chemijos 
klausimais.

Su Steoono Kairio mirti
mi Kanados lietuviai neteko 
veiklaus ir brangaus nario.

Pažįstantieji naujus kandi
datus, paaiškino jų tinka- • Ji paliko, be mažo priedo, 
mumą, ir balsuota. Daugiau-' ta pati. Joje matyti keli jau
sią balsų gavo dabartinė .va- ni veidai.. Tai labai džiugi- 

r antis reiškinys, kad jauni
mas bando eiti savo tėvų 
pramintais takais, tęsti sens- 

seimą. Kuopa gali pasiųsti tančių tėvų nebaigtą darbą.
4 atstovus, bet neturi lėšų jų i Let kartu kyla ir klausimas, 
kelionei apmokėti, todėl rei-j kas būtų, jei toje apylinkė- 
kėjo ieškoti tokių, kurie su- 5 Je nebūtų tų senių, kurių 
tiktų savo lėšomis vykti. To- Jaunimas taip nemėgsta. Ar 
kie savanoriai yra Lydi ja ir ’yvktu Vasario 16-sios minė- 
Jonas Novogrodskiai, Stasys! jinnai? Ar būtų surengtas di- 
Jokūbaitis ir Ona Indrelie-i degnis koncertas ar kuns ki-. mer . $12 ir prašome

į nė. Jei kas nors iš jų nega-i tas didesnis renginys be se-j g. t- gieninj Lietuvos že 
lėtų vykti, tada mandatus.Kanados Lietu- jap^

cių. KELEIVIUI AUKOJO $60

šiomis dienomis gavome 
toki laišką:
Gerbiamoji redakcija,

Mano vyras yra senaa Ke
leivio skaitytojas ir labai 
mėgsta Maikį ir tėvą. Su 
šiuo laišku siunčiame Kelei
viui auką $50. Be to, sumo
kame už dviejų metų prenu- 

at- 
žemė-

Programa buvo atlikta 
Vasario 16-sios proga, | vietos jėgomis. Ji gal ir ne

kaip ir kiekvienais metais,1 buvo labai aukšto lygio, bet 
Sužeistas inž. J. K. Valiūnas klubas pasiuntė Amerikos publikai patiko.

Fismo nelaimėle kovo 2 Lietuvių Tarybai $100 au-' Be savų kalbėtojų, buvo 
d. nukentėjo Lietuvių Bend- įa',Bene kiekvienais meteis sveciaskalMtojasanglųkąJ- 
ruomenės valdybos pirm. kJub^ aukoja $100 ir ame-
inž. J. K. Valiūnas: jam su- ^y' Vincento Nu
laužyti 3 šonkauliai.

i tis kurioj nors kitoj aukšto
jo mokslo šakoj. —

Santykiai su Lietuv*
Lietuvių Bendruomenės 

Tarybos suvažiavime tuo rei
kalu priimta tokia rezoliuci
ja:

— Apsvarsčiusi lietuvių 
išeivių ir pabėgėlių santy
kius su tėvyne Lietuva, Vo
kietijos Lietuvių Bendruo
menės taryba priėjo išvadą, 
kad lietuviams, gyvenan
tiems Vokietijoje ir kitur 
Vakaruose, bendrauti su sa
vo tautiečiais okupuotoj Lie 
tuvoj yra naudinga ir reika
linga.

Todėl Bendruomenės ta
ryba:

1) pataria Vokietijos lie
tuviams kviestis iš Lietuvos 
pas save pasisvečiuoti gimi
nes, draugus bei pažįstamus, 
jeigu dėl to šiems negrėstų 
pavojus nukentėti nuo oku
pantų;

2) Taryba taip pat pata
ria lietuvių jaunimui, nema 
čiusiam Lietuvos, vykti į tė
vų žemę, ten susidaryti pa 
žinčių bei draugysčių ir ap
lankyti giminių, jeigu toks

AUSTRALIJA

Statys Baras pasveiko, 

koncertai įvyko

ba. Tai 1957-1963 metais 
buvęs Kanados premjeras 

gijai, ;John G. Diefenbakeris. Jo
j ’ dalyvavimas greičiausia ir
! Gegužės mėnesį klubo 56 sutraukė tokią didelę žmo-
Imetųsukaktis to paminėte "^t“SaV 

šeimynišku pokyliu. 1 M yra bus> mokąa kaIba pa_ 
kviečiami nariai su žmono- aidinti politiniais anekdo- 

! mis, o nevedę su savo drau- į tais. Nors jis ir monarchisti- 
gėmis. Valgiai, gėrimai ir nio nusistatymo, bet palan- 

i klausias lietuvių ir aplamai 
' pabaltiečių pastangoms at-

Iš Chicagos atvykęs ssolis- muzika veltui, 
tas Stasys Baras po pirmojo 
koncerto Adelaidėje buvo 
susirgęs, bet po kelių dienų
pasveiko, ir koncertai numa- REM,A TAUTOS FONDĄ 
fvtose vietose įvyko, nors ir

S-s
! gauti laisvei ir nepriklauso
mybei.

Sakoma, kad Lietuvoje 
žmonės r ė neįsivaizduoja.

! kad tokios minios čia susi-

dovybė.
Tame pačiame susirinki

me išrinkti atstovai į SLA

gautų Pundziuvienė ir Cibu
lis.

vių Studentų Sąjungą ir jos 
skyrių. Turime daug studi-

Kaikam gali kilti klausi- juojančio jaunimo, nemažai 
mas. kodėl tokia didelė kuo- i iau ir čia aukštąjį mokslą 
pa ir tokia neturtinga? Štai' baigusių, bet kur jie? Se

niau dar, pabėgę nuo lietu-

Sally Aflinaki
Pittsburgh, Pa.

Toks laiškas su tokia do
vana yra retas reiškinys. 
Dažniau gauname pabarimųpaaiškinimas. Kai kuopa tu 

rėjo šimtus doleriu, daug 
kas prašė ja aukų. Susirinki
mai jas dalino, ir iždas iš- į 
tuštėjo, o jį papildyti nėra iš1 bedaro, 
ko.

vių i vidurmiesčio salę, su-; tai už vieną, tai už kitą da- 
rergdavo šokius. Tai ir visa' lyką, todėl Aglinskų žodis ir 
veikla. O šiandien ir to ne- dovana yra didelis paskali-

nimas toliau dirbti 
darba. Džiugu, kad dar

eana dauę laisvu patai- į žmonių, kurie supranta _ 
pu buvo davę studentams - su spaudos sunkią padėti ir 
atskira kambarį, bet šie ir ( stenfriasi patalkinti, kad lie- 
nuo jo atsisakė. Aišku, nie- j tuviškas žodis galėtų sklisti 
ko neveikiant, nereikalinga, tarp už Lietuvos ribų išblaš- 
ir būstinė. j kytu tautiečių.

Jaurimas turėtu eiti dirb- į Nuoširdžiausia padėka 
ti i senuiu organizaciias ir kerbiamiems Aglinskams ir 
kartu su iais veikti. Vyrės- linkėjimai iiems asmeninės 
nieii io laukia išskėstomis laimės ir sėkmės jų darbuo- 
rankomis. se!

j.n. Keleivio redakcija

kiek vėliau. Paskutinis bu- eįjė asmenų au_
vo Camberroj kovo 15 d. S. koj„ Lietuvos Išlaisvjnimo renb? Lietuvos nepnklauao- 
Baras jau sugnžo namo. laut09 Fondui po 25 dol.,neminėti.

Kartu su S. Baru koncer- jįemo užsakytas visiems me- Didžioji spauda minėjimą tavo ir Australijos lietuvių Elt03 ^formacijų biu-' aPražė. daugiausia sustoda- 
damininkė G. Vasiliauskie- ieten;s Ima pne buvusio premjero
nė. kurią yra girdėję ir JAV: * i Diefęnbakerio kalbos jr jo

! Jonas ir Marija Kuprio-!
..... : niai, gyv. Ruston, Louisiana

džiaumasi tureje nroęos i5-;va!sU irdr. Elena Armanie- 
a • • • • JAV lietuvių gyV galtimore, Md., 
dainininką. į šiais metais vėl paaukojo po

25 dol. sumą. Kiti paaukoję 
ir tapę ypatingaisiais rėmė
jais yra J. Stašaitis,. Dor- 
chester, Mass., R. Kontri
mas, Barington, R.I., dr. J.
Skrirska. Willowick, Ohio,
B. Macianskas, Chicago, III.

Australijos lietuviai labai: „j.; bus laisva, nes lietuviai pa
siryš,’ Kovoti ĮM gStitoints 
pergalės — Lietuvos išlais
vinimo.

Ne bankelis, bet tikrasŽuvo A.
Sydnejuje automobilis su

važinėjo medicinos studentą
apsilankymas nesudarytų gi-' Andrių Laurinaitį, aktyvų 
minėms pavojaus nukentėti; skautl? ,r studentų veikėją.

3) tačiau taryba neprita
ria į okup. Lietuvą organi
zuojamoms ekskursijoms, 
kurių visos arba dalinės iš
laidos padengiamos iš oku
panto iždo. nors ir iš dalies 
administruojamo lietuvių 
valdininku, nes tai būtų ko- 
laboraci jos pradžia.

Norėdama, kad santykia
vimas su dabartine Lietuva 
taptų abisališkas, taryba rei
kalauja Ir pataria visiems 
lietuviams reikalauti:

1) kad tautiečiai iš Vaka
rų, nuvykę į Lietuvą, nebū
tų traktuojami ir išnaudoja
mi kaip svetimšaliai turistai, 
kurte už viešbučius ir kitus

ARGENTINA

"Lietuvos“ vasarvietės 
karalaitė

Ja išrinkta Laura Sima
navičiūtė, o pirmąja prince
se — Alicija Petraitytė. Iki 
šiol karūna priklausė Alici
jai Vaičiūnaitei.

Pranciškonai, turėdami

(E)

HUNTINGTON PARK.

CAUFORN1A 

Mano padėki
■ -L.

čia veikia Toronto Lietu
vių Kredito Kooperatyvas 
"Parama“, senu įpratimu 
daugelio vadinamas Lietu
vių bankeliu. Mano suprati
mu, jį taip vadinti buvo ga
lima tada, kada jo apyvar
tos buvo skaičiuojamos dar 
tik tūkstančiais, bet dabar 
"Parama“ jau operuoja mi- 
lionais, todėl taį jau tikrai 
nebe bankelis.

Vasario 22 d. buvo jo na- 
Nuoširdžiai dėkoju gimi- rių visuotinis susirinkimas, 

naičio Jurgio Bajoro šeimai, Jam duotoji apyskaita rodo 
gyv. Lawrence, Mass., už at- kad "Parama“ operuoja mi- 
siųstą gražią rožių puokštę! licnaia ($3,674,818.19) ir 
mano gimimo dienos kovo! ta apyvarta vis didėja. Kar- 

119 d. proga. Karštai dėkoju! tu ir pelnas. 190 m. bankas
susituokė su pramonininku j ir kitiems Bajorams, kurie turėjo $127,40.43 pelno. 
Bernardu Stelmoku. Abu»atsiuntė telegramą iš Lietu- Atskaičius į garantijų fondą 
jaunieji yra veiklūs Susivie- į vos Prienų miesto. $50,868.61, j specialų fond
nijimo Lietuvių Argentino-: $18,797.49, likonariams
Je nariai. j Ona Bajorienė mokėti $57,799.83.

Nauja lietuviška
Mokytoja Nelida Hukaitė

.c.

Lietuvių namai

Kai mano korespondenci-
ja pasieks skaitytoją, tai 
Jetuvių namų metinis susi

rinkimas kovo 22 d. jau bus 
vykęs, čia galiu pasakyti, 
iad jų apyskaita rodo per
nai turėjus pelno tik $307. 
56. Žinoma, tai maža. bet 
namai ir buvo įsigyti ne pel
no tikslu, ne dividendams 
mokėti, bet norėta turėti vie
tą, kur galėtų spiestis lietu
vių organizacijos.

Esu rašęs, kad šiai dienai 
■tie namai maži ir nemoder
niški, nors tvarka juose ge
ra. Kai lietuvių čia buvo ma
žiau ir jie buvo dar tik nau 
jakuriai, tai Lietuvių na
muose gyvenimas virte virė. 
Lietuvių namų dėka įsistei 
gė du lietuviški bankai, jie 
padėjo įsteigti Lietuvių 
Bendruomenę, juose rado 
prieglobstį Varpo choras, 
tautinių šokių grupė, skau
tai, sportininkai ir visa eilė 
kitų organizacijų.. Jos pa
talpomis naudojosi veltui. 
Kukliu apskaičiavimu, tos; 
organizacijos kasmet už tai | 
kitur būtų sumokėjusios gal Į 
daugiau nei $4,000.

Lietuvių namai visiems 
patarnauja ir šiandien, bet,

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja nkaitylojan apir pasaaMatan lr Beta? 
įvykins, deda daug ir įdomią nootraaka ir atvirai 
p pie visas mūoą viononteninins bei knltėriaiaa k 
Jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrių, karimam Mukia
me abipusią pasisakymą ir naoaNmių kiekvieae vMaam 
svnrhia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA** yra dinamiškas mėsą iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs imają bendradarbių kai idf ją. vi- 
snomet atvims k’Avleno nuomonei, koris kovoja Ir dirba ai 
nepriklausomą Lietava.

Metini prenamerata JAV-se $8.00 

Adresas:
7722 George Street, LaSalie-Meatreal, CM, Qaebee. CANADA
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Išsibarė
(Tęsinys)

Čia, kad nuvarytų ant ko nors savo piktumą, sutampė 
Traibėnas kumelę rimbu. Toji truktelėjo taip smagiai, jog 
Traibėnas su Rambiu vos neiškrito iš vežimo.

— Tpru, kad tave galas, — traukia Traibėnas vade
les.

— O aš jam visdėlto nė skatiko neduosiu. Mirsiu, bet 
neduosiu, kaip mane gyvą matai. Ir tau sakau: neduok, 
nė skatiko neduok!

— Kad ir norėtau, neturiu iš ko. Vėl aš nemėgstu 
pirma kitų lįsti.

— Jau kad tu neturi iš ko. tai jau iš kur aš imsiu, ar 
kitas tokis vargšas, kaip aš. Sudaryti valsčiaus mokes
čiams aš turėjau pas žydą už rugius pasiskolinti, nors ge
rai žinau, kad pavasari pačiam reikės duoną pirkti.

Tuo tarpu jie įvažiavo miestelin.
— štai, važiavom, važiavom, žmogel, ir atvažiavom, 

— nusijuokė Traibėnas. — Ir papo neatsivežėm.
Traibėnas sustojo ties Leibos Iršiko vartais. Abu jie 

fu Rambiu iškopo iš vežimo.
— Na, dėkui tau, kūme, kad pavėžėjai, — atkišo ran- Į 

ką Rambis.
Dėkui neatsibūsi, — spausdamas jo ranką, atsakė ji

sai: — alaus butelį pastatysi — parvešiu namo, jei neuž-! 
truksi ilgai miestely.

— Ne, aš tik valsčiui pamokėsiu, šio to nusipirksiu ir • 
vėl grįžtu namo.

— O aš tai eisiu pirmiausia su kunigu bartis. — at
keldamas vartus, tarė Traibėnas: — palauk manęs pas 
motkę ar valsčiaus raštinėj. į

— Gerai, gerai, palauksiu, kad nors pamatytau, kas 
bus iš tavo barnio. j

Ir jisai nuėjo miestelin.
Traibėnas pastatė vežimą arklidėje, iškinkė arklį, 

pririšo jį į pirmagalį, kurį prikimšo šieno, ir nuėjo į ku
nigą. Į

Eidamas jis visu keliu dėjo sau žodžius, kaip jis kal
bėsiąs kunigui, ir bedėdamas taip įpyko, įkarštėjo, jog 
ėmė net rankom matažgoti ir kumščiais grasyti. Nevienas, 
šalimi praeidamas, net sustojęs žiūrėjo, kas šitam žmogui 
pasidarė. Bet kai Traibėnas įėjo kunigo kieman, jo narsu
mas pradėjo staiga nykti. Priėjęs duris, jisai net sustojo 
ir galvojo, ar ėjus į kunigą, ar gal ne, bet atsiminęs, kad 
juo pasijuoktų tada Rumbis, mosterėjo ranka ir nuėjo. j

Kai jisai įėjo klebonijon. kunigas Kukuris tada pie- * 
tujo. Staiga tarnaitė įleido jį valgomajin, kur su kunigu 
prie skobnių sėdėjo keli klierikai, pažįstami ir ne, ir kažin j 
koks ponaitis.

Traibėnas taip pasijuto negerai, ir jo narsumas taip

KELEIVIS, so. BOSTON
■ « — ą Į H, IĮ I——Į—

Advokatė dr. M. Šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisiu 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendru 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paBmėti, kad esate Keleiviu 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šHu 
adresu:

Dr. M. sveikauskas, Attorney ai Law.
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mase. 021%

Sunkiausią iki šiol žinomu kūdikių pagimdė Mc Leanienė ii Virginijos. Jos kūdikis svėrė 13 sva
rų ir 5 uncijas. Tokio sukaus vaiko nėra gimę per 104 metus, kai vedama registracija.

Klausimas

Teises patarimai

Anglijos princese Araie

RIEBALAM SUSITELKUSiI
j Pilvo srityje susitelkus 
; riebalams, pakyla diafrag 
! ma. kuri spaudžia širdį 
j Prieš šitą negerovę galima 
į sėkmingai kovoti dviem bū
dais: maisto apribojimu i 

i kasdien atliekant tam tikru: 
j fizinius pratimus. Čia pakai 
; besime apie pirmąjį būdą.

Reikia išmintingai apri- 
’ boti riebalų ir angliavande- 

Baltųjų Rūmų šeimininkė Skir-'nių kiekį maiste, atsisakyti 
lev Bailey, kuri gauna $14,000 tų patiekalų, kuriuose daug 
metinės algos. riebalų ir angliavandenių:

riebių padažų, trapios tešlos 
bandelių, tortų, riebaluose 
keptų bulvių ir kt.

, skii os valstijos turi savo 
i skirtingus paveldėjimo mo- 

Mudu su vyru turime ban- kesčių procentus. Be to, dy
dis priklauso nuo palieka-:e santaupų abiejų vardu. 

3e to, mes turime tris na- 
nus taip pat abiejų vardu. 
Vyro vardas pirmas, o ma- 
0 antras. Turime automo- 
ilį; jis vra mano vardu, ir 
ik aš viena jį vairuoju.

Čia. Amerikoje, turime 
ik vieną sūnų, jis yra fizi- 
:os inžinierius. Lietuvoje 
lano vyras turi pirmos žmo- 
ios du vaiku. Aš esu 56 me- 
ų amžiaus, bet silpnos svei

katos, o mano vyras yra 75 
T.etų amžiaus.

Prašome mums pasakyti, 
kokį nuošimtį to turto vai 
Ižia pasiima, vienam mirus? 
Be to, ar, vienam miras, ki- 
as turės imti advokatą, ai 

be advokato galima apsi
eiti?

' Keleivio“ skaitytoja

Atsakymas

Jei Tamstos vyras mirti 
pirmas, resudaręs testamen
to, jo pirmosios žmonos vai
kai turėtų teisę pareikšt' 
pretenzijų i banke esamas 
santaupas. Faktas, kad to? 
santaupos vra abieiu vardu 
nereiškia, kad, vvrui miras 
ms automatiškai būtų pripa
žintos Tamstos santaupom.

Jei tie pinigai buvo vier 
vyro. o ne Tamstos uždirbti 
r sutaupyti, — pirmosio: 
žmonos vaikai turėtų teisin' 
pagrindą ieškiniui iškelti

Tačiau tai nėra vieninte
lis blogumas. Tamsta skaitai 
laikraščius, tad žinai, kad 
sovietų advokatai, o ne jų 

kkti advokatai
, „ °j gy™-
lantiėms žmonėms. Jei tie 
’dvokatai sugebėtų laimėti 
bylą ir dalis tėvo santaupų 
būtų pripažinta jo pirmosios 
žmonos vaikams. — tie vai
kai vistiek turėtų labai ma
žai naudos iš savo tėvo pa- 
’ikimo. Sovietų advokatai 
pasiima geroką dalį bet ko
kio palikimo, o jų „atstovau
jamieji“ žmonės gauna tik 
’iekanas. •

Jei Tamsta mirtum pirma, 
) vyras paskui, nepalikęs 
testamento, susidarytų tokia 
pat situacija.

Dėl nekilnojamojo turto 
legaliu pareikšti nuomonės, 
įepamačius Tamstų nuosa
vybės dokumentų (deeds). 
faktas, kad vyro vardas yra 
pirmas, o Tamstos antras, 
nieko nepasako. Tai neturi 
jokios teisinės reikšmės.

Patariu abiem sudaryti 
testamentus, paliekant visą 
turtą tvarkingai ir kam no
rite.

mos sumos dydžio, giminin
gumo laipsnio, kas juos už
dirbo : ar vien mirusia, ar ir 
gyvasis, ir panašiai. Kai 
Tamstos kreipsitės į advo
katą sudalyti testamento, 
iis galės lengvai atsakyti į 
Tamstos klausima paveldė- 
'imo mokesčių dydžio reika- 
’u.

Poezijos knygos
TĖVIŠKĖLĘ AS REGIU, 

eilėraščiai, parašė Pranas 
Imsrys. 40 psl., kaina $1.-
VAKARĖ BANGA, lyri

ka, Gražina Tulauskaitė, 
127 psl.. kaina $2.00.

AUKSINIAI RAGELIAI, 
lyrika, Pranas Naujokaitis, 
54 psl., kaina $2.00.
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS.

Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

'ERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus. 86 psl., kaina
$1.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

IĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo
nas Mekas, 32 psl., kai
na $1.00.

CHAPEL B., Algimantas 
Mackus, 64 psl., kaina $3.

SIELOS BALSAI, J. Smals- 
torius, 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR RAKTU- 
SAI, Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psL, 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
nsl. kaina $2.

RUDENS SAPNAI. Kctrr 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps!, 
kaina $2.00
AUKOS TAURĖ, Stasio 

Santvaro 5-ii eilėraščių 
knyga. 150 puslapių, gra
žiai irišta. kaina... $2.60.

PLAUK. MANO LATVEU, 
Petro Segato eilėraščiai.
111 mi.. kaina......... $2 00
SU DAINA, 392 liaudies 

dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis.
Surinko Gražina šimkonie- 
ne, 128 mažo formato psl., 
kaina $1.00.

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina šimukonie* 
nė, kišeninio formato, 351 
psl., k3ina $2.00.

Baltymų reikia vartoti pa- 
i kankamai, nes jis yra sotūs, 
nors ir nelabai kaloringi.

Pusryčiams reikia suval
gyti obuolį arba apelsiną,

! 1-2 džiūvėsius ir išgerti vie- 
į ną puoduką juodos kavos 
(be cukraus). Per pietus ga
lima apsieiti be sriubos. Ge
riausia valgyti mėsą (veršie
ną ar jautieną), apkepintą 
nedideliame riebalų kieky- 

S je, ar 2 kietai virtus kiauši- 
į r-irs, arba 6-8 troškintus po- 
i midorus: prie kiekvieno iš 
! šių patiekalų reikia dar sa- 
! lotu arba poros pomidorų, 
! pusės anrut ko. vieno apelsino 
ar obuolio.

Vakarienei galima pasi
gaminti skanų šaltą patieka- 
la iš šviežių daržovių ar vai- 
s;u arba trupučiu sviesto ap- 

kopūstų 
tin- 

ir 
du 

ir ar
bata. Arba Ivdyt&s sūris, 2-3 
riekelės juodos duonos, ri
dikėlių jr 3-4 uncijos žaliu 
vaisiu. Taip pat rekomen
duojama varškė su kompotu.

laistytu žiediniu 
^žbivėsė’ivose. Ta

staiga pranyko, jog pamiršo visą elgesį, kurį sau iš anksto j 
jau, dar eidamas per miestelį, buvo sudėjęs. Jis dabar 
gniaužė savo kepurę rankose, net nulaužė kaušelį, ir neži- i 
nojo, kas kalbėti. r”

— Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus, — pratarei
jisai pagaliau. ................

Norėjo dar pasakyti: skalsink, Dieve, bet pabijojo, 
kad bus negražu.

— Per amžių amžius, — atsakė kunigas, atsikėlė iš 
skobnių ir nusišluostė servetėle sau lupąs. — Na, ką pasa
kyti, žmogel? — priėjęs į jį. padavė jam ranką, kurią 
Trabėnas, žemai nusilenkęs, pabučiavo.

— Atnešiau, tėvel, pinigus bažnyčiai, — išrėžė vienu 
metu Traibėnas, ir patsai to nesitikėdamas.

— Gerai, gerai. O iš kurgi žmogelis? Ar tik ne iš
Traskūnųbūsi? \

— Iš Traškūnų, tėvel. Petras Traibėnas.
Kunigas atsinešė didžiąsias knygas, įrašė josna Trai- 

bėno vardą ir pavardę. Paskui įrašė dar mažosna ir jam 
davė kažin kokį lapelį.

Traibėnas drebančiom rankom išrišo iš skarelės kam
po dešimtarublę ir padavė kunigui, o ton vieton įrišo la
pelį, kur jam davė kunigas.1 J 6 — ez — sumojo rauna iraioenas ir daugiau nieno| net vėliau trumposios įš-

Net nukaito žmogus, ir jo kaktoj, kaip rasa, pasirodė j nekalbėjo, nors kūmas labai jo klausinėjo. J nyks. Ilgas sukneles pradės
prakaito lašai. . . . . į Sekmadienį kunigas iš sakyklos iššaukė, kad Petras ■ dėmėti ir tos. kurios šiandien

— Sekmadienį iššauksiu iš sakykloa, kad ir tu. kaip B Traškūnų sodžiaus paaukojo pastatyti klebo-: ‘“J s™ark'“ agituoja už
geram krikščioniui privalu, davei bažnyčiai, paklausęs (ieį(imti w Už paaukojusio sveikatą prašo sūri-
savo dvasios tėvo. Na, sudie dabar. į rinkusiu sukalbėti "Sveika Mari ja“. l^atTnb^.^mė^

Tos merginos yra kaltinamos ir teisiamos 
mieste dėl filmų aktorės Tate ir kitų 6 

bet neatrodo, kad jos būtų dėl to

Nusišluostęs rankove prakaituotą kaktą, Traibėnas. 
kaip vėžys, išlindo iš kunigo buto.

— Tfu, kad tave velnias! Ir vėl nepavyko! Tai prisi
bariau! — nusispiovė jisai, išėjęs iš klebonijos. — Ir vel
nias mane nešė! Kuo dabar aš mokestis išmokėsiu?

Ilgai dar spjaudė ir keikė save Traibėnas. eidamas'neles ilgirti, bet tas pasiūly 
iš klebonijos valsčiaus raštinėn. i mas sutinka gana didelį pa-

Ten jisai rado Rambį, kurs jo laukė. j sipriešinimą, ypač iš jauni-
— Paskolink man, kūmuli, jei turi, dešimts rublių. —, mo tarpo. New Yorke ir ki- 

paprašė jis jo, tuojau priėjęs. Pur buvo suruoštos net de-
— Na, kam gi dabar tau? — nustebo tasai: juk mo- monstracųos protestui pnes 

keetį turi sudaręs. l!«’s sukne,es Parelkstl-
— Reikia, brol, ir gana. Gelbėk, jei turi.
— Na, ar išsibarei su kunigu? — klausė tasai, trauk 

damas iš krepšio pinigus. — Ką gi jisai tau sakė? i bus visokio ilgio suknelių
— Ė. — sumojo ranka Traibėnas ir daugiau nieko' bet vėliau trumpokos

KOVOJA DEL NUOGŲ 

KOJŲ

Madų kūrėjai pasiūlė suk-

7 Bet mada yra nenugali
ma. Dar vieną sezoną gal

Ir padavė jam ranką, kurią Traibėnas, vėl žemai nu-1
silenkęs, papučiavo.

Marija* 

(Pabaiga)
ta pasikeitimus, todėl ir nau
jas madas lengvai gaudo.

Dėl paveldėjimo
ėių: Tamsta tepasakai, kad

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50
esi „Keleivio“ skaitytoja. | (sulankstomas) ir už $3.50 
Aš net nežinau, kurioje vals- - 
tijoje Tamstos gyvenate. At-' ______________ .

y
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Bostoniečių aukos
Amerikos Lietuvių Tary- Dačys. chem. Dalia Ivaskie* 

tos skyriaus prašomi, skel- nė, Stela ir Napoleonas Ja- 
biame Vasario 16-sios proga nušfcos, Vincas ir C. Kaza- 
aukojusių sąrašą. Jis yra į- kaičiai, inžin. Algimantas 
domus. Tie sausi skaitme- Kriščiūnas, inž. Antanas 
nys. jei tik mokėsime juos Kriščiūnas. Antanas ir J. 
skaityti, mums daug ką įdo- Matjoškos, inž. Kostas Ne
maus gali pasakyti. i nortas, inž. Juozas Stašai-

Šiemet viso labo suauko- tis, Julius Špakevičius, Gin
ta $3.172 (pernai—$2,776. tas Simonaitis, K. ir B. 
85). Iš tos sumos Amerikos Šakeniai, inž. Leonas Ru- 
Lietuvių Tarybai $2,422.04, džiūnas, inž. Apolinaras 
Vlikui (Tautos Fondui) — Treinys.
$645, Lietuvių Fondui $95. j Aleksandras Griauzdė —

Dešimt draugijų iš savo $17. 
kasų suaukojo $230. Lituanistinės mokyklos

šios draugijos surinko au- mokiniai (pavardės buvo 
kas iš savo narių ir jas įtei- paskelbtos Kel. vasario 25 
kė minėjime: dieną) $15.04.

Inžinierių dr-ja $1,415, Po $15: Petras Ausiejus, 
Sandaros kuopa $87, Šach-' Marcelė Balukonienė. Hen- 
matų klubas $50, Lituanisti- rikas Čepas, J. Davalga, M. 
nės mokyklos mokiniai $15. ir H. Gineičiai, dr. Edvardas 
04. Tos sumos sąraše irašy- ir Marija Jansonai, inž. Jo
tos ten, kur jos priklauso nas Kriščiukaitis, dr. Bro- 
pagal dydį. ' nius ir Genė Mikoniai, Bro-

Čia reikia atkreipti dėme-; nė ir Antanas Monkevičiai, 
si į inžinierių sudėtą sumą.! Jackus Sonda. Juozas Vem- 
Jie vieni sudeda per 40% ! brė. Stasė ir Emstas Šmitai, 
visų surinktų aukų. Kitoj p0 $10: K. Adomavičius, 
vietoj apie tai rašome pla-j o. ir A. Andriulioniai, A. 
čiau. i Andriušienė, O. Apanavičie-

O dabar štai kas kiek au- nė, s. Augonis, A. ir A. Bai- 
kojo: kos, j. ir y. Bajerčiai. K.

Inž. Jonas Mikalauskas— Balta, S. Baltušis. J. Bakšys, 
$150. Į M. Biknevičius. P. Bliumas

Po $125: inžinieriai Bru-iinž. A. Čaplikas, V. ir J 
tenis Veitas ir Romualdas Chaves, P. Četkauskas, D 

eitas. Į Giedraitis, dr. J. Girnius
. ?° Bronius Ga- adv. j. Grigalus. St. Griežė

Jurgelevičius, S. Griganavi

liepos 20 <L, rugpiūčio 24 <L, spalio 7 d. 

Kaina $091.00

Vietų skaičius ribotas — Nesirėluokite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvray,

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8704

linis ir So. Bostono Lietu
vių Piliečių dr-ja.

Inž. Jonas Vasys $70. 
Inž. Juozas Rasys $50. 
Po $40: inž. Kęstutis De

venis. inž. Bronius Makaitis 
ir inž. Antanas Škudzinskas.

čius, Pr. Jakutienė, P. Jaras. 
A. Juknevičius, P. Juozapai- 
tienė, dr. P. Kaladė, inž. R. 
Kalvaitis, F. ir G. Karosai 
A. Keturakis, L. ir C. Kiliu
liai, Z. ir S. Kiliuliai. Lietu-

Po $35: inž. Vytautas Iz- vos Vyčių 17 sk.. V. Kulbo- 
bickas. inž.^ Viktoras* Kubi- kag? Lietuvių Moterų Fede- 

" racijos sk., J. ir V. Lendrai-
čiai. L. ir M. Lendraičiai, J

liūs ir inž. Vytautas Žiaugra. 
Po $30: inž. dr. Jurgis

Gimbutas, inž. Aleksandras j Leščinskienė. Lietuvos Vy- 
Lapšys, inž. Česlovas Mic- čių senjorai, Pr. Lingis, A. 
kūnas, d r. Genė ir Antanas Lizdenis, Alg. Makaitis, A 
Stapulioniai ir Stasė ir Ka- Mažiulis, M. Manomaitis
zys Tamošaičiai 

Po $25: inž. Kazys Barū-
ras, inž. Edmundas Cibas, 
inž. Jonas Čereška, inž. Je
ronimas Dabrila, inž. Zig
mas Gavelis, inž. Antanas

arch. R. Manomaitis, K 
Merkis. Pr. Mučinskas, P 
Paliulis, St. Rackevičius. P. 
ir E. Račkauskai, P. ir J. 
Renteliai. St. Santvaras, M. 
Saparienė, J. Skabeikis, Br

Po $5: J. Augonis, R. 
Aukštikalnytė, A. Bačiulis, | 
Br. Bajerčius, kun. A. Balt- 
ušūnas, A. Bardokas, I. Baš- 

Kienė, J. Bogušis, Pr. Bud
rys. J. Dūda. K. Dūda, S. 
Galdikienė, F. Grendalytė. 
A. Gustaitis, kun. A. Janiū
nas. T. Janukėnas, C. ir S. 
Janeliūnai, E. Juciūtė, J. Ju
zėnas, E. Ilterienė, O. Ivaš- 
kierė, J. Lekys, S. Lileikie
nė. dr. A. Kapočius, N. Ang- 
ijos Vyčių apygarda, B. 

Kriščiukaitienė, inž. V. Kuo
lys. T. Kuprienė. V. Mačiu- 
ienė, K. Makaitis, Br. Mar
tišius, J. Markelionis. Pr. 
Martinkus, I. Mickūnienė, 
A. ir P. Nevieros, J. Norkū- 
laitė, J. Olevičius, A. Petre
lis, R. Petronienė. P. Plikš- 
nys, A. Puskepalaitis, adv 
A. Shalina. T. Stankūnaitė, 
SLA 365 kuopa. Br. Strikai-
18, G. Swikienė, L. švelnis. 

T. Tumavičienė, M. Vaitke
vičienė, E. ir J. Valiukoniai, 
St. Venckus. M. ir P. Virbic
kai, J. Ūselis, ir XX.

Po $3: H. Antanavičienė, 
M. Ilinienė, A. Janavičius 
r X.

Po $2: V, Dainys. E.S.D.. 
Gideika, V. Jucienė, L. Ma- 
riliūnienė. M. Matuzaitė. S. 
Naudžiūnas. S. Račys, A. 
Šaltenienė, A. ir F. Zalec- 
kai, E. Žišniauskienė, O. U- 
levičienė, X, X.

Po $1: R. Jamis, H. Lor- 
"aine. N. Kamėnienė. J. Kas-

praejus

Kasmet ruošiama Bostono 
skautų Kaziuko mugė jau 
tapo' tradicija.

Be didelių raginimų jon 
atvyksta daug žmonių iš 
Bostono ir apylinkių. Ir ko
vo 22 d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių dr-jos salė, ku
rioje vyko trylikta iš eilės 
mugė, buvo pilna žmonių. 
Įvairiais rankdarbiais, gin
taro papuošalais, audiniais 
ir kitokiom smulkmenom ap
krauti stalai viliojo pirkė
jus, kaip tikrame turguje.

Čia buvo laiko apsipirkti, 
skaniai pavalgyti, pasižiūrė
ti gražaus vaidinimo ir pasi
kalbėti su seniai matytais * 
pažįstamais.

Mugę atidarė Atlanto ra-

Girnius. Aniceta ir Antanas J Skrabulis. Socialdemokratų 
Januškos, Anelė ir Juozas 60 kuopa. SLA 328 kuopa.
Januškevičiai, inž. Juozas 
Kuncaitis, Lietuvių Darbi
ninkų dr-ja, inž Eugenijus 
Manomaitis, Sandaros 7 
kuopa, Antanina ir Jonas 
Starinskai, inž. Jurgis Stuo- 
pis, pranciškonai iš Kenne- 
bankporto. Ona ir Pijus Vai
čaičiai ir inž. Juozas Vaič- 
jurgis.

Po $20: inž. Petras ir Ja
nina Ambraziejai. Antanas 
ir O. Bartašiūnai, inž. Ro-

K. ir E. Simonavičiai, J. Si 
rutavičienė, V. Starinskie- 
nė, V. Stelmokas, M. Straz
dienė, J. ir A. šilimai, K. 
Šimėnas, A. Tamošiūnas. T. 
B., J. Tuinila, J. Ulpienė, B. 
Utenis, K. ir S. Vaičiai. A. 
Vakauzienė, J. Valantuke- 
vičius, O. ir A. Vilėniškiai. 
B. Vizbarienė, K. Vasiliaus
kas. P. Žičkus.

X —$7.
Po $6: P. Brazaitis, S.

ma3 Budreika, inž. Juozas Petružis, J. Venckus.

WRiiuiiHiiinwnm
Dažau ir Taisau

Namas ii laako Ir ridoje. 
Lipdaa popieriau ir taisaa

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoja tik geriausią

JONAS STARINSKAS 
224 Sarta Hfll Aro.

Tet CO 4-4944

FlaodSąuere
BardieareCo.

N. J. ALMINA 
>APWAT

aounv BOSTON, rabk
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Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomisl
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Spėjama, kad toje vietoje, kar dabar Jeruzalėje pastatyta iv. Karsta bažnyčia (čia 
da apskritas bokštus >, yrąKristaus nukryžiavi am vieta.

X»s

puikiais kostiumais ir P. 
Kalvaitienės sugebėjimu per 
trumpą laiką paruošti tiek 
daug vaidintojų ir juos sce
noje vykusiai valdyti.

Mugę užbaigė Baltijos 
tunto tuntininkė skautinin-

Gyventojų surašymas

Jeigu negavote iš Gyven
tojų surašymo įstaigos (Bu- 
reau of the Census) tam tik
ro lapo ar nesugebate į jo 
klausimus atsakyti, iki ba
landžio 4 d. Bostone skam-

kė V. Kleinienė. Jinai pade- binkite telefonu 223-6403 
kojo visiems talkininkams darbo dienomis nuo 9 vai.
ir svečyims už atsilankymą ry^0 jkj g vai. yakaro, o šeš- 
ir kvietė nepamiršti ir kitais tadien: iki 5 val 
metais.

Mugė praėjo gražiai. Bu
vo jaučiamas dirbančiųjų 
atsidavimas ir svečių pasi
tenkinimas.

salėje Lietuvių radijo Lais
vės Varpo koncertas, kurio 
programą atliks Montrealio
vyrų oktetas.

• • •
Balandžio 19 d. 4 vai. 

Sandaros salėje sandariečių 
našlių karalienės ir kara
liaus pagerbimas.

* •

n.

Inžinierių susirinkimą*

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų S-gos 
Bostono skyriaus narių susi-

jono vadas skautininkas M. • rinkimas įvyksta 1970 m 
Subatis. Savo trumpam žo- < balandžio 3 d. 7:30 vai. vak. 
dy jis palinkėjo skautams į pas įn^ Aleksandrą Lapšį, 
sėkmės ir padrąsino ir to-Sgų Fjsher Road, Dedham. 
liau * panašius parengimus į Mass. Programo je — inž. 
lUOStl. Romo Bričkaus paskaita:

Mugėje prekiavo kas kuo 
išmanė: vilkiukai įvairiau
siomis kambarinėmis gėlė
mis, skautai medžio dirbi
niais, skautės ir židinietės—j 
rankdarbiais. Patys mažiau
sieji už dešimtuką galėjo po 
salę ant meškos pajodinėti, 
o priešų turįs lankytojas la
bai lengvai galėjo patekti į 
skaučių prižiūrimą "kalėji
mą“, iš kurio išeiti galima 
buvo tik sumokėjus tam tik-

mauskas. A. Matuliauskie- rą mokestį, 
nė. A Milaskienė. A. Šiugž- Maitinimą ir virtuvę tvar
dą, K. Povydienė. M. Žiro-'kė tam darbui atsidavęs 
lienė. E. Vytauskienė ir kelt Venckus. Jam padėjo tam 

' tikslui susiorganizavęs tėvų 
komitetas, kurį sudarė B. 
Veitas, Weingort4n, O.

nepasirašę.

Amerikos Lietuvių Tary-

. --

bos skyrius už aukas Lietu-’ Venckienė, O.
; ir skautų mamos. Puikiai paT

vos laisvinimo reikalams ta- gaminti pietūs ir au šypsena 
patarnavimas prisidėjo prieria nuoširdžiausią ačiū.

Sveikinimas ii Jeruzalės

Keleivio skaitytojas Do

mininkas Diskevičius atsiun

tė sveikinimus iš Jeruzalės 

(Izraely).

DRAUDIMO AGKNTORA 
Atteka įnirtą rMtą

BRONIS KONTRIM

8a Bastau, Maaa. 42127
Td. Ali $>1741

A.J.NAMAKSY
Rąel Esteto ft lu—tance 

MI Comaty Clob Rft

ToL 332-9841 
MMMMeaeeeMeeeaeeeeeeeMM

geros svečių nuotaikos. Tor
tais ir įvairiais skanumynais 
apkrautas stalas davė pro
gos paragauti geriausių Bos
tono šeimininkių pyragų.

Barui ir salė3 tvarkai va
dovavo "Grandies“ vyrai. 
Viskas vyko labai tvarkin
gai ir be jokios įtampos.. Vi
sur jautėsi gera organizaci
ja ir susiklausymas.

Svarbiausia Kaziuko mu
gės dalis — "Eglės žalčių 
karalienės“ vaidinimas, re
žisuotas skautininkės P. 
Kalvaitienės. Vaidino skau
tai ir skautės. Dekoracijas 
paruošė Eug. Kleinas, švie
sas tvarkė Ant Bačiulis, 
muzikinę dalį atliko vyr. 
skautė Aldona Dabrilaitė, 
pasakotoja — vyr. skautė 
Nijolė Baškytė.

Puikūs vaidintojų kostiu
mai buvo pasiūti pačių mo
tinų. Vaidinimąs užsitęsė a- 
pie valandą laiko, buvo Įdo
mus ir gerai paruoštas. Te
ko džiaugtis vaidintojais, 
gražiomis dekoracijomis,

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS
Balandžio 5 d. 3 vai. Tau

tinės S-gos namų saiėse lie
tuviška Velykų Bobutė, ren
gia Bostono ateitininkai:

• • •
Balandžio 12 d. So. Bos-

Balandžio 24 d. Jordan 
Hali salėje Baltų Draugijos 
koncertas, kurio programą 
atlieka pianistė J. Rajaus- 
kaitė-šiušienė.

tono Lietuvių Piliečių dr-jos 843-9748,

Pard uodą
PARDUODU GERA BIZNI 
Dėl paili justa* sveikatas par- 

duoda namas sa saudtle apačio
je ir virtąją 10 serai įrengtų 
kambarių. Kreiptis:

K. Roaėfs. 237 B. Matai SU 
Amsterdam. N.Y. 12010. 

Buto tel. 843-0798. šateno td.

"Aplinkos Įtaka darbo našu
mui“.

Bostone viešėjo

dr. Marija Gimbutienė

Grįždama iš mokslininkų 
konferencijos Anglijoje ir 
dar pabuvojus Paryžiuje, Į 
Bostoną Velykų švenčių bu
vo atskridusi dr. Marija 
Gimbutienė. Ji aplankė čia 
gyvenarčia ir besimokančią 
savo dukrelę Rasą ir kelias 
malonias dienas praleido sa
vo senų bičiulių tarpe.

Vietname sužeistas

Linas Ausiejus

Ada ir Petras Ausiejai 
gavo liūdna žinia, kad jų 
sūnus Linas sužeistas Viet
name — sulaužyta ranka.

Tarpk tūbinėse
Bostono šachmatų rung

tynėse praeitą savaitgalį a- 
bi So. Bostono LPD-jos ko
mandos rungėsi namie. Lie
tuvių I su Cambridge II bai
gė lygiomis 2,/2-2,/2- Rung
tynių laimėjimas išslydo, 
kai mūsų didžioji viltis Al
gis Makaitis suklupo prieš 
Nugentą. Lietuvių II su Sha- 
ron nutraukė rungtynes, tu
rėdama 2i/rl savo nau
dai. Liko nebaigta Broniaus 
Skrabulio partija, kurioje 
jis turi vilties laimėti visą 
tašką, nors rungtynių laimė
jimui užtektų ir lygiųjų.

šachmatų valdyba

Naujai išrinktoji So. Bos
tono LPD šachmatų klubo 
valdyba taip pasiskirstė pa
reigomis: pirm. dr. A. Ka- 
pochy, vicepirm. Kazys Mer
kis. sekr. Algis Makaitis, 
ižd. Bronius Skrabulis. vald. 
narys Kęstutis Makaitis.

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,434 KC ir FM 147 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Ave„ Braektoa, Maso. 42442. Td 584-7244

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jaa 94 nrat f tarnauja tetariu visoomenei ir 1
jo daugiaa kaip SEPTYNIS MIUONUS dotsrių

ir Ejeje poiaMą, kari yra 
pili, nes, SUSIVIENIJIMAS urisėks pelas, o taikia 
patarnavimas savitarpinės pagalbos pagrindo. 

SLA— jaa tari daugiaa, kaip trio an
kapitalą, tad jo opdraode tiara b i

no 4140.04 iki $10.040.X.
SLA—jaunimai duodu parą Taupomąją

dsumeot lasaraneot kad joanaoEa (natų 
šukėtojo mokate etadijoms ir gyvenimo 

SLA—daoda VAIKAMS ir jaanaoliams labai pigią TI 
opdraodą: o* $L044.04 apdraudos tik |&04

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA 
amžiaus aamenima
klubų ir draagi jų aartema. Už 41,000.00 
Hs apdraotoa mokestis $2.00 j matas 

SLA—kuopos yra daagamoio tetariu kolonijų. KrdpkHda 
* kaopų rdkijas, ir tia pločiau pašutina opia

S07 Waot 34tk Straat, N«w York, N.T. 14491
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Vietines žinios
arijas, o taip pat dainuos a- 
bu kartu duetus. Tuo būdu 

Balandžio 12 d. 3 vai. po programa bus dar įvairesnė 
pietų įvykstančiame So. ir įdomesnė.

j Bostono Lietuvių Piliečių SoL Violeta Čižauikaitė- 
i oraugijos salėje, trečiame Balčiūnienė gyvena mūsų

Velykų bobutė

i
Bostonietė Paryžiaus scenoj

Lietuviško ”Velykų bobų- j Bostono dramos sambūrio į tėjo atlikti Aust os v artų pa- tingomis progomis. Tad pil 
tė“ rengiama per Atvelykį, narė Rita Ausiejūtė šiuo me-j rapijos is Montrealio '5jų noje koncd.lo programoje 
balandžio 5 d. 3 vai. popiet tu studijuoja Paryžiuje. Ten: °*tetas .su sol. Ant. Keb.iu., h- nuotaikoje isgirsime ją 
Tautinės Sąjungos namų a- ji yra įsijungusi į vietos lie- > ket susirgus to okteto pir- pirmą kartą balandžio 12 d. 
biejose salėse. Programoj— tuvių gyvenimą, ji dalyvavo: m°j° tenoio žmonai ipaia- Kitose lietuvių kolonijose ji 
mažųjų žaidimai, bobutės ir ių surengtame Vasario 16 pyžuota), oktetas negalii nei . yra plačiau pasireiškusi, 
atvykimas, pasakos, skaid- minėjime. To minėjimo da-į1 ePetuoti, nei atvykti į kon-į sol Stasys Citvaras taip 
rėš iš Lietuvos, velykaičių ri- lyvė Drauge štai ką rašo a-; cei^3; Todėl skubiai teko, pat ^ar nėra girdėtas Bosto-

tos plokštelės, kurioje jis at
lieka mūsų liaudies dainas, 
lietuvių kompozitorių kūri
nius ir ištraukas iš operų.

Rengiamas koncertas bus 
tąsa tų parengimų, kuriuos 
anksčiau Laisvės Varpas or- 

nigudavo kasmet. Visa 
isu<įnW'kviečiama skilti 

landžio 12 jl. retam kon
certui, ~
progi
iant geram orkestrui, veiks 
įvairių valgių bufetas ir gai
vinančių gėrimų baras.

ab.

Atvyk* VLIKo pirmininkas Dešimt dienų Lietuvoje

J lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo koncertą ba
landžio 12 d. pakviestas at
vykti ir pasakyti kalbą 
VLIKo pirmininkas dr. Juo
zas Kęstutis Valiūnas iš New 
Yorko. Kvietimas priimtas. 
VLIKo pirmininkas atvyks 

koncerto meninės įr kalbės. Taigi, koncertas 
itiios' bus šokiai, gro^' bus įdomus ne tik savo me

nine programa, bet taip pat 
VLIKo pirmininko dalyva
vimu ir kalba, kurioje nea
bejotinai bus paliestos vi-į

Jei vykstate į Lietuvą su 

ekskursija rugpiūčio 24 d., 

tai ten galėsite pabūti ne 5, 

bet 10 dienų. Smulkesnių 

j žinių kreipkitės : Trons-At- 

’ lantic Travel Service, 390 

W. Broadvray, So. Boston, 

Mas*. 02127, tel. 268-8764.

tm ėjimas. pie mūsų Ritą:
’Salė lyg pakvipo pava-

pakeisti numatytą koncerto, no ir apvlinkės lietuviams, 
programą, kviečiant jos at-į vieną kartą jis buvo kvies-

Lietuvių Fondui aukojo:

So. Bostono Šv. Petro lie-
Visiems mažiesiems ir vy- sario gėlėmis ir jaunyste,; ^ti naujus menininkus. į tas Laisvės \ arpo koncerto tuvių parapijos choras $50. 

resniesiems vaišės muzikai kai jauna, aukšta ir laiba! šiuo reikalu jau susitarta! programos atlikti, bet tada Po $25: inžinieriai Zig-
grojant. blondinė lietuvaite iš Jung- 

i tiniu Amerikos Valstybių
mas Gavelis, Juozas Kun- 
caitis ir Juozas Vaičjurgis.

Suaugusiems įėjimas S2. Rita Ausieiūtė. pati lyg pa- 
Rengia Bostono ateitininkai, vasario vėjo scenon išstum-

su solistais Violeta Čižaus-. sąlygos taip susidėjo, kad jis 
kaite-Balčiūniąne iš West į negalėjo atvykti. Tad ši kar- 
Foxbury ir Stasiu CitvanL tą turėsime progos ji išgirs-; Inž. Kęstutis Devenis $20. 
iš New Yorko. Kiekvienas ti pirmą kartą. Kitur jis yra į Bostono Vapjaus Komi

Tegul visi keliai tą dieną riškus Fausto Kiršos ir De- 
veda į Velykų bobutę! i gutytės eilėraščiu:

ta. per-kaitė kelis navasa- šių daininku pasirodys at- koncertavęs po kelis kartus.! tetas aukotojams nuošir-
kirai. atlikdamas solo mū-pTai aukšto lygio daininin- 

sų liaūdieš-’dainas ir operų Tcas. Tatai matyti isjoišleis-
džiai dėkoj

/Komitetas

sos šių dienų Lietuvos laisvi-1 paskutiniame 
nimo aktualijos. 1 ~ ‘

Nauja šaulių vadovybė

Jono Vanagaičio kuopa 
susirinkime

l Sofijos ir Juozo Stašaičių 
Į bute tarp kitko išrinko ir ši- 

VLIKo pirmininko atvy-į tokios sudėties valdybą 1970 
metams: pirm. Juozas Sta
šaitis. vicepirm. Albinas Šle
žas, sekr. Stasys Urbonas, 

veiksnių kontaktui su pla- Į ižd. Birutė Šakenienė, narys 
ūkio reikalams Juozas Liut-

kimas į Bostoną yra reikš
mingas Lietuvos laisvinimo

ciaja visuomene 
stiprinti.

T"

plėsti ir konis, naiys spaudos reika
lams Bronius Utenis.

GAVOME MAŽĄ KIEKĮ 

SIENINIŲ KASDIEN AT

PLĖŠIAMI LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 

TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 

ToL SW 8-2868 

yra yisoantoiė oficiali įstai-

_ i* W
terio į Lietuvą ir luta* Rusi
jos valdomas sritis. Čia kal- 

lietuviikai, patamau- 
graitai ir sąžiningai.

ir

galone gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

B. Sviklienė

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

1 p e d i n i s
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
Boston. Maaa

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPIOM ETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

•r********************************

Ketvirtis & Co.
—JE’AELERS—

Laikrodžiai-Deirnaatai

Elektros Prietaisai
R&pa-t.rurd laikrodžio,

žiedas papuošalu*

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

sonueoooocoooooooooooooooeocoGooopooooGocooooooooco*

H The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytoją rs 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistiaų.
Sav. Emanuei L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Nes 9 raL ryto iki 8 vaL ▼_ išskvrus šventadienius ir sekm.

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

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

Skambinkite

268-46621

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 We*t Broadvray, South Boston, Mas*. 02127 

Skambinkite 268-2500

už visus indelius 
moka

Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnoo yra priskaitomi
nuošimčiai — Pilnas draudimas

• r. 'S t : <1- 4
Bankas veikia 105-tuosius metas. 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 susikal bėti ir lietuviškaL Turtas (Assets) yra

virš $173,000,000

išsinuomokite
naują, saugų, švarų, modemišką ir geriausią 

T E X A S O alyvos

Texaso sprausmines liepsnos sustiprinto ją

00
N n bm

$7^- “k^/n permenesj

SUTAUPYSITE 

IKI 4 2 %

KURO

FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mas*. 02124 
24 valandų patarnavimas

GE 61204

Nandiogiaina skelbtis Keleivyje!

Paragink savo pažįstamu*

išsirašyti Keleivį. Je kaina 

metam* $6.00.

ii

’l

RADIJO PROGRAMA
Seniaoaia Lietuvių Radijt 

Programa Naujoj Anglijo 
ii stoties WLYN, 1360 U ! 
lociklų ir ii stoties FM Į 
101.7 mc.. veikla sekmadie j 
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die į 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pessntinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutėa pasaka.

Biznio reikalais kreiptis t 
Baltic Florists gfttų ir dova 
nų krau&n$, £O2 Ę. Broad 
way, Sq,į Bpstpne.,,/Telefo- 
naa AN 8-0489.Ten gauna 
•na* ir Kelehrla

NENUSIMINKI1E!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, raakų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite 15, gausite vaistus 
su išrodymais.

ROYAL PRODUCTS
North Sta, KO. Bes 9112 

Nevark. N J. 97195

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worce*ter, Mas*. 01604 
Tet. 796-3347 

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius j Liula, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pnunonės gami
nių. Turime vietoje įvairią via. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite aš* 
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o gimines 
tea vietoje gaišu pasirinkti už* 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
•r
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningaL Atsilanką įsiti- 
sinsito. Vedėjas A. 8chyrtaakl

E. KARDELIENĖS

DAINŲ PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir a- 
rijų plokštelę. Kaina $6.

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP-

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčiu betarpiikai

IS BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitam Rusijos okupuotus

Pristatymas greitas ir 
garantuota*

Prekė* parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kaino* 
palui*.

Atidaryta darbo dienomis 
9 vaL ryto ilu 5 vai- vak.

~ _ ___ o ieitadieniais
naotuiai.. -**0 8 Tat ryto iki 2 Tat p.p.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

ToL 268-0068

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaus atsikvies. 
ti f svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvą bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant — be jskis papildome 
mskesčis.

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

Globė Parcel Service, Ine.

f(( p
ui

ŠAUNUS PENKETUKAS, 
premijuota, gražiai išleista 
apysaka, tinka mokykliniam'; 
jaunimui, parašė J. Švaistas,! 
kaina $3. i

BITĖS, parašė Liuda Ger- 
manienė. Daug gražių Z. 
Sodeikienės iliustracijų, kai
na $3.50.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valonuos i Kasdiea
8—12

) 390 W.
So. Boston, Mase. 02127

Telefonas: 268-8704
Visų skyrių vedėja

t t t


