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Apollo 13 trečią kartą 
skrenda į mėnulį

Washingtonas susirūpino 
augančia teroristų grėsme

Keliones plano nesutrukdė nei vieno astronauto su
sirgimas. Mėnuly išbus 33 bi valandos, o ii viso kelionėje 
net 10 dienų. Atliks daug mokslinių tyrimų.

Terosistų ir kito kraštutinio jo elemento nenuramina 
jokios reformos. Manoma, kad jie gali pradėti ir čia 
“medžioti“ užsienio diplomatus. Ieškoma griežtesnių būdų 
jiems sutramdyti ir pragaištingai veiklai u£l irsti kelią.

Praeitą šeštadienį JAV 
erdvėlaivis pakilo jau tre
čiajai kelionei į mėnulį. Tai 
Apollo 13, kuriame skrenda 
laivyno kap. James A. Lo
veli Jr., 42 m., civilinis ast
ronautas John L. Svvigert 
Jr., 38 m., ir civilinis atro- 
nautas Fred W. Haise Jr., 
36 m. amžiaus. Swigert šiai 
kelionei nebuvo numatytas, 
bet jis paskutinėm dienam 
turėjo pakeisti kitą astro
nautą, kuris nuo savo vaiko 
užsikrėtė kiaulytės liga ir 
dėl to jis buvo sulaikytas 
nuo šio žygio.

Pagrindinis erdvėlaivis y- 
ra pavadintas Odisėju, o ta 
priekaba, su kuria bus nusi
leidžiama į mėnulį —Aqua- 
rius. Ir dabar, kaip ir pirmo
siose kelionėse, priekabai 
nusileidus į mėnulį, didysis 
erdvėlaivis skraidys mėnulio 
orbitoje ir lauks iš ten jos 
gi-Įžtančios, kad vėl galėtų 
visi trys astronautai susi
jungti ir keliauti namo į že
mę.

Mėnulin nutūps astronau
tai Loveli ir Haise, o Swi- 
geit skridys aplinkui.

ŠĮ kaitą astronautai turės 
nutūpti taip vadinamos Aud
rų okeano srities Fra Mauro 
mėnulio vietoje, kuri yra la
bai kalnuota. Taigi bus rei
kalingas didelis tikslumas, 
kad neįvyktų kokia nelaimė. 
Bet ligšiolinis patyrimas ir 
tobuli * instrumentai beveik 
garantuoja tokio žygio pa
sisekimą.

Numatytoj srity raketa iš
sprogdins mėnulio paviršiuj 
duobę, ir astronautai galės 
surinkti uolienų pavyzdžių 
net iš 10 pėdų gilumos. Jie 
ten pastatys ir atomo jėga 
varomą įtaisą, įsigręš į mė
nulio plutą ir atliks dar ir 
kitų mokslinių uždavinių.

Astronautai mėnuly išbus 
33 ir pusę valandos, iš to 
laiko nuo 8 iki 10 valandų 
vaikščios po mėnulio pavir
šių ir atliks reikalingus dar
bus. Iš viso jų kelionė į mė
nulį ir atgal užtruks 10 die
nų vieną valandą ir penkias 
minutes.

Erdvėlaivį Apollo 13 pa
kėlusi Saturn 5 raketa buvo 
363 pėdų aukščio, kurios pir
mojoj daly tilpo 7.6 miliono 
svarų kuro. Visas tas žygis, 
įskaitant raketą, erdvėlaivį, 
nusileidimo priekabą ir įvai
rius mokslinius įrengimus, 
kainuoja 373 milionus dole
rių.

Vaizdai iš kelionės erdvė
je, o taip pas ir įvairūs astro
nautų veiksmai mėnuly yra 
perduodami į žemę televizi
jos priemonėmis, ir tai ga
lima matyti televizijos pro
gramose.

ši jau trečioji JAV astro
nautų kelionė į mėnulį, liu

dija milžinišką šio krašto 
technikos pažangą ir taip 
pat ir finarsinį pajėgumą. 
Sovietų Sąjungos kosmonau
tai iki šiol dar nė karto ne
buvo mėnulyje išlipę.

Bostone lankės Vliko
vicepirmininkas
Į Laisvės Varpo koncertą 

balandžio 12 d. turėjo at
vykti Vliko pirm. dr. J. K. 
Valiūnas, bet jis negalėjo, 
todėl jo vieton atvyko vice
pirmininkas Juozas Audėnas I 
ir pasakė kalbą, kurioje iš
ryškino lietuvių radijo reikš
mę mūsų laisvės kovoje ir 
priminė Vliko paskutiniųjų 
dienų svarbesnius darbus.

Netiukus Austrijos sosti
nėje įvyks JAV ir Sovietų 
Sąjungos konferencija, ku
rioje gali būti svarstomas 
Europos saugumo konferen
cijos sušaukimo klausimas. 
Vlikas paruošė memorandu
mą. kuriame primenama, 
kad nebūtų pamiršta įtrauk
ti ir Lietuvos laisvės klau
simas.

Keista, bet Jungtinių Tau
tų organizacijos padalinys 
švietimo, mokslo ir kultūros 
reikalams (UNESCO) Suo
mijoj minės Lenino 100 me
tų sukaktį. Vlikas paruošė 
protestą, kuriame priminė 
Lenino tikruosius "nuopel
nus“. kurie vainikuoti 48 
mil. žmonių galvomis.

Neseniai Monte Carlo sos
tinėje pasibaigė tarpparla- 
mentarinės sąjungos konfe
rencija, kuriai Vlikas pa
siuntė memorandumą, išdės
tydamas, kad Sovietų S-ga 
neturi jokios teisės atstovau
ti Lietuvai. Ten buvo pasiųs
tas Vliko atstovas V. Banai
tis. kuris aprūpino konferen
cijos narius atitinkama lite
ratūra ir turėjo progos žo
džiu su konferencijos daly
viais pasikalbėti ir jiems 
Lietuvos reikalus tinkamai 
nušviesti. Konferencijoj bu
vo balsų, reikalaujančių, kad 
būtų panaikintas ir neokolo- 
nializmas, priminta Pabal
tijo, Čekoslovakijos okupa
cija.

Pakeitė Sovietų S-gos 

propagandos vadus
Maskvoj pakeisti propa

gandos skyriaus ir radijo bei 
televizijos viršininkai, vals
tybinio spaudos komiteto ir 
kinematografijos komiteto 
pirmininkai.

šiaurės Airijoje condonderry mieste tarp katuli ..ų ir pnues.aiuų vėl buvo susidūrimų, čia ma
tome karius, vejančius katalikus, kurie buvo užpuolę policijos nuovadų. Sužeista vienas kareivis 
ir 11 policininkų. Riaušių priežastis politiniai ir religiniai nesutarimai.

Lietuvių genocido 
paroda I

Ji bus atidaryta birželio' 
13 — 20 dienomis didžiame į 
Chicagos Sheraton viešbuty.' 
Parodoj bus 687 nuotraukos, 
31 karikatūra, 53 dokumen
tų kopijos, 25 žemėlapiai, 16 
diagramų.

Paroda aiškiai pavaizduo
ja komunistų ir hitlerinin
kų lietuvių tautai padarytus 
nuostolius. Ji kartu Įspėja 
pasaulį saugotis komunizmo 
pinklių ir nepatekti į jo na
gus.

Kaune mirė
K. Račkauskas

Balandžio 3 d. Kaune mi
rė vienas senųjų visuomeni
ninkų, rašytojų ir diploma
tų Karolis Vairas - Rač
kauskas, gimęs 1882 m. Jis 
1907 m. buvo atvykęs i A- 
meriką ir čia daug veikė Į- 
vairiose srityse, kol 1923 m. 
grįžo Lietuvon. Paskutiniuo
ju metu jis vadovavo rašyto
jo P. Cvirkos muziejui.

Kuba moko, kaip
grobti žmones

Kuba platina vadovėli, 
kuriame mokoma, kaip rei
kia grobti žmones ir vykdy
ti kitus teroro veiksmus. Ten 
praeitais metai buvo apmo
komi ir JAV jaunuoliai, kaip 
vykdyti teroristinius veiks
mus ir kelti revoliucinį ju
dėjimą šiame krašte.

Demonstruos prieš 
karą šią savaitę

Šią savaitę numatvta apie 
200 miestų demonstracijos 
prieš karą. Bus piketuoja
mos didžiosios bendrovės, 
kurios pelnosi iš karinių už
sakymų. Drauge bus protes
tuojama ir prieš mokesčius, 
nes norima sutraukti visokių 
interesų žmonių.

Vokiečių kancleris Senatas nepatvirtino
Washingtone

i
I YYashingtoną buvo at-j 

vykęs V akarų Vokietijos! 
kancleris Willy Brandt. - 
Jam įūpėjo gauti užtikrini
mą, kad JAV kariuomenė 
Vokietijoje nebus mažina
ma, nes Europa dar nėra 
pajėgi taikai garantuoti. Jis 
grižo patenkintas prezidento 
pareiškimais, kad JAV ne
galvoja savo Europoj esan
čios 310,000 kariuomenės Kongresas tvarko 
mažinti.

Vienur streikuoja,
kitur rengiasi

Los Angeles sustreikavo' 
mokytojai, virš pusė milio-į 
no mokinių negali lankyti 
mokyklų.

Aerodromų susisiekimo 
kontrolieriai daug kur “tebe
serga" ir Į darbą taip pat 
neina.

Plečiasi transporto darbi
ninkų streikas, o New Yorke 
gresia ii- 4 didžiųjų laikraš-' 
čių darbininkų streikas.

Bostone streikuoja laik

raščio Record American 

bendradarbiai.

Nedarbas auga,
kainos kyla

Nedai bas didėja. Bedar-, 

bių vasario mėnesį jau buvo 

4.5'; visų dirbančiųjų. Per 

paskutiniuosius metus be

darbių padidėjo 1 milionu.

Bedarbių skaičiaus augi
mas rodo. kad ūkio gyveni
mas sulėtėjo. Bet turėtų ir 
kainos kristi, o iš tikrųjų jos 
kyla. Vadinasi, tos priemo- 

j nės, kurių valdžia ėmėsi 
; prieš dolerio vertės nukriti- 
į mą, nedavė lauktų vaisių.
■ ,♦*###♦»*•#*#•*****•••*•*»*»**»***•
į Graikijoje karo teismas 
nuteisė kalėti 27 asmenis, 
kurie buvo kaltinami, kad 
norėję nuversti dabartinę 
pulkininkų valdžią.

antro teisėjo
Senatas nepatvirtino ir 

antiojo prezidento pasiūly
to Į aukščiausiojo teismo) 
teisėjus kandidato Carswel- 
lo. Neseniai jis taip pat ne
patvirtino pasiūlyto Hayns- 
wortho. Prezidentas dėl to 
pasakė senato adresu daug 
šiurkščių žodių.

geležinkeliečius
Kongresas priėmė Įstaty

mą, kuris Įpareigoja geležin
keliečius priimti sąlygas, su 
kuriomis sutiko 4 streikavu
sios unijos. T ik viena unija 
nesutiko. Kadangi ta unija 
nesutiko, tai ir kitos atsisa
kė streiką nutraukti.

Kongresas jį buvo sustab
dęs 37 dienoms. Tam termi
nui pasibaigus, streikas vėl 
būtų prasidėjęs.

Kongresas rengiasi -at
šaukti vadinamąją Tonkino 
rezoliuciją, kuria remdama
sis prez. Johnsonas padidi
no Vietname JAV kariuo
menę iki 503,000 vyru ir ė- 
mėsi kitų veiksmų komunis
tų agresijai sustabdyti.

* * *
Į Cornell universiteto bib

lioteką (Ithaca, N.Y.) mes
ta Molotovo kokteilio rūšies 
bomba. Nuostoliai nežymūs. 
Balandžio 1 d. gaisras čia 
sunaikino Afrikos studijų 
centrą, ir nuo to laiko nera
mumai nesiliauja.

* * *
Wcrcecstery mirė Tbe 

Boston Globė d it fc raščio 
bendradarbis Juozas Keb- 
linskis, gimęs ir užaugęs So. 
Bostone, neblogai kalbėjęs 
lietuviškai. Jis sekė ir apra
šinėjo miesto savivaldybės 
veiklą.

« • •
Kambodija grąžino JAV 

amunicijos laivą Eagle, ten 
maištininkų nuplukdytą, 

e*******************************

Įvairaus plauko riaušinin
kų, teroristų ir panašių gai
valų siautėjimas JAV mies
tuose jau peržengė visas ri
bas, ir krašto administracija 
ėmė rimtai rūpintis, kaip' 
juos suvaldyti, kokių naujų! 
priemonių reikia imtis kraš
te ramybei grąžinti. Šie riau
šininkai to judėjimo stebė
tojų yra lyginami su 19-me 
šimtmetyje Rusijoj besireiš- 
kusiais vadinamaisiais ”na- 
rodninkais“, kurie nužudė 
carą Aleksandrą II, su Alge- 
rijos bei Kubos revoliucio
nieriais, kurių veiklos vai
siai yra visiems žinomi. Tai
gi nereikia mažinti tokių te
roristų grėsmės ir demokra
tinei Amerikai.

Prezidentą Nixoną ypač 
pažadino padažnėjusios na
mų darbo bombų ekspliozi- 
jos, griaunančios pastatus, 
mokyklas, valdžios įstaigas 
ir žudančios žmones. O tuos 
nusikalstamus darbus dau
giausia atlieka jauni specia
lių agitatorių sukurstyti 
žmonės, nesugebą šaltai į- 
vei tinti nei savo tokios anar
chistinės veiklos tikslų, nei 
jos padarinių šiam kraštui ir 
jiems patiems.

Kadangi aiškėja, kad nei 
teisių lyginimas, nei jokios 
daromos šalpos, kolegijų 
tvarkos bei politinės refor
mos riaušininkų ir bombi- 
ninkų vistiek nenuramina, 
tai tariamasi imtis griezles- 
nių priemonių. Rengiamas 
Įstatymas, kuris bombarduo- 
tojus traktuos kaip papras
tus žudiku ir atitinkamai 
juos baus. Be to, norima su
stiprinti jų sekimą, kad bū
tų galima juos išaiškinti dar 
prieš teroristinių veiksmų 
atlikimą. Tam norima leisti 
naudotis telefonų pasikalbė
jimų nuklausymu ir kitomis 
priemonėmis, kurios naudo
jamos gengsteriams sekti.

Šį susirūpinimą saugumu 
ypač sukėlė nuojauta, kad 
teroristai jau gali pradėti ir 
čia medžioti užsienio diplo
matus ar net ir vidaus poli
tines figūras, kaip tai jie da
ro Pietų Amerikoje. O tokie 
Įvykiai gali sukelti net tarp
tautinius konfliktus, ko te
roristai ir siekia.

Žinoma, visos tos saugu
mo pastangos yra geros, tik 
svarbu, kad nauji Įstatymai 
būtų vykdomi, kad teismai 
atliktų savo pareigas, o ne į 
globotų ret visai neginčyti- Į 
nūs i\-u kaltelius. kaip tai i 
iki šiol daro persenę, papirk- • 
ti ar gengsterių išgąsdinti ) 
teisėjai.

Floridos gub. Kirk yra priešin
gas vežioti vaikus į tolimas nuo 
namą mokyklas, kad tuo būdu 
visos mokyklos būtą mišrios.

Vakarą Vokietijos ambasado. 
rius Gvatemaloj Kari von Spret- 
ti, kurį buvo p < yrobę teroristai 
ir. valdžiai nei . , k džius ją rei
kalavimą, jį nužudė.

4OBM WATNK, "TimOrM.*

Aktorius John VVavne, laimėjęs 
Oscaro premiją už vaidmenį 
’True Grit“ filme.
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Sauvalei reikia užkirsti kelią
j

Kiekvienam žinoma, kad visos organizacijos turi 
savo įstatus, kuriais organizacija savo veikloje vadovau- j 
jasi. Juose yra nurodytos ir organizacijos pareigūnų (pa
vienių ar kolektyvinių komisijų) pareigos. Pareigūnai' 
turi gerai žinoti savo organizacijas įstatus ir savo darbe j 

jais remtis. Jei kuris pareigūnas tų įstatų nežino arba 
sąmoningai jiems nusižengia, jis turi iš pareigų pasitrauk
ti arba turi būti pašalintas.

Visa, kas čia pasakyta, yra kiekvienam žinomas da
lykas. Bet visa tai priminti paskatino šiomis dienomis 
JAV LB Garbės Teismo padalytas šitoks sprendimas:

”JAV Lietuvių Bendruomenės Garbės Teismas, 1970 
kovo 26 ir 31 dienomis pagal JAV LB Įstatų 58 str. nuo
status išnagrinėjęs Vytauto Vaitiekūno skunde ir JAV LB 
Centro Valdybos Pirmininko Broniaus Nainio pastabose 
išdėstytus argumentus, rado JAV LB Centro Valdybos 
1970 vasario 6 d. priimtas JAV LB Vl-jai Tarybai rinkti 
taisykles nesuderinamas su JAV LB Įstatų 34 ir 58 str. 
nuostatais, paneigiančias rinkimų lygybės principą ir 
prieštaringas V-sios Tarybos nustatytam Vl-jai Tarybai 
rinkti būdui (rinkimams apygardomis), taip pat panei
giančias Garbės- Teismo kompetenciją spręsti rinkimų 
skundus. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, JAV 
LB Garbės Teismas nutarė JAV LB Centro Valdybos 1970 
vasario 6 d. priimtas JAV LB Vl-sios Tarybos rinkimų 
taisykles pripažinti nevykdytinas. Motyvuotą Garbės Teis
mo sprendimą surašyti per 7 dienas“.

Garbės teismo sprendimas rodo, kad mūsų didelės 
bendrinės organizacijos valdyba, kuri yra pasišovusi visą 
mūsų visuomeninę veiklą Į savo rankas paimti, sąmonin
gai ar nesąmoningai nesilaiko savo organizacijos Įstatų.

Kokias išvadas turi pasidaryti eilinis narys, rodos, 
aišku:

Kalifornijos vaisią rinkėjai yra labai iteaaOojami. Jie 
seniai kovoja dėl kolektyvinės sutarties, bet sodą savi
ninkai nesutikdavo. Pagaliau vienas stambiąją savinin
ką Lionei Steinberg pasirašė kolektyvinę sutartį su Ka
lifornijos ūkią darbininką unija. Tikimasi, kad vėliau bos 
priversti ir kiti darbdaviai taip pat daryti.

Kas kitur rašoma
JIS KELIAUJA SAVO 

LĖŠOMIS

jimas. Senukas pradeda kal
bėtis su trimis raudonaisiais, 

’jo žodžiai privalo turfetį 
' ryšio su viskuo, kas scenoje 

' J. BALČIKONIS NEBUVO matoma, su scenos nuotaika, 
i SOCIALDEMOKRATAS Nuo stalo nukrinta stiklinė. 

Visi netikėtai puola ant ke-
Vilnis balandžio 8 d. lai-. Vilnis balandžio 3 d. lai- Uų ir pradeda verkti. Senu- 

doje išspausdino dalį Eltos doje parašė, kaip Vilniuje kas kažkaip pavirsta baisiu 
pranešimo apie Vliko pirmi- buvo pagerbtas įžymusis kai’ žvėrimi ir užmuša tuo metu 
ninko dr. J. K. Valiūno va- bininkas velionis prof. Juo-. iš kairės scenon atšliaužusią 
sario-kovo mėnesių keliones zas Balčikonis. Ji rašo: į jauną mergaitę. Scenon iš- 
po Europą ir nuo savęs pri- "J. Balčikonis buvo soči- eina Jaunas gražus vaikinas 
dėjo šitokią pastabą: aldemokratas, bet jis nebe- ir senukui už žmogžudystę

"Nesinori manyti, kad po-' go iš Lietuvos“. Į padėkoja, raudonai pasirė-
nas Valiūnas tiek daug važi- Vilnies redaktoriui turim, džiusiems šokant ir dainuo- 
nėjo savo lėšomis. Daug kas pasakyti, kad prof. J. Balči- jant.“
norėtų sužinoti, ar ta "misi- konis niekada nebuvo soči-; "Jaunas vyrukas ima 
ia“ eis Lietuvos "vadavimo“ aldemokratas. Jis buvo tau-į verkti ties mergaitės lavonu, 
sąskaiton“. j tininkas. tardamas juokingus žo-

Vilnies redaktorius daugi

1. Pagal Garbės teismo pripažintas nevykdytinomis 
taisykles LB Valdybos paskelbtieji rinkimai neturi būti 
vykdomi.

prieš Izraelį. Šįkart kartu su damas padarys dvi teisėtas 
•akėtomis buvę atsiųsta dar Vokietijas ir dėl to jau pas- 
apie 1.500 specialistų, kurie kui teks užsičiaupti dėl ap- 
valdys tas raketas, vadinas, sijungimo. Bet ir opozicija 
prireikus jau tiesiogiaf įsi- pripažįsta, kad tas susitiki- 
jungs į karą. Kiti šaltiniai mas Erfurte vis dėlto paro- 
tvirtina net, kad su tais ra- do, jog ir ketvirtį amžiaus 
ketų specialistais sovietų ka- išbuvę atskirti vokiečiai a- 
rių Egipte jau bus net apie biejose pusėse tebejaučia 
20.000! O tai jau tarptauti- esą viena tauta. Vadinas, ir 
nis skandalas, nebe tik nesu- tas įtarinėjimas greičiau yra 
sipratimas. ! tik opozicinis pasireiškimas.

Galima suprasti ir iš da- ‘ noras pabadyti vyriausybės 
lies pateisinti Sov. Sąjungą, sąžinę, palaikyti jos budru- 
kad ji nori apsaugoti savo mą, kaip opozicijai beveik 
turtą ir gerą vardą. Egiptas visais atvejais ir dera elgtis. 
b“V0 smarkiai apginkluotas Oicij aišk nėra ak.
.r pnes 1967 m. karą, bet be- , JilesniJus’ jutimus jai 
veik viskas nuėjo velniop. , . ii

džius. Senukas nusišypso Į 
abi nusi ir vėl pasidaro gera
širdis. Netrukus jis pareiš- 

. ■ kia kažka gilaus ir iškilmin- 
,. .* I go. Vaidinto iu kostiumai pa

reiškimus, kad jo pirminin- Pa*vai>'ornas \a inamaais jj bQtj betkokie: madingi ar ko dr J K Valitao kXX! absurdo teatras ‘o!l P*?’ tvčia sugalvoti Betkada ga- 

iždtn nekaštuoja ne teatrb veikalų. Pas mus šito * • * *
77 xfSlapmOk^> »teatro siekius bando pavaiz- • 

dr. J. K. Valiūnas. Bet v ii- į duoti Landsbergio "Barz- i Witkiewiczius toliau pa
mes redaktorius apsimeta' , - Ostrausko "Pvnkė“ sakoja:to ” Įtaigoja savoj ™oli įa ^i yra nuėjęs^ "Sakytum, čia ne teatro
skaitvtojus kad tų kelionių' mėgsta5 prancūziškai rašvti veikalas, bet pamišėlių prie- 

vi,v. a.ris Ėeckettps ir lllmunas glauda. arba g proto išėju- 
Ionesco. j rio sugalvotas vaizdas. Jūsų

Lietuvoje gimęs Česlovas tiesa, bet mes sakome, pana-
. .. . A A . Milašius (Milosz) savo nau- šų būda pavartojant, galima
jau iš anksto vra nusistatęs jame lenku yteratūros ;sto. parašyti labai rimtu veika- 
baltą juodinti o juoda rijos veikale (The History to- Tinkamai scenoje suvai- 

jokios of polish Literature) paste_ dinus. išeitu nepaprasto gro
bi, kad šia dabar visur ma- žio dalykas. Veikalas gali7 " • A* J   1 J • • 1

kartų yra skaitęs įvairiuose 
lietuvių laikraščiuose (tik,! 

žinoma, ne savo Vilnyje ir j
Laisvėje) viešus Vliko pa

išlaidos padengiamos Vliko 
lėšomis.

Žinoma, nieko negelbės 
jokie aiškinimai tam, kuris

tinti, nežiūrėdamas 
teisybės. Jei Vilnies ir Lais
vės redaktoriams tikrai rū-

SPAUDĄ BEVARTANT

Teatro rateliuose dažnai

™ vt^a, „urjv veimup. sutirpdyti ne Rytų VO-
Gaila ginklams išleistų rub- , . ... . f *. .

® .. , , .7 . i kieti jos ministeno pirmuun-taVsa”™ virto: S'ko S‘»P»0 Į*1* laiU"a "
2. Turi būti paruoštos tokios taisyklės, kurios neprieš- j galinga valstybė privežė noras^ v}sa reikalauti, 

terautų LB įstatymams, ir jomis pasirėmus vykdomi rin- > ginklų, o čia mažiukas Izra- ^1 žmomų nusiteikimas.
kiniai. ! elis terkšt, terkšt ir sutvarkė , °p ° ai. - Y

: vigk J ; kytų opozicijai, kad is tų su-
3. Jei dabartinė Valdyba, neatsižvelgdama Į Garbės ; Bet niekas nenorės su-'®?tVcin?\ir Pnsį^nmų vis-

Teismo sprendimą, rinkimus vykdytų pagal jos taisykles, prasti ir pateisinti Sov. Są- ek nieko neisels- zmo- 
rinkimus boikotuoti. • jungos kareivių, kurie sovie-

Į tinėmis raketomis iš Egipto
Reikia labai apgailestauti, kad tokios svarbios mūsų apšaudys Izraelio lėktuvus, 

bendrinės organizacijos vadovybėje jau yra asmenų, ku- Taip, aišku, jie gal ir taik- į’

nių laikysena Bako ką kita. 
Gerai žinodamos, ką reiškia 
gyventi policinėje valstybė-* 
je, kur sekamas kiekvienas

ne nenon ar
vcjuuvjucjc jau via rtsiucnų, nu- * « iam - nailldėlima^ Rvtll

nemoka dirbti, vadovaudamiesi demokratine Hau pataikys negu egiptie- į yokjetjjoP žmonių minios
dvasia, kurie yra apsikrėtę vadizmo nuuotaika ir ja nori 
užkrėsti visą organizaciją. Tam turėtų būti griežtai už
kirstas kelias.

Kaip visi žinome. Lietuvių Bendruuomenė gana

čiai. Bet kas gi bus, jei so-, .
vietų kareiviai šiandien at- T19 ** . t
eis kariauti už Egiptą, rytoj, peleno Brandto. Jo atvy- 
už šiaurės Vietnamą1 pityV k™as> nepaisant >ki pat sų-
dar už kurį nors kių kraš-'9,tlk,m? Prle3'ska> "““tei- 

* kusio3 komunistines spaudos

sutikti

sunkiai gimė. ilgai ieškojo savo veiklai sričių, kol paga- tą? Kas gali su tuo sutikti ir, „ p -t v v f 
liau jas surado. Ji nuveikė ir naudingų darbų, bet, deja, leist, kad taip būtų daroma? j X Hnatvf6 Skiria
bene daugiausia laiko gaišo ir dar vis gaišta besiginčyda- j Net ir tokiam Egipte šian-*. maža vilties žiburėli
ma dėl savo vidaus administracinių klausimų, dėl pirme- I ! O gal... Kas gal? Gal susita-
nybių ir paskirų vadovų ambicijų. Atrodo, kad jau tikrai, '.a'dI8 rimai bus kada nore ir jiems

I pėstininkų daliniuose iš Kai- Palankus šiokių to
ra pradės žygiuoti j Tel Avi- įių teisių, panašesnių į tas,

būtų laikas tokiai organizacijai susitupėti.

Pasaulis aplink mus
SOVIETINIS KAREIVIS

r EGIPTO ŽEMĖJE
tas raketas ten, kur jos sto
vi.

Izraelis, aišku, bijo tų ra
ketų. Jos labai nepatogios 
iam. Dabar Izraelio aviaci-Izraelis yra mažas, apsup

tas daugelio ir daugiausia . , .. , . . . ...
sovietiniais ginklais aprū- -’3 beveik laisvai skraidyda- 
pintų ir gyventojų gausiai'™ t>es y.durzemio jura ir 
turinčių arabų kraštų, dėl to' bes Egipto tentonja. Tle 
nesistebime, kad jo ministe-: skridimai reiske, kad Egip- 
rė pirmininkė Goldą Meir ‘?3 ne«aleJ° saugiai sutelk- 
buvo nuskubėjusi i JAV pra- 11 Izraeh? Pasienyje daugiau 
Syti prezidentą Nixoną pini- jsa™ ka"u.°"'enes ir pas!- 
gų ir ginklu, pirmoje eilėje1 ru,os‘1 Pu? kal ,b.uJ ‘°kl09 
lėktuvu. Izraeliui iš tiesų ne i rake‘.°?- kun0,s sklrto’ nu' 
pyragai. Išlaikyk ir gerai,mu?? zemai skrendantiems, 
apginkluok kariuomenę - vadlnas’ bombarduoti tam
taip, tokiam mažam kraštui 
sunku.

tikrų taikinių atsiustiems 
lėktuvams, tada bus baigta.

Bet JAV vis delsė ir dėl Eai’'ta,s’ raket«, 
tu lėktuvu. JAV vadai, ma-',utlauk9 sav0 karw°n>et>f
tyt, galvoja, kad Izraelis 
maždaug tokią pat aviaciją 
turi, kaip ir arabai. Bet da
bar, turbūt, teks keisti nuo
monę ir nusistatvma. kai 
Sov. Sa iunga pradėjo ga
benti i Egiptą priešlėktuvi
nes raketas ir siusti kartu su 
jomis savo karius specialis- 
tw, nes žiopli egiptiečiai ga
li nemokėti aptarnauti tų 
sovietinių gaminių ir Izrae
lio aviacija gali suterškinti 
dar jokio darbo neatlikusias

ams tikrai ru- dJn?ą absurdišką krvpti te- būti drama, tragedija, ko- 
į kas beliktu iš atre lenkuose jvedęs jau Sta. mediją, net farsas, bet turipėtu tiesa, tai

^n^UOlatl?\U «!?epalų aple i nislovas Wyspianskis (1869- būti toks, prie kurio mes ne- 
Vliko raketą . ! su kuriuo draugavo šame pripratę. Eidamas iš

reįprastu stilium rašęs mū- teatro namo, žiūrovas pri va
lsu Herbačiauskas. Bet šios lėtu iusti. tarytum išbudęsDAR TO BETRŪKO

"Laisvei“ kartas nuo kar-: krypties fantastišku bruožų kažkokio keisto sapno, 
to parašo kažkoks "pišo-»jau galima pastebėti ir Adc7 kuriame menkiausi dalykė-

mo Mickevičiaus poemoje .turi kažko nepa<rauna- 
Vėlinėse, arba Dziady. Aną mo Įr nenrieinamo jokiu ki- 
dieną New Yorko teatro ra- K* būdu. Tikslas yra ne rašv- 
teližii frvvjii svarstė ^Vvs- ti nesąmones, bet praplėsti 
pianskio* veikalu Akropolis kūrvbą, išsižadant gvveni- 
sukurtą drama, kuria vaidi- mi?kp nuoseklumo, kad fan- 
no specialiai iš Lenkiios at-: tastiskomis nuotaikomis ir 
kviesta "nauiu kelių“ Gro- ?„lfiresiu salėtum išsilaisvinti 
chowskio vedama grupė, pa- nustatytos tvarkos.“ 
vadinta "teatro laboratori-| • • •
ja“.

nūs” iš Lietuvos J. Paliu- 
konis. Jis yra gerai išdresi
ruotas teisybę apversti aukš
tyn kojom, todėl — tikras 
melo meistras. Štai jisai 
"Laisvėj“ balandžio 3 d. iš
spausdintame laiške Leniną 
paskelbė jau tikru Lietuvos 
valstybingumo krikšto tėvu. 
Jis ten rašo:

"Neabejotini istorijos fak
tai liudija, kad ne tik caro 
Rusijos politikai, bet ir Ke
renskio respublikos vadovai 
tvirtai laikėsi ” vieningosios 
nedalinamosios Rusijos“ 
dėsnio ir nebuvo linkę su
teikti Rusijos tautoms bet 
kokių valstybinio savaran
kumo teisių. Geriausiu atve
ju galėjo būti kalba apie 
kultūrinę autonomiją Rusi
jos ribose. Tuo tarpu Spalio

, # ; Įdomu būtų patirti, ar su
i tokiomis nuo kasdienybės 

Apie ši Wvspianskio vei- išsilaisvinimo nuotaikomis 
kala č. Milašius pasakoja: ėjo namo tie lietuviai, ku- 

’’Jokiame kitame veikale riems teko matyti mūsų pa- 
fantaziia tiek toli nenuėjo,; našius vaidinimus? 
kiek Wyspiarskio Akropo-i Witkiewiczius yra para- 
lyje, kuris siekia žiūrovą šęs apie 30 fantastingų vei- 
stipriu sukrėtimu paveikti, kalų. kurių pavadinimai jau 
vertinti ervvenima, iškelti jo į sukrečia skaitytoją: Dvigal- 
vertę. ir kalba apie nakti bei į vio veršio filosofija; Nuvai- 
aušra. mirti ir prisikėlimą. į nikuotas baisusai povaini- 

Revoliuci,a suteikė Rusios Veikalas vaizduoja vienos|kis: Pamišėlis ir vienuolė; 
tautoms tikrą laisvę ir pade-'"aktl<? s,a.nna ar>™ nuotv- Niekas nėra tiek blogas, kad 
io joms sukurti savarankis-'kl™ .’.cnk!'os valdovu Jo- negalima dar blogesniu pa- 

rėMjnnhlikaa“ ! ^Haičiu rūmuose Krokuvo- ’ sidaryti ir kt. Naciams puo-
Tai Dliko ir seno me-iie- Nu° ?ienu nužengia gyvi' lūs Lenkiją, dramaturgas 

lo skelbimas Tuk visi Lietu J i®kabinėti portretai, ir ima, bėgo i rytus, bet sutiko Hit- Jbd hJSjSp \ai“i; “^.visokios lerio "kraujo brolio“ Stalino
i xt-------------------s- — armijas, ateinančias Lenki

jos pribaigti, ir nusižudė.
Žiūrovas

vą. Kitoms valstybėms tai I kokiįs Vak?n’
būtų sunku pakęsti. Vienas f!?1' Su ‘okla vlIt!e? klbl?9’

tele, matyt, ir palei geležin
kelį rinkosi tūkstančiai pra
leisti traukinio, kuriuo va
žiavo Brandtas, ir toje poli
cinėje valstybėje tik su ne
maža rizika žmonės stovėjo 
ten susidėję rankas taip, 
kaip maldai, ir nemaža jų 
verkė.

Tokių nuotaikų akivaizdo
je ir Brandtas grįžęs pradė
jo kalbėti daugiau tik puse 
lūpų. Jis pasakė: ’Tasirodė 
(ir jūs tai suprasite, jei aš 
apie tei daugiau nieko nesa
kysiu), kad tai ne fikcija, 
o faktas, ką aš vakar kalbė
jau apie vienos vokiečių tau
tos gyvenimą ir to gyvenimo 
realybę. Ta tikrovė yra to
kia realybė, kurią reikia pri
pažinti“. Kalbos, žinoma, 
gali būti tik atsargios, jei no
rima ką nors teigiamo pa
siekti. Sugadinti juk galima 
viską labai greit neatsargiais 
žodžiais, nes jau ir po to pir
mojo pasimatymo "Pravda“ 
paskubėjo pakaltinti Brand- 
tą, kad jo vyriausybė šne
kanti apie taiką ir norą pa
siekti atoslūgio, bet nieko 
konkretaus nesiūlanti. O 
Rytų Vokietija siūlanti jau 
gatavai paruoštą, sutartį.

Taip, Brandtas nieko ne
pasiūlė. Daugiausia, ką jis

dalykas yra tiekti ginklus 
kaip dabar įprasta ir visų 
atvirai daroma be jokių 
skrupulu, o visai kitas siųs
ti savo kareivius.

Amerika, be abejo, pir
moji susirūpins, kaip čia pa
sipriešinti dėl tokios padė
ties. Jeigu Sov. Sąjunga ir 
toliau norėtų būti laikoma 
morališkai lygiateisė tarp
tautiniuose žaidimuose, ji 
turėtu sustabdyti karių teiki
mą Egiptui. O jei ji to nepa
darytų, tei žaidimas gali pa
krypti kita linkme — Izra
elis irgi galėtų susilaukti ka
riu talkininkų iš svetur. O 
tai reikštu jau tarptautinį 
kara, kuris prasidėtų Izrae
lio ir arabų kraštų teritori
jose, tik nežinia, kur ir kuo 
baigtųsi.

SUSITIKIMAS ERFURTE
Vakarų Vokietijos krikš

čionys demokratei grįžusį iš 
Erfurto, iš susitikimo su Ky
tų Vokietijos ministeriu pir
mininku Stophu, savo socia
listą kanclerį sutiko vis dėl
to su įtarimu, kad jis gal ims

ir pradės pulti Izraelį.
Bet šiuo ateju yra ir kita

didelė bėda, jau tarptautinė.
Kaip skaičiuojama, Sovie
tų Sąjunga jau ir iki šiol lai
kė Egipte apie 3,500 savo 
specialistų. Bet iki šiol jos 
dar nebuvo pagrindo pakal
tinti. kad Egipte su Izraeliu 
kariauja sovietiniai karei
viai. Sov. Sąjunga vis dar ir pripažins Oderio-Neiseės 
tuo atžvilgiu laikėsi pakan- sieną, kurios nori Lenkija, 
karnai atsargiai, ir tie speci- padarys Maskvai visokių 
alistai dar niekur nežygiavo nuolaidų ir pamažu besitar-

vauiama vyriausvbė padėio1 sta.to1°s. Negvvi virsta gy-
-sukurti savarankes respub-1 ya,s ?.r lma 'va,.nus
likas“. Argi ne Raudonoji, ,st°?109 ,v?:kn’9; Kslbąsi sę- 
Armiia. Leninui palienus, į- ™ves. 7a,ku ^vzvęiai ir 
sivetžė i ka tik neoriklauso- M!?™1 , ™ku .va,d?'?’b,r dl’ 
ma valstybe nasiskelbusia! d’ka.. jki ateina Velyk., rv- 
Lietuva ir jau buvo užėmusi a° augra ir pasirodo Kns- 
didele jos dali? Ji būtu nžė-|tus •
muši ir visa Lietuva, jei Lie-! 
tuvos savanoriai nebūtu jai i Č. Milašius 
pasipriešinę ir ją iš Lietuvos

• •

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš-

ribn išvarę.
O kas, ar ne Raudonoji

armija ir 1940 m. atnešė i 
T sietuva "Stalino saule“? 
O štai neckelis Paliuko- 
nis dar ir šiandien drista ra
švti, kad Leninas vra l ietu- 
vos valstybingumo krikšto 
tėvas!

ir galėtų pasiūlyti, tei už 
tam tikras jo nuolaidas kad 
būtų Rytų Vokietijoj duota 
žmonėms daugiau laisvių, i- 
dant nereikėtų verkti prie 
traukinio dėl savo sunkios 
nedalios.

S.

___ _ prisimena)
Varšuvoje gimusį vienturtį j gyvenimų vergų stovykloje
meno kritiko sūnų Stanisla- i Sibire aprašymas anglų kal
vą Witkiewiczių (1885- į U Cemstery of No-
1939), kuris 1923 meteis tions in the Siberian Tomk

r»“. 112 psl., kaina $1.75. 
Lietuviu kalba ta knyga

parašė knyga Teatras ir jo
je pavaizduoja, kas, jo nuo
mone. yra "nenatūralaus te- iau išparduota. Ji labai tin-
atro“ esmė. Sako: i

"Taigi: scenon ateina trys 
raudonai apsirėdė asmenys 
ir nusilenkia nežinia kam.į
Vienas ima deklamuoti ei-j 
lėrašti. tuo momentu suda-! 
rantį didelį įspūdi. Įeina pe- i 
raširdis senukas ir atsiveda 
siūlu pririšta katę. Scenos

ka dovanoti kitataučiams.

GERIAUSIA 
DOVANAI

tams ir biėfaliains

gilumą dengia juoda drobu- atsieis tik $6, o tos, kuriem 
lė. Ji prasiskleidžia, ir pasi- ji bos dovanota, par motas
rodo Italijos gamtos kampe
lis. Pasigirsta vargonų gro- vj, jas tikrai

0
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
KAS GKDETI CHICAGOJE KAS GIRDĖTI NEW YORKE i

Mūsų įvairenybės

Pašto streikas ir gilios 
pusnys gyventojams sukėlė 
rūpesčio ir vargo. Tačiau 
streikas jau pasibaigė, jj lai
mėjo paštininkai, o gyvento
jai turės jiems tą laimėjimą 
užmokėti, nes senatas grei
čiausiai patvirtins preziden
to pasiūlymą pakelti pašto 
tarifus. O sniego pūgos pa
darė nuostolių, nulaužvda- 
mos medžius, nutraukdamos 
elektros ir telefonų vielas, 
jlauždamos stogus ir kt. Bet 
dabar jau sniego nebėra, ir 
gyvenimas lietuviškoj Chi
cagoj virte verda.♦ * »

Chicagos universitete ati
daryta lituanistinė katedra, 
atžymint Vilniaus universi
teto 400 metų sukaktį. Tai 
didelis įvykis JAV išeivijos 
gyvenime..

Atidaryme universiteto 
atstovui prof. Wilsonui i- 
teikta Lietuvių Fondo $5000 
auka. Gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis džiaugėsi, kad 
mūsų kalba, atėjusi i univer
siteto katedra, atneš naudos 
Lietuvai. Dabar telieka lie
tuviams studentams ten mo
kytis lietuvių kalbos.

Čia gausu jaunimo. Netru
kus jvyks aktyviųjų sąskry
dis. kuriame bus svarstomi 
opūs lietuvių jaunimą klau
simai.

Aš norėčiau, kad jauni
mas daugiau susidomėtu po
litiniais mokslais, žurnalis
tika. lituanistika. Jaunimas 
tegul nesako, kad — "Kas 
mums ta Lietuva! Nekalbė
kite apie crrižimą! Tėvai, 
jūs re realūs!“ Atsimink, 
jaunime, kad be tėvu ir jūsų 
čia nebūtu, todėl taio leng
vai nenutolkite nuo tėvu my
limo krašto!

* * ♦

Lietuvių žurnalistų sky
rius ruošiasi išleisti savo 10 
metų veiklos knygą. Pirm. 
A. Gintneris, matyti, jai 
daug dirba, o skyriaus veik
la nėra žymi. Centro valdy
bos pirm. V. Alantas infor
muoja, kad rašoma lietuvių 
žurnalistu istorija, kuriai 
jau rašą keli senieji plunks
nos vilkai. Reikėtų kviesti ir 
Chicagos žurnalistus prie to 
darbo prisidėti, nes čia gv- 
vena nemažai pirmūnų. .Vi
so pasaulio žurnalistai, jun-
kimės į sąjungą ir veikime!

• • •

Balandžio 4 d. per Ru
džių radijo valandą kalbėjo 
"Likimo galios“ operos, ku
ri statoma balandžio 18, 19 
ir 26 dienomis Marijos 
aukšt mokyklos salėje, di
rigentas V. Marijošius. Jam 
duota daug klausimų: kodėl 
iš jaunosios kartos mažai 
ateina solistų, kompozitorių, 
ar nebūtų galima sujungti 
Chicagoje visus chorus ir tt 
V. Marijošius atsakė., kad 
lietuvių tarpe yra talentų, 
kad visuomenei reikia dau
giau jais domėtis, kad lietu
viai menininkai negali pasi
reikšti taip, kaip jie norėtų, 
dėl įvairių kliuvinių ir tt

thuanian Women“. Tokia 
kryga yra pirmiena. j

Laisvės Žiburio radijas Reikia laukti, kad į ruo- 
jau įteikė premijų $19^000 balandžio 4 d. buvo pakvie- šiamą gegužės 2 d. vaidini-( 
vertės. Laisvosios Lietuvos tęs iš Clevelando Grandinė- mą daug kas atsilankys.

Laisvoji Lietuva, Dirva,1 
Draugas skelbia novelių ir 
romanų konkursus. Draugas

Šoko

leidykla, ka tik įsisteigusi, ' lės šokių sambūrį. Jis tą pa
leidžia net 3 romanus iš kar- į rengimą gerai išgarsino, to
to. Jos tikslas — skatinti ra-i dėl ir žiūrovų daug susirin- 
šytojus, kad jie rašytu ir at-, ko. New Yorke tai buvo pir- 
vaizduotų dabartinį Lietu- i masis Grandinėlės pasirody- 
vos kovingumą, partizanų' nias.
ryžtą, karžygiškumą ir pa-’ 
siaukojimą. Juk ir iš Lietu-1
vos pogrindžio poetas mums 
rašo: "Rašykite apie baisų 
deganti skausmą, kuris su

Margučių parodėlė

lą pačią balandžio 4 d. 
buvo ir Lietuvių Darbininkų

kausto mūsų ateitį. Rašyite: £>r-jos Margučių parodėlė.
apie ateitį, miško brolį, jo 
raudas, verkiantį, išlietą ir 
užmirštą mūsų kraują“. Ne
pamirština ir jaunimui kny- 
gy- * * ♦

Ir čia svečių sulaukta tiek, 
kiek tikėtasi.

Pirma sočiai pasivaišinta 
Bručų paruošta vakariene. 
Užkandus ir pasikalbėta. 
Turiningą ir įdomų žodį tarė

„ . . i Tėvynės atsiminimų radijo
šeimininkas prof. dr. J. Stu- 
kas. Jis pažymėjo, kad šian-j 
dien darbininko sąvokos ap-' 
imami visi darbui samdomi, 
nepaisant kokių profesijų ir 
kvalifikacijų jie bebūtų.

na dr. Valeriją Raulinaitie- 
nę, kuri kartu su kitomis 
penkiomis moterimis buvo 
federalinės valdžios pagerb
ta. Prez. Nixonas pasidžiau
gė esąs laimingas, kad S1S; Lietuvių Darbininkų Dr-jai 
kraštas tun tokių gabių mo-; tajp pa^ priklauso įvairių 
terų, kaip dr. Raulmaitienė. ( profesjjy darbininkai ar jau

x i- pensijon išėję. Pažymėjo, 
Ji vadovauja Veteranų h- ^acj senosios kartos ateiviai 

gon.nes Downey mieste, ne-! daug nuveikž jr pasidžiau.
toli Chicagos, medicinos. kad jie ir dabar dar vei- 
personalui. Ligoninėj yra a- 
pie 2,500 lovų. Didelis gar-1 
sas nuaidėjo per televiziją 
ir spaudą apie daktarę 
Lietuvą.

• « «

Nenuilstantis siuvėjų uni
jos veikėjas V. Zavadskas 

ir pasakė, kad nors siuvėjų li
nijoj lietuviai retėia, bet dar 
likusieji nenuleidžia rankų.

T - . -i . , ,. i Moterų Vienybės varduLietuviai tel nustebodio-, praW,0 E. Lukas Bacevičie- 
nė. M. Limienė. LDD narys

• • •

Kristijono Donelaičio li
tuanistikos žemesnioji ir 
aukštesnioji mokyklos šie
met mini 10 metų suaktį. 
Ten mokosi -per 400 moki
nių.

• • •

J.V. |

LAWRENCE, MASS.

Mirė du lietuviai

Stasys Džiovalag - Jovell 
lipdamas laiptais nukrito ir j 
smarkiai susižeidė. Kelias’ 
savaites pagulėjęs ligoninėj, 
mii ė. Paliko liūdinti žmona 
Ona.

Motiejus Dvareckas mirė 
sulaukęs 77 m. amžiaus. Jis 
buvo viengungis

Abu buvo SLA 41 kuopos 
nariai, pirmojo karo vetera
nai. Keleivio skaitytojai.

M. Stoaie

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS i

Kanados lietuviai jau še
šioliktus metus rengia Lietu
vių dienas, šiemet jos bus

TAS DUONOS

Taip atrodo 2,000 mokini? mokykla Maniloj (Filipinuose) po žemės drebėjimo. Laimė, kad ta 
buvo laisva ir mokini? mokykloje nebuvo, todėl ir nukentėja tik 5 asmenys.

Lietuvių rašto pradininkas 
kengūrų šalyje

MIRĖ JURGIS GLUŠAUSKAS - ARMINAS

cezijos potvarkiu laidojimo
reikalu. Bus leidžiama lai-j pe]eckas pageidavo, kad pa-
dotuvių palydovams dal> - na5įįS pobūviai būtu dažniau 
vauti ir prie duobes. Lietu-! reneiami. Dar kalbėj0 p.
vuį sąjūdis ypač komitetos Maž jakaitis, Diržienė ir 
kūnam vadovauja Al. Re- j
gis, ir šv. Kazimiero lietu-1 c;er09 nuotaikos R. Pa- UŽČIAUPTI BURNĄ 
vių patapijos namų savinm-- ]aukas. užuot kalbėjęs, už-
kų draugija, kūnai vadovau-. trauka daina, kuriai visi da- 
13 Giedraitiene, ilgai kovo-;, iai ritarg vjsi 
jo dėl teisių savosekapme- , esa Lietuvoj 
se ir privertė dieceziją apsi- vakaruškoje. 
galvoti. Margučiams įvertinti ko

misija (dr. Stuko žmora, 
į Lukas, Jakaitis) pirmąją

Iš Australijos atėjo liūd- Čia. kaip ir visi kiti, jis tu- 
spalio 10-11 dienomis Lon- na žinia, kad ten Adelaidės rėjo atlikti 2 metų privalo- 
dono mieste. •• kapinėse kovo 21 d. atsigu- mą darbą: buvo išsiųstas į

Įdomu, kad ten tegyvena lė amžino poilsio Jurgis Glu- tolimą dykumą Leigh Creek 
tik apie 75 lietuvių šeimos, šauskas-Arminas. (Velionis rudosios anglies kasti. Štai 
bet jos sutiko ant savo pe- Arminu virto tik Australi- čia ir prasideda Jurgio dar- 
čiu užsidėti tokią sunkią jon nuvykęs). Su velionio bas, dėl kurio jis amžinai 
naštą — surengti Lietuvių mirtimi Australijos lietuvių pasiliks Australijos lietuvių 
dienas. ; visuomenė neteko tikrai istorijoje. j

Komiteto pirmininkas yra brangaus nario, visais požiū- čia jis, kaip Pulgis And-j 
A. Eimantas, 48 Hawkesbu- riais gero žmogaus. į įiušis rašo. brezentinėje pa-
ry St., London, Ont., telef. j Velionis gimė Balbieriš- lapinėje, uodų kandžio ja- 
453-3557. 'kio miestelio neturtingoje mas, 1948 m. rugsėjo 12 d. i

Kaip ir kitais metais, ir šeimoje 1909 m. balandžio pradėjo rotatorium spaus- 
šiemet bus išleistas specia- 23 d. Aš jį pažinau po 1931 dinti "Australijos Lietuvį“.' 
lūs leidinvs, kurį redaguos m., kai jis buvo sekretorius pirmąjį lietuvių laikraštį ta-; 
E. Daniliūnas. 1 Telšių apvg. ligonių kasoje, me krašte, šitame dideliame

■ kuriai vadovavo M. Gedvi- žemyne išbarstytiems čia ne-' 
j las, vėliau iškilęs komunistu seniai atvykusiems lietu- j 

NEKLUSNIEMS GALIMA ‘ padangėje. Nežinau, kas jį viams tas laikraštis turėjo j 
j-privertė iš Suvalkų krašto neapsakomos reikšmės. į 
i persikelti į giliąją Žemaiti- Baigęs privalomą darbą.

Aukščiausias teismas ®- JQ ir ten įsikurti. velionis apsigyveno Adelai-
aiškino, kad teisėjas turi tei- Raudorajai armijai už- dėje. nusipirko spaustuvėlę, 
sę užčiaupti bumą tokiems plūdus Lietuvą, M. Gedvilas tęsė "Australijos Lietuvio“

Bet vėl nelaimė: jei kuris 
norės laidoti be kablio, ki
taip tarus, kad karstas būtų 
atlydėtas iš bažnyčios tie-

Viršuje Jack Twinning. karki
teisiamiesiems, kurie trukdo buvo numatytas vidaus rei- leidimą ir pradėjo leisti pir-l su savo draugu nušovė 4 KaB- 
teismo eigą, jei jų kitaip no. kalų komisaru. Aišku, jis ir masias šiame krašte knygas ' fornijos policininkus. VėHaa 
galima priversti paklusti velionį Jurgį įtempė į sočia- lietuvių kalba. Jis, tarp kitu, i jąck įsiveržė į Glenn Hoag (a-

premija paskyrė N. Jasiukai- mams. 
tytei už tikrai gražų tautiš
kais raštais išmargintą kiau-

siog prie duobės, tas turės žni. AnbįVpremii? "teko 
mokėti pusantro karto dau- M Bnlžaitei Htreaoji _ A 
giau. turėtų būti atvirkščiai, » -i.ai
nes koplyčią reikia islaiky-j
ti, o čia žmonės be jos gali 
palaidoti artimuosius patys. 
Kova eis ir toliau, nes dioce- 
zija laidotuvių religinį po-

'’augiausia rūpinosi Spū
džiai, šateikos, P. Mačvs, 
Blažienė. Akefaftiėriė ir kt. 

Po visų vaišiu ir kalbų.

išleido Pulgio Andriulio' pačioje) namus ir 7 
"Sudiev, kvietkeb“, vėliau' gynėsi nuo policijos, grasinda- 

Progą aukščiausiam teis- rialas: jame nebuvo nė vie-: Lietu vių Rašytoju D-jos pre- mas Hoagą nužudyti. Pagaliau 
mui tą klausimą spręsti da- no komunisto, nes ir pats mijuota. arch. V. Žemkalnio jis Hoagą paleido ir pats 
vė Juodųjų panterų 13 tei-‘komisaras nebuvo komunis- "Dr. V. Kudirka“ ir kt. žudė.
siamųjų New Yorke, kurių 11®*. Svarbiausieji tarnauto- L. Bendruomenei prade- . 
teisėjas niekaip negalėjoj®!— buvusios vidaus reika-• įus leisti savo laikrašti i 
priverst laikytis tvarkos. Ta-J h} ministerijos pareigūnai:; "Mūsų Pastogę“ ir katali-Į 
da teisėjas nutarė tą bylą' A. Jakobas — juriskorsul- kams "Tėviškės Aidus“, ve-į 
atidėti ir teisiamuosius lai-'-t®s, J- Grigienė — raštinės lionis savo "Australijos Lie-i

teismo tvarkos reikalavi- Knės apsaugos komisaro kė
dę. Įdomus buvo tas komisa-

kyti kalėjime, kol jie sutiks 
teisme tvarkingai elgtis. Jų1- •’T • | • V- • 1 1 U VIOVŽ IO1C1U Al naivų, VViCUlV v

«« ^as norėjo, galėjo ir pašok- advokatai teisėjo nutarimą
ovn Q, apskundė. Aukščiausias teis-

Pobūvio metu i draugiją mas dabar aiškiai pasakė.
no. Jei ne lietuvių kova. tai 
šv. Kazimiero lietuvių kapi
nės būtų pavirtusios į West- 
side kapines, išparduotos, ir 
lietuvių 38 mil. vertės tur
tas būtų įkištas į kitataučių 
kišenę. * • *

Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų draugija 
kas mėnesį trečiąjį penkta
dienio vakarą susirenka pa
rapijos salėje. Gaila, kad 
programos yra perkrautos, 
net 3-4 svarbūs klausimai 
aptariami skubotai, nėra lai
ko visiems pasisakyti. Atei
ty reikėtų pasitenkinti vienu 
ar dviem svarbiais klausi
mais.

šiais metais draugijai va
dovauja J. Bacevičius. Drau“ 
gijos veikla gyva ir plati.

BaL Brazdžionis

Įstojo 3 nauji nanai.z

Bubulis ir Dundulis

Lietuvių Moterų Klubų 
Feueracija pakvietė iš Chi
cagos teatraių grupę gegu
žės 2 d. suvaidinti A. Kuko 
linksmą komediją Bubulis 
ir Dundulis, kurią režisuoja 
A. Bikinis.

Vaidinimas vyks Franklin 
Lane aukšt. mokyklos salėj.

L. M. Klubų Federacija 
plačiai veikia ne tik tarp sa
vų tautiečių, bet ji turi stip
rius ryšius ir su kitų valsty
bių ir tautų moterų organi
zacijomis. Todėl jos veikla 
yra verta visų paramos.

Praeitais metais ji išleido 
anglų kalba B. Novickienės 
redaguok 108 psl. gausiai 
iliustruotą knygą "The Li-

kad teisėjas turi teisę palai
kyti teisme tvaiką Ir daboti 
teismo orumą. Jei kitaip ne
galima teisiamojo nutildyti, 
jam gali būti užrišama bur
na, kad jis negalėtų triukš
mauti.

Nau josio* karia*

‘buvo. Dvasini* moterų lygia 
yra

• • •

vedėja ir Lt. tuvį“ turėjo uždaryti, bet su i
Ten velionis buvo ir ma-; spauda jis neišsiskyrė. Jis ir! 

ne priglaudęs, ir už tai esu paskutiniuoju metu leido ro-: 
jam ir dabar dėkingas. tatorium spausdinamą vie-

Neilgai velionis pabuvo tos reikalams skirta dvisa- 
minėtam komisariate, nes, vaitinuka, retkarčiais para- 
vėliau buvo paskirtas miškų švdavo ir "Keleiviui “apie 
komisaru. ; Australijos lietuvių gyveni-

Komunistams nešant ku- mą. 
dašiu iš Lietuvos, velionis; Velionis Jurgis buvo vi-Į 
su jais rebėgo. Kuri laiką suomeniškas žmogus, jis ne-' 
vengęs viešai pasirodyti, su- galėjo vien tik savo reika- i 
grįžo į namus, vėliau įstojo1 iais tesirūpinti. Kiek turiu į 
į Prekybos institutą šiau- žinių, jis kibo į darbą visur,: 
liuose ir jį baigė. ! kur tik labiausiai buvo rei-’

Kai kilo reikalas aiškiau kalingas, ir visur dirbo atsi- 
pasakyti, kaip "Stalino sau- dėjęs, todėl Australijos, y- 
lė“ buvo nešama į Lietuvą, pač Adelaidės, lietuviai jo 
velionis Jurgis pasirašė ati- negalės pamiršti, 
tinkamą raštą kartu su kai Ilsėkis, mielas Jurgi, toli- 
kuriais kitais "liaudies sei- mojoi Australijos žemėj '' 
mo“ nariais. Mes, Tave pažinusieįi ir kar-'.'

Raudanajai armijai vėl tu su Tavim dirbusieji, ne
ketinantis prie Lietuvos. ve-!šiosim širdyje Tavo šviesų 
lioniui Jurgiui, aišku, tebu- atminimą ir stengsimės savo 
vo vienas kelias — į Vaka- darbuose sekti Tavo gražų 
rus. Atsidūręs Niurnberge, pavyzdi. Tavo gvvenimo iš- 

jji* neleido veltui laiko: įsto- tikimai palydovei reiškiame 
1 jo į aukšt. prekybos mokyk- gilią užuojautą.
’ lą, 1948 m. ją baigė ir išvy- J. Vanagu*
ko į Australiją.

SPECIALIAI į
Į LIETUVĄ

Muitas ir kita sumokėta 
Gavėjai nieko neprimoka

SPEGIAL I ....
10 sv. tauku, 10 sv. kvie
tiniu miltu, 10 sv. ryži?,
10 sv. sukraus.

10 SKARELIŲ.. $46.80
5 vilnonės, didelių ar ma
žų gėlių ar turkiškų raš
tų. visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių spalvų.

SPECIALUS 
PASIŪLYMAS

Dirbtini? kaili? 
kailiniai ik gar-1 
sios minko Borgano tam
siai rodos medžiagos ar 
karakulio (juodo) ai — 
pasakiškai pigia kaia?—
tiktai .....................$99.00
UžSAKLKITE TUOJAU 1 
Užsakykite tiktai per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 10010
Prašykite mūs? katalogo 

veltui !
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Atvyko Vilniaus u-to prof. 

A. Marcinkevičius

Vilniaus universiteto me
dicinos fakulteto bendrosios 
chirurgijos katedros vedėjas 
prof. Algimantas Marcinke
vičius atvyko i JAV, kur jis 
žada pabūti 3 mėnesius. Jis 
numatęs apžiūrėti stambias 
kardiochirurgijos klinikas, 
susipažinti su geriausių spe
cialistų darbo metodais, at
liekant širdies vožtuvų pro
tezavimo ir kitas sudėtingas 
širdies operacijas.

Kam tas pasiaiškinimas?

Prof. V. Ruokiui 85 metai

Prof. Viktoriui Ruokiui 
kovo mėn. paminėjus 85-ją 

' gimimo sukaktį, i ją atkrei
pė dėmėsi lietuviai šiapus ir 
anapus geležinės uždangos.

1885 m. vasario 26 d. Dau
bariškės kaime, netoli Igna
linos, gimęs Viktoras Ruo
kis buvo vienas Dotnuvos 
Žemės ūkio mokyklos, vė
liau virtusios Žemės ūkio a- 
kademija. organizatorių. Jis 
buvo pirmuoju šios mokyk
los vedėju, pirmuoju chemi
jos. geologijos bei dirvože
mio mokslo dėstytoju. V. 
Ruokis, trūkstant vadovėlių, 
jau 1920 m. buvo išleidęs 
„Neorganinę chemiją“, vė
liau „Analizinę chemiją“ 
i 1922). „Organinę chemiją

Lenino tragedija
Rašo ŽMOGUS

(Tęsinys)

ATSISKYRĖLIS

Lenino „aš" visada buvo virš bet ko. Tas jo super 
egoistinis „aš" privertė sprogdinti s.d. partiją, kad galėtų 
pasinaudoti jos užsienio pinigais ir spauda, ryšiais su Ru
sija. Jis įvairiomis kombinacijomis sudarė laikiną daugu
mą, pasivadinusią „bolševiki“ („bolšinstvo — dauguma), 
nors niekad nei socialdemokratų partijoje, nei tuo labiau 
pačioje Rusijoje jo partija daugumos neturėjo ir neturi, 
nes ta „bolšinstvo" visada buvo amžinoje mažumoje — 
„menšinstvo“. Kada socialdemokratų partija patraukė 
ji partijos teisman už neleistinų priemonių panaudojimą, 
tai Leninas teisinosi, jog partija negalinti jo teisti, nes 
partija jau skilo ir jos nėra... jis jau ne narys.

Leninas tą pat padarė su Petrograde išeinančiu laik
raščiu „Novaja Žizn", kurt leido Maksim Gorki su Marija 
Andreevna. Gorkis leido bolševikams spausdinti kartas 
nuo karto jų straipsnius, bet visada j tuos straipsnius ten 
atsiliepdavo aštriais komentarais. Bolševikams tokia 
spaudos laisvė nepatiko, ir Leninas kartu su Bogdanovu 
ir Lunačarskiu tą laikrašti užgrobė sau, bet po kiek laiko

Apskriti taškai su žvaigždėmis vidury rodo JAV raketų 
stovyklų vietas Ispanijoje. Stovykla Kotą tarnauja po 
vandeniniams laivams Polaris. Sutartis su Ispanija bai
giasi rugsėjo mėnesi, tai dabar vedamos derybos jai to
liau pratęsti.

Ką tik gavome:
; Kritusieji už laisvę, II to- 
j mas. pat ašė Madas Ramo- 
Ijus, 195 psl., kaina $4.00.
s

Rugsėjo šeštadienis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Biiutė Pūkelevičiūtė. 237 
psl., kaina $5.00.

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, patašė Petras Man- 
deikis, 273 psl., kaina $5.00.

E e namų, premijuota a-
Ppysa.<a. y:., ase A: cinus No-

Balandžio 1 d. Tiesoj pro
fesorius Juozas Kupčinską 
64 m. ąmž
kaip jis atrado 
nino partiją
priimtas 1947 m. Kam jis tą 1959^Lietuvos mokslui tu-’ norėj°> *** pastatydavo kitus prieš jau įvykusi faktą.
rėda^mS^Sriit^ar kieno daUg reik?mės Ruo.k.io! Nuo 1898 m. Leninas laikėsi griežtos linijos: jokių
nors liedamas Į veikalai „Kristalografija, susigrupavimų su kitomis partijomis. Jis panaudojo kitų

mineralogija ir petograf i ja _, partijų. ypač socialistų revoliucionierių, asmenis, ryšius 
11 Kristalografija ir optinė jr pj^g^ sav0 tikslams, bolševikų, ir ypač savo vardui 

MoS^kaf^'daugke- P^klamuoti, ir jie turėjo aklai paklusti jo įsakymams.
Jiavęs — ne tik po Europą, Leninas visada buvo vienišas vilkas, užsibarikadavęs

................... . europinę Sovietų Sąjungos ( nuo gyvo pasaulio, ypač nuo darbininkų, gyveno Londono.
tT.ydn^e ketvirtoji į dalį, bet ir po Afriką. V.. Paryžiaus ar Šveicarijos bibliotekose, ar slaptuose butuo- ; *

se. o vėliau Kremliaus ofise, todėl jo straipsnių mintys bu-: 
vo negyvenimiškos, teoretinės, sunkiai virškinamos.

Net komisarų posėdžiuose Kremliuje jisai skaitydavo 
knygą ir tiktai protarpiais pasiklausydavo ginčų, bet pas
kutinis žodis būdavo jo, galutinis sprendimas būdavo Le
nino. Sunku pasakyti, ką jisai norėjo tuo parodyti, ar savo >

Knyga apie Gaidės ir Rimšės 

apylinkes

Vilniaus kraštotyrininkų 
knyga apie Lietuvos šiaurės 
lytų kampą, prie Drūkšių e- 
žero prigludusias Gaidės ir

Ruokis docento laipsnį gavo 
1924 metais, profesoriaus— 
1927 metais.

Sovietinėje okupacijoje

rimas, 200 p d., kaina $3.50.
Vincas Krėvė savo laiš

kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psi., kaina $1.00.

Dialogas su kraštu, Aki
mirksnių kronikos, antra 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl.. Įrištą, kaina $7.00.

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruolis, 
176 psl., kaina $5.00.

Poilsis ant laiptu, Vytautų 
Karoso eilėraščiai, 50 dide-j 

chiją, kuri leistų bolševikams organizuoti savo diktatūros j jie formato pu<’a iv, kaina 
užuomazgą, kurioje laisvė bus tik bolševikams, o kiti tu-! $4.00.
lės laistę kalėjimuose. . Diena prie ežero, Aloyzo

Prižadant visiems viską pilna burna, pats didžidusias ' Barono eilėrščia' mūsų ma-
Lenino melas buvo žemės klausimu. Jis apsimetė netur-i žiesiems, Nijolės Yedegytės- 
tingų valstiečių ir bežemių kaimo darbininkų didžiausiu ;Palubinskicnes : liūsti arijos, 
draugu, nors faktiškai jis buvo didžiausias valstiečių prie- ,40 psl.. kaina 33.00. 
šas. Su tikro dvarininko išdidžia panieka jisai žiūrėjo į Rimai ir Nerimai, Vaiž- 
jsmulkų valstieti, kuris, jo nuomone, neturi ateities, be to, ganto, 55 . si. kaina $2.00.

Rimšės apylinkes. Knyga tu-Į prof. V. Ruokis buvo Lietu- 
ri 422 psl., yra Įvairių speci- j vos Mokslų akademijos na- 
alistų straipsnių. Ji mažai’rvs korespondentas ir ilga-
skiriasi savo pobūdžiu nuo! mėtis Lietuvos žemės ūkio dideli genijų, galintį iš karto dirbti du darbus, ar gilią i v
anksčiau išleistų kraštoty- akademijos dirvožemio ka
ros knygų — monografijų) tedros vedėjas.

jisai tamsus, nieko neišmano, atžagareiviškas. Tą nuomon 
1 ęjis pakartojo daug kartų savo straipsniuose dar prieš 

revoliuciją, bet 1 evoliucijos metu. propagandos surneti- 
1 mais. jis griebėsi grubaus melo milionams valstiečių ap

mulkinti. kad patrauktų savo pusėn didesnę dali valstie
čių ir iš valstiečių kilusius kareivius, nors širdyje jis žino
jo, jog valstiečiai via patys pikčiausi bolševikų santvarkos
pi iešai.

Ką Leninas kalbėjo revoliucijos metu apie „pilną 
laisvę", tai mes pilnai žinome iš istorijos ir iš patyrimo —

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai, 40 psi.. Kai
na $1.00.

Lietuvos Vyčio pėdsakais,
Juozo Strolios 1940-1945 m. 
atsiminimai, 176 psi., kai
na $2.00.

Kultūrinės gairės pasako
se, II knyga, parašė Vytau-

„Ignalinos kraštas“, „Zervy- 
nos“ ir „Dieveniškės“.

(ELTA)

Ir Lietuvoje žydus verčia 

protestuoti
Meilė dvidešimtajame am-

Pi •ieš Izraeli ir sionistus ■ žiuje, parašė Petras Maldei- 
nukreipta Maskvos vado-j kis, 273 psl., kaina $5. 
vaujama propagandos ban-i
ga buvo palietusi ir okup. Vincas Krėvė savo laii- 
Lietuvą. Tiesa š. m. kovo kuose, parašė dr. Vincas Ma- 
mėn. vidury skelbė aprašy-' ciūnas. 49 psl.. kaina $1 
mus „protesto mitingų“ į-

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

pameką draugų komisarų nuomonėms ir išminčiai, o grei-. ...... ...... . . . , ------- -------- ------ ~ 'j —v • i, • 1 . tai reiske. kaa turi būti pilna laisve bolševikams sugriauti Pac-rb’-yvu-i,” ^^7^1ciausia tai buvo panieka iš viso kitų žmonių argumentams. ...... . , 1 .. , . , . . , . . tas nagaanautiub, Jo t psl.,; neboLsevikinę vynausyoę, caro ar Kerenskio, bet ta laisve kaina $5.00.
visiškai dingsta, kaip niekad nebuvusi, bolševikų diktatu- .

j įoje. Bet jis pilnai išnaudojo demokratines Kerenskio lais- ezistencija,, romanas,
į ves demokratijai sužlugdyti pasalumsku smugiu is uzpa-, virŠ€įiais; kaina*

Lenino nuomone, jo revoliucija pavyks, jeigu bus; kako- ^ne boisevikų nenbota laisve išsigimsta 1 neribotą §999
krašte sukelta visiška anarchija, jeigu bus dezorganizuo-Į despotizmą; .... T . . .
tos kariuomenė, policija ir visos kitos politinės partijos, i BoiseviKų įevo.iucijos metu Leninas, aip Zmo\je-

VIS1ŠKA ANARCHIJA

balti

vas ir Kamenevas, laiką praleido slapstydamasis, o di-
Broliai

• Henriko Nagio
i Prano Gailia;

aitvarai,
elrėraščiai,

Varpas nr. 9, 220 psl. rašo 
per 20 autorių, šis žurnalo

monėse, kurių metu Lietuvos 
žydai „rūsčiai smerkė Izra
elio kariaunos agresiją“. Į- 
vairūs žydai, veikėjai, gydy
tojai ir kt., „su pasipiktini
mu“ kalbėjo apie „šovinis
tinę sionistų kampaniją“ ir 
ypatingai dažnai pabrėžda
vo: „mūšų tėvynė — Sovie
tų Sąjunga“.

Rugsėjo šeštadienis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
psl., kaina S5.00.

Jas išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas (4545 W. 
63 Št.. Chicago, iii. 60629).

Prisiminimu fragmentai,
parašė Kazys Musteikis, 126

jeigu žmonės pames galvas.
Kariuomenei demoralizuoti

tatorius -darbininkus 
ir kuždėjo bolševikų propagandą, kad caro valdžia, o vė
liau Kerenskis nori juos siųsti kovon prieš vokiečius, nes 
už,tai gavo pinigų iš Prancūzijos ir Anglijos kapitalistų. 
Esą, turinti būti taika tuoj pat, be jokių sąlygų, ir karei

pilCCUlgUC nUiniiUv:
lovas — darbininkus. Kada Leninas išlindo iš savo kons-l 
piracir.ių ištaigingų butų. tai Petrograde kova jau buvo 
nulemta, bet sovietų paskutinių laikų istorijoje Lenino Į numeris yatir.fe<

50.viai turi skubėti namo, nes bolševikai nusavins didelių Į vaidrauo keliamas pirmon vieton, net surandant vietos kajna & , 
irbti o kurie Stalino pasirodymui, kaip tose senose graikų tragedijose,!

ai įdomus, jo

Žinoma, Lietuvoje gyve- PsL' kaina minkštais viiše-
nančių žydų kalbose nė žo
džiu nepaminėta tai, kad žy
dai Sovietijoje engiami ir 
kad Vakarų pasaulio žydai 
smarkiai protestuoja dėl jų 
kilmės žmonių’ persekiojimo 
Sovietijoje.

’Nusipelnę lietuviai*

„i

liais $2.50, kietais $3.75.

Tūboto gaidžio metai,
romanas, parašė Kazimieras 
Balėnas, 438 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15. 
kietais $3.75.

Abi išleido Ninos Knygų 
Klubas (I Ladbroke Gar- 
dens, London, W II, Gr. Bri- 
tain).

Visos šios penkios knygos 
gaunamos ir Keleivio admi
nistracijoje.

’Už nuopelnus stiprinant 
socialistinį teisėtumą ir ak
tyvią visuomeninę veiklą“
Vilniaus miesto Lenino rajo
no liaudies teismo pirminin
kui Porfirijui Groševui su
teiktas „nusipelniusio teisi
ninko garbės vardas“.

„Nusipelniusio artisto“ 
vardas suteiktas Moskon- 
ccrto artistui Anatolijui 
Sventickiui.

Garbės raštu už aktyvųj į ;
visuomeniniame t .slaptosioS policijos 

-politiniame gyvenime apdo- 4 viršininkė 
vanotas Georgijus Ovčiko- virsminKas
vaa.

Mes atstovaujame organi- 
zuotam terorui. Mes nepri
pažįstame pasigailėjimo.

dvarų žemes ir jas išdalins norintiems žemę dii 
bus pirmutiniai, tai gaus geresnių žemių. Ir, žinoma, karei
viai skubėjo namo, kad nepraleistų progos praturtėti.

Įdomu, kad prieš Kerenskio vyriausybę bolševikai 
skleidė gandus, jog Kerenskis atidavė vokiečiams Peters- 
burgą ir bolševikams reikia ginti savo kraštą, taigi., griež
tai priešingai tam, ką jie skelbė anksčiau, bet kiekviena 
propaganda surasdavo aukų. Priešingai, Leninas buvo įsi
pareigojęs vokiečiams sustabdyti karą rytų fronte už tai. 
kad jis vokiečių karinės vyriausybės buvo traukiniu per
vežtas per Vokietiją į Švediją, jau demokratinei revoliu
cijai įvykus Rusijoje. Vėliau vokiečių atstovybė Maskvoje 
bolševikams mokėjo už tai kas mėnesį po keletą milionų 
aukso rublių. Tuo akiplėšišku melu Leninas norėjo su
griauti pasitikėjimą Kerenskiu ir kartu nukreipti nuo sa
vęs įtarimus.

Daug kartų bolševikai panaudojo „amnestijų“ pro
pagandą prieš juos kovojantiem karininkams ir kariuome
nės daliniams palaužti, bet pasidavę jie būdavo be gai
lesčio likviduojami. Taigi, — amnestija lavonams...

IV Dūmoj bolševikų atstovui buvo Įsakyta kovoti 
prieš bet kurias reformas, nes kiekviena reforma atitolina 
ir apsunkina revoliuciją. Juo krašte blogiau, tuo geriau. 
Vieton reformų bolševikų atstovui buvo įsakyta savo kal
bose priminti visų kitų partijų ir valdžios atstovams: vie
ną dieną mes jus visus pakarsime!... Tai buvo labai atvi
ras pasisakymas, bet į jį nebuvo atkreipta pakankamo 
dėmesio.

Bolševikų šūkiai „Taika, duona ir pilna laisvė. ', ar
ba „Taika, žemė ir laisvė!“ turėjo nuslopinti liaudininkų 
šūkį „Žemės ir laisvės!“ žodžiu „taika“ jie turėjo su
griauti kariuomenę, žodžiu „žemės“ demoralizuoti ka
riuomenę. policiją ir vietos valdžią provincijose, o žodis 
„laisvė“ turėjo atimti propagandą iš visų kitų partijų, net 
kartais pridedant „pilna laisvė“, kad sukurtų visišką anar-

kada Dievas pasirodo nuleidžiamas girgždančiomis maši- • ro Dievo antspaudais,
j v ytauto Didžiojo godos. Le- 
!onardo

nomk ;cena...

(Bus daugiau)

Svambios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, I-ji ualis 302 psi., kaina .... 
antroj 1 is 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Bei kai.v abi dalis kaina tik .................... .7.............  $6.50
Brof. P. PakarKlio Kryžiuočių v&lstybės santvarkos bruo
žai, i? o psi., Kaina ........................................................................ $2.01
Prof. P. PaxarKiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psi.. .50 cnt 
Prof. P. PaKarkiio Popiežiaus bules kryžiuočiams,
< 0 puslapių, Kaina ....................................................... $I.0<
r rank Lavmsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virs. kaina seniau
->uvo 86.00. o dabar tik............................................$2.01
Cicagietės Įspūdžiai komunistu pavergtoje Lietuvoj 
i5 puslapiai, k3ina................................................... $1.06
Dan Kva učio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina..............

šitos knygos gaunamos Keleivio administracijoj

636 Broadway, So. Boeton, Mas*. C2127

f\ f

Andriekaus eilėras- 
t čiai, dail. Telesforo Valiaus 
Į iliustruoti, 106 psl.. kaina 
I $3.00.1

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

Šeštoji pradalgė, literatū
ros metraštis, rašo 17 auto- 
• ių. 400 psl., kaina minkštais 
viršeliais <3.15, kietais $3.75

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

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

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

Milfordo gatvės elegijos,
kad Keleivio administraci 

$3.06 didelį susidomėjimą sukėlęs 
■ poeto Jono Aisčio straipsnių
rinkinys. Kaina minkštais

' viršeliais $2.55, kietais vir-
! sėliais — $3.75.

’Z
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Į. Ar bus sovietuose revoliucija?

—Ar teisybė, Maiki. kad, mis dienomis laikraščiai pra 
Musučiūžės gubernatorius į nešė. kad Amerikos laivai 
pasirašė Įstatymą prieš Viet-, „Columbia Eagle“. kurk 
namo karą? , plaukė su napalmo bombo

— Teisybė, tėve, pasirašė, mis Į Tailandą, buvo nuva-
— Nu, tai dabar preziden-‘ rytas į Kambodijos uostą 

tas Niksonas jau negalės ši- Ir taip išėjo aikštėn paslap

Nėra pasauly tokio kraš
to, kur visi būtų patenkinti. 
Yra nepatenkintų ir Sovietų 
Sąjungoje, lai visokio plau
ko inteligentai, rašytojai, 
kurie nori plačios laisvės 
veikti, rašyti, kritikuoti san
tvarką. Režimas tokią laisvę 
Varžo, kaikuriuos ir kalėji
mu baudžia. Tokie varžtai 
ilar daugiau opoziciją ska
tina. Anot Krylovo pasakė
čios: ”To to rnnie i duchu 
pridajot!“
i Žiūrint iš užsienio, ypač 
iš Amerikos, kaikam atrodo, 
kad Sovietijoje jau bręsta 
revoliucija. Ir kaikas labai 
į;o laukia. Jei pasirodo kokio 
nepatenkinto parašyta kny
ga. kuri Rusijoje buvo už
drausta, tai čia jos ieškoma 
kaip kokios laimės.

Šiomis dienomis pasirodė 
trys tokie leidiniai, kuriuose 
.kritikuojama sovietų san
tvarka ir jos režimas. Vie
nas jų pavadintas „Demon- 
tracija Puškino aikštėje“. 
°arašė Pavel Litvinov. bu- 
usio sovietų diplomate 

Maksimo Litvinovo sūnaus 
ūnus. Kita knyga pavadin- 
a „Ieškant teisybės“, reda 
gavo Avraam (Abraomas) 
Brumberg, buvęs Jungtiniu 
Valstijų propagandinės or
ganizacijos USIA veikėjas. 
Trečias rašytojas. Anatoli 
Šub, parašė „Naują rusų tra
gediją“.

Taškais pažymėta ta Kambodijos dalis, kurioje š. Vietnamo komunistai verčia gyventojus palai* 
kyti nuverstąjį princą Sihanouką. Kambodijos bendra siena su P. Vietnamu yra 500 mylių ilgio.

to šteito vyrų siųsti Į Viet
namą, ar galės?

tis, kad mūsų prezidentas 
ners viešai kalba apie taiką.

eiamos į Tailandą, tik maiš- 
aninkai jūrininkai nuvarę 
.aivą Kambodijon. Tai ko-

Suglaustą šių leidinių ap
žvalgą davė šių metų vasario 
mėnesio laidoje žurnalas'
„Saturday Review“. Gal' 
bus Įdomu pasiskaityti apie’ 
jai ir mūsų „Keleivio" drau
gams, todėl čia yra tos ap
žvalgos santrauka:

Skaitytojas ir nenorėda
mas pastebi, sako žurnalas,
<ad kaip Jungtinėse Valsti- 
ose, lygiagrečiai taip ir So

vietų Sąjungoje tarp val
džios ir inteligentijos vyks- 
a kova dėl klausimo, kas 

yra „tiesa“, ir kiek jos turi 
žinoti visuomenė, t Kaip ži
noma, valdžios nevisada tie
sa visuomenei pasako).

Tačiau tarp Amerikos ir 
Rusijos yra nemažas skirtu
mas, sako žurnalas. Kai čia 
pozicija valdžiai nuolat au

ga ir stiprėja, tai tenai, Ru
sijoj. ji nuolat silpnėja.

Ir kai Amerikoj opozicija 

nasiekia vis daugiau laimė- Į

imu, tai Rusijoi pradeda! ......
blėsti ir tie laimėjimai, ku- ? kaldel M
•ie buvo iškovoti pirmiau. P* ‘etskia - bejėgiai mteli-

Jaunojo Litvinovo knvga ge~4akl snok>a! ' „c . 
.alodo. kaip Sovietu Sajun-L f1“ Saturday
ros režimai nemėgžta ono- Review“, kad su tokia paziu- 
dcijos. Demonstracija Puš-'ta sutinka ,r rašytojas Avra- 
kino aikštėje buvo suruošta am p™**'* Sa™ aa*e<la- 
kaip protestas dėl ankstes- kn-vgoJ. bskant .to:

iu suėmimų ryšium su J15 P1^^- kad
Baltąja Knyga“, kurioje P™s negausią opoziciją sto- 

buvo aprašyta rašytoju Si- " indiferentiška Rusuos gy.
niavskio-Danielio byla.’ i mase’1 kunos d,del®

o._. . . x dalis tebera dar permirkusiSiūlas, kuns tuos įvykius kacta jnteligentijai ir
neja. yra inteligentijos ko- ž Nore sovjet

va prieš režimų, kuns laiko masį
savo kontrolėj ne vien tik zi- jau skait ti jr ra- j

mas, bet ir visas susianoji- da os psichologija ne- 
mo priemones: telefoną, ra- pagikeitė

— Ką darys prezidentas, Į iš tikrųjų ruošiasi kariaut:' j munistų versija, tėve. ■Jiją, televiziją ir t.t. Neturė- Panašiai galvoja ir Sidney
kol kas dar niekas nežino,; toliau, 
tėve. Dabar žmonės kalba ir ’ — O kas galėjo tą laivj
laikraščiai rašo tik apie Mas- > nuvalyti i Kambodija? 
sachusetts legislatūrą. kuri — Žinios sako, kad ta
be jokių ginčų nutarė, kad 
Vietnamo karas yra nelega
lus, nes kongresas jo nepa
skelbė. Tai yra pirmas atsi
tikimas Amerikos istorijoj, 
kad valstija vienbalsiai pa
sakytų prezidentui, kad jis 
laužo konstituciją.

— Argi buvo taip pasaky
ta?

— Pasakyta buvo ne žo
džiu, tėve. bet nutarimu, kad 
Vyriausias 1 aribunolas šį 

klausimą išspręstų, atsi
žvelgdamas Į krašto konsti
tuciją. Reiškia, mūsų valsti
ja netiki, kad konstitucija 
duoda prezidentui teisę 
Vietname kariauti.

— Veidiminut, Maiki, ši
tą biznį turim apsvarstyti 
gerai, kad nepadarytume 
misteiko. Sakai, kad legisla- 
tūra taip nutarė. Ale legis- 
latūra nėra visas Mūsųčiūžės 
šteitas. Gali būti, kad šteitas 
kitaip rokuoja.

— Legislatūra yra vyriau-

goję negerumų, bet jis nesi- 
sarščiuoja. Jis rašo šaltai ir 
.ogiškai, viską dokumentuo
ja. Todėl juo galima tikėti. 
Jis apžvelgia sovietų politi
ką plačiai, mato ir komunis
tų partiją, bet nemato jokių 
„džiunglių“, į kurias „Nau
jos rusų tragedijos“ autorius 
Šubas įsipainiojo.

Taigi iš trijų čia aptaria
mų opozicinių knygų gal tik 
viena parodo apytikrį Sovie- 
djos vaizdą. Tai Brumbergo 
suredaguotas leidinys „Ieš
kant teisybės“. Niekam ki
tam gal ir neprieinami tokie 
faktų šaltiniai, kaip jam. 
buvusiam USIA redaktoriui. 
USIA yra slapta Amerikos 
propagandos organizacija, 
kuri turi 10,000 agentų, ku
rie po visą pasaulį renka a- 
pie komunizmą žinias ir 
skleidžia propagandą.

Brumbergas ilgus metus 
redagavo USIA leidinį 
’Troblems of Communism“ 
ir per jo koštuvą ėjo visos 
informacijos, kokias tie a- 
gentai surenka. Jam žinoma 
visa komunistų veikla — ne 
tik vieša, bet ir slapta — ži
nomi visi suvažiavimų nuta
rimai ir visa literatūra, vie
ša ir požemio. Bet iš USIA 
tarnybos jis pasitraukė ir iš 
turimos medžiagos sureda
gavo veikalą „Ieškant teisy
bės“. Be abejo, tai yra USIA 
finansuotas darbas.

Taigi čia priėjome prie 
žmogaus, kurio turėtume pa
klausti, kaip jam atrodo Ru
sijos revoliucijos — gal tiks
liau — kontrrevoliucijos ga
limybė? Ką jis sako savo 
knygoje „Ieškant teisybės“?

Teisybė tokia: Sovietų 
Rusijoj ne viskas tvarkoj. 
Todėl atsirado opozicija. 
Bet ji nevieninga. Vieni 
smerkia valdžią ir kalba a-

pie revoliuciją, o kiti nori 
tik pagerinimų, reformų, 
daugiau laisvės, bet ne revo
liucijos. O gyventojų masė 
indeferentiška — kaip yra, 
taip gerai.

Tai tokie yra faktai. Iš jų 
siūlosi tokia išvada:

Istorija sutvarkė įvykius 
taip, kad kas bandoma pa
daryti Rusijoj — sakysim, 
sukilimą — ironiškai tas su
tampa su panašiais bandy
mais ir Vakaruose. Aiškiau 
pasakius, kaip niekas neatė
jo iš užsienio padėti Čeko
slovakijos sukilimui, taip 
niekas neateitų padėti ir Ru
sijos sukilėliams. Tąi, žino
ma, nereiškia, kad turėtų 
būti antraip. Ne. ne! Niekas 
nenori Trečiojo pasaulinio 
karo. Todėl nepadarysi, kas 
negalima — nei Vengrijoj, 
nei Biafroj. nei kitur.

S. Michelsonas

lama kitokios išeities, opo- Monas 

-icija spausdina savo piane- bžs„ k bendradar-

simus užsieny, arba platina Hl? Jis pat pripažįsta>

lasomąja mašinėlė paga- kad Rusijos eyven-
mintus lapelius. Todėl seka toj masž inteligentijos ne. 
arėtai ir bvos. • apkenčia. Jo manynlUj ta

Buvo suimti n kaikune neapykanta plaukianti iš to, 
Puškino aikštes demonstran- kad inteligentija turi dau. 
tai. Kaltinamasis aktas api- eiau privilegijų ir geriau gy- 
budina juos taip: vena.

1. Chaustov, 30 metų am- Apžvalgininko galvojimu,

žiaus rusas. baigęs vidurinę 'Teškant teisybės“ esanti 
mokyklą, nevedęs, neparti- rimčiausia ir logiškiausia 
uis, popieriaus dirbtuvės knyga iš visų. kokių nepa- 
darbininkas. tenkintieji sovietų rašytojai

2. Kušov, 20 metų. nepar- yra iki šiol parašę.
-inis, nedirba, neseniai pri- ’ Jaunojo Litvinovo darbe- 
ėmė krikščionybės krikštą, lis esąs visai menkos vertės. 
(Matyti, buvo žydas?). į nes jis ribojasi tik Puškino

3. Deluanai, 19 metų, ne- aikštės demonstracija. O tai 
partinis, laisvas korespon- iš viso opozicijos sąjūdžio 
lentas, rašinėja „Literatui-, tik viena akimirka.
lai Gazetai“. j Plačiau apžvelgia padėtį

Toliau prokuroras aiški-į Anatoli j Šub, „Nauja rusų 
įa visuomenei, kodėl jiems j tragedija“ knygos autorius. 
iuvo keliama byla. Esą: Į Jis protestuoja, kad opozici-

— Šie metai mums didin- r ei spaudai sovietuose neįei
na sukaktis. Sovietų valsty-; džiama pasiekti minių. Jis 
□ei sukanka penkiasdešimti Į per dvejus metus bandė iš
mėtai. Visoje šaly daromos‘spausdinti savo protestą

— Nu. o kaip tu rokuoji 
ar tai galėtų būti teisybė?

— Tėve, aš to nežinau 
Matai. Vietnamo karas yra 
apsuptas tiršta propagando 
atmosfera. Kiekviena puse 
skelbia, kas jai naudinga, ii 
slepia, kas jai nenaudinga 
Todėl, kuri pusė sako tiesą 
j kuri dumia žmonėms akis, 
>unku pasakyti.

— Nu, jeigu taip, tai ga- 
im apie tai ir nekalbėti. Ver
giau grįžkim prie to nutari
mo, ką padarė Mūsųčiūžės 
steitas. Ar prezidentas Nik- 
onas galės mūsų šteito vy- 
us siųsti Į Vietnamą, ar ne?

— Massachusetts legisla- 
ūros nutarimas šito klausi- 
no neišsprendė, tėve. Jis tik 
eikalauja, kad Vyliausias 
Tribunolas nuspręstų, ai 
;ongreso nepaskelbtas Viet
namo karas gali būti lega- 
us. ar nelaužo jis šito kraš- 
,o konstitucijos. Taigi pir
miausia tas nutarimas turi 
jūti pavestas Vyriausiajam 
t ribunolui, ir tik paskui žiū- 
ėsim. ką Tribunolas su juc 

padarys.
— Nu, o kaip tu mislini?
— Aš. tėve. jau praeitą 

kartą sakiau, kad Tribuno- 
as nenorės karo pasmerkti, 
nes tai reikštų smūgį ne tik 
prezidentui, bet ir visiems 
o karo vanagams. Šitos nuo
monės aš ir dabar laikausi.

— Tai ką, ar tu rokuoji, 
kad Tribunolas karą užgirs?

— Man rodos, tėve, kad 
Tribunolas visiškai atsisakys 
Massachusetts legislatūros 
nutarimą svarstyti. Tuo bū
du jis nusiplautų rankas, 
kaip Pilotas nusiplovė išduo
damas žydams Kristų.

— O kas bus, Maiki, jeigu 
ant šito punkto tu suklupsi?

— Tai bus mano klaida, 
tėve.

— .Tęs, Maiki. per pamil- 
ka tu gali padaryt didelį 

pasaulio akims apdumti bu- misteika. Nu. ale palauksim 
vusi sufabrikuota pasaka, ir pažiūrėsim, koks iš tavęs

padarę du to laivo Įguloj 
maištininkai, Alvin Glat 
kovvski ir Clyde McKay. Jie 
du pradėję šaukti, kad laive 
esanti užvesta pragaro ma 
šina. kuri tuojau susprog 
sian.ti. Kai nugąsdinti jūri 
ninkai pabėgę, tai jiedu nu 
vairavę laivą i Kambodijo 
uosta Ream ir tenai pasislė 
ne. Vėlesnės žinios sako. jo< 
Kambodija sutikusi tą laivj 
Amerikai grąžinti.

— Ar su bombom, ar b< 
bombų?

— Apie bombas nieko ne 
sakoma, tėve.

— O koks čia sekretas? 
— Mūsų valdžia, tėve, ne 

nori. kad pasaulis apie to 
kius dalykus žinotu, todėl 
kas liečia Vietnamą, nori 
ma slėpti. Gal nebūtum< 
nieko girdėję ir apie tą laiv: 
su napalmo bombomis, jei 
gu laisva spauda nebūtų a 
pie ji sužinojus ir viešai tei 
sybę paskelbus.

sias valstijos organas, tėve, — Ale visgi spauda nepa 
ir jis kalba visos valstijos 
vardu. Taigi legislatūros nu
tarimas reiškia valstijos nu
tarimą. Radijas ir televizija 
jį transliavo po visą kraštą.
CBC televizijos tinklas pra
nešė apie tai ir Kanadai. O 
prof. Steve Worth, kun.
Wells ir atstovas Shea, kurie 
tą bilių 1 egi si a turai parašė, 
buvo užversti sveikinimo te
legramomis ir laiškais. Le
gislatūros atstovas Shea da
bar vra raginamas kandida
tuoti i aukštesni politini pos
tą, i senatą.

— Nu, tai kaip dabar bus

sako. kas atsitiko su bombo 
mis.

— Turbūt, negalėjo suži 

noti.

— Ale komunistai tur 
šnipų su gerom uoslėm, Mai 
ki. Nejaugi ir jie nieko ne 
užuodė?

— Jie aiškina šitą įvyk 
kaip apgavystę, tėve.

— O kokia čia apgavystė?
— Jie sako, kad tos bom

bos iš tikrųjų ir buvo skiria
mos Kambodijai, kur nese
niai buvo padarytas pervers
mas ir pastatyta Amerikai 
palanki militaristų valdžia.

. Maiki? Arpre-j kad naikintų komunistus. E- 
ės tenai vainą1 sa, jai reikia ginklų ir amu

nicijos. Todėl Nixono val
džia ir siuntusi jai ta laivą 
su napalmo bombomis. Bet

su Vietnamu 
zidentas turės 
sustabdyti?

— Ne. tėve, jis nats iš ka
ro nesitrauks. Jis siunčia 
ten dar daugiau bombų.

— Tš kur tu žinai?
Iš laikraščių, tėve. šio- esą, tos bombos buvo siun-: pranašas.

rL-
I •

įastangos išlaikyti ramybę 
r tvarką. Ypač svarbu, kad 
Maskvoje būtų pavyzdinga 
tvarka. Įsivaizduokit pilie
čių nustebimą ir pasipiktini
mą, pamačius, kas darėsi 
Puškino aikštėj. Tai vieta, 
kur stovi didžiojo mūsų po
eto paminklas. Kiekvienas 
laiko tą vietą šventa. Jų de
monstracija galėjo sutrauk
ti tenai daug žmonių — ne 
ių pritarėjų, bet smalsuolių, 
žiūrėtojų. Galėjo Įvykti riau
šės. Ne revoliucija, bet pasi
piktinusi minia galėjo pulti 
demonstrantus. Jeigu mūsų 
družininkai nebūtu tuojau 
demonstraciią uždarę, ga
lėtų ivvkti kruvinos mušty
nės. Niekas to nenori. Todėl 
tokios demonstracijos turi

”Washington Poste“, bet ir 
čia nepavyko. Sovietų cen
zūra laiko nežinioj ne tik 
paprastą pilietį, bet aklina 
ir vadus. Ji tiukdo užsienio 
radijo ir televizijos bangas, 
ir sovietų pilietis negali pats 
i užsienį išvažiuoti per „ge
ležinę uždangą“. Žmogus 
gali klausytis tik to, ką Po- 
litbiuras nori jam pasakyti.

Ir šitas rašytojas tiki. kad 
Rusijoj turės kilti revoliuci
ja, nes prieštaravimai tarp 
gyventojų ir „komunistų 
partijos džiunglių“ darosi 
jau nebepakenčiami.

Tai yia šiurkštūs žodžiai, 
pastebi „Saturday Review“. 
Tokia kalba, sako, gal tiktų 
Amerikos politikieriui. kuris 
sušilęs juodina komunizmą,

RAŠYTOJU DRAUGIJOS 
JURY KOMISIJA

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos Jury Komisija 1969 
m. grožinės literatūros vei
kalams vertinti sudaryta Ka
lifornijoje. Į ją įeina Alė Rū
ta, Bernardas Brazdžionis, 
Alfonsas Gricius. Juozas Ti- 
ninis. Pranas Visvydas.

Leidyklos prašomos tuo
jau siųsti savo išleistų groži
nės literatūros knygų po 5 
egzempliorius šiuo adresu:

LRD Jury Komisija,
4364 Sunset Blvd.,
Hollywood, Cal. 90929.

JAU BAIGIAMAS IŠPARDUOTI

būti draudžiamos ir jų vadai1 bet np knygos autoriui, kuris 
baudžiami. j nori savo argumt itaisįtikin-

Tam pritaręs ir Zbigniew ti užsienį.
Brzezirski (mums nežino- Visai kitaip elgiasi Ara
mas). Jis pasakęs: „Sovietų amas Brumbergas, kuris 
liaudis revoliucijos nekels, taip pat mato Sovietų Sąjui-l

„KELEIVIO“ 1970 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys MicheHooas 

Kalendoriaus kaina $1.00

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

Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 
adresu:

KELEIVIS 
636 Broadsray 

So. Boston, Mas*. 0Z127
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3. Geri dirbtiniai koriai

Iš traninių korių priauga 
daug trar.ų, kurie šeimoje 
sudaro spietimo nuotaiką,

Aš LAIMINGAS, KAD BIS j 
KRAŠTAS JUS TURI I Teises patarimai
Tai prez. Nixono dr. V. 

ir bitės pradeda ruoštis Raulinaitienei pasakyti žo- 
spiesti. tai yra— augina mo-! daiai. O pasakyti Baltuo- 
tininius perus. Dėl kreivuosiuose rūmuose pagerbiant 
su netaisyklingomis akelė- Į 6 iškiliausias federalinė j tar
inis korių, j kuriu V motina nyboj esančias moteris. Jų 
negali kiaušinėlių dėti. susi-1 tarpe buvo ir minėta mūsų

SVETLANA IŠTEKĖJO

I Kruvinojo Stalino duktė 
Svetlana, kuri naudojosi sa
vo motinos mergautine pa
varde Aliliujeva, praeitą sa
vaitę ištekėjo už Arizonos 
architekto Williamo Peter- 
so. Jai 44 metai, o jam 58 
metai amžiaus. Susipažino 
juodu tik prieš 20 dienų.

Svetlanai po ilgų pastan
gų 1966 m. gruodžio mėnesį 
pavyko išvažiuoti teisėtai į 

; Indiją. Čia ji apsisprendė į 
Maskvą nebegrįžti ir jau 
1967 m. balandžio mėnesį 
atvyko į JAV nuolat apsigy
venti.

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa* 
kyli j Keleivio skaitytoją Uausiasas toasos 
roikshh. Tie klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsimo šiame skyrių ja 
Laiške reikia paBmėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome..

tautietė, kuri vadovauja did- 
džiulės (2.500 lovų) Dow- 
ney (III.) veteranų ligoninės 
medicinos personalui. Ir va- 
lovauja, matyti, pavyzdin
gai. jeigu ji buvo parinkta 
tokiam išskirtinam atžymė- 
imui. Todėl ir prezidento 

Nixono žodžiai, kad ”aš lai 
ningas. kad šis kraštas turi 
ius“, nebuvo paprastas kom
plimentas, bet teisingas dr. 
V. Raulinaitienės darbo į- 
/ertinimas.

Žymenų įteikimas vyko 
didžiulio banketo metu. Čia 
kiekviena gavusi atžymėji- 
mo ženklą (Federal Wo- 
Tien’s Award) turėjo tarti 
'odį. Pažvmėtina, kad dr. V. 
Raulinaitienei baigus kal
bėti, kaip rašė amerikiečių 
aikrasčiai, buvo daugiausia 
plota.

Malonu, kad lietuvių mo
terų tarpe turime tokių, kaip 
dr. V. Raulinaitienė.

JI PIRMININKAUS

LB Philadelphijos apylin
kės pirmininke išrinkta Auš- 
a Mačiulaitytė-Zerr. Per 18 

metų pirmą karią pirminin
kaus moteris.

NETRUKUS IŠEIS 
NUMIZMATIKA

Knygų apie pinigus auto
rius Jonas Karys yra para
šęs stambią knygą—Numiz
matika. Ji yra jau atspaus
dinta, bet užkliuvo rišyklo
je.

Knyga bus 340 psl., krei
dinis popierius. 180 iliustra
cijų. kaina $15.

daro nuotaika spiesti. Labai 
seni koriai, kuriuose motina 
visai negali padėti kiaušinė
lių ar padeda su dideliais 
sunkumais dėl tu korių ma
žumo. tai n nat sudaro spie 
timo nuotaiką.

Bitininkas turi ka«met b* 
gi didž’oio m^donešio pra 
nlėsti lizdą dirbtiniais ko
riais ir pakristi blogiausiu0 
bei oemvkš/ius korius, ku
rie dažniausiai jau vra ?ero 
kai paseno ir naiuodave 
Vartojant dirbtinius koriur 
ištisais lapais, tranų bus ma 
žiau.

4. Kliūtis lizde

Jeigu motina, dėdama 
kiaušinėlius, sutinka kliūčių 
(korį su medumi, labai seną, 
sugadintą, supelėjusj korį, 
j kuriuos ji negali kiaušinė
lių dėti), ji toliau neina, 
nors butų geriausi koriai. 
Motina grįžta atgal ir deda 

| kiaušinėlius tiktai vienoje 
{lizdo dalyje. Kadangi čia 
motina vietos greitai pri
trūksta, bitės ruošiasi spies
ti, nors, lodos. vietos yra pa
kankamai. Todėl į lizdo vi 
dų tarp perų galima dėti tik 
tai dirbtinius korius ir gerus, 
kurie tinka perams auginti.

Dedant korį su medumi, 
akeles reikia atidengti. Ta
da bitės medų nuneš į kitus 

i korius, o šituos paruoš pe- 
! rams.
’ Lizdiniuose koriuose bi
tėms prie sij*bų pripylus

. medaus ir spėjus uždengti, 
Svarbiausia yra sudaryti motina jaučiasi medaus la-

trtiesioc *»-o
Jurgi*

Va, upelis, va, giedruti* —
Kas jam akmens, ka* jam kliūty*! 
Žemėn jis giliai įdubo 
Ir čiurlena, straksi, skuba...

Bet tenai, kur iirdy* Indi, 
Veikiai čiurškia ji* pro isdį — 
Lyg aplenkia vargo kieti*,
Kad netektų jam žmonėtis...

Tu vi* sergies žemės grumstų, 
Kad tavęs jie nesudrumstų,
Bet pasuk, upokšni, kelią 
Ten, kur vargšui širdį gelia,

Žybtelėk į skurdo ūkį —
Tavo pasako* ji* lūki 
Apie aušrą, apie kraštą.
Kur šios žemė* vargas mąžta...

Ir iš ten, kur skausmas vieši,
Gal tu ašara* išneši.
Šio* pakalnės skalsią mantą, 
į giliųjų jūrų krantą.

Apie bites
Ką daryti, kad bitė* 

nenorėtų spiesti?

i ka rūpintis sulaikyti bites 
nuo spietimo.

Kad bitės nenorėtų spies-j sąlygas, kad bitės nenorėtų bai susnaus,a. neturi kur dė- 
ti. reikia neleisti auginti. spiesti, nes kada bitės jau ti kiauteliu. todėl bitėr 
motinų. Jeigu bites pasiuva ruošiasi spiesti, nors nuo ruošiasi spiesti, nes į uždėt?

spietimo ir sulaikomos, visa- maerazina ios neina.. Pra
dą mažiau medaus prineša, plėsti Hzda ir magazinus už 

Sąlygos, kuriomis bitės dėti nereikia vėluotis arba 
nespiečia, yra šios: lanksčiau reikia atidengti

j peru medų ir į lizdo viduri 
tarp peru įstatyti 2-3 dirbti- 

1. Atrinkimas ncspietanių nius korius. Praplečiant liz- 
j dą, koriai su medumi palie 
! kami prie avilio sienos, c

bityne yra?tušti konai statomi Prie Pe 
kasmet iei-:1^'

motinų akeles ir augina mo
tinų perus, vadinasi, jos jau 
nori spiesti, ir bitininkui lie-

MACMHC SMTTH. 
<rf Mlss

Kiekviename 
seimų, beveik
ūžiančių spiečius, ir net po! 
du, ir šeimų nespiečiančių. j 
Vadinasi, pirmosios šeimos i Tvankūs aviliai skatina 
turi palinkimą spiesti, o ant- spiesti. Pastebėjus lakoje bi- 
rosios to palinkimo neturi.-tęs, stovinčias eilėmis ir 
Iš pastarųjų darant spiečius plazdančias sparneliais, tuoj 
(dirbtinai dauginant) ar jų reikia praplėsti laką. Ypač

5. Geras lizdo vėdinimas

Dr. M. Šveikauskas, Attornev ai I.aw.
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mase. Ū21T«.

Klausima*

”Keleivio“ 13-tame nume
ryje buvo aiškintas dviejų1 paliktojo turto dalis pn- 
žmonių, vyro ir žmonos, i klauso mirusiojo našlei (sta- 
banke kartu (joint) turimų tutory share). Jei banko 
santaupų sąskaitos klausi-j bendroj su žmona sąskaitoj 
mas ir kas atsitiktų su tomis į paliktu pinigų balansas nė- 
santaupomis, jei vienas mir- • i a didesnis, negu įstatymu 
tų. Iš Tamstos atsakymo su-Į numatyta našlės dalis. —ta- 
pratau, kad, vienam mirus, "da problemos nėra. Tačiau, 
kitas galėtu turėti keblumų iei tu pinigų daugiau yra.

Per tą laiką Svetlana su- 
Reikia neužmiršti, kad spėjo parašyti dvi knygas, 

kiekvienoje valstijoje įstaty-: Ji pati sudraskė sovietinį 
mai numato, kad tam tikra J pasą. bet ir Kremliaus ponai 

‘ atėmė iš jos sovietų piliety
bę.

dėl pinigų išsiėmimo iš ban 
ko, nors jo vardas ir buvo 
įrašvtas banko knygutėje.

Kiek žinau, visi mano pa
žįstami, vienam mirus, netu
rėjo jokių sunkumu gauti 

j pinigus iš banko, jei tie pi
nigai buvo padėti abiejų j

reikalui atsidūrus teisme, vi
saip gali būti. Todėl tokiom 
aplinkybėm, kurias aprašo 
skaitytoja „Keleivio“ 13 nu
mery. patariu nedelsiant su
dalyti testamentus. Testa
mentas kainuoja žymiai 
mažiau, negu vėlesnis tąsy-

iabai ankšta, ir ji gali suma
nyti spiesti.

8. Perdideli* bičių

vardu; niekas jų neklausė, 
nei kieno tie pinigai buvo 
uždirbti, nei kieno jie buvo 
sutaupyti. Be to. nei vieram 
neteko mokesčių mokėti už* 
naveldėiima, nes nebuvo jo
kio testamento ir į teismą 
nereikėjo kreiptis.

Kadangi šitas klausimas 
vra visiems labai opus, pra
šyčiau daugiau paaiškinimų 
šiuo reikalu.

Skaitytoja*

Atsakymas

Jei du asmenys turi pini
gus banke bendroj sąskaitoj 
(joirt account). vienam mi
rus. kitas visuomet gali 
kreiptis i banką ir likusius 
pinigus išimti arba pervesti 
i savo vieno vardu sąskaitą. 
Tai padaręs, bankas vra at
likęs savo pareiga. Tačiau 
tai nereiškia, kad ieškinys 
neeaH būti pateikiamas 

joint owner“,

masis po teismus.

Palikimo (paveldėjimo)

mokesčių (inheritanee

taxes) reikalu:

Jei gyvasis „joint owner“ 
įrodo, kad dalis bendroj są
skaitoj paliktų pinigų buvo 
jos (arba jo) uždirbti ir su
taupyti. už tą dalį mokesčių 
mokėti nereikia. Tai vadina
si „contribution“.

Už mirusiojo dalies pavel
dėjimą reikia mokėti pavel
dėjimo mokesčius. Tų mo
kesčių dydis priklauso nuo 
paliktos sumos dydžio ir 
nuo to, kam tie pinigai yra 
paliekami (giminystės laips
nio).

Tamsta teisingai sakai, 
kad yra tokių žmonių, kurie 
„parizikuoja“ ir nepateikia 
atitinkamai įstaigai reikalin
go pranešimo ir tokiu būdu 
nemoka mokesčių. Tačiau 
marau, kad dabar, valdžiai

Svetlana buvo jau tris 
kartus ištekėiusi, su dviem 
’vra’s ii persiskyrė, o trečia

sis. irdas. mirė. Kiek ilgai 
lai seksis gyventi su ketvir
tuoju, pamatysime.

E. KARDELIENĖS

DAINŲ PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope- 
’os solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotu dainų ir •- 
-ijų plokštelę. Kaina $6.

Paštu nesiunčiame.

prieš »wąj>
.. . . .... i remiantis argumentu, kad’. , , . . .Išsiritusios is korių bites tje jnirai kulie ,iko „joint 1 įvedus komputenais parem- 

xun laikų tupi ant to paties acc^urt., nepri', iauso ^wa.,« kontrolę, tokių drąsuolių 
”ioi»t owner“. o'vra! 5ka,clus z-vm,al sumazes-

Aktorė Magffie Smith. gavosi 
Oscaro premiją už vaidmenį 
”The Prime of Miss Jean Bro- 
die“ filme.

Aktorine Gig Young, laimėjęs 
premiją už vaidmenį 
Shoot

Theyr*

reikia padidinti avilio vėdi
nimą, pastebėjus po avilii 
•r ant sienų susimetusias bi 
tęs.

6. Aviliai saulėje

Saulėje stovinčiuose avi
liuose, ypač jeigu laka nu
kreipta yra į pietų pu
sę, vasarą būna labai tvan
ku, ir bitės juose labai spie
čia. Todėl avilius naudinga 
dažyti šviesiomis spalvo
mis. Iš pietų pusės pataria 
ma pakabinti maišą arba už 
statyti šiaudinėmis pynėmis 
Po medžiais pastatyti avi
liai vasara neišvla bet pava
sari juose bičių šeimos lė
čiau stiprėja.

7. Pakankamai vietos medui
statyti prie korių su perais! Bitės iš lauko parneša la- 
1-2 rėmus su dirbtiniais ko-j bai skystą medų. Kad jis 
riais. Esant avilyje aptūptų i greičiau sutirštėtų, po tru- 
ne mažiau kaip 15 rėmų, ga-| pūtį tą medų supilsto į skė
limą įstatyti 1-2 dirbtinius J les. Tokiu būdu bitės dažnai 
koruls į lizdo vidurį, tiktai užpila visus korius, ir moti- 

Horses, Don’t į ne abu greta, o tarp korių na neturi, kur dėti kiaušinė- 
j su perais. < lių.Dėl to motinai pasidaro

motinas duodant kitoms šei- 
: Mcfrns su laiku galima turė

ti visas šeimas, nelinkusias 
spiesti. Kiekvienas bitinin
kas, keisdamas motinas ir 
plėsdamas bityną, turi moti
nas imti tiktai iš tų šeimų, 
kurios neturi palinkimo
spiesti.

2. Dideli* lizdas
Pavasarį bičių labai greit 

padaugėja. Visi koriai prisi
pildo perų. Motina, neturė
dama kur dėti kiaušinėlių, 
tuojau pradeda ruoštis spies
ti. Todėl pavasarį, ypač bir
želio mėnesį, kada jau yra 
daug bičių, nereikia vėluo
tis praplėsti Itedą.

Kaip tik bitės'aptupia vi
sus rėmus, tuojau reikia į-

{orio. iš kurio išsirito. Esant 
lideliam bičių susikimšimui, 
pasidaro sunku išvėdinti a- 
vilį. dėl to šeimai atsiranda 
žioras spiesti. Kai šeima su
stiprėja plečiant lizdą, dirb
inius korius reikia statyti 
arp senesnių korių su pe- 
ais. Kol šitoos korius pri- 
riūs ir pripildys perų. senuo
se išsiris bitės, bet didesnio 
usigrūdimo jau nebebus, 
nes tarpuose bus nauji ko
riai, iš kurių dar nebus išsi
ritusios bitės. Uždarant ma-

joint owner, o 
„palikimo“ (estatel dalis. į 

Tokia mtuocna dažnai pa
sitiko, kur lieka našle arba j »SEKįAS MILIONAMS“ 
našly? ir ankstyvsniu vedy-i
bu vaikai. Kai reikalas atsi-, Tokio vardo 4 dienų paro- 
duria teisme. — klausimas’ da buvo atidaryta Odensee 
yra šis: kas tuos pinigus už- Į mieste, 85 mylios nuo Dani- 
dirbo, kas iuos sutaupė? Jei-j jos sostinės. Susidomėjimas 
pasirodo, kad miręs asmuo I ja buvo be galo didelis. Spe- 
iuos uždirbo ir sutaupė, ta-lcialūs lėktuvai skraidino 
da sekantis klausimas yra:' žiūrovus iš Floridos. Londo- 
ar dėdamas pinigus į bendri no, r et Japonijos sostinės ir 
rą sąskaitą, pinigu savinir- > Brazilijos. Iš Hamburgo ve- 

. . , . ... ., kas ketino (intended), kad• žė specialūs autobusai,
raziną, visada į avino vidu-juždirbti ir sutaupyti; Įėjimas į parodą kainavo
rį tarp per- reikia įstatyti 
2-3 dirbtinius korius, kurie 
Tana ilgą laiką apsaugos liz
dą nuo užsikimšimo jauno
mis bitėm. Dirbtinius korius 
geriausia dėti tarp korių su 
iždengtais perais.

9. Korių šlavima*
Jaunos bitės gamina daug 

vaško. Plečiant lizdą, ir į 
magaziną tarp pagamintų 
korių reikia dėti ir dirbtinių 
korių, kad bitės turėtų kur 
sunaudoti pagaminta vašką. 
Jeigu koriai nereikatiiMtf, 
tai krašte statomas tuščias 
rėmas. Bitėms pasiuvus be
veik pusę korio, jis įšpiau- 
aamas, o rėmas vėl įstato
mas į avilį.

pinigai būtu jo ir to kito tik $1.60. Už tai galima bu- 
asmens, kaip pav. žmonos, vo apžiūrėti įvairią porno- 
bendra nuosavybė, ar ne? grafinę literatūrą, kuri Da- 

Jei ieškovas tokioi bvloj nijoje laisvai pardavinėja- 
sugeba įrodvti, kad tie mirų ma, pamatyti įvairių spalvo- 
siojo asmens uždirbti ir su- tų pornografinių filmų ir kt. 
taupyti pinigai buvo įdėti į, Didžiausia sensacija bu- 
berdrą sąskaitą vien tik jo vo — viešai atliekamas ir 
••tie* patogumui, (pav., to-; žiūrovams rodomas lytinis 
kiam atvejui, kad, jam ser-; aktas... To „veiksmo“ akto- 
gant. žmona galėtu jo parė-! rė 21 mėtų blondinė Sode už 
dymu išimti jam reikalingus kasdie atliekamus du tokius 
pinigus iš banko), — tada „vaidinimus“ gavo $650.
teismas nutartų, kad šie pi
nigai vra mirusiojo „paliki
mo“ dalis, o ne kito asmens 
nuosavybė. Teismas atitin
kamai įsakytų tokiam vadi
namam „joint owner“ „ąrą- 
iinti“ tuos pinigus palikimo 
tvarkytoju (administrato
riui).

Viena Londono firma už 
$13.000 gavo išimtiną teisę 
tą „vaidinima“ nufilmuoti.

Parodos laikytojų daugu
ma sudarė užsieniečiai.

Visa tai rodo. kad Vaka
ru pasaulis artėja į „gerą
sias“ Romos imperijos die- 

| nas,...

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, 
64 psl., kaina $2.00.
EIT.ĖRAŠČIU RINKINYS.

Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus. 86 psl., kaina
$1.50.

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

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

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

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

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl , 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasio 

Santvara 5-ji eilėraščių 
knyga. 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

PLAUK, MANO LATVEU, 
Petro Segato eilėraščiai. 
J11 psl., kaina..........$2.00
SU DAINA, 392 liaudies 

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

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina šimukonio* 
nė, kišeninio formato, 351 

| psl., kaina $2.00.
I
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Vietinės žinios

Bostono inžinerini juda
ALIAS Bostono skyriaus; tvarkėje valdyba pranešė,

kad 21 metų skyriaus veik
los sukakties proga ruošia
mas balius, kuris įvyks spa
lio 17 d., šeštadienį, 7:30 v. 
vak. Sheraton Motor Inn., 
Quincy, Mass. Norintieji da
lyvauti turi užsiregistruoti 
iki š. m. rugsėjo 1 d. pas ba
liaus komiteto narius: E. 
Manomaitį, tel. 325-6223, ar 
Č. Mickūną, tel. 828-0484. 
ar R. Veitą, tel. 843-2146.

Dėl nedidelės salės talpos 
svečių skaičius ribotas.

Susirinkimą užbaigus, na
mų šeimininkei J. Lapšienei 
'teikta tradicinė dovanėlė.

Malonių šeimininkų vai
šinami, susirinkimo dalyviai 
dar ilgai tęsė laisvus pašne
kesius.

Dalyvis

Ekskursijos į Lietuvą
vyksta

liepos 20 <1., rugpiūčio 24 <L, spalio 7 d.

susirinkime, įvykusiame š, 
m. balandžio 3 d. inž. A.
Lapšio namuose, susirinku
sieji turėjo progos išklausy
ti gamybinės organizacijos 
inž. Romo Bričkaus paruoš
tą paskaitą: "Aplinkos įta
ka darbo našumui“.

Prelegentas grafikomis 
pavaizdavo Polaroid B-vės 
gamybos proceso nueitą ke
lią nuo 1960 iki 1970 metų.

Organizacinės ir psicholo
ginės reformos pakeitė san
tykius tarp darbdavio ir dir
bančiųjų. Darbo našumas, 
produkcija ir visos bendro
vės metinis gamybos pajė
gumas pakilo nuo 100 iki 
iki 460 milionų dol. Darbo 
aplinkos ir sąlygų pagerini
mu vadovai sujungė bendro
vės interesus su dirbančiųjų 
interesais. Bendrovės meti
nis pelnas atitinkamai papil
do ir dirbančiojo pelną.

Įdomi ir gerai paruošta 
paskaita užtruko valandą 
laiko, o po to dar pusvalan- tautinis institutas, kurio

Kaina $091.00

ina ribotas — Nesi vėluokite!Vietų

Ekskursijų reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
300 West Broadway,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

čiu už gerą atstovavimą šo-j Lietuvos tragedijos filmas

Tarptautinis banketas 
ir lietuviai

Ir Bostone veikia Tarp-

dis buvo skirtas susidomėju
sių klausimams atsakyti.

Skyriaus pirm. inž. E. Ma
nomasis atkreipė narių dė
mėsi i džiuginantį faktą, kad 
skyrius paskutiniais metais 
turėjo visą eilę įdomių pa
skaitų. daugiausia paruoštų 
Amerikoje išėjusių mokslus 
jaunų intelektualų. Tarp jų 
paminėtinos:

1969.5.9 d. dr. inž. K. Bal
kaus. Floridos u-to lekto
riaus — "Urbanizmo teori
jos kūrimas“.

1969.12.5 d. inž. R. Šūkio. 
N.E. u-to moksl. tvrimo da-

tikslas visaip padėti naujai 
atvykusiems į šią šalį. Jis 
tarp kitko turi dideles pa
talpas, kuriomis savo susi
rinkimams gali naudotis ir 
tautinių grupių organizaci
jos. Iš lietuvių organizacijų 
jomis naudojasi Kultūros 
klubas.

Instituto patarėjų tarybo
je yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. Shallna.

Savo iždui sustiprinti šis 
institutas kasmet rengia di
džiulį banketą. Šiemet toks 
buvo jau 33-sis balandžio 4 
d. puošnioje Statler viešbu

lyvio, — "Telemetrija ir čio salėje. Į tuos banketus 
susirenka tūkstančiai mar- 
giausios publikos, atstovau
jančioms beveik visiems že
mynams. Čia greta ištaigin
gais vakariniais rūbais pasi
puošusių moterų ir vyrų pa
matysi ir daug dėvinčių sa
vo tautinius rūbus. Taip bu
vo ir šiemet.

Tuose banketuose jau į- 
prasta pagerbti svetimų val
stybių konsulus, kurių Bos-

erdvės komunikacija 
1970.4.3 d. gamybos org.

inž. R. Bričkaus — "Aplin
kos Įtaka darbo našumui“.

Be to. dar buvo dvi bend
resnio turinio paskaitos:

1969.11.1 d. inž. E. Mano- 
maičio — "Inžinieriai ir jų 
profesiniai rūpesčiai“ ir 

1970.2.14. dr. J. Girniaus 
- "Generacijų tautinė įtam

pa“
Artimesnei ateičiai yra t tone vra 41. Jie su žmono-

užplanuotos šios paskaitos:
1970.5.15 d. dr. fiz. K. 

Kriščiokaičio — "Elementa- 
rirės dalelės atominėje fizi
koje“ ir ta proea atominio 
akceleratoriaus bei labora- 
tori ios apžiūrėjimas.

1970 m. po vasaros atos
togų — inž. dr. R. Kontrimo 
paskaita "Komputeriu pro- 
igramos sudarvmas“ ir inž J. 
štuopio — "Bostono kelių 
planavimo problemos“.

Skyriaus sekr. inž. J. štuo- 
pis pranešė, kad Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų S-ga (ALIAS) rengia 
Toronte suvažiavimą, kuris

mis iškilmingoj eisenoj įžy
giuoja į sceną, ir čia kiekvie
nas jų pristatomas publikai, 
kuri smarkiai ploja. Ir šia
me bankete dalvavo bene 
20 konsulų, jų tarpe ir Lie
tuvos garbės konsulas adv. 
A. Shallna su žmona.

Tarptautinė būna ir me
ninė programa, šiemet ją 
pradėjo Lexington Minute 
Men būgnininkai, priminda
mi prieš 195 metus JAV 
laisvės kovų pradžią. Po jų 
sekė tautiniai šokiai, kuriuos 
atliko filipinų. švedų, airių, 
indonezu ir lietuvių grupės. 
Ta dalis buvo baigta ”Ame-

kėjam§ ir jų vadovei.
Tuose banketuose visada 

premijuojami geriausi pra
moginių šokių šokėjai arba 
tautiniai drabužiai. Šiame 
bankete premijavo drabu
žius. Varžybose dalyvavo 
keliolikos tautų atstovai. 
Lietuviams atstovavo viena 
M. Gineitienė. Buvo gražių, 
būdingų drabužių. Pirmąją 
premiją gavo čekoslovakė ir 
vienintelis Afrikos {iš Sier- 
ra Leone) atstovas, jaunas, 
pusantro žmogaus ūgio vy
ras, savotiškai gražus. Jis. 
atrodė, daugiausia ir džiau
gėsi tuo laimėjimu. Be jų, 
dar buvo premijuota brazi
le. lenkas ir meksikiečiai 
(vyras ir moteris).

Didelė atrakcija yra tau
tinių valgių stalai. Šiemet 
tokių buvo per 20. Buvo ga- 

i Įima paragauti ne tik euro- 
I pietiškų valgių, bet ir Pie
tų Amerikos, Azijos, nebu
vo tik Afrikos ir Australi
jos.

Ir ši dalis neapsiėjo be 
lietuvių. Lietuvių Moterų 
Federacijos Bostono sky
riaus atstovės (E. Valtulco- 
niene, M. Gineitienė, P. Ja
kutiene, V. Kulbokienė, A. 
Daukantienė-Moriarty ir O. 
Ulevičienė) apdėjo ilgą 
stalą gardžiais lietuviškais 
valgiais, kurie greit buvo iš
pirkti. Ir aš pats, paragavęs 
Haiti neaiškios kilmės py
ragaitį, užgėręs Sirijos ne
blogo vyno, geriausiai atsi
gaivinau, suvalgęs A. Mori 
arty pagaminto žemuogių 
torto Fantazija gabaliuką.

Šokių mėgėjai turėjo pro-, 
gos pašokti geram orkestrui I 
grojant;

Toj didžiulėj minioj sun
ku buvo išskirti lietuvius. 
Atrodo, kad publikoj jų ne
buvo daug. Aš temačiau tik 
D. ir R. Ivaškas. J. ir R. Bud- 
reikas ir I. Mickūnienę.

Ž-tis.

Balandžio 26 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
III aukšto salėje bus rodo
mas filmas "Lietuvos trage
dija“, kurį paruošė M. Rai
nys.

Laisvės Varpo koncertas 

sutraukė daug publikos

Praeitą sekmadienį įvykęs 
lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo koncertas su- 

\ traukė pilną S. Bostono Lie
tuvių riliečių dr-jos salę 
(publikos, čia žmonės rinko
si paklausyti naujų daininin
kų, Vliko pirmininko dr. J. 
K. Valiūno žodžio ir, žino
ma, paremti P. Viščinio ve
damą lietuvišką radijo pro
gramą.

Deja, čia įvyko mažas tos 
programos pakeitimas, nes. 
dr. J. K. Valiūnui staigiai iš
dykus į Europą, jo vietoje 
ialbėjo Vliko vicepirminin
kas J. Audėnas, kuris tarė 
šodį apie pastaruoju laiku 
/liko nuveiktus darbus.

Koncerto meninę progra
mą atliko solistai Violeta 
vižauskaitė-Balčiūnienė ir 
Stasys Cit varas,, kuriepir 
mojoj daly sudainavo visą 
iilę lietuvių kompozitorių 
dainų, o antroje tarptautinio 
repertuaro kūrinių. Jiems 
akomponavo dr. V. M. Va
syliūnas.

Sandariečių susirinkimą*

Balandžio 19 d. kuopos 
susirinkimo nebus. Jis nu
keliamas į balandžio 26 d., 
kada bus ir Sandaros Mote
rų Klubo susirinkimas. Į jį

i vyks gegužės 29, 30 irbir-irfca the Beautiful“ daina
želio 1 d. Suvažiavimo me 
tu rengiama inžinierių ir ar
chitektu mokslinių darbų 
paroda ir lietuviško stiliaus 
vasarnamiu konkursas. Val-

dalvvaujant solistei Eliza* 
bcth Outtrin ir žymiai da
liai publikos bei konservato
rijos orkestrui.

Visi šokiai buvo labai
dvba kviečia suvažiavime, ’ skirtingi, gerai parinkti ir 
parodoje ir konkurse daly-j atlikti. Gausiausia ir įspū- 
vauti. Smulkios informaci- ’ dingiausia buvo lietuvių gru- 
ios pasiustos kiekvienam na-, pė, Onos Ivaškieni* vado- 
riui atskirai. paujama. Ji pašoko Rezgi-

Valdvbos nutarimu tauti- nėle ir Landvtinį. Visiems 
niu šokiu sambūrio "Gran- šokėjams jublika plojo, bet 
dinėlės“ kelionei Pietų Ame- daugiausia ir ilgiausia plo- 
rikon paremti skyrius pasiųs io lietuviams. Iš to išvada, 
$100. kad mūsų šokėjai ir geriam*

Einamųjų reikalų darbo- šiai savo uždavinį atliko. A-

Ir čia be bostoniškių 
neapsieina

Gegužės 2-3 dienom Chi
cagoje Illinois universitete 
bus JAV veikliųjų studentų 
sąskrydis, kurio tikslas pa
svarstyti visas galimybes be
simokančiam jaunimui į gy
vą visuomeninę veiklą į- 
traukti.

Sąskrydžiui organizuoti 
yra sudarytas 6 asmenų ko
mitetas. kuriam vadovauja 
dabar Chicagoje studijuo
janti bostonietė Audronė 
Kubiliūtė. Be jos, komitete 
yra ir bostonietis Algis An
tanavičius, kuris, Bostone 
studijuodamas, buvo veik
lus mokslus einančio jauni
mo ir meninių sambūrių na
rys.

goninėje su sulaužyta ranka los salėje Chicagos Scenos 
ir kitų kūno dalių sužeidi- Darbuotojų sąjungos orga- 
mais. Jis jau vaikšto, bet nizuotas Antano Rūko vai- 
šiuo metu dar neaišku, kiek dinimas "Bubulis ir Dun- 
tie sužeidimai atsilieps jo dūlis“. Rež. Alg. Dikinis. 
sveikatai ateityje. : Pakvietė Kult. subatvakarių

Linas Ausiejus buvo su-' komisija.
žeistas skrendant helikop-' * * *
ceriu į frontą. Pašautas heli-į Gegužės 9-10 dienomis 
Aopteris nukrito į aukštų Tautinės S-gos namų salėse 
medžių mišką. Jei būtų nu- skaučių Židinio ruošiama 
kritęs ne į mišką, tai gal nei dail. A. Petrikonio meno 
jis, nei kiti kartu skridę ka- ' paroda.
iai nebūtų susižeidę.

Mes linkime Linui, kadai-\ 
se buvusiam Keleivio ekspe-
licijos skyriaus bendradar- 
biui, kuo greičiau visiškai gusipaUnt
pasveikti.

* * .

Kanadoje, Ontario provinci
jos mieste gyvenantis 65 metą 
amžiaus aukštas, tvirtas vyras, 
negeriantis ir nerūkantis, man
dagus ir pasiturįs, vedybų tiks
lu ie&ko tinkamos moters.

c v- • . < . I Moterys, pasirvžusios sukur-
Sambuno nare Rita Ausie-, ti jauką šeimyninį lizdą, ražy-

Ritos Ausiejūtės Velykų 

atostogos Maroke

Bostono Lietuvių Dramos t
ti jauku i

jūtė, šiuo metu studijuojan- kitę Keleivio adresu, pažymėju- 
ti-Paryžiuje, Velykų atostor siO8 aBt voko 
gis praleido Maroki M’ .
mide. Tai vartai į Sacharos1 ~ Pnrdunrfn 
dykumą. Ji labai patenkinta. r urn u u a u
ta egzotiška gamta ir aplin- Į PARDUODU GERĄ BIZNĮ 
ka bei sausu klimatu, bet! , pašlijusios sveikatos par- 

i duodu namus su smukle apacio- v kejy domisi ir bostonis-, jr jų gerai įrengtą
Koncerto užbaigai tarė kių bičiulių gyvenimu ir kambarią. Kreiptis:

žodi ir pats Laisvės Varpo 
vedėjas Patras Viščinis, pa
vaizduodamas sunkias šio 
kultūrinio darbo sąlygas ir 
prašydamas tautiečius šią 
radijo valandėlę kiek gali
ma daugiau paremti, kad jos

siunčia jiems linkėjimų.

Bostono

K. Ropftis. 237 E. Main St„ 
Amsterdam, N.Y. 12010. 

Buto t*l. 843-0798, saliūno tel.
843-9748.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS
Balandžio 19 d. 4 vai. 

ir Sandaros salėje sandariečių 
ir kara-

atvyks ir alaus bendras
K V^i&^ „„ Mlįje ,

gaminti Skanaus valgio Jie Ivede.'“ z°dls turetų butl našlių karalienės 
tikrina, kad tei yra tikrai!sųTJsg7stas-.^. liaus pagerbimas.
vra skanus dalykas. Jo busi koncerto dar .Ina. te
galima ten pat ir paragauti.1SCS1 ,va,fe’ lr. p^* 

Visi kviečiami dalyvauti davu?10s slek tiek pe n°'
Pradžia 2 vai. popiet

Kuopos ųaldyba
•T

Nepamirškite pagerbti 
našlių karalienės

• «

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 H- 

1 lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. dio- 

Perduodama: VėliausiųHanTStiŽe1 Baltų 1įraurijoJp“aulinh* santrauka
. koncertas.6 ^rio ££££»

Gražus laimėjimas j atlieka pianistė J. Rajaus-Į10* ir Ma*dutė* pasaka.
So. Bostono Lietuvių Pol.į kaitė-šiušienė. į Biznio reikalais kreiptis |

dr-jos antroji šachmatų ko-! * * * jBaltic Florists gėlių ir dova-
manda kurt run<riasi Bosto-’. Balandžio 26 d. 7:30 val.’nų krantuve. 502 E. BroaA 
no MET'lygos”a kiantivak. Vilniaus operos solisto! way, So. Bostone. Telefo-

Sandaros Moterų Klubas praeitą penktadienį pasiekė 
sį sekmadienį, balandžio 19 stiprų laimėjimą. įveikusį 
d. 4 vai. po pietųjįįąndaros praeitų metų meisterį Har- 
salėje pagerbs našlių kara- vardo universiteto A koman- 
įienę Juliją Baržienę ir ka- dą 4(A-’/,.
ralių J. Ūselį. Bus skani va- Rudens rungtynėse Lie- 
karienė, įvairių gėrimų ir tuviu II su Harvardo univer- Į

Vaclovo Daunoro koncertas 
New England Life Hali sa
lėje.

• » •

nas AN 8-0489. Ten gaunam 
mas Ir Keleivis.

NENUSIMINKI! £!
Gegužės 3 d. So. Bostono* Galima pagelbėti sergantiems 

Lietuvių Piliečių dr-jos sa-l rwkų ar koją tane
lėje trio koncertas (sopra- ^^ “J3"**“*

proga pašokti. Visi kviečia- sitetu buvo sužaidusi lygio -į Į133 | REE-LEEF RUB mostis
mi dalyvauti. .mis 21-r2,2- šiuo kartu tik,smuikininkas Izidorius jpnnai pagelbsti.Užtikrina

i komandos kapitonas Bro-
DaiL A. PHrikomop^od* nius Skrabulis baigė lygio- 

i mis. o visi kiti laimėjo, bū-
Bostono Skaučių Židinys tent; estas a. Vai nik, And- 

gegužės 9-10 dienomis Tau-‘ , iug Keturakis, L. Icenogle 
tinės Sąjungos namuose ruo- jr jurgjg Zozo (senosios kar
šia dailininko A. Petrikonio įos lietuvių atstovas), 
meno darbų parodą. i

' Sveikino iš Florido* 

bž.E.M«M>DattUpw«iln>i ^oIos
universiteto (Chi-

Dabartinis Bostono lietu-1 cagoje) odontologijos stu- 
vių inžinierių organizacijos! dentė Dalia Jasaitytė atsiuri-• • • i • jl •• z. • • i • r yi ’ ••T i • * t >

Vasyliūnas ir pianistes dr. 
Vytenis Vasyliūnas).

••L ,
Gegužės 3 d. 3 vai. popiet 

Thomas Park aukst. mokyk-'

Jžtikrinam pa- 
arba grąžiname pinigus. 

Siąskite $5, gausite vaistas 
s nurodymais.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta„ P.O. Box 9112

Nmvark. N J. «7105

uu

SLA
pirmininkas inž. Eugenijus 
Manomaitis buvo sunegala
vęs : teko operuoti abi akis, 
buvo pavojaus, kad gali ne
begrįžti regėjimas. Bet da
bar viskas baigėsi gerai — 
nuo balandžio pradžios jis 
jau grįžo į darbą, o balan
džio 18 d. išvyksta atostogų 
i Havajus, kur žada pabūti 
iki gegužės 4 d. Linkime 
malonaus poilsio ir gausių 
įspūdžių.

tė sveikinmų iš Floridos, kur 
ji praleido Velykų atosto
gas. Pažymėtina, kad šios 
mūsų jaunosios kartos atsto
vės laiškelis, parašytas pui
kia be mažiausių priekaištų 
lietuvių kalba. Kad tokių 
daugiau būtų!

Sveikino iš Arizonos

Jonė ir Petras Linkai. 
Christian Lodge vasarvietės 
Michigan valstijoje buvę sa
vininkai. atsiuntė linkėjimų 
iš Arizonos. Jie balandžio 
4 d. laiške rašo:

"Beveik mėnuo, kai važi
nėjame. Aplankėme Arizo
ną. Kalifornija. Labai Įdomi 
gamta — dykumos ir kalnai. 
Jau grįžtame į namus.“

L. Ausie jus jau Bostone

Rašėme, kad Vietname 
buvo sužeistas Linas Ausie
jus. Bostono lietuviams ge
rai žinomų Ados ir Petro 
Ausiejų sūnus. Iš Vietnamo 
jis buvo pervežtas į Japoni- 

nienė Bostonan tegrįš tik j ją. o dabar atgabentas į 
šeštadienį. į JAV ir jau guli Chealsea li-

Adv. Zuzana 
išvyksta Wa*hinftonan

Adv. Zuzana Shallnienė 
balandžio 15 d. išvyksta į 
Washirgtoną, kur ji daly
vaus respublikonu tautinio 
komiteto — Republican Na
tional Committee — posė
džiuose, kuriuose bus svars
tomi svarbūs partijos politi
nės veiklos klausimai. Ta 
proga numatyta priėmimų 
pas prez, Nizoną, viceprez. 
Agnew ir kt Adv. Z. Shall-

r-•y'ii Ei-i'

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau M art | tarnauja ttetuvią visuomenei ir išmoki* 
jo daugtea kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
Bariams.

SLA dldiiaania Beturiu fraternalinė organizacija — 
duaua gyvynea apunusaą tr ngej* pašaipą, kart yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS ueieik* pelas, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su pust mflsue dolerių 
kapitalą, tad je apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
ttetuvis čia gali gauti Įvairią klasių reikaūagiaa 
apdraudka nuo $100.00 Iki flO.OOO.OC.

SLA—jaunimui dueda genų Taupomų>
deurmsat Iaouraneo, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms Ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam* labai pigių TERM 
apdraųdą: ui $l»0.00 apdraudos tik 98.00 mokes
čio ugfcĮĮp..

SLA—AKGriMENTAUI APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenima rekomenduojama Beturiškų 
klubų Ir draugijų Bariams. Už 11.000.00 akcidenta- 
18s apdrao'ios mokestis 92.00 i metus

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

informacijas, jeigu

ef America 
997 Weat MKh Street, New York, N Y. lOOftt



Podapta aftunta* KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 15,1970 m. balandžio 15

Vietines žinios
So. Bostono Lietuvių Pilie- Lietuvių Enciklopedija 
čių dr-jos patalpose. Laiki-1 
nasis respublikonų komite

Girdėsime Sibiro kančių 

atsiminimus

Didžiausios draugijos 
susirinkimas

tas kviečia visus dalyvauti.

Šeštadienį atidaroma 
dail. J. Kelečiaus paroda

S
šeštadienį, balandžio 18 

d. 7:30 vai. atidaroma dail.

apie Vaclovų Daunorų

Mūsų enciklopedija apie' 

šį solistą štai ką rašo:

VILNIAUS OPEROS SOLISTO

e o . t • . • tk Jono Kelečiaus kūrinių paro-bo. Bostono Lietuviu Pi- , , • • . T b .da, kurią rengia ir globojaŠį sekmadienį, balandžio liečiu dr-jos visuotinis susi- o v . i • r> io n q „oi J • i - i 'Luuuur "77 Kult. Subatvakanams Reng-19 d. 3 vai. po pietų bo. linkimas bus si ketvirtadie-
Bostono Lietuvių Piliečių ni. balandžio 16 ti. 8 vai. 
dr-jos salėje apie lietuvių vak. Įprastoj vietoj, 
kančias Sibire kalbės pati Vaidyba, taupumo sume- 
Sibiro tremty ilgai kentėju- timais. 1969 m. apyskaitos 
si, knygos "Vergijos kryž- nariams paštu nesiuntinės 
keliuose” autorė Stefanija ir prašo narius ateiti i susi- 
Rūkienė. Bus ir meninė pro- linkimą ir čia pasiimti
grama.

Tai rengia Bostono litua
nistinės mokyklos tėvų ko
mitetas. Visi kviečiami pa
siklausyti gyvos baisiųjų 
dienų liudininkės žodžio ir 
drauge paremti lituanistinę 
mokyklą.

ti komisija.
Paroda tęsis iki balandžio

26 d. ir bus atidaryta balan
džio 19 d. nuo 11 iki 2 vai. 
ir nuo 6 iki 9 vai. vak.. o ki
tomis dienomis nuo 7 iki 9 
vai. vak. ir balandžio 26 d. 
nuo 2 iki 6 vai. vak.. kada i-Po susirinkimo — alus, , . . ,, . 1 vvks jos uždarymas,kavute ir užkandžiai. 1 * J

S.G.

Lietuviu respublikonų 
susirinkimas

Jis bus penktadienį, ba- 
i landžio 17 d. 7:30 vai. vak.

J. Kelečius yra nusipel
nęs labai teigiamų kritikos 
Įvertinimų dailininkas. Jis 
yra ir geras aktorius ir da
lyvaus čia Bubulio ir Dundu
lio vaidinime, kuris rengia
mas gegužės 2 d.

Gimė 1937 m. Žagarėje, 
konservatoriją baigė 1962 
m.. Lietuvos operoj dainuo-Į 
ia nuo 1960 m., Sovietų Są-; 
jungos Glinkos dainininkų;; 
konkurso laureatas 1962 m., ' 
o 1966 m. tarptautiniame 
Čaikovskio konkurse vyrų' 
dainininkų grupėje laimėjo 
ketvirtą vietą. 1966-68 m.' 
tobulinosi Milano La Scalos| 
operoje, kur dainavo Rigo-; 
•etto operoj Monteronės 
vaidmenį ir Mozarto — Ido- 
nenėjo; Italijoj surengė per 
30 koncertų, be to. koncer-1 
avo Kanadoj, Anglijoj,; 
Suomijoj ir kt.

KONCERTAS
ĮVYKSTA 1970 M. BALANDŽIO 26 DIENĄ.

SEKMADIENĮ, 7:30 VALANDĄ VAKARO

NEW ENGLAND LIFE HALL, COPLEY SQ. 

225 Clarendon Street, Boston, Mass.

Bilietai gaunami salės kasoje prieš koncertų 

Auka: $5.03, $4.00, $3.00, studentam ir pensininkam $2.00

<r**#>###»######**#*»**************************************** ‘

GAVOME MAŽĄ KIEKI 

SIENINIŲ KASDIEN AT

PLĖŠIAMU LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 

TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St

WORCESTER, MASS.

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pafrikarmn

I P f D 1 X t 8 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
S**„lh Boston. Mase

-M********************************
TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E T RIS T t
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

i#
rt

Išnuomoja

.. 445 BROADVVAY
siuntinius tiesiog iš Worces- SOUTH BOSTON, MASS. 
terio į Lietuvų ir kitas Rusi-! ********************************** 
jos valdomas sritis- Čia kai- *♦♦*•**♦♦**“♦***♦*♦*****♦*♦******•* 
barnu lietuviškai, pataraao-

greitai ir sųžiningai
Siuntiniai greitai v

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

Vedėja B. Sviklienė

Keivirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
I Rūpestingai taisoma laikrodžio* 

žiedus papuošalu*
3 379 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON
Td AN 8-4649

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

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. Shailna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Tartas (Assets) yra 

virš $173,000,000

-****e*eeeee**ee*e*e**ee**e*e**eMr i
I

Knyga yra geriansias žmogaus drangas išsinuomokite
naujų, saugų, švarų, moderniškų ir geriausių 

T E X A S O alyvos

i Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina

metams $6.00.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worceater, Mass. 01604 
Tet 798-3347 

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairias siuntiniai į Lieta 
vų ir kitus Rusijos valdomus 

, plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
1' vietinės gamybos medžiagų, ap

avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių via 
tinės gamybos ir importuotų 

'1 prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigas ir galite už- 

i j sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

'I Taipogi tarpininkaujame per 
;l tam tikras įstaigas atsikviesti

Išnuomojamas 7 kambarių na
mas Cape Code, Centerville, su 
gražiu kiemu ir aplink medžiais. 
Tik viena mylia į pliažą. Skam
binti tel. GE 6-5139. Adresas:

21 Bowdoin Avė. Dorchester, 
Mass. 02121. Z. Yieškalnienė. 
_______________________ (15)_

Išnuomojami trys apšildomi’ 
butai Brightone, Mass. Skam
binti telef. 268-0528.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP-

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kratais

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto ilri 5 vai- vak. 

^Zve"į7vtai ° šeštadieniais

................. '.............. ...................... « nuolatini,. ap»irve.i..i. • «*• Hto ■*“ 2 *»*• *•*•
; Uažau ir Taisau 5» 4
> Namus ii lauko ir viduje.
* Lipdau popierius ir taisau

visaų, kų pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausių

medžiagų.
JONAS STARINSKAS 

229 Savin Hill Ava.

Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sųžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068
'*****************««*—m*******************************#**********#**'

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistas, išpildcme gydytojų ra 
eeptus ir tarime visus gatavus vaistus.

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

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

Nao 9 raL ryto DU 8 vaL <„ išskvms iventadieniue ir sekm. 
booooooooooononooooooooocoooooe:

Texaso sprausminės liepsnos sustiprinto jų

00
N u o m

$2
per menesi

TsL CO 5-5854

Elood Square 
Hardicare Co.

SUTAUPYSITE 

IKI 4 2 %

KURO

Fuel Chief

N. J. ALEKNA 
S» EAST BBOADWA1 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

{STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus TransAtlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų b ii j e>t* i, (air tickets) išrašomi 
belaukiant— k’s jokio papildomo 
m o k e s Č i s.'

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

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

Skambinkite

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

GE 61204

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

Kreiptis sena adresu:

BRONIS KONTRIM 
596 Uroadway 

Sa. Boston, Mass. 02127 
TsL AN 8-1791

tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI

A. J. NAMAKST
Real Estate A Insurance 

321 County Club Rd- 
Neoton Centre, Maso. 02159'

TeL 332-2648
ooo*»ooooooooooooo»ooooooooooo—oo

268 - 4662.1 Naudingiausia skelbtis Keleivyje!

Paragink savo pažįstamus, 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo vubmuos: Kasdiea
8—12

390 W. Broadvray 

So. Botam, Mate. 02127

Telefonas: 208-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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