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Massachusetts gubernatorius Francis Sargent pa sirašo deklaraciją, skelbiančią Vasariu l(>-ją Lie
tuvos nepriklausomybes diena. Pasirašant dalyva \ ■> Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija. Iš kai
rės i dešine: Aleksandras Griauzdė. Lietuvos gar bes konsulas Anthony Shallna. Jomis Vasys, Ed
mundas Cibas (pirmininkas), Nijolė Baškytė ir Gintaras Karosas.

Prez. Nixono svarbiausios 
užsienio politikos gairės

JAV-bės nepasitrauksiančios i izoliaciją, esančios ir 
būsiančios pasiruošusios derėtis, išeidamos iš tvirtų savo 
pozicijų. Jos negalinčios užsimerkti prieš jokią grėsmę. į

Praeitą ketvirtadieni pre- imti Laosą ir Kambodiją, i 
zidentas Nixonas padarė jau tai jie galėtų mesti mažiau- j 
seniai lauktą pareiškimą šia 140.000 savo karių i Pie- Į 
JAV užsienio politikos klau- tų Vietnamą, o tuo neabe- 
simais. Tai buvo platus net jotinai pakenktu ir dabar 
65,000 žodžių raportas kon- planingai vykstančiam ame- ■ 
gresui, kurio tik dali jis pa- rikiečių kariuomenės graži- j 
kartojo per radiją ir televi- nimui namo. Taigi dabarti-' 
zijoj kalbėdamas i tautą. niai pietų vietnamiečių ir a- 

i merikiečių veiksmai Laose 
Pareiškime plačiai ap- jr Kambodijoj yra būtini, 

žvelgiami dabartinio pašau- norint grečiau atitraukti iš 
lio rūpesčiai, atkreipiamas Vietnamo amerikiečių dali- 
dėmesys i svarbiausius pa- nius ir palikti saugų užnu- 
vojaus taikai židinius ir iš- gari.
ryškinami JAV uždaviniai
ir vaidmuo tarptautinėje po-į JAV-bės atitraukia ir iš j 
litikoje. Pagal prezidento: Pietų Korėjos 10,000 savo 
doktriną, Amerika negalin- ■ karių, palikdamos to ruožo
ti užsiangažuoti ar nuveikti saugojimą patiems korėjie- komiteto pirm. Fulbrightas są nėra toks lengvas, koks y- dėjo parlamento rinkimai, 
daugiau užsienio srityje, ne- čiams. paskelbė inešiąs Įstatymo ra buvęs i Kambodiją. Ka- kurie tęsis 10 dienų. Indija

sumanymą, kuris verstu mi- dangi Ho Chi Minh kelias turi 550 miL ^'ventojų, iš 
rastrų kabineto narius ir ki- komunistams turi gyvybinės kurių apie 70''

Ministrai neklauso Karo laimė Laose Indija renka

Fulbrighto svyruoja parlamentą
Senato užsienio reikalu

Galinga bomba sprogo 
senate Waship.gtone

Labai apgriautos senato patalpos. Žmonių aukų ne
buvo. Tai buvęs protesto ženklas prieš žygį i Laosą.

Apie 1 vai. praėjusio pir- kongreso ar Baltuosiuose rū- 
madienio ryto YVashingtono muose prisnūdus. 
policija gavo telefonini pra- Tuo pat metu sprogo stip- 
nešimą, kad kongreso rū- ri bomba ir Socialinių tyri
muose tuojau sprogsianti > mų mokykloje New Yorke. 
bomba. Kadangi pranešėjas J Visi šie bombų sprogdi- 
nepasakė tikslesnės vietos, nimai vargiai p.'.tarnauja te
tai per trumpą laiką tos roristų tikslams, nes pana- 
bombos neįmanoma buvo i šūs atentatai sukelia tik nuo- 
surasti, ir po 32 minučių tik-1 saikios visuomenės dalies 
rai Įvyko didžiulis sprogi- pasipiktinimą, o. be to. ug
nius senato sparne, užsienio do ir priešingo kraštutinio 
reikalu komiteto patalpose, sparno reakciją.

Bomba sprogo tik 50 pė-
.du nuo senato posėdžių pa-!
talpų. Ji buvusi padėta kir-Į Vatikanas mezga
pykios tualetiniam kamba-į
ry. Sprogimas buvo toks 

i stiprus, kad išmušė trijų pė- 
Aiškėja. kad žygis Į Lao- Kovo 1 d. Indijoje prasi-, du skylę, apgriovė dar devy

ryšius su Maskva

gu jos vidaus viešoji nuomo
nė leidžia ar pakelia, bet ji
negalinti nusvirti ir i kitą politinės naudos iš Sovietų} tus aukštu? pareigūnus 1 rdkMnės^"^ A- atkakliau"
kraštutinumą, — i atsiribv- S-gos ir Kinijos n^usiprati- klusti kongreso komitetų rei- šiai eina’kiekviena svarbe< -Ten balsuotl tun te“ę a" 
jimą nuo likusio pasaulio ir mų ir net bandysiančios už- kalavimui atvykti liudyti jų pie mil. žmonių. Kan
savy užsidarymą, nes tokia megzti dialogą su Pekingu. vykdomuose " apklausinėji-: r,i sav° Poz^'by tašką. Ypač didatų yra apie 2,800. iš-

x.--- -----—j — ■_ nilU0Se j stipriai sukoncentruota jų rinkti reikia 518.
i priešlėktuvinė gynyba, dėl

į no "Kinijos Liaudies Res-I Mat, dabar užsienio reika- į kurios jau nukentėjo gana Ilgą laiką Indiją valdo
Taigi, nors NATO pajė- publika“, tuo lyg norėdamas} lų ministras Rogers ir prezi-1 daug amerikiečių helikopte- Kongreso partija, bet prieš

gos Europoje ir netiki, kad parodyti savotišką jos pri-į dento patarėjos Kissinger į rių ir lėktuvų. kuri laiką ji skilo ir todėl ne-
kad karo grėsmė jau čia pat pažinimo tendenciją. j pakartotinai kviečiami liu- turi parlamente daugumos,
ar kad jos negalima išveng-j Artimuosiuose Rytuose A-• dyti neatvyksta. ! Laoso fronte šiaurės viet- Indiros Gandi vadovaujama
ti, bet tokią galimybę vis!
dėlto reikia turėti galvoje, merika suprantanti arabų KonfiskūVO $13 mil.
Dabartinė sovietų politinio siekimą atgauti prarastas te-, 
atlydžio politika kiek palie- ritorijas, bet drauge trokš- narkotiku 
čia tik vieną kitą paskirą tanti toje srityje teisingumo
Europos valstybę, kiek tai abiem besiginčijančiom ša- Po 5 mėnesių sekimo pra 
liečia sovietų interesus, bet Hm. eitą sav*’x XT 1 ™ ’
aplamai Rytų - Vakarų blo- A vagoje, i\ew uneanse n

JAV-bės nesieksiančios

Maskvoje lankėsi Vatika-
nis kambarius, išspaudė Sė-ino “s^nj° 'eįkalų minist- 
nato patalpų langus ir apla-; kard' Antino Carasoh. 
mai gerokai sužalojo pasta- Aerodrome j) pasitiko aukš
ta ir kelis jame arčiau buvu-1 tl,.sov'.etp l«‘«gunai. Ofici- 

, „ x • p- aliai jis atvykęs pnsirasyti<ius senatorių ofisus. i .- . . •. A . . -atominiu ginklu nima
Policija kruopščiai tiria 

sprogimo vietą, stengdamo-
draudžiančią sutarti, oet jis 
viešai pareiškė, kad noris

izoliacija dabartinėmis sąly- Čia prezidentas raudonąją 
gomis būtų kraštui pražūtis. ‘ Kiniją pirmą kartą pavadi-

ko Įtampa vistiek pasilieka. Apžvelgęs dar santykius Bijdgeporte, Conn.. buvo 
Nors vyksta derybos su so- su Afrikos valstybėmis, su gaudomi narkotikų prekiau- 
vietaisdėl atominių strategi- JaPor>ija, ginklavimosi lenk- tojaj Suimti 54 asmenys,! 
nių ginklų apribojimo, nors LvnęsJr drauge gaivinamas konfiskuota 71 svaras hero-i 
atnaujinti keturių didžiųjų nusiginklavimo viltis, prez. jno, 50 sv. kokaino, 261 sv.:

• namiečiai išvedė Į mūšį ir iš! <yriausvbė gali laikytis tik 
sovietų gautus savo tankus, remiama komunistų ir kitų 
bet šių daugumą jau sunai- mažumų.

i kinc! P'?1? . vietnamiečių Al. jndi,.ai Gandi pavyks 
j pi įestankimai pabūklai ii a- gaud parlamente dauguma,

eitų savaitę New Yorke, Chi-! ^i^tam paaiŠkŽS Uk ki‘? ’
Nevv Orleanse ir «

kištai buvo prilakinti prie Italijoje riaušės 
tankų, kad nepasitrauktų ir 
kovotų ligi mirties. tęsiasi

Del didelio komunistų jė- Jau 8 menesiai, kai}, italai

si nustatyti bombos dydi ir j kalbėtis su Maskvos bosais, 
jos konstrukciją, o taip pat 
ieškodama ir šio pasikėsini
mo kaltininku.

pajėgų atstovų pasitarimai NJxonas pabrėžė, kad JA\ hašišo ir 250 sv. marijuanos, 
Berlyne, nors užsimezgęs ir yisur esančios pasiruošusios t0< (jar 73 revolveriai, 35 
bendradarbiavimas erdvės leistis Į pasitarimus ir susita- automobiliai. $431.341 gry- 
tyrimų srityje, bet Sovietų rimus, bet išeidamos tik is nais pinigais. Visų konfis- 
Š-gos politika Artimuosiuc- o tvirtos padėties ir tvir- kuotų narkotikų vertė siekia 
se Rytuose ir Berivne, jos tų pozicijų, o ne is silpnumo. 13 mil. dolerių.
povandeninių laivų veiks- Kaip ir galima buvo tikė-
mai Kuboj? na:3A.-1 pauuo- tis, sis politinis pranešimas Atsistatydino
<dos. Čia prezidentas Įspėjo. susilaukė ir kritikos, ir pri-
Kremliu, kad Amerika ne- tarimo, ir gan griežtos reak- <• valduhaliks nepastebėjusi sovietų cijos iš sovietų bei Azijos U 9
strateginių ginklų gamybos komunistų.
ir jų išdėstymo.

Didžiausias prezidento 
laimėjimas ir džiaugsmas 
būtų karo užbaiga Vietna
me, ir didžiausias nusivyli
mas, jeigu tai nepavyktų.
Jis tikis, kad tą karą galima 
būtų pabaigti abiem pusėm 
patenkinamu būdu derybo
mis, jeigu priešas Į tas dery
bas rimtai leistųsi.

Hanojus Vietnamo karą 
}>avertęs Indokinijos karu 
dėl to, kad komunistai ver
žiasi Į visą Indokinijos pa- 
siausali. Pietų Vietname esą 
anie 190,00(1 Šiaurės Vietna-!A 7 jmo kariuomenės, Kambodi-'
joje — daugiau nei 50,000. Izraelio ambasadorių* Washing- 
o Laose — apie 90.000. Jei- ,one Yitzak Rabin me
nu komunistams pavyktų už-• > J «7 *- tu laikraštininkai-

Dėl kilusių nesusipratimų 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovų aprašymų išleidimo 
klausimu atsistatydino L.V. 
Sąjungos Ramovės centro 
valdyba. Nauji valdybos rin
kimai numatyti balandžio! 
mėnesi korespondenciniu 
būdu.

gų spaudimo pietų Vietna- maištauja Reggio Calabria 
mo kaikurie daliniai buvo mieste dėl to, kad ne jis. o Į 
priversti pasitraukti net iš kitas miestas buvo valdžios 
keturių užimtu vietovių. Bet parinktas apygardos centru.
pastaruoju metu i Laosą ga- ’.aeJLa ?axa^ panagios 

; benama dar apie 15,000 pa- P1'^žasties kilo nausės L A-
pildomos pietų vietnamiečiu mieste, nes 11 čia cent

ru buvo parinkta Pescara. 
kariuomenės, :r numatoma, [pykusi minia išvaikė seime- 
kad mūšiai ea.i tęstis dar ii- jj0 p(>sėdi. užpuolė partijų 
gai, kol bus pasiekta kokios butines ir kaikuiių politinių 
persvaros. vadų namus. Per 100 asme-

„ , , , . . . i nų sužeista, jų tarpe apie 70
SaKoma, kad dabai Laose pOjjcininku. 

vyksta stipriausi mūšiai nuo
pat karo pi a< žios. ir žuvu- Iš Įtūžimo riaušininkai jau 
šiųjų abiejose pusėse yra bUVo besiskelbia nepriklau- 
šimtai. soma nuo Romos sritimi.

kaip pagerinti Sovietijoje 
katalikų religinio gyvenimo 

! sąlygas.
Tuo tarpu žinoma tiktai Kad Vatikanas jau seniai 

tiek, kad bombininkai pra- kalbasi su Kremi ūmi, nėra 
nešę. jog tas sprogimas esąs jokia naujiena. Spėjama, 
protesto ženklas prieš ame- kad kard. Carasoli yra jau 
rikiečių žygi Į Laosą. ne kartą slaptai buvęs Mask-

Kadangi bomba sprogo voje. Jis yra slaptai vedęs 
naktį, tai sužeistų ar žuvu-i derybas su Lenkijos ir Cė
sių nėra. Bet tas faktas vis- koslovakijos vyriausybėmis, 
tiek rodo, kad net centrinės Jis neseniai derėjosi ir su Ju- 
valdžios ar Įstatymų leidi-' gosią vijos di. įtorium Tito 
mo būstinės nesugeba apsi-Jr atnaujino su Jugoslavija 

j saugoti nuo teroristų, ir nė-’ diplomatinius santykius. D?- 
I ra o-arantiins L-oJ 0,1.-;z, bar ten kunigai prisiekia iš

tikimybę Jugoslavijos kons
titucijai.

Neteks stebėtis, jeigu ir 
Lietuvos dvasiškiai ims pri
siekinėti ištikimybe okup. 
Lietuvos konstitucijai.

Amerikiečių ir pietų viet- “

Švedijoje streikuoja mo
kytojai, geležinkeliečiai ir 
kitu Įstaigų tarnautojai. Pa
skelbė streiką ir 3,000 kari
ninkų, kurie turi taip pat sa
vo uniją. Įtempimas didelis,' 
nes ivyko net susišaudymų.!

Į Chicagos miesto tarybą ' 
kandidatavęs lietuvis Juo
zas Bacevičius rinkimus pra
laimėjo.

namiečių bet koks tarne La- Rytų Berlyne pastebėtas 
oso fronte pasisekimas labai 393 pėdų ilgumo urvas, ku- 

i nervina sovietus ir komunis- r’s iškastas iš sugriauto na
mo ir vedė i Vakarų Berly
ną. Juo kitą dieną rengėsi 
pabėgti 17 asmenų, bet jų 
tarpe būta išdaviko, kuris ta

tinę Kiniją.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBOS NAUJAS

ADRESAS:
2606 VVest 53rd Street, 

Cibcago, 111. 60629.

Tel. 778-6900 ir 778-^901

ra garantijos, kad tokie Įvy
kiai nepasikartos ir kitą kar
tą. saugumo pareigūnams

Lenkijoje sumažino
»
maisto kainas

I enkijos darbininkai nu- 
vert‘" partijos vadus ir pa
keitė vyriausybę, kai ši pa-

' kėlė maisto kainas Naujoji 
! vyriausybė buvo pri versta 
atšaukti kainų pakėlimą, ir 
tas atšaukimas Įsigaliojo nuo 

į kovo 1 dienos.

Liechtenstei n o vyrai

prieš moteris
Vasario 28 d. Liechten- 

steinas balsavo, ar duoti mo- 
, terim Įveja? teises, ir 1,897 
balsais prieš 1,817 nubalsa- 

, vo moterim tų teisių neduo
ti. Prieš 3 metus tą pati klau-1 S

Panašus tunelis Berlyne Kirpėju unijos prezidentas Jo- j simą balsuojant, skirtumas 
buvo aptiktas ir seniau. sePb de l’aoia, G\ melu. kartui buvo daug didesnis.

su dar d\iem kitais asmenimis! §lUo metu Liechtensteinas
Cali universitete Kolum- kaltinamas, kad paėmę> daugiau ' yra vienintelė Vakaruose 

bijcj kilus riaušėms, žuvo 15 rei s lOMOii kyšių tai. jog Į valstybėlė, kur m- ' vs ne- 
dešimtys s«<lkn unijos pensijų Į turi lygių su vyi; Isavi-

londo S7.5 mil. paskola

paslaptį išdavė policijai.

asmenų ir kelios 
sužeista. 1 mo teisiu.



Puslapis antras KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 9, 1971 m. kovo 2 d.

Tragiška žymaus kalbininko
prof. Jono Kazlausko mirtis

į
Praėjusių metų spalio mėnesi Vilniuje ii- visoje oku-1 

puotoje Lietuvoje plačiai pasklido žinia apie Vilniaus 
universiteto buv. Filologijos fakulteto dekano, lietuviu 
kalbos katedros profesoriaus dr. Jono Kazlausko dingimą. 
Susirūpino jo šeima, kolegos kalbininkai, studentai, bet 
okupuotos Lietuvos spaudą apgaubė paslaptinga tyla. 
Tik praslinkus daugiau kaip šešiom savaitėm iš "Litera
tūros ir Aleno" (1970. XI. 21) sužinome apie netikėtą dr. 
J. Kazlausko mirti, ir tik gruodžio! d. Lietuvos komunis
tų parti'jos organas „Tiesa“ paskelbė, kad profesorius, 
spalio 8 d. išėjęs iš Lietuvos Mokslų Akademijos biblio
tekos. dingęs, o lapkričio 17 d. jo lavonas buvęs rastas 
Neries upėje, Vilniuje. Atseit. J. Kazlauskas prigėręs.

Ta oficialiai paskelbta mirties priežastis 
neįtikinanti. Okupuotoje Lietuvoje yra Įsigalėjęs papro 
tys, kai miršta koks mokslui, menui ar kuriai nors sričiai Į 
nusipelnęs žmogus, tuojau Įstaiga, partija ar visas būrys 
mirusiojo artimųjų paskelbia žinią „Tiesoje" ar kituose 
laikraščiuose, pranešama laidotuvių tvarka, kai kada
duodamas ir gydytojų pareiškimas, kuriame nurodoma I 
ir mirties priežastis. Nors J. Kazlauskas buvo vienas iš 
pačių iškiliausių jaunosios kartos lietuvių kalbininkų, nuo 
1968 m. rudens iki 1970 m. pavasario Filologijos fakulteto 
dekanas, 1965-1970 m. Valstybinio aukštojo ir specialiojo j

visiškai

Slaptosios tarnybos viršininkas Charles E. Peyton rodo 
klišes ir padirbtus pinigus, kurie buvo konfiskuoti St. 
louis. Dvylika žmonių buvo suimta. Padirbtų pinigų (po 
$20) buvo rasta per 1 milioną dolerių.

mas nebūtų sutrukdytas ir agentūra skelbia, kad Ku- jau jiems ne galvoje“. Priki- 
kad jis būtų dar vis gėrės- dirka gyvas ir gyvena nau- šamas ir latvių nenoras nie 
nis. jame bute Klaipėdoje ir kad pagrindinio rašyti apie Lėni-

į nubaustas laivo kapitonas ną. Jie pasitenkiną tuo, ką 
Be to, redakcija prašo p0pov. parašo rusai. - ..

kuo daugiau informuoti a- | v •♦•v v a-- • v a
; pie vietos gyvenimą, o suge-• „Taigi, ar ne „baisūs“ da- . . . skundžiasi, aa
i basčius rašyti atsiliepti ir i- lykai dedasi Tarybų Sąjun- ’ ojai nekui įa ilgų ap> ga
lvai riais opiais mums reika- goję — jau rusai baudžia 'y.Peinai ik viena apysaka 

rusus. O Simas Kudirka lais- susilaukė didesnio dėmesio.
vas vaikšto po Klaipėdos Latvl« ta,?’'t?1- sak°- >į,au 
Taikos prospektą“, sapalio- lasyti poeziją. Ruo-
ja Kazys Rimbas. .siama daug literatūros va-
J katu, ir eilerasciai keliauja

Taip Vilnis rašo vasario Per rankas. Mat, poetiniu 
23 d., kada jau vasario 12 d.! glaustumu ir taiklumu gali- 
spauda ir radijas pranešė ma geriau savo širdį issaky- 
kitą žinią, kad Kudirka se- ti negu ilga apysaka. Pavyz

džiui. Nora Kaina posmuo-

lais.

BIMBA KALBA SENUS 

POTERIUS

Nors. Antanas Bimba ir 
gavo garbės daktaro laips
nį, bet istorinės tiesos ne tik 
regerbia, o ir nenori jos iš 
kitų lūpų girdėti. Štai „Lais
tės vasario 19 d. numery jis 
’abai pyksta ant JAV už
sienio reikalų ministro Wil- 
’iamo Rogerso. kad tas sa
vo rašte Vasario 16-sios 
nro?a Lietuvos atstovui J. 
Kajackui pakartojęs, jog 
Lietuva buvus „prievarta 
inkorporuota Į Sovietų Są
jungą“.

Pagal Bimbą, tai esąs se 
nas melas. Ir šis 
garbės daktaras“ sako, esą, 
Rogersas nežinąs istorijos ir 
todėl „sėdi ne savo vietoje“,Tačiau netrukus jo santykiai su partija Įsitempė. Jis f...................

vidurinio mokslo ministerijos leidžiamo kalbotyros žur- i nepakluso partijai, atsisakydamas toliau eiti dekano pa- i įr taiP aiškina pats tą istori- 
nalo „Baltistica“ atsakingasis redaktorius, nuo 1963 m J reigas, nes norėjo daugiau atsidėti mokslo daibui ir, be -J
komunistu partijos narys, bet okupuotos Lietuvos spauda ’ t0’ norėj° pasiruošti lietuvių kalbos kurso pakaitoms, nes : „Kiekvienas lietuvis žino, 

rirt;oi?o; i buvo kviečiamas to kuiso skaityti i Pennsylvanijos 1 J 
tini universitetą Amerikoje.

nutylėjo jo dingimą ir lapkričio 17 d., kaip oficialiai v 
liau paskelbta, suradus jo lavoną Neryje, nei Vilniaus 
universitetas. nei jo draugai spaudoje nepranešė apie 
profesoriaus mirti, nepaskelbė ir laidojimo tvarkos.

iš Vilniaus gamomis žiniomis, J. Kazlauskas palai
dotas lapkričio 20 d. Antakalnio kapinėse, laidotuvėse 
dalvvavo daugvbė žmonių, sudėtos krūvos v
atsisveikinimo kalbas pasakė trys lietuviai 
(Jonas Palionis, Vytautą Tažiulis, Algirdas Sabaliaus
kas), rusas kalbininkas btepanovas iš Maskvos, latvių
kalbininkė A. Laua, Plienu vidurinės mokyklos mokytoja 
ir poetas Alfonsas Maldonis. Būdinga, kad prie velionio 
kapo nekalbėjo nei universiteto rektorius J. Kubilius, nei 
Aukštojo bei specialiojo vidurinio mokslo ministras H. 
Zabulis, nei artimas klasės draugas rašytojas J. Marcin
kevičius, nei partijos atstovas.

Tik palaidojus J. Kazlauską, rytojaus dieną iš „Lite-

niai jau miręs.

Matyt, ta pirmoji žinia, 
apie „Kudirkos laimingą 
gyvenimą“ yra Rimbui ir 
Vilniai patogesnė propagan
dai, nes, greičiausia, ji pa
čių komunistų ir paskleista.

Nors negalima patikrinti 
ir antrosios žinios visiško 
tiki ūmo, bet ji vis dėlto yra 
patikimesnė, nes jau čia lai- 

. .. ve Kudirka buvo iki sąmo-
įstonjos n-g netepim0 sumuštas, o 

po žinomų sovietinių tardy
mų metodų yra dar daugiau 
galimybių, kad jis jau mi
ręs.

anijos valsty- ]-ad per laisvus ir demokra-i 
tinius rinkimus buvo išrink-; 

i tas liaudies seimas,

gaTaigi, tik viena Vilnį 
Ii iš žmogaus mirties juoktis.

Be to. Vilnis galėtų para-
T... . - -f ♦ t v u v •’ ’ m, - k Iia& kuns švti. ir koks tikras Simo Ku-
Is lietuvių pusespu arta J. Kazlausko is.-yK.mw, bet, turėjo pilniausią teisę kai- di,.kos ,ikimas Juk -j 

Maskva pasakė met": 19 <0 m. kovo 10 d. rusiškai rasy- ■ bėti visos tautos vardu ir ku-
tame laiške Pennsylvanijos valstybinio universiteto vice- j ris kreipėsi i Tarybų Sąjun- čaltiriu'r Jai o-i nereikia 
prezidentui akademiniams reikalams SSSR Aukštojo ir gos Aukščiausiąją Tarybą re‘mtis kažkokių ^buržuazi-

ainikų ir gėlių, specialiojo vidurinio mokslo ministeri jos Užsienio santy-, su prašymų, kad ji Lietuvą nių agentūrų ‘pranešimais 
ai kalbininkai kių valdybos vii šininkas L. Bažanov pranešė, jog „ryšium Paimtų i tarybinių tautų jeigu Kudirka tikrai gyvas,R -------------- ----- — gyvi

su akademiniu apkrovimo darbu Vilniaus valstybiniame seimą. Kaip žinia, tas pi a- yj]nis turėtų smulkiai ir
universitete prof. Jonas Kazlauskas neturi-'galimybės ar- b^v0 patenkintas ir tiksliai aprašyti, kur. kada

Lietuva tapo lygiateise Są- h. kaip jis ten buv0 „apdo. 
jungos nare . vanotas“ nauj'u butu ir koks

taniausioje ateityje išvykti Į Pennsylvanrjos valstybini 
universitetą skaityti lietuvių kalbos kurs# paskaitų“.

sprendimas J. Kazlauskui nebuvo praneš
tas. Tik birželio viduryje, kai Vilniuje vyko Antrasis vi
sasąjunginis baltistų suvažiavimas, iš koųfereneijos da
lyvių jis sužinojo apie Maskvos nutarimą.

Maskvos

ja:
Jūra, tu driksti 1
palikti, taada ka esi... ' 
Jūra, tu driksti : *
Kopėc. nedrikstam mes? 1
(Jūra, tu drjsti 
Būti, kas esi...
Jūra, tu drįsti:.
Kodėl nedrįstam mes?)

♦ *

Kritikė Vallentina Eisule 
pasakoja:

„Mūsų literatūros prieša
kyje dabar stovi poezija, kai 
lietuvių ir rusų pirmauja 
proza. Tiesa, prozą rašo ir 
mūsų rašytojai. Gali būti, 
kad iie kryžkelėje naujo ke
lio?“

Senuose keliuose, matyti, 
nieko gero nėra, nes parti
jos pirmasis sekretorius pri
kišo: „Stoka filosofinės pa
žiūros Į gyvenimą ir sugebė
jimo žmogų bei tautą giliau 
Įžiūrėti ir pristatyti skaity
tojams“. • , ,* * ♦

Prof. Ziedonis prieina iš
vados. kad dabartinė latvių 
šviesuomenė giliai gerbia 
gimtąją kalbą, tautos tradi
cijas ir kultūrą. Ji siekial 'jo adresas. Tai būtų komu- . . , .

’ Čia mes galime priminti nistu reikalui labai naudin-. praeitį kaip nors sunsti su 
Bimbai kitą visiškai pana- ga. Bet. matyt, tas „butas“ i dabartimi ir nuneštai ateitį 
šų sovietinės istorijos įvykį: ar tik jau nebus kur nors

. kapinėse, dėl to ir Vilnis, ir 
Stalino valymų ir „teis- Lietuvos spauda tyli. 

mų“ metu senieji bolševikai
Zinovjevas, Bucharinas ir. 
kiti labai prašėsi sušaudomi.!

tautinius bruožus. Bet tam 
kliudo, Vinco Kudirkos žo
džiais, „gardaus valgio 
šaukštas“.

Ir po kelių mėnesių J. Kazlauskas išnyko iš gyvųjų 
ratūros ir Aleno (1970. XI. 21) pirmą kartą patiname taipo. Žuvo didis mokslininkas, vos sulaukęs 40 metų.
apie kalbininko mirtį: trys lietuviai profesoriai (Jonas Lyg kokia juodojųranka per pusmetį išretino lituanistų ir dėl to buvo sušaudyti, ir, VėliauriameLituanusžur- 
Balkevičius. Vytautas Mažiulis ir Juozas Pikčilingis) pra- gretas: 1970 m. gegužės 9 d. mirė kalbininkė Elzbieta viskas baigėsi teisėtai ir ge- najo numeryje latvis prof. 
nešė. kad „pačioje kūrybinių jėgų jaunystėje netikėtai Mikalauskaitė, liepos 12 d. staiga mirė įžymus lietuvių rai... Jeigu tuo metu Sovie- i Arvids Ziedonis.jr., apžvel- 
mirė mūsų kolega, talentingas mokslininkas ir pedago- liteiatūros istorikas Jurgis Lebedys, spalio — lapkričio tijoje būtų buvęs Antanas sja sovietinės Latvijos lite- 
gas". Tačiau nė žodžiu nepaminėta J. Kazlausko mirties mėn. tragiškai žuvo Jonas Kazlauskas, spalio 29 d. —1 b *aip Pat patekęs ratūros temas. Jis dėsto sve-
laikas. vieta ir aplinkybės. Pažymėtina, kad Lietuvos ko- žodynininkas ir dialektologas Juozas Senkus, lapkričio
munistų partijos oficiozas Tiesa" neįsidėjo to trumpo gale — literatūros istorikas Kazys Umbrasas ir dailės is- 
trijų kalbininkų pranešimo. Tokia „Tiesos“ laikysena iš- > torikas Stasys Budrys.

(ELTA)

SPAUDĄ BEVARTANT Vienas latvis chemikas sa
vo technikiniame žurnale 
Rygoje rašė:

„Nelatvių nuošimtis Lat
vijoje padidėjo ir didėja. Be 
to. latviai labai veržiasi i

duoda partijos ir tam tikru valdžios organų įvykdytą nu-1
sikalstama darba. į

1I
Ir kai okupuotoje Lietuvoje, išeivijos spaudoje ir Lie

tuvai skirtose radijo programose pradėta keiti prof. J.; 
Kazlausko tragiškos mirties priežastis, net 17 dienų pra- < 
slinkus nuo tariamo suradimo lavono Neries upėje. "Tie- j 
sa" ir „Sovietskaja Litva“ gruodžio 4 d. paskelbė astuonių i 
gydytojų komisijos pranešimą, kuriame tvirtinama, jog J. 
Kazlauskas prigėręs Neryje. Kad išsklaidytų nemalonius 
gandus, medicininės komisijos ekspeiiizės akte rasta rei
kalo pabrėžti, kad "kūne nerasta sužalojimų, būdingi! 
kovai ar savigynai" ii- kad lavono organuose neaptikta 
„nuodingų cheminių medžiagų". Ir paskelbus gydytojų 
pareiškimą, tikroji J. Kazlausko mirties priežastis paliko 
apgaubta paslapties. Tačiau šį kaitą J. Kazlausko mirties 
kaltininkas pats išsidavė, nuslėpdamas profesoriaus din
gimo faktą, partijos organas „Tiesa", nutylėjęs tragišką 
mokslininko mirtį beveik du mėnesius, iki gruodžio 4 d.

Ką kiti rašo?
j persiųsti, pranašauja, kad 
kai kurie periodiniai leidi
niai užsidaiyš. „Draugas“

Jau rašėme, kad netrukus -vra 7*^ 'fe?™* *«?- 
mis laikytis, tačiau reikia 
atitinkamo nusiteikimo, ir iš 
tų. kuriems mūsų dienraštis 
patarnauja."

LAIKRAŠČIU PADĖTIS 

VIS SUNKĖJA

vėl pabrangs paštas. Tą y- 
patir.gai pajus laikraščiai: 
pirmais metais laikraščių 
siuntimas paštu pabrangs 30 
',, o po 5 metų—net 145G.

Stalino nemalonėn, mes ne-; kalbas” Muhlenbereo’ I”H pasiekia, bet abejojame, kad ir jis, ėe-'Lugijoj^kllen“K

■nra^-rsSa^oma^oua?'"' veda„ten ™siškll stu.diW kitose respublikose. Pastebi- 
praeis sušaudomas, o 5>ian-į cen+rą. j$e to. redaguoja ir žvmus ^umpnkėiima^
dien kitas toks „garbės dak-’ Baltic Studies biuletenį. ' prisirišimo nrie žemės- prie 
taras“ galėtų rašyti, kad A. Į ,prisirisimo pne žemes, pne
Bimba laisvu noru prijungė! Jis sako, kad užsienio lat- P11™05 Pr°g°s ūkiai aplei-
savo kaktą 
vamzdžio.

prie šautuvo! viai tik palyginamai nese- džiami‘
* » ♦

Dar nedaug laiko tepraėjo nuo J. Kazlausko mirties. 
Dėl laiškų cenzūros iš okupuotos Lietuvos tepi asiveržia 
nuotrupinio pobūdžio žinios. Vieni tvirtina, jog J. Kaz
lauskas nuskendęs Neryje, kiti — nusižudęs. Abidvi ver-j 
sijos neįtikimos. J. Kazlausko likimui lemiamos reikšmės 
turėjo pašliję santykiai su partija. Jau stodamas į Vil
niaus universitetą J. Kazlauskas buvo susidūręs su kliūti
mis. nes Prienų vidurinės mokyklos komsomolas nedavė 
jam reikalingų rekomendacijų. Bedirbdamas universitete, 
J. Kazlauskas, kaip ir kiti profesoriai, turėjo atiduoti 
prievolę partijai. 1967 m. atidarė aukštųjų mokslų dės
tytojų konferenciją lietuviu kalbos klausimais, skirtą Spa-Į 
iio penkiasdešimtmečiui • mėti. 1970 m. vasario 14 d. 
„Tiesoje“ J. Kazlauskas. Kaip Filologijos fakulteto deka
nas, davė platų pasikalbėjimą lietuvių kalbos tyrinėjimo

Net amerikiečių laikraš
čiai rašo, kad dėl to nevie
na? leidinys turės kelti pre
numeratą. Bet tie laikraščiai 
turi didelius tiražus, jie dau
giausia išplatinami tame pa
čiame mieste arba išvežio-

Tą patį nori pasakyti ir 
"Keleivis" ir to pat prašyti 
savo skaitytojų — suprasti 
padėtį ir padėti leidėjams 
visas kliūtis nugalėti, kad 
"Keleivis" galėtų drąsiai 
pirmyn žygiuoti.

O padėti yra visokių bū- 
prenumeratos sa

vanoriškai pridėti auką, ra
jami surkvežimiais. Kitoj jy. pVle 
padėty yra lietuviški laik-1
rašeiai, Ju daugiausia siun- girti savo pažįstamus „Ke- 
čiama pastų, todėl ir pašto leivi" išsirašyti, užprenume- 
tarifų pakėlimas juos ypač ruoti jį kaip dovaną viena 
sunkiai prispaus. ar kita proga, duoti skelbi-

j mų ir 1.1.
Draugas vasario 19 d. tuo

reikalu rašo: | Už visa tai -^Keleivio“ lei-i
! dėjai bus labai dękingi.

„Apie tai mūsų skaityto- j
jai turėtų žinoti ir susida- "Keleivis" leidžiamas ne

Juk visi žino, kad į taria- j ra. 
mą liaudies seimą visi kan- į 
didatai buvo tik komunistų 
partijos parinkti ir jų tega
lėjo būti tik tiek, kiek buvo 
reikalinga išrinkti; kad rin
kimuose dalyvavo tik turin
čių teisę balsuoti mažuma: 
kad rinkimų duomenys jau 
buvo paskelbti per Maskvos 
radiją dar rinkimams nepa
sibaigus: kad taip išrinkti 
atstovai nebuvo jokie lietu
vių tautos valios reiškėjai ir 
jie neturėjo teisės kalbėti 
tautos vardu.

Kad taip buvo. visi žino
me, žino tai ir pats Bimba, 
bet jis vistiek kartoja senus

i niai pradėjo domėtis dabar T, . . A . , ±
i jų tėvynėje rašoma literatu-1 ŲCT apysakų vietoje ląt-

viai rašo daugiau trumpūs 
vaizdelius, kuriuose kartais

Iki Stalino mirties Latvi-ikaiP patarlėje ar anekdote 
jos rašytojai buvo verčiami koncentruota1 išsakoma pa- 
neišeiti iš “socialistinio rea-: ^‘nduie mintis Pav., vie- 
lizmo" vėžių, todėl jų kūri-7as Latvijos gy-
niai dažniausiai būdavo tuš-' ventojus palygina su akme- 
ėiaviduriai ir silpni. Pidau-' krūv? Pr‘e. brangakmenių 
gauti jaunoji karta pradėjo krautuvės. Tie lauku akme- 

: nys klausia brangiuosius ak- 
tokia literatūra piktintis ir Į merĮėlius—-deimančiukus, e- 
ėmė reikalauti tiesos ir giles- i sančius laikrodėliuose :
nio dvasinio įžvalgumo. Vie
nas poetas sušuko:

Cilveks var cilveku graužt

„Kaip jūs ten patekote? 
Gal per protekciją?“.

Kitur sakoma:
„Mielės, žinoma, tešlą ke-

politinius poterius, lyg iš su- į 
gedusios senos plokštelės, i

Jaunoji karta. sakoma, 
AR NE PERSISKUBINO Liau tiek toli nužingsniavusi 

į pirmyn nuo „socialistinio re- 
! alizmo". kad kaikurie senie-i 

Vilnies vasario 23 d. nr.' stalinistai pradėjo būks-| 
skiltyje „Kasdien" kažkoks tauti. Tam yra būdingas ir, 
Kazys Rimbas bando juok- kritikės Sokolovos priekais

Dėl maizės. dėl slavas, dėl jja, ne vjen mielė-
lupatam. žmogus minta.“

(žmocus žmogų gali graužti 1
Dėl duonos, garbės ar sku- Ko latviU kūrėjai, nore ir 

dura) negalėdami visiškai atvirai 
pasisakyti siekia ir kuo gy
vena, galima spręsti kad ir 
iš poeto Auzins žodžių:

JUOKTIS? Kas daryt, kely paklydus, 
O gyvenimo jėgoms išsen

kant?

riusią padėtį suj>rasti. Ame- tam. kad kas nore pasipel- tis iš Simo Kudirkos tragiš- tas: „Liguistai galvoją pro-
. .................. ’ " vaikinai ėmė gyventi

įgai jau atlaikė už atitrūkę nuo visuomenės. Vi
rikiečių spauda ruošiasi ma- nytų. Jis yrą^v.isų skaityto- ko likimo. Girdi, "laisvinto- tingi

klausimais, kur išryškino ir Lenino mintis apie kalbą ir žinti savo numerių didumą, jų laikraštis, todėl visiems jų“ kuni 
jos kultūrą. kad būtų lengvesni paštu turėtų rūpėti, kad jo leidi- Kudirką mišias, o spaudos si visuomeniški klausimai

Lūpos kalba

Tėvynė,
Meilė,
Laisvė.

tartum mal
dą:

Žiūrovas



keiztvis, sa bostonNr. 9, 1971 m. k ’-0 2 d. Puslapis trečias

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA-

KAS SKAITO KAM, 
TAS DUONOS nrtAM. Amerikos Lietuviu Gyvenimas

DETROITO NAUJIENOS i Kas per vieni jie, ta šim
tinė? Ugi aainos ir tautinio 
šokio ansamblis BIRBYNĖ.

Paminėjome Vasario 16-ją metų jaunuoliai. Dirigento Kada? Kur? Sekmadienį, 
parinktos penkios melodin- kovo |ygįai 3 valandą,

Čia nekalbėsiu, kaip ne- gos dainos (dvi A. Biažins- Lietuvių 
priklausomybės šventė buvo ko, po vieną S. Sližio, T. Ma-
paminėta atskirų organiza- kačino ir \ . Paltanavičiaus) Kas rengėjai ir kokia pro-

HAMILTON, ONT.

Minėjome Vasario 16*ją

Vasario 14 d. j gimnazijos 
salę susirinko apie 500 lietu-; 
viu minėti Lietuvos nepri-! 
kiausomybės atstatymo pa-1

cijų, lituanistinių mokyklų, visiškai gražiai nuskambėjo. ga? Nagi, Lietuvių Fondo skelbimo sukakties. Čia da-, 
radijo valandų, parapijų. į O jau Šilainė, viena iš kelių vajaus detroitiškis komite- lyvavo ir nelietuvių: senato-j
Perdaug laiko ir vietos rei-, padų geriausių tautinių šo- tas šį lėtą koncertą rengia, rius Paul Yuzik, atstovų rū-i
ketų tokiems aprašinėji-! kių grupių visoje Šiaurės A- kartu jį jungdamas su pačiu mų narys P. Alexander. j
mams. nes Detroito lietuviai • merikoje. keturis šokius at- LF vajumi. Pirmą kartą va- miesto majoras Vic. Copps'
Vasario Šešioliktąją visada; liko tiesiog pasigėrėtinai. , jaus pioga pobūvį turėjome ir kiti.
mini keletą aienų ir dauge-

liaudies sluoksnių atstovai, rinktų aukų rezultatus, tai sėdėjo prie stalų ir koncerto J3- Be to- kalbėjo ir Alexan- 
turėjome maloniai nustebti: klausėsi valgydama pilnus der, Copps. latvių ir estų at- 

Minėjimas įvyko 1971 m. salėje surinkta 3,774 dole- pietus. Šį kartą kitaip pada- stovai.
vasario 14 d., trečią valandą, riai. arba keturiais šimtais; iyta; pirma bus išklausytas
Mercy kolegijos McAulev daugiau negu pernai, arba Birbynės koncertas, o vaišės Meninę programą atliko 
auditorijoje. Ta auditorija septyniais šimtais daugiau bus tik po to. Koncerto pub- Gyvatai o šokėjai, mergaičių į 
talpina apie 900 žmonių, ir neęu užpernai, arba kuo ne’lika klausys Lietuviu namų it* parapijos chorai ir Auku-j 

tūkstančiu daugiau regu' didžiojoje salėje, o vaišės ro vaidintojai.
prieš trejetą metų, žodžiu—, bus šalutinėje, sporto salėje. _ i
bene rekordinė suma išvis. jr tai .bus ne pietūs, o tik Buvo ir montažas ’’Musų

XT ... n u. j kokteilis, kava ir kepiniai. į tėvynė“. Matėme kunigaikš- 
Nors ir šįmet kalbos buv o, čių laikus, vaidilutes ir kt.,

kas Bernardas Brizgys. Po oerilgos, bet iš minėjimogrį-J Grįftart prie programos deja, nebuvo nieko iš, 
trumpų sveikinimo žodžių, zome džiugiomis širdimis.' atjikįj kovų dėl nepriklausomybės i
minėjimui vadovauti jis pa- Prisiauginę šimtines mus su- iavintas’ dirie-entės muzikės vėlesnių laiku. ;
kvietė jauną teisininką Arū- prantančio jaunimo, prisi- D į gkrinskaitės - Vilkon- Programa užsitęsė per-

W ikyietę tą jaunimą prie viso- diriguojamas jauni-' da"Ta™ f ' C
! kių darbų (nuo demonstia- m0 choras, kurio repertuare " Pr L

Jūros šauliams vadovau-J cijų už Bražinskus, Kudirką. gjrfj;me vjsa eilę lietuvių
jant, įvairių organizacijų at- Simonaičius ixi talkinimo jjauf|jes jr harmonizuotų ct CATHARINFš ONT
stovai (o čia vyravo unifor- nepriklausomybes šventes dainų šokiams vadovauja ūpu
muoti skautai, šauliai, atei-* minėjimui), didesniam peši- Ąjdona Dargytė - Byszkie- Mūsų naraniios komitetą*
tininkai) įnešė vėliavas. • mizmui dar neturime jokio wjcz, šokėjai yra to pa ' ų pa p jos o teta*

ji buvo pilnutėlė.

Oficialiąją dalį, arba iš
kilmingąjį aktą, atidarė Or
ganizacijų Centro pirminin-

Po visos eilės nusiautusių tornadu Seimes. Tenn. vietovėje liko tik griuvėsiai ir laužas šiukšlynas.

CONNECTICUT KLONIUOSE
HARTFORD. CONN.

Amerikos ir Lietuvos žymių 
vyrų portretais — Washing- 
tono, dr. J. Basanavičiaus, 
dr. V. Kudirkos, A. Smeto-

Kaip mes minėjome 

Vasario 16-ją? Sraigių balius

Prieš tai prie garbės stalo 
scenoje jau buvo pakviesti 
garbės prezidiumo nariai: 
buvęs Altos pirmininkas An
tanas Rudis, buvusi Detroi
to miešto tarybos narė teisių 
daktarė Mary V. Beck, gen. 
Jonas Černius, Altos direk-

pagrindo. ties ansamblio dalyviai. krečia juokus

Thomas Meskill ir miesto 
majore Ann Uccello Vasario nos.
16-sios proga paskelbė ati
tinkamus raštus. Gubernato-; 
rius su šeima dalyvavo ir iš- •

! Lietuvos nepriklausomy- kilmingose pamaldose tuo i Lietuvių klubo valdyba
■ bes atstatvmo paskelbimo noi 6<lamas Parodyt* lietu- vasario 20 d. surengė srai- 
sukaktį Hartfordo lietuviaiT*"18 savo palankumą. Igių (klemsųl balių. Tai pir- 

i kasmet mini iškilmingai. Ši- Vasano lo-ją ant kapito- j moji šiemet klubieeių pi a- 
liaus plevėsa vo Lietuvos tn-' mogele ir gal būt paskuti-It t? Mūsų parapijos komiteto taip jie tą istorinę dieną pa- * J

čia ne tik visus LF narius- n?nai taip nusigyveno, kad minėjo .. šiemet vasano 14.. P
šimtininkus ir tūkstantinin- pmi^ams asnycioje nn i Minėjimas nrasidėio baž ' Šis tas apie klubąLietuvių žurnalistų sąjun- kus> bet lygiai ir visą visuo- n.et Pad?nus I”"‘lnelesnetu- Mmej.mas prasidėjo baz-, s P

gos centro valdyba po be- menę. Koncertui ir vaišėms ^“šypSmle^i su- liavomi’s lietuviams karo ve-' Lietuviu klubas šiuo me- 
veik penkių menesių per- tebus vienas bilietas, kuris cys 1 4 *>u

Septynioliktas LŽS c. v-bos 

posėdis
nio ji (?)

VMK

Silkių pietūs

tore Elzbieta Paurazienė ištraukos posėdžiavo Detroite kainuos 5 dol. asmeniui, o P^usią skrybėlę arba į iš 
Dloco pirmininkas Bernai-, vasario 12. Nors vakaras bu- studentams po 3 dol.
das Brizgys. žuvusiuosius, Vo po naujos sniego griūties, sama! „ • v
už laisvę pagerbiant, šviesas! nors šešias mylias reikėjo Nepamirškime: kovo 14 baznycios pajuokimas.

SLA 124 kuopa kovo 28 
d. 1 vai. popiet Lietuvių klu
bo salėje ruošia silkių pie-

pagrindinis kalbėtojas buvo nes išgraižausių Conn. vals-' tus. Neišsigąskite tokio var- 
Romas Kezys iš New Yorko. tijos lietuvių klubų. Klubas' do: pietūs bus geri, kaip vi- 
Meninę programą atliko mū- turi didelęsalę ir dvi mažės-i suomet. Tad iki pasimatymo 
sų pagarbos nusipelnęs Aido nes sales,gražų svečių kam-; silkių pietuose!
choras, kuriam vadovauja bari (biblioteką), papuoštą’ Luckienė

teranams, ramovėnams, ir tu yra didžiausia mūsų or- 
šiukšlių ištraukta popierinę skautams, ir baigėsi Lietu- gamzacija. bet ne veikliau 

i dėžutę. Tai yra tikinčiųjų ir vių Piliečių klubo salėje. Čia »a. Klubo patalpos yra vie

užgesinus, su žvakėmis ran-j beveik valandą važiuoti tar- Lietuvių namuose Birbynes 
ko’je atėjo į sceną trys mer-1 §h ta mašina, bet posė- koncertas! 
gaitės, kurių viena. Laima; dvje nedalyvavo tik vienas 
Tautkevičiūtė. padeklamavo |c- v-bos narys Vladas Min- 
Bernardo Brazdžionio eilė-'gėla, o ir tas ne dėl oro, o 
raštį-maldą ”Be motinos tė-: dėl ligos. Buvo tiesiai nuo- 
vynės“. Invokacinę maldą Į stabu, kad į posėdi truputį 
sukalbėjo šv. Petro parapi- Į pavėlavęs atvažiavo ir mūsų 
jos klebonas kun. \ iktoras tolimiausias akty v us narys 
Kriščiūnevičius. Michigano i Pranas Turūta iš Grand Ra- 
valstijos gubernatoriaus į pįds, Mich.. tad iš už 200
William G. Milliken prokla-; mviiu ; . • o- tz
maciją, kuria vasario 16-ji į * ‘ ! įuostos Elenos ir Simo Ku , frontą rikiuoiasi*1
yra skelbiama Lietuvos ir Nore šiame posėdy pasi- m^“™i Garfnerio 'krUU d^okrltų 
hetuvių diena visoje vaisto- jutome lyg ir be mandato. -J.^aV matonfc ir d™ ‘«a- komunistų partija, re-1 
joje, perskaitė Stefa Blizgy- nes jau ketvirtus metus sė- ja’. ao ... voliucinis ^aiūdis socialistutė, o panašią Detroito mero dime, nors daug laiko skyrė-: ^ -art.em^ reikės vouumn.s^jud^ sumanų

pomari Gnbbs proklamaci-1 me naujos c. vaidybos rinki-: K .]u) partijos ir baltųjų (na-
jų — Antanas Paskųs. Abu mu klausimui, bet atlikome! k Aai.‘,.^a!'. ‘ '. •. i • • • w* ■ ■skaitytojai yra jau šiame 
krašte gimę jauni studentai.

Tikintis

URUGVAJUSAlfonsas Nakas
muzikas J. Petkaitis, mer
gaitės pašoko kelis tautinius 
šokius, ir lituanistinės mo- 

Juškų šventė kyklos mokiniai suvaidino
Vasario 7 d Bronė ir A-1 Urugvajaus mažosios par- vaizdelį iš lietuvių kovų su 

leksas Juškos'minėjo savo tijos jungiasi į bendrą fron- kiyžiuočiais.
vedybinio gyvenimo 40 metų *4’ kad galėtų laimėti šio ru-: 
sukaktį. Iškilmės buvo su- dens rinkimus.

GARDNER, MASS. Sunkiai vyksta bendram 

frontui

Valstijos gubernatorius

£ Z

SIIINT1NIAI-D0VAN0S 1*$
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Į LIETUVĄ IR USSR! 
SENA PATIKIMA E I R M A

įkaičiu

Ilgesnes kalbas pasakė 
Antanas Rudis, specialiai 
čia iš Chicagos atvažiavęs, ir 
panelė Merv Beck. A. Rudis 
apie trečdalį laiko kalbėjo 
vien argliškai, o vėliau lie
tuviškai, bet retkarčiais į- 
terpdamas angliškus paaiš
kinimus.. Todėl jo kalba už
sitęsė daugiau kaip tris va
landos ketvirčius. Labai en
tuziastiškai buvo sutikta ir 
išklausyta panelės Beck kal
ba. Kaip ir praeity, kai ji 
dar buvo didelė Detroito gy
venimo figūra, ji geriausiai 
kalba tada. kai kalba be pa
sirašyto teksto. Jos kalba 
septynis kartus buvo nu
traukta publikos plojimų.

ir "kasdieniškus“, arba ruti- i Liakiu Jiems dauS 
riškus reikalus. I LŽS cent-lme 
rinį skyrių buvo priimtas i Mirė
Nepriklausomos Lietuvos re-, Bronė Višniauskienė ga

vo Lūdną žinią iš New Jer- 
sey, kad vasario 10 d. Ne-

daktorius Romas E. Mazi
liauskas. Nutarta kovo ar i 
balandžio mėnesi išleisti1

cionalistų) partijos atskalos 
bei kitos negausios nariais 
organizacijos ir partijos;

Dar tik darbo pradžia, o 
jau prasidėjo nesutarimai. 
Krikščionys demokratai ir 
komunistai jau varžosi dėl

DAINŲ ŠVENTĖ BUS 

LIEPOS 4 D.

Ketvirtoji JAV ir Kana
dos liletuvių dainų šventė 
bus liepos 4 d. Chicagoje.

Šventėje dalyvauti užsi
rašė 31 choras su 1,000 su
augusių dainininkų. Daly
vaus ir 1,000 vaiku daininin
kų.

. . _. . . vvarke, įvykus chemijos fab- .
naują Prane>ejo numeri. O į rįke SprOgimui, žuvo jos bro- P^roenybės ir vadovybės. Su j *ventės išlaulu numafo-aP^e raujo» LŽ^ centro vai-, ^enis savuiis 46 m. am- krikščionimis demokratais| .. ; choristu
dvbcs i Likimų leiKalus te-j£įaus. j0 lavonas buvo ras- engviau^visiems suras- j 50 ke'iion’ė? i=iaidoms ap

mokėti — .$19,000.galėsiu parašyti tik po se- tas po 32 valandų. Palaido-’d bendrą kalbą ir gal rinki 
kančio posėdžio. ! tas vasario 13 d. Jereey Ci- mus laimėti. Komunistai

’ tv kapinėse. liaudyje neturi didelio pasi-
Posėdis įvyko kol. -Jono ‘ . tikėjimo, nes. kai per pasta-

Gaižučio ramuose. Be jo ir1 Velionis buvo gimęs Ra- ruosius 3 metus visos kairio- 
jau minėto P. Turūtos, daly-i keti jos kaime, Liubavo para- sjos srovės buvo uždarytos, 
vavo pirm. Vytautas Alan-• pijoje. Jis 1944 m. traukda- komunistų klubai, spauda iri 
tas, Vlada? Selenis ir siu ei-’masis rusų, pateko į aplamai jų sąjūdis nebuvo!

i Lenkiją, ten išgyveno 26 m. persekiojama.
Į ir sukūrė šeimą. 1

Liko liūdintys žmona, sū
nus. sesuo, brolis Bronius 
JAV-se ir brolis Pranas ir 
tėvai Lenkijoje, kurių laukė

lučiu autorius.

B i r b y n ė s koncertas 
LF vajaus proga

M. Kra«in«k*s

Šventė? komiteto pirminin
kas yra dr. Gediminas Ba- 
liūnas, repertuaro komisijos 
pirm. — muzikas P. Armo- 
nas.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

ir

254-4144 
BE 5-77*8

486-1886 
T \ 5-7560 

2" 1.7608

toliau aptarnauja nuolatos didėjanti klientų 
traciciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu, 

ei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
m e s dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jeigu ne. tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu 
J ū s būsite dėkingi mums.

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAšTl , IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
716 WALN’ T STREET

PHIIAD^LPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-U55
CENTRINĖ IŠTAIGA NEW YORKE:

220 Park Avė. South, New York. N.Y. 10003 
Tel.: 212—982 S410

nr i bet kuri mūsų skyrių ir atstovus:
PITTT PFT.PHJA. Pa. 19’23. N.Marshall S. W \ 5-8S7S 
PALTTMPR*A Md. 2J224. .3206 Eastrrn Avė. DI z-2374 
SO. DO8T0N". Mass. 02127. 390 W. Broadvvay A N 8.8764 
rilTCAGO. III.. BO622. 4^02 Archer Avė.
riITCACO. TJ1. 60622. 2242 W. CH'ca<m Avė.
PTFVFTAN’n. Ohio 44119. 7«7 E ’«5tb St.
DPTROIT MD6 48.21O. Micbicnn A^'e.
rr V7 A nr'r!T K’ T o'Po pi;-nbe+b Avė.

HAMTIUMCK. Mich. 48212. 1’4’5 Jos. Campan A. 365-0350 ?
TT p-TFCpn 11 CV>!»rtrr Oflk A’ O. 203---910.^0^5 ?
T’ANS»S f'TTV p'nn gfiiO2. i<* So Retlmu— AT 1-1757 * 
I jSKCRT P<?. C9I 000911.2^41 S”ncet PJvd. 389.1509 * 
1»TX»<T Po 00109 G4.Of; r>lvr| TTR O_«719 |

V’yvUįlYU K Vinn^Ud 9^" ren + rol Ą v. NE. 798.9^J.SJ o
X’r-\X’ ppiTATV. Coon OCO52. 97 Sfc»>tt’e Meadou- 99i.o«9q *
OVHH Vebr. i;.-91 <3r>. g9oH Cf 701 Q777 »
r> i P'f ' OUiz, azi'M rmo C«-o»o T*o«4 -m oooo Z
nTo-0'C.TiT’1> .'-TT T»O 1-000 OylĮ? TVUrrl \ vo CT> 1.0710 *
T'nrjirjTro *T V 1 4CO1 CQ9 TT.-fJenn Avė. P' *

VOpV V V 1AAO9 101 Firct A’'n 4.9090 <
cuvrinvpTccn r,«i 04199 199c_ o*»i a ve. T 4.9001 Z
ot? » "P’TTI? vrToc-b oqio9 1^,0 v °o+% Cf yn? 9 i«-3 t
COT’TTT PTirf^p v T 00009 1 (70 VVi?Loboor1 A vp 9-7 OI 10 t 
ll’Zopr'17'OTVT? 01CA1 Q9 ITirrlffOO St. ’7OO.«9«'7 J
'rr»i-\”rov KT T 0CC11 700’t tlieri- c* TV O.O1C9 |

VTVFT.AVD. N..T 08.260. Paries Uoli n’ tA. 691-8423
**********♦**♦****#♦*#♦♦»*♦♦#♦♦#**************♦**♦♦*******♦♦******♦***

Anapilio papėdėje, romą 
parašė Karolė Pažėrai-nas

tė, 27 7 psl., kaina $5.00. I? 
leido Lietuviškos Knygos 
Klubas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629.

PRAŠYMAS

atvažiuojant į Ameriką. J •‘Keleivio'’ «dministrar«
Miela, kai po sceną švais

tosi savas jaunimas, bet dar
džiugiau, kai jį prisikviečia Mirė Ona Ražinskienė, 83 ja prašo gerb. skaitytojus, 
iš kitur. ŠĮ kartą laukiame metų amžiaus, ir Antanas kurie keičia adresą, prane- 

nės tautinių šokių giupė ši-, jaunimo — ir tai ne kelių ir Radeckas, 63 metų amžiaus, iant naująjį adresą neuž-1
iainė. Choras imponavo ynu- ne keliolikos, o visos šimti- Abu palaidoti Gardnerio ka- ir senaii i Paragink savo pažįstamus
sumu ir 'jaunyste: scenon vos nės! — iš Kanados, iš To- pinėse. I Nepamirškite parašyti išsirašyti Keleivį. Jo kaina
sutilpo 73 jo dalyviai. 15-20 ronto. Koresp. j pašto numerio — .Jp codą metams $7.00.

Meninę programą atliko 
Stasio Sližio vedamas jauri- 
mo choras ir Galinos Gobie-

■įzC /r
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Virgilijus Noreika dainavo, Kvartetas išvyko j Vengriją 

Vokietijoje
Už Lietuvos ribų pagar

sėjęs styginis kvartetas iš
vyko koncertuoti i Vengriją. 
Jis ten 1959 m. tarptautinė
se varžybose išsikovojo lau
reato varda.

Solistas Virgilijus Norei
ka porą savaičių gastroliavo 
Rytų Vokietijoje. Jis daina
vo Berlyne ir kituose mies
tuose. Pasirodė ir televizijo
je.

Ordinai Įstaigoms

Paskutiniuoju metu eilė į- 
staigų apdovanota ordinais. 
Vilniaus universitetui Mask
va davė Darbo Raudonosios 
Vėliavos ordiną. Kauno Sa
lomėjos Neries vidurinei mo
kyklai — "Garbės ženklo“ 
ordiną, Vilniaus elektros su
virinimo Įrengimų gamyklai 
— Darbo Raudonosios Vė
liavos ordiną, Kauno indivi
dualaus drabužių siuvimo 
fabrikui "Mada“ — "Gar
bės ženklo“ ordiną ir 1.1.1

Kapsuko rajono "Bangos“ 
kolūkio pirmininkas Vikula 
Ribakovas "už nuopelnus 
vystant kolūkinę gamybą ir 
aktyvią visuomeninę veiklą“ 
ir Vasilijus Pismenčiukas 
"už nuopelnus patriotiniam- 
kariniam jaunimo auklėji
mui ir aktyvų dalyvavimą 
visuomeniniame gyvenime“ 
apdovanoti garbės raštais.

Mirė rašytojas V. Suchockis

Vasario 15 d. Vilniuje mi
rė 66 metų amžiaus rašyto
jas Vladas Suchockis - Aud- 
ronaša, nepriklausomoj Lie
tuvoj buvęs raidžių rinkė
jas Varpo spaustuvėje. Po 
karo grįžęs iš Sovietų S-gos, 
dirbo "Literatūra ir Menas“ 
redakcijoje ir rašė apsaky
mėlius. eilėraščius bei pje
ses saviveiklai.

Jo pirmasis eilėraščių rin
kinys "Roboto daina“ buvo 
išleistas 1930 metais. Ko
munistų partijai priklausė 
nuo 1945 metų.

Filmas, apie kiaules

Pagamintas mokslo popu
liarinimo filmas— "Letuvos 
baltosios“.

Jame vaizduojama ii pa
sakojama, kaip buvo išau
ginta nauja Lietuvos baltų
jų kiaulių veislė. Jos esan-
čios pioduktingos. nes vie-

Naujas daktaras

Vilniaus universitetas 
suteikė filologijos daktaro 
laipsni docentui Donatui 
Saukai. Jo mokslinio darbo 
tema — "'Lietuvių tautosa
kos savitumas ir meninė 
vertė“.

Indėnų "Tekančio vandens" giminės vadas George Sųui- 
res minėjo savo 111-jj gimtadienį Morris Plains, N. J.

joms sudarytų daug malo- komisarai, kuriais turėtų nu- 
numo? !.. sikratyti bolševikiniai bajo

rai...
Ruso tremtinio padėtį

Solženicinas taip nusako: » 1^14 m- Vokietijos im
peratorius Maksimilijonas

"Aš esu adminisiratyvi- susitarė su Maskvos caru 
niai ištremtas. Aš nesu iš- Vosylium kovai prieš Lietu- 
tremtas dėl savo tautybės,' va ir Lenkiją. Carai ir kaize- 
bet kaip asmuo, kaip Oly Fi- riai dalyvavo keliuose Lietu- 
limonovič Kostoglotov.. jūs ■ vos ir Lenkijos padalinimuo- 
suprantate ? —- jis nusijuo- ge, poj tuog praštus galutinai 
kė, — garbingas individua-, užėmė. Nieko stebėtino, jei 
lūs pilietis, kuriam nėra vie-' vėl Hitleris susitai ė su Stak
tos tarp dorų piliečių . j nu oj-obuoniškai 1939 m.

mą kartą Lietuva buvo pa- Lietuvių Profesorių Draugija spaus-
J 'kXHsf^UrėŽinpasidulM dina kn^ LIETUVOS UNIVERSITETAS 1579-1944 M..

Lietuvą Nemuno rubežiumi.Į kuri kainuos 15 dolerių. Profesorių Draugija prašo knygos 
Kai rusai užėmė ir Suvalki-i išleidimą paremti ją prenumeruojant, Įsirašant mecenatais 

— 500 dol. auka, garbės prenumeratoriais — 100 dol., ar 
rėmėjais — bet kuri suma.

Prenumerata ir pinigai siunčiami šiuo var iu:
"Lietuvos Universitetas“, 6015 South Francisco Avė. 

Chicago, Illinois 60629.

ją, tai sekė kelių mėnesių1 
pasitarimai ir derybos, kol 
Stalinas sutiko sumokėti 
Hitleriui už Suvalkiją 31, 
500,000 KM. Buvo ir kitų ne-
susipiatimų Lenkijoje bei 
Rumunijoje, kurių aptar
ti Molotovas 1940 m. nuke
liavo Berlynan ir ten derėjo
si lapkričio 12-13 d.d. Molo
tovas kantriai išklausė ilgo 
Hitleiio monologo apie po
kario tvarką Europoje. Jam 
užbaigus, pastebėjo, jog tai 
"interesno“, bet tuoj pat pa
reikalavo iš Hitlerio, kad 
Vokietija ištrauktų kariuo
menę iš Suomijos, sutiktų su 
sovietų bazėmis Dardane- 
liuose, Persija turinti tekti 
sovietams, taip pat Sachali
nas. Tai vis senos rusų sva
jonės. Kai nustebęs Hitleris 
pasisakė negalįs duoti atsa
kymo, nes turįs pasitarti su 
Mussoliniu, tai Molotovas.! 
rusišku kvailu nachališku- 
mu, pareiškė:

— Aš reikalauju atsaky
mo tuoj pat!

•.T' 7:^177 '-J**-*- . 2

Jis ištremtas amžinai, ne-i svetimus kraštus pasidalinti.' 
pažymint bausmės laiko, nesi Tas susitarimas leido na-į

L! ETŲ V A BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai, 416 
psl.. kaina.................... $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Ka-rio, 480 ^sk, kai
na ........ .......... .-r......... $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 461 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ....................... $2.00

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
S AULE J, Mykolo Vaitkaus 
atsiminimu (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais
minkštais $2.50.

Bostono Red Sox žaidėjas Gari 
Yastrzemski yra didžiausią at_ 
lyginimą gaunąs beisbolo žaidė- 

i jas. Jis per metus gauna net 
140,000 dolerių.

viršeliais $3.75,

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ................................$5.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaiiytės-Karvelie- 
nės, 360 psl-, kaina . .$3.50.

Prisiminimų fragmentai,
parašė Kazvs Musteikis, 126 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.15.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944 1 £50 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3c

SIAURUOJU TAKELIU, 
i K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
i kaina ...............................$2

ATSIMINIMAI APIE
JUOZĄ LIŪDŽIU, Peirone- 

Į lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina ...........................r. .$1.

Molotovas, kaip sako J 
Byrnes. ailiko didžiausią di
plomatinį kvailumą, nes 
Hitleris po mėnesio įsakė1 

į ruoštis Barbaroso žygiui į
Kelias į tą susitarimą bu- •

ciams užkurti milžinišką pa
saulio gaisrą, prie kurio ma
loniai šildėsi Stalinas...

Montini 
(Bus daugiau)

ATAUGINS GALŪNES

Kaip žinome, kaikurios 
męs valdžią fašistas Musso-' žmogaus kūno dalys atauga, 
iini pirmas sudarė palankią! Ątauga nukirpti ar net vi- 

xx prekybos sutartį su sovie-! s;®kai nulupti nagai, jeigu 
leksis buvo nukankintas -Pet-l tais, atseit, — diktatūros ga-' tik lieka nepažeistas kaulas, 
ro ir Povilo tvirtovėje, nes1 Ii puikiai susikalbėti... Vo- plaukai, net oda. Bet jau ne
sukilo prieš tėvą. Petro Di-jkietijos kaizeris išleido 80 atauga prarasta ranka, ko- 
džiojo sesuo Sofija, atsisa- mik aukso markių Lenino re- Ja ar kitas kūno organas, 

voliucijai ir pilietiniam ka
rui. Bolševikai atsidėkoda-

vo suktai vingiuotas. 1914!

58-10 ir 58-11 straipsniai 
reiškia ištrėmimą. Dar blo
gesnė padėtis buvo tų kali- 

, niu, kurie paleisti iš kalėji
mo su 59 strp. antspaudu 
pase, nes jie neturi teisės gy
venti miestuose, net įkelti' m. Rusijos ambasadorius I- 

no apsiparsavimo metu kiau- ’ję0j0S į miestą, neturi paskir-l talijai davė Mussoliniui 
lė atvedanti 12 paršelių. Po tos gyvenimo vietovės, patys! 1,250,000 lirų, kad jis įsteig- 
dviejų mėnesių paršeliai turi gau SUsiiasti, iškom-'tų "Popolo d’Italia“ propa- 
sverią 20 ar daugiau kilo- Minuoti, paperkant vietos ko- gandai prieš vokiečius. Paė-
gramų, o 100 kilogarų svo- mUnistinius pareigūnus.
rio pasiekia per 175 dienas. 
Kontrolinio penėjimo duo
menimis tai esanti greičiau
siai auganti kiaulių veislė.

Petro Didžiojo sūnus A-

Rusiškas stilius
m. baisiuosius birželio mėn.

, 14-15 d. trėmimus iš Lietu- 
lo63 m. vasario lo d. vQg . tik toks skirtu-

Maskya užėmė Polocką, ir s mag, ka(J vežimug pakeitė 
karo belaisviai Jmvo sodina-, g^vuknįaį vagonaj. Masiniai 
mi ant kuolų, skandinami, o tlgmįmaį jg Lietuvos buvo 
20,000 nuknstos lankos n pakartoįj p0 antrojo karo, 
kojos ir pakarti. Milovan kai buvo išgabenta 300.000 
Džilas rašo: Būtent, kada į vvru> moterų ir vaikų. O kur 
sovietų kareiviai, eidami
Rytprūsius, ypač tankų dali
niai, mušė ir sistematiskai' jos? ; nekalti. Juos nusekė į šešė-

i lių karalystę apie 35,000 ka-

(Tęsinys)

kiusi valdžios, pasislėpė No-
vodievičy vienuolyne. Jos 
brolis pakorė ties jos langais nu išugdė \ okietijos milita 
300 šaulių, kurie palaikė jos fizmą ir Hitlerį, kad^jie ga- 
pusę, o jos patarėjo princo lėtų kovoti prieš 
Chovansky ranką prikalė valstybes.
prie jos celės durų.

Mokslininkai itą ataugi-: 
mo reiškinį jau seniai studi- f

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į-
juoja, ir dabar Nacionalinė'

Vakaru Medicinos Tyrimų draugija;
daro bandymus su gyviais, domu skaityti, todėl siūlome 
ir siekiama atauginti net at-.jgjgyįj gjas mūsų žinomų 

( Tą įdomų Stalino politinį į skn us organus. Ligšioliniai gyvaį parašytas at-
Stalinai likvidavo 7inov žaidimą sugadino akmeni- eksperimentai rodo, kad y-įsiminimų knygas:B«chX ■*>-pakulio (kamenv zad, m vik.es s.oje antyje su-1 MES VARYSIM PA- 

Rykovij. Tomskį. Trockį ir bukagalvis diplomatas Mo-
lotovas. Stalino - Hitlerio ™ų. Sakoma', kati elektra za 

brangūs draugai“ nori nu- l)aktas 1939 ™gpiūči° 23 d.kitus, nes įtarė, kad tie jo —„_4— ----- Įdinant atitinkamas organiz-
ii nėr' f'™' 1? v plauti jam galva, nors. anot !urėj° Pakeitimu. du
> įet idar trenumai is kilų okupuo- n vfej.kai kartus dėl Lietuvos, nes ptr-
dali- tų kraštų ir is pačios Rusi- į J J

žudė visus civilius vokiečius 
pabėgėlius — moteris ir vai
kus, — apie tai painformuo
tas ir atsiklaustas, ką reikia 
darvti, Stalinas atsakė:

Į "Ai
ti. ar galite jus iš viso 
vaizduoti, kas laukia mergi
nos tremtyje, jeigu ji yra 
graži? Jeigu ji nėra išprie- 

Kitoj vietoj jis rašo, kad vai tauta pakeliui vagone pa- 
Raudonosios armijos Msra-; pibiaurėtinų palydovų visų. igkumag ir žiaurumag j 
duotame“ menkame Jugo-j akivaizdoje, — nors jie tai 
slavijos plote įvyko 121'mo-i o-aH sugebėti atlikti ir vėliau 
terš išniekinimas, iš kurių stovykloje. — tai pirmą va-

"Mes perdaug mokome 
mūsų kareivius, tegul jie pa
reiškia kiek iniciatvvos“.

Kas atsitinka tremtinėms rininkų ir kelios dešimtys, 
paaiškina Solže-j tūkstančių komunistų parti- 

; jos narių, ypač žiauriai nu- 
; kentėjo senų bolševikų gre-1

aiite jūs įsivaizduo- <įos Stalinas nužudė daugiau 
1S1_ komunistų, kaip visi pašau-' 

lio diktatoriai kartu sudėjus, ! 
ir nė vienas komunistas dėl, 
to nebandė protestuoti, net 
užsienio komunistai: koks!

PATARIAMA ĮSIGYTI

knygas:

moterim
ricinas:

laukti stebinančiu* laimėji-* sąjjli, parašė L. Dovyde- 
m” S.irnm.' l-e., ,».l nas> į -tomas 2gg psL> jį tQ_

mo celes, laikui bėgant bū
sią galima atauginti pirštus, 
ranką, koją, raumenis ir ki
tas kūno dalis.

111 buvo nužudytos, 1,204 
asmenys buvo "išvaduoti“ iš 
asmeninio turto... Taip sako 
komunistas apie šių laikų 
rusu kariuomene.

karą stovyklos parazitai, ku
rie paskiria darbus ir nusta-

Maskvos carų tarpuval- 
džio metu įsigalėjo vadina
mieji "samozvancai“ (apsi
metėliai), kaip Dimitri'j;

Atsitiktinis svetimtautis 
po Maskvos žygio Lietuyon 
1654 m. liepos 24 d. rašė:

to duonos normas, privers ją j Donskoj ir Dimitrij Tušinski; 
praeiti pro juos nuogai issi-1 Yor (vagis), kol bajorai jų 
rengus pakeliui į pirtį.. Tuo- f
met jie nuspręs, p , atsikratė. Leninui mirus. Įsi-j 
priklauso. Sekantį ryta 'ji ™SIino ‘ 80818

į.,,,.:..™ •• j ttiMM dir. IjUihiui iiiiiu^. įoj-.kui įam ii i . . , ,, isamozvan-: 
cas“ Stalinas, ir tuo bandi-J 
tu bolševikai nepajėgė nusi
kratyti. kol jis nusibaigė į-į 
tartinose aplinkybėse. Bet

gaus pasiūlymą: jeigu ji su- 
i gyvens su tokiu ir tokiu, tai 
’ ji gaus švarų, šiltą darbo 

\ ažiuojant j Kalugą, ma- kambarį. Jeigu ji atsisakys, 
tėme pakeliui daugybę į ry tai jie pavers jos gyvenimą 
tus traukusių vežimų. Juose i taip nepakenčiamu, kad ji: bolševikų apkaltinimų lėksi- Louise Bruyn 
buvo prigrūsta moterų ir vai- pati šliaužiodama —,J—1 
kų is Lietuvos. Vyrus mas-; juos priimti ją.“ 
koliai vietoje nudėjo ir upė
je nuskandino“.

Pastaruoju laiku bando- 
la boratori jose pagaminti ir LIUOSE 
dirbtinius kaulus iš kerami-1 
kos ir metalo, kurie būtų to
kie tvirti, kaip ir tikrieji.
Juos būsią galima istatvti 
vietoj sulūžusių ar ligos iš
klaipytų natūralių žmogaus 

i kaulu.

mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,
Stefanijos Rūkienės atsimi
nimų II-sis tomas, kaina 
kietais viršeliais $6.00.

VERGIJOS KRYŽKE-

šias K. Barėno
Tūboto gaidžio metai,

premijuotas romanas. 438 
psl., kaina minkštais virše
liais $3.15, kietais $3.75.

Atsitiktiniai susitikimai, 
216 psl.. kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

irt n

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 psl.. kaina 25 centai.

Materialistiškas isterijos 
80 psl., kaina

ertu.

Tai visiškai j?anašu i 1941 tvbiu< -

jeigu Stalinas buvo, anot
10 melu. pėsčia

maldaus' kono, "ne slučaino“ (ne atsi-Į išvyko iš \'ewt<»no. Mass.. i Ha- 
itiktinai) ir "kak izviestno“ shingtoną protestuoti prieš ka-

BEPIGU TURINT TIEK 

SKAITYTOJŲ

Lietuvių laikraščiai, išei
nantieji už Lietuvos ribų, te
turi tik po kelis ar keliolika 
tūkstančių skaitytojų, o a- 
merikiečių periodinė spauda 
saro skaitytojus skaičiuoja

Sibiro kankinės 
Stefanijos Rūkienes tremtie? 
atsiminimu atsiminimu I to- 
mas, 443 psl., kaina mmks- r F 
tais viršeliais $5, kietais $6.

LIETUVOS VYČIO PĖD- Žemaitės raštai karės me- 
SAKAIS. Juozo Strolios įdo- tu» 126 psl., kaina 50 centų, 
mūs 1940-1945 m. atsimini-, juozas Stalinas, 32 psl., 
mai, 1,6 psl. kaina $2.00. kaina 25 centai

PASKUTINIS POSĖDIS , ■> i • —' --' Žalgirio musis, paraše dr.Juozo Audėno atsiminimai
227 psl., kaina..........  $4.00!KONTRŽVALGYBA LIE 1' \ 4'

TUVOJE, Jono Budrio at- Socializmas ir religija, E. 
siminimai. 224 psL. kaina i Vandervelde, 24 psl., kaina 
$2.50. | 10 centų.

Viktoras Biržiška, DĖL, Demokratinio socializmo 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi-i pradai, (g Kairio įvadas), 

psl.. kaina 50 centų.
Tavo kelias j socializmą. 

(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

■ Daugirdaitė - Sruogienė, 24

šimtais tūkstančių ar net mi-; nimai (1920-1922 m.), 312 g 
lionų. Štai, New York Newsj psl., kaina minkštais virše-; 
tiražas sekmadieniais siekia liais $2.50. kietais—$3.75 
3 milionų, New York Times PER GIEDRĄ IR AUD 
— 1.5 mik. Los Angeles Ti-' RA, Mykolo Vaitkaus atsi-
mes—1.3 mik. Chicago Tri- minimu (1909-1918) IV to- i Socfc’izmo teorija, <M.

mas. 272 psl., kaina kietais i Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et.
viršeliais ..................  $3.75 c . ,, , • i, •”**£«i., ktth* ai i o ajvtki Soc 13 idem ok^atija ir ko—ATSIMINIMAI IR MIN- , T- T- i • \mumzmas ( K. Kauskio), 47

bune — 1 mik ir t.t.

O žurnalai turi dar dides
nį skaitytojų skaičių. Pav.. TYS. Kazio Griniaus, I to-
Reader’s Digest tiražas yra mas. 300 psl.. kaina ...... $2

mik,
psl., kaina 25 centaiJV vii xxz.ar> Jid ma.-', «»W poi.. ncimd .......<>4.

Ar nenorėtu tokios kelio- cas. tai tokie pat nelegalūs stuma ji ūkisi nužygiuoti per 45 j 17.5 mil. Life — 8.5 mik, ATSIMINIMAI IR MIN- Atskirai sudėjus, ju kaina
nes pabandyti K akarų vals- yra ii jo išauklėti dabarti- dienas. I.ouisc Bruyn vra • vai McCall's — 8.5 mik Ixx>k — TYS, dr. Kazio Griniaus.

(kaip Žinoma) samozvan- r? Vietname. Tą 450 myliu at-

komunistes, ir g;.J tai niai Kremliaus viešpačiai "'"linu / 1 mil ir t t,
$3.05,

U tomus 336 p i, kaina $5. duodamos
tiet visos kaitų par-
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

O kur ir kaip jie galėtų* 
važiuoti? Aplink tūkstan
čiai mylių vandens, o laivų 

; jie neturi. Ir kitų laivai re-1 
1 tai tenai užsuka, nes nėra į 
i kas tenai pirkti nei parduo-,
I ti. O jeigu retkarčiais koks 
Į laivas ir sustoja, tai svetimų 
ir nežinomų žmonių neima.

— Tai vot, kur mudu at-!sjiįeja 
sidūrėm, Maiki. O prade-: dar lieka idomi.
jom nuo Jungtinių Tautų.

— Jungtinėmis Tautomis | Kiekvienas įžengimas i 
ir užbaigsime, tėve. naują gyvenimo laikotarpi

— Džiūsta minut, Maik.! ^'^as su sunkumais, l’a- 
Kol dar neužbaigėm, paša- žiūrėkime i vaizą, kuris tik 
kyk man, kiek toj tautų su-' 'akai nenoriai skiriasi su sa- 

! vo žaidimo ir iliuzijų pasau-

Enam senyn...
VARTOS SUNKESNI 

LAZDOS GALĄ

Kaip žinoma, Įvairūs stu- 
; dentai ar ir pašaliečiai riau- 
išininkai. išlauždami duris ir1

(Atkelta iš 6-to pusi.)
guodos ir kompensacijos 
saldumynuose, kol jų kūno
torma,— tuomi ir jų gy ve-. , ... - _. . d?, talpas, ištaršydavo knygasnimo forma, — visiškai su- 1 .,. ,• , t. • ar sunaikindavo dokumen-įr tiktai karikaturis- . ,, ... . ,tus ir dėl to būdavo tik švel

niai nubaudžiami, nes už to
ki Į svetimos "teritorijos“ Į- 
siveržimą Įstatymas numato 
tik iki 30 dienų kalėjimo.

į užraktus. Įsiverždavo i uni
versiteto ar jo profesorių pa-

— Vot. Maiki, aš ir vėl turėtų lygų balsą su Ameri- 
atėjau su tavim pasiginčyt, ka, su Anglija arba su So-

— Bet tėvas žinai, kad aš 
ginčų’ nemėgstu.

— Nu, tai pasakyk, kas' 
man daryt, kai tu pradedi 
mane kritikuoti? Mušti tave 
aš jau nenoriu, tai reikia 
ginčytis. Pažiūrėk, kaip gin
čijasi Jungtinių Tautų su
saidė.

— O kas iš tų ginčų išei-; J 
na. tėve?' Ji ginčijasi jau' 
nuo 1945 metų, bet darbų 
nesimato, nes perdaug gal
vų ir kiekviena kitaip gal
voja. Todėl mūsų Amerika

vietų Sąjunga.
— O kur tokia sala yra?
— Ji randasi Pacifieo vi

dury. Pirmu kartu ji buvo 
anglų laivo pastebėta 1767 
metais. Tada rasta tenai ak
meninių kirvių ir keletas 
žmogaus griaučių, bet gy
ventojų jau nebuvo. Matyt 
jie išnyko dar akmens am
žiuje.

—Bet tu ką tik sakei, kač 
ten gyvena kažkokia taute
lė.

— Ta tautelė atsirado
pradėjo reikalauti, kad ma-! tenai vėliau, ir atsirado la
žų tautelių daugiau neįsileis- Oai irlnmiu ino-ln bi

tų, bet kiti su tuo nesutinka 
Gali būti, kad prieš jų Įsilei
dimą Amerika turės pavar
toti savo "veto“.

— O ką tas reiškia?

bai Įdomiu keliu. Anglų lai 
ve jūrininkų Įgula pakeli 
maištą, laivo viršininką si 
keliais vyrais susodino i vai 
ti ir paleido ant vandens, i 
25 maištininkai nuplauki

— Tai reiškia "draudžiu“ Plrrna į Tahiti salą, pasku 
arba "nesutinku“. Didžio- Pe5Slkėle i Pitkerną (anglį; 
sios valstybės Įrašė sau tokią ;^ai. ras°ma Pitcairn L Is Ta 
teisę i Jungtinių Tautų kons-; salos'jie pasiėmė keleb 
titnci’ją, kad galėtų mažųjų į m0LeJM- Angių laiv ą Loun 
tautelių norus atmesti. tv * kuriuo atnlaukė. »ude-

— Ar tai Amerika prie
šinga mažoms tautoms?

— Kad ir nepriešinga, bet 
nenori, kad jos diktuotų, ar-i 
ba trakdytų darbą.

— Nu. tai kur čia būtų de 
mokratija? Juk demokratai 
sako. kad visos tautus turi į 
būti lygios, ar ne?

— Ne visur, tėve, ir ne vi- Į 
sada.

— Kodėl?
— Todėl, tėve. kad tautos 

nėra lygios. Jungtinių Tau-

ty“, kuriuo atplaukė, sude
gino, kad nei vienas iš ji 
kompanijos negalėtų pabėg

— O ką jie tenai valgė? 
— Jie pasiėmė visą mals 

tą iš "Bounty“ laivo. Be te 
Pitkerno saloje auga bana 
nai, saldžios bulvės, arbūzu 
ir kitokie dalykai, kuriuo 
galima valgyt. Vis dėlto i, 
pradžios jie labai skurdo, i 
dalis jų išmirė. Kai tą sab 
anglai aplankė 1898 metai.- 
ji buvo jau susitvarkiusi i 

tų organizacijoj yra tokių i turėjo išsirinkusi vyi iausyb 
tautelių, kurios neturi nei į savo tarpo, tik moralini! 
po tūkstanti gyventojų. O i požiūriu buvus: žemai nu 
jos taip pat turi po vieną bal-! puolus, neseimyniškai gy\e 
są. kaip ir Amerika arba So- no- ^ėl to esančios kaltos i
vietų Sąjunga, kurios skaito 
savo gyventojus šimtais mi- 
lionu. Argi būtų demokratiš
ka. jeigu dvi valstybėlės, tu

Tahiti atsivežtos moterys. 
— Ar jie turi koki Dievą“ 
— Jie laikosi septynių die

nu adventistų tikybos. Tai
rėdamos tik no tūkstanti gv-i yra krikščionių sekta. Kai 
ventoiu, galėtų perbalsuoti kurie jų dar kalba angliškai 
Ameriką, kuri turi anie 200 bet ta kalba jau sugadinta 
milionų gyventojų? Čia jau Haiti kalbos priemaišos. Sa 
nebūtu demokratija, o ma- loję esą dar vistų, kurios vir- 
žumos diktatūra. i 1° ’au laukiniais paukščiais.

— Bet tokiu tautelių nė- Taip pat ir ožkos jau lauki-
•ra, ka tirėtų tik po tūkstanti, oės. Sala nedidelė, nėra nei 
gyventoju. i upių. nei ežerų, žmonės

— Yra dar mažesnių, tė- naudojasi tik lietaus vande- 
ve. Pavyzdžiui, Pitkerno sa- niu. Gyvenimas skurdus.
la turi tik apie 90 gyventoju.! — Tai kodėl jie tenai bū- 
ir. jeigu ją priimtu i Jungti- na? Kodėl neišvažiuoja ki
nių Tautų organizaciją, ji tur? ___

saidėj yra tautų?
— Dabartiniu laiku. tėve. ^u- ^>et ^as

yra 196 tautos I nenaudingumo jausmą, ku-
— O kiek yra tų, kurios ' b skverbiasi į mūsų sąra,»-

,!ar nt įsiklauso, bet norėtui11^’ ka* peržengiame i antis 
nriridėt9 .gyvenimo pusę? Daugiausia

išlyginti

onsidet.X.
— Tokių priskaitoma dar 

iki 75 tautelių. Tai buvusių
kolonijų likučiai. Tokios yra ... ............... ..
vadinamos "kūdikiais“, ku- į įleidimas yra tiktai išorinis 
rie tik mokinasi vaikščioti.: sakios \ idu'jinės krizės

— O kaip su mūsų Lietu- ženklas.

motei ų tarp 40 ir 50 meti; 
amžiaus turi tą jausmą, ir ji; 
noras atjaunėti arba jų ap-

va.
— Lietuva, tėve, dabar ne 

savaranki valstybė. Už ją 
kalba Sovietų Sąjunga.

Senesnis žmogus, nežiū
rint bendrų žinių, pasidaro 
turtingesnis gyvenimo paty

Pastaruoju laiku Massa-| 
chusetts teismas, spręsda-j 
.nas panašią vandalizmo by-| 
ia, atkreipė dėmėsi Į seną i-j 
statymą, kuris numato baus
mes už vagies ar plėšimo Į- 
rankių turėjimą ir jų panau
dojimą. O pagal tą Įstaty
mą, jeigu Į uždarytą kamba- 

Į Įeiti naudojaisi kokiu nors 
Įrankiu, kaip padirbtu raktu 
ar geležine lazda bei pana- 
-iom priemonėm, tai jau ga
li būti baudžiamas iki 10 me-i 
tų kalėjimo.

Kadangi iviveržimui Į už
rakintas patalpas reikia vis

•• ..  g.v.'^g. . •‘••į
šitie du vyrai, kunigo rūbais apsivilkę, apiplėšė Claren- 
don Trusl bendrovę Arlingtone. Va. Slaptai pastatytas 
foto aparatas juos nufotografavo, todėl buvo lengva su
gauti.

_ rimu ir supratimu. Jis žiūri’ tiek naudoti koki nors iran-i n^ko geresnio nebus LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
— Nu. tai protestuokim. ! į viską daug objektyviau, ir ki, tai Massachusetts teis- į sugalvota, tai jų nugriovi- Turįme Lietuvos žemėla-
— Mūsų protesto niekas jis gali surasti naujų verty- mas ėmė taikyti bausmes už! ntas atsieis dar apie tris su - -

neklausys, tėve. j bių. tų Įrankių vartojimą. O tos, puse miliono dolerių. Jų piŲ UZ Centų’ UZ
— Bet Vašinktonas rus- ! .. , bausmės jau yra daug SUil-i vietoie tada statvtu mažuskių okupacijos Lietuvoj ne-Lž^^ a™‘aaį 90 X! nUmatytOS UŽ namus su sodeliais;

pripažįsta, todėl Jungtinės! rdlU^J° maždaug - na ( pati įsiveizimą.
Tautos turėtų priimti ją' P.uo ^°’ koks jis buvo Į
kaip laisva respublika, ar! P1 le> šimtą metų. taigi nte-jDĖL VANDALŲ GRIAUS 

kad nepervėlu sau naujų įne? $36 MIL. NAMUS

St. Louis mieste federa-

(sulankstomas) ir už $3.50 
(steninis).

Ekskursijos į Lietuvą— Tėvas nežinai, kad šis kelių, naujų tikslų ieškoti. | 
klausimas seniai jau išrištas. y°rs Į1’ reikalinga sulėtinti)
Dar Jaltos konferencijoj bu- gyvenimo tempą. Kad nepri- Į linės valdžios lėšomis pasta-; MPpirAM tpavci ccDvirr . i „ . - \a/ n
vo kalbama, kiek kuri di- verstų mus liga tai padary-’tė 33 didžiulius namus ne-' AMERICAN TRAVEL SERVICE, vadovaujamas Walter 
džiųjų valstybių turės Jung-Į ti, vis dėlto ir ribotu greičiu' turtingiesiems gyventi. Jie; RasL - Rasčiausko, oiganizuoja 1971 metų v asai ą net 6 
tinėse Tautose savo atstov ų, galima dar daug planų Į-j atsiėjo $36 milionus. Dabar ! turistines grupes, \\alter Rask jau 10 metų sėkmingai veža 

? Stalinas pareikalavo sau tri-Į vykdyti. Kodėl vidurio am-; valdžia svarsto juos nugriau- j lietuvių grupes be jokių nesklandumų.
jų atstovų: vieną Ukrainos, žiaus sulaukusi moteris ne-' ti, nes jie virto tikru praga-Į Atlanto pakraštyje, New Yorke, Bostone ir Philadelphijoj 
rierą Lenkijos ir vieną So-*gali siekti aukštesnio išsila-« r1]- Iš 2.800 butų gyvenamų ' gyvenantieji lietuviai turi pasirinkimą net 4 grupių, prie 
vietų Sąjungos. Anglijos! p , •• ^ra ^00. 1969 metais i kuriu jie gali prisijungti New Yorke arba Montrealyje.
Churchilfsu tuo sutiko, bet į? į rienojį į.! VisOS sustu> Puilsio »«“* ir aPžiūri

kitoje ją dominančioje sri- i kėlėt,.... . užpuolimai. .
tyje pasigilinti. Mokslas at-1 kasdien padarydavo $1,700 
naujina dvasią ir sustiprina l vertės nuostoliu 
atmintį. Į ’ ’

Amerikos prezidentas Roo- 
seveltas atsakė: NO 1 Po ilgu 
ginčų Rooseveltas sutiko, 
kad Lenkija turėtų vieną at
stovą, bei Ukraina — ne. A-
pie Lietuvą nebuvo nei kai- Bet moksIas ne kiekvie-!
oos. Rooseveltas pi ipažmo,| nog paSreidavimas. Ypatin-S 
Aac •£.Įeira bąjun-! j jaukėjusios moterys pir-
=.°.n*. T?rAtai. lletuvly. dele&a'i moie eilėje mėgsta darbuo- 
-tjat AYashingtone jis paša- bendruomenės organiza
vę. kad Lietuva n^ia ^Oj cjjose Vienos mėgsta sočia- 
aisvės piaiadusi, ji nn-nan-, jjnę, kitos kultūrine sritį. Ir 
.i laisva gi eičiau, negu mes ' vjenoje jr kitoje srity darbo 
.ikimės. Bet jis niekad ne-jyraa"stu
pasakė Sovietų Sąjungai,;
<ad pasitrauktų iš Lietuvos. Dirbti ką nors mėgiamo, 
Tada galėjo net pareikalau- turėti "hobby'- taip pat pa
ti, kad raudonarmiečiai pa- deda. Dabar, kada audringų | 
iktų Lietuvą, ir aš tikiu, kad i dienų, linksmų šokių vaka-r 
ada jie būtų pasitraukę. Bet D ėlių ir "rendezvous“ laikas 
dabar jau pervėlu: jeigu ir Į jau prabėgo, galima ramiai 
lareikalautų.jusai neklau-į^^ ^)rje pamėgto darbo. 
?ytų. Tai kokiais, sumetnnar- T^Urj gj moteris nerastų 
ėv as dabar noi etum P1 ote>‘i džiaugsmo prie rankdarbių, 
„uou n pi les ką. ; kuriais ji galėtų pradžiugin-

— Žinai. Maiki, kad man i ti kitus! N'isi šie menki už
ritąs biznis nelabai aiškus. J siėmimai palengvina perėji- 
Kiba duok man daugiau pa- mą iš aktyvaus gyvenimo Į 
mislyt.

JAU NUTEISTAM DAVĖ 

$777,756 UŽSAKYMU

pensiją.

Šitie paskatinimai yra tik 
keli pavyzdžiai parodyti.
Kaip įvairia; ir ’vėlvvame

Somerville (Bostono prie-, ruc en\ie Įmanoma savo 
niestis) majorai davė kont-i £tVvenirną su-ikuiti. Liude- 
aktoriui Luigi Analetto be -iirn.uj ir apgailestavimui ne- 

varžytynių statybų $777,756 atsleKLP. bukimų netuiėtu- 
■01 Alų no tik t-ii me palikti v ietOS.eitės. Įdomu čia ne tik tai, 

kad nebuvo skelbiama v ar-i 
iytynių. — kiti statybinių-,
kai gal būtu pasiūlę mažės- , , . ,
nę kaina. - bet tai. kad P1™' ka‘ Pats sa'e 
minėtas Analetto jau buvo l,az,nt» kad 'alet« lskeltl! 
apgavęs tą pačią Somervil- iš gilumos naujų dvasinių 
le savivaldybę ir už tai jis jėgų. Dvasine- vertybes ga
jau buvo atsėdėjęs porą me- Įima ir vėlai rudeni pasėti, 
tų kalėjime. ir jos dar užaugs ir neš vai-

Tokių "geru“ šeimininkų 
pilna ne tik Somerville sa-

Siame amžiuje 
reikia ramvbės ir

žmogui
susikau-b

INTERTRADE 
ENI’RESS ( ORP.

pirmoji jums pasakė, o 
dabar ir jūsų giminės 
patvirtina, kad specialūs

rublių 
c. e r t i f i k a t a i

Lietuvai yra geriausia 
d o v a n a.

Specialūs rubliai yra ke
turis kartus vertesni už 
paprastus rublius. Už 
juos giminės gali pirkti, 
ką tik nori už dali kai
nos, tiksliau — už ket
virtadalį ar net pigiau. 
Kaikurios prekės yra 
įkainuotos taip pigiai, 
kad vieno dolerio vertė 
lygi 10 rublių.
Rašykite ar ir telefonuo- 
kite. o mes tuoj pasiųsim 
veltui naują iliustruotą 
katalogą.. Jūs įsitikinsi
te. kad specialūs 
rublių certifi- 
Ratai yra geriausia 
dovana.
Pristatoma per 3-4 sa
vaites.
Kaina: .$2.13 už vieną 
specialų rublį.
Jokių kitų išlaidų!
Pasiųsti galite betkokį 
kiekį.
Pilna" garantija.
UžSAKLKITE TUOJAU
I ŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESS ( ORP.

125 Fjist 23rd Street 
Pifth Floor 

New York. N.Y. 10010 
Tek 982-1530

Prašykite mūsų katalogo 
veltui

S V A R B U
Mes automobilių ir namų 
užsakomu specialistai.

TRIJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS

Gegužės 27 d. iš New Yorko $780.00 asm. (2 kambaryje) 
Į Liepos 19 d. iš New Yorko $861.00 asm. 
į Liepos 26 d. iš Montrealio $897.00 asm. 
j Gugpiūčio 9 d. iš Montrealio $856.00 asm.

j Norintieji užsisakyti atskirą kambarį moka $75 daugiau, 
j Liepos 26 dienos ekskursija sustoja ne tik Romoje, bet ir 
Į Leningrade apžiūiėti šio seno ir garsaus miesto.

Kainos Įskaito: kelionę, pilną maistą, viešbučius, ekskur
sijas miestų apžiūrėjimui, transportaciją iš aerodromo Į 
\ iešbučius ir atgal. Visos grupės turės patyrusius vadovus, 
kurię rūpinsis visais reikalais kelionėje.

LIETUVOJE viešės net 11 dienų

(Vilniuje, Druskininkuose, Kaune ir Trakuose)
Norintieji prisijungti prašomi registruotis, nes dalyvių 
skaičius ribotas.
Mes sutvarkysime visus kelionei reikalingus dokumentus 
ir parūpinsime vizas.

Informacijų kelionės reikalais kreipkitės:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU j

9727 So. Western Avė. 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas: (312) 238-9787

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 197 1 METŲ

KalendoriusS

vivaldybėje, bet ir daug kur 
kitur jie lesa mokesčių mo
kėtoji. pinigus.

siu prieš ližei:.ant žiemai. 
A. Baitrukonienė

(Sutrumpintas straipsnis 
iš "Mūsų Pastogės“;

JĮ redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.50

(Jei kas mokesti siųs pašto ženklais, tai ne stambes
niais kaip 10 centų vertės)

Visuomet "Keleivio“ kalendorius buvo tikra enciklo
pedija — visokių naudingu žinių šaltinis. Toks bus. ir šis 
kalendorius. Nesivėlinkite ji išsirašyti šiuo adiesu:

KELEIVIS 
636 E. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127
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MOTERŲ SKYRIUS
VYTAUTAS ALANTAS

Renesansas Žemaitijoje
(Kranauskas — vaistininkas, pas kuri gyvena 
mokinė giminaitė Vanda Asteikaitė. j kurią yra 
Įsimylėjęs gimnazijos direktorius Bacvinskis, o 
Vanda myli jauną literatūros mokytoją poetą 
Gintą Vaišnorą, kuris čia ir pasakoja savo isto
riją ). K. Red.

Anais laikais Lietuvoje dar tebebuvo gražus papro
tys per Velykas vizituoti savo gimines, draugus ir pažįs
tamus. Pirmą Velykų dieną mes su Pėtėraičiu pradėjome 
lankyti savo kolegas mokytojus ir moksleivių tėvus be
veik iš pat ryto. Oras pasitaikė puikus: šiltas, saulėtas, tik
ras pavasaris. Šeimininkės mus, „ponus mokytojus“, su- 
tikinėjo išskėstomis rankomis prie karališkai apkrautų 
stalų. Būtinai reikėjo ką nors paragauti ir išgerti vieną 
kitą stikliuką. Pavakarop jau gerokai Įsilinksminę mes 
užsukome ir pas ponus Kranauskus. Radome ten ir savo 
direktorių poną Bacvinskį. Valgomajame ūžė senimas, 
jaunimas buvo susimetęs salone. Mes, kaip rimtiems pe
dagogams dera, prisidėjome prie senimo, bet netrukus 
prie mūsų atsirado Vanda ir sąmokslininkės tonu pasakė:

— Ponai mokytojai, prisidėkite prie mūsų: mums 
trūksta šokėjų.

Pėtėraitis svyravo, žvalgėsi i Bacvinskį, bet aš buvau

KELEIVIS, SO. BOSTON

John Faim-x su savo mylimąją Syvla Cook rodo savo 
pūslėtas rankas. Mat. jis ruošiasi 35 pėdą laiveliu irtis 
iš San Francis o i Australiją — 7,000 mylią. Tą atstumą 
jie maro r.i-Tper lt) mėnesiu. Prieš metus Fairfax bu
vo pirmas, kcr-s irklais stumiamu laiveliu perskrodė At
lanta.

Teises patarimai
Advokatė dr. .M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleiviu skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
uilormaeinio pobūdžio. Klausimus ir it 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaity tujas.
Klausimus prašome siusti tiesios &’••*< 
adresu:

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law.
Co-operative Bank F Liza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass.

Lame senyn...

nebegalėjo namų grąžinti 
buvusiam savininkui. Mums, 
žinoma, gaila dukters. Bet 
mum patiktų, jei kas nors 
galėtų žentui Įrodyti, kad jis 
nėra jau toks išmintingas, 
kaip jis mano.

būsime dėkingi už atsa
kymą. kuri mes parodysime 
dukteriai ir kuri tegu ji per
skaito savo vyrui.

Tėvai
Illinois valstija.

Atsakymas

Tamsta teisingai sakai, 
kad. jei nekilnojamojo turto 
perleidimo dokumentai yra 
sudalyti ir užregistruoti (re- 
corded) atitinkamose Įstai
gose, reikalas yra nebepa
keičiamas. Tačiau šiam

už labai prieinamą kainą.
Kai mes paklausėme, uz

Esame ankstesnės kaitos kiek, duktė mums pasakė, bendram dėsniui yra irim— 
lietuviai. Su dideliu malonu- toki skaičių, kad mums gal- & jej Įeįsrnas pripažįsta: 
mu skaitome Tamstos pata- vos apsisuko, i a^aiėme jai, kad pardavėjas (seilei) 
rimus. Norime ir mes duoti kad jie nelįstų i sk\ lę su to- pavartojo apgaulingus meto- 
vieną klausimą. kiais brangiai? namais, nes dus pav, suteikdamas me-

Mūsų žentas yra italas, at- JV (!?(lel,ę SU?1P^S1' ^gingas (fraudulent) infor-
vykęs Į Ameriką 1957 me- --- maciJas numatomam pirkę-

Klausimas

Kai einame senyn... eina- perdėtu būdu ir labai nevy- 
me žemyn. Tai senas posa- kušiai. Mes labai dažnai ma- 
kis. „Kas man dar beliko?“') tome vyresnio amžiaus mo
kiausia savęs ne viena mo-' teris, ypatingai vietines, kū
tei is, tam tikro amžiaus su- rių storai uždėtas raudonas 

jau gerokai kaukštelėjęs, nesyruodamas paėmiau savo j laukusi, kai ji pastebi, kad i lūpų paišelis negražiai issi- 
auklėtine už parankės ir atsidūriau salone. Kampe antį Jos ir jaunystė nuo lieja Į raukšles, kurias jos
staliuko senas gramafonas blerbė kažkokį dar senesnį į , tolinasi- Nepaneigiamai - tur aplink lūpas. Arba su- jie taupo beveik pusę algos, 
langą. Vanda šoko puikiai. As buvau apsvaigęs nuo lie- ralima; metu irvvrėsnes moteris

pastebėti metų rastą. Pavie- kurios visai nepastebi, kad 
niai sidabro siūlai plaukuo-; jų geltonai dažyti ir nesko-

tuviškų krupnikų, pavasario saulės, jaunystes ir nuo tos 
trapios, grakščios būtybės, kurią laikiau savo glėbyje
daug intymiau, kaip kad leidžia konvenansai. Ji nesiprie- Se ypatingai stipriai atsižy-' nirgai sudėti plaukai jas pa
šino, anaiptol... Kaip per miglą mačiau tarpdyiyje sto-Į m; ir šviečia tarp natūralios į daro baidyklėmis. Nors ir 
vinti Bacvinski ir kandžiojant} savo pablyškusias lupas. , plaukų spalvos. Odos elas-j storas pudros sluoksnis, bet 
Bet man buvo vis tiek...

Tą mėnesėtą naktį ilgai klaidžiojau po parką, stovi-1 
nėjau ant Eabrungo kranto ir žvalgiausi Į renesanso sta
tulas ant kunigaikščių rūmų stogo. Nerimau savyje: jau

Reikia pasakyti, kad jis vra lSlp 11 ne- ūktomis informacijomis ir
darbštus na, ir gabus. At- Pakia^e- Kūpu ko namus. ant jų atsidėdamas (ręhan- 
važiavęs Į Ameriką, tuoj kle,K dukt.e mum ce), — tada teismas gali nu- 
pradėjo mokytis amato. Pa- Pasak(p kad pelnas is tų na- tarti, kad turto perleidimas 
sidarė „hairdresser“ (mote- rnų dldeJlsi taį^veJ zen“ nebus pripažįstamas ir kad 
rų plaukų kirpėju). Gavo .tas teisus‘ Vlskas eJ° Se" Ąs bus teismo keliu panai- 
gerą darbą, ir jam vis pridė- iai* ,. kiramas. Teisiškai tai vadi-
davo algos. Pagaliau jis už- ’ V len^ dien? dukte at eke narna „rescission“. 
dirbdavo net 175 dol per pas mus aPsiasat'°Jusl m bai- Teismas, išklausęs visus 
savaite. Mokėjo jis ir taupyt. flal jšsigandusi. Sako įmes- liudininkus ir apsvarstęs vi- 
Mums duktė sakydavo, kad as Jiems atsiuntęs laišką, sas pirkimo pardavimo ap- 
jie taupo beveik pusę algos, Į jie neturi teise stų namų linkybes, nutars ar Tamstų 

v 1 laikyti. Girdi, jie gan tuos žento atveju buvo vadina- 
1960 metais, ir vėl prieš namus laikyti kaip vienos mojo „misrepresentation“ ir 

mūsų norą, tas mūsų žentas1 šeimos namus, o išnuomoti apgaulės (fraud). Nežino- 
metė j darbą ir užsispyrė į butų jie neturi teisės, nes Į- dama visų detalių ir aplin- 
dirbti ant savęs (savisto- statymas neleidžia. Sakome: kvbių, negaliu Tamstom ka
vini). Išsinuomavo tokią. bū-!ko mūsų nepaklausėte? Juk tegoriškai pasakyti, kas atsi- 
dą. pats ją ištaisė ir atidarė sakėme nelįsti į bėdą. Duktė tiks tuo atveju, jei Tamstų 
savo „salioną“. J teisinosi; kad jos vyras užsi- žentas patrauks pardavėją

Manėme, kad jis mirs ba-į spyręs ir jos patarimo rie-' (seilei-) teisman, 
du, bent iš pradžių. O jam I kad neprašo.

i tingumas susilpnėja, padau-į jis nepajėgia paslėpti suvy- 
gėja raukšlių raukšlelių, ku-Į tusios raukšlėtos odos. Prie- 
rios pasi
panas
ai

o vis gilesnės ir šinsai — iš veido pasidaro V-C “Į“*.“. k;.—“v- y J-1" — • i Beje. man atrodo, kad
10 vc y tik sekasi, ir jis pradėjo uz- Lo kiek įaiko duktė mum Tamstų žentas butu ga eięsmas.os sausos o. vos is- maske Kas peržengęs pus-jdirbti da^ dJau£au begu'pasakė, kad jos vyras turi visu nemalonumu išvengi.

A VA3"121-. „?r- . teenagę* |gaudavo algos. Mes džiaugė-;pasiėmęs geriausią"advoka- jei, prieš pirkdamas namus,
„n.n;or.-:„ ’amnano taurė' Parėies namo mieeo nenorė- ')0, ■ . ' !l”'1 en£lasl■>' JBgiais papuosa- dbj dukters. bet jo vis-įta ir kad jis trauks teisman būtu pasiėmęs advokatą, ku-putojaneio sampano, a«£ ’ pna™18 < d"’ hu?A^į“f^ genaus,u tiek nemėgome. Jis toks buvusi namu savininką, kam ris būtu ištyręs ir patikrines
jau: sėdau ir parašiau eilerasti Renesansas Žemaitijoje . ziais protestuos sirdis. Sana-į veju is tikrai jaunų gaus tik x_____ _____________ x __ i___ j_____ x_: 4 1 „ J . y

-----i.,,,.-povo riai. apie kuriuos anksčiau užuojautos šypsnį.
riekad nepagalvodavai, da-i 
bar. gal dėl stokos tepalo, 
primena savo egzistavimą.
Pamažu jaučiamas ir atmin
ties susilpnėjimas, ir jau be

čiausi visko turįs per daug. tarei per kraštus besiliejanti

Galvojau jį įtraukti į montažą, kuri aštuntokai ruošė savo 
atsisveikinimo vakarui.

Bet išėjo kitaip: sužinojęs, kad montažą aš režisuo
ju ir kad jame vaidins Vanda, direktorius uždraudė, mo
tyvuodamas tuo, kad programa būsianti „per daug ap
krauta“. O vis dėlto mano eilėraštis buvo padeklamuotas, 
nors nei aš, nei direktorius to iš anksto nežinojome. Prog- 
lamoje buvo įrašyta: Vanda Asteikaitė, deklamacija. 
Paskum man Sirutis prisipažino, kad tai buvęs jo ir Van
dos sąmokslas. Išėjusi į sceną, ji padarė savo įprastini 
grakštų reveransą ir paskelbė: „Renesansas Žemaitijoje“, 
eilėraštis Ginto Vaišnoro. Pilnutėlė moksleivių, jų tėvu 
ir svečių salė staiga nutilo, ir ji pradėjo:

Šviesa spinduliuoja iš menių pro langus, 
d Toli nusidriekdama parko šešėliuos, —

Kažkur atsiliepia čiurlenančios bangos 
Babrungo, ir galvas svyruoja snaudžiančios gėlės 
Į taktą švelnaus minueto.
Išėjus balkonan vėdinąs vėduokle 
Grafaitė jauna, o šalia jos tamsus siluetas 
Palinkęs jai šnibžda: parko gražiausia tu mano ži

buokle !
O ten stoviniuoja ant stogo
Pietų renesanso figūros baltuos apdaruos
Ir dairos po parką, lyg, rodos,
Žvalgytus, kaip žaidžia undinės tamsiuos tvenkiniuos 
O aikštėse šoka nimfos su faunais 
J sklindančios muzikos taktą iš rūmų.
Skliaute gi žvaigždėtam mėnulis dar jaunas 
Su panieka šaipos iš parko smagumų.
Už parko alėjų paskendę blankioj mėnesienoj 
Migloti laukai horizontuose snaudžia, —
Svajinga romantika žėri raselėj kiekvienoj, —
Tolus renesansas žemaičių padangėje pasaką audžia..

Gal tai buvo mano iliuzija, gal jaunystės svaigulys 
nežinau, bet niekad paskui aš savo gyvenime nebegirdė
jau taip deklamuojant savo eilėraščių, kaip tą vakarą 
Deklamatorė sugebėjo taip vaizdžiai, niuansuotai ir su 
tokiu įsijautimu bei lyrizmu išiyškinti kiekvieną mane 
eilėraščio atspalvį, kad as pats nustebau jo grožiu, nors 
parašęs jo taip labai nevertinau. Tai buvo ne kokios mė
gėjos. tai buvo tikros artistės darbas. Ir tokių antuzias-

at
tik žmogus, kuris visuomet no- (d

ri pasirodyti už visus gud-imos namus kaip aštuonių trietions“. Matyti, buvę na- 
Yra kita .moterų grupė,’resnis. už visus prašmatnes-1 šeimų. Jis turėsiąs,vyrui grą- mu savininkai „pavertė“ 

kurios, vos tik pirmiems se-’ nis. Na, taip ir praėjo metai.1 žinti pinigus ir bankui ap- vienos šeimos namus į aštuo- 
nėjimo ženklams pasireiš-j Jie nusipirko savus namus,' mokėti paimtą „mortgage“. niu šeimų namus, 
kus. tuojau kapituliuoja. Jos vienos šeimos, nors mes ir Jos vyras jam parodysiąs, atitinkamų leidimų.

patarėme pirkti dviejų šei- kad jis gudresnis, negu anas Banko advokatas (Tams
inu. Nusipirko geriausių bal- manė. Anas, girdi, turės ir tos sakot, kad žentas pasiė- 
dų, niekur kitur nematytų.1 jo. žento, advokatui užmo- mė banko paskolą, todėl pri- 
Jie turi ret du automobiliu keti ir visas išlaidas jam leidžiu, kad advokatas daly- 
ir gyvena kaip ponai. Bet giąžinti ir t.t. vavo turto perėmime) to-
kur tau čia. Ar manote, kad Norime Tamstą paklausti, kiais reikalais paprastai ne- 
įis bus patenkintas ir gyvens ar gali mūsų žentui tai pasi- sirūpina. Tai yra vien pir- 
ramiai ka^p žmogus? sekti? Esame girdėję, kad, kėįo bėda, o ne banko. Ban-

Karta duktė mums paša- jei nuosavybės popieriai yra kui iš esmės terūpi pirkėjo 
kė. kad jos vyras nori pirkti surašyti ir teisme užregist- finansinis pajėgumas. Kiti 
S šeimų namus (apartment ruoti, niekas nebegali iu pa- vargai ir bėdos paprastai at- 
house). Sako. kad jie perka keisti. Daug pažįstame žmo- siranda vėliau, jei pirkėjas 
nėr agentą ir kad pardavė- niu, kurie apsigavo pirkda- nepasirūpina turėti savo ari
jai nori greit juos parduoti mi namus. Kartą nupirkę, vokato perkant namus.

baimingai žiūri į artėjančią 
gyvenimo permainą (change 
of life), baimingai gailisi 
savo prarasto patrauklumo. 

Mūsų bobutėms tai buvo baimingai laukia tuščios se
natvės, kuii atrodo neišven- 

l giama. Daugeliui moterų

akiniu negalima 
Trumpai sakant 
me.

.apsieiti, 
sensta- i

reiškinys,
mes prieš senėjimą
natūralus bet

mėgina
me kovoti visomis išgalėmis, i dar prisideda vaikų išėjimas
Šiandien daugiau negu bet iš, namų ir tuom atsakomy 
kada ' jaunystė“ triumfuo- i bes ir rūpesčių sumažėju 
’a. Mados daromos jaunoms, Į mas šeimoje, kas gali iššauk- 
dauceiis pasilinksminimų, J ti nereikalingumo jausmą. 
;eatių ir kelionių rezervuota) Rėkėjusios ar neištekėjų 
-pecialiai jauniem. Indust
rinis verbavimas pritaikin-

sios. daugelis* moterų tam 
tikrame amžiuje nesugeba 

as jaunajai kartai. Visose daugiau gyvenimui suteikti 
srityse propaguojamas jau-l nraemės. Jos visiškai apši
limo kultas. i leidžia, nekreipia dėmesio

Todėl nenuostabu, kad į savo figūrą ir apleidžia sa- 
iek daug senesniu moterų vo išvaizdą. Jos ieško pa- 

riet kokia kaina nori atjau-
ėti. Jos dažnai to siekia (Nukeltą- į 5-tą psl.)

kokiomis prapliupo salė, darant reveransą 
deklamuoti, paskum aš irgi nebegirdėjau. 

(Bus daugiau)
(Pašytojas Vytautas Alantas yra gimęs 1902 m.
I ietuvoie. baigęs Šiaulių gimnaziją, vėliau baigė 
Prancūzijoje Montpellier universitetą. Jis yra 
buvęs Eltos direktorius, Lietuvos Aido vyr. re
daktorius ir ėjęs kitas pareigas. Pirmasis jo no
velių rinkinys bu vo išleistas 1931 m. Yra para
šęs romanų, apysakų ir dramų, šiuo metu Vyt. 
Alantas yra Lietuvių žusnalistų Sąjungos užsie
nyje pirmininkas ir gyvena Detroite. Čia per
spausdinamos novelės ištrauka yra paimta ir jo 
novelių rinkinio „Nemunas teka per. Atlantą“, 
kurį išleido Nidos Knygų Klubas Londone. Ši 
knyga gaunama ir Keleivi oadministracijoje. 
Kaina minkštais viršeliais $3.00, kietais—$3.50)

ingų ovacijų, 
/andai

jis jam pardavęs vienos šei- vadinamuosius zomng res-

negavę

šitaip atrodo Kienastų iš Liberty Corners. N.J.. penketukas vieneriu metu sukakties dieną — va
sario 21 d.

t
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I
Vietines žinios

POVILUI BRAZAIČIUI 85 ir sunkiai dirbdamas, turtų 
I nesusikrovė, o vra dosnus vi-

Fraeitą še.-taaienį Tauti
nės Sąjungos namuose So. 
Bostoi.c bu, o stucientų neo- 
lituarai korporacijos paren
gimas. sau a tikęs gražų būrį 
ulisteriu, svečių

METAI
jos. Su atitinkamom ceremo
nijom korporacijos skyr. 
pirmininkas Povilas Mano
masis pc: iavė vadovybę 
Jurgiui Lendi aičiui, buvo 
pakeik i tikruosius korpo- 

Algis Matjoška ir Se

Girdėjo ir matė, kaip

žmogų, teršia savo aplink, sekma(|ieni vasa.

Prieš mėnesi Kult. subat-'rj° 28 <1. Bostono ir apylin- 
vakary inž. V. Adamkus kės ūkauta, ’ sk:,u e' ™>eJ»
kalbėjo, kaip žmogus, be a- lskl ™‘n*? su.e‘^. i50'1 osu" 

< g.azj uur. lo(laros tel^amas savo ap. petuuy Piliečių d,-jos 
į ir studente! Jnl K u žu_ didžiojoj saleje, kurios me-

sieras svarbiems lietuviš
kiems reikalams. Jis stip
riai parėmė Soeialdemakra- 
tų Literatūros Fondą ir ža
da ji dar daugiau remti. Joj 
pavardę rasime ir daugelyje i nuta studentu ir
kitiems tikslams sulotoji} są- Jpabaij.aį- Lie:a¥0S himnas.
rasu.

Sveikiname mielą Povilą! 
ir linkime jam dar daug ma
loniu metu.

J. V-gas

Kremliaus kolonialinė 

imperija

I agi ir.uitus šio renginio 
« k ai čėttgas buvo s.ecias is 
Nevv Yo.uo nccutuanų filis- 
teivs ... v:..;.' šia
urena i Bostoną atvvkes su 
savo žmona Genule.

Prelegentas pabrėžė visa- 
š'os korporacijo

Praeitą šeštadieni, vasario 
27 d., Povilas Brazaitis už
sklendė savo gyvenimo 85-ji 
puslapi. Malonu tai minėti, 
malonu tą gyvenimo knyga' 
pavartyti, nes ji yra žmo-

Vėl laimėta

So. Bostono LPD-jos šach
matininkai, kurie Bostono 
tarpklubinėse tiesiog vadi
nami "Lithuanian“. vasario 
26 d. parsivežė naują laimė
jimą iš Northeastern uni ver-

dvti. Jis tada daugiausia lie-'1“ fc“v0.1lake.lt? i aukštesnį | siteto, įveikę jų pirmąją ko
te i andens užteršimą. fkaut« la»psnf kelios paukš-, man, ą santykiu 4-1.

* Itytes ir vilkiukai gavo po Taskus laimėjo: Algis
\ asario 27 d. Kultūros geltoną kaklaryši. Danutė 

klubo susirinkime dr. \ y- Efkinienė pakelta i paskau- 
tautas Klemas taip pat kai- (tininkes. o Nijolė Baškvtė ir į 
bėjo panašia tema — Ekolo- Darius Subatis apdovanoti į 
gijos uždaviniai ir jų spren- žymeniu už pavyzdingą 
uimas. Jis ne tik kalbėjo, bet veiklą.
dar parodė skaidrėmis iri
spalvotu filmų, koks žiaurus .ia p\‘°8a tenka pasi 
aplinkos teršėjas yra žmo- džiaugti ir skautu seimos 
gus ir koks pavojus gresia,;
jeigu nebus išlaikyta pusiau

Makaitis 1. Kęstutis Makai- 
tis 0. Bronius Skrabulis 1.

Mūsų komandoj ypatin
gai pasižymi Algis Makaitis: 
jis pelnė 6 taškus iš 7 galį 
mų, kovodamas prieš stip- 
riuousius varžovus pirmoje 
lentoje.

Beliko vienerios rungty
nės kovo 5 d. prieš M.I.T.

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Kovo 21 d. 3 vai. popiet 
• Jordan Hali salėje I. Vasy-
liūno smuiko koncertas.

• • •
Kovo 21 d. 2 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos III aukšto salėje 
SLA 43 kuopos banketas 
SLA centro valdybos vice
pirmininkui A. Čaplikui pa
gerbti.

Kieno balius, to ir taba
kas.

laimėjo: Algii

SVARBU!
j LIETUVA
AUTOMOBILIAI

Tik trumpą laiką 
MOSKVIč 4081 E. $2873

ZAPOROŽEI’ 966 
kaina $1,893

Labai ribotas skaičius, 
todėl SKl BĖKITE

UŽSAKYTI DABAR!
I ž s a k y k i te tik

per
INTERTRADE 

ENPRESSS (’OIiP.
123 East 23rd Street 

Ei l t h Roor
New York, N.Y. 10010

• svarbiu ivvkiu — Jūrų skau- į 
_ į tų su Sausumos skautais ap-

$i jungimu.

Kaip žinome, tos dvi 
skautų šakos net kelerius

svyra tarp žmogaus naikina
mųjų darbų ir gamtos pajė

gu ose- &um° jiems pasipriešinti.
' lėtą ne tiz įau kūme. bet ir j Bet paskaitininkas nenugąs-.1 metus bu vo išsiskyrusios ir 
i valstybingumo idėją, kuri ir I dino neišvengiama pražūti-! ko ne "karo stovyje“. Bet,
‘ dabar tu: Inti bū .i L ’aci-Į ?es daug kas daro- paėmus vadovavimą nuosai-l 

vadovams,

da

Tokia antrašte Antano x ,
Matjoškos straipsneli iš-j jos pa u'iud’knis gaivinama- jĮ ™a gamtos teršėjams suval- 
spausdino The Boston He- j sis elementas. Jis atkreipė j dyti.
rald - Traveler vasario 21 d. j dėmėsi i ilgą 'TO metų lietu- j

kesniems vadovams, abi 
grupės rado bendrą kalbą ir 

pilna į vėl gražiai sutelpa vienoje 
pastogėje ir gražiai sutaria.

Mes džiaugiamės, sveiki
name ir linkime suglaustom 
jėgom našaus darbo ir gra-

Paskaitos klausėsi
tautos kelią i laisvę ir! Tarptautinio Instituto salė.

Jame priminti Bražinskų,' savą ne: ^klausomą v aisty-''Malonu buvo girdėti žmogų.
Kudirkos ir Simokaičių mė- bę, tautinės sąmonės žadi- ku, *s tik 10 metų amžiaus iš

mina ir jos budima, nepa-1 vežtas iš Lietuvos, šiandien 
prastai stipriai užakcentuo- gražia lietuvių kalba dėsto 
tą jau Mikalojaus Daukšos net sunkią mokslinę temą ir 

tančiai ir milionai žydų, uk- „Prakalboj i malonųjį skai- Jarn netrūksta lietuviškų žo- 
... . . , • rainiečių, pabaltiečių ir kt.: .vtoi'a“, kur tas 2613 m. va- džių.

niekad nesispraude per kitų ųafj va](jžios veiksmus kri- sario 16 d. miręs rašytojas Dr. Vytautas Klemas gi
gais as į pirmąsias yela*-; ūkuojantieji siunčiami i psi- kaistai ragino mylėti lietu- mėKlaipėdo'jel934 m..Bos-
Bet be tokių, kaip sukaktuvi-lehiatrineg ligonines ir ten vių kalbą, ją vartoti ne tik *°ne baigė vidurinę mokyk-
ninkas Povilas, jr jam pana- nugalabijami; kad ten per- liaudžiai, bet ir bajorijai, Mass. Technologijos
siu Paiamos mūsų \i:>uome-; naį rU(jenį ri^^ytas ir žy- neišsižadėti lietuvybės. Ta Institutą. Vokietijoj gavo 

avcs kalbos meilė ir subran-
kalbininkas dr. J. Kazlaus- dinusi vėliau tautinės - na- 
kas; kad Vakarų valstybės cionalinės valstybės minti ir 
daugeliui Afrikos ir Azijos prikėlusi tautą bei ją ivedu- 
tautų davė nepriklausuuo- si Į lais a gyvenimą, 
mybę, tad reikia spirti, kad š;andi--n ta -avos kalbos 
ir komunistų kolonialinė im- ir praeitie- medė turi lygiai

Toks iis buvo iaunose die- PeriJa duotų iais;T ir nepri- svarbios reikšmės. Anuos M.
T’ etų vai ir ki- vuimu gc- ---

iai Įsidėmėti mūsų išeivija. Dr. Vyt Klemas yra senas T iy<auti kviečiame visus lie
kai! ji nesulauktų senovinės skautų veikėjas, šiuo metu tuvius, kurie norėtų praleis- 
bajorijos dalios, kai tas lie- JAV LB centro valdybos vi- tris savaites Europoje pa
turiu tautos luomas prarado cepirmininkas akademiniam, piginta kaina. Suinteresuoti 
savo kalbą ir n ši su liaudį- reikalam ir LB jaunimo ko- j šia išvyka prašomi tuoj pat 
mi. Ir šiandieninėje Lietuvo- 

' je rimtai domimasi savo tau- 
. tos istorija ir ugdoma lietu- 
j vių. kalba, saugant tautos 
' gyvybę, tad dėl to ir okupan
tas, siekdama? nutautinimo

viu

ginimai pabėgti iš Sovietijos 
... ... i ir rašoma, kad sovietų vergų

gaus, kuris jos kitiems ne- stOVyklose „šviečiami“ tūks-
kaišioja. nenorėdamas pats 

kurissavo nuopelnaiis girtis,

nimai rūmai atiodvtų b&; mus lietuviu mokslininką 
pastatyti ant smėlio.

Tai žmogus, kuris visa, 
ką tik apsiima, bus gerai pa
daryta, visa, ką jis parems, 
bus atlaikyta.

toks tebėra ir šian-nose,
dien: paslaugus, pareigm 
gas, kuklus ir malonus žmo 
gus.

zaus sugvvenimo.
Skautų bičiulis 

Skautai važiuoja Vokietijon ' <!

Šiais metais lietuviai skau- i f 
tai, atžymėdami LSS tremty 
25 metų sukakti. Vokietijo-! ;• 
je ruošia didžiulę stovyklą, b, • r i - • _ x _ __ 1 ?

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St.. Brockton. Mass. 02402. Tel. 386-7209

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

::
::
:: <> 
:: 
:: < I
b
ii

daktaro laipsni. Jis yra Ge
neral .Electric bendrovės op
tinės fizikos skyriaus vedė
jas, atsakingas už optinių tinių Valstijų irKanados. 
instrumentų išvystymą pla-1 Stovykla bus liepos 17-30 
netoms tyrinėti, raketoms dienomis. Po to dar bus vie- 
sekti ir gamtos užteršimui nos savaitės ekskursija po 
kontroliuoti. Jis dėsto Penn- j Europą.

klausomybę Lietuvai ir ki- Daukšo? žodžius turinti ge- sylvanijos universitete. į cįU skautais išvykoje da-
_: toms pavergtoms tautoms

Povilas yra kilęs iš švie
saus Suvalkijos Barzdų kai
mo. Griškabūdžio parapijos. 
Neramus tai kampas, nes čia 
dar prieš 1905 metus gerai 
veikė socialdemokratų kuo
pa. Į ją buvo Įtrauktas ir 
jaunuolis Povilas. Aišku, ne

! "Šiandien, o ne rvt reikia *
! pasmerkti Kremlių, kaip di- 
' džiausią pasaulio koloniali- 
‘ nę imperiją“, — baigiamas 
: straipsnis.

Laisvės, laisvės! —radijo 

bangomis

misijos pirmininkas.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

Antroje Vasario 16-sios tikslo, marina mūsų kalbi-
ffalėio’iis nasilikti n,moliai mineJimo da]-vje vasario 21 ninku? ir istorikus.
7 ' r d. programoje Laisvės Var- Būtu tėra. jeigu bentir 1D05 metu revolrucnos sa-; 1 , - T. . ■ • j ,— tavos £<ais- oie pa ..<g:"*‘

pirmininko jaunimas A. 
įsko mintis: giliai isidėm

jūdžio. Dėl to vėliauCre°akdū Pas Pe,davė Lietuvos 
jai siaučiant, teko jam 
sprukti i Ameriką. Čia jis at-; 
sidūrė 1912 metais

Atvvkęs i Amerika, jis įsi- . , . i-. ., - - ‘ J' ves kraštui numvletamkure VVorcestery, - ----
Bostone. Jau Lie 
lyvavęs socialistų 
Povilas ir Amei 
sijungė i jų eiles ..
bėra ligi šiol. Jis nenukry-1 P!^a\dai_n^ ...
po nuo demokratinio sočia-; 'a ^>ian^1 j Biiutės \ aičjur- 
lizmo kelio net tuo metu, ka-! parlėkIamuotą _ Bei -
da socialistų sąjūdis buvo 1 r!a. 0 Liazdzionio eilėrašti 
draskomas iš vidaus. i Lietuvon vardas , komp.

i Jono Dambrausko sukurtą 
Povilui teko būti ALSŠ-'dainą "Jau žirgelis pabalno- 

gos kuopos vadovybėje ir jo- ’ tas*\ jaunosios kartos atsto
ję tebėra ir šiandien. Jis yra' vo Algio Zaparacko iš Det- 
uolus Lietuvių Darbininkui roito Įdomų ir aktualų pasi- 
dr-jos veikėjas, jos centro; sakymą. Programa baigta 
valdybos narys, jis Bostono; muz. Juozo Bertulio kūrimu 
Altos sk. iždininkas, Kelei-! Pabusk, pasauli“, 
vio patikėtinių iždininkas iri čionykščių kompozitorių 
dar kelių oiganizacijų na-! dainos, Stefanijos Rūkienės 
lys. Ko daugiau begalima; atsiminimai ir okup. Lietu- 
reikalauti iš žmogaus, tokio! vos lietuvių dainuojama 
garbingo amžiaus sulauku-l "Lietuva brangi“ gražiai iš- 
sio? sakė lyg ir jungtini viso pa-

: šaulio lietuvių laisvės troš- 
Pridėkime, kad Povilas,1 kimą savo tėvynei.

ta-
i^ais- me pu ...gimė dalyvavęs 

ves Komiteto pirmininko jaunimas A. Dūžio žodžius 
Vaclovo Sidzikausko mintis 'giliai įsidėmėtų. i
apie visų tautų teisę i laisvę,' Svečiai buvo pavaišinti 
pakilią komp. Juozo žilevi-'Užgavėnių blvnais, be to, dar 

: čiaus dainą "Laisvės, lais-Į pasveikinti ten buvę Alek-i
=andrai ir Aleksandros.

stu saiūdv • z. j .
ikoie tuoi L' nuotaik°s vyrauja pavergto-; daro. P1'p1- -birnis Lendr:

ir io?p tp- Lietuvoje, ypač Vasario Į ps- '’icepirm. Lmas Ausiejus. 
i< npnnkrv. 16-si°s proga, dainą "Lietu- ■ irs-*’ - Povilas jlanomaitis.

*• • XTO LkI• r* VI ~ ~
RADIJO PKOGRAM*
SeniHUSici Lietuvių 

rograma Naujoj Anglijo 
a stoties VVLYN, 136U ki 

I lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 
»ą. Perduodama: Vėliausių 
oasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
os ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Paltie Florists gėlių ir dova 
ų krautuvę. 5f<2 E. Broad 

way, So. Bostone. Telefo- 
įas A N 8-0489. Ten gaun>

ir R'pl^ivia

NENVSIMINKrUE:

kurion žada važiuoti nema
žas skaičius skautu iš Jung

! skambinti skaučių tuntinin- 
I kei ps. Danai Eikinienei re
gistracijos ir smulkesnių in- 
mormacijų reikalu. Telefo
nas — 961-3523.

Ekskursijos j Lietuva 
Kaina 776.00

IŠVYKSTA IŠ BOSTONO:
BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, RUGPIŪČIO 26.

Pagal naują INTURISTO potvarkį registracija 
birželio ir liepos mėnesių grupėms bus priimama tik 
iki 1971 m. BALANDŽIO 26 d.
Rugpiūčio grupei registrac i j a priimama tik 
iki 1971 m. GEGUŽES 20 d.
Visos grupės bus lydimos patyrusių mūsų įstaigos 
tarnautojų.

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 
JAU DABAR!

Trans-Atlantic TraveI Service
390 West Broadway,

South Boston, Mass. 02127
- Telefonas: 268-8764

******

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
«v->rhia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 

A d r e s a s :
7722 George Street, LaSaBe-Montreal, 690, Quebec; CANADA

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Ar turite

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę? 
Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5. 
Paštu nesiuntinėjamos. Reikia atsiimti raštinėje

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos“.

Galima pagelbėti senkantiems 
reumatu, ranku ar kojų skaus-1 
mais. nutirpimu, jaučiant nuo-

i vargį.
' REE-LEEF RUP mostis dau-) 
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa- i 
sėkme-, arba grąžiname pinigus.

Sių-kite $3. gausite vaistus 
su nurodvmais.

ROYAL l’RODT CTS 
North Sta., P.O Box 9112 1

Newark, N.J. 07103

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

-jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPT^'NIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIM AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus sa v i tarpines pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudė nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gen Taupomąją Apdraudą — Ea. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SI-A—AKC1DENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipicitės 
{ kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Afliance of America
307 West 30th Street, Nevv York, N.Y. 10001

SLA-

fc%25e2%2580%259cv0.1lake.lt


Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 9, 1971 m. kovo 2 d.

Vietines žinios
f

1 I

Lietuvos istorija vaizduose 

ir žodyje

Nepamirštamų mūsų tau
tos istorinio kelio i Nepri
klausomybe vaizdu monta-*■ c «.

žą ekrane pamatysime atsi
lankę i AI B Bostono apylin
kės valdybos metini nariuf
susirinkimą kovo 13 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos antrojo aukšto salėje. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

ŠĮ montažą parengė jau
nosios kaitos Lietuvos isto
rijos mėgėjų būrelis ir jo na
rys filmininkas Romas Šle
žas.

Maloniai kviečiame vi- 
; sus, vpač jaunimą, atvykti ir 

pasigėrėti mūsų jaunosios 
kartos (laibais bei istorinių 
Įvykių \aizdais ir juos ly
dinčiu aiškinamuoju meni
niu žodžiu.

LB Bostono apylinkės 

valdyba

Nedarbas Mass. valstijoje

New Bedforde bedarbiai 
sudaro net 12.3', visų dir
bančiųjų, Lowelly — 11.7 Į

, Fall River — 9.7‘/<. i 
Broektone — 8.7'.. Wor-!
cestery — 7'., Bostone —
r o<O.o f .

Naujas Lietuvių Fondo 

narys

Antanas ir Ona Bartašiū-
nai Įmokėjo 100 d oi. ir Įsto
jo i Lietuvių Fondą.

A. Bartašiūnas gimė ir au
go Rusijoje Rostove prie 
Dono. 1919 m. grižo i Lietu
vą ir Įstojo i besikuriančią
Lietuvos kariuomenę sava
noriu ir aktyviai dalyvavo 
atsikuriančios Lietuvos dar
buose. Į JAV atvyko 1949 
metais ir apsigyveno Bosto
ne. Pradžioje dirbo cukraus 
fabrike, o vėliau vargonų 
fabrike Dorchesteryje.

Dabar A. Bartašiūnas yra 
pensininkas ir gyvena So. 
Bostone. Bartašiūnai niekad 
nepamiršta lietuviškų reika
lų ir juos visada savo auko
mis paremia bei lankosi lie
tuviškuose renginiuose.

LF Bostono Vajaus Komi
tetas nuoširdžiai dėkoja An
tanui ir Onai Bartašiūnams 
už auką Lietuvių Fondui.

Vajaus Komitetas

Girdėsime pirma kartą

Bostone pirmą kartą ma
tysime ir girdėsime moterų 
šešetuką „Svajonė“ iš New 
Bi itain, Conn., kuriam va
dovauja Jonas Beinoras.

Jos dainuos seniausių lie
tuvių radijo programų Nau
jojoj Anglijoj 37 metų su
kakties talentų popietėje ir 
gražuolės „Miss Lithuania 
of N.E? baliuje, kovo 14 d. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos III aukšto salėje.'

Tą dieną nevalgykite na
mie. nes mūsų renginio šei
mininkė Monika Plevokienė 
su padėjėjomis pagamins 
gardžių dešrų su kopūstais,

kugelio ir kitokių skanumy
nų.

Nuo 2 iki 3 vai. — susipa
žinimo valanda. Programa 
prasidės 4 vai. popiet.

Visus kviečia atsilankyti
Steponas ir Valentina 

Minkai j
i

Norėjo, bet pabijojo

Mass. senatas 29 balsais 
piieš 9 nutarė pakelti savo 
algas $600 metams, bet sei
mely tas pasiūlymas buvo. 
133 balsais prieš 100 atmes
tas. Dauguma atstovų mano, 
kad dėl $600 priedo neišsi
moka sukelti mokesčių mo
kėtojų nepasitenkinimą ir, 
jiems už tokius atstovus ne
balsuojant, prarasti visą al
gą- ’

r * !

Dabar Mass. Įstatymų lei
dėjai gauna $11,400 per me
tus. 1

Komp. J. Gaidelis — 

vargonininkas

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos Broektone vargoni
ninkei Ventrei dėl pašliju
sios sveikatos pasitraukus iš 
pareigų, klebonas kun. P.
Šakalys naujuoju vargoni
ninku pakvietė komp. Julių 
Gaideli, kuris tas pareigas 
jau eina. Anksčiau jis buvo 
pakviestas tos parapijos 
choro dirigentu.

j
Tuo būdu dabar jau visi 

trys mūsų didieji muzikai y- 
ra vargonininkai: komp. Je
ronimas Kačinskas — šv. 
Petro lietuvių parapijoje So. 
Bostone, smuikininkas Izi
dei ius Vasyliūnas — Nekal
to Prasidėjimo lietuvių pa
rapijoje Cambridge, o kom
pozitorius Julius Gaidelis — 
šv. Kazimiero parapijoje 
Broektone.

i vių ji£> unua ou ciiu-
’ ru, kurio pirmas viešas pa- 
, sirodymas buvo Vasario 16 
minėjime. Publika chorą
pi iėmė labai šiltai. Choro at
liktoji programa iš tikrųjų 
buvo pati geriausioji minė
jimo dalis. I chorą jungiasi 

į . ...vis naujos jėgos net is apy
linkių. Jame yra Pr. Šimkus 
iš Quincy. V. Eikinas iš 
Braintree, J. G rinkus iš 
Randolph ir kiti.

So. Bostonui $7 milionai

Federalinių kelių admi
nistracija susisiekimui ir 
jo saugumui pagerinti So. 
Bostone paskyrė pašalpos
$7 mil. Iš tos sumos vien 
Northern Avė. tiltui sutvar
kyti numatyta $4 mil. Be to. 
numatyta Įrengti modernius 
eismo signalus, geresni ap
švietimą ir kt.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 

Tcl. SW 8-2868 

yra vienintele oiiciaii pUu- 
ga W ore estery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorcea- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai .sueina greitai ir
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemorais ke<nomi».

Vedėja B. Sviklieni

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖTelefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. bonovap
Dr. J. Pašakarnii

j p e d i n i s
CPTOMETKISTAS

Valandos:
nuo 9 va. rvTo iki 5 va), vak. 

Trečia'’.ieniais- nepriimama 
44 T BROADVVAY 

South Boston, Mass

i; South Boston Savings Bank

!

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street
E. Miltini, Mass.

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir pro.iekta’imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamu namu ir j 
biznio pa=ts>.tu. pa?al Jūsų reika- j 
lavintą, šaukite visados iki 8 va- 't 
landų vakaro. .

Telefonas: 698-8675 1

TEL. AN 8-2124

D r. Amelia E. Rodd
(RUDOK1UTĖ)

D P T O M E T R I S T *
Valandos:

nuo 10 ryty iki 6 vakaro 
Trečia Leniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEW£LERS— 

Laikrodžiai-Deimsntai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rfipastingai taisoma laikrodžiu* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

SS

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienu Įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

51%
5b

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. N uosi račiai y ra 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. Shallna ir adv. J. Grigaius. 
Reikale su tarnautojais galima susikai bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš 210,000,000

3 ► Dažau ir Taisau 5
Namus iš lauko ir viduje.

Knyga yra geriausias žraegaus draugas

►►►
t viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS 8TARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

Lipdau popierius ir taisau.*

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINEI

Parduodame tiktai vaistus, išpilaome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit j lietuviška vaistinę.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

B82 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6620

į Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskyrus šventadienius ir sek*.

• ^soosoooosoeeososoadooscoso&oosoaocososoosoocososoot’

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys

Elood Square
Hardware Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAl

SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148 

Bsnjamin Moore Dažai
Fopieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokia reikmenys narnama 

Reikmenys plumberiams 
Viantie daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broad way 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

Gana
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

Savybės:
I’roduktingumas

Grožis
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

M & T OIL C0., Ine. Rytdienos Įrengimas

641 E Broadvvay So. Boston, Mass, 02127

O Krosnies'aptarnavimas 
Q Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

- ’-T31

Pilnas Įrengimas. Įskaitant aly
vos burneri. pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.

&FUEL CHIEF
Skambinkite

268 - 4662;
.... ZAjLU

Paskutinė modernaus alvva sildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street, Quincy. Mass. 02169 
Aly vos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną

Skambinti telefonu: 436-1204

1 Oil Heating Equipment r

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance > 

321 Country Club Rd.
:! Newton teatre. Mass. 02159 

Tel. 332-2645

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius Į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 

! plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
! vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami 

; nių. Turime vietoje Įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 

: prekių iš kitų kraštų visai že- 
! momis kainomis. Be to, siunčia 
• me maistą, pinigus ir galite už- 

į; sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, a giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras Įstaigas atsikviesti 

j gimines čia pas save į svečius 
i'ar nuoiaviniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę Įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės Įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

Trans-Atlantic Travel Service i
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone Z

7T

Darbo vai«.«uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

• *<******##»# ******
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