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Sovietinis žurnalistas ;
apie Simą Kudirką ;

Į
Sovietinis žurnalistas V. Miniotas, sutikęs S. Kudirką 

tardytojo įstaigoj, rašo „Laisvėje“. ką apie ji kalba jū
reiviai, jo žmona ir motina. V. Miniota vadina jį darnios ! 
jūreivių šeimos atplauša, uždėjusią jai dėmę.

Visas žinias, skelbiamas palikdamos jokiu pėdsakų,' 
iš Soviėtijos tenykščių žur- jokių randų.“ 
nalistų ar kitų pareigūnų,
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Prezidentas Nixonas 
apie Indokinijos karą

Žygis j Laosą sėkmingas ir reikšminga.. / jie Įsi
veržimą į Šiaurės Vietnmą dabar negalvojama, bet JAV 
bombonešiai daužysią jame karinius taikinius. Ameri- 
kiečių kariuomenę būsią galima grąžinti namo planingai. 
Reikalaujama karo belaisvių grąžinimo.

Praeitą ketvirtadienį pre- žir.-ki. visus amerikiečius be- 
zidentas Nixonas spaudos lais\ .as, kurių tenai esą apie 
konferencijoje, atsakinėda- 1.600.
mas i žurnalistų 'paklausi-'

Be to, komur.ktai turį pa-

SO. BOSTON. MASS., 1971 METI’ KOVO - MARCH 9 
Second-class postage paid ai Boston, Massaenusetts

Pietų Vietnamo kariai žygiuoja i Laosą ’io Chi kelio užimti, kuriuo vyksta priešo tiekimas.

Iš Minioto minimo ”pri-) 
verstinio pasivaikščiojimo.“Į 
ir susitikimo tardytojo kabi-1 
r.ete jau galime suprasti, iš 
kokios vietos Kudirka buvo 
šiam žurnalistui atvestas.

Ką Simas Kudirka kalbė
jo, "Laisvė“ išspausdins dar:

. . . . . ..... straipsnio tęsiny, bet dabar PosėdŽiaUO Lietuvos
da apie tą Įvykį ne ( y. Miniotas pats S. Kudirką,
neužsiminė. apibūūdina ir dar prikergia komunistų partijų

Bet štai dabar sovietinis kitų nuomones. Pasak ji. Si-,
žurnalistas jau ryžosi apie mas baigęs radijo uperato- Kovo 4 d. \ilniun buvo gavęs širdies priepuoli, tero- Kongreso rūmuose spro-
Simą Kudirką pirmą kartą rių kursus ir norėjęs tarnau- nuvažiavę Lietuvos komunis- ristai nežinoję, ką su juo da- gusi bomba padarė $309,000
painformuoti ‘ New Yorke ti dideliuose laivuose, bet jo tų partijos atstovai. Tai par- ryti. todėl nuvežę jį į britų nuostolių. Sprogimo
leidžiamą maskvinį laikraš- ten nepaskyrę, todėl „ji vis; tijos 26-sis suvažiavimas, ligoninę ir palikę. ninku tebeieškoma,
ti. kuris vadinasi „Laisvė“, graužė nepasitenkinimo kir- kurio prezidiume buvo 63
Ir prabilo ne koks eilinis ko- minas“. asmenys, is jų dauigau nei
respondentas, bet baigęs .... 30* < nelietuvių. Pirmajam
specialius žurnalizmo moks- L Bu?° atzagąrus virsimn- posėdžiui pirmininkavo „vy
lus. apdovanotas nusipelniu- mfzu į bukumą resnysis brolis“ y. Charazo-
sio žurnalisto vardu, keliu aive. aPjbendlindax0 vas, pamjos centro antrasis 
laikraščių buvęs redaktorius

reikia priimti su dideliu at- 
sarumu. nes jos dažnai būna 
neteisingos. Taip mes verti
nome ir iš ten ateinančius 
gandus apie Simo Kudirkos 
likimą. Vieni sakė, kad jis 
gyvas, kiti, kad miręs. Gi 
Lietuvos ar Sovietuos spau-

^a.v0 ; sekretorius.
ir datai-svarbūs '""Tiesos“. "etelsln8? n™"?onf Partijoj yra apie 120.000
redakcijos narys. kuriara .Primesti darbo drau-, į..
pavedama aprašyti komu-’*5 , ...i
ristu požiūriu svarbiausius'.. Tulžies taurę perpildė „
įvykius - Vytautas Miniu- i z™a; kad J“ nepaskirtas 1 BūigeSl AngllįOS 

J j didžiausią Lietuvos žvejų! ..... .
I,,.,, 'Iaiva Kovos šlovė“, o teks! pastinUlKU StreikasNelaikydami jo paties ar ei(i - b Lietu , ,.a_ | '

i k!^ įdedamų žodžių: • t’oriįmi.. ! Baigės. 47 dienas uzsitę-
yisiska. tikru pinigu, vis dėl-; JDra1 gu Ku(lil.ka „pet_; sęs Anglijos pastininkų
to susipažinime, ką jis tarp, ,.o Cvirkos„ garlaivvje pIau.| streikas, padaręs paštui apie

kloję jūreiviai V. Miniotui! ‘5 mlk do1: nuostolių, ir 
maždaug tiek pat neteko 
paštininkai algų.

Abi šalys sutiko su 3 as
menų tarpininkų būsimu 
sprendimu. Kol jie nuspręs, 
bus mokami seni atlygini
mai.

Pašto vidaus tarifas pa
keltas 40*7. Dabar vidaus

kitko pasakoja.
Laisvės“ kovo 5 d. laido-, pasakoję, kad Kudirka — 

je jau straipsnio pradžioje; "nuolat klausydavosi už- 
apdūsauja, jog skaudu jam sjeni0 radijo. Primesdavo 
esą. kad gražioje ir darnio-į mums antitarybinius dispu- 
je jūreivių šeimoje atsirado tuSj šmeižė mūsų santvarką, 
atplausa, uždėjo jai dėmę“.; RacĮa bandydavome ji Įspė

jus Simą Kudirką sutikęs j purkštaudavo., įvairiai 
tardytojo Įstaigoje ir ryžęsis t mus plūsdavo, užsisklesda- 
išgirsti „labai negražią isto-! vo ir tylėdavo“.
nją •

V. Miniotas pasakoja:
’T tardytojo kabinetą Į-

žengė laibas vyriškis. Iš 
anksto nežinodamas jo am-

Kudirkos žmona Marytė 
(iki šiol ji čia buvo žinoma 
Genės vardu) Miniotui sa
kiusi, kad vyras —*

"Buvo gan ūmus. Greit
žiaus — daugiau kaip tris- ’ prarasdavo pusiausvyrą. Dėl 
dešimt neduosi. Įdėmiai ap- palyginti nelabai svarbaus 
žvelgiu tą, anot JAV buržu-' nepasisekimo jis galėdavo 
azinės spaudos, jau senokai! staiga pasikeisti, tapti gru- 
nukankintą žmogų. Viduti-į biu. pasielgti neapgalvotai.
nio ūgio. Veidas pailgas. Be 
raukšlių. Aukštyn sušukuoti 
tamsūs, kiek retėti pradėję 
plaukai. Vasarinukai trum
pom rankovėm išryškina 
muskulus. Sulaidytos kelnės, 
šlepetės taip ir sako. kad 
žmogus išėjo pasivaikščioti. 
Kudirkos pasivaikščiojimas 
priverstinis, ir tai jis supran
ta, iš pradžių jaučiasi su
kaustytas. Aš neskubu pra
dėti pokalbio, akim ieškau 
mušimo, smogimo, spardy
mo pėdsakų. Juk daugelis 
Jungtinių Valstijų laikraš
čių skelbė, kad Simą spardė,

Kaip vyras jis buvo labai pa
vydus ir Įtarus“.

Ir Kudirkos motina, da
bar Marija Šulskienė, pasa
kiusi Miniotai, kad nežinan
ti jokių priežasčių, kurios

• mus, daugiausia aiškino In-. 
dokinijos karo keliamas pro-i įtraukti ne tik iš Pietų Viet- 
blemas. ypač susijusias Suj pamo» bet Kambodijos, 
žvgiu i Laosa.

Urugvajaus teroristai pa- [^api{olįo flUOStoliU 
leido prieš / msn. pagrobtą

•mąikiejj ikio spe- SOOMOO doleriu
ciahstą Clauae r ly. Jis buvo 
gavęs širdies priepuolį, tero-

kur jų yra jsiverzjusių apie 
40,000, ir iš Laoso, kur šiau
rės vietnamiečių yra apie 
100,000. Taikai grąžinti tu-

. . rinti būti išspręsta visos In-
, tik užimt kurią nois vietovę, d0i<inijOs problema.

-lis pareiškė, kad Pietų 
Vietnamo dabartinis verži
masis i Laosa neturi tikslo!

—---
Kongresą saugo 575 poli- 

j cininkai, iš jų ketvirtadalis 
yra paskirti politikierių, ir 
gali būti, kad tom pareigom 

, netinkami, tad dabar galvo
dama rūmų policiją pert var

lį siekia nutraukti komunis 
tų kariuomenės ir ginklų 
transportą Ho Chi Minh ke- 

kalti- j iju įr sunaikinti toje srityje1 
, jų Įrengimus bei Įvairias at
sargas.. Pietų Vietnamo ka-
įiuomenė čia parodė, kad ji 
esami visiškai pajėgi dides
nio masto kariniams užda- 
\ iniams vvkdvti, o tai vra 
garantija, jog būsią galima 

į amerikiečių karius iš ten atiRyti. padaryti ją tikrai pro- ■,, aukti , lana 0 , jr
Iešme, o ne politikierių glo- oreičiau. ”
botiniu darželiu. XT , . .Nors komunistų pasiprie

šinimas Laose vra kietas, 
bet pietų vietnamiečiai, su 
amerikiečių aviacijos para
ma, stumiasi pirmyn ir ar
tėja Į savo tikslą, šiuo metu 
jau yra sustabdyta 55* < ko
munistu kariniu medžiagų ir

i //o Chi Minh kelias

perkirstas
l ietų Vietnamo kariai už- 

; ėmė Tchepone miestą svar- 
■ bioje H o Chi Minh kelio 
; sankryžoje. Tuo būdu komu- 
i nistai nebegali to kelio nau- 
i doti karių ir karo reikmenų 
Į transportui i Pietų Vietna
mą. Bet jie dar rengia kelius

karių pervežimo Ho Chi 
Minh keliu, gen. Abraham 
pranešimu, atimta iš priešo 
200.000 apkabų amunicijos, 
2,000 sunkiųjų ir lengvųjų

■ pietų vietnamiečiu nepasiek- kulkosvaidžių, sunaikinti 67 
!♦.... ‘ ....-i__ ‘ I tunt ui ir kt Prip tn tpnkatose srityse.

šiaurės Vietnamo taikos dek- Daugiau nei 1,000 JAV 
gacijos Paryžiuje vadovas Xuan lėktuvų, padėdami Pietų 

laiškui įeikės lipdyti t centų Tfujyatšakoj prezidento Ni\ono ietnamo kariams, bombar- 
' pranešimą užsienio politikos J davo įvairius taikinius Lao- 
klausimais. pareikšdamas, kad , se ir Kambodijoje. 
tai esąs JA\ ‘"karštligiškas pa
siruošimas“ pulti šiaurės Viet 
narna.

ženklą.

Izraelio ir arabų 
paliaubos baigėsi

Sekmadienį baigėsi Izrae
lio ir arabų 7 mėnesių karo 
paliaubos. Egipto preziden
tas Sadat pareiškė, kad pa
liaubos nebus pratęstos, bet 
negrasino ir karo veiksmais. 
Tai jis pasakė po pasitarimu 
Maskvoje.

Izraelio užsienio reikalų
galėjo ji priversti prie tokio! m^n*stĮ as ^ban pareiškė, jog 
elgesio: • Izraelis nori taikos ir pirmas

„Simo šeima gyveno ne
blogai. Jis neblogai uždirb
davo. Pernai pavasari gavo: 
naują butą. jo uždarbio už-! 
tekdavo išlaikyti vaikus 
(Lolitą ir Edvardą) ir nie
kur nedirbančią žmoną“.

Kaip matome. Miniotas 
jau atliko didesnę tardytojo

nepradės vėl šaudyti.

daužė jo galvą Į geležinius: darbo dalį. Dabar lieka tik 
laivo laiptelius, visą laiką* pažiūrėti toliau, kokius žo- 
mušė. Nei ant veido, nei ant į džius ir mintis jis Įdėjo i Si-
kaklo, tuo labiau galvoj ne-Į tno Kudirkos lūpas ir ar dri- _________
simato nei mažiausio smur-:so pakartoti, ką anas tikrai
to žymių. — per porą mene- sakė ar galėjo sakyti čekisto Apie ta:
.siu jos negalėjo užgyti, ne-j kabinete. p.vjc.

Bolivijoje (Pietų Ameri- 
• koje) 2,000 minia užėmė 
į Santa Cruz rotušę ir parei
kalavo, kad atsistatydintų 
komunistas meras, o jo vie
ton būtų paskirtas armijos 
divizijos vadas. Be to, jie 
reikalauja, kad atsistatydin- j»u|^ 
tų ir 5 ministrai.

Į

ilki.. įme-

i
Kiniios ministras*

!S\ Vietname
šios savaitės pradžioje 

, Šiaurės Vietname lankėsi 
'komunistinės Kinijos minist- dabai 
' ras Chou En Lai. Manoma, 
i kad ryšium su karo veiks-

tankai ir kt. Prie to tenka 
pridėti ir dideli žuvusių prie
šų skaičių. Tie pietų vietna
miečių laimėjimai žymiai 
sutaupo amerikiečių darių 
gyvybes.

Žurnalistų paklaustas apie 
Pietų Vietnamo prezidento 
1 hieu prasitartą minti veis
tis tie-dai i Šiaurės Vietna
mą, prez. Nlxonas vengė to
kią galimybę patvirtinti, bet 
drauge jos ir griežtai nenu
neigė. Esą. toks klausimas 

karo vadovybės ne
svarstomas. Pietų Vietna
mas dabar nuo šiauriečių,

Konferencijoje buvo pa
liestas ir Raudonosios Kini
jos klausimas, ypač jos Įsi
leidimo i Jungtines Tautas 
galimybė. Prez. Ni.xonas pa
reiškė. kad JAV-bės nesi
liausiančios ir toliau remti 
Tautinės Kinijos, nesutik
siančios, kad ji būtu išstum
ta iš Jungtinių Tr : o sie
kia komunistinė N.—bet 
savo atsakyme laikraštinin
kams davė netiesioginiai su
prasti. kad gal ir būtų gali
ma pripažinti dvi Kinijas.

Prezidentas dar užtikrino, 
kad amerikiečių kariuome
nė iš Vietnamo 1 us atitrau
kiama pagal numa 'tą planą 
ir gal net didesniais kie
kiais, negu dabar suplanuo
ta. Bet tai jis pranešiąs vė
liau.

Konferencijoj dar buvo 
iškeltas šen. Svmington prie
kaištas prezii.. ntui, kad jo 
patarėjas dr. Henry Kissin- 
ger esąs nustelbęs užsienio 
reikalu sekretorių WilliamC

Rogers. kad pats vadovau
jąs užsienio politikai, o, be 
to. abu šie pareigūnai visiš
kai neklauso senato kvieti
mų ir neateina pasiaiš kinti. 
Prezidentas vis., ta, nunegė 
ir pavadino tokį senatoriaus 
Symingtono priekaištą pa
vadina „pigiu šūviu“.

mais Laose ir pietų vietna-i kurių pietuos yra apie 100, 
imietių laimėjimais svarsto-*000 karių, dar tik ginasi, tai 
j ma. kuo Kinija galėtų Šiau- negali būti kalbos apie Šiau

rės Vietnamo puolimą.
Bet šia proga prezidentas 

pabrėžė, kad amerikiečių 
aviacija bombarduosianti Š. 
Vietnamo priešlėktuvinių

rėš Vietnamo komunistams 
padėti. Kaikurie žurnalistai 

'spėlioja, kad Kinija galinti 
! net atvirai Įsikišti i ši karą.

Pakistanui gresia skili- raketų Įrengimus, o jei rei- 
' mas. Mat. jo rytinę ir vaka-Į kės, tai ir kitus taikinius vi- 
i rinę dalį skiria daugiau nei j >ame Šiaurės \ ietname. nes, 
!1,CCO mylių atstumas. Ryti- * atitraukiant amerikiečių ka
lne dalis seniai yra nepaten-j nuomonę, yra būtina užtik-
kinta savo padėtimi, nes va
karinė dalis yra vyriausybės 
proteguojama, o rytinė ap-Oran Henderson. kuris 

kakinaiftas mėginęs nuslėpti ei- leista, 
viliniu žmonių žudymą Viet na- * * *
me May Lai sodžiuje. Jis buvo Sovietu Sąjungoje suma- 
toje apylinkėje veikusios kariuo- žintos kainos toms prekėms, 
meftės vadas.

rinti likusiu daliniu £ £ 
užnugari ir neleisti
nistams pasiruošti 
masto puolimui.

saugų
komu-
didelio

JAV užsienio reikalų mi
nistras William Roger pa
reis. ė, kad Pietų Vietnamas 
gal’s bandyti veržtis ir i Š. 
Vietnamą. Tai daug priklau
są nuo jo pati-o būsimo ap
sisprendimo.* * *

Turkų teroristai pagrobė 
4 Amerikos lakūnus ir grasi
na juos sušaudyti, jei nebus
sumokėta $430,000.

* * *
Lenkų kardinolas Višins

kį pirmą kartą kalbėjosi su 
Lenkijos ministru pirminin
ku Jeroszewiczium, nes len
kų valdžia pareiškė norą ge
rinti santykius su bažnyčia. 

* * *

Raudonoji Kinija paleido
Tam tikras amerikiečių, į erdvę antrą satelitą. Taigi 

kat ių skaičius Pietų Vietna-f ji galėtų jau paleisti ir ato
me liksiąs tol, kol Šiaurės! minę bombą, tik ju dar ne-

i
į kurių žmonės neperka dėl jų V ietnamo komunistai gi ą- daug turi. 
blogos kokybės.
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Sulaukėme ir vaikų 
"revoliucijos”

Su negrų revoliuciniu sąjūdžiu jau lyg ir apsiprato
me. Pasikartojantieji bombų sprogdinimai, padeginėjimai 
ir šaudymai tarytum jau priklauso prie normalių mūsų 
demokratinės santvarkos reiškinių. Mūsų nestebina jau 
ir studentų riaušės, ir gal dėl to jos silpnėja ir retėja. Bet 
užtat šiandien jau galime „pasidžiaugti“ nauja sensaci
ja — pradžios mokyklos vaikų ir vidurinių mokyklų mo
kinių „revoliucija“. Kitur, o ypač Lietuvoj, tai būtų ne
girdėtas dalykas, o čia jau darosi irgi beveik normalus...

Mokyklų vaikai siautėja: padeginėja mokyklas, 
primuša mokytojus ii streikuoja. Ir, žinoma, kelia savu 
reikalvimus. Juodieji reikalauja, kad visi Jų mokytojai 
būtų juodi, o baltieji — kad visi balti. Be to, nepatinka 
jiems mokslo programos, mokyklos tvarka, disciplina. 
Vienoje Bostono mokykloje vaikai protestuodami išėjo 
namo dėl to. kad mokyklos administracija neleidžia per 
pamokas klasėje rūkyti. Jie išaiškino, kad klasėje moky
tojo akivaizdoje rūkyti yra geriau ir net mokyklai sau
giau, negu pertraukos metu tualetiniame kambary, nes 
ten. numetus degančią cigaretę, galima netyčia uždegti 
mokvkla. Kad tai tiesa, ta mokvkla jau ir buvo kažkas 
bebandąs padegti. O kaikurios jau ir sudegė, padarant 
miestui kone milioniniu nuostoliu.

Iri JAV kongreso rūmai (kapitelis). kur kovo i d. spro
go bomba, padarydama nemaža nuostoliu. Strėlė rodo. 
kurioje vietoje ta bomba sprogo.

Bostono inžinieriai

Pittsburghe ir nimai. kurie metėsi man i a- 
kis. Namai turėjo numerius, 
policininkai gražias unifor-

Iš kur toks švietimo srityje chaosas? Tai ir nusipoli-' Amerikos neprikiausomy- mas. Man šią knygą rašant, 
tikavusios švietimo vadovybės, ir mokytojų, ir tėvų ir, gal ' 
svarbiausia, — specialistų agitatorių nuopelnas. Jeigu 
streikuoja ir su keiksmažodžių plakatais vaikštinėja me

Jis, matyt, 
gyveno.

des šventė baigėsi Karo mu- girdėjau, kad miestelin jau 
išgarsėjusio- įvesta elektra.“O V »

vėliavos nuleidimo cere-

ir
Lietuvių Fondas

Amerikos Lietuvių Inž. ir bis, rašo Drauge, Technikos 
Arch. S-gos (ALIAS) Bos- Žodyje. Vaire, Eglutėje, Tė- 
tono skyriaus inžinieriai ak- viškėlėje ir kt.. yra Alias 
tyviai reiškiasi lietuviškame Bostono kultūrinių parengi- 
gyvenime ir savo dalyvavi- mų bendradarbis. 1955 m. 
mu ir gausia auka nuošir- už eilėraštį "Pamirštoji su- 
džiai remia kiekvieną svar- la" laimėjo Draugo poezijos 
besni lietuvišką darbą. Šiais konkurse pirmąją premiją, 
metais, Vasario 16-sios mi- Tam eilėraščiui kompozito- 
nėjimo proga, jie sudėjo rius J. Gaidelis parašė muzi- 
1,500 dol.. o prieš porą mė- ką solo su fortepionu. 
nėšių politinių įvykių (Bra- . . •
zinskų, Kudirkos ir Simokai- inž. J. Kuncaitis gimė il
čių) reikalams — 860 dol. augo Lietuvoje. 1937 m. 
Ir taip kas metai jie sudeda Klaipėdoje baigė Prekybos 
po keletą tūkstančių dolerių institutą. Pradžioje dirbo 
aukų lietuviškai veiklai rem- Lietuvos Banke Klaipėdoje, 
ti. ir jai ugdyti. Bostono in- o vėliau Kauno Aukštesnio- 
žinieriai ne tik gausiai auko- j0 je prekybos' mokykloje 
ja, bet ir dalyvauja lietuvis- mokytojavo. Vokietijoje ak- 
kų organizacijų veikloje, tyviai reiškėsi tremtinių gy- 
Dažnai matome juos tų or-1 venime. Dirbo Lietuvių B- 
ganizacijų vadovaujančių nžj Lietuviu studentu at_ 
asmenų pareigose. Daugiau stovybėje, knygu leidykloje 
ka-n 20 bostoniečių mzime- — * - - - -- - ----- - s

BROCKTON, MASS.

Vasario lesios minėjimas

Lietuvos įstatymo šventė 
čia paminėti, plačiau, negu 
kitur. Minė^mą surengė 
Sandaros 24-j; kuopa, šven
tė atžymėta trumpu straips
neliu vedamųjų skyriuje vie
tos amerikiečių laikraštyje 

f “Brockton Enterprise“, abi 
radijo stotys perdavė specia
lias programas anglų kalba, 
o pagrindinį minėjimą su
rengė Brocktono Lietuvių. 
Taiyba vasario 21 d.

Pagrindinį minėjimą su
darė dvi dalys: pamaldos už 
T ietuvą su atitinkamu pa
mokslu ir iškilmingas susi- 
inkimas su menine dalimi. 

Pamaldų metu gražų patrio
tinį pamokslą pasakė kun. 
M. Vembrė, giedojo komp. 
J. Gaidelio vedamas parapi
jos choras, organizacijos da
lyvavo su vėliavomis. Pamal
dos baigtos Lietuvos himnu.

i »

Iškilmingame susirinkime 
pagrindiniu kalbėtoju buvo 
klebonas kun. Petras Šaka
lys. Jis žymią savo kalbos 
dalį skyrė religijos ir kuni-

ziejaus sodely
mi

riųyra ir Lietuvių Fondo na- „a!iotinis
nai.

Patria“ ir kt. Kaip Vliko į-jgų persekiojimui Lietuvoje.

kytojai, tai kodėl to negali daryti mokiniai? Jeigu nieki
na betkurią valdžią ar dalyvauja riaušėse tėvai, tai kodėl 
to negalima jų vaikams? Jeigu padeginėja universitetus 
studentai, tai kodėl negalima užki »ti savo mokyklos pra
džiamoksliams? Ypač, kad mokytis nemalonu ir daug 
smagiau valkiotis gatvėse.

Šia proga verta atsiminti dar pernykščius studentų 
ir kitų vadinamųjų revoliucionierių pažadus, kad jie da
bar kreipsią savo dėmėsi pradžios mokyklas bei gim
nazijas ir ten skleisią revoliucinę minti. Vadinasi, jie sa
vo pažadus ir vykdo.

monijomis, vadovaujant ge
nerolui Nagevičiui. Sachsas

tas iškilmes labai jausmin
gai aprašo.. Po to amerikie
čiai (ir .Amerikos konsulas 
Fullerton) buvo pavaišinti 
Lietuvos viešbutyje krupni
ku ir kitom gėrybėm, ir

Be to, ten jau buvę 13 te-

važinėjo po sto-Į reikalui, kad šiame krašte 
vykias ir tvarkė tremtinių ’ lietuviai susirūpintų daugiau 

kuri buvo iteikta: kunigų pašaukimu. Jo nuo-P i. peticiją.
Anglijos karaliui, JAV ir' mone, lietuvybę išlaikys tikici'onų vietoje tik vieno 1910 \ Inžinieriai Bronius

metais, ku» is tu Ja buvo įves- nis, Zigmas Gavelis ir Juo- Prancūzrios prezidentams ir* lietuviškos parapijos, 
tas grafo Le venio dvare. i i _ _ . _ .... t •po Šv. Tėvui. Po peticija buvo'ri°ms reikia lietuvių kunigų, 

i • surinkta daugiau nei 10,000 Tokia kalba labiau tiko baž-
Būdamas žydelis, auto- 100 dol. ir tapo LF nariais; paradų. i nycioje. negu iškilmingame

rius. aišku, labiau bendravo Balčiūnas, Vytautas ‘ ’ ’’ 1 ?u®ril?kiJm?- Kįžkas Pa?te-
negu su lietu- I JAV atvvko 1950 m. ir bėjo. kad būtų buvę geriau,

rodo pa- Eikinas, Juozas Vaičjurgis' įsikūrė Bostone. 1958 m. čia jei klebonas būtų kalbėjęs
ir Kymantas Manomaitis au- baigė Northeastem Lincoln bažnyčioje, o kun. M. Vemb- 

j. . , - . „ . Teehnical College, įsigvda- re—minėjime.
; kojo po 10 dol. n Kęstutis mag inžinieriaus vardą. Dir-
Devenis — 5 dol. ba Teledune konmpanijoje . Minėjime dalyvavo ir ma-

elektronikos skvriuįe pro- jeras John Sullivan. kuris
. jektu tikrinimo darba. ' šiitai pasveikino susirinku- 
e Vii-. J

zas Kuncaitis įmokėjo

su savaisiais, 
viais, bet jis'visur

Jachtklube buvo surengti šo- iankumą lietuviams ir jų pa 
kiai. čia autorius sutikęs stangoms, 
p-lę Krušaitę, dirbusią Uni-!
ted States linijos raštinėje. Autorių automobiliu ve- 

Te rese; žiojės audeklų „seilsmonas“

Laisvė yra geras dalykas, bet dar nesinorėtų sulaukti 
laikų, kai pradžios mokyklos vaikai mokys savo mokyto
jus ir nustatinės švietimo vadybai programas, kai ligoniai 
gydys gydytojus, analfabetai švies Nobelio premijos lau
reatus, nes tada neabejotinai kriminalistai teis nekaltuo
sius ir pamišėliai valdys dar likusią mažą koncentracijos mer ikiečiais“. 
stovykloje užtvertą sveiko proto žmonių grupelę.

ir čikagietę p-lę ____ M
v. -. ... . ‘ . ., v iš Kauno Kaplanas. Su juo
čiu ^bemkad^bis0 Albinai ^mškp Linkuvą, j Inž. Br. Galinis gimė vn- " ‘ aukštai įvertino lietu-
Briedis. sako, viską aprašęs! PasVltlIU lr ' ug klta Vletų" niuje. 1927 m- baigė Aukš-j LF Bostono Vajaus Kq- vių įnašą į Amerikos gyve- 

• • • tesniąją technikos mokyklą mitetas nuoširdžiai dėkoja nimą, reiškė viltį, kad Lietu-
Au* orius anlankė Rvo-a ir Kaune, o 1943 m. Vytauto! gerbiamiems inžinieriams už va bus laisva. Minėjime dar

reportaže, kurį pavadino 
"Lietuvis laikraštininkas 
praleidžia 25 valandas su a-

* * 5?

Vajaus Komitetas
cevicius, oet jie neaivyKO.

Kad to nebūtų, mes linkime bent lietuviams tėvams 
rimtai susidomėti savo vaiku siela.

e , ...................... kai. sako. juto. kad Vilniaus,• Lietuvoje yra įvykdęs nema- i nime.Sachso prisiminimai .do-j kajp LietJuvos s05tinfe jje & žymių sta[ybl, kaip Vals.:
HS .'kaj.vtin šiandien, y-i iIeainjui neiįĮaįkvs todėl. tybinės amatų mokyklos, ki-i

Ką kiti rašo?

mus
pač žinančiam pažangą

liūs, Panevėžį. Pušalotą ir vaiaininKai autoriuje mate ,
“Lietuvos šnipą“, todėl jam i statybos projektu . 
ir jokio mandagumo nerodė. 1suos^ už Mažeikių miesto

MIRĖ ESTU POLITIKAS
Iškilmingoj minėjimo da

ly taip pat perskaitytas A- 
merikos Lietuvių Taiybos 
atsišaukimas, Nepriklauso
mybės aktas ir gubemato-

kuri buvo išspausdinta tik
prieš autoriaus kelionę ir su- daug kitų vietovių. Visur 

Jau yra Amerikoje lietu- silaukė antfos laidos 1933 buvo statomi nauji, moder- 
vių, lankiusių paskutinio de- metais. Lietuva tada, sako. riški pastatai, buvo gr 
šimtmečio Lietuvą ir parsi- plotu prilygo trims Ameri- džiamo? gatvės, išvedami 
vežusių įvairių įspūdžių. Jei- kos valstijoms: Conn.. Mass. šaligatviai, atsirado telefo 
gu juos gera rašytojo ranka ir Veimont. c gyventojų tu-:nu eiekt,.a i,.ie »pimpl; 
apdorotų, gal išeitų įdomi iri įėjusi tiek._kiek turėjo Mai-; kJ,.įame 192s m. buvo 104

SPAUDĄ BEVARTANT

Estų politikas, įžymus vei
kėjas išeivijoje. Alexander

dalyvavo! 1970 m. gruodžio riaus proklamacija, pačioje
konkur- 23 d. miręs Stockholme. pri- .pradžioje įneštos, vėliavos, 

simintinas ir lietuviams. Jis sugiedoti Amerikos ir Lietu- 
1938-39 m. vra buves Esti- įvos himnai.rotušės’ projektą laimėjo Į

tikrovę atspindinti knyga. \ ne. New Hampshire,
Dar gausiau buvo lankoma 1 mont ir Rhode Island 
nepriklausoma Lietuva. Ją Į ♦ * *
lankė ne vien tik lietuviai
bet ir kitataučiai. Vienas to
kių yra ir A. A. Sachs. Jis i
1934 m. parašė New Yorke! •• • ,
..... . / at- na iis pasiekęs kaip tik tokiuįsegusia knvga An Excur- , \ j , n.,. • , t • t i laiku, kad galėjęs dalyvautil ūu nauj sion to LitMuama. Ten sako: ‘ , jI Žemes ūkio parodos atida-į pastą bu\o 

„Bandžiau surašyti įspū-.'nme- atidai es prez. 
džius ir pastebėjimus, kad

Vizą 
Lietuvos 
Yorke P.

Yer-

autoriui -suteikęs 
vicekonsulas Nevv 
Daužvardis. Kau-

AA.
i Smetona, o kalbą pasakė

skaitytoja galėtų susidaryti 
gana gerą vaizdą, koks iš 
tikrųjų yra Lietuvos gyveni-j 
mas.“

* ♦ *

Sachs yra žydi; kilmės, gi
męs Žeimelyje. Amerikon 
emigravęs 1910 metais. Jis 
rašo, jog per 20 metų svajo
jęs vėl pamatyti savo gimtą
ją Lietuvą. Tą svajonę pa
vyko įvykdyti 1930 metais. 
Knygoje įdėtos 38 to meto

premjeras J. 
želi' 18 d.).

Tūbelis (bil

Amerikos našu. Veik visi tu-J
rėjo giminiu ir draugų Ame-1 I JA\ atvyko 1949 m. ir

.- namai ir 1209 gv’ventoiai ir riko-ie ir P-^švdavo juos ap- įsikūrė Bostone. Čia isijun-
vienas telefonas, šachsjlankytL tno Primindami’kad 

laukia is jų dolerų...
tik
pasakoja:

„Išgrįstos gatvės. nauįj! Pastebėjo, amerikiečio po- 
cemento šaligatviai, nauji žiūriu, ir pajuoktinų dalykų, 
telefono ir telegrafo stulpai' zdziui. Kaune, sako.

du nauji pastatai prieš 
pirmieji pageri-

Amerikiečiu i Kauna pri- 
važiavę tiek. kad. minėdami 
Liepos 4 d., nusisamdę eks
kursinį laivą Vilnius ir nu
niaukę Nemunu i Kačerginę. 
Laive autorius sutikės užsie-j 
nio reikalu ministerijos raš
tinės vedėją K. Gineitį, vė
liau parašiusį knygą Pasau
lio Lietuviai. Lietuvos pa-!
siuntiny bės Washingtone i

Lietuvos, žmonių ir vietovių j sekretorių Miką Bagdoną ir Darbo ministras James Hodsęson 
fotografijos. Čia pridėta g- Eltos žinių agentūros vedėja aiškina prezidento potvarki, 
na tikslių, nors ir trum» dr. Turauską. Auto rius vi- kuris atpalaidyoja federalinėm

visi inteligentai ir valdinin
kai. išeidami i gatvę, vis neš
davosi po portfelį.

Žiūrovas

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Ankstyvesnė ir dabartinė

lietuvių bendrinės kalbos

vartosena. — dr. Pranas
Skardžius. 80 psl., kaina $3, 
studentams $2. Išleido Pe- 

, dagoginis Lituanistikos Ins
titutas. 5620 So. Claremont 
Avė.. Chicago, III. 60636.

104 PAREIŠKIMAI

LIETUVOS REIKALU

Vasario 16 proga

ge į lietuviškų organizacijų 
Alias, Alto. Balfo, LB ir kt. 
veiklą. Yra Alias nuolatinis 
Centro valdybos narys, o 
1954-55 m. buvo jos pirmi
ninkas. 1960 m. Alias Bos
tono skyriaus pirmininkas. 
Dirba žymioje Stone and 
Webster inžinierių kompani
joje elektros jėgainių ir kt. 
pastatų projektavimo darbą.

oeie, yra ouvęs užsienio rei- j. Gaidelio vedamas parapi- 
kalų ministru, nuo 1962 m. I jos choras. Publika ypatin- 

J’hmininkuJ aaį šiltaį priėme chorą ir 
jaunutę Astą Baškauskaitę, 
kuri gražia tarena ir giliu i- 
sijautimu paskaitė savo ei
lėrašti. parašytą Simui Ku
dirkai. Komp. J. Gaidelio 
sukurtą dainą „Kurteliai su
lojo“ choras turėjo kartoti 
tris kartus.

gi nuo 1963 m. ėjęs ir egzi- 
linio respublikos prezidento 
pareigas. Warma mirė su
laukęs 80 metų amžiaus.

(E)

JAM APSIMOKĖJO 

SUKČIAUTI

Minėjime surinkta 1,109 
dol. aukų. I šią sumą įeina 
Sandaros klubo 200 dol. au
ka ir Kazimiero klubo 100 
dol. auka.

šį mėnesį iš kalėjimo dėl 
blogos sveikatos bus paleis
tas Georgę Brady, buvęs 

Zigmas Gavelis gimė Kam": Mass. Parking Authority 
pu dv. Lietuvoje. Mokėsi' kuris buvo nu-
Aukštesnio-joje technikos baugas,ka!etl 2 melUf uz 'a‘ 
mokykloje Kaune, vėliau ^tant Bostono parko
studijavo Vvtauto Didžiojo Poze™-V d,d5kal?’ 
univereiteto technikos fakul-] JImte J15 įsėdėjo ne vienenų 

1 Q 4 O rv, oėr-r-Vzy ’UetU. O paVOgC UCt 4o0.000
i TAV^doleriu. Taigi, tokios meti- rė Brocktono Lietuvių Ta 
į JAV ir čia 19o4 m. baigė _ .* - ,
Northeastem Lincoln Tech- ^es algos neuzd.rba ne vals- 
nical College Bostone. įgyCtybes P'^identas...

Į damas inžinieriaus vardą.'
Į Dirba Whitman and Ho- 
i vvard, Ine., inžinierių kom-

* * *

i panijoje statybos

Minėjimas priėmė rezoliu
ciją, kurią pateikė Dalia 
Bielkevičiūtė.

Minėjimą atidarė ir užda-

rybos vicepinnininkas Br. 
Burba, o jam vadovavo VI. 
Eikinas. Minėjime dalyvavo 
daug lietuvių iš įvairių apy-

Mes atstovaujame organi-i linkkJ’ iš Bostono-
pastatų zuotam terorui. Mes nepri

pažįstame pasigailėjimo.
Deržinskis,

pirmasis baisiosios komunis-

T. . ................... . . . i--------- - v JAV projektavimo darbą.
l>ietu\os i>toiįjos žinių, ku- siems prisistatė amerikie- lėšom vykdomu statybų koni- kongrese kalbėjo ar įteikė
rių dalį pasiėmė iš Lietui os, ciu žurnalistu“, nes turėjo rak t orius nuo prievolės visiems pareiškimus išspausdinti Zr Gavelis aktyviai reiš
pasiuntinio P. žadeikio kny- ; tam tikrą laišką iš Pitts- darbininkams mokėti uniju nu-kongreso leidinyje 104 sena- kiasi visuomeninėje veiklo- tų slaptosios poiic.jos
gos Introducing Lithuania,: burgh Press redaktoriaus, statytus atlyjjinimos. , toriai ir atstovu rūmų nariai, je, yra spaudos bendradar-' viršininkas

1

Iškiimės baigtos 
„Marija. Marija“.

giesme

J. K.

Garbe už pinigus nenu
perkama.



Nr. 10, 1971 m kovo 9 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis trečias

lAIStAITOUII, 

TAS DUONOS nreAM. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KANADOS NAUJIENOS

ST. CATHARINES, ONT.

Gražiai paminėjome 

Vasario 16* ją

KAS NIMO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

Kaip čia minėjo Vasario 16
i

NASHUA, N.H. J. Naujokaitis su žmona iš 
Alanehester. N.H., stambus 

Pagal esamas sąlygas Na- ūkininkas Wm. Rodonis iš 
iaik-auįm'Z shua kolonija, galima šaky- Litchfield, N.H. (vėl gavęs, 
su vėliavomis n’ asano 16 meti- pažymėjimą uz modernišką;

_ ’ rme nominain no irii-tir> o i J...i,, num„ .. \

LB pirm. G. Paužuolis. ir 
JAV — K. Gludas, Sakas, 
Aiasilionis ir kt.

i Vasario 21 d. vienuolyno 
koplyčioje, daly
ganizacijoms su ------------ , ... - „

priklausomybės atstatymo. kun j. Riauba atlaikė iškil- nes PamineJo pagirtinai..nes daržovių auginimą), teisė- 
paskelbimo sukakties minė-' mįnįaj pamaldas už žuvu- sutraukė arti 200 sąmoningų as Leonardas G. Velichka.' 
jimą Lietuvių Bendruome-; sjus dėl Lietuvos laisvės ir lietuvi^ lr kitataučių bi- adv. A. Raudonis. Lo\vell. 
nes valdyba suruošė vasario pasakė gražų tai progai pri- tiulių. Jų tarpe buvo miesto Technologijos instituto mo-: 
20 d. Slo\akų salėje. Ji pra-; taikvtą pamokslą. Pamaldos tnaJo*as Lemtis L. Sullivan, kytojas J. Nadzeika su žmo-J 
dėjo pirm. J. Šarapnickas baigtos tautos himnu. . savo kalboje pareiškęs šiltų ra, mokytojas dr. Jasper 

i žodžių Lietuvai ir lietuviam, Grigas ir kiti. Lietuvių kil- 
jsiekiantiems,sugrąžinti Lie- mes žurnalistas Bany Pal- 
; tuyai prarastą laisvę. įmer nufotografavo būrį da-!
i o - • i lyvių ir tą nuotrauką paskel-I Surinkusieji sumetė $236 M yianehesterj0 Union Lea- 
aukų ALTa. o klebono J. d dienraštvje.

Į Buceviciaus leidimu bazny-

Iškilmingą Lietuvos ne-

trumpu žodžiu.

Ramovėnai ir skautai mi
nėjime dalyvavo su savo vė
liavomis. Maldą sukalbėjo 
parapijos klebonas kun. Ju
venalis Liauba.

J. Š.

HARTFORD, CONN. 

Žodinis patriotizmas

Vasaiio 21 d. buvo Lietu-’ cioje rinkliava davė $163 
- - - . . Į BALFui. Aukų rinkėjai sa-

anados LB jaunimo sekei- name dalyvavo apie 60 na-! lėje buvo jaunimas: Kazys veik dsi
s. vadovas Gediminas)lia- Ų ^.aiP^ tno (1to , (Rauslys ir Ramunė Berno- nistinės mokyklos mokiniai. J ir vra varomas irklais. Per kelis mėnesius jie tikisi pasiekti Svdneju. 
—kių Kurie laoai patriotiškai td PauJius Bernotas ir Ju_ F ama paruošė B Bern0_ j *

kalbėjo ir daug žadėjo Jie lė Grauslytė. tien8ė ir / Grauslienė, kurios Į —
P4 bucuos nariu1 turimas o j- • , ,u-. • panipino eksponatų ir tauto- sakyti žodžiai, kad Lietuva Holy Name St. Frances, U.i

Pagrindinis kalbėtojas failės dal k parodėlei, o nepriklausomybės neteko Penkus. A. Stundzaitė, A
Lietuvių paiko Gldstonbdiy buvo BALFo pirmininkas Latvienė prijungė dar Vii- tik laikinai ir kad ateis lai- Lapinskienė. J. Skersys, V

........................................ Fieslakas, M. Lešinskienė, i
kun. J. Gaspariūnas, L. Lau-; 
kaitienė ir a.a. Sofijos Mu- 
įalienės atminimui— po $5. i

Pagrindinę kalbą pasakė 
Kanados 
jos
Bręichmanas iš Hamiltono. 
Jis pasveikino Kanados LB 
valdybos pirmininko dr. S. 
Čepo vardu, suminėjo, ko
kia pažanga padaryta Lie
tuvai atgavus nepriklauso
mybę, pabrėžė, kad jauni
mas yra patriotiškas, ragino

viu klubo susirinkimas, ku-
Koncertinę programa at- j 4°6n Fairfax ir Syivi. (ook (abu kairėje) apžiū ri savo 35 pėdu laivelį San Francis;o uoste. Tuo 

liko išimtinai jaunimas —■ laiveliu jie kovo 26 <1. išplauks j Australiją. Fair fax jau yra vienas juo perskrodęs At' nto van 
jis turi ir bendrakeleivę. Laivelis neturi motoro

lai jaunimas —■
So. Bostono litua-! denyną. o dabar kelionei per Ramųjį vandenyną

ir Sūnų - Dukterų draugijos kun v. Martinkus, atvažia- ni • nupfrktų kelionės me- kas, kada ji vėl bus laisva.
narių akcijas. ' : ves providence R I Vie- ♦ n nupu£lų . i ’ JPat H,?™ ™’-mirnnl-a- na • • -r f u e, iv.i. vie tu Pranas Bernotas patalkį-. . , , , .. t? K“• n .2 2 nni' tlnls Jonas W‘ LatV1S papa' no ,lar lietuviškos muzikos Pažymima, kati, kaip vis.

visus remti lietuviškas mo-Uiail-e’ e / šakojo savo ir šeimos kelio- nlokštelm rinkiniu amerikiečiai vasario menesikyklas. tėvus leisti j jas savo; SI. aKcijoms nupirkti. ,,(s jJspūdžius pr0 Maskvą j l’1®^1^ rin* '•>«• minj Wa?hing.
vaikus, bet nepasikliauti tik!rai je_ za( eJ?_ Pa 110 ai Vilnių ir parode filmą susiti- Leonas Bernotas pirmiau- tono gimtadienius, taip lie- _ L . • 'atsakė: "Mes sudėsime rei- ,; • 4... X ;___ - - - - - 1 - . . - ......mokykla. Tėvai turi su savo ’ kalingą sumą!“

Altos centrui 
200. Aukas rinko

j Ką tik gavome:

S

Už laisvą lietuvį, parašė 
kun. M. Valadka. 409 pis., 
kaina $5.00.

Mes valgysim pasaulį,
pasiųsta $ l. Dovydėno atsiminimai, 

Uršulė, du tomai. I tomas 288 psl.,kimo su tėvo broliu, seserim šia padeklamavo eilėrašti tuviai tą mėnesi mini Lietu- 
ir arti 30 kitų „latvių“ gi m i- "Tėvų nameliai", o Ričar- vos nepriklausomybės atsta- Penkus, Amelija Stundzaitė,, y b — o 4,s pslvaikais kuo daugiau bend- į t t ____  , _ ___ . .

rauti ir 'jiems teikti lietu-’ Visų nuotaika pakilo. Ma- naičių Gintaro viešbutyje das G rauslys su sesute pašo- tymo paskelbimo sukakti. Adelia Pinas ir Marija Phi-
višką auklėjimą. Ir mūsų at- į nyta, kad tie taip gražiai Vilniuje. Amerikiečiams ne- ko Rožės suktini. Toliau Ra-
eities veiklos sėkmingumas! kabėjusieji pirmieji išmes buvo leista nuvažiuoti i tė-*munė Bernotaitė su Jule ir Jie tiki, kad smurto Jaiko-
pareis nuo to, kiek būsime j po dešimtinę ar daugiau. vo gimtinę, ir giminės ture- Danute Grauslytėmis atliko taipis pas.baigs n ateis (lie
sa vo jaunimą paruošę senų-) Kai keletas nekalbėjusių jo gauti leidimą atvykti 50 išraiškos šokį "Lietuva bran- n®s’ a ,atSK\5}* ??rnen ; n 
jų veikėjų pareigoms užimti, j nunešė iždininkui A. Amb- kilometrų i Vilnių. gi“, o Ramunė paskaitė sa- yjustybių santyKiai onstvar-

į rozui savo auka, šis džiaugė- vo pačios sukurtą rašinėlį koml remiantis protu, teisin-
Kalbėtojas susilaukė ilgu si ir manė kad surįnks šim- Čia gimusi Joną W. Lat- Vasario 16-jai, kuris tiek ir .te’\e- ^gerbdami

telį ar gal du. Kaip būtu bu- V1 nustebino Vilniaus uni- patiko kun. Venskui. kad Lmcolną ir VV ashingtoną va-
vę, nežinia, bet pirm. J. Ta- versitetas, muziejai (įreng- paėmė išspausdinti. 83130 menesh pagerbiame ir

., ............ , , . , mas padarė klaida, nesuge- P senose bažnyčiose), mies-
ribų, čia įsejęs mokslus y bėdamag pakilusiJs nuotai. to švara ir geras valgis bei 
aktyviai Įsijungęsų lietuvių;: kog išnaudoti Jis leido te9ti patarnavimas viešbuty, ko- 
visuomeninę veiklą. Jis vra, ipčus dem Rurie nenorė-0 kio-nebuvo Maskvoje, 
garsiojo Hamiltono lietuvių, Ju ka]bu metu kaį
— šokių sambūrio! kamforas‘dinw iš sal-sir

plojimų.

Jis yra gimęs už Lietuvos ■ 
mokslus ir1

Įlips.
M. Stonie

VVATERBURY, CONN.

Matysime ir girdėsime 

Grandinėlę

psi. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

Geroji vasara, romanas, 
parašė Česlovas Grincevi- 
čius, 261 psl., kaina $5.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga. 130 psl, kaina $4.00. 

Versmės ir verpetai, aki-
. 1 • 1 -x- i mirkų - straipsnių rinkinys

Nevienas spaudoje skaitė- • praejties ir artimų dienų ak- 
Lietuves nepiikhu sornybę rnc?, koki ncpapiast<j, p&sisc- j klausimais, parašė
1918 m. vasario 16 d. pa- kimą turėjo Pietų Ameriko- ’ Bronvs Bai]a> 351’pSį. kai- 
skelbusius asmenis. je lietuvių tautinių šokių na $500

. , . . . sambūris Grandinėlė. Sam- - Laumė Daum- eiHuota
Taip baigiamas m.uetas būris ir iš ten grįžęs neužmi- paSaka vaikams, gausiai i- 

laiskas- ■ go a»t laurų vainikų, bet sa- jįu?trunta. parašė Stasė Pe-
vo darbą tęsia toliau, siek- tersonienė, 63 psl., kal
damas vis aukštesnio meni- Ra $4.00.
nio

Antroje dalyje Grauslių 
jaunimas (Kazys, Julė, Ri
čardas ir Danutė) sudaina
vo (Julei akordeonu prita
riant) "Kad tu būtum žuvv-Vakaro vedėjas Vyt. Šir-

Gyvataro“ vedėjos sūnus, ^"kurk taip mažiai kalbė- vydas perskaitė dalį Valsty- tėlė“ ir "Ant aukšto kalne-
Mi&U „.,^1 jo.’kad minėtoms akcijoms bes departamento sekreto- )io-, 0 jaunutė Karen Wol-

. Nijole Gverzdyte perskai-; į d-< riaus Rogers laiško Lietuvos
ė~rezoliuciją, kuri bus pa-Į1 elKa111?^ suma įnešime atstQvui Washingtone Ju0. lenyte gitara paskambino

siųsta Kanados premjerui jauKornis’ . zui Rajeckui ir adv. Raudo- ”Beautiful Brown Eyes“.
Trudeau, JAV prez. Niko-^ Kalbama, kad minėto pai- ^no žodžius, Įrašytus šv. Ka- Grauslytė, akoideonu

tautmių
LAVVRENCE, MASS.

lygio.Altos skyrius vasario 21 
dieną surengė Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo

nui ir Jungtinių Tautų gene-1 k<> žemė ir miškas yra ver- 2įmiero*parapijos 100 metu Patardama, padainavo "Sto- paskelbimo 53-sios sukak- 
raliniam sekretoriui. tas $70,000. o buvo nupirk- sukaktįes aibume, kaip ga- viu aš. parimus4, o Paulius ties minėjimą. Is ryto kun.

tas už $10,000. Akcijų tėra na tiksliai nusakančius vieti- Bernotas pianinu paskambi- J. Gaspariūnas atlaikė pa
lias turi SLA 124 kuo- iįetuvių jausmus Ameri- no Clemanti Sonatina. Prog- maldas.-o 2 vai. popiet Tau- 

rama ”

te

Meninę programą atliko; 50, kur
Stasės Zubrickienės ir Jero-j pa. Lietuvių radijo valandė- ka*- -r Lietuvai, 
nimo Bieliūno iš Wellando; lės komitetas ir Sūnų -Duk- 
vadovaujamas jaunimas. i terų draugija. (Seniau jis 

! vadinosi Lietuvos sūnų ir 
Programą sudarė dainos, dukterų draugija), 

šokiai, deklamacijos ir mon
tažas "Vasario 16-ji“. Pra

Adv. A. 
m. rašė:

manu
Raudonis 1957 kui1 atliko Ričardas ir Da

Sonatiną. Prog- maldas. >0 z vai. popiet 
baigta "Vėliavėlių tinės parapijos salėje buvo 
(Vilniaus kalneliai), iškilmingas susirinkimas.

nutė Grausliai ir Leonas Susirinkimą pradėjo pir-

Knygosi 
j aunimu

nešėja buvo Danguolė Vilbi- 
kaitytė. Programa buvo la
bai gerai paruošta, ir publi
ka už ją savo plojimais reiš- ■ 
kė padėką. Be to. LB vardu 
vadovams buvo įteikta po 
puokštę gėlių, o P. Balsiui 
už pastangas organizuojant 
menininkus meno kolekty
vas įteikė raudoną rožę.

Minėjime buvo renkamos 
aukos Tautos Fondui. Jų šie
met, atrodo, bus surinkta 
daugiau nei kitais metais.

Medžiagines dovanas mi
nėjimui ruošti paskyrė Nia
gara Falls moterų klubas, 
kuriam vadovauja Zofija 
TTlbinienė. ir vietiniai Juozas 
Paukštys ir Juozas Girevi- 
čius.

Minėjime iš Toronto da
lyvavo Šaulių rinktinės pinu. 
St. Jokūbaitis su šeima, iš

: Bernotas, ir Grauslių jauni- ’ mininkas J. A. Stundza, šv.
"Žvelgdami į praeitį ir at- mo daina "Leiskit į tėvynę“. Pranciškaus parapijos kleb.

kimo klausimas naliko neiš-'eith man<>me. kad mes pasi- ................ . į kun. Alronsui Jansoniui su-
«nrestas Tenka abeioti ari darėme gerais piliečiais ir! Susirinkusieji buvo pavai-j kalbėjus maldą, moterų gru-
kinho vadovvhė tas akeiias dėkojame Dievo Apveizdai. šinti kavute ir, rodos. šešio-:pė, tautiniais drabužiais pa- klubo vadovybe tas akcijas, at^d_ . A_jikos seimininkių sudoyano-

: meriką apsigyventi Nashuoj.! tais pyragais, tortais^ žaga- 
i Kaikuiie mūsų esame suda- lėliais. V aišemis rūpinosi 
're mišrias šeimas, bet visi Teklė Mitchellienė, Berno- 
! čia gimę vaikai, pirmos.'ant-' tienė ir Grauslienė, patalki- 
j ros ir net trečios kartos, ži- nan^ Stasiui -Jasalviciui.
‘ no tik Ameriką. Lietuva I . , A _

Inži-i jiems pasakų kraštas. Gy-' Rengimo komitetą sudarė 
teisėjas adv. Leonardas G.
Velishka, klebonas kun. J.*

Susirinkime akcijų nupir-:

nupirks.
V.M.K.

riJEW YORK, N.Y.

Inžinierių susirinkimas

Amerikos Lietuvių 
rių ir Architektų Sąjun-' vendami ir stengdamiesi iš- 
New I erKO skyriaus na- ; loikvti Amerika laisva tiki-

mei
gos New lorko skyriaus na-! laikyti Amerika laisvą, tiki 
rių susirinkimas šaukiamas me,‘kad sulauksime 
kovo 19 d. 8 vai. vak
Diržienės svetainėje, 94-Zo; laisva 
Jamaica Avė.. Woodhaven,į 
N. Y.

Ten pat 9 vai. vak
gyvu žodžiu ir filmu pateik- bos nariai Maurice L. Arei»Lietuvių Dienai, 
ti ir dailininko Albino Eis-; ir Jonas Chesson (Česiū-į 
kaus kelionės buriniu laive-( nas) su žmonomis (Arelį 
liu per Atlantą Įspūdžiai. žmona yra lietuvaitė), New|

Hampshire valstijos sveika

„ ..... .............. ............. taria,»***««* ,ad.Y: A; Raudo-,ir Tautinfc parap„os
• I nors. jog ir Lietuva vėl busi"15’ T- Mitchellienė Jonas L Ju]j Gaspariūnas. 
►4-25 Į iaisva«. |W. Latvis, kazys GrauslysJ

Birutė Bernotienė ir Vyt. į Meninę

Čia jis šoks gegužės 8 d.’ 
J. F. Kennedy High School 
salėje.

Esame tikri, kad į jo kon
certą suplauks ne tik vietos 
ir artimesnių kolonijų lietu- j 
viai. bet nemaža jų atvyks | 
ir iš New Yorko. Juk ir Wa- 
terburio lietuviai gana gau-; 
šiai lanko New Yorko lietu-! 
vių renginius. Šį kartą pra- j 

naciu

ripuošusi, sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Jom 
pianinu akomponavo S. Vy-
dūnienė. Kalbas pasakė gu- šome juos mums tuo 
bernatoriaus' patarėjas Tha- atsilyginti, 
mas J. Lane. Mass. šen. Wil- ‘ M. K.
liam Wall, Marrimack kole-
gijos prof. Alfonsas Lesins-! Amazonė* upės (Pietų A-1 
kas. Pagrindiniai kalbėtojai menkoje) žiotys yra 250 

ibuvo kun. Alfonsas Jansonis mvliu pločio.
kleb.! ....  -

Jis daug kur kviečiamas 
atvykti pasirodyti. Šį pava
sari jo pirmoji išvyka iš sa
vo būstinės Clevelande bus 
į Waterburį.

ŠAUNUS PENKETUKAS, 
premijuota, gražiai išleista 
apysaka, tinka mokykliniam 
jaunimui, parašė J. švaistas, 
kaina $3.
NARDžfO PULKAS, apsa

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

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

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

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai-

I na ..........................$1.80.
j GINTARO TAKATS. J. Na 
į ,'ūnė« eilėraščiai, daug Pins- 
' •-r-jpinj Gi nęl . l.-qlna $1.80.

ŽATŽ ARAS, D. čibo pasaka 
mažiesiems, teisvbė dide
liems. Ados Sutkuvienės 
iiiustracijos, 21 pus’ards,
kaina ..................... $1.50.

Lietuvių-anglų kalbų žo- ' jTNTARĖLĖ, J. Narūnės 
dynas, redagavo Karsavi ! iliustruota pasaka. 24 psl.
naitė ir Šlapoberskis. apū ! kaina ...................... . $1.
27.000 žodžių. 511 psl., kai Ta pati anglų kalba, . .$.1. 
na — $5.00. 1 Skaidrytė. Balęs Vaivo-

| rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
Lietuviškai angliška* žo-' kaina $2.

Hvnse. Viliaus Peteraicio. H Jonukas kelieuia. pasaka,

Geri žodynaiprogramą atliko 
dainavusi 6 

buvo du- 
Jetai: A. Stundzaitė ir U.
► Penkus ir A. Stundzaitė ir 

Tohn Stundza. Jiems akom-! 
ponavo S. Vvdūnienė. Jau
nuolis Juozas Blaževičius 
paskambino pianinu.

" I •• aUvuIIIy V f
I Į minėjimą atvyko žymių! Š11 vydas. Jie aplankė miesto Į mcterų grupė, sud; 

. bus? svečių: Nashua miesto tarv- j majora ir gavo proklamaciją, dajnas be dar
-.•-•■ar • T a S’T įrJni’Li TYizm-* Oi J

J. Bandžiukas AVoodha- tos valdybos apkr. ligų sk. J 
vene, Jamaica Avė., pirko viršininkas dr. V. Kaupas!

Kor.

Išspausdino V. Sirvydo 

laiškų

Nashua Telegraph vasa-
užeigos įstaigą. Linkime (Concord. N.H.), Associa-. rio 20 d. išspausdino Vytau-j 

Port Colbornes visuomeni-' tautiečiui geriausios sėkmės, ted Press atstovas Concorde to Sirvydo laišką, kuriame
ninkai Ona ir Jonas Staške-į * * * Adolfas Bernotas, kunigas! trumpai suminėti svarbiausi
vičiai, kurie ta proga meno Malvina Bručienė vis dar Venskus iš Loveli, Mass., Lietuvos istorijos faktai, pri- Aukų Altai surinkta $152.
kolektyvui įteikė piniginę gydosi namie. inž. K. Daugėla su žmona ir minti buv. JAV prez. Roose- 23. Daugiausia aukojo: Lie-

Mi nėjime 
200 asmenų.

dalyvavo per

dovaną, iš Wellando buvo

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko. 590 psl i 
apie 30.000 žodžių kaina $6 '

•aida. daugiau Kaip 30,000 pagal Kannnniekiene parašė
J.K. dukra iš Bedford, N.H., inž., velto lietuvių delegacijai pa- tuvių Moterų Pik klubas $20. žodžių, 586 psl.. kaina $7-00. Jonas Valaitis, kaina $1.50.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvosl

Knygas verčia iš 30 kalbų Minėjo sukaktis

Vilniuje š. m. sausio pra- Paminėta dainininko Jono 
džioje Įvykusiame Rašytojų i Byros SO metų amžiaus su- 
sąjungos plenume Just. Mar- kaktis. Byra yra mokęsis 
cinkevičius palietė literatu- Vienoje, New Yorke ir Pa
ros ryšių su kitomis šalimis vyžiuje. Valst. teatro opero-
klausimą. Kai kurie pateik
ti duomenys būdingi.

Paaiškėjo, kad per pasta
ruosius penkerius-metus iš
leistos 688 verstinės knygos. 
Iš šio skaičiaus rusų klasi
kai. sovietų literatūrai teko 
224 knygos, o kitų sovietinių
tautų literatūrai — 102 lei
diniai. be to, 128 knygos tai 
vertimai iš vadin. socialisti
nių šalių klasikos bei nūdie
nos. Visi tie leidiniai sudaro 
du trečdalius vertimų.

Tuo tarpu iš Vakaru pa
saulio literatūros vertimų — 
234. taigi, trečdalis.

Šiuo metu lietuviai verčia 
iš 30 kraštų kalbų (iš 12 So
vietu S-gos tautu ir 18 užsie- 
nio). Lietuviai skaito armė
nų, uzbekų, kazachų, sorbų, 
bulgarų, danų. suomių, japo
nų literatūros vertimus, bet 
dar trūksta specialistų kir
gizų. vengrų, rumunų kal
bom, permaža turima vertė
jų iš italų, ispanų, portuga
lu ir kaikuriu kitu kalbu.

je iki 1940 m. yra dainavęs 
daugiau nei 30 partijų. Jau 
būdamas pensininku, Byra 
iki 1957 m. dirbo pedagogo- 
korepetitoriaus darbą ope
ros ir baleto teatre Vilniuje.

Paminėtos Fausto Kiršos 
80-sios ir Balio Sruogos 75- 
sios gimimo metinės. „Lite
ratūra ir Menas“ išspausdi
no Alpo Liepsnonio atsimi
nimus (susirašinėjimas, po
kalbiai su Kiiša). Tas pats 
savaitraštis 6 nr. išspausdi
no Antano Miškinio straips
ni apie Bali Sruogą rašte ir 
gyvenime. Vilniuje Sruogos 
sukakčiai skirtas vakaras į- 
vyko vasario 2 d. respubli
kinės bibliotekos salėje. Čia 
kalbėjo J. Lankutis, A. Sa- 
mulionis, V. Kubilius, prisi
minimais pasidalijo meno 
mokslų daktarė J. Čiurliony
tė.

Senatu respublikonu vadas Hugh Scott rodo, ką bombos 
sprogimas kapitolyje padarė Washingtono paveikslui. Jis 
nedaug tenukentėjo, bet ano revoliucijos karo dalyviai 
baronas Von Steuben ir gen. Lafayette neteko gaivu.

tiniuose sąjūdžiuose. Tie prasmišku tų sutvėrimų 
menininkai atidengė rusų ‘ žiaurumu, kaip troškimas 
tautos sielą su anatominiu ir. sunaikinti žiurkes, nuodin- 
psichologiniu tikslumu bei j gus vorus ar vilkus, — tai 
Įžvalgumu daugelio žmonių buvo natūralus savisaugos 

instinktas“.pasibaisėjimui.

Poeto Puškino ”Eugenijus 
Onieginas“ ir „Borisas Go- gaudomi žmonės Lietuvoje, 
dunovas“ primena audrin
gus Rusijos laikus, kaip ir jo 
gausios politinės epigramos.
Puškino posmelis:

Taip jautėsi ir čekistų

Vladimiras Majakovskis 
komunistinis Lenino laikų
poetas, raudojo visa 
eilėraščio posmuose:

siela

Šiame musų gėdos amžiuje 
Žmogaus pasirinkimas —

Aš noriu,
kad fabriko komitetas, 

gali būti kada aš baigsiu darbą 
užrakintų mano lūpas
spyna...

Vilniaus spauda minėjo Į 
muzikologo Juozo Gaudri-)
mo. sausio / d. sulaukusio 60 TjrOnu, išdaviku, kaliniu, 
metų amžiaus, veiklą. .Jo Nėra jokio kito, ar žūti...— 
svarbiausias inašas — muzi
kos istorija — trijų tomų atrodo labiau tinka ir rašy-1 
veikalas „Iš lietuvių muziki- tas Lenino - Stalino laikam. Į genijus Jevtusenko
nės istorijos“. Dabar Gaud
rimas baigia ruošti enciklo- M- Lermontovo kūriniai 

„Poetui mirus“, „Angelas“,
„Pranašas“, „Malda“. „Mū
sų laikų herojus“, „Fatalis
tas“ mielai kartojami bolše
vikų kalėjimuose, su ypatin
gu Įsijautimu deklamuojami.

Paaiškėjo, kad šiuo metu 
lietuvių literatūra verčiama 
i 32 Sovietų Sąjungos kal
bas. Lietuvių kūryba gau- pedinio pobūdžio knygą a- 
siai verčiama i latvių, estų ir pie šių dienų (’jau sovietų o- 
ukrainiečių kalbas, bet... nu-j kupacijoie) Lietuvos kom- 
siskundžiama ryšiais su gu-! POZI^°rius lr muzikologus, 
dais. Gausiausiai lietuvių ra
šytojų knygos leidžiamos
Rytų Vokietijoje (pernai iš
leistos 6 knygos), norima.i 
kad daugiau pasirodytų! 
Lenkijoje.

(E)

Putino poezijos plokštelė

Stalino laikų poetas Eu-
rase:

Aš esu Rusijos duktė.

Lietuvių Profesorių Draugija spaus
dina knygą LIETUVOS UNIVERSITETAS 1579-1S44 M.,

nę biurokratiją, korupciją, 
valdžios piktnaudojimą ar 
naujos parazitiniai komunis
tinės aristokratijos isbujoji- [ kuri kainuos 15 dolerių. Profesorių Draugija prašo knygos 
mą, nors tie rašytojai ir bū- išleidimą paremti ją prenumeruojant, Įsirašant mecenatais 
tų savo dvasia tikri komunis- — 500 dol. auka, garbės prenumeratoriais — 10’> dol., ar 
tai. Apie tai laisvesniu pro- rėmėjais — bet kuri suma.
tai piu prakalbėjo jau dau- Prenumerata ir pinigai siunčiami šiuo va* lt :

l us0 įasvtojų. Pokiov- „Lietuvos Universitetas“, 6015 South Francisco Avė. 
skis Jas,nas, Pasternakas, Chicago, IIlinois
Jevtusenko, Grania, Tvar-
dovskis, Dudincevas, Alige- 
ris, Vera Panova. Ka verinas,
Kirsanovas, Kabo, Amalri- 
kas. Danielis, Solženicinas 
ir kt. Dalis rašytojų ir poetų 
nusižudė, kiti mirė kalėji
muose, o jų kūryba kartoja
ma kalinių iš lūpų i lūpas.
Kiti pateko Į beprotnamius, 
nors Į tuos beprotnamius ge
riau tiktų „inteligentiški 
partijos žmonės“...

Teroro neišvengė nei mu
zikai, nei teatras, nei filmų 
režisieriai, kaip Vsevolodas 
Meierholdas ir Sergejus Ei- 
zenšteinas. D. Šostakovičiui 
buvo paskirta Stalino premi 
ja. bet vėliau atimta. Tai vįs 
valdžios asmeninių užgaidų 
išdava, o taip pat ir niekad 
Rusijoje neišnykusio antise
mitizmo padarinys.

Montini 
(Bus daugiau)

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Ar skaitytos?
Rugsėjo šeštadienis, pre

mijuotas romanas, parašė 
Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
psl., kaina $5.00.

Kritusieji už laisvę, II to
mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4.00.

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

Be namų, premijuota a- 
pysaka, parašė Andrius No 
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Vincas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

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

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pet-

K. Ališausko stambus vei

kalas „Kovos dėl Lietuvos

nepriklausomybės“, I tomas, • -Onelės Orintaitės, 234 psl.
redaguotas Prano Čepėno,1 ^aina ........................... $3.
jau Įpusėtas spausdinti. |

Knygoje aprašoma Lietu- j 
vos kariuomenės ir valstybės 
organizavimasis, kovos su 
rusų bolševikais ir bermonti-.

. , . . . ninkais. Knygoje bus ir foto-•
jos siela bu\ o trempiama į g.rafįjų? 0 kautynių aprašy-

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

I LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416 
psl.. kaina................... $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^sL, kai
na ..............................$2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip-
j ro Bielinio, 592 puslapiai, 

kaina ...................... $2.00
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimų (I91S-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ...............................$5.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

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

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

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

ATSIMINIMAI APIE

Atsimūrimus visuomet i- 
kojomis’mai pailiustruoti brėžiniais, domu skaityti, todėl siūlome

Į, Kietals virš?liais kn-v.'os įsigyti Šias mūsų žinomų įįįjoZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
I karna 12 dolerių. j žmonių gyvai parašytas at-lžs Liu[Įžiuvl„n£.Si g8 psl.,
j Iš anksto užsisakydami ir simmimų knygas: • kaina ............................... $1.
sumokėdami už i ą 12 dole- ) !

irių, palengvinsite autoriui* MES VALDYSIM PA-j —...... r-rr-xr=?r=s
ją išleisti. Knygos leidimo ŠAULĮ,
rėmėjai, paaukoję ne ma- nas> 1 tomas 268 PsI-> n t0V PATARIAMA ĮSIGYTI 
žiau kaip 25 dol., ir knygos:"13?248 M Kiekvieno tomo

..... mecenatai, paaukoję ne ma- j kaina $4.00.
Bet mes turime ir kitokių -iau 200 do, blB su d-kin. i GR,ŽIMAS , LA1SVĘ, 

gurnu autoriaus paskelbti Į Stefanijos Rūkienės atsimi-

Penečegų
Variagų,
Totorių

Rusų rašytojai jau anks- ir mūsų pačių tautos 
daug žiauriau kaipOkup. Lietuvoje pernai iš- čiau atkūrė rusų revoliucio- 

leista plokštelė, skirta Puti- nierių tipus ir nurodė gilias 
, no poezijai. Tai ištraukos su kriminalinės ruso sielos šak- 

Tas nats Marcinkevičiusi Putino timmpomis pastabo- n^s- kurios visiškai išbujojo 
priekaištavo kaikuriem Vii- ® istorinio V. Mykolai- pioletrinėje diktatūroje, 
niuje leidžiamiems žurna- čio - Putino vakaro, ivyku-
lams. Kritikavo ypač „Švy-. ?1"°ilniuje rašytojų klube 
tūrio“ ir „Jaunimo gretų**! 1962 m. vasario 2 d. 
žurnalus, nes jie, vaikyda- * * *

Totorių...
Barėno knygas:

sovietinių rašytojų bei poe- 
A. Čechovas savo knygoje tų — tai literatūrinių prosti- 

: „Sachalino sala“, kaip ir.tučių, pataikūnų ir šliužų, 
; Dostojevskis „Mirusiųjų na- • kurie rašė panegirikas Sta-

, muose* tiesiog dokumen-j linui, kurie skundė ir šnipi-miesi ūrazų, kriminaliniais 19/0 m. pabaigoje Veng- tuotai aprašė kalinių ir iš_‘
ir kitais skaitalais 
skaitytojų skoni“.

gadina rijoje išleisti K. Donelaičio
'Metai“

(E) (E)

tremtųjų gyvenimą, ir tai 
paskatino daryti šiokias to- 

i kias kalėjimų reformas. Su

nėjo savo draugus, kurie 
smerkė nuteistuosius. Tai 
poetai - policininkai, tai ra
šytojai - čekistai. Toks žino-

Rusiškas stilius
į literatūriniu realizmu apra- J mas sovietinis poetas Bezi- 
’ šė Stalino nusmelktuosius ir j menskis 1937 m. birželio 8
jų gyvenimo sąlygas A. Sol-1 išspausdino satyrą apie 
zememas knygose v iena
diena Ivano Denisovičiaus 

„Pirmasis ra-gyvenime ir
(Tęsinys) lybės, kaip Geštapas, nes jie ?tas“. bet dėl to neįvyko jo-

Iš Ivano IV. žiauriojo, op- Parodavo ataskaiton visus Į kių reformų, ir jo raštai bu- 
ričnikų ir vėlesnių carų och- šeimos narius, gimines‘ir v o uždrausti Rusijoje, 
ranos išaugo bolševiku če-i f^ au"us’ kad jie savo darbu
ki

tumas'buvo hės išlaidas... ' ' | duojama jauna mergaitė,
patebulintoj

kištai, kurfų tikslas paliko atlygintų liaudies priešui Būdinga rusams ir Cecho-
toks pat, tik šioks toks skir- likviduoti padalytas valsty-į™ .Miegale . kurioje vaiz- 

1 . . . I įaiina mprcrait.p.

’ nemalonėn patekusi Afigo- 
1 neva, 1937 m. birželio 12 d. 
parašė poemą apie Tucha- 
Čevskio likvidavimą, užgir- 
damas teismo sprendimą, o 
1937 m. birželio 26 d. tasai 
kūrėjas“ jau prisipažįsta

knygos gale.

Pinigus ir užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

K. Ališauskas,, 7312 S. 
Washtenaw Avė., Chicago, 
III. 60629.

KOMUNISTAI IR TO 

NEPAKENČIA

Sovietai, siekdami sulik- 
viduoti Vak. Vokietijoj vei
kiančius „Laisvosios Euro
pos*4 ir "Laisvės“ (Svoboda) 
radijo siųstuvus, deda pa
stangų per Vokietijoje vei

sias
Tūboto gaidžio metai,

premijuotas romanas. 438 
psl., kaina minkštais virše
liais $3.1o, kietais $3.io. 

Atsitiktiniai susitikimai,

priemonėse ir 
naujų laiku

technikoj. Taip pat paliko Jeigu carų laikų diduome- 
žyrniai didesnis maštabas, nės gyvenimą galima pava- 
Kai naujųjų laiku teisinin- dinti melo, kvailumo, abuo- 
kai, komunistų tarnyboje, ju™o, tamsumo, prietarin- 
bandė surasti sovietinio tei- gurno, suktumo ir šlykštumo 
singumo Įstatymų dvasią, amžiumi, tai parazitiškų ko
tai Leninas jiems atsakė: misarų amžius vertas tų pa

čių epitetų su kaikuriais 
— Ne duch, a kulak! (Ne priedais: teroro, kankinimų, 

dvasia, bet kumštis). vergijos, nužmoginimo, pro
pagandos ir estetinio nusu- 

čeka. GPU, NKVD. MGB, simo gadynės.
MVD, KGB irt.t. niekad ne
siekė vokiško kinopštumo,: Carų laikais rašytojai ir j 

sušaudytų asmenų šei-'poetai, muzikai ir tapytojai i

■ priversta ilgas valandas 
budėti saugodama vaiką. Ji 
tą vaiką pasmaugia ir sal
džiai užmiega. Ar ne tokiu 
pat saldžiu miegu užsnūsta 
ir nuo šaudymu bei tardymu 
išvargę čekistai?..

Bolševikai tikruosius pa
vergtųjų tautų jausmus so
vietams gali išskaityti ir Le
vo Tolstojaus apysakoje 
„Hadži Murat“, sugretinę su 
dabartine pyktim čečetų ne
apykantą rusų baudžiamie 
siems būriams:

pats buvęs niekšas, šnipas iri kiančią vad. Taikos sąjungą 
liaudies priešas... Tokio pat šio savo tikslo pasiekti. Vie- 
liūdno likimo sulaukė ir Ii-j nas jos atstovas neseniai} 
teratūfos kritikai Lelevičius.
Gorbačevas, Vardinas, ku
rie visą laiką gyrė to Stalino 
žandaro Bezimenskio kūry
bą.

Kada viso pasaulio rašy
tojai ir žurnalistai smerkia 
betkokią cenzūrą, tai sovie-

kreipėsi i kancleri Brandtą. 
pabrėždamas, kad JAV 
žvalgybos Įstaiga (ČIA) ap
mokanti 80U abiejų siųstu
vų išlaidų. Pareigūnas pa
kartojo Maskvos teiginį, 
būtent, kad abi stotys varan
čios šmeižikišką kampaniją 
prieš taiką, Įtempimo maži

nimų II-sis tomas, kaina 
kietais viršeliais $6.00.

VERGIJOS KRYŽKE- ’ 216 psl. kaina minkštais vir-
LIUOSE, Sibiro kankinės sėliais $2.50.
Stefanijos Rūkienės tremties: 
atsiminimų atsiminimų I to
mas, 443 psl., kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais $6 

LIETUVOS VYČIO PĖD-*
SAKAIS, Juozo Strolios ido- Ar buvo visuotinis tvanas, 
mūs 1940-1945 m. atsimini-1 64 psl.. kaina 25 centai, 
mai, 176 psl. kaina $2.00.!

PASKUTINIS POSĖDIS ,! supratimas, 80 psl
Juozo Audėno atsiminimai,4 20 centų.
227 psl., kaina.......... $4.00! .r i Žemaites rastai kares me-
KONTRŽVAI.GYBA LIE- tu, 126 psl., kaina 50 centų.

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 224 psl.. kaina
$2.50. .............................

1 Žalgirio musis, paraše dr. 
Viktoras Biržiška, DĖL j Daugirdaitė - Sruogienė, 24

MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi-i psL kaūia 50 centų.
nimai (1920-1922 m.), 312 o . .............. „
psl., kaina minkštais virše- So^iahzim3s l" reVSIia’-E’ 
liais $2.50, kietais—$3.75. p andei v eIae’ 24 PsL’ kaina

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- 

• minimų (1909-1918) IV to-

BO knygų už $;

istorijos
kaina

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

tičk-ii vačvtm’ii uniirva nrpzi *• • x‘\* *• j mas. 272 psl., kaina kietais jtiskų įasytojų unijom piezi- nimą ir tautų savitarpio su-1

i 10 centu.Į
; Demokratinio socializmo 
1 pradai, (S Kairio Įvadas), 

r ! 64 psl.. kaina 50 centų.

dentas Surkovas Italijoje 
pareiškė, kad — „geriau ra
šytojui būti diktuojamam 
inteligentiškos partijos, kaip 
kvailo leidėjo...“

viršeliais ................... $3.75,1 Tavo kelias Į socializmą, 
(Leono Bliumo). 35 psl., 
kaina 25 centai.

sipratima.
| ATSIMINIMAI IR MIN 

Prieš siųstuvus rasti iriTYS, Kazio Griniaus, I to-
nauji argumentai: jų prog- inas, 300 psl.. kaina ...... $2. i Socir’.izmo teorija, (M.
ramos prieštaraujančios V.! ATSIMINIMA^ IR MIN- Fiseiio), .4 p^i., kaina 2o et.

TYS, dr. Kazio Griniaus ) Socialdemokratija ir ku
li tomas. 336 psl. kaina $5 munizmas (K. Kauskio), 47

SIAUBINGOS DIENOS. |psl„ ka:na 2o centai

1944 1950 .netu atsimini- Atskirai sudėjus, jų kaina 
mai. parašė Juozas Kapa- $3.05, bet visos kartu par- 
činskas, 273 pus!, kaina $3. duodamos Už $L.

Vokietijos konstitucijai ir1 
Potsdamo susitarimui bei 
Maskvoje 1970 m. vasarą 
pasirašytai sutarčiai su So-

ne
moms nepristatydavo rūpės-!galėjo laisvai kurti. spaus-{ „Stipriau už neapykantą. O ta "inteligentiška par- 
tingai paruoštos sąskaitos,: dinti, laisvai skaityti savo Tai nebuvo neapykanta, nes j tija** skiria 10 metų baus-
kiek kaštavo kalėjimas, teis- kurmi o. IpngvMi 1 apeinam jie nelaikė rusiškų šunų j mes už laisvesni pasisaky
mas, kartuvės ar kulkos ir cenzūrą, ginčytis literatūros žmonėmis, bet tai buvo toks mą ar uždraustos literatūros) vietija. Reikalaujama visiš-
kiek kaštavo budelio laikas, ar meno klausimais, daly- atstūmimas, pasibiaurėji-į laikym? ?avo bute. jeigu jo- kai tas stotis uždaryti.

rusai netnrėio riek kant vauti pasaulinio masto este- mas ir nusistebėjimas he ip kalbamu prieš knmnnisti V-

1
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Pasika
aikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Gut mornink. Maik! "Alės negalim tikėtis, kad
— Labas rytas, tėve! Kas mūsų kurą būtų galima su-

girdėt? - koncetruoti i saują lengvai

sos. žuvies, paukštienos, sū
rių, kvietinės duonos?

— šiur. kad matau.
— Taigi iš tų dalykų ir

L gaunasi proteinai. Kiauši-: 
| ’ niu baltymai ir liesa mėsa 
: tai geriausi proteinų šalti- Į 

niai. Atskirų proteinų nie-j 
kas neparduoda. Taip pat 
yra svarbūs ir karbohidra- 
tai. Jų gauname valgydami 
krakmolinius ir cukrinius 
dalykus: duoną, pupeles, 
kornus, žirnius, džiovintus 
arba su cukrum ],rezervuo
tus vaisius, blynus su uogie
ne ar su medum, aiskrymą 
ir 1.1. Pagaliau eina riebalai. 
Juos visi žino. tai sviestas, 
giietinė. riebi mėsa, taukai 
ir augalinis aliejus. Prie vi
sų šitų dalykų reikalingi dai 
mineralai, kaip valgomoji 
druska, geležies druska ir 
1.1. Bet už viską reikalin
giausias yra vanduo. Taigi, 
ir nematydamas, kaip tėvas 
valgai, aš galiu pasakyti, ką 
valgai, nes žinau, iš kokių 
medžiagų susidedi.

— Na, tai pasakyk, jei ži
nai.

— O kiek tėvas sveri ?
— Nu. rokuosiu apie 160 

svarų. Ant lietuviškos vogos 
tai būtų keturi pūdai.

— Jeigu sveri apie 160 
svarų, tai gerai suspaustas 
duotum apie 100 svarų van
dens.

Kad aš tau suspausiu!

KELEIVIS, SO. BOSTON

Buvę brig. generolu Earl Uole (kairėj) ir ( baries Meyer 
yra kaltinami eme kyšius iš asmenų, kurie tiekė prekes 
kariu klubams Vietname.

„Labdarai” treji metai

200 mokinių, dabar nebėra 
nė 100. Gimnazijos šių die- 

i nų didžiausias rūpestis yra 
i naujo mokinių bendrabučio 
statyba, kuriai lėšų telkti 

i neseniai buvo i JAV atvy- 
i kęs kun. Bernatonis.

LINKSMIAU

Artimuosiuose Rytuose y- 
ra pasakojama legenda apie 
žvirbli, kuris atsigulė aukš- 

įtielninkas vidury kelio, ištie- 
! sė i dangų savo plonas kojy- 
j tęs ir .guli, tarsi ko laukda- 
Į mas. Tai pamatęs, pro šąli 
jojęs žmogus nulipo nuo 
arklio ir paklausė žvirbli:

— Ko gi tu ėia guli vidury 
kelio aukštielninkas, kojas 
i debesis užvertęs?

— Girdėjau, kad šiandien 
dangus grius. — atsakė tas 
žvirblis.

—O! Tai negi tu tikies sa
vo plonom ir silpnom koje
lėm atremti griūvantį dan- 

— pastebėjo praeivis. 
Tokiu atveju kiekvie-

duoti esamą ekonominę pa
dėtį, savo kalboje bedarbių 
nevadina bedarbiais, bet 
darbo jėgos pasiūlos pertek
liumi...

Vienintelė Europoje vie- tyvinti aukų rinkimą. Pirmi- 
-ai veikianti lietuvių šalpos ninkas J. Glemža kvietė vi- 
draugija „Labdara". su būs- sus narius paremti valdybos 
tinę Stuttgarte, gana sėk- pastangas sudaryti lėšų ir 
mingai baigė t eėiuosius pasistengti kiekvienam pri- 
savo gyvavimo metus. traukti bent po vieną naują

narį. Per juos būtų galima
Jos reikalingumą ir svar- toliau skleisti jiems pažįsta-i gų? — pastebėjo praeivis, 

bą supranta vis daugiau tau- mų lietuvių tarpe žinias apie — Tokiu atvoin ldpkvit 
tiečių ir stoja į ją nariais, draugijos tikslus ir priartėti
Alėtus baigiant, ji jau turėjo prie jokių ryšių su lietuvių f nas daro, ką tik jis gali... 
64 narius. Metiniame susi- organizacijomis nebeturim Į Kiekvienas, ką jis gali. —
rinkime su apgailestavimu čių tautiečių, 
buvo paminėti praeitais me
tais mirusieji du draugijos š. m. sausio 9 d. Stuttgar-j 
nariai. - te įvykusiame draugijos me-!

tiniame susirinkime pirmi-
per ausį, tai tau nereikės; .Pll?ta £aisas apie drau- ninkas J. Glemža plačiai nu
mano vandens. 11 Paiaįnos reiaanngų- švietė valdybos praeitų me-

_  Palauk, tėve, dar ne’D-jai teko sušelpti ty veiklą ir draugijos me-

t •atsakė pasiryžėlis žvirblis.
* * *

Italijos darbo ministeris, 
norėdamas šviesiau pavaiz

I stambios įmonės savinin- 
ko ofisą atėjo šmaikšti mer
gaitė, rinkdama aukas, ir 
paklausė šį nuplikusį fabri
kantą :

— Atleiskite, gal jūs ma
lonėsite ką nors. paaukoti 
mūsų Seksualinės Laisvės 
Sąjūdžiui?

— Ne! — atsakė fabri
kantas. — Aš tam sąjūdžiui 
jau paaukojau savo namus, 
savo dvi žmonas ir, kai Į) ma
tote, savo plaukus. Gana.

* * *
Komunistinės santvarkos 

pagrindinis principas yra ne 
tas. kad liaudis materialinių 
gėrybių lygiai gauna, bet 
kad visi jos nariai jų lygiai 
nori. visiems jų lygiai trūks
ta ir visi jas lygiai iš valdžios 
vagia.

AMERIKOS LIETUVIU

TARYBOS NAUJAS 

ADRESAS:

2606 West 63rd Street, 
Cihcago, III. 60629.

Tel. 778-6900 ir 778-6901

šėlusiai

gera. įpinti į kelias kapsule
— Jes, Alaiki, naujiena! fias žmogus galėtų le

gera, ypač šiais laikais, kai nuryti.
maistas baisiai pabrango.; _ Alaiki, aš vistiek nega-l tėvo juokų. Jeigu tu viską iš . ^alaviniai nedidėjo. Draugi

Ekskursijos i Lietuvą
metais draugija i
(kartu su 1969 AMERICAN TRAVEL SERVICE, vadovaujamas Walter 

Rask - Rasčiausko, organizuoja 1971 metų vasarą net 6 
turistines grupes. Walter Rask jau 10 metų sėkmingai veža 
lietuvių grupes be jokių nesklandumų.

DA14,073.77, 
na- 
Is-‘

s u’i Atlanto pakraštyje, New Yorke, Bostone ir Phiiadelphijoj
Daktarai išrado tokią pilę, pu suprasti,
'kurią nurijęs žmogus neno
rės valgyt ir nevalgęs galės 
gyventi. Ar tai ne gera nau-į kuru vadindavom tiktai mal- 
jiena? {kas iš girių, o Amerikoj mai-

— Tėve. tai nėra jokia įneriai kasa anglį iš mainų, j 
naujiena. Aš jau seniai gir-!ĄĮe ne* maiM> ne^ anglies t 
dėjau žmones apie tai kai-' niekas nevalgo, o maisto J 
bant. Esą, būtų labai gerai,; niekas nedegina, tai kam sa- 
jeigu kas išrastų tokią pilių- ^yti. kad tai kuras?
lę, kuri atstotų žmogaus; — Tėvas negali suprasti, 
maistą. Nereikėtų nieko į kad maistas taip pat būna 
pirkti, ir moterims nereikėtų deginamas, tik kitokioj kros- 
nieko gaminti, nereikėtų nei
indų plauti. Bet kol kas dar

kaip galima
duoną, bulves ir šolderi va
dinti kuru. Lietuvoje mes

niekas tokios piliulės neiš-; nuryji, 
rado, tėve.

— O aš, Alaiki. girdėjau, 
kad drugštorininkai tokias 
liekarstvas jau pardavinėja.

— Bet tai vra neišmanėliuS' *• i
pasaka, tėve. kurią lengva:• *• • PI Lvv“ .susprogdinti žinomais lak- 
tais.

nvje. Jį sudegina virškina
masis aparatas, kai tėvas jį

deniams ir moksleiviams,, . x . . , . » . , . . .
manės išmausi tai iau nė'** pirmininkas Glemža nil-2() H jam_ DM312 gyverant.eji lietuvtai tun pasmnktmą net 4 g.uplų prie
reikė's man valkti J Žinai !buv“ net susirūpiręs ieškoti Einamųjų išlaidų rašomoms’kunl! Jle Bal‘ Prijungt. New Yorke arba Montrealyje. 

man vaigyu. Zina.. keH(j pasiekti platesnėms pliemonJjms jr ktZinai.
kad aš jau pradedu tavęs bi-į

r 
b

— Vactu maru, Alaik? Ką ‘ 
tu -čia šneki! Juk aš ne boi
leris. Kaip gali maistas ma
no viduriuose sudegti, a? »

— O kas vra mūsų mais-i

n <,

— O kas tie faktai?
— Faktai yra tokie, tėve, 

kad gyvas žmogus per die
ną išeikvoja apie 2,500 savo 
energijos kalorijų. Šitam 
nuostoliui atstatyti jis turi 
suvalgyti apie svarą kuro.

— Ei, ką tu čia dabar pra
dedi? Apie kokį kurą tu' 
man kalbi? Juk kuras tik; 
pečiui reikalingas.

— Alaik, aš nežinau 
tu valgai; bet aš valgau, ką 
gaspadinė išverda.

— Tėve. mudu abudu val
gom maždaug tą patį.

— Neblūdyk, Alaiki, aš 
tik vienas pas Macijauskie
nę ant burdo; tu su manim 

: nevalgai.
— Vistiek aš žinau, kuo 

tėvas maitiniesi: tai yra ke
li pagrindiniai dalykai, bū 

' tent, karbohidratai, riebalai. 
— Ir jis reikalingas žmo- proteinai, mineralai, vitami-

gaus kūnui, tėve, kad duotų nai ir vanduo.
šilimos ir energijos. Ta ku-i x- . x , i— v ot, tu čia ir suklupai.rą galim pavadinti ir kitokiu 
vardu, būtent, maistu Aš tokio štofo niekad neval

giau ir nevalgau. Ir aš tau 
—'Nu, tai nebalamutyk pasakysiu, kad storai tokiu 

mane: jeigu kalbi apie mais-, daiktų ir neparduoda, 
tą, tai nesakyk, kad tai ku
ras. j — Jeigu tėvas nebūtum 

i niekad šitų dalykų valgęs, 
— Nepyk, tėve, jeigu ko tai nebūtum ir užaugęs. Ir' 

nesupranti. Valgomųjų me- tie dalykai yra parduodami į 
džiagų specialistai maistą visose maisto parduotuvėse.' 
dažnai vadina kuru. nes jis Nesiginčyk.
duoda šilimos ir energijos,
Štai VVashingtono valdžioj — O kodėl aš niekad jų
išleistas 1969 metų metraštis 
”F<x>d for Us Ali“ sako:

nematau?
Ar tėvas nematai mė

joti. Gudbai!

SPECIALIAI
I LIETUVA *- <.

VISA APMOKĖTA 
GAVĖJAS NIEKO

NEPRIMOKA

SPECIAL I..........$4 7.00
10 sv. taukų, 10 sv. k vie 
tinių miltų, 10 sv. ryžių, 
10 sv. sukraus.

VERTINGIAl ŠIA
DOVANA JŪSŲ 

GIMINĖMS
DIRBTINIAI KAILIAI
Pasakiškos vertės, di
džiausias pasirinkimas 
vienos spalvos ir dr\ žuo- 
tų audinių (mink) ir ka
rakuliu..

KAINA TIK $99.00 
10 SKARELIŲ - • $16-80
5 vilnonės, dideliu ar ma
žų gėlių ar turkiškų raš
tų, visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių spalvų. 
Oro paštu siunčiant, pri
dedama $8.50.
MIŠRUS siunt. ..$126.00 
LABAI VERTINGAS!

Medžiagos 3 jardai vyrų 
žieminiam paltui. 100% 
vilnos. 3 jardai moterų 
žieminiam paltui. 100% 
vilnos. 3(5 jardo vyrų 
kostiumui, 100% vilnos, 
3 jardai moterų žieminei 
suknelei. 100'/ vilnos, 
2 lovos paklodės (dvigu
bo dydžio). 2 pagalvių 
užvalkalai. 6 turkiškieji 
rankšluosčiai.
Yra daug kitokių dalykų

PAPRAŠYKITE 
KATALOGO VELTUI 

NAUJO ILIUSTRUOTO 
KATALOGŲ VELTUI 

UŽSAKLKITE TUOJAU 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE
E\PRESS (ORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor 

Nev» York. NA. 10010
Tel. 982-1530 

Prašykite mūsų naujo
iliustruoto katalogo

lietuvių masėms ir paragin
ti jaunimui siekti mokslo.

Visos ekskursijos sustoja poilsio Romoje ir apžiūri gra 
zųjį miestą keletą dienų..

pnemonems, 
turėjo DM195.22.

Kontrolės komisijos aktą TRIJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS

perskaitė J. Norkaitis (snj.) i . z . . -
, ir pasiūlė apyskaita priimti. GeSuzes 27 d-lš New Yorko $780.00 asm. (2 kambaryje) 

j vių jaunimo pasiektus moks- gusjn*nkinias vienu valsu ja ’ Liepos 19 d. iš New Yorko $861.00 asm.
; lo laipsnius, gaunasi Įspūdis, | prjęmę jr pareiškė valdybai Liepos 26 d. iš Montrealio $897.00 asm.
j kad ten lietuviai lenktyniau- oa(jėka už atliktaji darbą, i Gugpiūčio 9 d. iš Montrealio $856.00 asm.
į ja mokslus beeidami. O čia . .\. . .7 * i
•lietuviai vra užsikrėtę vo-‘ Kviečiame ir šiemet užjū-1 Norintieji užsisakyti atskirą kambarį moka $75 daugiau. 
! kiečių papročiu, kaip galima tautiečius dar uoliau. Liepos 26 dienos ekskursija sustoja ne tik Romoje, bet ir 
greičiau pradėti uždarbiau- { draugiją, stojant į ją Leningrade apžiūrėti šio seno ir garsaus miesto.

Kainos įskaito: kelionę, pilną maistą, viešbučius, ekskur
sijas miestų apžiūrėjimui, transportaciją iš aerodromo į 
viešbučius ir atgal. Visos grupės turės patyrusius vadovus, 
kurie 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

9727 So. Western Avė.
Chicago, Illinois 60643 į

Telefonas: (312) 238-9787 /

Kai skaitome spaudoje a- 
iĮ pie JAV ir Kanados lietu-

ti. Netgi amatų mokyklų lan- mariais ir dosniau aukojant 
kymas jaunimo tarpe nėra! Draugijos adresas: 
populiarus. Nežymi dalis
baigusių pradžios mokyklą 
lanko dar pasirinktos spe
cialybės trumpalaikius kur- 
sus, o daugumas tuojau sto
ja į fabrikus paprastais dar
bininkais, kad tik greičiau 
užsidirbtų pinigų ir pradėtu 
gyventi nepriklausomai nuo 
tėvų. Statistikos duomeni
mis, aukštuosius mokslus 
Vokietijoje eina daug ma
žesnis nuošimtis darbininkų 
raikų, negu kitose valstybė-1 
se.

Atsiskyrę nuo savųjų, tarp 
vokiečių išsimėtę, lietuviai 
eina jų pėdomis, o pasiekti 
juos ir paskatinti mokytis y- 
ra sunku. Netgi Bendruome
nės organai nepajėgia išju
dinti visus lietuvius leisti sa
vo vaikus į Vasario 16 gim
naziją. Vra keletas vietinių 
laikraštėlių, ku ie uoliai ra
gina lietuvius mokytis, bet

J. Glemža, 7 Stuttgart 50, 

Steinhaldenstr. 147. 

Banko kontas:
Staedt Girokasse Stuttgart, 

Nr. 1185168.

P. Gudelis

VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazijos 

sukaktis

Vasario 16-sios gimnazi
jos mokytojas Fr. Skėrys at
siuntė VVeinheimer Nach- 
ichten. Mannheimer Mor- 
;en ir Lampertheimer Zei- 
ung iškarpas, kuriose labai 

plačiai aprašytas šios gim
nazijos 20 metų sukakties 
minėjimas. Jame dalyvavo 
'r Vokietijos valdžios atsto
vas dr. Wolfram, kuris pa- 
eiškė, kad valdžia gimna-

JAU IŠSPAUSDINTAS» -
'KELEIVIO“ 1971 METŲ

Kalendorius
visa bėda, kad tokie lietu-( zi ja t ems ir toliau, bet ir pa- 
viai nebesidom; nė lietuvis- pys lietuviai turi padėti ją iš

laikyti. Jis linkėjo gimnazi
jai ir toliau klestėti.

Iš gimnazijos direktoriaus

ka spauda.

Vis dėlto ir tokiose nepa- 
' lankiose sąlygose į metų pa- 
i baigą padidėj< mokytis no- 
, rinčio varginu sniojo jauni- 
! mo skaičius. Jo tarpe yra 
net našlaičių, d aigi per me
tus surinktos lėšos eina apy
varton. Tnd vtd tenka suak

Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.50

(Jei kas mokestį siųs pašto ženklais, tai ne stambes
niais kaip 10 centų vartės)

Visuomet „Keleivio“ kalendorius buvo tikra enciklo- 
V. Natkevičiaus kalbos pa-! pedija — visokių naudingų žinių šaltinis. Toks bus ir šis
aiškėjo, kad per 20 metų 
gimnaziją lankė 600 moki
nių., iš jų 76 ją baigė, gau
dami brandos atestatą. 1953
metais gimnazijoje buvo

kalendorius. Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo adiesu:
KELEIVIS

636 E. Broadway *
So. Boston, Mass. 02127 ♦ 1 ±

<
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MOTERŲ SKYRIUS

VYTAUTAS ALANTAS

X

Renesansas Žemaitijoje
(Tęsinys)

Bet tas vakaras dar tuo nepasibaigė. Po meninės da
lies buvo šokiai. Pėteraitis, pasivedęs mane į šalį, kalbėjo:

— Asteikaitei deklamuojant, direktorius kramtyda 
mas lūpas pažalia.o iš pavydo. Įdomu, ką jis toliau darys.

— Gal pasikars,, gal nusiskandins nuo Atodūsių Til
telio, man vis tiek, — aš nusijuokiau. — Man čia nebeįdo
mu, einam pasivaikščioti į parką.

Bet mums išeinant Sirutis, kuris tvarkė vakaro prog
ramą, paskelbė panelių valsą. Nežinau, nei iš kur. nei kaip 
staiga prieš mane atsirado Vanda ir susmuko giliame re
veranse.

— Neik šokti. — pašnibždėjo man Pėteraitis, — di
rektorius nori tave akimis praryti.

— Ji abiturijentė, nebe gimnazistė, o, kita vertus, 
man pašvilpt į visus pasaulio direktorius!

Aš jau buvau paėmęs Vandos siaurą ilgais pirštais 
rankutę, ir, tvirtai apkabindamas jos ploną liemenį, įsimai
šiau į šokančiųjų tarpą. Aš padėkojau už puikią mano ei
lėraščio interpretaciją, spustelėdamas jai ranką, bet ji tik 
šyptelėjo ir nieko neatsakė. Iš pradžios, ji lyg varžėsi, lyg 
jos judesiams trūko poveržio, bet po keleto minučių šo
kio ritmo nesklandumus išlygino, ir mes plaukėme valso
bangomis laisvai ir polėkiškai. Ji šoko truputį atsilošusi rjjos mokiniu labai retai pa- 
ir atmetusi galvą, žiūrėdama pro šalį. bet kai jos žvilgs- f sitaikyda v o. ir tokia' ”nuo-

KELEIVIS, SO. BOSTON

1

Ohio seln.c’fo narys Thomas N. Kindnesd nusprendė, kad 
jam perbrangu gyventi viešbuty, todėl įsigijo šitokį na
rna ant ratą ir j ;me gyvena valstijos rūmu aikštėje au- 
tcmob-liams pasistatyti.

NĖŠČIOS GIMNAZISTĖS

. ti pinigus reikalui teisme už- 
i baigti. Tamstos patys turite 
j nusitarti. Man atrodo, kad 
bet kuris prospektyvus pir-

Advokatė*. M. šveikauskienė suliko atsaj ?Pie Tamstom

k,U į h«.«v,u skaitytoj, klausimus Uis«s ,skalt« mb-'’U W vargu nutars 
'pirkti Tamstų namus, prieš 
j reikalui galutinai išsispren- 
! džiant.

sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog ė»*xi 
adresu:

Teises patarimai

reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir il

siame

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law. 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. ©212 i

Imkit ir skaitykit!
LIETUVOS ISTORIJA,

Vl-ji laida. parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogiene,

j 114 psl., daug paveikslų, ke- 
i ii žemėlapiai, tvirtai Įrišta. 

Klausimas ; yra jų, o ne mūsų. Advoka-! Knyga ne tik geras vadovė-
tas atsisako mus užtikrinti.; lis mokiniams, bet ją su ido- 

1961 m. pirkome namukus kad byla bus galutinai iš- niurnu skaitys ir suaugusieji.
prie ežero. Ežeras gražus, spręsta mūsų naudai. Tad i Kaina .......................... $6.
nepergilus ir labai gražioje mes nežinom, ką mums rei-' rcnMne t ti?
vietoje. Nupirkom už priei- ketų daryti: ar dėti pastan- ; - b v
namą kainą, sumokėdami gas namams parduoti, kad L/- u.-
virš pusės grynais ir nedide- ir už žymiai mažesnę kainą, Kario, -2o psl., kaina $5.
lę paskolą užsitraukdami iš negu už juos mokėta. ar j RASTAI_ STRAIPSNIAI,
banko. Bankas mums sutvar- klimpti i visokias išlaidas, f ATSIMINIMAI, parašė Juo- 

! zas Liūdžius, 246 pusia-kė visus reikalingus forma- teismui ir advokatui, neži- 
lumus ir už tai iš mūsų paė- nant, kuo viskas pasibaigs.
mė 400 dolerių. į

i Labai prašytume Tamstą
piai, kaina $3.30.
ANTANO ŠKĖMOS RAŠ-

Viskas ėjo sklandžiai ir pareikšti mums savo nuomo- TŲ I tomas (Nuodėguliai ir 
gerai iki 1967 metų. Tų me- ne ir, jei galima, mums iš- kibirkštys, Šventoji Inga, 
tų rudenį gavome laišką iš aiškinti, kas čia darosi, ne- Čelesta, Balta drobulė). įriš- 
advokato. Jis mums prane- vartojant teisinės terminolo- ta, 500 psl. Kaina $6.00. 
šė, kad mes neturime teisės gijos. Dėkojame iš anksto
naudotis ežeru. Tas nemalo- už pagalbą. 
iUS siurpryzas mus ne tik Skaitytojai i
nustebino bet ir tiesiog pri- i,Iinofe valstija_
.renke. Juk pirkome namus 
dėl ežero, o ne dėl ko kito.! Atsakymas 
Be ežero tie namai nei mum
reikalingi, nei 'jie ko verti. Tamstų klausimas yra la- 

; bai įdomus. Deja, Tamstos 
. Nuėjom pas advokatą, ku- neduodate man užtenkamai

ris banke mum tvarkė namų infoimaeijų Į ji atsakyti, 
pirkimo reikalus. Su mumis
pasikalbėjęs ir perskaitęs Pirmoj eilėj yra svarbu, 
nums atsiųstą laišką, priža- kaip buvo sudaryti nuosavy- 
Jėjo mums pranešti, koks bes dokumentai (deed) ne 
čia yra reikalas.. tik Tamstoms perimant na

mus. bet daug anksčiau
Po trijų savaičių jis mus (chain of title), pa v., svar- Kurausko

Jogurtą, medų ir migdo-, pasišaukė pas save ir prane- bu, kaip buvo aprašytos ri- straipsniai, puošniausia kny-
lus reikia gerai išplakti (e- kad į,e teismo niekas ne- fhonndaripsri Toi vionn S3, ka*ra $17.50.
’oVh- švHivnl Vi«> tai _____ ... ... t>OS ( MOUUūai les b J ei V1SU0-

Lietuvoje tokios katego-

ILGO GYVENIMO 

PASLAPTIS

Stefanija Stasienė Drau- 
rašo, kad labai sveika

linosi mums iš kelio, ir mes kone visą laiką šokome tuš- prieš kelerius metus nėščios mui receptą: 
čiame rate. Per šalį žiūrint mūsų šokis, tur būt. panašėjo į mokinės buvo šalinamos ir 
i solistų šokį... » | Amerikos, vidurinių mo-

— Panele Vanda. po šio šokio ateik į parką prie At-! ja picKlema Pa~
dūsių Tiltelio: noriu su tamsta pasikalbėti, — staiga pasi- ‘ staruoju laiku jau taip. pa
lenkės pasakiau jai i ausi, nors pirma apie tai nebuvau; pirite jo, kad te^o ieškoti ko- 
galvojęs. ’ F Į kio kitokio sprendimo.

iJi linktelėjo galvą, net nepažvelgdama i mane. Į Mat, kaip Sveikatos Cent-
Fačiame šokio Įsibėgėjime muzika staiga nutilo. Iširo statistika rodo, 1968 m. 

inercijos mes dar keletą kartų apsisukome ir sustojome, tokios gimnazistės pagimdė 
Paskum man Pėteraitis pasakė, kad muziką liepęs nu-l 165,7(0 vaikų, o nuo to lai- 
traukti direktorius. Mes stovėjome salės viduryje. Vandos! ko nėščių mokinių skaičius 
veidai bu. o parausveję, akyse švietė gilus džiaugsmas.! kas rn e t ai padidėdavo vis a- 
Ji norėjo daryti man reveransą, bet aš neleidau: paėmiau i Ple 12,0^0. Ivaikurros jų su
jos ranką ir gal per žemai nusilenkdamas pabučiavau. į šliaukdavo prieauglio dar ir

— 1 oks šokis mano gyvenime buvo pirmas, aš jo nie- pakartotinai. Tokios vaikin-
kad neužmiršiu, — pasakiau potyliai. > I gos mokinės ar buvusios mo-

1 puodelis jogurto, 1 val
gomasis šaukštas medaus. 1 
uncija smulkiai sumaltų 
migdolų, keletas virtų apel
sinu žievelių ar riešutų pa
puošimui.

ektr. maišytuvu). Visa tai 
supilti į stiklines taureles ir 
papuošti minėtais riešutais 
ar apelsinų žievelėmis.

Obuoliai su rūkytu kumpiu

dėl tarp 
žemės

ssispręs 
gretimos 
kilusio ginčo.

irmusų se 
savininkų dokumentuose buvo nu-

LIETUVIŲ LITERATŪ
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K. Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J. Girnius meta žvilgs
nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gucevi
čius duoda išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

PAULIUS AUGIUS, 284
dideli puslapiai, šio įžymaus 
dailininko paveikslai ir A.

bei T. Valiaus

KĄ LAUMĖS LĖMĖ
matyta, kad riba (bounda- Tai rašytojos Petronėlės 
ry) iš ežero pusės yra pats Oriutaitės parašyti atsimini- 

. , ežeras, tada Tamstų reika- mai apie žymiąją poetę Sa- 
ir las yra geresnėj teisinėj po- iomėją Nėrį, tiek daug kalNors jis mums ilgai
ę” zicijoj, negu būtų, jei tokio bų sukėlusią ir šiame žemy-

— Atsiprašau! — ji murmtelėjo ir įsimaišė į mokslei
vių talpą.

Man išeinant iš salės, prie manęs priėjo direktorius.
— Puiku, tiesiog žavinga, pone Vaišnora! — kalbė

jo jis, sunkiai Lamdydamas pyktį. — Tamsta puikus šo
kėjas ir, be to. dar galantiškas kavalierius. Kai Tamsta 
jai bučiavai pirštelių galiukus, galėjai pagalvoti, kad pats 
kunigaikštis Oginskis dėkoja savo kilniai damai už šokį,

— Tamsta pastabus žiūrovas ir, be abejo, kompete- 
tingas gerų manieių vertintojas. Visada malonu išgirsti 
komplimentą iš žinovo lūpų, — atsakiau jam į toną.

Direktorius, matyt, sumetė, kad tokia kalba nieke 
nelaimėsiąs, metė vaidybą ir prabilo šaltu oficialiu tonu:

— Tamsta užmiršai, kad esi pedagogas. Tamstos šo
kis su panele Asteikaite buvo neleistinas...

— Kraujas man mušė galvon, bet aš susivaldžiau i. 
šaltai atsakiau:

— Aš ginčiju tamstai teisę nurodinėti man, kas leis 
tina ir ka? neleistina. Lygiai kaip ir panelei Asteikaite 
tamstos globa nebereikalinga: ji gavo brandos atestate 
ir laisva elgtis, kaip jai patinka. Be to, tamsta užmiršai 
kad buvo paskelbtas panelių valsas. Ji mane pakvietė. Ai 
tamsta manai, kad būtų buvę labai pedagogiška. — aš pa 
brėžiau žodį ”pedagogiška“, — man atsisakyti ir apjuo 
kinti ją viso? gimnazijos akyse? Jei tamstai tas pokalbi; 
Įdomus, galėsime jį tęsti toliau ryt, o dabar aš neturit 
laiko. — ir, linktelėjęs galvą, palikau apstulbusi direkto 
rių tarpduryje.

Parke Vanda jau manęs laukė. Mes vaikščiojome il
gai kalbėdamiesi. Aš įkalbėjau ją rudenį važiuoti Kaunar 
ir stoti i Dramos Studiją...

» ♦ »

KAS TOLIAU?

Norintieji žinoti, kaip įvykiai vystėsi vėliau, gali Ke
leivy už $3.50 Įsigyti V. Alanto knygą „Nemunas teka pei 
Atlantą“, kurioje, be čia spausdinamos novelės ištraukos, 
dar rasite keturias įdomias noveles.

kir.ės išlaikymas kartais at- 
sieidavo šaipos įstaigoms i- 
ki $100,000 vienai „šeimai“.

Žinoma, dalis jų vėliau iš
tekėdavo už tokių pat ma 
žamečiu.

Nenorint tokias 
.es palikti u
□y, 
uo .
eliai ar darželiai, kur jos 

gali savo kūdikius ar vaikus 
lalikti pamokų laikotarpiu 
r juos atsiimti tik po pamo 
<ų. Tokiu būdu joms suda 
omą galimybė baigti mo- 
tykią ar vėliau Įsigyti kokią 
irofesiją ir įsijungti į gy- 
enimą. Tokia pagalba yra 
ilgesnė ir daug naudinges- 
ė, negu bedarbės ir be- 

nokslės jaunos motinos šal 
:a, laukiant kada ji ištekės.

Taigi, kuo toliau, tuo ge- 
iau. ir galima tikėtis dai 
idesnio nėščių mokinių pa 

lidėjimo...

dabar daug

ni ergai- 
mokyklos ri-

Kur mies 
yra steigiami vaikų lop

-Pusė svaro obuolių, tiek 
oat pupelių ir rūkyto kum 
oio, 1 svagūnas, 1 lauro la 
pas ir 5-6 pipirai. <

Pupeles išmirkyti ir išvir- 
i. Virta rūkyta kumpi su 
narstyti ruoželiais, dėti 
roškinimo indą. sudėti pu 
lėlės, skiltelėmis supiausty 
us obuolius, prieskonius 
’žpilti pupelių nuoviro apif 
rečdali kvortos ir viską pa 
roškinti.

’oeziįcs knygo,

DOVANA VAIKAMS

Jūsų mažieji apsidžiaugs,! 
Tave gražią Stasės Peterso- 
aienės eilėmis parašytą pa

saką LAUMĖ DAUMĖ.
Knyęa gausiai iliustruota, 

labai kieti viršeliai, kainai 
$4.00.

POEZIJOS PILNATIS 
Bernardo Brazdžionio poe
rijos rinktinė, kurioje šutai 
rinti geriausieji visų jo iš 
eistų knygų kūriniai. Puoš 
ius leidinys, 592 psl., kai 
’.a $10.00.

Broliai balti aitvara;
Tenriko Nagio eTrgraščia 
°rano Gailiaus iliustruot 
'2 dide9‘o formate puslapis' 
mošniai išleista knvga, ka; 
?a $5.

Tau, sesute. Prano Lem
berto gyvenimas, kūryba 
prisiminimai, 269 psl.. iliust 
'•uotą, kaina minkštais vir 
sėliais $3. kietais — $4.

Nemarioji žemė, Lietuv: 
pasaulinės poezijos posmuo 
se, sudarė Alfonsas Tiruobs |

176 psl., kaina $5.00.

>mulkiai aiškino
nes nelabai gerai suprato- . z , . ,. ..... , , -

kodėl esame traukiami grasymo (desenption) ne- ne, 2U pusi., karna S3
teisman. Bankui skola jau .MM;™!? U BALADES, šitoj
šmokėta. žemės mok

skola jau L BALADĖS, šitoj labaid. siseneumo terminas pn- ..........., . , . J ...escius , < “ / i . 1 gražiai išleistoj, gausiai į----- (adverse posses-. - . , < L- „ „ _v 1 , ūustruętoj knygoj sep-
‘ tynios Maironio baladės. Tai 
< knyga, labai tinkama dova-

brendo“
mokame laiku ir ežeru y au- sion ). 
dojamės, kaip ir visi kiti į 
kaimynai. Advokatas mums! Aplamai, tokie 
tiškina, kad ir kiti kaimynai Į kai, kurių nuosavybė yra

savinin- noms. Kaina.............. $6.00
Ta traukiami teisman 
įaudojimosi ežeru.

dėl

Jis tuojau pareikalavo iš 
nūsų rankpinigių nemažiau 
00 dolerių ir pasakė, kad 
ia atsieis žymiai daugiau.

Tarėmės su žmona ir ki- 
ais kaimynais, kurie mums 
asakė, kad mūsų advokatas 
eisus ir kad jie yra traukia
mi teisman ir turi savo advo
katus. Svarstėme vienaip ir 
kitaip. Nutarėme gintis. Juk 
>e naudojimosi ežeru mūsų 
amai bus nieko verti.

prie upės arba ežero krašto ! Amerikos lietuvių politika, 
(riparian ovvners), turi tei-1 parašė dr. K. Šidlauskas, į- 
sę naudotis ta upe arba eže-j vadas dr P. Grigaičio, kai
ru. Paprastai, prisilaikoma - na $1.50.
to dėsnio, kad ežero ”cent- ; LIETUVIŲ BELETRIS- 
ras“ yra ’Tiba“ (boundary); TIKOS ANTOLOGIJA, II 
tarp vienos ir kitos pusės že-1 omas, redagavo Bernardas 
mes savininkų. Brazdžionis ir Benys Bab-

j auskas. 700 puslapių, kaina
Manau, kad tie asmenys, į$10. Knygoje yra 61 rašyto- 

kurie traukia Tamstas ir; :o kūrybos pavyzdžiai. 
Tamstų kaimynus teisman,! BAISUSIS BIRŽELIS. Ši-
turi dokumentus, iš kurių 
rie sprendžia, kad ežeras y- 
i'a jų nuosavybė. Tamstos 
taip pat minit
Jie. turbūt, yra nuomonės, 

j kad. jei dėl nuslūgio ribos

nuslūgimą“. Parašė

toje 238 psb knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė.

Pranas Naumiestiš-
!ris. Kaina................. $3 50

ti : „ . i i jei nei iiuoiugiM i lmuo Rene Rasa. MEILĖ TRI-
s °. Jt* .‘f-. ’}pasikeitė, tada žemės ”skir- KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 

ap ličio me esį. ek''eJab’Į tumas“ priklauso jiems, o Nužemintųjų generacija,
-d'?katy Pa^d?mas-f.\n- ne Tamstoms. egzilio pasaulėjautos eski-
;esi SĮ reikalą isspręsti be ! Vytautas Kavo-
ikrojo teismo (tnal), bet m__ I
am nesisekė. Dabar mūsii 
įdvokatas sako, kad reikės 
ėl laukti, kol ateis eilė, o Į

Galiu Tamstoms pasakv-, 77 psl., kaina $2.
ti, kad tai yra ginčytinas rei-į AUKSO ŽĄSIS, pasakiš- 
kalas. be\, manau, kad į 3 veiksmų komedija, pa- 
Tamstų advokatas sugebės ’ rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 

159 pusi., kaina $2-
ANTANAS SMETONA

paskui greičiausiai reikės a- tą argumentą atremti. Taip 
peliuoti. Todėl jis vėl mus pat via galimumų Tamstų 
prašo jam duoti 700
rių.

i jei terminas yra 
Anot jo, visas reikalas iš- dęs“. 

kilo todėl, kad vanduo nu-į 
slūgo ir mūsų kaimynai sa- Aš negaliu už 
ko, kad ”nau’joji“ žemė. ku- nutarti, ar apsimokėtų par- riaus pasikalbėjimai, 216 
ri atsirado nuo to nuoslūgio, duoti namus, arba investuo- psl., kaina $3.

dole-;reikalui laimėti, pasinaudo-! IK JO VEIKLA. Parašė J. 
ijant įsisenėjimo principu,: Augustaitis, 154 psl., kai- 

”pribren-i na $1.50.
Drauvas don Camillo, 

i Įdomūs klebono ir vietinės 
Tamstas komunistu partijos sekreto-
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Vietines žinios i
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DEMONSTRAC IJ Ai Vasyliūnų koncertas

Lietuv iu 3 c naru omenės

susirinkimas'

F i Lncn 
dieni, ko'- 
\ ak. So. t 
Piliečių tir
to salt.

Merkis 1. Jurgis Zoza 1, 
Kęstutis Makaitis ir Bronius 
— 1. Kovo 12 d. Lietuviai 

tai bus 
m. sė

di mat u

Suėmė 30 narkotiku pirklių t 83 gaisro iššaukimai

Per paskutiniąsias 13 die-
Padidėjo jaunųjų

Kazio Merkio vedama

. ...li’.cS 
. iii Ai i ilil

nanu

s Nijolė Ivaškai- • *******************************^
! tė, Andrius ir Danutė Ketur- Moteris įkvepia vyrą di- 
i akiai, Rimas. Vytė ir Rim- dingiems žygiams, bet pati 
i vydas Veltai. IŠ šios grupės sutrukdo juos Įvykdyti.

cniausių lietuviškų radijo programų N. Anglijoje

37 metų sukakties 
Talentų popiete

! Gaidelio sonatos premjera

Izidoiius kairus bus
Ši sekmadieni, kovo 14 d 

2 vai. popiet, prie Mass. gu-į Smuikininkas
bernataros (State House, į Vasy liūnas SU savo nuolati- . p-n iru. ei - aisir
Becon St.) rengiama lietu- niu *palvdovu vieniu M. žodžiu : ' i
vių, žydų ir kitų tautų narių Vasvliūnu vėl parengė nau- neprikla ; .. Tą mon-
demonstracija prieš Sovietų j Ja ' prOgrama.‘ Programos! taža panų -e jaunųjų iston- 
Sąjungos tautinių mažumų! ;ertjnįu akmeniu yra nauja'jes mėyėjų lūr Ts. 
persekiojimą. Į komp. Juliaus Gaidelio; yjsi kviečiami dalyvauti.

Demonstracijos tikslas —i muiko sonata Nr. 2, kuliai;
abu interpretatoriai skiria! šaunus Uutą banketas 
.patingą dėmėsi. Sonata pa-'
ašyta pernai sausio-vasario! Ta: ;/u.u.’’T !ny.ituto34- 
nėnesiais. Tai stambus, apie i jo banketo :u n s : ogra- 
,usės vąlandos ilgumo, kū-:mą atliks skuą, italų, indų, 
inys, trijų dalių su Įžanga,! žydų, kinų i: lenkų senėjai. 
>ilnas dramatinio polėkio.! Ta..ketas lūs ši sekma-i 
u prasiveržiančiomis lietu-, dieni, ke.o 12 d.. StatlerĮ 
iškomis melodijomis lėtose1 Eikon vie.-bu.ko du ųejj 
emose, su nepaprastai paki-! salėj. Pradžia S vak :.k. Bi- Į 
ia. giliai raudančia vidurį-; lieto kakta asm: ■).
e dalymi — Adagio espres-! Lankėto publika bus mar- 

;ivo. I ga kaip genys, nes daugelis
! svečiu dėvės savo tautinius

Tomas Girnius ir 
Ivaškaitė vasario 27-28 d.d. 
dalyvavo Massachusetts pir-:

j menybėse, kurios vyko puoš- pje jį ka žinotu malonėkite pra- 
niuose Prudential rūmuose, nešti — a. M.‘ Senkui.

atkreipti JAV vyriausybės 
dėmesį » sovietų vykdomą 
tautinių mažumu persekioji
mą ir dėti pastangų tams 
persekiojimui sustabdyti. 

Visi kviečiami dalyvauti.

BOSTONIEČIŲ AUKOS

i r

i S S LITHUANIA OF N. E N G L A N D‘ 
FRANCES ANNE KVESELYTEI pagerbti

Pirmame savo pasirodyme
! laimėjo tik po vieną kitą taš
ką. tačiau Nijolės nuotrauka 

, tilpo Boston Sunday Adver- 
! tising, ir Tomo veidas tarpe 
kitų moksleivių buvo mato
mas televizijoje.

1846 Fairview Avė.. 
Easton. Pa. 18012.

balius Patikslinimas

Paieškomi broliai Jonas (John) 
ir Julius KAIRIAI, gyvenę 
Middietovvn, Conn.

i Jie patys arba kas apie juos ką 
žinotą malonėkite pranešti John 
Kairiui (pusbroliui) adresu:

65 Park Terrace, 
Bridgeport, Conn. 06601.

(11)

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus prašomi, ir šie
met skelbiame Vasario 1( 
proga aukojusių sąrašą. Jie 
yra labai Įdomus. Tos pavar
dės ir sausi skaičiai tiems, 
kurie norės ir mokės i juo; 
Įsigilinti, daug ką pasakys.

Inžinieriai ir šiemet save 
susirinkime surinko aukų iš 
savo narių viso labo $1,500 
iš jų Altai $625, Vlikui 5 
5S5, Lietuvių Fondui $195, 
Lietuvių Bendruomenei $50 
Vasario 16 gimnazijai $15 
Kudirkos Fondui $30.

Taip pat iš savo narių su
rinko $160 Tautinės S-goi 
skyrius ir ramovėnai $152. 
(Jie iš savo organizacijo: 
kasos dar paskyrė $50). A 
Lieju aukos skirtos Altai.

Vienas iš Tautos Fondo i- 
galiotinių iš savo būrelio na 
rių rinko aukas ne kitu lai
ku, kaip visi Įgaliotiniai da
ro. bet Vasario 16 proga. Jis 
surinko $145.

Ateitininkai sendraugiai 
savo tarpe surinko Tautos 
f ondui $120.

Šiemet viso labo surinkta 
$3,632. Iš tos sumos Altą. 
$2,462, Vlikui (Tautos Fon
dui) $980, Lietuvių Fondu 
195, Lietuvių Bendruome
nei $50. Vasario 16 gimna
zijai $15 ir S. Kudirkos Fon
dui $30.

Aišku, kad nevienas buvc 
Įvairių priežasčių sukliudy
tas minėjime dalyvauti, i 
todėl paliko savo aukos ne- 
atidavęs. Jie tai gali pada 
ryti ir šiandien. Savo auką 
gali Įteikti ir per Keleivic 
administraciją, kuri ją per
duos, kam buvo skirta.

Kitame numery paskelb 
sime smulkų aukotojų sąra 
ša.

Nusipirko knygų

Genė Mickevičienė ir Te
ofilius Janukėnas yra vieni 
iš dažniausių jų knygų pirkė
jų. Ir šiomis dienomis pir
moji nusipirko knygų už 
už $17. o antrasis už $18. 
Bet mes tikimės vėl grei
tai -su jais pasimatyti mūsų 
knygų sandėly.

Svečias iš Wiilimansetto

Praeitą penktadieni mus 
aplankė Juozas Veiseckas, 
užsisakė Keleivi ir nusipir
ko knygų.

J
męs

šalia Juliaus Gaidelio so-• ;»• •• • drabužius. Gražiausi drabu-,iatos programoj rikiuojasi ... ............... T, 1
> ,, 1 -tv - i ziai vra premijuojami. Be to, beethoveno ir Dvarzako so- .. .- 1 J. čia bus galima paragauti netiato.-. : • i . - 420-ties tat: c v

Beethoveno sonata a moli m u. 
pus 23 parašyta 1801 me- 
ais, kada Beethoveno trage- 
.ija — jo kurtumas pradėjo 
eikšfcis visu rimtumu. Tai 
ra jau jaučiama jo kūriny, 
ur dramatinis Įtempimas 
iominuoja pirmojoj ir pas- Kovo 21 d 
rūtinėj sonatos dalyje, tuo Jordan Hali sdėje 
arpu vidurinio jo j atsispin- liūno smu.'ko koncertas.
■i lyg ir praeitų dienų saulė- * * *
urnas. Kovo 14 d. 4 vai. popiet

Dvarzako sonatina G dur, B(’Ę°r.o Lietųjų l*ihe- 
lažvmėta gana vėlyvu opu- > aukšto salėje
u 100, parašyta 1893 me- rad ■ —popi6-
ais, kada Dvaržakas buvo 
dew Yorko konservatorijos 
lirektorius, Tai laikotarpis, 
žada jis sukūrė gasiąją 
'Naujojo Pasaulio“ simfo- 
ują bei vadinamą "Ameri
konišką” stygini kvartetą F 
lur. Šioje sonatinoje jo sti- 
ius pasireiškia visu rvšku- 
nu. Slaviškas melodijų at- 
palvis, būdingas čekų rit- 
niškumas. graži romantinė 
įarmonija, o šalia to — jau
dama gili tautos siela, pil- 
:a liūdesio, skausmo.

.uSIO rer:-

Bostono
P A R F. N G I M U 

K A L E N D O R ! U S

3 vai popiet 
1. Vasv-

tė ir gražuo . s Miss Lithu- 
ania of N.E.” balius.

Balandžio 1 d. 8:30 vai. 
\ ak. Jordan 1 lall Baltų d-jos 
koncertas. Piogi unoje—pi
anistas . lam _ . ... . lotekai— 
tis.

Balandžio 4 d. So. Bosto
no Lie vių 'b ’ i dr-jos
III aukšto sa’f je Baltijos ir
žatgii io tunt ų tradicinė Ka
ziuko Tnuge.

Balandžio 18 d. Lietuvių 
Šią programą girdėsime radijo vaEzdos Laisvės Yar- 

lostone, Mass., kovo 21 die- po koncertas So. Bostono 
'ą, sekmadienį. 3 vai. po Lietuvių Piliečiu d-jos salei, 
lietų Jordan Kali salėje. .... _ __________

1971 m. kovo 14 d., sekmadieni.
So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 

trečiojo aukšto auditorijoje 
2-3 vai. popiet SUSIPAŽINIMO VALANDA

(Valgiai ir gėrimai parduodami)
PROGRAMA PRASIDĖS LYGIAI 4 VAL. POPIET

Pirmą kartą Bostone dalyvaus New Britain, Cor?n., 
MOTERŲ SEKSTETAS ”S V A J O N Ė“, 

kuriam vadovauja JONAS BEINORIUS.

Ji bus pakartota New Gyvanašlė k- a „-vvcmMn JD.OMOS TALENTAI. Talentu rinkėjai: Ona Ivaškienš, 
foi’ke, Carnegie Recital rimto ir b! ?v - / . I ,; -- hend ! Ahce Plevokaitė - Ruseckienč, Elena Valiukonienė, Juozas
Tali kovo 27 diena 2 vai. 30 r .m r me • Rertelis ir Gintaras Karosas.

- miestelyje, i-'ir:- turėiu savo
nin. po pietų. ;automobili. Rašyti:

Visi kviečiami koncertų 
epraleisti. Lietuvių visuo- 

nenė turėtų paremti savo ~ 
urdiuosius menininkus, ku-. 
ie menui skiria ne tik savo' 
iarbą ir pastangas, bet ir

VVest Fmr.!J ; t, liĮ. 62896 I

RADIJO PROGRAMA 
bernausią Lietuvių l.udijv 

iidelius pinigus. Gal ne visi .Programa Naujoj Anglijo,; 
:ino, kad Jordan Hali nuo-!^ stoties \v LYN, ]«jou k, Į 
na vienam koncertui kai-j 'o<dkių ir iš stoties FM ; 
įuoja $750. O kur dar kitos' mc.» včikia se&madie
šlaidos? Tad nepasmerkime Į nta;s r-uo 1 ik: i :3o vai. die 

i?ią. Perouodama: \ ėiiausitavojo meno.
Z.I.

Mokėsim daugiau mokesčių

Mass. seimelis buvo atme-

□asaidiniu žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dat 
įos ir Magdutės pasa«a.

Biznio įeikalais kreiptis 
Jaltic Florists gėii u ir dova

,ęs gubernatoriaus pasiūly-f ių krautuvę, 502 E. Broad 
ną pakelti mokesčius net, way, Sc. Bostone. Telefo-I
>311 milionų. bet kitą dieną! įas AN ‘ "u'9. Ter. gauna
139 balsais prieš 108 nutarė'
mokesčius pakelti $245 mil. j —_______ ■

Pajamų mokestis pakelia-’ NE?R srn\kii e:
mas 1%, be to, 1 centas ga-'' t»auma pageiuvu sergantiems
iionui gazolino, 4 centai pa- reumatu, r-- ’ u ar : «, u sk 
keliui cigarečių. Dar ir daug'1"’'*: nutirpimu, jaučiant i 

. Verseckas vra čia gi-i kitų dalykų bus apdėta va- ŠP,T p»h> «• a 
t ir augęs. Jo tėvas is \ ai-: 'Imamuoju sales mokės- ^umai pagelbsti. Užtikrinam pa-

aus- (
nuo

pa-
' sėkmes, arba grąžiname pinigus. 

Siū kite $.», gausite vaistus
kininkų. o motina iš Kančia-i čiu.
miesčio padangės. Jis kalba! • -
gerai lietuviškai, bet norįs į Par^ink savo "VovALV’ROni eis
dargėliau išmokti. Žada iri išsirašyti Keleivį. Jo kaina xOrth sta., m. bOx 9112 
Lietuvą aplankyti. metams $7.00. į Newark, N.J. 07105

ŠOKIŲ KONTESTAI su premijomis. Gros R & M stu
dentų orkestras iš Worcesterio.

Įėjimas suaugusiems $2.00, vaikams 75 centai.
' Kviečia rengėjai —
I STEPONAS IR VALENTINA MINKAI

Ekskursijos į 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.
Rugpjūčio grupei re gistrac ija priimama tik 
iki 1971 m. GEGUŽĖS 20 d.
Visos grupės bus lydimos patyrusių mūsų įstaigos 
tarnautojų.

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 
JAU DABAR!

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway.

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Praeitą savaitę buvo Įtal- 
I pinta nepilna žinutė apie 
Bostono Lietuvių komandos 

• laimėjimą prieš Northeas- 
į tern universitetą 4-1. Mums 
laimėjimą iškovojo šie vy
rai: Algis Makaitis 1. Kazys į

Sesuo iš Lietuvos ieško Bro
nės Ciniotytės - Abraitienės, gi
musios 1910 m., išvažiavusios iš į 
Tryškiu į Ameriką 193? spė
jama. gyvenančios Chicago j. III.

Ji pati arba ką nors apie ją 
žinantieji prašomi parašyti šiuo 
adresu:

Aleksandra Olga Anderson. 
2S0 West Street.

Quincv. Mass. 02169.
(12)

SVARBU!

į LIETUVĄ
AUTOMOBILIAI

Tik trumpą laiką 
MOSKVIC 4081 E. $2875 

ZAPOROŽEI’ 966 
kaina $1,895 

Labai ribotas skaičius.
todėl SKUBĖKITE 

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

per
INTERTRADE 

EXPRESSS UORP. 
125 East 23rd Street 

Fifth Floor
New York, N.Y. 10010

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite Įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia 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 
Adresas:

7722 George Street. LaSaile-Montreal, 690, Quebec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 mėtį tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTATCIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—-didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės 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 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.06.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — En. 
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.

ŠIA—AKCIDENTALi APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
Iės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas Informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

T
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*•»♦**##**********#**■»*#**#♦•*♦♦♦*'»*•♦#**#*♦***»**»*************»**♦» sezono Baltu koncertas ivvks Prašymas šeimininkėms

Vietines žinios
A. Čaplikui rengia šaunų j Banketą sumanė ruošti’

. . . SLA 43-ji kuopa, bet kadan-!
* • gi Aleksandras Čaplikas pri- j

Kovo 21 d. 2 vai. popiet klauso ir veikia ,ir >vairi?*e ~
So. Bostono Lietuvių Pilie- Ritose oiganizacijo>e, tai n ' Vyksta <]ar niekad čia lie
čiu dr-jos salėje rengiamas ’>',al U0Lai -1 Pa' buvę svečiai — Montrealio
banketas SLA vicepirminin- lietuvių ansamblis "Ginta-

i kui Aleksandruo Čaplikui' Banket0 komiteto pirmi-! f8“; Jis «a gegužės 23 d. 
i pagei bti. Taigi tų dienų ga- ninkas vi a dr. Antanas Ka-!S.°- Bostono Lietuvių Pilie- 
į lite nieko namie negaminti,, jočius. * ėių dr-jos III auKŠto salėje
J o pasinaudoti banketo gėry- ‘ į atliks lietuvių dainų, šokių
ibėmis. Jo šeimininkė Moni-į Apie inž. Aleksandrą Čap- k' muzikos programą, 
ka Plevokienė su savo ' liką nėra reikalo nė čia pla-

;darbščiomis padėjėjomis y- čiau rašyti: jis ne tik Bosto-
‘ra pasiryžusius visus kuo ne yra visų gerai pažįsta-! PARDU01)AMAS NAMAS 
į skaniausiai pavaisinti. Čia mas ir pagarbos uzsitarna- 
J bus ir aukšto meninio lygio vęs. Todėl nėra abejonės,
į programa, gros geras orkest- kad i jam pagerbti ruošiamą Pembrocke - Oldham Pond ant 
; ras. o taip pat dalyvaus iš ba nketą susirinks pilna sa-,ežerw krantw už $20’500- Pa*ta; 
!New Yorko atvykęs SLAilė ne tik bostoniečių, bet ir G tas prieš 6 metus, moderniškai 
! centro sekretorius clr. Algir- iš apylinkės lietuviu. Įrengtas, 6 kambarių, su masi
nas Budreckis, So. Bostono " ' nai garažu. Nuo Bostono auto-

' Savings banko direktorius j Bilietų iš anksto galima į mobiliu važiuoti 30 min. Infor- 
Alfredas Archibaldas ir!gauti So. Bostono Lietuvių: maciju kreiptis į B. denį - 

‘ daug kitu garbingu svečių ir Piliečių di-joje ir iš komite- A.B.I. Reali;. >0i E. Broadwav 
žymių veikėjų ir iš kitų ko-i M nanų.

1 lonijų.

Iš Montrealio atvyksta 

"Gintaras“

Iš Kanados i Bostoną at-

į balandžio 1 d. (ketvirtadie
ni). Jo programą atliks jau
nas lietuvis pianistas Mani- jo programų 
girdas Motekaitis iš Chica- ties talentu popietės rengė-

■ gos.

Seniausių lietuviškų radi- 
37 metu sukak-

jai prašo šeimininkes, ku
rios norėtų paremti šias pro- 

. _ , _ .. , . ... - i Baltų Draugijos valdyba pramas> iškepti tortą, pyra-
Antrasis Baltų Draugijos masto kompozicijų, uz ku- kviečia visus Į šiuos koncer-

koncertas Bostone i,iaS J*S -V!a laim®j?s Pilnijų ' lusgausjaj atsilankyti. Jeigu kugeli, žagailėlių, ponč-
H'r atžymėjimų šiuo tai ............. ~

Penkioliktojo Baltų kon- .on? \! a ^v?\, 01A.° A‘ yra visai galimas dalykas,

F*#*###*#***#*##*#####*******- •#<«»-*##■»«**• i

certų sezono antį 
certas Įvyks š. m. ko\ 
(penktadieni) 8:30 vai. va-

kų ar kas kuriai geriausiai 
sekasi ir atnešti sekmadieni,

•asis kon-!xelhlUto !lit,kMo Pelsonai° j Įęacj gjg koncertų sezonas bus1 kovo 14 d., i So. Bostono 
kovo 12 d. jRai-s- paskutinis. Ir nutils dar vie- Lietuvių Piliečių dr-jos au-

Gundaris Pone JAV <le-! nas mūsų kultūrinės apraiš- <llto“«-
kare Jordan Hali. Progra- i bJutavo m ____ _
moję latvio Kompozitoriaus-1 HaJI Xew Yorke. o debiutas ; (laug darbo ir pastangų, bet
dirigento Gundaris Pone e- TZ susilaukęs tiek mažai pripa-® • Europoje buvo 196/ m. Ka- ... * ? . b

('arne°ie i kos skambesys, reikalaująs

lektroninė 
lis.

muzikos rečita-

Gundaris Pone yra gimęs 
1932 m., studijavo Europo
je ir pagaliau gavo daktaro 
laipsni Minnesotos Univer
sitete. Jis yra auto- ’us kele- 
tos kompozicijos teorijų ir 
apie dvidešimties didesnio

•opoje 
fališkoje koncertų 
Stockholme.

salėje žinimo net iš kultūrininkų 
tarpo.

v.i.

Iš anksto dėkojame —
Steponas ir Valentina 

Minkai

Mikoniai išsikėlė i Chicagą
Gundaris Pone muzika y-’ . , .

ra apibūdinama kaip stipt iai į J Kęstutis Mikonis su šei-
intelekiuah>ka, agiesvviaij Nenorta iš Westfieldo ma išsikėlė i Chicagą. Jam
mo le; ri.-Aa n prna bU'ie_ j Kudirkos komitetui davė $5,; ten jr geresnes sąly-
cancm reunetumų. 1 o Karolis Vasiliauskas Tau- gas pasiūlė Įstaiga, kurioje

Trečiasis ir paskutinis šio tos Fondui $10. jis dirba. J. Lekys
So. Boston. Mass. tel. 269 6198.
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COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Miibury St.

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868 
yra vienintele oiiciaii jsia.- 
ga YVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš YVorceS- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai.

Či» galima gauti Įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemonis karnomis.

Vedėja B. Svikliersė

Telefoną?: AN 8-2805
Dr. Jos, J. bonovoc 
Dr. J. Pašokamu

1 P P P I N l S 
CPTOMET RISI AS

Valandos:
nuo a v». rvto iki 5 vai. vak 

1 rečiadieniais nepriimama
447 BROAinVAY 

South Boston, Mass

e#*###*#*##**.'
| TEL. AN 8-2124 |

Dr. Amelia E.
(RUDOKIUTĖ) |

0 P T 0 M E T R 1 S T 1 i
Valandos:

nuo 10 ry+t> iki g vakaro 
i rečiad.eniais—uždara 

44.7 BR0ADWAY 
SOI TH BOSTON, M ASS-

t

Peter Maksvytis
C&rppnter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisyme, remm- 
to ir projektą- imo darbus iš Įsu
ko ir viduje, gyvenamu ramu ir 
biznio pastr.ru. pa?al Jūsų r^ika- 
lavima. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

i
Ketvirtis & Co. ;

—JEMELEKS—
Laik rodžiai- Deim an tai 

Papuošalai 
Elektros Prietaisait %

* »Cdp«stingai taisezue htiKrodžio*
*»i$>
* f i%
t *

žiedus- Gapaošaluft

379 W. BROADWAY 
S01TH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus drangas:;
■ceew>^^—m——aa—i iii ■»■■■>■>. ■ Migliu —m—i
________________________________________________________ Į

e *

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiliiome gydytojų re 
ceptua ir turime visus gatavus vaistu*.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir seka.

Į>50Soogcooobgooobooooococg<z»c<5^ococcoccosoco5ooboP

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

Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinis ipiTimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos 

Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4682;
, z.. . r.,

E. KARDELIENES^DAINŲ

!> A. J. A Airi AK ji |r z * ’1 a « < V* 1 • • J • • ■ • • •

South Boston Savings Bank
ALFRED W. AR'411 BAU), PREZIDENTAS 

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius mokti

už visus kitus indėlius moka

51%
5j%

Nu» įdėjimo dienos— Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši ničiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčiu. 
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. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš 210,000,000

Dažau ir Taisaur Dažau ir Taisau «
► 4
► Namus iš lauko ir viduje. + 
». Lipdau popierius ir taisau 1 
* viską, ką pataisyti reikia. $ t" Naudoju tik geriausią

medžiagą.
-t■«

j

Flood Square 
Hardicare C o.

Savtniniias N. J. ALEKNA
62S EAST BROADWAI 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN

Banjamin .Vloore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys narnama

Reikmenys phimberiama 
Viaokie izalež’ev dai Irtai

3 Real Estate & Insurance 
321 Country Club Rd. 

Newton Ctatre, Mass. 02159Į 
Tel. 332-2645

GG
G

X i *

K

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BROiNTS KONTRIM
598 Broadway

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun 
čiam Įvairius siuntinius Į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomu? 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami 
nių. Turime vietoje Įvairių vie 
tinės gamvbos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 

į sumokėsite pinigus, o giminė? 
i ten vietoje galės pasirinkti už
į sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pei 
tam tikras Įstaigas atsikviesti

j gimines čia pas save Į svečius i 
ar nuolatiniam 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 { 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 vai. ryto iki 5 vai- vsde.

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

| į

Trans-Atlantic Travel Service
■3

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

1971
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos Įrengimas

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

10 metų garantija.

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.

Savybės:
l’roduklingumas

Grožis
Ekonomija

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
.Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. Quin, y. Mass. 02169 
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

'VFUEL CHIEF1 Oil Heating Equipment F

Siunčiant pinigus ir siuntinius Į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
Įvairia.-, medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
' k- v. - --

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone 2 .

-AT' į

Darbo vai<..<uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12 V.

390 W. Broadvvav 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

*******************♦**♦♦##//#*###♦*#####*♦####/♦
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