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Vliko pirmininkas kalbėjo 
apie Bražinskų bylą

«
Pasamdyti Įžymūs Turkijos advokatai. Dar yra vilties 

Bražinskus išgelbėti, bet byla gali ilgai užsitęsti. Reika- Į 
linga ir toliau moralinė ir materialinė parama.

Vliko pirmininkas dr. J. griežtai pasisakytų, parla-' 
K. Valiūnas, kuris Brazius- mente daugumą turinti kon- 
kų bylos reikalais lankėsi seivatorių partija, o jeigu i 
Turkijoje, kovo 29 d. New nesutiktų išduoti, tai toksai 
Yorke painformavo spaudos sprendimas pakenktų gėrė-1 
atstovus apie tos bylos pa- jautiems santykiams su So-
dėti. i vietija.

Panaikinus teismų spren
dimus. kuriais Bražinskai 
buvo p'ipažinti polit’niais' 
pabėgėliais, dabar jie laiko
mi kriminaliniais nusikaltė
liais dėl bėgimo metu lėktu
ve nušautos patarnautojos. 
Jiems gresia pavojus būti 
išduotiems sovietams, taigi, 
kitaip tarus — mirčiai.

Dabar Bražinskų likimą 
spręs Turkijos ministrų ka
binetas. Jo nutarimą dar 
bus galima skųsti administ
racijos teismui.

Sovietų spaudimas yra la
bai didelis. Bražinskus iš
duoti reikalavo net pats So
vietų S-gos „prezidentas“ 
Podgornyj.

Vliko pirmininkas 
zinskams ginti 
ižvmius advokatus

Bra-! 
; tris 

Vienas
pasancte tris.
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puiiv . Kaip žinoma, Kytu Pakistanas sukilo ir nori atsiskirti nuo Vakaru Pakistano, kuris yra atskirtas
pabėgėliais, dabar iie laiko-i-^p? f’1t<ti^ln7Um() T- Indijos teritorija už 1.000 mylių, čia matome demonstracija Indijos sostinėje prie Pakistano am- 

bv;minoi;n;a;a ! nistias C^lal^l ardim^^ u- bai^dos ,)emonstrantai palaiko Rvta Pakislano sukilėlius
tas užsienio
reikalų ministerijos pirma-' 
sis juriskonsultas Suad Bil-
ge ir trečias — teisės profe
sorius Nihad Erim. kuriam 
vėliau buvo pavesta sudary
ti koalicine vvriausvbė.

Pakistanas kaitina

Indija

Vieni galvas guldo, 

kiti turtus krauna
Krašto apsaugos ministe

rija

Mirė kriminalistų 
išdavikas

EI Paso kalėjime mirė 67 
karo reikmenims išlei- metų amžiaus Joseph M. 

džia bidonus dolerių. Tuos Valachi, už kurio galvą i 
reikmenis natai <ntu,tio ■ Mafia ai
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67-TIEJI METAI

Leit W. Calley nuteisimas 
sakelė protestų bangą
Prezidentūra užversta protesto telegramomis. Vyks

ta demonstracijos. Bausmė gali būti dovanota ar bent 
.sušvelninta. Kilo daug neišsprendžiamų klausimų.

Kaip žinome, kovo 31 d. Svarbiausia, si byla suke
po kelių mėnesių bylos nag- le ilgą eilę sunkiai atsako- 
rinėjimo jury nuteisė leite- mų teisinių ir .moralinių 
nantą William L. Calley vi-■ klausimų.
są amžių kalėti dėl 22 civi
linių žmonių nužudymo My j Ar nėra kalti viršininkai, 
Lai vietovėje. Pietų Vietna- kurie duoda žemesniam ka
me. Pagal Įstatymus, tik po riui Įsakymą viską fronte žu- 
10 metų jis galėtų prašyti dyti?
pasigailėjimo. į

Ar gali karvs atsisakyti 
šita reta bvla, kurioje vra vykdyti su jo sąžine nesude- 

kaltinamas kariškis už karo į nnamus savo viršininkų Įsa
kymus?metu civilinių žmonių šau

dymą, nuo pat pradžios kėlė 
(ddeii teisininku ir visuome- Ar gali tauta teisti kari už 

tai, kad jis buvo nusiustas 
nės susidomėjimą bei spau- kovoti už jos interesus ir tą 

s išju- uždavinį atliko taip, kaip 
ir morali- jam atrodė geriausia?

doje diskusijas bylos 
dintais teisiniais 
niais klausimais. Bet Įeit. W.
L. Calley nubaudimas šukė-j ge t0> kodėl neb- Ižiami 
lė visame krašte tiesiog aud-, lakūnai, kurie omis

Cosa Nostra susi-Į ra, nes prisiekusių posėdi-; taip pat nužudo mases civi- 
ninkų sprendimas padarytas; linių gyventojų, u baudžia- 
prieš visuomenės daugumos! mas tą pat atlikęs karys že- 
nuomonę. Įmėje?

Pakistano vyriausybė kal- 
• tina Indiją, kad ji padedan- 

Nuvykęs Į Turkiją, dr. J. Rytu Pakistano sukilė- 
K. Valiūnas turėjo progos iiumY ,
ne tik pasitarti su pasamdv- iei\menis paga sutartis pa- . .
tais advokatais, betir aplan-i Mini„,.ė indi,a <-an(lhi ‘“‘""v P"-’?tUs k°,nt'|akt°- °‘Sa“ Jk!™ “
Ryti Bražinskus uju putelė- pa^ Ld IndŲ“ :

ktmusįrašyti , magnetofono š j kitos valstybės vidaus į blausiai saugo,,,as kalinys,
reikalus bet ji negali ramiai iH R • feiįmJ $ kad kas nors jO nenužudytų.

vrt • • - t ’ i- • Z1Uret1’ kaipcia Pat uz J°s bidono doleriu vertės Kai jis liudijo senate, į sau-
\ liko pirmininko žodžiais.' sjenų vykdoma smurtas ir olllono ctoleilų xeiteb' i nOjo 200 policininkų

Bražinskų gynyba yra gero- nereikalingos žudynės. ' ,
Didžiausi kontraktoriai v- „t -• ,............ i -Ii atmetė kaikurin Indi •» lėlituvu bendrovės J“ |,ollC1Jal ,lsdate

Ji atmete Kdikuiių Indi- , , ,317 Mafijos narių. Jis juos

juostą.

Turkijos vyriausybei Bra- se '.'ankose- bet tam yra rei-

Tuoj po sprendimo prezi-Į Atsimenant, kad šimtai 
dento kanceliarija buvo už- tūkstančių nekalto civilinių 
versta kalnais protesto laiš- gyventojų buvo išžudyta 
kų ir telegramų —net 1001 bombomis ir kitai, būdais

zinskų bylą spręsti nėra' kalinga moralinė ir materia-
li pasaulinio karo metu Vo
kietijoje. atomine bomba Ja-

prieš 1 palaikančių Celley’ 
pusę ir smerkiančių jury nu...v. MeDnnie Do ir T V iviaiijos lianų. -jis juos •• ----- jv..j — „ „

reikalavi- XAV±joniei u 11 i.ock- ^efa- pa2inojo. nes pats dir- tarimą. Gallupo visuomenes j ponijoje, karo metu Korėjo-
oti, prieš" tai Į brangiai atsieis. Todėl pir-1 mą siųsti Į Pakistaną kariuo- heed. Trečioje vietoje yra bo jų tarpe. Jo pareigos bu- nuomonės tyrimo instituto :Je ir kitomis progomis Y'iet-
--------------- įninkąs pabrėžė kad re.- j menę i,- pripažinti sukilėliu Textron. kur, parūp.no heli-, v0 nugaiabvti [uos. kuriuos! apklausinėjimai taip pat pa-: name' 0 niekas žud-noJ«
— kia ir toliau susti telegramas vyriausybę. koptelių 1.2 bil. dol. vertes. o,,,anizaeija „utaiį ’-paša. ,,„|C, ka(, ne[ , a )kiaas. J iki šiol nebau-Ii. — susipina

lengva. Jeigu ji nuspręstų į ^ne pagalba..Bylos vedimas, jos organizacijų 
Bražinskus išduoti, pr

Aktorius Krank Sinatra. 55 m., 
nutarė pasitraukti iš scenos ir 
rašyti iir mokytojauti.

Turkijos vyriausybei, o pini
gines aukas Tautos Fondui.

•gamzacija nutarė pasa
linti“. Tas pareigas eidamas, 
jis

apklaus- ..... _ .
tųjų yra priešingi tejsmo j neišnaipliojan.„s galvosūkis 
sprendimui, šiuo metu visa- *r gudriausiom galvom.Net Sovietų S-gos prezi

dentas Podgornyj kreipėsi i
Genei ai Motors ga\o už- jjg nužude 5 žmones 

sakymų $780.4 mil., Generalr, , . . -.-ina- o--.? - ., „ me krašte vyksta ir eilė de-
Pakistano piezidenią. prašy- Electuc 8006./ mil. Ga-: Sėdėdamas kalėjime už monstraciju, kuriose reika- 
damas sustabdyti gyventojų vusių po kelias dešimtis mi-, narkotikUSj jjs per apsiriki-’
skerdynes ir smurtą. lionų dolerių vertės užsaky- į ma nufudė kitą kalini, Įta-

„ . . , ._ i čia nė neminėsime. , ręS jj esant priešu pasamdy-
Egipto prezidentas pasiu- Vakarų žurnalistai, atvy- tu žudiku. Už tai jis buvo

xę iš Pakistano, praneša, Išskyrus 62 bendrovių, nuteistas kalėti iki gyvos
kad ten visas Rytų Pakista- kurios gavo užsakymų dau- galvos, 
nas krauju paplūdęs, o pake- giau nei po $100 mil., duo-
lės pilnos lavonų, nes vidaus menis. paaiškėjo, kad kitu Kn idipnn
f esąs nepaprastai žiau- bendrovių uždarbis siekia f 1 j.iicnu

■zraelis atmetė 
Egipto pasiūlymą

■ lė pratęsti paliaubas, jeigu
■ Izraelis atitrauks sąvo ka
riuomenę nuo Suezo kanalo, 
kad jis galėtų būti atidaly
tas susisiekimui.

laujama bausmę pakeisti ar 
a panaikinti. Protestai plau
kia ir i Pentagoną, kur, kaip 
pianešama, per 8 valandas 
būną net 700 skambinimų 
telefonu, palaikančių Calley 
ir protestuojančių prieš jury.

Šie klausimai susipina ir 
dėl to, kad karas iš esmės 
nėra moralus veiksmas, tai
gi negali būti daugiau ar 
mažiau padoru udymas, 
kaip ir dorovingumu' parem
ta vagystė ar apgavystė.

kara;
rus.

Izraelio vyriausybės gal
va Goldą Meir atmetė tą pa- įnimPin
siūlymą, bet pareiškė, kad ^Ueft luųntju 

Izraelis

bendrovių uždarbis 
net 75f < unua:9

par
?ąs pasiruošęs toli-

• mesnėm dervbom.*
Egipto prezidentas praei

tą savaitę grasinančiai pa- 
, reiškė, kad per kelias atei
nančias dienas paaiškėsią, 

' ar taika, ar karas.

Ekvadore tVid. Ameriko 
je) jokio šūvio buvo nu-: 
malšintas eren. Luis Jacome

kairieji
Čilėje buvo savivaldybių 

rinkimai. Rašant šiuos žo
džius, dar nesuskaičiuoti vi
si balsai, bet jau žinoma, 
kad kairiųjų koalicija (ko- konsulu 
munistų, socialistų ii kt.) ga

Taip buvo ir tebėra: karo Pasibaigė plieno unijos 
metu vieni guldo galvas, o skyrių pirmininkų konferen- 
kiti kraunasi didelius
nūs.

Tokios nepaprastos visuo
menės reakcijos akivaizdo
je prez. Nixonas, kaip vy
riausias karo pajėgų vadas, 
jau Įsakė Įeit. Calley paleisti

Am žud ė P> oi i vi jos

s pei- cna. Joje buvo svarstyta, ko L,1 , \. ----- v-- • is kalėjimo ir telaikyti tiktaireikalauti rugpiucio menesi ____
prasi d ed arčiose derybose su 

i darbdaviais.

Nutarta reikalauti ne ma
žiau. kaip laimėjo metalo 
dėžučių Įmonių darbininkai.

į vo 49.17'/ ballsų. Preziden- Hamburge (Vakarų Vo- Jie gavo 31.5G algos išrie
tas Allende tiki. kad ta koa- kietijoje) jau a moteris, ku- dą ir automatini algų pakė- 
licija turės 49-51G visų at- ri sakėsi esanti Australijos Įima, kylant pragyvenimo iš- 
stovu. folkloriste, nušovė Bolivijos laidoms.

konsulą ir paliko tokio turi
Krikščionių demokratų ir nio rašteli: "Victorja o Mor-ChaveT renetas sukilimas; ... ... •- A « m • i- •• i-

prez. Ibarrui nuversti, ku- j tautininkų partijos gavo ,s to . Ta, Bolivijos revoliuci- 
riemo-aeitu me*u vasara ka-i vlso 46 04'' bals» omeny sūkis.

diktato- 1riai buvo suteikę 
riaus teises.

♦ * *

i
VISIEMS KELEIVIO SKAITYTOJAMS, BENDRA-

Buv. transporto darbinin- DAREIAMS. PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LINKI-
Pabaisa Charies Manson. naga-, ke.vbb m JaUėd^kalsjime KIME L[NKSM V « MALONIŲ VELYKŲ, 

liau nuleistas mirti elektros kė Į už teismo ižeidima ir kt. Jis 
riėje už aktorės Tale ir kitu 6 nuteistas 13 metu. Pasigailė- 
.įsmenu iiuziidimą. jimo prašymas atmestas. !

KELEIVIO“ PATIKĖTINIAI. REDAKCIJA IR 
ADMINISTRACIJA

Konferencija atmetė pre
zidento Nixuno patarimą te
reikalauti tik 6G algų pakė
limo.

namų arešte, kol legaliu ke
liu bus išspręstas jo tolimes
nis likimas. Jo bausmę dar 
galėtų pakeisti apeliacinės 
instancijos, prezidento suda
lyta speciali teisininkų ko- 
! misija, ar galėtų ją dovanoti 
pats prezidentas savo auto
ritetu. Bet prezidentas savo 
žodi tarsiąs tik tada. kai bus 
baigta normali Įstatymų nu
matyta teisinė procedūra.

Genevos nusiginklavimo, 
konferencijoje sovietų atsto-! 
vas pasiūlė uždrausti gamin
ti ir sandėliuoti biologinius

Kanada užmezgė diplo- jr cheminius ginklus. Kiek 
matinius santykius su Rau-Į rimtai jie patys i tą pasiūly- 
donąja Kinija ir paskyrė ten mą žiūri, parodys jų tolimes-1 
savo ambasadorių Ralphą „is elgęsis.. Iki šiol toki 
Colinsą, gerai mokantš kinų draudimą tesiūlė tik Vakarų 
kalbą. __ valstybės. 1

Rytu Pakistano vadas šeikas 
Mujibar Kahman. vadovaująs 
nepriklausomu bės sąjūdžiui.

par%25c5%25abp.no


Puslapi? anfrag Ni. 14, 1971 m. balandžio, 6

Brežnevo kerėjimo giesmė 
komunistų suvažiavime

Dabar vykstantis Sovietų Sąjungos komunistų parti
jos 24-tasis suvažiavimas Kremliuje vis dėlto žadina Va
karų politikų ir žurnalistų 'esį, nors 5.000 ten dalyvau
jančių delegatų balsų nieko nelemia prieš mažą Centro 
komiteto apaštalų grupę, o tos grupės balsai nedaug sve
ria. palyginus su vieno partijos generalinio sekretoriaus | 
Leonido Brežnevo balsu.. Tad šia proga gal verta kiek į 
žvilgtelėti tik į Brežnevo kalbos pagrindinius posmus, ku
riais jis nužymėjo Sovietų S-gos vidaus ir užsienio politi
kos būsimo penkmečio liniją.

Kaip ten jau nuo stalininių laikų įprasta, ir Brežnevo 
nuobodulio giesmėje išsiskiria dvi žodžių spalvos. Visa 
tai. kas liečia Sovietų S-gos ar jos komunistinio bloko 
siekimus, yra tiktai — gerovė, draugystė, taika, progresas, 
nusiginklavimas, o visa tai, kas Vakarų pasauly, — milita- 
rizmas, agresija, imperializmas, kolonializmas. Kapitaliz
mas, pavergimas, išnaudojimas...

KtLEiviS, SO. BOSTON

Kongresui atsisakius duoti lėšų greitesniam už g;;rsą lėktuvui (SST) statyti. Boeing bendrovė 
paskelbė atleisianti 7.000 inžinierių ir kitokiu specialistu darbininku, čia matome dali tos bendro
vės samdinių, kurie susirūpinę dėl savo ateities, nes reikia ieškoti naujo darbo.

Bombininkų teroras nemažėja
Suvesti praeitų metų davi- mą, vargu visiškai patikės 

i niai rodo, kad teroro veiks- tokiem samprotavimam, y- 
mai JAV-se ne tik nemažė- pač, kad teroras, pačioj pra- 
ja, bet dar geroku tempu di- džioj griežtai neužslopintas, 
cėja, nors apie juos gal kiek' palengva, bet pastoviai vis 
mažiau kalbama, nes tai jau plečiasi, kaip neužgesinta 
ne naujiena. Gal tik senate j ugnis.
sprogusi bomba kiek stip-i 
riau pažadino visuomenę iš J 
miego. i

MIAMI, FLA.

Vertelga patvirtino tai, 

ką Lietuvis rašėSakoma, kad dabar kas
dien visojo šalyje sprogsta 
vidutiniškai trys teroristų 
vienur ar kitur pakištos • 
bombos. Praeitai? metais iš į
viso teroristai išsprogdino, , _ , - . • , , ,i no/- 1 , • 1 -z? v „ davė pylos uz tai, kad ten1.09b nombas ir 1/6 buvo ?.* , ,,negerbiama lietuvių kalba.

’Vilnyje“ Lietuvis raudo
nųjų klubui, kuris vadinasi 
Lietuviu socialinis klubas.

Lietuva pasaulio audroje
(Tęsinys) ti Sovietų charge d’affaires

Berlyne nuomonę. Mūsų pa- 
Įtempta pasaulio padėtis sikalbėjimas buvo patenki- 

tiesioginiai palietė Lietuvą, namas“.
kada 1938 m. kovo mėn. ui-i

Vidaus politikoj Brežnevas žada kone visa tai. ką jau 
prieš jį buvusieji žadėdavo: buitinių reikmenų kone per
teklių ir neapžiojamo didumo tarybinį pyragą visai liau
džiai. Apie tai neverta mums dabar nė kalbėti, nes reikia 
palaukti, kol jį per penkerius metus iškeps. Būtų kulkas 
įdomiau, jeigu būtų pažadėjęs daugiau žodžio ir minties 
laisvės, amnestiją kalinamiems intelektualams, vergu sto
vyklų sumažinimą. Bet apie tai nekalbėta. ,

Užsienio politikoj — vien laimėjimai ar labai taikin-! timatumu Lenkija privertė; Tas pasikalbėjimas įvyko 
siekimai. • Lietuv3 užmegzti diplomati- 1939 m. balandžio 17 d., o

nius santvkius. jau gegužės 3 d. sovietų uz- 
. ... . sienio reikalų komisaras

svarbiausia, — jo narių kolektyvinis spaudimas privertęs cj„0 _e 1---- is j ! Maksimas Litvinovas pašali
NATO militaristus neduoti Vakarų Vokietijai į rankas
atominiu ginklu. Ateičiai Brežnevas noris, kad Vakarai

Varšuvos paktas esąs stabilizavęs Europoje taiką, o
1939 m. kovo 15 d.J1 ■ namas ir jo vietą užima Mo- 

užima Čekoslovakiją. 1939; ]otovas kas rodo Stalino no-
. . ... 1111 kovo“° .d- ostijos uz-: rą palengvinti susipratimą

pripažintų ir Rytų v okietiją nepriklausoma valstybe, kad sienio reikalų ministras Rib-J gu Hitleriu Kadaise Moloto- 
abi Vokietijos būtų priimtos į Jungtines Tautas, o tada bentropas išsikvietė Lietu- j vag buvo Pravdos redakto- 
issispręsiąs ir Berlyno klausimas. Jis norįs, kad būtų vos užsienio įeikalų minist-į j-ium, kai ji gaudavo pašal- 
pripažinti visi teritoriniai pasikeitimai Europoje po II-jo r3 Lubsį ir pastatė jam uiti-į pas jg vokiečių, 
pasaulinio karo. Taigi, kad būtų pripažintas dabartinis fatumą grąžinti Klaipėdos
Europos padalijimas ir sovietams ju užgrobtos ar pažabo- kl?^’ gesindamas, kad 
tos Rvtų Europos sritvs. Tada, esą, nereikėtu nei Varšu- P’ieymgu a veju o įetijos 
-os pakto, nei NATO, ir amerikiečiai galėtų pasitraukt, is Lietuv? At^kymas turė£
Europos. Žinoma, to sovietai jau seniai trokšta, nes Rau
donoji armija liktų vistiek Europos kontinente ir tada ga
lėtų diktuoti savo valią visai Vakarų Europai.

būti duotas kovo 21 d.

Lietuva, įsitikinusi,

Latvija, Estija, Suomija, pu- 
į sė Lenkijos. Besarabija ten
ka Sovietų Rusijai, bet Lie
tuva palieka Vokietijai.

Weizsaeckeris apie 
rašo:

tai

surastos ir pašalintos. Tai 
vra net du kartus didesnis 
bombarda vimų skaičius, ne
gu jų buvo 1969 m.

Kaip U.S. News & World 
Report skelbia, pernai 36 
kartus buvo bombarduoti ar 
bent bandyti išsprogdinti 
valdiški pastatai, ir buvo pa
daryta jiems $650,000 nuo
stolių. Dėl 592 bombardavi
mo grasinimų teko valdžios 
ištaigas 226 kartus evakuo
ti, ir dėl to prarasta 3.8 mil.

Į tai „Vilny“ kovo 27 d. 
atsiliepė kažkoks P. G. Ver
telga, kuris mėgino klubą 
teisinti, bet beteisindamas 
patvirtino Lietuvio jam pa
darytą priekaištą.

Vertelga rašo:

„Prieš keletą savaičių pa
sirašęs Lietuviu „Vilnyje“ 
kritikavo Miami lietuvių 
klubus. Daugiau teko Lietu
viu Socialiniam Klubui užc
naudojimą ir ne lietuvių kal-

„Paskutinės fazės, vedan
čios i 1939 m. rugpiūčio 23. . , . . . ...
d. sutartį Maskvoje, aš ne-j(oe11^ ve;te> naro taiko
aprašysiu. Aš pats joje ne-J Dažniausiai bombos paki-1 bos—rusų, ukrainiečių, ang 
vaidinau jokios lolės. Pei* ?aiyj()g federalinės ar vietos lŲ- Tame rašte patariama 
24 valandas Ribbentropas' vajdžios įstaigose, prekybos imti pavyzdį iš kubiečių, ku- 
nu&pi endė Maskvoje Suomi- jp^onėse, karinė? reikšmės rie visur vartoja savo kalbą, 
jos. Estijos, Latvijos, Lenki- patalpose ar įrengimuose,
jos ir BesaiabijOb likimą . mokyklose, o taip pat tero- 

... , ristai nevengia bombarduoti
T°so.p.aL?Įen.0S , \a 316 net b- bažnyčių, jeigu jų va- Į bėti.

(įugp. 24) Hitlens. daly vau- dovvbės kuo nors nepalan-į . . , .
i jant Goenngui ir man, prie- kios tam vadinamajam „re-1 ’ Reikia taipgi pastebėti,
irne Ribbentropą, kuris ką vni;11P;niani caįūdžini“ ! kad mūsil klubo tikslas ne 

Pasikalbėjimai su anglais tik_ grižo iš Maskvos, pada-( ‘ ’ j lietuvybę išlaikyti, bet veik-
ir prancūzais tęsiami toliau, i ryti pranešimo. Ribbentro- Didėja ir žuvusiuju polici-' ti dėl pagerinimo darbinin- 

pas tvirtino, kad Maskvoje n]‘nku skaičius. Praeitais me- i ku būvio. Čia susibūrę dar- 
jis jautęsis maždaug lyg se- tais nuo teroristų veiksmų : bininkai veikia bendrai ir 
nų partijos draugų tarpe, žuvo 97 policininkai, kai ’ naudoja kelias kalbas“... 
Hitleris klausėsi jo praneši- 1969 m. žuvusiųjų tebuvo' Tr , . , ..
mo su dėmesiu, bet be jokio dar tik 87. nors tai irgi dide- Vertelga, gindamas klu- 
entuziazmo. Jam terūpėjo Ii? skaičius. O šiemet tiktai,^; JĮ" daug nesąmonių pa- 
sutarties sudarymas su slap- per sausio ir vasario mene- į skleidė. bet jų visų neminė
tu protokolu, kuris leistų sius nuo teroristų rankos gy- ?1U* nes Pakanka Jaa vieno 
pradėti žygį prieš Lenkiją vvbe prarado jau 23 polici-'-10 pasakymo kad klubas į- 
be Rusijos įsikišimo.“ Į ninkai ir 246 buvo sužeisti. ■ teigtas veiktl dėl pagen-

1939 m. gegužės 23 d. Hitle
ris įsako užs. reik. ministe
rijai paruošti planą Baltijos 
valstybių likimui išspręsti. J

. . . ka<J pagaj ta planą Lietuva turi
regaus jokios paramos is ,ikti Vokietijos, o Latvija

. ., . . . .. , lals™J° buv.°, P": Į ir Estfia Sov. Rusijos itako-
ziomstų pastangos praskverbti krastan burzuazmę ideolo- versta nusileisti, pasirašyti • p f <ro<rn$5c 21 d
giją ir užkirstas kelias užsienio imperialistų užmojams, sutarti, kuria Klaipėdos
Dabar kraštas žiūrįs į šviesią ateitį komunistinių kaimynų kraštas gražinamas Vokie-'

Čekoslovakijoje buvusios sunaikintos dešiniųjų revi-

grąžinamas
šeimos tarpe. Bet čia iš tikrųjų buvo tragiškiausias vaiz- t^jai. Kovo 23 d. V okietiją 
das, kai Čekoslovakijos delegacijos vadas suvažiavime -R ir uzeme. 
turėjo dar viešai padėkot ovietams už savo krašto „iš-' 
vadavimą“ — rusų okupaciją. Karo Įtampai vis didėjant. 

Į 1939 m. balandžio 15 d. pre-

To? kritikos autorius, atro
do, nežinąs, kad mažai ku
biečiu moka angliškai kal-

Vokietija pasirašo nepuoli
mo sutartis su Latvija ir Es
tija...

veikti dėl 
nimo darbininkų būvio*

Hitleris buvo visiškai pa
siruošęs pradėti karą su Len
kija. ir užsukta karo mašina 
vertė ji Skubėti susitarti su 
Stalinu bet kuria kaina, 

io 14 d. iis

. „ , . .. r, - Ridentas Roosevellta? pa-
Apzvelgdamas pasaulio politinę padėti. Brežnevas, giuntė tele£rramag Hitleriui ^ranniJ 

aišku, negalėjo nepakartoti senos melodijos, kad karas ir Mussoliniui, klausdamas, j pnoniiVin 14 d nutars 
Indokinijoje esąs tik JAV-bių imperializmo agresijos _ir'ar jie gali garantuoti. kad j siusti užs. reik. ministrą Rib- 
genocidc vykdymas, nebojant realaus fakto, kad Siaurės, laike 10 metų neužpuls kitų 
Vietnamo komunistų armijos įsiverausios ir į Pietų Viet-į kraštu? Telegramoje sumi
namą ir į Laosą, ir į Kambodiją, o ne atvirkščiai. , nėta 31 valstybė, jų tarpe

J Lietuva. Latvija. Estija,
Artimuosiuose Rytuose sovietai taip pat sieksią tai-i Lenkija. SSSR, Danija, O- 

kos įgyvendinimo, palaikydami vieną arabų pusę. įlandiia. Belgija, Prancūziia, Į įarp Vokietijos ir Sov. Ru
Be kita ko. jis dar siūląs panaikinti paskutinius ko-į Anglija. 1939 m. balandžio 1 ?hos t.gra tik pasaulėžiūri 

lonializmo likučius. Bet, žinoma, tai taikoma tik Vakarų’ 1" d- Hitleris paprašė tuos 
valstybėms, kurios savo kolonijoms ir be jo siūlymo jau kraštus atsakvti, ar jie ma 
davė nepriklausomybę, bet visai neužsimenama apie so
vietinį kolonializmą Pabaltyje ir kitose Rytų Europos sri
tyse.

bentropa Maskvon, ir Vokie
tijos ambasadorius Maskvo
je von Schulenburgas gavo 
instrukcijas rugpiūčio 15 d. 
perduoti Molotovui, kad

nių. bet ne interesų skirtu- 
_ . .. - _ mu, kad Vokietiia nemanan-

ną, Kad iš Vokietijos pusės įj pUlti Rusijos, kad Baltijos 
jiem? gresiąs pavojus?

Angliios ir Pranciizijos 
aukštu kariškiu pasitarimai 

į su Sovietų Rusija Maskvoje 
1939 m. užkliuvo už visos 
eilės sunkumu, kurių tarpe 
buvo reikalavimas Raudona- 
iai armijai pereiti nėr Len- 
kiifl. o taip pat Lietuvos.
Latv,‘ios ir Fsriios okupaci
ja. Vakai-u valstybės nenorė
jo su tuo sutikti.

Ern?t von "VVeizsaecker a- 
pie ta laikotarpi rašo:

„1939 m. balandžio mėn. 
mes sužinojome, kad Hitle
ris galvoia susitarti su So
vietu Rusiia. Jis turėjo dau
giau pagarbos Stalinui, kaip 
bet kuriam kitam savo prie
šui. Jis laikė ii sau Įvirtu...
Sekantį pirmadieni Ribben- ta teigiamai
tropas, pagal Hitlerio inst- . ......
rukcijas. pakvietė mane ir! Pasi ašy tas VoKietijos 
keletą kitų į Sonnenburgą

Brežnevas dar siūlęs sudaryti sutartis, draudžiančias 
atominius, cheminius ir bakteriologinius ginklus, tam rei
kalui sušaukti konferenciją, kurioje dalyvautų Sov S-ga,
JAV. Kinija, Prancūzija ir Anglija, bendradarbiauti su 
kapitalistiniais kraštais taikai išsaugoti, gerovei žemėje 
ir mokslo pažangai dangaus erdvėje. Jis dar pasidžiaugė 
Kubos draugiškumu, Čilės nauju režimu, tik liko kiek nu
sivylęs Kinijos komunistų priešsovietine propaganda.

Jis kiek susirūpinęs ir dėl to, kad Vakarų Vokietija 
taip ilgai neratifikuojanti sudarytos su Maskva nepuoli
mo sutarties, r.es delsima? galįs pakenkti kuriamai taikos 
atmosferai.

Šią nepaprastai ilgą kalbą delegatai užplojo be jokių 
savo pastabų ar paklausimų. Sau plojo ir pats Brežnevas.

Nors čia bus pasakyta dar apie 150 kalbų, bet jos 
neturi didesnės reikšmės, nes visos iš anksto partijos nu
matytos, suredaguotos ir abrobuotos. Gal tik svečiai iš 
kitų kraštų gali ką nors nušnekėti į šalį, kaip tai padarė 
Rumunijos ir Italijo? atstovai, gindami kitų partijų nepri
klausomybę nuo sovietų dirigavimo ir kontrolės.

Bet Brežnevo iškištoje meškerėje yra pakankamai 
gerai įrištų kabliukų, už kurių neabejotinai bandys ka- įi toliau. To išvadoje man 
bintis naivūs ir subiznieręję Vakarų diplomatai.

valstybių klausimas galįs bū

ti išspręstas abiem suintere
suotom pusėm patenkina
mu būdu ir kad tik anglų 
karo kurstytojai neleidžia į- 
gvvendinti ratūralaus drau
giškumo. Todėl Hitleris 
siunčiąs Ribbentroną Mask
von Vokietijos pažiūroms iš
dėstyti.

Molotovas sutiko tartis, 
bet pastatė eilę reikalavimų. 
Kai atrodė, kad derybos dėl 
sovietų delsimo gali perdaug 
ilgai užsitęsti, tai Hrtlelris 
pasiuntė Stalinui telegramą, 
kad Ribbentropas būsiąs 
Maskvoje 1939 m. rugpiū
čio 23 d. Už pusės valandos 
į jo telegramą buvo atsaky-

aptarti, ka mes turime dary-
1 Sov. Sąjungos paktas buvo 
svarbus dėl slapto protoko- 
po, kuriuo Stalinas ir Hitle-

buvo įsakyta atsargiai patir-p'ls pasidalino įtakų sferas:

Jeigu palyginsime Brest-! Prie šiųmetiniu materiali- 
Litovsko taikos derybas su' niu nuostoliu reikia pridėti 
Hitlerio-Stalino karo išpro- į kongreso patalpose išsprog- 
vokavimo pasitarimais, tai dintą bomba, padariusią iš
matysime, kad Lietuva bu
vo kitoj padėty, negu Latvi
ja ir Estija, abu kartu ji bu
vo palikta Vokietijos įtakoj. 

(Bus daugiau)

VYSKUPAS SHEEN APIE

NAUJUOSIUS LAIKUS

Žinomas pamokslininkas 
ir laikraščių bendradarbis 
vyskupas Sheen neseniai pa
reiškė spaudoje tarp kitko 
tokias pastabas, liečiančias 
vadinamuosius „naujuosius 
laikus“:

„Jeigu pastoriai, rabinai 
ir kunigai, kurie šiandien 
propaguoja bombardavimus, 
turto naikinimą ir 
žmogaus gyvybei,
pat skelbę prieš 20 metų, jie 
būtų buvę laikomi krimina
listais ir spauda juos būtu 
tiesiog nukryžiavusi. O šian
dien jie dėl tų „idėjų“ vra 
garbinami...

Vakar buvę valkatos šian
dien laikomi didvyriais. Va
karykštės padugnės šiandien 
yra „visuomenės grietinėlė“.

Taip pat pasikeitė pažiū
ra ir į kriminalistus. Praei
tyje jie buvo laikomi visuo-Į

karto $300.000 žalos.

Vadinasi, seniai, susirin
kę ir alaus bokalus ar deg
tinės stiklelius kilnodami, 
„veikia dėl pagerinimo dar
bininkų būvio“!.. Geresnio

T „ Į juoko ir nebereikia!
Kaip FBI direktorius J. Ę. j

Hooveris praneša, šio tero-Į Vertelga aiškiai pasakė, 
ristu elemento didžiausiąją kad nėra ko čia imti pavyz- 
dah sudaro negrai. i džio iš kubiečių, kurie kal

ba ispaniškai. Girdi, jie ki-
Bet ar tai jau revoliucijos taip nemoka. Reiškia, jeigu 

pradžia? moki pažleberioti angliškai
., , . . . , _ ar rusiškai, tai ir drožk, norsAtsakingi vyriausybes as-, tjkras an ,as ar rasas. tai 

men.vs sako. jog visi teroris-, ^,.dėdam ilva susižmęs 
tunai veiksmai tėra tik ne- į kvatotusi.
žymios mažumos darbas, ir 
ii jokiu būdu negalinti pa Blogo advokato geriau 

nesamdyti: jis ir laimimą 
bylą gali pralaimėti. Taip 

pie 22 milionai. iš kurių tik , padarė ir Vertelga, beginda- 
apie 800 aktvvių Juodųjų mas raudonųjų klubą, 
nanterų organizacijos nariu. -
kuriem toli gražu visi kiti Miamietis

pavojuj juodieji nepritaria. Esą, jie; - . r ir/
būtų tą teroru nori tik įgąsdinti vi-

«uomene. iššaukti perdaug • 7 • •*> zj
griežta vvriausvbės reakci- rinkimų ISUUaOS

jėgti nuversti JAV vyriau
sybės. Negrų čia vra tik a-

ia, prieš kuria imtu priešin-j JAV rinkimuose kandida-
t,s ,30 Platesnes visuomenes tuojantieji j prezidentus iš. 
mases. O ada jau atsivertų Iei(Ižja mi,ioIf „ dabar(i_ 
kebas, didesnio masto nėra- njs A ministra? ir_
mumus Ta.m. s,u vynatisy- mininkas Heath rirfd 
bes atstovu nuomone, reikią ka,ams tei-Iei<|o tjk $2V7 
laikytis saitai...

Tie. kurie patys matė re
voliucijas ir diktatūrų gimi-

I

' VOKIETIJA

L.S.P. suvažiavimas

Kovo 28-29 dienomis įvy
ko Vokietijos lietuvių social-Dabar, pagal vyskupą, e

menės priešais, vėliau „sim- ?ą madoje antiherojai. anti-| demokratų suvažiavimas, 
patingais bomais“. kol paga- moralistai ir visokie kiti an-j _ . r
liau filmu aktoriai pavertė ti- U revoliucijas ir riaušes e • • 1 -u
juos „gražiais mažais žmo- kurstantieji dvasininkai jau Ka» vi»u» vagimis laiko, 
neliais“. virsta antireligininkais... 'ta* patsai vagis.
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KAS SKAITO KAM. 

TAS DUONOS NKTKAM.

KAS NIEKO NEVEIKLI 

TO NIEKAS NEPEIKIAAmerikos Lietuviu Gyvenimas
Po Chicagos dangum

Negreitas paštas

Žmonės skudžiasi, kad

Parduotas Skeet klubas 
Roko draugijai yra da

vęs gražaus pelno, šiuo me
tu draugija grynais pinigais 
turi apie $90,000. Narių joje 

Dainų šventė Chicagoje įvyksta šių lųetu liepos 4 d. .vra nedaug. Tai daugiausia 

Metinis Dainavos rėmėjų Ta Pr°ga New Yorko ir New Jersev apylinkės Į Chicagą

73TDETROITO NAUJIENOS
1

Dainava ruošiasi naujam j Rugpiūčio 22-29 — LR or- 
' ganizuojami lituanistiniai į 
i kursai studentams.

Pigi ir patogi kelionė į Dainų Šventę!
ŠV

Lietuviu televizijos kūrė
jas T. Siutas yra lakūnas. Jis 
pasirašė $96.000 sutarti fil- 

rungtynes.

sezonui

jau gyvenimo saulėlydžio 
sulaukę žmonės. Kas bus pa-

suvažiavimas Lyks liepos! yia organizuojamos ekskursijos lėktuvais papigintomis daryta suturimais pinigais, 
31. o sekančią dieną, rugpiū-i ‘ tuo tarpu neaišku. Atrodo,
čio L bus tradicinė metinė; kąinomis iš La Guardia ir Nevvarko aerodromų. Norį su ka(j populiariausia mintis—
Dainavos šventė, visada su- šjomjs ekskursijomis vykti ar gauti apie jas daugiau infor- pasidalinti, bet to neleidžia 
traukianti remažą minią! j , . Įstatai. Iš tikrųjų geriausia
tautiečių iš Detroito. Cleve-Į niacijų, prašomi kreiptis į Lito kelionių biurų, — 94-10 tūtų, jei likviduojamų lietu

vių organizacijų turtas būtų 
perduotas kitoms lietuvių 
organizacijoms, toms. ku
rios sie’ojasi lietuviškais rei

Uš 60 myliu Į vakarus nuo 
Lietuvių Detroito lietuviškoji Daina- 

vedi- va baigia atsikratyti visųžie-ypač ..
laikraščiai vėlai gaunami. te‘e'lz*1°' pt ogi amų -• n bnmu dabar rūpinsis pirmmm- tnos pančių. U ta žiema bu

vo gili. su daug sniego. Pa-

olaiškai, siuntiniai, 
laikraščiai vėlai 
Chicagoje išeinantieji dien
raščiai Naujienos ir Draugas i kas Vengeliauskas.

1 ~ ’ sninga dar ir kovo gale, bet
Čia pat Chicagoje adresatą Lietuvių televizijos 5 me- tas pavasarinis sniegas be
pasiekia dažnai trečią die-, sukakties banketas bus •,_;i _
rą. Tad laiku negaunantieji, gegužės 8 d. Jaunimo Cent- \a'
laikraščiu skambinkite tele- landų. Tuoj ezeielis Spyg-

kli do ir Chicagos.
laikraščių skambinkite tele 
fonu 353-2681.

Iš New Yorko Darbinin
kas, Dirva iš Clevelando at
eina po 3 dienų. Keleivis iš

ro salėje.

Chieaga bus juoda

Mes. lietuviai, esame la

į lys išsitirpdys visą plonėjan- 
į tį ledą. Tuoj sužaliuos kai- .' 
Į neliai ir slėniai. Tuoj visur 
i bus pilna lietuviško klege- 
' šio nuo rvto iki vakaro. Iš

LF vajus ir Birbynės 

koncertas

Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 847-5522.

——T- —---- TE

W0RCES7ERI0 NAUJIENOS kalais
mu.

ir lietuvybės išlaikv-
Lietuvių Fondo 

vajaus komitetas
Detroito 
kovo 14

Nedarbas ir nusikaltimai 

didėja

Žurnalai ateina kiek grei-
vadinamus žiemos

ciau.

J.K.

klubo
Antanas sa- Bedarbių skaičius kasdien

, - - - ,. . , . , .ia (!au£ didėja. Didžiosios bendro-
dėm lietuviška ir liaudišką/kraštų lankęs, buvojęs Afn-( v-s. kaįp pav Wyman Gor-

eosoecaoc r

Ką tik gavime:
nFu^akFri^ žiemos dienomis, ypač Programa Apie 70 jaunų: koj ir Azijoj, j metus gyve- don Crompton, & Knovvles mjjJotas
ncįru iau'vra 1 mil 10o!toki°.s žit™os>. kai?.k« tik 55 J>u atleido daug darbinirkų. v y tautas

Iš Londono Europos Lie
tuvis, iš Pietų Amerikos Lai
kas, Argentinos Balsas — 
po dviejų mėnesių. Laiškai 
iš Lietuvos oro paštu pasie
kia per 9-15 dienų.

necru jau vra 1 mil. 100 Į 
tūkstančiu, o po 15 metų, 
spėjama, jų bus jau 75' 
su miesto gyventojų..

praėjusioji, visas klegesys het t virtos vadovės Dalios kad jis, tiek daug matęs,^su-. jįarrington and Richardson.
2’! sutelpa tarp didžiojo sto- Viskontienės diriguojami, gebės ir klube naujų naudin- k j gamin ginklus, jau už^

Pragaro vyresnysis, pre- 
romanas. parašė 

Volertas, 273 psl., 
kaira $5.00.

Paskutiniuoju metu neg-
rai baigia paglemžti 
lando koloniją

vykios pact^c, gerai apšil- dainavo mūsų kompozitorių gų dalykų įvesti, 
domo. sienų. Jeigu sakome, harmonizuotas daineles ir j 

reharmonizuotas sutartines,! 
kartu dalvvaujant kanklėms

kad tuoj prasidės naujas Mirė

Dabar paštas persitvarko. 
Ar jis ateity geriau patar- 
raus, dar pamatysime.

Alvudas statys senelių 

namus

Valdžia, patikrinusi sene
liams globoti namus, nevie
ną jų rado neleistinai blogai 
tvarkomą. Kaikuriuos net Į- 
sakė uždaryti.

ir pa____ ,
slenka i Jaunimo Centro ir į saros metą. 
Maręuette Parko apylinkes, j

Rose- i Dainavos sezonas, tai turi 
mažu'me galvoje pavasario ir va- ir skudueiams. O Aldonos 

Darffvtės - Bvszkievvicz pa
ruošti šokėjai pasako keletą

Ka lietuviai darvs. kad i Į Nors piknikautojai. di-f tautinių šokių.
kitu rankas nepatektų jų, džiuma detroitiečiai, pradės 
sunkiai sukurtos Įvairios į-i kas savaitgalį Dainavos 
staigos, šiandien sunku pa-

Kovo vidury iš gvvųjų tar
po pasitraukė tik 50 metų 
tesulaukęs Vytautas Bran
tas. palikęs liūdinčią šeimą 
ir brolius.

sakvti.

Minutes prieš koncertą.

sidarė.

Didėja ir žmonių gatvėse, 
butuose ir krautuvių apiplė
šimai. Visi klausia — ko dar 
baisesnio sulauksime?

Bet. nepaisydamas viso to, 
linkiu visiems linksmu pa-

' gamta mėgautis nuo gegužės ’ pusvalandį per
•pradžios, bet organizuoti 
stovyklautojai atsiras kiek 
vėliau.

Lietuvių foto archyvas
l Štai. kas šią vasarą Dai- 

Jam vadovauja J. Evans. Į navoje atsitiks: 
f Jau padaryta daug vertingų |
Į darbų. Kun. A. Kezio susuk- ! Gegužės 14-16 — Detroi- 

Lietuviai tokių namu čia 1 keli filmai, padaryta daug to lietuvių studentų išvyka, 
neturi. Dr. J. Adomavičiaus
vadovaujamas Alvudas jau 
turi įsigijęs Marųuette Parke 
žemės sklypą ir rengiasi ja
me statyti senelių namus. 
Draugija dar neturi pakan
kamai lėšų tai statybai pra
dėti. Jos telkiamos. Miręs „

nuotraukų, Įsigyta keliolikos, 
tūkstančiu vertės filmavimo' Birželio 13-20 — JAV ir 
aparatu. Galvojama Įsigyti ( Kanados Lietuvių Šauliu Są- 
mikrofilmams gaminti apa-; jungos kultūrinė savaitė, 
ratas, kuris atsieitų keliolikaĮ
tūkstančiu dolerių. I Birželio 20-liepos 4 —Vy

resniųjų moksleivių ateiti-
Ateinantį rudeni, kai at- 

1 šals orai. manoma surengti
nirkų stovykla. Tuo pačiu 
metu, birželio 19-27, pala-Tverkus tam reikalui paliko Į oraL J"0RLa „ • ! ninė?p ?tovvklaus skautaio ruu,.,-,, i didele hetuvisku filmų sven- Pinese stov\Kiaus skautai,

net 3.000 dolerių. ! Jaunimo centre_ Tikimasi. Į vilkiukai ir paukštytės.
Alvudasšeštadieniais ren- kad ji bus gausiai lankomai 

gia Įdomias paskaitas, rodo 1 j tu0 budu bus galima su-' 
filmus šv. M. M. Gimimo
parapijos mokyklos salėje. 
Tos parapijos buvęs klebo
nas kun. Paškauskas irgi 
rengėsi statyti seneliu na
mus. Jiems :au buvo sutelkęs 
175.000 dol., bet. iam mirus, 
kažkur dingo ir tie pinigai.

Liepos 4-18 — Jaunučių 
Hnkti lėšn“p1'ikrofnnių"apa'-;n’°ks'eivi’J ateitininkų sto
natūrai įsigyti. įvykta.

1
Tada bus galima daugį LieposJ8-rugpiūčio 1 — 

brangiu d a1 vku ilgiems lai-; J’-etuvmčių meigaicių što
kams išlaikyti. ‘ i v-Vkla. čia. kaip ir eilę pra-

I eitu vasarų, vadovėmis bus
Kapinių albumas į Nekalto prasidėjimo seselės 

vienuolės iš Putnamo, Conn.
Kultūros muziejus 

plečiamas

vis

St. Balzeko įsteigtas Lie
tuvių kultūros muziejus šiais 
metais minės 5 metų sukak
tį. Jame jau yra sukaupta 
didelis Lietuvą ir lietuvius 
liečiančiu eksponatų kiekis. 
Jame vyksta ir Įvairios pa
skaitos bei parodos.

Paskutiniuoju metu įsteig
tas ir lietuvių savanorių sky
rius. Jau gauti St. Butkaus ir

Pasauliečiu teisėms ginti 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse 'komitetas pasiryžo iš
leisti 2 temų kapinių albu
mą. Buv. Draugo redakto
rius L. šimutis parašė išsa
mia kapinių istorija, o dail.
B. Jameikienė gvildena lie
tuviu laidoiimo papročiui
kapirių paminklu, kuriuos. ... . . ...
nufotoirafavo kun. A. Kę-i mokJ'khJ ™»kyt»« ?a'aite 
zis, meną ir kt.

Rugpiūčio 1-8 — Ateiti
ninkų sendraugių stovykla.

Rugpiūčio 8-15 — Lietu
vių Fronto Bičiulių studijų 
savaitė.

" Rugpiūčio 15-22 — LB or
ganizuojama lituanistiniu

Pirm. A. Penis spauos 
žmonių susirinkime paskel
bė. ka4 albumas kainuos 25

Škirpos paveikslai, rūpina-1 dol. Norintieji ji užsisakvti
masi gauti Lukšio. Juozapa 
vidaus ir kitų savanorių.

Muziejų apžiūrėti galima 
kasdien nuo 1 iki 4 vai. po 
pietų. Adresas: 4012 Archer 
Avė. Įėjimas nemokamas.

Lietuviai televizijoje

Mykolas Meškauskas dir-

kreipiasi i A. Regi 2652 W 
65th St.. Chicago. III. 60629.

Lietuvos Vyčiai

Lietuvos Vyčiai savo cho
rą turėjo jau nuo 1915 m., 
bet jis buvo apmiręs. Prieš 
10 m. jį atgaivino F. Strolia. 

proga ši mdeni choras

Vyčių jaunųjų grupė, ku
riai vadovauja Pr. Zapolis. 
C. Matui ir E. Pius, daug 
kartų yra šokę Conrad Hil- 
ton viešbuty, o Pramonės 
muziejuje- atliko gražią ka
lėdinę programą.

Atgijo demokratai

Lietuvių demokratų lyga, 
kelerius metus buvusi 
be gyvybės kvapo, vasario

programos ... . _ T ... . .
pertrauka ir valandžiuke Floridoj m..e Jeme Ney.ene. 
vaišiu metu po koncerto LF Ta žinia mane labai sujaud.-
vajau? vadovybė išnaudojo 2°’.,- neS 
LF reika1© garsinimui bei 
naujų LF narių telkimui.

Iš Keleivio sužinojau, kad vasari° ševnži« ~ Vel-vk^
J. Krasinskas

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

Mes valdysim pasaulį,
L. Dovydėno atsiminimai, 
du tomai, I tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

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

geri bičiuliai. Viešint Flori-į 
doj prieš dvejus metus, jie į 
mane šiltai globojo. Mielas'
Juozas jau tuomet buvo pa-1 Gal nė vienoje lietuvių ko- 
ralyžuotas. į lonijoje nėra tiek Rietuvių

Į klubų su alkoholiniais gėri- 
Neviai ilgus metus gyve- mais< kiek Brocktone. Ligi 

būvio atveiu pereitais me- no VVorcestery, todėl mūsų šiol čia gana sėkmingai vel
tais. Y’is dėlto atsirado 15 bičiulystė su jais yra sena. i kė r et šeši klubai: Sandaros, 
asmeru. kurie arba po pir- Velionė buvo inteligentiška Kazimiero, Skeet, Piliečių’ na $5 00 
ma.ia šimtine iteikė, arba ir šviesi moteris. j Franklino ir vad. Tautiško
ankstesnius masus padidino, , -• 1 namo, kuris yra paraudona- Laumė Daumė, eiliuota
iš viso sudedami 1.350 dole- Į ai būna jai Jeng\ a sios vusjuju žinioje ir kontrolėje, pasaka vaikams, gausiai i- 
riu. Visu pavardžių čia ne- salies žemele, o Juozui musų Visi įie klubai buvo suorga. i.įustruota. parašė Stasė Pe- 

nizuoti prieš keliasdešimt tersonienė, 63 psl., kai-

Nors publikos dalyvavo 
daug, arti 400. bet naujų 
šimtininkų nepavyko tiek 
surasti, kaip panašaus po-

vardinsiu nes jos netrukus gili užuojauta, 
bus paskelbtos dienraščiuo- 

bei Pasaulio Lietuvy. Su=e
malonumu noriu tik paminė
ti sena Keleivio skaitytoją, 
prieš 11 metu mirusio visuo-

BROCKTON, MASS. 

Klubų krizė
Radvila Perkūnas, istori

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

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl.. kai-

i metų, siekiant lengvu būdu na $4.00
į sudaryti lėšų Įvairiems lietu-1______
J viškiems reikalams, pirmoje
! eilėje šalpos reikalams. Pas- 

Lietuvių Piliečių klubas kutiniu metu tie klubai vis

Klubas nupirko dar vieną 

namą

menin’nko Justino Pilkos nupirko greta stovinti na- mažjau rūpinosi lietuviškais
Geri žodynai

Stefaniją Pilkiene. ku- m3- kurio vietoje žada pa- reikalais, išskyras Sandaros Anglu - lietuvių kalbu žo- 
’io nohūvio proga irgi Į- daryti aikštę automobiliams jr Kazimiero klubus, kurie dynas, V. Baravyko. 590 psl.

' skiria aukas Vasario 16-sios apie 30.000 žodžių kaina $6.teikė šimtine. 1 sustoti.
1 proga, remia parapiją ir kt.

Su minimu pobūviu Lie-; Tame name gyvena mies-; , Lietuviu-anglu kalbu žo-
tuviu Fordo 1971-jų metų to šelpiamos seimos jos ne-1 Dabar klubai pergyvena redagavo Karsavi-
vajus Detroite tik prasidėjo., nori išsikelti, todėl bus sun-,tam tjkrą krjZę Pirmiausia napp šlanobcrskis anie 
Jis užsibaigs rudenį, ir taikumu, kol klubas galės jas n panetė Franklino klubą? 27.000 žodžiį 511 psl.. kai- 
proga bu? surengta Jurgio i iškraustyti. i kuris turi savo namą, pačias na —$5 00

i geriausias patalpas, didžiulį.
1 plotą automobiliams pasista-'

Juodžio paveikslų paroda.

LŽS centro valdyba 

j Chicagą

Jurgio i iškraustyti.

Pasižymėjusios mokinės

Garbės sąraše yra šios vi- 
jduriniųjų mokyklų mokinės:

_ , ' . . J Marija Antanavičiūtė. Karo-
?la'au pora (Lenų pnesn kna karaziejytė, Arlenė Ka- 

LŽS centro valdybos posedp f _ _
kuris Įvyks kovo 26. Jau ne-1

tvti. bet kažkodėl ne tik ne
suveda galo su galu, bet dar
gi klimpsta kaskart vis į 
didesnes skolas. Nariu tarpe 
bręsta mintis klubą parduo-

Lietuviškai angliškas žo
dynas. Viliaus Peteraičio. II 
’aida. daugiau Kaip 30.000

V nn.

Knygos 
j aunimui

cevičiūtė. Suzana Butrimai- ti. Tai kelias, kuriuo jau nu-' 
tė, Gaila Kupstaitė, Diana ėjo Skeet klubas, suorgani- 
Chunytė. Virginija Mankė- zuotas pašalpinės Šv. Roko 
vičiūtė, Karolina Chunvtė, draugijos.
Ramunė Roze. ičiūtė, Pame- Antrus iš eilės metus klu- 

jog tikrai naujoji c. valdyba ils Šiipakauskaitė. Paula Ja- bui užbaigus nemažu nuo- ŠAUNUS PENKETUKAS, 
bus ne kur kitur, o Chicago-j nulytė, Ona Gražulytė, Ber- stoliu. Šv. Roko draugijos premijuota, gražiai išleista 

susirin- apysaka, tinka mokvkliriam 
klubą parduoti jaunimui, parašė J. Švaistas,

bėra paslaptis, ir galiu iš 
anksto paskelbti, jog po ke
leto mėnesių tikrai įvyks 
LŽS c. valdybos rinkimai ir

je. Praeitame posėdyje va- į radeta Miliauskaitė ir moki- nariai nepaprastame 
sario 12 nutarėme kreiDtisi niai — Mykolas Antanavi- kime nutarė klubą psario 12 nutarėme kreiptis^1 
i dabartinę LŽS kontrolės’ čius ir Linas Mikšys, 
komisija, kuri taip pat tik iš
chicagiškių sudaryta, kad 
rarastų kandidatus. Pastan
gos buvo vaisingos. Kontro-

varžytynių keliu. Tai buvo kaina $3.
Įvykdyta kovo 24 d. Už NARDŽfO PULKAS, apsa-
$15,000 klubą nupirko poli
cininkas De Silva. Varžyty-

parašė Bale
157 psl. kai-rtebartinė LŽS centro n-s p|.adėtos nu0 ji0 000 , 

be lės komisija kandidatus su- vaidyba išrinkta trejų metų Kiubas netUrėjo savo namo, BALTASIS 
,rado., tr .tai gerai gnomus,si(ižjus.JDarejea5 tebeeina tad sumoketoj. suma ištik-Veli dl Z«IIIUIIlUd l •J-;,-- nnvnirrn

!7 d. išrinko valdybą, ku-i spaudos bendradarbius bei kpfvirimametus Gredfmetai , ų-iu Fa tlk už leidimą alko- 
ba pranešėju ir operatorium rengiasi išleisti antrą plokš-1 nos pirmininkas yra A. Ke-; redakcijų žmones. Posėdyje. 1 Į „ no L J holinius gėrimus pardavinė-
ADHF radijo stotyje (95.5 telę. Chorą sudaro senesnio-i relis. o tarybos pirmininkas be abejo, bus aptarti visi 1 j t ti ir klubo inventorių. Už

šia

FM) sekmadieniais 
iki 4 vai. popiet.

nuo llĮsios emigracijos atžalos ir P- Kai. 
' naujieji ateiviai. į Bal. Brazdžionis

abejo,
rinkimų reikalai, o gal ir nu- 

į statyta rinkimų data.
1970 m. gruodžio 1 d.).

Alfonsas Nakas
klubą gautoji suma eina 

, šv. Roko draugijos kasą.

kvmėiiai.
Vaivoryte, 
na $2.00.

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

JTNTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka. 24 psl. 
ka.:ia .................... $1*
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Komunistai susirūpinę dėl 

užsienio lietuvių veiklos

Kad išeivių veikla Vaka 
ruošė gyvėja. tai ypač pa 
brėžia okup. Lietuvos ko 
munistai šių metu pirmai 
siais mėnesiais.. Apie tą. 
veiklą jau kalbėjo A. Snieč- Į 
kus Lietuvos komunistu 16- i
me suvažiavime Vilniuje ko
vo 3-5 d. Tai pabrėžė ir ko
vo 12 d. Vilniuje Įvykusia-

Išeivių politinė veikia yra 

tobulesnė

A. Sniečkus savo ataskai
toje, pateiktoje okup. Lietu
vos kom. partijos suvažiavi
me š. m. kovo 3 d., kalbėda
mas apie komunistų uždavi
nius ideologinėje srityje, ne 
tik palietė, pavardžių nemi
nėdamas, tariamuosius Lie
tuvos išdavikus, bet ir puolė 
tariamai gėdingą lietuvių iš-

me komjaunimo centro ko- eivių \ akaruose vaidmenį, 
miteto penktame plenume 
tos organizacijos pirmasis 
sekretorius V. Morkūnas sa
vo pranešime: ’-’per pasta
ruosius dvejus metus paste
bėta, jog buržuazinė nacio
nalistinė radijo propaganda, 
skirta Tarybų Lietuvai, vis

Sniečkus dar pripažino, 
kad Vakarų ideologai, esą, 
dabar veikia rafinuočiau.

auga. Du kartus padaugėjo 
centrų, užtvindančių eteri 
antitarybinėm kalbom: žy
miai padidėjo laidų apim
tis.“

Kitais žodžiais, komunis
tai pripažįsta, kad išeivių 
politinė veikla esanti pavei
kesnė. tobulesnė.

Pagal Sniečkų, tie ideolo
gai "deda viltis i vis dar esa-

Ragina stiprinti komunistinįI
auklėjimą I

i . j
Vilniuje įvykus LKP su-; 

važiavimui, Tiesos kovo 19' 
d. numery paskelbtas to su
važiavimo nutarimų tekstas. 
Kaip ir reikėjo laukti, dide
lis dėmesys atkreiptas i ko
munistinio auklėjimo klau
simą. Tam auklėjimui ir per 
ji komunistinei ideologijai 
diegti paskelbta net 14 at
skirų nutarimų pastraipų. 
Kitose srityse jų mažiau (9 
ar 12). Pav.. viename tų nu
tarimų visuomenės mokslų 
atstovai skatinami daugiau 
dėmesio skirti, kaip sakoma, 
buržuazinės ir smulkiabur
žuazinės ideologijos, lietu
viškosios nacionalistinės e- 
migracijos veiklos demaska
vimui (Eltos pabr.), reakci
nės klerikalizmo esmės ir jo 
ryšio su buržuaziniu nacio
nalizmu atskleidimui.“

Buvęs suvažiavimas liudi
ja. kad šiemet ypatingai su
sirūpinta dar vis nepakanka
mu, vadu akimis, komunis
tiniu auklėjimu ir kad rasta 
reikalo plačiai išryškinti iš
eivijos poveikis okup. Lietu-

Ryczard Gabryel, 21 m., su savo pussesere Theresa 
Knight, gyvenančia Detroito priemiesty. Gabryel pabėgo 
iš JAV-se gastroliavusio lenkų Morovvsze sambūrio. Jam 
leista pasilikti Jungtinėse Valstijose.

"Traviata” Lietuvių operos
proga

labai įdomūs į
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
iisigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at 
siminimų knygas:

MES VALDYSIM PA
SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

Ar skaitytos?
Aitvarai ir giria, Jurgio 

Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos, 254 psl., kaina 
$4.50.

Nuo krivūlės iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove-

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ, lės, 263 psl.. kaina minkštais 
Stefanijos Rūkienės atsimi- ; viršeliais $3.00, kietais $3.50

Prieš porą mėnesių Chi- . rius — Mindaugas Mačiulis, 
cagoje buvo iškilmingai pa- ! Visi trys spektakliai bus 
minėta Lietuvos operos 50- Marijos aukštesniosios mo

kyklos salėj, Marąuette Rd. 
ir California Avė. kampe, 

mų spaudoje, buvo kelių i taigi ten pat, kaip ir prieš

ties metų sukaktis. Minėji
mas. kaip žinome iš aprašy-

Y. Morkūnas, toliau kal
bėdamas apie šimtus tūks
tančių išeivių Vakaruose, 
pastebi, kad, esą, nedaugelis 
jų yra nuožmūs socializmo
priešai, betgi jie "stengiasi K . ’ . ® y ® , į vojevisaip stiprinti savo įtaką !~ 
jaunimui“. Jis randa dar ir 1 uc 
kitų tos Vakarų išeiviu Įta
kos blogybių: esą. "kai ka
da giminystės ryšiai, be to, 
dar sutvirtinti 'dovanomis4, 
ne tik kursto miesčionišką i 
ažiotažą (spekuliaciją), bet 
ir formuoja nesubrendusių, 
ribotų žmonių vaizduotėje 
idiliškus visuotinės gerovės 
Vakaruose paveikslėlius“. 
(Matyt. Balfo siuntiniai Lie
tuvoje kelia teigiamą Vaka
rų vaizdą. Kaip tai suderin
ti su nuolat komunistų spau
doje minimais skarmalų 
siuntinėjimais?).

mus nacionalistinių elemen-i vos gyventojams, jų nuotai- 
tų likučius ir labiausiai atsi- i ]<as " 
likusius gyventojų sluoks-į (g)
nius, kartais net skatindami 
juos daryti valstybinius nu
sikaltimus.“

laiptų: paroda, akademinė 
dalis, balius. Bet svarbiausio 
dalyko — operos pastaty-

penkerius metus.

Piimasis spektaklis
mo — tuo metu dėl kelių Į premjera — gegužės 1 d. 8' 
svarbių priežasčių nebuvo jvak va^- antrasis spektak- 
galima atlikti. Užtat Lietu- Į
vos operos Įkūrimo 50-sias 
metines užbaigti trimis

Jei, pagal Sniečkų. Lietu- ti: komunistų partijos cent- "Traviatos“ spektakliais šį, . . . 5.
. beliko tik "nacionalistų ro komiteto bendrojo -sky- pavasarį pasiryžo Chicagos: ^el,įtia r?an^1, ir s)’*; 
čiai“, tai iš tikrųjų kaip liaus protokolinės dalies ve- Lietuvių Opera, kuri, kaip į met. ’ Traviata>. Ct?lc^°JeĮTYS, 

suprasti tą nepaprastą deme- deja Base Zavickaite, v ii- 'kartas.
si. kuris skiriamas išeivių niaus aukštosios partinės I5_kos metų gyvavimo
veiklai? mokyklos partijos istorijos Rakti. ‘ , . , .....

i katedros vedėjas Sofronijus1 ' ’vo sutinkama Kiekvienais

Apdovanoti

Garbės raštais apdovano-

! lis — gegužės 2 d. 3 vai. po 
' pietų; trečiasis — gegužės 
8 d. 8 vai. vak.i

. . - , ' Lopatevas.
Prikibo ir prie menininkų .

Jie atstovavo LietuvosDėl Lietuvos rašytojų, dai
lininku ir kitų kūrėjų komu
nistų suvažiavimas paskelbė 
toki kaltinimą: jų. ypač jau
nu. kūrvba ne visada "glau-

komunistams

Tarp kitų kaltinimų išei
viams minimas ir vadinamo
sios buržuazinės propagan
dos siekimas savo poveikiui 
panaudoti turizmą.

Vėl kadteigiama, 
Čioniškumas "kol ka: 
gana stipriai veikiąs 
mą”.

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

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios įdo- j 
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

PASKUTINIS POSĖDIS
Juozo Audėno atsiminimai 
227 psl., kaina........... $4.00
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, ’ono Budrio at
siminimai 224 psl.. kaina 
$2.50.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas, 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ................... $3.75..

ATSIMINIMAI IR MIN 
Kazio Griniaus, 1 to-

....$2
ATSIMINIMAI IR MIN

TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas, 336 psl. kaina $5.

SIAUBINGOS DIENOS 
1944-1950 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa 
činskaS; 273 pusi. kaina $3

LIETUVA BUDO, Stepo 
no

šįmet švenčia ir savo!?1“:65 nt'mažes!1! Pasėkimą. mas> 300 psl., kaina 
qu f kaip ji turėjo pnes penke 

~ {rius metus, kaip ji mielai bu

Kodėl "Traviatą“, kodėl 
' ne lietuvišką operą stato to
kių reikšmingų sukakčių 
'proga? Nuošaliai paliekanti 
kelias kitas priežastis, "Tra-Į

Lietuvos komunistams So- viata“ šį pavasarį statoma ■

- Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00.

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl.. Įrišta, kaina $7.Ov.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių. parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel- 
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

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

Gyvulių ūkis, George Or- 
we! bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl., kaina $1.00.

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00. v

Tiesiant kelia

metais Kaune.
Alfonsas Nakas

MOKESČIO PROJEKTĄ 

SVETIMI PARUOŠĖ Lietuvos
Kairio atsiminimai, 416 nepriklausomybei, Vaižcan-

,................. , k x- - - - -• • - - -- - -i Yorko biudžeto biu-J psl.. kaina.................... $2.00i to straipsniai. 40 psi.. Rai
džiai susijusi su dabartimi, jos 24-jame suvažiavime at-: vo pirmoji 1920 metais gi- re dhba per 300 tarnautojų. • Taij i iftiiva.................. ! na $1.00
kartais pasireikšdavo klasi- stovavo 45 asmenys, jų tar- musios Lietuvos operos pa-į Biuras miestui atsieina dau-! !
niu pozicijų netvirtumas, ne- pe V. Charazovas, S. Fade- statyta opera, kad ji buvo g-jau nei 5 mil. dolerių, bet-no Rkaxr,o» Kai~! —=   —

susižavėjimas su jevas, G. Mogilevcevas, Ser- kiekvienų Naujųjų Alėtų iš-j jis nepajėgia paruošti naujo n<*

vietų S-gos komunistų parti- todėl, kad tai kaip tik ir bu-J

kritiškas
turiniu nesusijusiais, kury-. gejeva, F. Sobolevskaja, F.; vakarėse Kaune kartojama. Į pajamų mokesčio plano. To- 

ais ekspe-' šinkarenka, J. Fiodorovas, į kad ji buvo labiausiai pa- dėl majoras pakvietė be var-biškai nepateisintais 
limentais formos srity“. 

Partija pareikalavo idėjiš-

............................ $2.00;
DIENOJANT, Kipro Bie-į

f Ji
V. Jakimenka, P. Jefimovas. Į mėgta. 

Šitie "lietuviai“ šiandien*
sprendžia lietuvių tautos

PATARIAMA ĮSIGYTI

ūnio,464psl.,kaina....$2.C0!šias K Bargno knygas;
PENKTIEJI METAI, Kip- Tuboto gaidžio metai, 

J ro Bielinio, 592 puslapiai, premijuotas romanas.

majoras pakvietė 
žvtynių privačią firmą tam 
planui paruošti ir jai už tai j 

"La Traviata“, Giuseppe sumokėjo $160,000.
Verdi viena iš skambiųjų, 4 į
veiksmų opera kaip tik dėl ‘ Tą sumą turės sudėti mo- 
aukščiau minėtos priežas-! kesčių mokėtojai, 
ties JAV lietuviams buvo

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

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

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

SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

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

kai ir meniskai brandžių' reikalus. O kiek dar yra to- 
kūriniu arba tokiu, kuriuose, Rjų pat’.. 
turinti atsispindėti vadina-,

mies- moji komunistinė statyba, j Vilniaus telefonui 75 metai 
dar .... . _ •

Tai reiškia, kad ir kultu-į Caro Rusijoje telefonai 
ros srity laukiama žvarbos-, ,adėti įvestiJ18g2 m. žino
mų vejų. jau pūtusių stalini-:.,. vį ' irma uos

jauni
HUSON, N.H. 

Nušovė J. Grigą
(E)

Sugrąžinti lobiai

Pasak Tiesą. AL K. Čiur
lionio dailės muziejuje ro
domi sugrąžinti iš Rusijos 
žinomų 16-17 amžių Vaka
rų Europos dainininkų dar
bai. Jie karo metu buvo la
bai nukentėję. Maskvos ir

mu laikotarpiu.
juos gavo

Maskva, Peterburgas, po jų 
Ryga. Revelis (Talinas) ir 
tik 1896 m. kovo mėnesį ta 
naujove tepradėjo naudotis 

Birželio 13 d. bus renka-j ir Vilniaus gyventojai, 
mi atstovai Į aukščiausią iri
kitus sovietus. Kandidatus Pradžioje tebuvo 150 a

Rinks sovietus

nurodys partija, jų bus tiek, 
kiek reikia išrinkti, ir tuo bū- 

geriausi išT . . ..... du bus "išrinkti
Leningrado specialistai juos, „eriausiuju«... 
restauravę. Tarp tų paveiks-1 ‘
lu esąs ir Rubenso "Nuki v-. esąs
žinotasis“, tapytas ant ąžuo 
lo lentos. Jam panašus esą: 
"Nuėmimas nuo kryžiaus” 
kuris, manoma, 
tas Rubenso dirbtuvėse 
rio nors jo mokinio.

esąs sukur- 
ku-;

Grįžęs ir garsaus 16 am
žiaus flamandų dailininko 
Pr. Snvderso kūrinvs "Yvra «i

Sudaryta vyriausia 15 as
menų rinkimų komisija, ku
rios pirmininkas yra moksli
ninkas fizikas Juras Požėla, 
po 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo sušaudyto Įžy
maus komunisto Karolio Po
žėlos sūnus.

Taip kitų komisijoj yra

bonentų, kuriuos aptarnavo 
10 žmonių.

1949 m. liepos mėnesi Vil
niuje pradėjo veikti automa
tinė telefonų stotis. Dabar 
yra 50,000 abonentų.

UŽTARĖ SIMOKAITI

Tarptautinė žmogaus Tei
sių Lyga. kaip patariamoji 

j institucija prie Jungtinių 
Tautų, savo kovo 1 d. biulle-

su lėkšte”. i Grigorijus Denisovas,

Komunistai Lietuv 
pač vertina televizijos < 
eini vaidmenį. Televizija va-j 
dinama savotiška "liaudies? 
tribūna”. A. Sniečkus savo'

pastatyta 1966 m. pavasari,
Chicagos Lietuvių Operai 
dešimtmeti švenčiant. Vio- į 
lėtą Valery tuomet pamai-'
nomis dainavo Daiva Mon-' Netoli Hudsono eilę metų 
girdaitė ir Lilija Šukytė. Ši kartu gyveno Jonas Grigas 
'kartą turėsime ir vėl dvi Vi-
oletas: Daivą Mongirdaitę

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

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

ir Bronius Šipuliauskas. Ko
vo 30 d. ankstų rytą jų na- 

ir Giną Čapkauskienę. Dai-, me pasigirdo šūviai. Kažkas 
va reklamos nebereikalinga, i iššaukė policiją. Kai ši atvy- 
nes ji dabar yra pačiame! ko, Joną Grigą. 52 m. amž.. 
karjeros zenite. Gina čap-j rado gulinti ant grindų ne- 
kauskienė. kanadietė, iš i begyvą.
Montrealio, yra .tik ką be-i Policija dėl nušovimo kal-
pradedanti garsėti nauja (tina Broniu šipuliauska. 50 GYVENIMO VINGIAIS 
žvaigždė, koloratūrinis sop-im. amž.. kuris, kaip minėta, .dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
ranas. šiuo metu ji yra pasi-; gyveno kartu su Grigu. Jis į nes, 360 psl., kaina . .$3.50 
lasiusi sutartį su Grąžo ope-; į)US teismo apklausinėjamas
ra, Austrijoje, ir tuoj išvyks Į balandžio 16 d>

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

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina 
20 cer.tų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai,

Žalgirio mūšis, parašė dr.

ten dainuoti.
ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Alfredo rolę. kaip ir prieš 
penkerius metus, atliks Ste- 
fan Wicik. Tai vienintelis 
nelietuvis (lenkas) solistas, 

teny nurodė: a) į savo krei-' mūsu operoje jau ne kartą: kaina $5.00. Išleido Lietu- 
įpimąsi į Sovietų Sąjungos i pasirodęs ir gerai išmokės! vičL-n< k-nvo-ns klnhac

Pragaro vyresnysis. pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl.,

atidžiai sekanti JAV Pa- Dirigentas ir režisierius—j............................. 4_______________ ______  ( PIGI. BET VERTINGA
kalboje komunistų suvažia- tų partijos suvažiavime bu-lhian^la Stugybos sovietams. Aleksandras Kučiūnas, dai-: Tai H. Tautvaišienės iš- 
vime kovo 3 d. paskelbė, jog vo paskelbta: šiuo metu Lie-; isc^uoto Simo Kudirkos bylą. liniukas — Jurgis Daugvila. gyvenimų vergų stovykloje 
Lietuvos gyventojai turi "a- tuvoje yra 5.240 pirminiu, ^~***~**************************< chormeisteriai — Alfonsas Sibire aprašymas anglų kal- 
pie 50,000 televizorių, mili- 1.913 cechų partinių organi- Lokiai turi silpnas akis, Gečas ir Alice Stephens, ba "The Csmetery of Na- 
oną radijo imtuvų...“ zaciju ir 2,510 partinių gru- bet labai gerą klausą ir uos- choreografas — Jaunutis tions in the S i beri a n Tund-

fELTAi pių. le, Puodžiūnas akompaniato ra“, 112 psl., kaina $1.75.

Prisiminimų fragmentai, J Dnugirdaitė - Sruogienė, 24 
parašė Kazys Musteikis, 126' PSE karna 50 centų, 
psl., kaina minkštais virše- j Socializmas ir religija, E.

• Vandervelde, 24 psl., kaina 
: 10 centu.

liais $2.50, kietais $3.15.
SIAURUOJU TAKELIU 

K. B. Kriaučiūno. 178 psl. 
kaina ................................$2

ATSIMINIMAI APIE 
4545 JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė 

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pet- 
onėlės Orintaitės, 234 psl. 
ta.na .............«.......... $3

Atsitiktinio kareivio už-

Demokratinio socializmo
pradai, (S Kairio Įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

Tavo kelias j socializmą, 
(Leono Bliumo), 35 .psl., 
kaina 25 centai.

Sočii?’izmo
i Fišerio), 74 p:(

Socialdemokratija

teorija, (M. 
.. kaina 25 et.

ir ko-
: mumzmas (K. Kauskio), 47 

kaina 25 centairašai, Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio Atskirai sudėjus, jų kaina 
karo laikų Europoje, 127 $3.05. bet visos kartu par
psi., kaina $2.0O. ( duodamos už $2.
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Pasikalkji 

Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

' supranta, kad karas būtų di
delė nelaimė. Ji seniai iauv
bijosi Kinijos sustiprėjimo. 
Ir ne tik ji. bet visa Europa 
bijosi "geltonojo pavojaus“, 

Į nes, kiniečių akimis žiūrint, 
i visa baltoji rasė turėtų būti 
j sunaikinta. Žiūrint jų aki
mis, baltaodžiai žmonės yra 
užpuolikai, plėšikai, baisiau
si barbarai. Seniau Kinija 
norėjo apsisaugoti nuo sve
timųjų nepralaužiama siena. 
Pirmiausia 'tokią apsaugą

Į mėginta pastatyti dar 3-cia- 
me amžiuje prieš Kristų. 
Paskui darbas atnaujintas 
keturioliktame šimtmety jau 
po Kristaus ir buvo tęsiamas 
per kelis šimtmečius. Siena 
eina vingiais per kalnus ir 
tarpukalnėmis, ir jos ilgis 
nėra tiksliai nustatytas — 
ruo 1400 iki 2500 mylių. Ii 
visu jos ilgiu, kas 100 jar
dų, yra išmūryti 40 pėdų 
aukščio sargybos bokštai 
sargams. Tačiau ši siena, 
kad ir „nepralaužiama“. Ki
nijos neapsaugojo. Patys 
pirmieji ją pralaužė totoriai.

'; Vėliau pradėjo brautis ir eu
ropiečiai. Vieni jų brovėsi 

i i iš vakarų, o kiti upėmis, ka- 
į « nalais ir .ežerais iš rytų. Ki

nijos valdžia buvo tiek silp-
• na, kad priešintis ir neban
dė. Atėjūnai ėmė, kas jiems 

f patiko, o valdžia savo para- 
■ šais tokias "koncesijas“ pri
pažindavo. Bet 19-jo šimt
mečio pabaigoje sukilo prieš 
europiečius patys Kinijos ū- 
kininkai. vadinami "bokse
riai“. 1900 metais jau prasi
dėjo atvira kova prieš ang- 

: lūs. rusus, japonus,

, priešingi smurtui.

KELEIVIS, SO. BOSTON

San lranvisco oras Joseph Alioto yra kaltinamas 
ėmęs kyšius ir te ;-,l traukiamas atsakomybėn. Jis sako. 
jogesąs nei ak i \ ■, gĮ_?lta norint jam pakenkti rin

— Atleiskite, policininke, 
— kreipiasi svirduliuoda-' 

l mas žmogus, — ar negalėtu
mėte man pasakyti, kame aš 
dabar esu?

t

— A gatvės ir Broadvvay 
kryžkelėje.

— Man taip smulkiai ne- 
reikia. Aš tik norėčiau žino
ti, kuriame mieste dabar esu.

BALTŲ KAMBARYS 

KENTO UNIVERSITETE

John Cadzovv, kuris Ken
to universitete ruošiasi dak
taro laipsniui, rašo, kad ta
me universitete 
Baltų kambarys,
telkiama Įvairi lietuviu, lat
viu, estu rašvtinė medžiaga

kimuose. Mat. vėl kandidatuoja i majorus.

civilizacijos tauta, .t Kini- NAMAI IŠ KVIEČIU 
jos revoliucija tokią padėti
pakeitė. Tūkstamms metų . Trys Toronto universiteto 
miegojusi tauta pabudo ir prolesoriai išrado būdą nau- 
apsidairiusi pasakė: rusai jai, pigiai, lengvai, atspariai 
mums ne draugą . Klysta, ugniai ir nepraleidžiančiai 
Kas sako, kad jie azijatai. vandens statybos medžiagai 
imant itios mūsu nmsios ei- gaminti. Ji gaminama iš

AMERIKOS LIETUVIŲ

TARYBOS NAUJAS 

ADRESAS:

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

Tel. 77S 6900 ir 778-6901

įsigykite 

ką tik išėjusią 

Jurgio G 1 a u d o s 

knygą

Simas
Įsteigtas
kuriame Joje beletristine forma pa

vaizduota Simo Kudirkos 
tiagedija Vigilant laive. Tos 

— knygos, laikraščiai, laiš-j knygos kaina 3.00. Ją gali- 
kai ir kt. Jau dabar esą per te gauti ir Keleivio administ- 
1.000 lietuviškų knygų. Lau-! racijoje.
kiama daugiau aukotoju, i

Galvojama ir apie laikraš 
čių mikrofilmavimą, bet dar 
neturima tam lėšų.

.-ilizacijos mastu. ie yra tik- k\ iečių grūdų. Skaičiuoja- 
i europiečiai, ir. kaipo to- ma, kad vidutiniam vieno, 

kie. jie tikri barbarai, impe- aukšto namo medžiagai pa-j 
svaru 1

Įsteigtas fondas, 
prašoma aukoti:

kuriam
INTERTRADE 

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

Lithuanian Fund, K.S.U. 

Foundation, Kent State 

University, Kent, Ohio 

44242. i
Platesnių informacijų ga- 

įima gauti;

rialistai, svetimų . -mių gro- gaminti reikėtų 1,000 
ikai. ; kviečių. Tos medžiagos vie-Į

— Ale kiniečiai
kaip

fk

priešingi
karams.

- Kas girdėti, tėve?
- Pirmiausia, Maiki, tu- žmogzudingiems Karams, 

rim užbaigti klausimą apie «?lh’a kiekvieną gyvybę li
tą vainą, kuri. kaip tu sakei, ^gesusros gyvybes atmini- 
ealinti užsidegti tarp Rusi- Ir tadeI1 ste,'«lasl
jos ir Kinijos. Į - čius ir Prancūzus. Ginkluoti
- Ar mes to klausimo ne-į ,-iau negali būti. kaip 'buvo!boksenai PradeJ» atak“ot!

užbaigėm ? : prie tėvų. Todėl per tūkstan-! ™ ralslJas- konsulatus ir biz-
_  Nausa ’ O kad ir bū^u: čius nebuvo jokio pro-, n!° IstaiSa^- P.e^;Pe k)UX 0

uzbaigtas, tai vistiek reikia • eso.Amžinas tapatumas. . Retteler h. ja nų atsto_ 
pradėti is naujo, ba ne is to — Tai jie, turbūt, ir skai-. vybės patai ėjas gugijama.

tyt nemoka? , . i žuvo daug misionierių, pirk-
— Seniau, tėve. valstybi-; kų ir kitokių svetimšalių, 

nių mokyklų Kinijoje nebu-' Pagaliau bokseriai apgulė 
vo, todėl turtingesnieji sam- diplomatų kvartalą Pekine

galo buvo pradėta
— O iš kurio galo tėvas 

norėtum pradėti?

vokie-

— -Reikėtų nuo pat pra-, _ . , . _ ...
džios, Maiki. Vot, aš nore-1 dydavo savo vaikams moky-' n* per oO dienų stengėsi jį 
čiau žinoti, kas tie kiniečiai ‘ tojus. Bet mokydavo tik ber- j paimti. Europos sostines su

niukus; mergaitėms nebuvo judo. Tuoj buvo sudalytas 
jokių pamokų. Aukštųjų šei- i karinis intervencijos korpas 
mų sūnūs, aukšti valdinin- su vokiečių feldmaršalu 
kai, mandarinai, būdavo ge- priešaky ir nusiųstas Į Kini-;

čiau žinoti, kas tie kiniečiai 
per vieni. Kaip jie Kinijoj 
atsirado, kokį Dievą jie gar
bina ir kodėl jie ligi šiol bu
vo taip ištižę, kad negalėjo

Komunistai,
rusai.

Ma

— Kiniečiai, tėve, ir to 
nenori jiems pripažinti. Tik 
Stalinas buvęs neblogas ko
munistas, o i a5-artiniai 
Maskvos vadai e- susi iė ev i
su kapitalistiniais imperia
listais, ir Maskva negalinti 
komunistų pašau ė ui vado
vauti. Be to. Sox etų Rusija 
turinti tik apie 2-' ■ milionų 
gyventojų, o Kiru ja turi arti 
800 milionų. Taj Aią teisę 
Ji turi vadovaut'' Kiniečiai 
gerai žiną tą mintingąjį 
Konfucijaus posaki: ”Kai 
du vyrai joja vienu arkliu, tai 
tik vienas sėdi priešaky*4. 
Todėl ir komunizmo sąjūdy 
Kinija turinti būti pirmoj 
vietoj. Taigi ta- kaulas, tėve 
dėl kurio Peki as su Maskva 
ėdasi, yra ne vien tik rusų 
užimta kinieti' teritorija, 
bet ir komunizmo vadovybė.

. - . . a Kubine pėda atsieis b centru? pat , . 1 .* - j ukš. kai tuo tarpu kitokios j 
sintetinės izoliacinės me- 
Jžiabos pėda kaštuoja 28 
centus.

Baltic-East European Mino- 
rities Room (1112), Kent

Vaikų darželio vedėja pa-' '
-i.-kuiide tėvui, kad jo sūnūs. ent’ ^bl° 44242. 
išdykauja, o kai jis pastato
mas i kampą, — pabėga.

LINKSMIAU

ruskeliams pasipriešinti, ku-Įrai išmokslinti ir kultūringi i jos sostinę apsuptiems dip-
gerai žinodavo savo lomatams gelbėti. Kiniečių, Mao Tse-tu,m<>> non būt/ 

komunistu nternacionalorie plėšė ir grobė jų kraštą.; vyrai
' literatūrą, klasinius veikalusI sukilimas buvo žiauriai su- 
išmokdavo atmintinai. Ki-i muštas. Tada buvo pasirašy- 
niečių tauta turi net dvi en- • ta prievartos taika. Kinijo 

. . . . , ciklopedijas: viena seniau, valdžia turėjo pripažinti at-l jau žinos,ii
nes,_ kaip ir kiti mongolai., sukurta 0 kita parašyta jau į ėjimams ne tik jų turėtas tas.
Tačiau kada n kaip jie Kim- VėĮesniais laikais ir turi, koncesijas, bet turėjo pridė-i

— Apie jų kilmę, tėve. aš 
jau pereitą kartą sakiau. Jie 
yra geltonosios rasės žmo-i

priešaky.
— Okei. Maik, dabar aš 

u va pakas-A Ui

joj atsirado, aiškių žinių nė 
ra. Europiečiai mokslininkai 
spėlioja, kad jų protėviai ga
lėjo atklysti iš kitur; bet pa 
tys kiniečiai yra 
kad Jų rasė nėra atėjusi iš 
kitur; ji čia gyvenusi visada, Į 
nežinia kiek milionų metų.

— Ir per tiek metų jie čia 
miegojo, ar ne?

— Taip. tėve, galima sa
kyti, kad kiniečiai miegojo.

tūkstančius tomų. Tai esanti; ti jų dar ir daugiau ir dar 
didžiausia enciklopedija vi- i sumokėti 300 milionų aukso
šame pasauly. Šalia literatu-! dolerių pabaudos.. Taip bu- išsirašyti Keleivi. Jo kaina

• ros lobiu, kiniečiai buvo iš-1 vo spardoma išdidi senosios; metams $7.C0.įsitikinę, .... . įK MVStę šilko pramonę, plo- _ _______________

Paragink s?"o pažįstamus

niausius šilko rankdarbius ir; 
porceliano meną. Bet kai ki
niečiai triūsė kultūros srity, 
tai "civilizuoti*4 europiečiai 
grobė jų žemės pakraščius. 
Portugalai, olandai, germa-, 
rai, japonai, rusai ir britai i

kai kitos tautos progresavo.' okupavo geriausius Kinijos s 
Bet jų skaičius ir miegant j uos^u? ir Įsitaisė paKraščiuo-j 
kilo. ‘ Nežiūrint pražūtingųį petingų _ sau kolonijų, j 
potvynių, badmečių ir kitų, Ikdysis Kinijos uostas Hong: 
nelaimių, kurios šluodavo; Kong ir šiandien tebėra! 
juos šimtais tūkstančių, vis-' Anglijos rankose, Kaip tikra 
tiek jų skaičius augo ir augo. jos nuosavybė.

— Bet kodėl Rusija ne- 
T.... . . , padeda Kinijos komunistam

— Tabal uKinija tun jauijjvv,j angliškus okupantus? 
apie 800 milionų gyventojų,,
tėve. ' i — Tėve, Rusija pati Ki-

! nijai skolinga, ir dėl to ki-

O kiek jų yra dabar?

— Tai kodėl jie taip atsi-'
liko nuo kitų; i šiomis dienomis, pasirodė

— — Dėl kiniečių at-l spaudoje žinių, kad Maskva
silikimo gal reikėtų kaltinti jau ruošiasi siūlyti Amerikai 
ir jų tikybą. i sudaryti nepuolimo sutarti,

— O koki jie garbina Die-' .^a^Jai lel'^ės su j
9 ' ! Kinija kariauti.
_  Tjp ....„ I — Artu rokuoji. kad Ru-I

4 . ’isiia iš tikruiu Kiniios biio-'Tai žmogžudžio Mansono suorganizuoto o budizmas nepripažįsta jo- * 11 K utuųjų rumjos u.jo ,

į mečiai prieš ją ir maištauja.

va?

kių dievų. Budistai garbina 
lik mirusius savo bočius. Jie

si?
— Ji bijosi karo, tėve, ne

Tėvas gerokai pabarė sū
neli. Kitą dieną sūnelis, grj-( 
žęs namo, pareiškė tėvui:

— Tėte, dabar aš gerai ei-' 
giuosi. Šiandien ištisą dieną
stovėjau kampe.

* # *

Per vestuves viena mote
ris sako savo kaimynei: I

— Jaunoji atrodo nuvar-i 
gusi. j

— O ką manaiI Juk ji dėl 
os vietos kov 

metu.
ojo dešimti

Skotas žiūri i savo draugo j 
vestuvinę nuotrauką ir klau
sia:

— Kodėl judu nusifoto
grafavote taip toli vienas 
nuo antro stovėdami?

— Jeigu mudu kada nors 
išsiskirsime, tai galėsime šią 1 
nuotrauką perkirpti pusiau; 
ir pasidalinti.

re i it;
Krcnv. inkel. Susan Atkins ir Lcslie Van Houton. 
du * Mansonu nuteisto-; mirti už ~ žmonių nužuti. mą.

ės sektos“ vadinamosios “šeimos“ narės Paricia 
tci. -ją. !:>s kartu su savo “dvasios va-

Marina Maguire kalėjime iškrito 
iš lovos ir. vežama Į Tulare. Cal., 
ligoninę mirė. Ji kalėjiman pa
teko dėl narkotikų.

rublių
certifikatai

Lietuvai yra geriausia 
dovana.

Spec.alūs rubliai yra ke
turis kartus vertesni už 
paprastus rublius. L’ž 
juos giminės gali pirkti, 
ką tik nori už dali kai
nos. tiksliau — už ket
virtadali ar net pigiau. 
Kaikurios prekės vra 
Įkainuotos taip pigiai, 
kad vieno dolerio vertė 
lygi 10 rubliu.
Rašykite ar ir telefonuo- 
kite, o mes tuoj pasiusim 
veltui naują iliustruotą 
katalogą. Jūs Įsitikinsi
te. kad specialūs 
rublių certifi
katai yra geriausia 
dovana.
Pristatoma per 3-4 sa
vaites.
Kaina: $2.13 už vieną 
specialų rublį.
Jokių kitų išlaidų!
Pasiųsti galite betkoki 
kieki.

Pilna garantija.
UŽSAKLKITE TUOJAU
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EKPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

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

LABA*. S V A R B L

A l T O M O B 1 L I A I
MOSKVIč 108 IE-S2875 
MCSkYk' 112 lE-$2995 
ZAPOROžEC ZAZ 966 

$1895
Tik labai ribotas kiekis, 
todėl nelaukite ir 
tuoj u ž s i s a k y k i t.
Mes esame specialistai 
užsakyt kooperatyviniam 

bu ta m.
Prašykite mūsų katalogo 

veltui

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 1971 METŲ

Kalendorius
Michelsonas

kaina $1.50 z

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

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

KELEIVIS 
636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127

Jį redagavo Stasy 

Kalendoriaus

<
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ANTANAS VAIČIULAITIS

Gluosnių daina
I

Vėtros pakilo, ir gaudžia miškai, o medžių tankmėje, 
tarp eglių ir alksnių, dainuoja mūsų broliai milžinai.

Po gluosniais sustoję, vieną vakarą jų šauksmo klau
sės du žmonės, kai dangus buvo raudonas ir ilgesingas.

Jisai tarė: ....
— Būki sveika, Danute. Aš jau einu, kur skamba gi

rių balsai.
Ji atsakė: i ,
— Keliauki, Mindaugai, ir saugoki mus.
Paskui nedrąsiai sukuždėjo:
— Ir sugrįžkit visi. O mudu toki laimingi būsime.
— Sugrisiu. Visi mes sugrįšime, — kalbėjo jisai, žiū

rėdamas i liūdnus vakaro gaisus.
Tada jis pasilenkė ir pabučiavo ją. Jis jautė, koki! 

švelnūs buvo jos skruostai ir kaip baukščiai jos širdis 
dunksėjo, ir kokia gera ir brangi jinai jam buvo.

Skaudžiai jo krūtinė suvaitojo. Betgi jis atsilošė ra
mus, paspaudė jos ranką ir nuėjo i sambrėškius, i tenai, 
kur audrotyje ošė raudojo miškai.

Danutė žiūrėjo, kaip jisai nyksta tamsoje ir naktyje. 
Neramūs šnikštė sodo medžiai, ir jos siela buvo liūdna. 
Jos dvasia dejavo ir šaukėsi nutolstančio žmogaus.

Kol dar buvo regėti atlašus jo stuomuo, jinai tylėjo, 
lyg vildamosi, kad jisai dar atsisuks, sugriš ir pasakys jai 
vieną žodi, gražiausią iš visų, toki gražų, kokio dar joksai 
liežuvis nėra prataręs. — ir taip gera, taip šilta jai būtų 
su tuo meilės žodžiu žengti atgal per savo namų slenksti.

Mindaugas neatsisuko ir išnyko rūkuose ir tamsoje.
Tada jos širdis suskaudo, kaip dar niekados nebuvo 

sopėjus. Danutė prisiglaudė prie gluosnio ir giliai pra
virko.

Niekas čia jos negirdėjo naktyje ir vėjuose, — nei 
tėvai, nei broliai ir nei tasai, kuris nuėjo į žaliąsias girias.

II

KELEIVIS, SO. BOSTON

Monaco kunigaikštienė Grace su savo 14 metu dukterim 
Londono aer&drome.

Visur svečiuojuos. Kai šalta, 
važiuojame pažiūrėti arkliu
kų. Viskas čia man patin
ka, — kalbėjo viešnia iš 
Clevelando. j

Alfonsas Tyruolis

i Staiga užėjęs lietus mus 
i nuvijo į J. ir S. Jazbučių pa-i 
stogę, kur buvo solistė apsi-' 
stojusi ir labai patenkinta: 
svetingu priėmimu ir malo-‘ 
nia šeimininkų globa. Juzės j
Jazbutienės vaišingumas y- 
ra taip pat auka Altai, ku
rioje ji dirba eilę metų.

Susėdome minkštasuolyje, 
braidėme atsiminimuose, ku
rie siekė tremties laikus Vo
kietijoje.

— Atsimenu jus, tokią ža
vią mergaitę, dainavusią 
Čiurlionio ansamblyje Vo
kietijoje. Tubūt. iš tenai išsi- 
vežėte šviesiausius atsimini
mus? — klausiu ją.

I
— Išsivežiau iš tenai savo 

vyrą Juozą Stempužį, — la- i 
koniškai atsako Aldona. —j 
su kuriuo dabar gyvenu Cle- Į 
velande.

Mrs. Robert Bange

Viršuje — Bangienė, žuvusi eis
mo nelaimėje, bet pagidžiusi kū
dikį nelaimės metu (apačioj).

— Vieni du?
\Gime automobilio
I
'nelaimėje

žmogui vra lygiai nekenks
mingas. Sveikam pakanka 8
valandų miego..

i
j Buvo sakoma, kad mie- 
! gantis 9 ar daugiau valandų 
i esąs tinginys, gi išsamesni 
i bandymai parodė, kad tai 
! netiesa, kad miegalius gali 
būti gyvenime lygiai darbš
tus, negu tik trumpam pri- 
snūstantis.

Yra besiginančių, kad 
jiems užtenka tik poros va- 
.andų miego per parą, bet 
tokiems medicinos mokslas 
pataria vis dėlto miegoti 
bent šešias valandas, nes 
tiek miego būtinai reikalin
ga organizmo poilsiui.

Miegui reikalinga aplin
kos i amv’oė. Triukšmas nors *
jis miegančio ir nepažadin
tų, vistiek veikia kenksmin
gai į 
ma.

miegančio nervų siste-

Dienos lėkė greitos, lyg sparnus turėtų. Iš miškų už
sukdavo vyrai, bet Mindaugo tarp jų nebuvo. Pravažiuo
davo grobuonys svetimieji, nešdami šiurpą ir išraudami i 
žmones iš jų sodybų.

Danutė jau ir žolę po gluosniais prastovėjo, belauk 
dama. O jisai vis neatėjo, kad jai gerą žodį pasakytų ir 
kad jinai galėtų dar syki, tegu jau paskutinį, žvelgti i jo 
akis ir prisiglausti prie jo peties.

Ji šnabždėjo sau viena, žiūrėdama Į miškus:
— Kai]) gera man būtų, jeigu dar jį pamatyčiau. Ne

būtų tada man taip sunku ir liūdna, jeigu mane jau vežtų 
i šiaure ir i mirti.

I

PAVASARIO VIEŠNIA

Į vienišą slėnį atėjo mergaitė 
Iš tolimo, žydro pajūrio, 
iš liūdnojo žvilgsnio ji dalią išskaitė 
Ir ilgesiu širdį užbūrė.

Pavasario tokio dar niekad nebuvo, 
Pasaulis dar taip neatrodė:
Išsekęs upelis džiaugsmingai pasruvo, 
Daina virto žodžiai nubodę.

Dabar tai kiekvieną ir gėlę ir žiedą, 
Rods, imtum ir glaustam į širdį,
Kai naujo pavasario paukščiai tau gieda 
Tą giesmę, kur dangus vien girdi.

(Iš Alfonso Tyruolio eilėraščių knygos ”Metų vingiai“, 
kuri už 53.00 gaunama ir Keleivio administracijoje.)

— O ne! Turiu du sūnus :

Aiškėja, kad kūrybinges- 
ni žmonės miega mažiau, a- 
pie 6 valandas, bet tai ne
reiškia, kad ilgiau miegan
tieji nėra kūrybingi.

Buvo skelbiama, kad 'Įsi
mylėjusieji miega ilgiau, o 
dabar paaiškėjo, kad jie 
miega trumpesni laiką. Be 

sapnuoja,
nes jų sapnai jau yra isikū-

T, X • A, • Šiomis dienomis nepa-
Lrnas 19 metų ir Almis 17. prastas Įvykis buvo netoli ___
Vylesnysis antrus metus QujnCy įjj Automobily va-Į to. jie ir mažiau 
studijuoja aichitektuią, Al- ^javc> Bangių šeima: tėvai ir
mis baigia gimnaziją. sūnūs. Bangienė buvo neš-' niję realybėje...'

; - v. - ' čia.- Ivvko eismo nelaimė, i
..Tk aip JUS gal e aprep- ljUrjoje Bangienė buvo UŽ-* Žemaitiški virtiniai 

t. tiek pareigų n-visur suspe- bįy0 iJt,enRta
Į automobilio, ir perplėšti vi- 200 gr. (7 uncijos) miltų,

TZ . ., . , duriai. Šitokiu momentu gi-' 1 kiaušinis, drusko- Kai vaikai buvo maži, RūdjRi Rul -s buvQ rejkia d 
buvo labai sunku, daug var- Raj ir sveikas G -
go. Bet tada ir jėgų buvo
daugiau, ir entuziazmo...

— Papasakokite apie sa
vo sūnus. Kaip jie laikosi?

— Jų nevaržau. Jie atsi
veda draugų ir draugių. Jie

Įdarui: 14 uncijų varškės,
išliko ir visi kiti 4 keleiviai, 3.4 uncijos rūkytų ar sūdytų 
tik lengvai sužeisti.

LIETUVAITĖ — STALO 

TENISO ŽVAIGŽDĖ

i lašiniuku. druskos.1
1 Padažui: šaukštas sviesto, 
šaukštas grietinės.

1 Iš miltų, kiaušinio, drus
kos ir vandens užminkyti ne
kietą tešlą.

Varškę gerai ištrinti ir su-

Ji tyrinėdavo tamsą, ir kartais jai regėdavos, kad iš 
prieblandų štai išsineria jisai, aukštas ir atlašus. Antai jis 
artėja, toks didelis, visa galva prasikišęs iš rūkų, ir nuo jo 
padvelkia tokia maloni šiluma, toksai geras artumas. Ji
nai šypsosi, ir taip saldu jai širdyje. — ir taip šviesu.

Danutė dar labiau Įsistebi Į sambrėškius ir tiesia ran
kas, lyg pasitikdama, lyg trokšdama apkabinti naktį, di
delę ir juodą, — sykiu su tuo, kuris, tylus kaip migla, ar
tėja prie tėviškės gluosnių.

Suklinka išsigandęs paukštis, ir jinai krūptelia: nie 
ko tenai nėra. ir niekas i ją neina. Aplinkui vien tams’ 
naktis ir gėla.

III
Taip prabėgo vasara ir ruduo.
Vieną vakarą, kai Danutė stovėjo, laukdama p< 

gluosniais, lengva ir puri nukrito pirmoji snaigė ir sutirp< 
jos plaukuose.

Atėjo žiema. Balti aplinkui spindėjo laukai, ir žik 
stūksojo Medžioklės giria. Paskui kilo pūgos, ir nuo spei 
gų klevai ir jovarai vaitojo, kaip žmonės.

Nuo langų prapūtusi ledo gurgulus. Danutė žiūrėda 
vo i naktį Ir Į pusnis. Staugdami laukuose gaudėsi vėjai 
dideli ir galingi.

Jai vaidenosi: su tais vėjais pūgoje kaukė žmonės 
Kaukė jie lyg vilkai, tūkstančiai ir tūkstančiai jų. Vis 
jie buvo žiaurūs ir kruvini, o jų balsas buvo toks klaikus 
kad net kaulų smegenis gėlė.

Danutė viena sau kuždėjo:
— Rodėsi, kad visoje žemėje nieko nėra ir niekt 

negirdėti, kaip tik tas baisus jų rėksmas audroje ir šaltyje
(Bus daugiau)

M # ♦

("Gluosnių daina“ čia yra paimta iš to pat pavadini 
mo Antano Vaičiulaičio padavimų rinkinio, kurį galimi 
gauti ir Keleivio administracijoje. Jo kaina $2.50)

Tai kanadietė Violeta Ne
turi pilną laisvę. Bet abu ge- šukaitytė, kuri per 10 metų
rai mokosi ir žino, ko siekia jau yra laimėjusi 380 dova- maišyti^su smulkiai supiaus- 
gyvenime. - nų, nekartą buvusi Kanados tytais lašiniukais. Jei reikia

! ir JAV stalo teniso čempio- — pasūdyti.
Man lieka tik pasigėrėti su nė. Iš tešlos iškočioti 3 cm.

gyvenimu pirmyn žengian- jj ,siomis dienomis daJv. ^apie 12 colio) voIeIi ir # 
čia motina. . I vav0 B,.itų bendruomenėS supiaustyti 1 cm. (apie 0.4

vn; o.- i-o trootu., valstybių stalo tenisininkų eolio)storioj'it:neiiais. Šiuos 
, .. ,‘P P ln a P individualiose varžybose ir Pi°pa* lskocioti. ant gautų
kraštas? |ajmėjo ketvirta skritulių vidurio uždėti po

„ ... va' Motei-u dvejetas su Elena kupiną šaukšteli varškes nla-
— Su džiaugsmu skrendu eabaliaiiskaite tain nat lai 10’ krastus užlenkti ir gerai 

ten kur palmes auga. Ketu-j“ ; . 11 apspausti. kad verdant vii-
ris kartus buvau Pietų Ame-? J ~ ‘ \ . tmiai neatsidarytų,
rikoje: su koncertu Kolum-! Pažymėtina, kad ii \iole- Taip paruoštus virtinius 
bijoję ir Argentinoje, vėliau tos seserys taip pat yra ge- suleisti j verdanti pasūdytą 
drauge su Stasiu Baru Me- pos stalo tenisininkės. Flora vandeni ir virti 10-15 minu-

mu buvo nepaprastai suža-jdellirie ir Bogotoje; trečiąP?.u tun?2 laįmikl^. ? G1°‘ čiu- 
vėtąs ir orkestro.dirigentas <arta su Darium Lapinsku, J •• ų e\a» re u % oje J

T ~ TV 1 TZ ’ V bUVO V

Leonu Barausku Koiumbno

Aldona Stempužiene 
prie Atlanto

Europoje. Pietų Amerikos ( Tautiniais rūbais pasipuo- 
kraštuose ir JAV-se plačiai | šusi Aurelija Stongvilaitė 
žinoma solistė Aldona Stem-solistei Įteikė puikią rožių 
pužienė ALTos kvietimu ir j puokštę.
pirmininko A. D. Kaulakio
rūpesčiu buvo atskridinta iš! A. Stempužier.ės dainavi- 
Jlevelando į Miami, Fla.,'
•Zasario 16-sios minėjimui.

T. . -r,... , ..i Ceasar LaMonaca. kuris perLietuviu Piliečių klube JL B front teatr0 fau
nnav-n nauonau natnnnninl v . .a praleidęs simtus įvai- 

T i riąusių; dainininkų. Jis svei-
lainavo daugiau patriotinio 
urinio dainas, jas atlikda

ma su gilia rimtimi ir preci
nškumu, su kiekvienai ati- kino mūsų talentingąją so-
tinkama nuotaika ir 
nuzikiniu skoniu.

geru

Solistės viešas koncertas 
Miami Bayfront Parke pra- 
ijo triumfo ženkle. Aldona 
Itempužienė jau nepapraš
ai puikiai užsirekomendavo

listę. reiškė didelį pasigėrė 
jimą ir norą kitais metais ją 
vėl matyti ir girdėti Bay
front Parko scenoje. Tame 
privačiame pokalbyje iškilo 
idėja drauge pakviesti ir so
listą Stasį Barą viešam lie
tuvių dienos koncertui. Tai

je. Venecueloje, Argentino
je, Urugvajuje, Brazilijoje...
Per 30 dienų — 10 viešų 
koncertų, be to, pasirodymai 
TV. radijuje ir lietuviams at
skirai. Visi sirgome sugrįžę 
nuo nuovargio. Ketvirtą kal

,-ienas iš geriausiu sta-
io tenisininkų.

MOKSLININKU ŽODIS 

APIE MIEGĄ

Miegas jau gilios senovės 
žmonėms atrodė gana pa-

tą skridau ’su "Grandinėle“| slaPtinąas reiškinys, o dar 
į paslaptingesnių jį darė ivai-

Į Kolumbiją ir Venecuelą. rūs sapnai. Iš to dalinai kilo

Išgriebtus iš vandens vir-
tinius sudėti i pusdubeni ir 
apipilti tirpvto sviesto arba 
grietinės padažu.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivi. Jo kaina

iirmame išėjime į sceną, kui j didžiulė reklama lietu- 
į, miesto orkestro lydima, 
udairavo didelę ariją ’’O

Galėčiau važiuoti dabar su 
Čiurlionio ansambliu, bet 
jau pavargau. Tegul kiti dai
nuoja.

’on fatale“ iš operos "Don 
7arlo“. Antrame išėjime so- 
istė tobulai atliko ariją ”U- 
įa voce poco fa“ iš Rossini 
iperos „Sevilijos Kirpėjas“.

vių menui ir iškiliesiems mū
sų dainininkams, nes Į Mia- §ja prOga negalima nepa
ini suvažiuoja žiemos atos-, sidžiaugti ir Aldonos Stem 
togininkų iš viso pasaulio. ] pužienės trimis Įdainuotomis 

plokštelėmis, išleistomis tik

ir žmogaus tikėjimas Į po
mirtinį gyvenimą, o miegą 
net ir vadindavo mirties bro
liu. Tik naujaisiais laikais 
miegas ir sapnai pradėta ty
rinėti moksliniu metodu, ir 
jau pasiekta ir toje srityje 
gana daug davinių.

Draugiškas pokalbis

Mudvi vėl susitikome At-

privačia iniciatyva. Tai Da-j ši kartą nesigilindami Į• T • 1 A * • Jrti 4* * _ X ~riaus Lapinsko "Ainių dai

metams $7.00.

Banko plėšikas Stuart Bell. 34 
m.. Venturoi, Cal.. susituokė su 

m. Keti vra

paties miego esmę, tenorime 
tik paminėti mokslininkų 
ruomonę apie tai, kiek rei
kia žmogui miegoti ir kiek to 
miego trūkumas ar pertek

Tos preciziškas frazės išbai-į _____ ___________
urnas, tikslus interpretavi- lanto bangų skalaujamame j
nas ir vaidybinis talentas balto smėlio krante. Aldona1 dainavimu ir jos Įdainuotos 
itskleidė prieš klausytojus Stempužienė neatsidžiaugia operų arijos. Šis įnašas i mū- 
lukšto lygio ir išsilavinimo įsų kultūros lobyną tebuvo
lainos menininkę, ir sukėlė mriu vandeniu, braido mau- galimas padaryti tik pačių _

dosi, taškosi, per dienas menininkų lėšomis ir su sva-^ ? o,g n 
saulėje ir atrodo, kaip tam- ria ne kokio milionieriaus. į Seniau buvo manoma,
siaodė indėnė. Į o buv. savanorio Juozo Ži- kad kuo ilgiau miegi tuo ge- Thais Gratton, 37 m. Bell _

(linsko parama, kuris dabar riau, tuo labiau pailsi kūnas nuteistas kalėti 5 metus, bet tei- 
— Atostogauju po kon- pensininkas Clevelande. i ir protas. Paskutinių laikų sėjas sutiko ji išleisti iš kalėji-

certo, uliojū,'po šešis kartus studijos parodė, kad ilgas mo "medaus mėnesio“. Po to
'maudausi, garbinu saulę... J. Narūne ir trumpas miegas sveikam jis vėl turės grįžti Į kalėjimą.

nos“ su A. Stempužienės Į-

lius kenksmingas ar naudin-
isuotini entuziazmą. Amfi- 
eatras, kuriame telpa keli 
ūkstančiai publikos, pra
plyšo plojimų audra, — 
klausytojai susijaudinę kilo 
s kėdžių ir triukšmingai 
šaukė: bis, bravo!
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Vietines žinios
-4

RELIGINĖS MUZIKOS davinį atliko gana preciziš-'
KONCERTĄ PRISIMINUS kai ^raiškingai. nesunkiai 

nugalėdamas veikalo tech
nikas vietas.Kovo 28 d. 3 vai. popiet 

So. Bostono šv. Petro para
pijos bažnyčioje Įvyko dide-1
lio masto koncertas, kurio z " x.t'. ”'7'“i
negalima nustumti užmarš-Naa ' \a tlef l)aJe&u.s’ ka(H 
tin. Ypač, kad patys iškilie- "eb!o«lauf.“z Plūsmą Ar-j 
;; ii,. ,„;Lui KnvAHtngtono filharmonijos cho-,

Tenka pabrėžti, kad ir 
Šv. Petro parapijos choras

Ji
A

šio Koncerto taškai buvo, . ... ..
Dvoržako oratorijos ”Tei™tus ,atllk° savo vaidmenį j

Deum Laudamus“ atlikimas 
ir didžiojo mūsų vargonų so

piame bendrame ansambly.

Fasigėrėtinai savo solo 
i partiją atliko Daiva Mon- 
į girdaitė. Jos tobula frazuo-

T .. - , • , „ i- tė ir lygus, skambus balsasJau pasidarė lygirtradi-! .. .-& ’ .1 j gražiai prasiverždavo pro
orte

4
i Io vietose.

listo Zenono 
Iv va vi mas.

Nomeikos da-

ONAI JURKŠTAITEI - BUK1ENEI

maus Miami. Floridoje. jos vyrai Petrui, broliams 

J o n ui. Ignu i. brolienei M. J u r k š t i e n e i 

ir ki.ier's giminėms reiškiu gilią užuojautą ir kartu su 

jais liūdžiu.
V. Rušinskas

"Laisvės“ 60 m. sukaktį 
labai "pučia“ ir Lietuvoje. 
Ją minėjo balandžio 6 d. 
Respublikinėj bibliotetoj, o 
balandžio 8 d. minės Vil
niaus universitete, kur bus

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

TĖVIŠKĖLĘ AS REGIU, Jūsų mažieji apsidžiaugs,
Imsrys. 40'psl., kaina $1.-i gavę gražią Stasės Petsrso- 
eilėraščiai, parašė Pranas n*enės eilėmis parašytą pa-
VAKARĖ BANGA, lvri- “R* LAUMĖ DAUMĖ.

Knyga gausiai iliustruota, 
kieti viršeliai, kaina

$4.00.

net U paskaitų Ki rnasisžo-i k ‘ . Tulauskaitė.',
df tars patsj rėkto, ius prof. ,2; , kaina $ž fl# : Uta.

' dr. J. Kubilius 11 ■<>•««AUKSINIAI RAGELIAI, flyrika, Pranas Naujokaitis,'

Jis re prieš seno amžiaus 

vairuotojus

64 psl., kaina $2.00. j LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
EIlJĖKAščIŲ RINKINYS,; Turime Lietuvos žeanėla- 

Steponas Strazdas, 
psl., kaina $2.50.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M ;
Vaitkus. 86 psl., kaina 
$1.50.
Poilsis ant laiptų, Vytauto j m a 4. i

Karoso eilėraščiai, 50 dide-į 1 CSUdlTldlId^
; dideli puslapiai, šio įžymaus į lio formato puslapių, kaina

i Įsigykite teisininko P. Šulo
SIDABRINĖS KAMANOS, j parengtą leidinį "Kaip su- 

Kazio Bradūno eilėraščiui daromi testamentai“. Tai la-

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei 
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ja galite 
gauti už $2.00.

PAULIUS AUGIUS, 284

159;į pių — už 50 centų, už $2.50
(sulankstomas) ir už $3.50 
(dieniniai i
t*******#****************#******.

Balandžio 25 d. 3 vai. po 
j nietų Šv. Kazimiero parapi-l 
jos salėje Brocktone Juliaus 

automo-' Gaidelio vadovaujamo para-, 
viršinin-' PB0S choro koncertas.

Mums rašo Mas 
bilių registracijos 
kas Richardas L. McLaugh- 
hn, prašydamas paskelbti, 
kad kažkieno leidžiamos pa
skalos, jog. esą. jis siūląs 
išleisti įstatymą, kuriuo būtų

vai. po' dailininko paveikslai ir A. $4.00.

prasiverždavo ....
ir išlaikydavo dinami-;uzdr.ausJa automobilius vai- 
siausvynį subtiliose so- 1U0.t! senesniems Kaipbo m 

“ ‘ amžiaus žmonėms. Tai yra i
j melas.

. Į Benediktas Povilavičius! McLaughlin rašo. kad yra i 
tas choia> yia atliKęs meletą . ;mpOnavo savo sodriu balsu, i tūkstančiai gerų vairuotojų 
koncertinių mi&ių n oiaton- išraiškingai atlikdamas ne-1 70 ir 80 metu

Balandžio 25 d. 
pietų Jordan Hali Aušros Kurausko bei T. Valiaus 
Vedeckaitės - Riegle (sop- straipsniai, puošniausia kny- 
ranas) koncertas. j a, kaina $17.50.

kad Šv. Petro naram-1 i.

rengia
cija, a
jos choras kasmet
vieną dainų ir vieną religi- į PUi?iaub\ 
nes muzikos koncertą. De
šimties metų laikotarpyje

* ♦ *

Balandžio 25 d. Sandaros 
salėje balius Sandaros mo-. 
teių klubo našlių karalienei 
pagerbti.

Poezijos knygos

premijuotas rinkinys, 94 
nei. kaina $2.

bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary-

GĖLIŲ KALBĖJIMAS. Jo-j ti testamentą. Ten yra ir tes- 
nas Mekas, 32 psl., kai-1 tamentų pavyzdžių. Jos kai
na $1.00. 1 na — $3.00.

■z*##***#*#**#**#*##**##************'

jų, bet pastarasis koncertas 
ir savo apimtimi yra išskir-. 
tinas, šį kartą mūsiškis cho-Į 
ras pasikvietė talkon dar 
ir amerikiečių Arlingtono1 
filharmonijos chorą ir Berk
lee muzikos kolegijos simfo
ninį orkestrą. Taigi susida
rė daugiau nei šimtas prog
ramos daiyvių.. Solistai bu-j rjnas taip pat orkestro tech- 
vo Daiva Mongirdaitė ir Be- Į nfškas pajėgumas ir intona- 
nediktas Povilavičius. cjja.

ilgą. bet 

Berklee muziko

Koncertą pradėjo Zeno
nas Nomeika J. S. Bacho 
Preliudu ir Fuga A-Minor. 
Pradėjo temą gana 
tačiau fūgą grojo jau žymiai | liūną, 
greitesniu tempu, negu yra i

amžiaus, o at-
POEZIJOS PILNATIS,

• Bernardo Brazdžionio poe- 
5 d. sukako 601 zijos'rinktinė, kurioje sutal

pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai- t 
na $10.00? $

Broliai balti aitvarai.! * 

Henriko Nagio elrėraščiai.

’ LAISVEI“ 60 METU

Balandžiounkįą solo partiją.i skirais atvejais net arti 90 į
: metų. bet yra ir blogų vai-' metų, kai Bostone pasirodė 

kolegi-; ruotojų. kurie neturi net 40 J socialistinės minties laikraš-
į jos orkestras, kurio vadovas metų. žodžiu, geras ar blo-i tis "Laisvė“. 1919 m. ”Lais- 
vra Jeronimas Kačinskas,: gas vairuotojas gali būti ir vė“ buvo perkelta i New 
koncertmeisteris Edward J.' jaunas ir senas. Tai pareina’ Yorką. kur ji ir šiandien te- 
Carlson, tiksliai lydėjo so- nuo jo fizinio ir dvasinio bėra.
iistus ir chorą puikiai išba-' pajėgumo.
lansuota dinamika. Pažymė-i McLaughlin dedąs pa-

' stansrų, kad būtu išleistas i-
, statymas, kuris įpareigotų
j gydytojus pranešti Viešo-
sveikatos ištaigos viršinin- j ,, ., v.Meldžiamas įcleias savo

"Laisvė“ dabar yra akla 
maskvinių idėjų skelbėja.

aitvarai, i j
ii

Prano Gailiaus iliustruoti *

Jai visada buvo viskas šven- i na $5.

72 didelio formato puslapiai 
puošniai išleista knyga, kai-

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

i

i**

s**
i*

173 Arthur St.. Brockton. Mass. 02402. Tel. 586-7209

Malonu buvo matyti pir
muose smuikuose talkinin-
Kaujant oikestiui ir mūsų — epileptikus, sergan- 

iamiab < smuikininką Izidorių A asv- ^ius glaukoma, turinčius 
; perdaug aukšta kraujo spau
dimą ii- panašius.

ta. kas iš Maskvos įsakoma, 
ir niekad nedrįso iš ten

kui asmenis, nebegalinčius! skR^^amas . .
saugiai vairuoti automobi- P10R pakeiti, kntiskai jas 

epileptikus, i vertinti.

įprasta, lyg norėdamas su-" Kai lietuvių menine veik-
efektyvinti Bachą. Žinoma, palengva blėsta arba tik 
jam tai leidžia daryti jo di- didelėm atskirų žmonių pa
kelė pirštų ir kojų technika, j stangom dar vegetuoja, toks 
o pagaliau — gal ir šio am- i koncertas buvo didelė atgai- 
žiaus koncertų klausytojui i va, ir šia proga telieka tik 
gyviau pagrota Bacho temų ! pareikšti pagarbą kultūrin- 
pynė yra priimtinesnė. gai lietuviškos parapijos ir no Lietuvių Piliečiu dr-jos 

šio renginio vadovybei. ; III aukšto salėje Baltijos ir 
Žalgirio tuntu tradicinė Ka

Bostono
PARENGIMU

KALENDORIUS

Balandžio 4 d. So. Bosto-

Visai kitaip Z. Nomeikos
prieita prie C. Francko pir-į V.A. Į
mojo choralo E-Major, ku-; ;
riame jis parodė puikų suge-! Kaziuko mugėj buvo visko,
bė’įimą interpretuoti visai' ... , , T . _ ,T
skirtingą stilių. Jis pagilino i Bostono skautai kasmet radijo valandos Laisves \ ar-
Francko romantizmą tempui ruošia Kaziuko mugę. Šie- {’? ko?c^'5a?v. 
keitimais, frazių pagreitini^ * met ji buvo balandžio 4 d. Lietuvių Piliečių d-jos salėj.
mais ar retinimais, staigiais į So. Bostono Lietuvių Pilie--,—---------- -—---------—_
ar laipsniškais dinamikos! čių dr-jos salėje. Ji visuomet!
bangavimais.. Šalia to. pa-yra gausiai lankoma. Pilna 
grindinės veikalo melodijos ! salė buvo ir šiemet. Ją ati- 
buvo gyvai išryškintos dai-į darė iš Worcesterio atvykęs į ja 
nuojančiais vargonų regist-: vyr. skautininkas P. Molis.
rais. lT-. j - - i *ant: Ir šiemet buvo daug ivai-J 

Ypatingai pakiliai Z. No-1 rių ir gražių skautų paga-t
meika pagrojo Jeronimo mintų dalykų. Ypač Židinio;

ziuko mugė.
* ♦ #

Balandžio 18 d. Lietuviu

PRAŠYMAS

‘Keleivio" udministraci* 
prašo gerb. skaitytojus

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

Nemarioji žemė, Lietuva 
Rojui Mizarai mirus, svar-! pasaulinės poezijos posmuo-

i

biausias "Laisvės“ ramstis 
beliko Antanas Bimba.

Jos pirmasis redaktorius 
buvo A. Antonovas-Montvy- 
das. 10 metų ją redagavo L. 
Pruseika. vėliau A. Paukš
tys, K. Vidikas, R. Mizara.

i .

se. sudarė Alfonsas TiruoLs. 
176 psl., kaina $5.00.

Po Dievo antspaudais. 
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

*
***$%

!l

SAVAITRAšT I S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdonuy nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
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, LaSalle-Montreal, 690, Quebec, CANADA

Kačinsko "Improvizaciją gaminiai turėjo didelį pir-; 
vargonams“, išvystydamas j kėjų pareikalavimą, 
lakią techniką 'ir tinkamai;
pai inkdamas spalvas, kurios1 _ Šiemet mugėje dalyvavo 
atitiko šioms kontrastuojan-; Jūrų skautai. Jie siūlė savo 
čioms impresijoms ir ritmi-

Serb
į kurie keičia adresą, prane 

naująjį adresą neuž 
nnir*ti naraivtJ ir sena fi- 

Nepamirškite parašyti 
Oašto numerio — Mp code.

specialybės gaminius, susi
jusius su jūra — visokius 

! papuošalus iš sraigių kiautų! 
Antroje koncerto dalyje' ir kitokius.

buvo atlikta A. Dvaržako o-! J
ratorija "Te Deum Lauda-j 0 neseniai susikūrusiai 
mus“. Jungtinis Šv. Petro; skautams padėti Grandžiai 
lietuvių parapijos ir Arling-1 a^ov’avo Eikinas su
tono filharmonijos choras,! Er. Šimkum. Jie apsirengę 
Berklee muzikos kolegijos; kaip tikri kepėjai čia pat ke- 
orkestras ir solistai D. Mon-iPė gardžius žagarėlius. Jų 
girdaitė ii- B. Povilavičius J.! gaminiai taip pat turėjo di- 
Kačinsko vadovybėje šį nuo-'paieikalavimą. Be to, 
taikingą veikalą gausiems

niam veikalo įvairumui.

išalkusiems galima buvo pa- 
klausytojams pateikė tiesiog ti gaidžius pietus 1
pasigėrėtinai. O tai nepa- bu\o dešrų su kopūstais, ba. _ - lortnnlni n* inc/^Irni

RADUC PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijt 

-’rograma Naujoj Anglijo, 
š stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie- 
iiais nuo 1 iki i ;3U vai. die 

ią. Perduodama: Vėliausių 
□asaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
įos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic FIcrists gėlių ir dovs 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
vvay, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gauna 

Į ras ir Keleivis.

. f

nepa
prastai efektingas kūrinys. 
Jame Dvoržakas jau yra at
siskleidęs visame savo tau
tiniai romantiniame stiliaus 
ryškume. Čia puikiai yra iš
naudota chorų, orkestro ir 
solistų kaita, kuri labai na
tūraliu ir meistrišku būdu 
sutampa kūrinyje su tekstu. 

Jungtinis choras savo už-

landėlių ir visokių skanumy
nu.

NENUSIMINKIIE’.

Galima pagelbėti sergantiems 
Į reumatu, rankų ar kojų skaus- 

Suvaidintas ir Meškiukas mais, nutirpimu, jaučiant nuo- 
Rudnosiukas, kuri režisavo jį^Į, EEF RUB mostis da„.
St. Subatienė. : gumai pagelbsti. Užtikrinam pa-

' sėkmes, arba gražiname pinigus.
Ir ši mugė parodė, kad Siuskite $5, gausite vaistas

Bostono skautai gražiai dir- su "“Roy’Ji^HROOtClS 
ba ir yra nusipelnę visų mū- Nortfl gta", P.O. Bos 9112 
sų paramos. Newark, NJ. 07105

Ar turite

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

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos“.

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.
Rugpiūčio grupei registrac 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 Broadvvay,

South Boston, Mass. 02127
T e le fonas: 268-8764

u
SLA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met | tarnau-ja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS 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 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTAL# APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

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

» i 9
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Vietines žinios I
Atvyksta Montrealio vyrų 

oktetas

Kai 196S m. pavasarinia
me Laisvės Varpo koncerte 
programos dali atliko ?dont- 
realio vyru oktetas, jis tiek 
patiko koncerto rengėjams 
ir publikai, kad buvo iš kar
to ryžtasi tą oktetą pak\ les
ti platesnės programos atlik
ti. Tą sumanymą norėta i- 
vykdyti pernai, bet prieš 
pat koncertą ligos okteto na
riu tarpe tą reikalą taip su
jaukė, kad to koncerto prog
ramos atlikti reikėjo kviesti 
kitus, atidedant okteto pasi
rodymą vėlesniam laikui.

Laimei, ilgai nereikėjoj

laukti, nes oktetas sutiko Įsi
jungti i Lietuvių radijo va
landos Laisvės Varpo kon
certą, kuris ivvks balandžio 
18 d. 3 vai. po pietų So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje, trečiame aukšte. Ten 
jis atliks J. Gaidelio, B. Dva
riono. Vk Jakubėno, J. Šve
do. Br. Budriūno, K. Kavec- 
ko, E. Gailevičiaus, Paltana
vičiaus, Juozaičio. Baumilo, 
žižiūno. Linkę, Strausso ir 
Offenbacho kūrinius. Tris 
dainas oktetas atliks su so
listu A. Kebliu, tris su solis
te Gina Butkute - Čapkaus- 
kiene. o viena daina su a- 
biem solistais. Programoje 
— maišai. lyrinės dainos ir

kitų nuotaikų kūriniai.
Oktete dainuoja: pirmai

siais tenorais — A. Gudas ir 
K. Bulota, antraisiais teno
rais — A. Rusinąs ir A. Ur
bonas, baritonais — H. Cel-
torius ir A. Jankus, bosais— (1G8 n St., So. Bostone) 
\. Kačergis ir P. Žukaus- rengia pokyli buvusiai pil
kas. Okteto dirigentė yra rnininkei Cicilijai Šilalienei 
M- D. Rock. • į pagerbti. Bus gardžių val

aisi kviečiami skirti ba- gįų, o taip -,at ir proga pa- 
landžio 18 d. reto Įdomumo šokti.
ir Į v airumo koncertui.
Po programos veiks valgių, ■ C. Ši'alienė posto mote- 

programos veiks valgių ir įims pirmininkavo 1966 m., 
gėrimų bufetas, šokiam gros 3 metus buvo iždininkė, o 
\Vorcesterio lietuvių jauni- dabar jau ketverius metus 
mo orkestras, plačiai žino- eina sekretorės pareigas., 
mas R & M trio vardu. ! Suffolk apskrities 7 apylin- 

K. kės taryboj ji eina ir mar- 
Arch. J. Okunis Bostone j šalkos Parei£as-

Praeitą savaitgali Bosto-i Pokylio bilietus galima Į- 
ne viešėjo architektas Jurgis sigyti iš pirm. M. Plevokie- 
Okunis, kuris čia iš Nevv nės ar komisijos narių — 
Yorko buvo atvykęs savo I. Kentienės. A. Ambrozie- 
motinos ir bičiulių aplanky-' nės. H. Ruthienės, C. Jane- 
ti. liūnienės.

Dariaus posto moterys 

pagerbs C. Šilalienę

Stepono Daliaus posto 
moterys balandžio 17 d. 6 
vai. vak. posto patalpose

Buvo sunegalevęs
S. Griežė-Jurgelevičius

Mūsų Įstaigos bendradar
biui Stasiui Griežei-Jurgele- 
vičiui .vlass. General ligoni
nėje praeitą savaitę padary
ta operacija.

S. Griežė yra dzūkas, jud
rus žmogus, todėl ir ligoni
nėj negali ilgai ištverti: kai 
laikraštis pasieks skaityto
jus, jis jau bus namie.

Iš anksto sveikiname svei
ką sugrižusi!

Marija Jansonienė grižo 
iš ligoninės

Marija Jansonienė, dau
giau nei porą savaičių pra
leidus Carney ligoninėje, 
jau grįžo namo ir sveiksta 
savo vyro dr. E. Jansono 
globoje.

Linkime gerai sustiprėti 
ligi vasaros sezono Cape Co- 
do ” Audronėje“.

: Jaunimas kviečia i Velykų

stovykla
I Į

Tai bus šokių vakaras, pa
vadintas ”Velykų stovykla”, 
Velykų sekmadienį, balan
džio 11 d. 7:30 vai. vak. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos III-jo aukšto salėje.
Bus ir laužas bei pavakariai. 
Įėjimas $2.75. Pelnas skiria
mas Lietuvių jaunimo infor
macijos centro biuleteniui, 
kuris leidžiamas Bostone, 
redaguojamas Gintaro Ka
roso ir kitu.

Į
Streikuoja Edisono 

darbininkai

Gal paskutinis koncertas

Balandžio 1 d. Jordan 
Hall salėje buvo Baltų d-jos 
45-sis koncertas, kūno pro
gramą atliko jaunas lietuvis 
pianistas Manigirdas Mote- 
kaitis. paskambinęs 12 kom
pozitorių kūrinius, jų tarpe 
V. Jakubėno, G. Gudauskie
nės, J. Gruodžio ir J. Ka
činsko.

Koncei tų išlaidos labai di
delės, rengėjai turi nuosto
lių, todėl kyla klausimas, ar
kitą sezoną tuos koncertus 
begirdėsime. Būtų gaila, jei
gu jų nebūtų.

Penktadieni sustreikavo ' — —--------- ---------- ■.
i Edisono elektrainės darbi- .............. ...»
i ninkai. Administracija sako. i Uv' <1'rba"'“>s ies-
; kad elektiainė nesustos tie- i ko S"- Bost"ne prie j“™81 
kusi elektros. Čia dilba bariu buto. Skambinti vakarais 
4.100 samdinių. po g vai. tel. 731-1174.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St. 

VVORCESTER, MASS.

Tel. SVV 8-2868 
yra vienintele uiiciaii jsuu- 
ga VVorcestery, Kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog i* vY crces- 
terio j Lietuvę ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai aueina greitai it 
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairiau-, * 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų! 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemorais karnomis. 

Vedėja B. Svikliene

Telefoną.-*: AN 8-2805
Dr. Jos. t. bonovar 
Dr. J. Pašakarni*

ĮPĖDINIS
CPTOMETRISTAS

Va!f>rt<ins:
nuo 9 va’, ryto iki 5 vai. vak. 

Trečia-’ieniais nepriimama 
447 BROADVVAY 

St uth Boston, Mas?

TEL. AN 8-2124

fPr. Amelia E. Rodd
(RUDOKiUTĖ)

0P10MKTRIST1
Vaiandos:

nuo 10 rv+o iki 6 vakaro 
I rečiad.eniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS-

t***^-***#*****#***-?***********^, e kardelienes dainų 
PLOKŠTELĖ

H

u

i
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South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARUH1BALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienu įspėjimo indelius moka

už visus kitus indėlius moka

51®
514%

Peter Maksvytis
Csrp*nter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisyme, remon
to ir projektą' imo darbus iš lau
ko ir viduje, jryvenarnų namu ir 
biznio pasV.rt,, pas-al Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 8 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai*
$ Rūpastingai taisome laikrodžiu*
* žiedus papuošalus

* 379 W. BROADVVAY
| SOUTH BOSTON
I Tet A N S-4649

Knyga yra geriausias žmogaus drangas;;

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Rankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši račiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikal bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš 210,000,000

4
► Dažau ir Taisau į
► Namus iš lauko ir viduje. * 
Z Lipdau popierius ir taisau, 
t vis Ką, ką pataisyti reikia. 
f Naudoju tik geriausią

medžiaga.

h <1*
B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
l'a.rdu&ia.ine tiktai vaistus, išpildome gydytojų r* 

ceptaa ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Eoseng&rd, B. S., Reg. Pharm.

J82 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6023

Nuo 9 ral. ryto iki 8 vai. v_ išskvrus Šventadienius ir sek»

8!?
r

tt -.-r -rr

M&TOiLC
641 E Broadvvay

ne.
So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-488
. J*_ĄL .

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

Elood Syuare
H ar d įvare C o.

Savininkas N. J. ALEKNA
62b EAST BROADWA1 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN S-4148 

Ssnjsmin Moore Dažai 
Popieros Sienonis

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys narnami 

Reikmenys plurr,beriama 
Vf,nHe geležies daiktai

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde- 

i lienės Įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

Real Esi ate & Insurance 
321 Country Club Rd. 

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

fe Į ATLAS PARCELS CO. 

K; 82 Harrison Street, 
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
f. Tiesiai iš VVorcesterio siun
toj’ čiam įvairius siuntinius į Lietu 

V'U b" kitus Rusijos valdomu? 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami 
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 

i sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway 

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

Gana
nereikalingsi 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 metu garantija.

Savybės:
I’roduklingumas

Grožis
Ekonomija

Paskutinė modernaus alvva šild\mo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. (įuincy. Mass. 02169 
Alvvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną

Skambinti telefonu: 436-1204

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

&FUEL CHIEF
1 Oil Heating Eųuipment F

I

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 
į VAIRIAUSIAS 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- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone J

Darbo vau..«uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5 
8—12

390 W. Broadway 
So. Boston. Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visu skyrių vedėja .Aldona Adomonis

**********^
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