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Panaikino kelionės suvaržymus, nori užmegzti pre
kybinius ryšius ir linksta Į kitas nuolaidas. Kinija kolkas ' 
pakvietė pasisvečiuoti dar tik Amerikos stalo tenisininkus. )

JAV ir Raudonosios Kini- dažnai galingas pasidaro ir’ 
jos nesantaika tęsėsi jau la-1 "teisingas“ bei vertas pagar
bai ilgą laiką, net nuo 1948 bos ir draugystės. Tokia pa- ', 
metų — i 
džios Įsigalėjimo Kinijoj ir 
Čiang Kai-šeko pralaimėji
mo. Per visą tą laiką gana 
daug politinių bei karinių i- 
vykių tą apiejų kraštų nea
pykantą dar labiau sustipri
no. JAV pripažino tik Tauti
nės Kinijos vyriausybę, pri
siglaudusią Formozos salo
je, ir jos atstovybę Jungtinė
se Tautose. Komunistine Ki
nija i Jungt. Tautas JAV pa
stangomis nebuvo įleista. 
JAV laivynas saugojo For
mozos salą nuo komunisti
nės Kinijos pasikėsinimų. 
Be to. prie geresnių santykių 
neprisidėjo ir Raudonosios 
Kinijos vaidmuo Korėjos ka
re, o taip pat ir dabartinė jos 
parama šiaurės Vietnamui.
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Komunistų kongresas 
sustiprino Brežnevo sostą

Brežnevas iškeltas "aukščiau lygių“. Padavimas Poli
tinio biuro narių skaičius jo šalininkais. Kosyginas nusmu- 

į ko į trečiąją vietą. Pakeis partijęs bilietus.

Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos 24-tasis kong
resas, trukęs apie 10 dienų, 
pagaliau pasibaigė, ir dabar 
bandomas suvesti jo nuveik- 

! tu darbu balansas, i z z
, Kaip viešai skelbiami da- 
j viniai rodo, tuo tarpu sovie- 
1 tinėje sistemoje ir 
riausybėje sensacingesnių 
pakitimų dar neįvyko. Gal 
vertas dėmesio tik tas fak
tas, kad dabartinis partijos 
generalinis sekretorius Leo
nidas I. Brežnevas ne tiktai 

ilgos ir sunkios ligos mirė1 buvo patvirtintas senose sa- 
prof. dr. Pranas Padalis, t

■ profesoriavęs Kauno, Vil
niaus ir Detroito universite
tuose, kurį laiką dirbęs A- 
merikos Balso radijo prog
ramose, Ųietuvių Fronto Bi
čiulių įžymus veikėjas, Ak
tyvistų fronto vienas iš or-i 
ganizatorių ir aktyvių vei
kėjų prieš bolševikus 1941 
metais.

nuo komunistų vai- i sidarė ir demokratijų nekęs- j 
................... ta komunistinė Kinija, kuri i

ptl J laikotaipj geiokai pV'į Dešinėje lt. William L. Calley, karo teismo nubaustas kalėti už civilinių žmonių žudynes 
stiprėjo ir pasigamino net ir Į J 
atominę bombą. Taigi, su jai 
jau prieš kelerius metus už-; 
mezgė diplomatinius ir pre-i 
kybos santykius kelios Va-' 
karu valstybės, o dabar, pa
sirodo, jau ir JAV ėmė ties
ti tam visada buvusiam savo 
pikčiausiam priešui ranką... M. Saulius

Tai vyko gana palaips
niui. Palyginus dar neseniai 
JAV diplomatai prasitarė,: mas čelistas Mykolas Sau
kai! Amerika beveik sutiktų,: liūs, 69 m. amžiaus. Velionis 
jeigu Jungtinėse Tautose bū- nuo 1951 m. grojo Denverio 
ių atstovaujamos abi Kini- ■ simfoniniame orkestre. Ne- ‘ tas 23 pėdų gylio grioviais, I

i 
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Deja, politikoj ii- tarptau
tiniuose santykiuose labai

Salvątore Allende. Apačioje sa
vivaldybių rinkimuose balsuoja 
aštuoniolikmetė Gloria Leon. 
Tokio amžiaus piliečiai pirmą 
kartą gavo tą tėisę. Kairiųjų ko
alicija surinko apie 50 procentų 
balsų. Prezidentas pareiškė, kad 
tai paskatinimas sparčiau vyk
dyti pramonės nacionalizaciją ir 
žemės reformą.

:ą

1 ... Pietų | 
Vietname iki gyvos galvos. Dėl (o teismo spren dimo visuomenė pasidalino Į dvi dalis — už ir 
prieš. Kairėje Calley sekretorė Shirley Seiveil atplėšinėja gautus užuojautos laiškus. Kaikuriuo- 
se jų yra ir pinigų gynybos reikalams. Numato ma išleisti net ir knyga apie šią bylą.

Mirė čelistas Vulkanas Etna

pradėjo veikti
i Europoj aukščiausias vul
kanas Etna (Italijoje) jau 
kuris laikas vėl grėsmingai 
veikia. Jis yra 10,902 pėdų 
aukščio ir visas išraižy-
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jos: komunistinė žemyno ir priklausomoje Lietuvoje jis 1,450 laipsnių karščio lava 
tautinė Taiwano salos (F01-: grojo radiofono ir kt. simfo-' nuteka iki 6,500 pėdų aukš- 
mozos). Po to prezidentas. niniuose orkestruose ir buvo čio. Žmonės .aplink Etnąne- 
Nixonas savo kalboje komu-1 aukšto lygio čelistas. 
nistinę Kiniją pirmą kartą, 
pavadino "Kinijos Liaudies Iš P, Vietnamo grįš 
Respublika“ ir priedo—tuoj Į 
panaikino visus buvusius su-' d ar 100^000 karių 
varžymus JAV piliečiams1 
keliauti i Kiniją. Neabejoti
na, kad JAV biznieriai, iš
kišę savo ranką pro vyriau
sybės skverną. Kinijos ko-

Ilgai sirgęs, balandžio 6 d. 
Denvery, Colo., mirė žino-

>Mirė profesorius

Pr. Padalis
Balandžio 5 d. Detroite po I

I
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Prezidentas Nixonas pa-, 
skelbė, kad iki šių metų 

l gruodžio 1 d. iš Vietnamo 
j bus grąžinta dar 100,000 ka- 

munistams pažadėjo dar irj1^’ ^acja ten beliks tiktai 
apčiuopiamesnės naudos, i ^^4,000 Amenkos karių. 
negu tik žodiniai kompli
mentai...

Pagaliau pirmą kartą Į tas 
JAV šypsenas reagavo ir ko
munistinė Kinija. Praeitą 
savaitę jos stalo tenisininkų 
grupė pirmą kartą pasirodė Į 
tarptautinėse rungtynėse Ja-' 
ponijoje ir čia susitiko su a- 
merikiečiais. Nors kinai lai
mėjo pirmą vietą, o ameri
kiečiai 24-tą, bet visa JAV 
15 asmenų teniso grupė bu
vo pakviesta į Kiniją drau
giškų rungtynių, čia ameri
kiečiai buvo labai manda
giai sutikti, pavežioti ir pa
globoti. Ta proga subėgo Į 
Kiniją ir JAV žurnalistai, 
kurie savo spaudoje dar pa
didins "šviesios ateities en
tuziazmą“. Tuo tarpu telie
ka tik palaukti, kas dar bus 
toliau.

bas, ieškosiu jiems naudingų 
susitarimų su Vakarų Euro
pa > JAV-bėmis ir neleisią 
savo satelitams nukrypti nuo 
linijos ir, reikalui esant, pa
sistengsią net jėga tokius 
eretikus sudrausti. Savaime 
aišku, satelitus laikysią ir 
ekonominiu požiūriu tvirtai

jos vy- prilįstus prie Sovietų S-gos.

gyvena aukščiau kaip 3.000 
pėdų. Kolkas jiems pavojaus 
dar nėra. Turistams leidžia
ma prieiti prie pat 165 pėdų 
gylio kraterio ir stebėti ne- 

j paprastą vaizdą.
i Paskutinį kartą Etna bu
vo smarkiai išsiveržusi 
metais. Mokslininkai 
čiuoja, kad per visą 
"gyvenimą“ Etna yra 
lava užpylusi mažiausiai mi- 
lioną žmonių.

1960 
sk al
savo 
savo

Prezidentas nenurodė da
tos, kada bus iš ten išvežti1 
paskutiniai Amerikos ka- IA. Calley prokuroro 
riai dėl to, kad tai būtų labai 
naudinga žinoti priešui. O laiškas prezidentui 
neišmanėliai ar kaikurie blo- į .
gos valios kongresmanai ir ^-e^- Calley bylos proku- 
kiti dėl to puola prezidentą.' roras l;aP- Daniel parašė 

, . prez. Nixonui protesto laiš-

^Reikalauja Hooverį 

pasitraukti
Demokratų vadas kongre

se Hale Boggs iš Louisianos 
reikalauja, kad FBI direk
torius Edgar Hooveris pasi
trauktų iš pareigų. J. Boggs 
kaltina HooverĮ, kad jis pa
vedęs FBI agentams sekti 
kongresmanų ir senatorių

ką dėl šio Įsikišimo į Calley 
bylą. Prezidentas savo Įsiki
šimu pakenkęs teisingumo 
procesui. Prokuroro many-

Suomija valdysis 

be komunistų
Suomijoje sudaryta koa^l mu’ prezidentas turėjęs gin- 

licinė vyriausybė, kurioje I teismo sprendimą, o ginti 
nėra komunistų. Jie 5 metus! re’škia ginti tokį el-
buvo koalicinėje vyriausy-! £esi ir nusikalstamus veiks- 
beje, bet, matyti, Maskvai j mus> kokius vykdo priešai. 
Įsakius, iš jos' pasitraukė.! Tada negajima esą reikalau- 
Šeniau jie veržėsi i valdžią, i kad priešai žmoniškai 
tikėdami, kaip ir kitur, visą j 
ją užgrobti Į savo rankas, 
bet pamatę, kad Suomijoje 
to nepavyks pasiekti, pasi
traukė iš koalicijos.

Bet diplomatiniai kores
pondentai jau dabar bando 
numatyti ir artimesnės atei
ties žingsnius.' Sakoma, kad 
JAV panaikinsianti preky
bos suvaržymus, taikytus ko
munistinei Kinijai. Gal dar 
būsianti paskelbta pasenu
sia ir vadinamoji Formozos 
Rezoliucija, kuria JAV Įsi- 

! pareigojo ginti Tautinės Ki
nijos valdomas salas; nes, e- 
są, tų salų dabar niekas ne-, 
puola. O jeigu Kinija dar su-j
tiktų kiek apraminti Šiaurės flirte Kinijai rūpi užsitik- 
Vietnamą ir ji pastūmėti į i'inti savo užnugario saugu- 
taiką, tai gal JAV užmerktų mą. jeigu tektų susiremti su i 

1 akis ir neprasižiotų, kai ne- Sovietų Sąjunga. __ •

Jie turėjo 3 ministrus. Da
bar jų vietas užėmė social
demokratai. Vyriausybė tu
rės parlamente 108 savo rė
mėjus iš 200 atstovų.

i
trukus iš J. Tautų Saugumo 
Tarybos būtų metamas lau
kan Tautinės Kinijos atsto
vas ir jo vieton sodinamas 
Mao Tse-tungo atsiųstasis.

Neabejotina, kad šitame

i žmoniškai 
elgtųsi su mūsų belaisviais. 

Kap. Daniel dabar išeina 
; Į atsargą.
j

Gegužės vidury JAV paštas iš
leis šitokį ženklelį. Jo kaina 8 
centai, ir jį jau turėsime lipin- 

1 ti prie paprasto vidaus uždaro 
laiško. Dabar lipdome (> centus. 
Viršuje Čilės prezidentas dr.

EISENHOWER-USA
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vo pareigose, bet dar gero
kai moraliniai kilstelėtas Į 
viršų, kad prasikištų virš vi
sų kitų sau "lygių“. Tokiu 
būdu po Chruščiovo laikų 
pirmą kaitą vėl iškelta "as
menybė“ — komunistų par
tijos ir, žinoma, ta pati tik
roji ir visos valdžios galva. 
Jis pirmas įrašytas politbiu- 
ro narių sąraše ir tai buvo 
specialiai pabrėžta.

Kiek jau iš dabar Brežne
vo ir jo šalininkų pasakytų 
kalbų galima spėti, literatū
rai, menui ir mokslui dides
nės minties laisvės nežada
ma. Čia ir ateity turės būti 
laikomasi komunistinio ka
tekizmo.

Įdomiausia tai, kad Brež
nevas pareiškė, jog komu
nistų partijos nariai turėsią,, 
grąžinti senus part: • ; bilie
tus, kurie būsią •• ‘i ki
tokiais. O toks ia.\uts jau 
gali'ženklinti plataus masto 
partijos valymą. kokių bū
davo Stalino laikais.

Mat, Sovietų \S-goj vienos 
asmenybės valdžioje iškili- 

o dauge- 
raše stovi tik trečioje vieto- kitų asmenybi. pražūtį, 
je, kai antrąją užima prezi- ( 
dentas Podgornyj. j

Kosyginas,nors ir palik-1 
tas senose pareigose, bet są-' njas visada reik-a

Politinio biuro narių skai
čius, kurių buvo 11, padi
dintas iki 15, ir visi naujieji 
nariai yra Brežnevo šalinin-

•*#4f

1
pasikalbėjimus ir laikąs šni-j ^ap rpas fak,tas irgi žymiai 
pus univeijatetuose. sustiprina Brežnevo sostą.

Lats •^00ve“s Pa‘ komiteto gali būti artimes-
Teisingumo ministras Mit- 

chell i 
reiškė, kad Boggs skelbiąs 
neteisybę.

I

Spėjama, kad iš Centralinio

niu laiku išstumti Ukrainos 
kom. partijos vadas P. Še-

Ceilone malšinamas lest> J^jųs t ederacijos gai
va (r. Voronov, profesinių

sukilimas
Ceilono saloje, kurios val

džios priešaky stovi moteris 
Bandaanaike, komunistų są
jūdis, pasivadinęs Gueveros 
vardu, surengė sukilimą. Jis 
kaltina vyriausybę dėl to, 
kad krašte su 13 mil. gyven
tai vykdanti žemės reformą, 
kadkrašte su 13 mil. gyven
tojų yra 600,000 bedarbių.

Sukilimas dar nenumalšin
tas, ir spėjama, kad jau esą 
per 1.000 užmuštų.

e###########*##**#*##**#**##****#*'

I 
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sąjungų vadas A. šelepin ir 
latvis Peise, kuris jau 72 m. 
amžiaus. Tada Centralinio 
komiteto narių skaičius vėl' 
sumažėtų, bet Brežnevo ša-i 
lininkai visi liktų.

i
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Izraelio ministre pirmininke 
Goldą Meir atmetė Egipto pa
siūlymą atidaryti Suezo kanalą, 
jei Izraelis atitrauks savo ka
riuomenę nuo kanalo. Ji taip pat

. pąrtĮŠkė, kad Izraelis neužleis 
Pati it tinus Biežnevą ii (;0|an aukštumų, Gaza juostos, 

dai sustipiinus jo. padėtį,, jert<Zalės ir Sharm ei Sheikh. 
tuo pačiu yi a UŽgiliama ii’Į žiūrėkit Izrelio žemėlapyje.

k • 1 Vi • 1 •. • •'jo vedama politinė linija.
Vakaruose manoma, kad 

sovietai ir toliau siūlys nusi
ginklavimo ir taikos dery-

s

! d
Balandžio 7 d. New Yor-i 

ke mirė 88 m. amžiaus kom- 
j pczitorius Igoris Stravins- 
i kis, vadinamas muzikos mil
žinu. Jis iš Rusijos pasitrau- 

j kė 1920 m., iki 1939 m. gy- 
į veno Prancūzijoj, o vėliau ■ 
i iki mirties JAV-se.

* * * penKią Karią savo miesio , ... , . . ,
majoru išsirinko demokratą1 Rytų Pakistane dar tebe- Į “uksciausm laipsnio karys, ku- 
Richardą Daley. Jis gali su-1 vyksta skerdynės, ir neaiš- ■ ’ teisme
vaidinti ir žymų vaidmenį ku, ar pavyks sukilimą už-į del žudynių My La. eje P.
1972 m. prezidento rinkime, gniaužti. i Vietname.

Vliko pirm. dr. Juozas K. 
Valiūnas balandžio 2 d. iš
vyko 2 savaičių atostogų į 
Floridų.Tuo metu Vliko pir
mininko pareigas eina vice- 
pirm. Juozas Audėnas.

* ♦
Chicagos gyventojai jau 

penktų kartų savo miesto

♦

i Pulk. Oran K. Henderson yra



Puslapis antras ' ■H

Ar kartais nepiktnaudojame 
kultūros žodžio?

f

Kultūrinis įvykis, kultūrinis reikalas, kultūrinis tiks
las. savos kultūros puoselėjimas ir išlaikymas, kultūrnis 
parengimas ir pagerbimas ir dar šimtai kitų kultūros var
du vadinamų dalykų šiandien mirgėte mirga korespon
dencijose, aprašinėjančiose vienos ar kitos kolonijos, or
ganizacijos ar mažos drar~’lėlės veiklą. Aišku, tų tikrų 
kultūrinių ar kultūros dab ikrai yra, jie verti ir to var
do ir didelio dėmesio, bet kartais esama ir tokių reiškinių, 
kuriems vargu tas kultūros žodis, vartojamas tikrąja jo 
prasme, betiktų.
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Štai vienas korespondentas rašo, kad jo vietovėje į- 
vykęs kultūrinis kortų vakaras, ir už jo metu surinktus pi
nigus dalyviai taip stipriai pasivaišinę, jog buvę net ir 
aukštielninkų po laiptais, o kitas iš savo kultūrinio paren
gimo programos mini tiktai karštą kumpį, kalakutieną, 
sudovanotus pyragus ir draugiškus gėrimus. Kitur buvęs 
dar aukštesnio lygio "kultūrinis subuvimas“ vienos drau
gijos metinių proga. Ten įkaitęs draugijos pirmininkas 
paleidęs kandidatuojančiam į jo vietą priešininkui alaus 
buteliu į kaktą, įvykęs tikras Žalgirio mūšis virtuvėje, 
bet viskas baigėsi kultūringai: atvykusi policija abu kul
tūros kėlėjus ir jų šalininkus apramino lazdom, pobūvį 
uždarė, ir salėje ant grindų liko tik iš veikėjų švarkų pri
birusių išsilupinėtų guzikų...

Izraelio žemėlapis. Jame galite matyti ir tas vietas, kurią 
Izraelio ministrė pirmininkė Meis nesutinka grąžinti.

karo paskelbimo, lygiai taip 
pąt, kaip Rusija buvo užpuo- 

j lusi Suomiją. Karui prasidė- 
I jus, Lietuvoj, Latvijoj ir Es
tijoj žmonės sukilo ir vėl pa
siskelbė nepriklausomi, bet 
Vokietija greit tuos sąjū
džius nuslopino, nes jie ne
siderino su jos planais. Hen
ry C. Cassidy "Moscovv Da- 
eline“ taip aprašė to meto 

nuotaikas Baltijos valsty
bėse:

"Lietuva, Latvija ir Esti
ja buvo įjungtos į Sovietų 
Sąjungą tik įprieš metus, ir 
labar kaikurie baltai kerši
jo. Vyrai šaudė nuo stogų, 
moterys badė gatvėse, kada 
Raudonoji armija bėgo“.

I

Bet buvo'reporterių, kurie 
tą momentą suprato ir apra
šė visiškai klaidingai, kaip 
provokdškų nuotaikų pasi
reiškimą.

Už nepriklausomą 
demokratinę Lietuvą

Kitoje šio laikraščio vietoje yra parašyta, kad Lon
done riejo Lietuvos Socialdemokratų Partijos Užsienio 
Delegatūros leidžiamas žurnalas "Mintis“. Jo vedamaja
me tarp kitko šitaip rašoma:

Su bendradarbių ir skaitytojų parama mes tikimės 
žurnalo puslapiuose realistiškai apžvelgti pasaulio įvy
kius ir objektyviai juos vertinti. Tai darydami, ketiname 
laikytis tradicinės Lietuvos Socialdemokratų partijos po
litinės linijos, siekdami Lietuvai valstybinės nepriklau
somybės i) demokratinės santvarkos. Turime vilties, kad 
su tais mūsų siekimais solidarizuos plačioji lietuvių vi
suomenė, jaunimas ir mūsų bendraminčiai, kitų kraštų 
socialdemokratai Vakaruose.

je, Olandijoje ir susirėmime resnis už kitą. Jie pradėjo 
su Anglija. Ir taip 1940 m.
birželio mėnesį Stalinas ga- Molotovo - Stalino žodyne 
lutinai užėmė Lietuvą, Lat- tai vadinosi "suvirškinti pra- 
viją ir Estiją, o tą žygį Mo- rytą valstybę“. Nors vėliau 

, lotovas taip teisino Vokieti- tuose kraštuose sekė sovie- 
Visa tai, gerbiamieji korespondentai ir veikėjai, nė- j jos ambasadoriui Maskvo- tiskai klastoti rinkimai, bet 

ra nei kultūrinė veikla ir nei kultūra. Ji būtų, jeigu dar Je Šulenburgui: 
gyvuojančių Piliečių klubų susirinkimuose, be paprastų 
biznio reikalų aptarimo, būtų bent ir labai trumpa išma-! 
nančio žmogaus paskaitėlė, liečianti Lietuvos, šio krašto 
ar ir pasąulinės politikos klausimus, paragrinėjanti lite- nOri pasėti Balltijos valsty- 
ratūrą, meną, aktualios lietuviškosios visuomenės organi
zacinės veiklos klausimus arba vyresnio amžiaus žmonių 
susibūrime — pakviestas specialistas patartų bent sveika
tos, socialinės apsaugos ar teisių reikale. >

darbą 1940 m. birželio 17 d.

' tų kraštų užėmimui pateisin
ti sovietai naudojo visai ki
tus argumentus, kaip jau 
matėme iš Molotovo paaiš
kinimo šulenburgui ir, kaip 
vėliau matysime, iš --------
vo paaiškinimo Edenui. Ta
riamojo balsavimo rezulta- 

, tus okupacijai pateisinti 
! . * I Kremlius tenaudojo labiau-
Į Tas įdomus Molotovo pa- sjaj atsilikusių Azijos ir Af- 

____ ______„ r__________ .......... .........r,.„o_____ reiškimas buvo užstenogra- Hkos kraštų ‘tautoms mui
tų skiriami palaikyti savajai spaudai, jaunimo stipendi- V 0 ^ajP tarnybo-
joms, Kultūros ar Tautos fondams, bet ne supilami skys
timėlio pavidale iš aukotojo rankos atgal į jo paties 
išdžiūvusią gerklę.

Kultūros būtų, jeigu ir pobūvyje surinkti pinigai bū-

"...yra būtina padaryti ga
lą visoms intrigoms, kurio
mis Anglija ir Prancūzija

bėse nesutarimą ir nepasiti
kėjimą Vokietija ir Sovietų 
Rusija“.

reiškimas buvo užstenogra- rjkbs kraštų ‘tautoms mul-

Daug vilčių pavergtos tau
tos skyrė Atlanto Čarteriui. 
kuris buvo paskelbtas 1941 
m. rugpiūčio 12 d. preziden
to F. D. Roosevelto ir W. S. 
Churchillio karo lai ve Prince 
of Wales, Placentia Bay, 
Nevvfoundlande. Niekad ne
užmiršiu, kaip teko, rizikuo
jant Geštapo areštu ir gy-vy- 

i be, slaptai klausytis BBC 
I pranešimo apie tą įvykį per 

š Moloto-1 radiją SU didžiausiu su’ 
b sijaudinimu perduoti pogrin

džio spaudai, kaip linksmą 
ir svarbią žinią visoms pa
vergtoms tautoms. Iš astuo
nių to čartėrio punktų čia te
paminėsiu tik pirmuosius 
tris:

žurnale ketiname skirti daug vietos įvykiams kituose 
kraštuose, kurie gali turėti tiesioginės ar netiesioginės įta
kos Lietuvos darbo žmonių pastangoms išsilaisvinti iš sve
timųjų globos. Stengsimės stebėti kelius, kuriais pažangūs 
žinonės veržiasi į ateitį, į laisvę nuo skurdo, baimės ir 
priespaudos. Seksime nūdienį gyvenimą pavergtoje tėvy
nėje ir puoselėsime išsilaisvinimo mintį.

Tačiau turime pripažinti, kad išeivijos veikla suvai
dins tik pagalbinį vaidmenį. Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas priklausys r.uo santykių tarp didžiųjų valsty
bių ir pačios lietuvių tautos pasiryžimo.

Berlynui, kur jis tebėra Vo- je esančiai prostitucinei 
kietijos užsienio reikalų mi- spaudai.
nisterijos archyvuose. i

i Sovietų kariuomenė, esą.
„ . v. _ , ,-t.. u_ . . 1 Churchillis apie tą laiko-' er klaidą okupavo
Parengimas ar pagerbimas galėtų dar būti kulturims, tarpį taip rašo: if- ~ -

jeigu prie .tų visų kumpių, dešrų ir pyragų būtų pridėta ( i ‘ ( i antro susitarimo buvo palik-
dar ir kokia noi’S meninė programa — choro, solisto ar "
žodžio menininko pagražinimas, dailininko parodėlė.

"Pirma. Jie nesiekia teri
torinio ar kitokio užėmimo.

Antra. Jie nesiekia terito- 
- .. .. V1S^ rinių pasikeitimų, kurie ne-
Lietūvą, nors Suvalkija^po sutinka su tų kraštų laisvai 

Sekantis Rusijos etapas, ta Vokietijos žinioje. Vokie- J 3 
pasidalinus su Vokietija tija protestavo ir nepriėmė 
Lenkiją, buvo sudaryti tris Stalino pasiteisinimo, kad 

Deja, kaikuriais atvejais svarbiausias tokių pobūvių bendros pagalbos sutartis“) tai įvyko per klaidą, nes Ne-
ir susirinkimu "menininkas“ yra graboriuS, kuris mikliai su Estija, Latvija ir Lietuva. muno u.pė buvo aiški riba. forma map-al kuria lio

, Šitos Baltijos valstybės buvo, Tas įvykis sukėlė Hitleriui ą, P ~81ąJle
j 1 O n m ooR O 1 .1 oxri Iri V> AO ! • 1 • •

Europoje.. Jos vienos pačios— jrdumu. Molotovas pripa- 
atsiskvi ė nuo Sovietų Sąjun-jVokietijos protes- 
fnon 1)1 letll?° <ai° ^918’ tas pilnai pagrįstas, bet tei- 
1920 metu n sukuie. kietu sinosi kad buvę sunku at- 
keliu, kuriuo revoliucijos y-, sk}rti Suvalkiją nuo visos 
ra tuose kraštuose praveda-j Lietuvog> Ginčag t ėgi kele. 

.mos, visuomeninę santvarką!^ mėnesiU) kol Stalinas su.
s tiko sumokėti Hitleriui 31. 
500.000 aukso markių. Taip 
"realiai“ buvo sprendžiamos 
valstybių sienos, bet ne kaž
kokiais ten balsavimais...

Nemažai reikšmės Lietuvai gali turėti Rusijos inte
ligentijos sąjūdis, siekiąs demokratinės santvarkos. Apie 
to sąjūdžio užuomazgą pranešinėja Vakarų spauda. Per 
pastaruosius kelerius metus šimtai mokslininkų, literatų 
ir menininkų pateko ten į valdžios nemalonę, nes buvo 
nepatenkinti sovietine santvarka, Kaikurie 'jų paruošė ir 
platino demokratinio sąjūdžio programą, kurios santrau
ką spausdihame savo žurnale. Toks pačių rusų inteligen
tijos išsilaisvinimo sąjūdis gali ilgainiui išaugti ligi tokio 
lygio, koks buvo carinės priespaudos laikais, ir tokiu pat 
būdu kaip anas nuversti imperialistinę santvarką. Kitu 
atveju jis gali vystytis kaip Vakarų liberalinis sąjūdis šio 
šimtmečio pradžioje, privertęs Prancūziją ir Britaniją 
atsisakyti kolonijų, ir tuo būdu išlaisvinęs kolonijines 
tautas.

sukinėjasi tarp stalų, ieškodamas sau būsimų klientų.

Daugelis klubų ir senesių draugijų būtinai į savo įsta
tus yra įsirašę straipsnį — "dirbti kultūrinį darbą“, "švies
ti ir šviestis“, "siekti kultūrinių tikslų“ ir panašiai. To 
tikrai ir norėjo bei siekė senieji šių organizacijų steigėjai. 
Bet šiandien visa-ta "kuli “ kartais pasireiškia tik sun
kiai išstenėta vienkartine kelių dešimtinių dolerių auka 
Vasario 16-sios proga. O kartais ir tos aukos nesulaukia-1 jp vyriausybes, kurių svar
ina, kai kokios nors mirštančios Šv. Pilypo draugijos na-, blausias principas buvo prie- 
riai vienbalsiai nutaria per ilgus metus kitų sudėtus pini- (šiškumas komunizmui ir Ru- 
gus geriau pasidalinti tarp savęs.

i labiausiai priešbalševikinėsrimtų abejonių Stalino nuo-!

Taigi, tokios tikrovės akivaizdoje vis dėlto neskubė- antibolševikinė 
kime visų savo darbų vadinti kultūriniais, nors tas 
žodis ir labai patraukliai skamba.

Lietuva pasaulio audroje
4

(Tęsinys) | lūs. Estijos užsienio reikalų 
I ministeris Selteris buvo iš

žygiuodami Lenkijon, vo-( kviestas Maskvon rugsėjo 24 
kiečiai užėmė perdaug teri- dieną, po keturių dienų bu- 
torijos, todėl Stalinas parei- Į vo pasirašyta sutartis, ir spa- 
kalavo, kad Ribbentropas li0 21 d. Raudonosios armi- 
1939 m. rugsėjo 27 d. vėl at- į jos bazė jau buvo Estijoje, 
vyktų Maskvon. Ta prog’a;Poto sekė Latvijos ministe- 
Stalinas pareikalavo sau ir j ris Munters ir Lietuvos Urb- 
Lietuvos. Po ilgesnių pasitA-i gys. Spalio pradžioje Suomi- 
rimų Vokietija sutiko, kadi jos Paasikivi buvo taip pat 
Lietuva būtų padalinta ir j iškviestas Maskvon, bet Suo-
siena tarp Sov. Rusijos ir 
Vokietijos eitų Nemunu. 
Tuo būdu Suvalkija turėjo 
likti Vokietijos žinioje.

Greit po to Estija. Latvija 
ir Lietuva gavo Sovietų Ru
sijos ultimatumus įsileisti 
Raudonosios armijos įgulas, kios pagalbos, 1940 m. kovo 
pasirašyti naujas draugišku- 12 d. turėjo pasiduoti, 
mo ir abišalės pagalbos su
tartis, Sovietų Rusijai iškil-l , Tuo metu Hitllerio kariuo- 
mingai pasižadant nesikišti merė buvo užimta vakaruo- 
į tų valstybių vidaus reika-;se — Prancūzijoje, Belgijo-

mija atsisakė paklausyti Ru
sijos reikalavimo, ir ji 1939 
m. lapkričio 30 d. buvo už
pulta be karo paskelbimo.

Sovietų Rusija už tai buvo 
pašalinta iš Tautų Sąjungos, 
bet Suomija, palikta be jo-

sijai. Ypatingai iš Rygos per 
dvidešimtį metų ėjo stipri 

propagan
dos srovė radijo bangomis ir 
kitais keliais į pasaulį. Išsky
rus Latviją, šie kraštai betgi 
nebendravo su hitlerine Vo
kietija, vokiečiai buvo pa
tenkinti, galėdami juos pa
naudoti sandėriui su Rusija, 
ir sovietų vyriausybė dabar 
metvsi ant tų aukų su nea
pykanta ir apetitu... Jie bu
vo tuoj pat užimti stiprių 
Rusijos pajėgų, prieš kurias 
jie neturėjo priemonių pasi
priešinti. Žiaurus likvidavi
mas visų antikomunistų ir 
antiiusų buvo pravestas į- 
prastu metodu. Didelis žmo
nių skaičius, kurie per dvi-j 
dešimtį metų gyveno laisvė-Į 
je savo gimtuosiuose kraš-l kautis 1941 m. kovo 27 d. 
tnr.co h- ondova i/irvanio□ ■ Berlyne, Ribbentropas norė

jo jam įkalbėti, kad Japoni
ja pultų Sov. Rusiją, aiškin
damas komunizmo pavojų 
pasauliui ir pavyzdiu nuro
dydamas Baltijos valstybių 
likimą, kur. praėjus metams 
nuo Rusijos okupacijos pra
džios, visa intelligentija bu
vusi išnaikinta.

i

tuose ir sudarė vyraujančią 
daugumą, dingo. Didelė jų 
dauguma buvo išgabenta Si
biran“.

Trečia. Jie pripažįsta vi
soms tautoms laisvą norą 
pasirinkti savo krašto val-

nori gyventi, kad būtų atsta
tytos suvereninės teisės ir 
nepriklausomos valstybės te
nai, kur jėgos prievarta jos’ 
to nustojo.“

Bet' mūsų džiaugsmą ir j 
viltį Stalinas suprato kaip' 
tiesioginį pavojų savo už- i 
grobtiems kraštams. 1941 m.; 
lapkričio 8 d. jis pasiunčia' 
Churchilliui klausimą:

I

Antras svarbus veiksnys, kuris gali paspartinti So
vietų imperijos disintegraciją, tai Vidurinės Rytų Europos 
gyventojų požemio smūgiai, kurie vis dažniau sukrečia 
žemės juostą nuo Baltijos iki Juodųjų 'jūrų. Darbininkų ir 
jaunuomenės riaušės prieš keliolika metų Rytų Berlyne 
ir Lenkijoje, 1956 metais Vengrijoje, 1968 metais Čeko
slovakijoje ir 1970 m. gruodžio mėn. vėl Lenkijoje Krem
liui atrodo lyg banguojanti žemės pluta prieš žemės dre
bėjimą. LietuviiJ tremtinių Bražinskų pabėgimas į Vaka- 

J rus, jūrininko Simo Kudirkos beldimasis į laisvojo pasau
lio duris, Vytauto Simokaičio ir Gražinos Mickutės ban
dymas pasiekti Vakarus, — tai vis simptomai audringos 
atmosferos, kuri viešpatauja toje Europos dalyje.

Laikui bėgant įvyko dau
giau nesusipratimų su Mask
va, ir 1940 m. spalio 13 d. 

j Ribbentropas parašė 19 pus- 
I lapių laišką Stalinui, kuria- 
j me išdėstyti tie nesusiprati- 
| mai, ir tiems klausimams iš- 
I aiškinti pakvietė Molotovą 
: Berlynan. Molotovas Berly- 
Į ne matėsi su Hitleriu du kar- 
! tus, 1940 m. lapkričio 12 ir 

13 dienomis po tris valan
das, bet dėl akiplėšiškos Mo
lotovo laikysenos Hitleris 
neteko kantrybės ir gruodžio 
18 d. įsakė ruoštis žygiui į 
Rusiją.i

Japonijos Matsuokai lan-

Pagal paruošta čekisto I-j 
vano Serovo planą tų kraš-i 
tų apvalymui nuo antisovie-! 
tinio elemento, buvo pasiųs-! 
tas Lietuvon Vladimiras De-! 
kanozovas, Latvijon Andre-'
jūs Višinskis ir Estijon And- • Vokietija 1941 m. birže- 
rejus Ždanovas, vienas ge- lio 22 d. užpuolė Rusiją be

"Tarp mūsų kraštų nėra 
galutinio susitarimo dėl ka
ro tikslo ir dėl pokarinio 
bendradarbiavimo taikai or
ganizuoti.“

Sunaikinti nacizmą ir fa
šizmą Stalinui nėra svarbu, 
jam to neužtenka: jis nori 
ką nors naujo užgrobti ir pa
silaikyti, ką gavo iš Hitlerio 
malonės. Kovoti vien dėl i- 
dė’jos jam yra svetima ir ne
priimtina...

Churchillis tuoj pat atsa
kė Stalinui telegrama, bet 
plačiau anglų pažiūroms iš
dėstyti 1941 m. gruodžio 16 
d. nuvažiavo Maskvon Ang
lijos užsienių reikalų minis- 
teris A. Edenas. Churchillis 
apie tai rašo:

Tų požemio smūgių stiprumas ir dažnumas nepri
klauso nuo išorinių veiksnių ir negali būti kontroliuoja
mas. Audros kyla dėl priešgamtinės ir primestos sovieti
nės santvarkos, nepriimtinos civilizuotoms tautoms. Jeigu 
tuo nebus susirūpinta,, tai vieną gražią dieną Vidurinėje 
Rytų Europoje galime susilaukti tokio smūgio, kuris ne
galės būti lokalizuotas. Jis gali sukelti sprogimą, kuris 
bus jaučiamas ne tik taikingoje ir sočioje Vakarų Euro
poje, bet ir toli už jos ribų. Jis bus toks staigus ir netikė
tas, kap ir kiekvienas iš ligšiol įvykusių.

Ar Sovietų Sąjunga pageidauja tokios katastrofos?
Sprendžiant iš jos peršamosios Europos saugumo 

konferencijos, atrodo, kad ne. Maskva tikisi, kad ji, ga
vusi Vakarų pasaulio pripažinimą pokarinių Europos sie
nų, pajėgs numalšinti Rytų Europos tautas ir įamžinti jų 
vergiją.

Tarptautiniuose santykiuose dorovės principai vai
dina labai mažą vaidmenį. Todėl ir iš Europos saugumo 
konferencijos pavergtosios tautos maža ko tegali tikėtis. 
Bet išeivija ir jos spauda vis tiek turi apeliuoti į pasaulio 
viešąją opiniją, kad tokia konferencija, jeigu ji kada nors 
bus sukviesta, pirmoje eilėje apsvarstytų Rytų Europos 
tautų laisvės ir nepriklausomybės atstatymo klausimą. 
Juk taika ir laisvė yra nedalomos. Konferencija tik tada 
atliks savo uždavinį, jeigu ji, svarstydama saugumo ir tai
kos klausimus, užtikrins laisvę toms tautoms, kurios II-jo 
pasaulinio karo metu buvo Sovietij Sąjungos pavergtos.

Iniciatyvos šioje srityje jau ėmėsi Rytų ir Vid. Euro
pos socialdemokratų partijos egzilėje. Jos kreipėsi į lais
vųjų Europos valstybių broliškąsias partijas bendru raštu 

ka^l Jo ū’ketina tą akciją tęsti Soc. Internacionalo konferencijoje 
Didybės vyriausybė tuoj pat Helsinkyje. Prie šios akcijos turėtų prisidėti ir kiti išeivi- 
pripažintų būsimas SSSR jos demokratiniai sąjūdžiai.

( Nueita į 5 puslapį) (Nukelta į 4 puslapį)

"Stalinas norėjo atstatyti 
1941 m. padėtį prieš Vokie
tijos puolimą, kiek tai liečia 
Baltijos valstybes, Suomiją 
ir Besarabiją.“

1941 m. gruodžio 17 d. 
'Stalinas reikalavo, "1
i’ į
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Puslapis trecias

KAS SKAITO AAfiK

TAS DUONOS NKFKAM. Amerikos Lietuviu Gyvenimas| KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKA S NEPEIK f»

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Pirmasis baltų informacijos vių pagaminto filmo "Latvi- 

i , x . ... . ja per 50 metu“ premjera,darbuotojų pasitartas bw(>

Jis įvyko kovo 27 d. New 
Yorke, Barbizon Plaza vieš-’ 
buty.

i Informacijos veikėjų pa- 
i sitarimo metu kovo 27 d.
New Yorke buvo iškeltas 
reikalas periodiniai susitik
ti baltų spaudos atstovams. 
Pirmas toks pasitarimas įvy
ko balandžio 1 d. New Yor-

Mes liūdime kartu su jais. I 
Lai būna velioniui lengva j 

; Amerikos žemė, o jo šeimai 
’ ir kitiems giminėms reiškia
me gilią užuojautą.

I Silkių pietūs ir legionierių

pobūvi*

DRAUGIJĄ

Pasitarimo tikslas buvo 
suartėti Baltijos kraštų or
ganizacijų veikėjams ir ypač 
tiems, kurie veikia spaudos, 
radijo valandėlių, biuletenių ke. Estų, latvių ir lietuvių 
leidimo srity, pasidalinti sa
vo patyrimu informacijos 
srityje, ypač kreipiant dė
mesio Į baltų kraštų bylos 
pristatymą svetimai JAV, 
Kanados ir kt. visuomenei. 
Pasitarime apžvelgtos gali
mybės ateity plėsti baltų in
formacijos bei jos derinimo 
darbą.

spaudos žmonės sutarė susi
rinkti kiekvieno mėnesio 
pirmąjį ketvirtadienį ir pa
sikeisti žiniomis apie savo 
tautybės žygius savo kraštų 
laisvinimo, kultūros bei kt. 
klausimais.

pu-
re-

Pasitarime iš lietuvių 
sės dalyvavo Eltos Inf. 
daktorius V. Alseika ir Dar- 

Pasitarime dalyvavo per bininko vyr. red. K. Bučmys. , ... _ r . (E)50 latvių, 35 lietuviai ir per 
20 estų. į

Sesijos, vykusios semina
rų pavyzdžiu, buvo penkios. 
Pirmojoje svarstytas baltų 
bendračiai biavimas ir žinių 
telkimo iš okupuotų kraštų 
reikalas, antroje pasisakė 
baltų jaunimo, studentijos 
atstovai apie jų veiklą, tre
čiosios sesijos paskirtis bu
vo apsvarstyti baltų spaudos j

Įvairios naujienos

I

I

Kovo 28 d. SLA 124 kuo-į 
pa surengė Lietuvių klube 
savo nariams tradicinius sil
kių pietus.

Tą phčią dieną šaunų po
kylį turėjo Sabonio posto 
legionieriai, o taip pat ir mo
terys, — jie į pareigas įves
dino savo vadovybes.

Įdomų žodį tarė legiono 
karių vadas, paryškindamas 
karinės tarnybos tradicijų 
palaikymo reikšmę. Po iškil
mių buvo vaišės.

I šio posto nariai yra pasi
žymėję savo veikla ir para
duose ne tik Hartforde, bet 
visoje Conn. valstijoje. Jie

• turi kelias gražias dovanas 
I laimėtas eisenose.

So. Bostono Lietūvių Pi
liečių draugija yra pati di
džiausia Bostono lietuvių 
organizacija ir viena iš se
niausių, nes įsteigta 1899m. 
spalio 3 d., todėl verta apie 
ją ir plačiau pakalbėti.

WATERBURY, CONN. ŽVILGSNIS Į S. BOSTONO 
A. - . - j- i LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
Atvažiuoja Grandinėlė i

Gegužės 8 d. 8 vai. vak. 
aukštesn. mokyklos salėje

i Highland Avė., bus iš Cle- 
velando atvykusio tautinių 
šokių sambūrio Grandinėlės 
spektaklis. Tas sambūris di
džiulį pasisekimą turėjo ne 
tik įvairiuose JAV miestuo
se, bet taip pat Kanadoje ir
Fiotų Amerikoje. | Praeitame dr-jos narių

' mėnesiniame susirinkime
Grandinėlę pakvietė Lie- buvo patvirtinta dr-jos 1970 

tuvių Bendruomenė.

I

L

VIGILANT ĮVYKIO

VEIKALAS

simo Kudirkos tragedijos 
poveikyje Bostone kilo min
tis, kad reikia paruošti nuo
dugnų veikalą amerikiečių 
visuomenei apie tą įvykį. 
Tam reikalui iš Clevelando 
buvo pakviestas ir į Bostoną 
persikėlė Algis Rukšėnas, 

; dirbęs United Press Interna-

■ metų apyskaita. Ji rodo, kad 
pajamų turėta $163,253 (vi
sur centai atmetami). į tą 
sumą įeina baro pajamos $

' 140,187 ir $23,066 visokių 
kitokių pajamų, iš kurių 
stambiausia yra dviejų salių 
nuoma $6,702, narių mokes
tis — $2,040, biliardas —$ 

.3,107, savi parengimai —$ 
2,250 ir t.t.

Tai rodo, kad baras yra 
svarbiausias pajamų šaltinis.

Postui tional žinių agentūroje. Jo Taip buvo peinai, taip buvo
Lietuvių Darbininkų d-jos' daugiausia vadovauja clu straipsniai yra .......

7 kuopos Margučių renginys broliai: Stanley ir Walter. vr Ym-k Timps bpi kihiosp skaitos rodo, kad jau 1956 
bus balandžio 17 d. Bručo Pattersonai ir ir.ž. Antanas j Amerikos laikraščiuose. ” V  nACr
svetainėje, Woodhavene.

* *
Amerikos Lietuvių 

nierių ir Architektų 
skyriaus susirinkime kovo 

, 19 d. M. Diržienės restorane 
bei radijo programų reika-1 dailininkas Albinas Elskus 
lūs, ketvirtoji sesija aptarė1 parodė filmą ir papasakojo 
galimybes baltams dalyvauti I savo kelionės praeitą vasarą 
JAV ir Kanados politikoje, buriniu laiveliu per Atlantą 
macralian npnkfnsinR ąARi'>’nH-įspūdžius

* *

Brooklyne naujieji atei
viai per 15 metų likvidavo 
daug klubų namų. Namai 
buvo pastatyti senųjų atei
vių. Klubai tebeveikia, bet 
neturi namų. Tik Maspeth 
Piliečių klubas, senųjų atei
vių įsteigtas ir jų vadovau
jamas, sėkmingai tebevei
kia savo namuose. v j

* * '* )

pagaliau, penktosios sesijos 
uždavinys buvo apsvarstyti 
ligšiol buvusius baltų viešus 
pasirodymus, panaudojimą 
S. Kudirkos ir kitais atvejais 
pastebėto spaudos, radijo ir 
televizijos dėmesio Baltijos 
kraštų laisvės bylai, Paverg- 

‘ tųjų Kraštų savaitės JAV-se 
klausimai ir kt.

Seminaruose, sesijose pa
sisakė šie lietuviai: A. Gu- 
reckas, A. Barzdukas, R. 
Kundrotas, D. Kezienė, A. 
Mažeika, R. Simanavičius 
(Balti^ Federacijos Kanado
je pirm.), G. Karosas, adv. 
A. Navasaitis, K. Miklas. A. 
Gečys ir dr. E. Vaišnienė.

Pažymėtinas aktyvus lie
tuvių ir latvių jaunimo daly
vavimas.

Pasitarimo proga buvo 
surengtos trijų tautybių li
teratūros ir spaudos paro
dėlės.

Pasitarimo sumanytojas— 
latvis dr. R. I). Paegle.

Kovo 28 d. New Yorke 
pasitarimo proga Įvyko lat-

r.
i Mazalas.
i

Inži-
s-gos

1
,T . I Ruošiamas Vigilant ‘ įvy-
i .asia veikla įeiskiasi ir, kj0 veįkalas yra plačios ap-

posto pagalbinis moterų vie
netas.

klausimas kam nors skirti 
auką. Jie nesupranta, kad 
ta draugija tik tiek lietu
viams reikalinga, kiek ji pri
sideda prie jų visuomeninių1 
reikalų palaikymo. Smuklių Pragaro vyresnysis, 
yra ir taip perdaug, nereika- j mijuotas romanas, į 
lingas būtų ir draugijos lai- Vytautas Volertas, 273 psl 
komas baras, jeigu jo paja- kaina $5.00. 
mos nebūtų panaudojamos‘ 
lietuvių visuomenės svar-

, biems reikalams vykdyti.
Be minėtų piniginių aukų, 

draugija yra užleidusi savo 
namų pusę ketvirtojo aukš
to skautams, kurie ten įsi
rengė savo ūūklą. Buvo ir 
prieš tai pasisakiusių narių, 
bet dauguma buvo švieses
nio proto 
skautų prašymą ir 
jiems įsikurti draugijos ne
naudojamame aukšte.

Draugija dar globoja tris 
sportininkų klubus.

Į O štai paskutinio dešimt
mečio grynas pelnas: 1961 
m. — $5,114, 1962 m. —$ 
6,500, 1963 m. — 5,380, 
1964 m. — $6;353, 1965 m. 
—$1,116,1966 m.—$10,972, 
1967 m. — $11.250, 1968 mi 
— $16,27.4, 1969 m. —$14, 
879 ir 1970 m. — $21,870.

jie patenkino 
leido

Ką tik gavome:
, pre- 
parašė

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- 
r-ius, 261 psl., kaina $5.00.

Radvila Perkūnas,' istori
nė piešė, 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
na $5.00.

spausdinti v^sac^a- Mano turimos apy-

. m. pajamų buvo $128,905, 
b į vien iš baro — $111,702. 

Vėliau ir bendros, ir baro 
pajamos pradėjo kristi: 
1962 m. jos nukrito net iki 
$99,851, o baro pajamos — 
iki $84,293. Vėliau jos kilo, 
ir 1968 m. baro pajamos jau 
prašoko $100,000. 1969 m. 
baro pajamų jau buvo $123, 
340, o pernai, kaip minėta, 
net $140,187. Aišku tuos 
skaičius skaitant, reikia tu
rėti galvoje, kad dėl dolerio 
vertės nukritimo gėrimų kai
nos gerokai pakilo.

i
Sumokėjus už visas pirk

imties. Autoriui padeda gru
pė talkininkų, kurie renka į- 
vairius iki šiol dar nežino- 

, tus duomenis apie įvykį ir 
' sąlygas, kurios 'jį iššaukė. Y- 
ra užmegzti kontaktai su į- 
vykio veikėjais. Kalbant su 
kaikuriais jų, aiškėja įdomi 
ir dažrai keista jų galvose
na. Yra dar ir nežinomų 
duomenų apie Kudirkos li
kimą, — sako A. Rukšėnas.

Į i :
Veikalas vaizduos ne tik Sumokėjus už visas pirk-

. lapkričio 23 dienos tragecli- įas prekes, pernai brutto pel- 
' ją, bet analizuos ir politines no liko $101,703. Jis pirmąl 
sąlygas, kurios ją lėmė, ir kartą prašoko $100,000. To 
sunkumus. Tos gi problemos pe]no 1969 m. buvo $89,747, 

I tą nelaimingą įvykį ir iššau- 1955 m> _ $63,905, o 1960 
kė. j m. — $73,570.

Knygos rašymą remia Gi- Tarnautojų algoms išleis- 
tizer.s Goncerned f01 Smtas įa beveik trečdalis — 33,
grupe/ kuri daug pi įsidėjo 795, mokesčiams — $12,157, 
įvykiui išgarsinti pasaulinėj orkestrui — $5,978, kūrui ir 
plotmėj. i šviesai —: $5,277, valdybai

.. Minėtas komitetas Jave ir h. yiso ]abo _
šią informaciją apie A. Ruk- $^ g82 Tokiu bMu gryno i 

11887 metais, išgyveno 84 I pelno liko $21,870.
SLA 124 kuopos nariai metus ir mirė nuo širdies I

neteko arti 20 metų'kuopos smūgio šių metų sausio 18d. ALTOS PRANEŠIMAS j čia pažymėtina, kad val-
finansu sekretoriaus parei- p0 smūgio dar buvo kiek at- . ... j ! Gybai atlyginimas nepadi-
gas ėjusio Jono Dikinio, ku- sigavęs, bet jau neaiški bu- ‘ T7 AL12S v PJrminin^s f,r; dėjo per paskutiniuosius ke-
įis mirė tik 53 metų sulau- vo kalba. Gyveno vienas, ir Kazys Bobelis praneša kad lioliką metų,
kęs. širdies smūgiui ištikus’k^i sūnus nuvyko jo pažiū- ^TungtllV,s I
darbovietėje.

Kas dar bus

Kai laikraštis pasieks 
skaitytojus, našlių klubo mo
terų vakaras jau bus buvęs, 
bet J. Petkaicio vadovauja
mo Aido choro koncertas 
dar bus gegužės 1 d.. Tai 
maloni žinia dainos mėgė
jams.

V.M.K.

BRANCH, MICH.

Mirė Petras Spurgis

Petras Spurgis buvo ilga-
Long Island Lietuvių Pi- mėtis šios lietuvių ūkininkų 

liečiu klubas metinę geguži- kolonijos gyventojas ir daž- 
nę rengia birželio 26 d. Ron- nai parašydavo 
kokomoj, L.I., N.Y.

J.K.

HARDFORD, CONN.

Mirė J. Dikinis

"Keleiviui“
žinių iš šios apyllinkės. De
ja, daugiau neberašinės, nes 

(išsiskyrė ne tik iš šios kolo- 
i nijos, bet ir iš šio pasaulio. ! ' i
į . T . x . šią miormaciją apie nJis buvo gimęs Lietuvoje Lašomą veikalą.

Laumė Daumė, eiliuota 
Pasaka vaikams, gausiai i- 
liustruota, parašė Stasė Pe
tersonienė, 63 psl., kai
na $4.00.

šis 14 mėty paauglys John Ma_ 
thews revolveriu grasindamas 
reikalavo iš Birminghamo į Chi- 
cagą skrendantį lėktuvą nu
kreipti į Kubą, bet pasisekė jį 
įtikinti atsisakyti šito reikala
vimo.

Velionis, amerikiečiams 
žinomas John Dikins vardu, 
buvo malonus žmogus, iš 
Lietuvos Į šį kraštą atvykęs 
prieš Antrąjį pasaulinį karą. 
Jis tarnavo JAV kariuome
nėje, iš ten grįžęs, dirbo ir 
mokėsi, baigė kolegiją, tu
rėjo atsakingą darbą lėktu
vu gamyboje, sukūrė lietu
višką šeimą, gražiai gyveno 
ir buvo visų bendradarbių ir 
pažįstamų mėgiamas.

Sekmadienį, kovo 28 d., 
jis dar dalyvavo kuopos su
ruoštuose silkių pietuose, o 
pirmadienį mirė. Ketvirta
dienį buvo palydėtas į ka
pus.

Netekome gero sekreto
riaus, mielo bendradarbio.

Draugija turi 4 aukštų ir 
rūsio, kuriame įrengta admi
nistracijos raštinė ir kt., 
nuosavus namus. Juose, be 
patalpos barui, yra trys sa
lės — dvi talpinančios po 
kelis šimtus žmonių ir viena 
mažesnė. Jomis naudojasi 
ne tik lietuvių, bet ir kitų 
organizacijos savo rengi
niams. Ypač dabar, įrengus 
keltuvą, jos yra mėgiamos., 
žinoma, visai draugijos 
veiklai būtų dar geriau, jei 
ji turėtų savo aikštę auto
mobiliams pastatyti.

Šių metų sausio 1 d. drau
gijos turtas įvertintas $429, 
818: namai—$362,417, bal
dai — $17,401, prekių buvo 
už $10,979, grynų pinigų — 
$39,315.

Taigi, draugija turi gra
žias patalpas, jos visas tur
tas vertas kelių šimtų tūks-> 
tančių, nėra skolų ir dar tu- 

| rimą gTynų pinigų kasoj ar 
1 bankuose beveik $40,000.

Draugijai priklauso gero
kai per 1,000 narių, dau
giausia senieji ateiviai. Da
lis naujųjų ateivių visai be 
pagrindo vengia stoti į šią 
draugiją. Kaip matėme, tai 
yra stipri organizacija ir ga
li būti labai naudinga visiem 
lietuviškiem reikalam, tik 
reikia, kad jos narių tarpe 
būtų kiek galima daugiau 
tokių, kuriems rūpi, kad 
draugija vykdytų tą tikslą,’ 
kuris yra įrašytas jos įstatų 
2 straipsny:

"Rūpintis kultūros ir spor
to reikalais, skleisti švietimą 
lietuvių tarpe, rūpintis lab
darybe“.

Šiuo metu draugijos vado
vybę sudaro: pirm. S. Dre- 
vinskas, vicepirm. L. švel- 
nis, sekr. A. Čaplikas, fin. 
sekr. A. Druzdis, ižd. E. Ket-! 
virtis, marš. J. Markelionis; 
direktorių taryboje yra A. 
Andriulionis, A. Baika, J. 
Casper, J. Grigalus, O. Ivaš-! 
kienė, J. Lubinas, J. Šilalis.1

Draugijos reikalų vedėjas' sT_'^onas
per paskutiniuosius kelerius tls* Lmūa $_.2o. 
metus buvo S. Griganavi- Rimai ir Nerimai, Vais
čius. Jam išė'jus Į pensiją, ganto. 55 psl. kaina $2 00 
laikinai tas pareigas eina J. Jonukas keliauja, pasaka, 
Šilalis. pagal Kanapnickienę parašė

J. V-gas Jonas Valaitis, kaina $1.50.

i

Jungtinis Pabaltiečių Komi- 
rėti, rado ji ant glindų jau New Bedfordo žvejybos’ Negalima pasakyti, kad 
nebo>>vva tetas suclare specialią komi- perlai draugija buvo ypa-

. j siją Ethnic Heritag bylai tingai dosni visuomeniniam
Iš Lietuvos velionis atvy- skelbti. Latviams atstovaus , reikalam, jiems skirdama 

ko 1909 metais ir apsigyve- Gunars Meierovics, estam— $2.427. Primintina, kad dar
no Pennsylvanijos anglies Gerhard Bushman ir lietu- 1958 m., kada brutto pelno
kasyklų rajone, < 
vieto vėje. Bet kasti anglį po , 
žeme jam nepatiko, ir jis 
persikėlė į Michigano valsti- . , ..... ----  ------- - —
ją, kur tuomet kūrėsi lietu- viceprezidentas kurioje Jis aukota 1966 m.-tlk $1;439. 
viu ūkininku kolonija. Čia ?tstovauja ALTai o per ją 
apsivedė ir įsigijo ūkį. kur lr. vlslems Amenkos lietu- 
išgyveno keliasdešimt metų. viams- 
Visą laiką skaitė "Keleivį“ < 
ir buvo uolus po rėmėjas Ii-! 
gi 'paskutinių savo dienų.

Jo žmona mirė prieš aš
tuonerius metus. Jiedu turė
jo trejetą vaikų, kurie užau
gę išsisklaidė miestuose gy
venti. Todėl velionis, visų 
apleistas, gyveno jau vienas, 
ir buvo rastas negyvas.

Charleroy viams —• dr. Jonas Genys. j buvo trečdaliu mažiau negu 
l?---- it - -1 i 1970 m., auku duota 2,973,

1960 m. — $2,225, 1961 m. 
— $2,186. Mažiausia buvo

Dr. J. Genys yra Ethnic 
Confederation of America

Yra draugijoj narių, kurie 
labai priešingi, kai kyla

■E I 3E=

Pigi ir patogi kelione į Dainų Švente!

Dainų šventė Chicagbj'e Įvyksta šių metų liepos 4 d. 
Ta proga iš Nėw Yorko ir N’ew Jersey apylinkės Į Chicagą 
yra organizuojamos ekskursijos lėktuvais papigintomis 
kainomis iš La Guardią ir Netvarko aerodromų. Norį su 
šiomis ekskursijomis vykti ar gauti apie jas daugiau infor
macijų, prašomi kreiptis Į Lilo kelionių biurą, — 94-10

Velionis paliko liūdinčius; Tebūna- jam amžina ra-
žmoną, sūnų — medicinos ,mybė naujos tėvynės žeme- 
studentą ir dukrelę — aukš- Įėję. j
tesniosios mokyklos mokinę. A. J. Jokūbaitis 1 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. 11421. Tel. 847-5522.

Knygos 
jaunimui

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

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

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

jJNTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina ............................$1-

GINTARO TAKAIS, J. Na 
cūnės eilėraščiai, daug ilius 
cracijų, 64 psl., kaina $1.80.
ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems. Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................  $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, -130 psl. kai
na ..........................  $1.80.

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

Fa pati anglų kalba, ..$.1. 
Skaidrytė, Balės Vaivo

rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Diena prie ežero, Aloyzo 
Barono eilėrščiai mūsų ma
žiesiems, Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės iliustracijos, 

! 10 psl.. kaina $3.00.
TĖVIŠKĖLĘ As REGIU, 

Imsrys, 40 psl., kajna $1.- 
“ilėraščiai, parašė Pranas

! Gedimino sapnas ir Nerin- 
' gra, eiliuotos pasakos ir le-



Puslapis ketvirtas Nr. 15,1971 m. balandžio 13

Iš pavergtos Lietuvos
; W.- \

Socialdemokratų „Mintis” Ar skaitytos?

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
--------------------------------------------------------------- ---

Ministras apie studentus

Kiek okup. Lietuvoje stu
dentų, ką jie studijuoja ir 

■ kokia jų. buitis — apie tai 
žinių suteikė aukštojo ir 
specialiojo vidurinio moks
lo režiminis ministras H. 
Zabulis. Jis vilniškės Eltos 
atstovui papasakojo, kad 
šiuo metu Lietuvoje esama 
57',000 studentų. Tik trečda
lis jų yra darbininkai ir dar
bininkų vaikai. 29 proc. yra 
atvykę iš, kolchozų. Jauni
mas pasirenka vieną iš 130 
specialybių. Studentai atlie
ka praktiką kitose valstybė
se, tiksliau, vad. socialisti
niuose kraštuose. Pernai ir 
šiemet 150 studentų prakti
ką atliko svetur. Šiuo metu 
Lietuvių jaunimas studijuo
ja Bulgarijoje, Lenkijoje, 
Rumunijoje, Vengrijoje ir 
Rytų Vokietijoje.

(
Nors specialybių aukšto

siose mokyklose netrūksta, 
tačiau tos mokyklos, teigia 
Zabulis, dar nesugeba pa
ruošti visos eilės specialistų. 
Nepaprastai trūksta statybi
ninkų, matematikų, perma- 
žai paruošiama energetikų, 
mašinų' gamybos specialis
tų,be to, labai trūksta fizi
kos ir matematikos mokyto
ju.

Lietuvos styginis kvarte
tas vasario mėn. vieną savai
tę koncertavo Vengrijoje, 
Djor ir Sopron miestuose. 
Šalia Brahmso ir Haydno 
kvartetų, lietuviai supažin
dino vengrus su J. Juzeliūno 
Trečiuoju kvartetu.

* ♦ *

Vilnietė baleto artistė 
Genovaitė Sabaliauskaitė 8 
mėnesius dirbo baletmeiste- 
re Čilėje, Santiago mieste. 
Grįžusi į Vilnių, Čilės meno 
veikėjams kviečiant, ji ir 
vėl išvyko į Pietų Amerikos 
kraštą. Ten ji paruošia kla
sikinius baletus, tikisi pasta
tyti fragmentus iš lietuvių 
baletų "Ant marių kranto“ 
ir "Jūratės ir Kastyčio“.

&

Šen. Strom Thurmond, 68 m., ir jo žmona, 2-1 m., susi
laukė pirmo kūdikio — dukters. Nancy Moore.

Londone Nidos Knygų Į 
Klubo spaustuvėje jau iš- 

I spausdintas užsieniuose gy-i 
venančių lietuvių socialde
mokratų žurnalas "Mintis“. 
Šis žurnalas netrukus pasi-l 
rodys ir JAV-se.

MINTIES turinys:

UŽ NEPRIKLAUSOMĄ DEMOKRATINĘ LIETUVĄ

(Atkelta iš 2 puslapio)

Vilniaus universitetui pa
kvietus studijuoti lietuvius, 
gyvenančius užsieny, jau e- 
są gauta pareiškimų iš JAV, 
Vakarų Vokietijos, Argen
tinos ir Lenkijos lietuvių. 
Vieni jų pagegidauja atvyk
ti tik tobulintis, kiti nori stu
dijuoti lietuvių kalbą ir lite
ratūra. teisę, mediciną, žur
nalistiką.

Sabaliauskaitė anksčiau 
yra šokusi Prancūzijoj, Bel
gijoje, Suomijoje, Turkijo
je ir Azijoje— Burmoje, 
Ceilone, Kambodijoje ir 
Tailande. * * *

A. Sniečkus šių metų pra
džioje vadovavo penkių as
menų Sovietų S-gos delega
cijai, devynias dienas lan
kiusiai Kongo respubliką 
Afrikoje. Vasario 20-21 d. 
jis skelbė Tiesoje tos kelio
nės įspūdžius, kuriuose vie
noj vietoj pažymėta: "Afri
kos žemynas labai nukentė
jo nuo baltųjų kolonizatorių 
ir plėšikų. Daugelis europie- j 
č’ ’ r'1'
siplėšti ir praturtėti“. Į

Liet, socialdemokratai išeivijoje ir jų spauda, mūsų 
supratimu, turi platų ir svarbų veiklos barą. Būdami pa
saulinės darbo žmonių organizacijos — Socialistų Interna
cionalo nariu, galime palaikyti santykius su broliškomis 
partijomis laisvajame pasaulje ir tuo būdu supažindinti 
pasaulį su savo tautos aspiracijomis.

Lietuvos darbo žmogus komunistinėje santvarkoje 
yra išnaudojamas ir pažemintas. Jo vardu kalba imperia
listinės valstybės pasamdyti biurokratai, kurie stengiasi 
įtikinti pasaulį, kad "proletariato“ diktatūros krašte dar
bo žmogui yra sukurtas rojus. O iš tikrųjų tame krašte 
visai ne proletariatas yra diktatorius. Proletariatas, kaip 
pastarųjų dienų darbininkų riaušės Lenkijoje rodo, kovo
ja prieš "savo“ diktatūrą. Kartu su juo demokratinės san- 

I tvarkos siekia jaunimas ir inteligentija ne tik Vidurinės 
Rytų Europos kraštuose, bet ir Rusijoje. Čekoslovakijoje 
prieš, trejus metus buvo aiškiai pasisakoma už demokra
tinį socializmą. ę

Neabejojame, kad ir Lietuvos darbo žmonės, kurie 
sudaro gyventojų daugumą, kai ateis laikas, pasisakys už

čių čia važiavo vien tik pri- demokratinį socializmą ir nepriklausomybę. Su jais soli- 
! darizuoja MINTIS..

Šie žodžiai Lietuvos gy
ventojams gyvai priminė ki
tus kolonizatorius — rusus, j 
vienintelius Europos konti
nente. Ir šie važiavo ir tebe
važiuoja prisiplėšti...

(E)

VOKIETIJOS

Lietuvių socialdemokratų 
suvažiavimas

I

Vedamasis, kur pasisako
ma, kodėl dar vienas žurna
las leidžiamas.

J. Vilkaitis — Praeity be
sidairant.
J. Valaitis — Lietuvos po

litinių partijų išeivijoje da
bartis ir ateitis.

J. Va. — Socialistinis in
ternacionalas ir Lietuva.

J. Vlks. — Kiprą Bielinį 
prisiminus.

J. Vilčinskas — Socializ
mas Lietuvoje.

J. Pakalka — Steigiamojo 
Seimo Lietuvos socialdemo
kratų frakcija.

Toliau seka spaudos ap
žvalga :

L Lietuva Britų užsienio 
reikalų ministerijos pasauli
nio karo meto diplomati
niuose dokumentuose, kurie 
buvo iki šiol laikomi slaptai 
ir tik dabar teatskleisti vie- 

j Šurnai. Juose aprašyta Pa- 
: baltijo valstybių inkorpora
cija į Sovietų Sąjungą ir ko
kius žygius tuo reikalu darė 
Britanijos vyriausybė.

2. Slapto demokratinio są
jūdžio Sovietų Sąjungoje 
programa. Ši programa 1970 
metais buvo slaptai atgaben
ta Anglijon iš Sovietų ELgos. 
Tos programos ištraukos pa
sirodė spaudoje, bet čia yra 
skelbiamos tik tokios, kurios 
dar nebuvo spausdintos. To
je programoje yra pasisaky
ta apie Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

I

SVARBUS BALTISTIKOS, 

VEIKALAS

Šių metų pradžioje Švedi
joje išleistas stambus baltis- 
tikoš veikalas (598 psl.) 
"Donum Balticum“, skirtas 
pagerbti norvegų kalbinin
kui Christian S. Stangui, nu
sipelniusiam baltistikos ir 
slavistikos srityje. Rinkinį 
išleido švedų leidykla "Alm- 
qvist-Wiksell“ Stockholme.

■ Pažymėtina, kad veikale 
vo krašto sąlygose.’Vilniuje j rašo kalbininkai, gyveną a- 
kovo mėn. vykusiose Sovie-| biejose geležinės uždangos 
tų S-gos krepšinio pirmeny
bėse Lietuvos krepšininkai 

v, ir vėl, iškilo. Kauno žalgirie
čiai if Vilniaus Kibirkšties 
sportininkės moterys, abi 
geriausios komandos Lietu
voje, iškovojo bronzos me
dalius. Kitais metais pirme
nybėse dalyvaus jau ketu
rios lietuvių komandos.

Geriausiu lietuvių krepši
ninku vis tebėra M. Paulaus
kas.

Įvairios žinios

Aktorei Onai Juodytei- 
Chadaravičienei kovo mėn. 
sukako 60 metų amžiaus. Ji 
Valst. dramos teatre pasižy
mėjo dar nepriklausomoje 
Lietuvoje.

* ♦ »

Lietuviai krepšininkai pa
sižymi ir okupacijoje, ir lais-

pusėse: Lietuvos, Lenkijos, 
Sovietų S-gos, JAV. Austra
lijos, Vokietijos ir kt.

Kovo 27-28 dienomis įvy- ir sunkiai įvykdomi kiti du 
ko Vokietijos Lietuvių Soči- svarbūs momentai: pirmas 
aldemokratų draugijos na- -—kad rinkimų komisijos iš- 
rių visuotinis suvažiavimas, siųsti balsavimo lapai patek- 

I tų balsuotojams ir kaip pa- 
Svarstant lietuvių visuo-: sielgti, jeigu balsuotojų da- 

menės Vokietijoje reikalus, i ]is tų balsavimo lapų negaus, 
ilgiau buvo sustota ties ’ jr antras — garantija, kad 

Įr balsuotojų grąžinami rinki-bendruomenine veikla
šiais metais vykstančiais mu komisijai jos nurodytu 
Krašto tarybos rinkimais.
Teko išgirsti nusiskundimų,; galetų būti paliesti, iki rin- 

draugijos nariai, akty- jkimų komisija ■ juos visus 
vienu kartu priims ir suskai
čiuos.

•viai dalyvaudami bendruo-1 
menės institucijose, mažai 
turi laiko draugijos reika
lams. Gi tie bendruomeni
niai reikalai institucijų vir
šūnėse lyg sustingo vietoje. 
Krašto taryba per visą trijų

Literatūrinė dalis:

adresu balsavimo lapai ne-

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos, 254 psk, kaina 
$4.50.

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

Nemunas teka per Atlan
tą^ Vytauto Alanto 5 nove- 

prisidėjo ir Londono lės, 263 psl., kaina minkštais 
pašto tarnautojų streikas, i viršeliais $3.00, kietais $3.50 
kuris taip pat sulėtino žur
nalo pasirodymą.

j Žurnalo atstovas Bostone 
' yra Keleivis, 636 E. Broad- 
i way, S. Boston Mass, 02127,
Chicagoj—J. Valaitis, 1521 
So. 50th Avė., Cicero, III.

i 60650. Kiti atstovai bus pa- 
! skelbti vėliau.

MINTIS turėjo išeiti pra
eitų metų pabaigoje, bet dėl 
netikėtų techniškų kliūčių 
darbas užsidelsė, o prie to 
dar 1

Žydų socialdemokratų 

suvažiavimas

Žydų socialdemokratų 
partijos atstovų suvažiavi
mas buvo balandžio pra
džioje Tel Avive. Į tą suva
žiavimą buvo pakviesti So
cialistų internacionalo ir vi
sų kitų veikiančių įvairiose 
šalyse socialdemokratų par
tijų atstovai. Draugišką, 
nuoširdžiai parašytą kvieti
mą gavo ir Lietuvos Social- 
demokrtų Užsienio delega- 
tūra.

Čia prisimintina, kad Lie
tuvos socialdemokratų par
tija nuo jos įsikūrimo dienos 
glaudžiai bendradarbiavo su 
žydų socialdemokratais, ku
rie buvo susiorganizavę Į sa
vo Bundą.

šiuo metu lietuviai krep
šininkai yra vieni geriausių 
Sovietų Sąjungoje, bet 1938 
ir 1939 metais krepšinio sri
ty laisvoji Lietuva yra buvu
si visos Europos nugalėtoja.

❖ *
Kaunietis boksininkas J. 

Juocevičius š. m. kovo mėn. 
Kazanėje vykusiose Sovietų 
Sąjungos bokso pirmenybė
se laimėjo aukso medalį. Ki
ti laimėtojai, laimėję sidab
ro ir bronzos medalius, bu
vo taip pat kauniečiai J. Ko- 
lyčevas ir V„ Bingelis,

Iš okup. Lietuvos įdėti 
straipsniai praėjusiais me
tais paslaptingai žuvusio 
prof. J., Kazlausko, V. Amb- 
razo, S. Karaliūno, V. Ma
žiulio, K. Morkūno, A. Sa
baliausko, V. Urbučio, A. 
Valeckienės, Z. Zinkevi
čiaus, iš gyvenančių Vakarų 
pasauly — L. Jurgutytės- 
Baldauf, P. Joniko, A. Kli
mo ir J. Lingio.

Suvažiavimas nutarė rin
kimuose dalyvauti ir tartis 
su kitomis liberalinėmis gru- 

_____  t _ pėmis dėl bendruomeninin- 
metų kadenciją, jau pirmoje I kų sąrašo sudarymo, 
sesijoje padarius nutarimus 
dėl Bendruomenės statuto 
pakeitimo, kasmet savo sesi
jose statutą svarstė, bet jį 
pakeisti ir pritaikyti esa
mom sąlygom nepajėgė.

Suvažiavimas pasisakė už 
kontaktą su kitomis lietuviš
komis organizacijomis lietu
viškoje veikloje.

t 
t

Antras svarbus klausimas 
— Krašto tarybos rinkimų 
nuostatai.

Nors Krašto tarybos rinki
muose 1967 metais buvo su
klupta, balsuojant už akių 
korespondenciniu būdu, ir 
garbės teismas savo išvadas 
tarybos sesijoje užbaigė 
konstatavimu, kad rinkimai 
buvo pravesti netvarkingai, 
o tarybos narių dalis pasiūlė 

36,000 tarybai išsiskirstyti ir pa
žui ogus į skelbti naujus rinkimus, vis-

naudoja tik apie 500. Dau-'gi Krašto taryba nutarė ir 
giau kaip 100 yra išvestiniai, šiais metais visus rinkimus! T” 
Žemėje yra per 8,000 grudi- vykdyti korespondenciniu į ba ir revizijos komisija, 
nių kultūrų, o žmonės tenau- būdu, 
doja tik apie 30 rūšių.

Veikalas laikomas vienu 
stambiausių lyginamosios j 
baltistikos leidinių, išleistų! 
Vakaruose.

i Žemėje yra per 
, sėklinių augalų.
J

(E)

Suvažiavimas konstatavo, 
kad draugijos veikla nors ir 
nesparčiai, bet plečiasi, Įsi
jungia naujų narių ir tvirtė
ja ryšiai su kitų kraštų lietu
vių socialdemokratinėmis 
organizacijomis.

Ed. Cinzas — Mergaitė su 
apelsinu (apysaka).

Kazimieras Btarėnas — 
Sapnai (Ištrauka iš nespaus
dinto romano ''Dvidešimt 
viena Veronika“).

Vytautė Žilinskaitė—Juo
kas (feljetonas).

Kronika

Socialistiniame pasaulyje 
ir Europos socialistų partijo
se.

Santrauka anglų kalba.
Žurnalo viršelis — E. Ma

tuko.
Žurnalo pirmasis numeris 

yra 188 puslapių. Jo kaina— 
2 doleriai.

Žurnalą redaguoja redak
cinė komisija. Vyr. redakto
rius — J. Vilčinskas.

Redakcijos ir administra
cijos adresas:

M i n t i s

2 Ladbroke Gardens, 
London, W II, Gr. Britain

Žydų Bundas savo veiki
mo metų pabaigoje pasisakė 
už Lietuvos nepriklausomy
bę. Pirmaisiais Lietuvos ne
priklausomybės metais žydų 
socialdemokratų Bundas nu
stojo veikęs. Jo dalis įsijun
gė į žydų sionistų socialistų 
sąjūdį, o kiti įstojo į Lietu
vos socialdemokratų partiją. 
Štai kadėl Izraelio žydų so
cialdemokratų partija nepa
miršo Lietuvos socialdemo
kratų ir, susiradę jų Užsie
nių delegatūros būstinę, pa- 
kivetė dalyvauti jų suvažia
vime.

w ♦ *

Šių metų Socialistų inter
nacionalo tarybos posėdis 
numatytas HeĮlsinky, Šuo- Į 
mijoje.

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.ou.

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

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, paraše 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 
Birutė Pūkelevičiūtė,. 237 
psl., kaina $5.00. '

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

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

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

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

kai-’
f

PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai, 

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

Atsitiktiniai susitikimai, 
1216 psl., kaina minkštais vir-i 
sėliais $2.50.

Indėnė Wilma Victor paskirta 
vidaus reikalu ministro Mortono Į 
specialia padėjėja indėnu reika- I
kims.

Buvo pakeistas draugijos 
I statutas, įvedant revizijos 
l komisiją ir atsisakant nuo 
tarybos.

I

Aptarti spaudos reikalai. 
"Apžvalgos“ redakcija pa
raginta dažniau išleisti la
pelį.

Išrinktos draugijos valdy-

J. Bylaitis, K. Dikšaitis ir M. 
Kiuzauskas.

Nutarta pasveikinti kitų 
kraštų lietuvių socialdemo
kratų organizacijas.

Tokiems rinkimams 
būtini tikslūs narių sąrašai, Dabar valdyboje bus Vo

Padėkojus tarybai ir val
dybai ir pavieniams asme
nims už atliktus darbus, su
važiavimas draugiškoje nuo
taikoje užbaigtas.

I

Ar buvo visuotinis tvanas^ 
64 psL kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijon 
supratimas, 8tX psl., kaina 
20 centų.

Žemaitės raštai kares me-į 
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
: kaina 25 centaiv
I Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

Socializmas ir religija, E.
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Demokratinio sociahzmo 
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl., kaina 50 centų.

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

Socir'izmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 pšl„ kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kaūskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Atskirai sudėjus, jų kainaAzalijų šventėje Norfolke. Va,
| karaliene išrinkta anglė Sarah $3,05. bet VISOS kartu par- 
jRippon„ j duodamos už $2.

M
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA

STASYS MICHELSONAS

v
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j tas gandas, kad Amerikai 
Į gresia baisus pavojus — už
puolimas iš oro? Kas ruošė
si Ameriką pulti, niekas ne- j 
klausė ir niekas neaiškino. 
Priešo nesimatė, . tačiau vi
suomenė buvo gąsdinama ir 
raginama statyti slėptuves. 
Buvo, siuntinėjami net ir pla
nai, kaip įšgriauti skiepus 
po savo namais ir įmūryti 
bunkerius, kad būtų kur pa
sislėpti, kai priešo bombos 
pradės ant mūsų Amerikos 
kristi. Ir slėptuvės buvo sta
tomos ne juokais. Sugadinta 
daug namų ir išleista daug 
pinigų. Visi laukė pavojaus. 
Bet praėjo prezidento rinki
mai, ir praėjo bombų pavo
jus. Ir dabar žmonės negali, 
suprasti, kokiems galams tas 
slėptuves statė.

— Jes, Maiki, tą slėptu
vių biznį aš dabar atsimi
niau. Norėjo ir mano gaspa
dinė įsitaisyti slėptuvę po 
savo auza, ale skiepas buvo 
peržemas. Dabar ji juokiasi 
ir džiaugiasi, kad nesugadi
no savo bildingo.

I

i
I

KELEIVIS, SO. BOSTON

!

I

JAV prezidentiene Pat Nixonienč sveikinasi su Mass. 
senatoriaus Kennedžio žmona Joana, kai ši atvyko į sena 
toriu žmonoms suruoštą priėmimą Baltuosiuose rūmuo
se. Kennėdienė mėgsta labai naujoviškai rėdytis, tad ir 
šį kartą atėjo apsiavusi odinėmis kelnėmis, ar vadinki
me tai ir suknele.

Vadas sutiko nuvesti mus ir pas giminaitį Antaną 
i Petrėną, pas kurį aš ir Paliulis su seserim važiavome, bet 
1 savininkas surado kitą lietuvį, kuris mus mielai sutiko nu

vesti.

Petrėnai jau žinojo apie mūsų atvykimą. Mus priėmė 
labai maloniai, nuoširdžiai. Tuoj pavaišino. Nė nepajuto
me, kaip besikalbant atėjo vėlus vakaras. Mus paguldė i 
minkštą lovą. Kaip maloni buvo pirmoji naktelė Ameri
koje !

Buvo maloni šilta lapkričio pabaiga. Kišenėj dar tu
rėjau porą auksinių amerikoniškos valiutos. Viskas buvo 
nauja, pasakiška. Netoliese buvo geležinkelio stotis, kur 
nuėjęs su smalsumu žiūrėdavau į baisiu greičiu prarie
dančius keleivinius traukinius.

I

Šeimoj, kurioje apsigyvenome, buvo du jaunuoliai. 
Vyresnysis jau buvo baigęs aukštesniąją mokyklą ir kas
dien važinėdavo į Nevv Yorką dirbti. Antrasis buvo man 
labai draugiškas ir norėdavo, kad su juo gretimanjė tuš
čiame sklype žaisčiau futbolą. Tik nelaimė, kad aš dar nė 
žodžio angliškai nemokėjau, o‘jis labai labai mažai "lau
žytai“ lietuviškai. Bet žaisti buvo malonu.

— Aš manau, tėve, kad ir 
dabartinis užterštos aplinkos 

i pavojus po prezidento rin- 
į kimų bus pamirštas, kaip 
buvo pamirštas oro atakos 
pavojus.

— Džius di sem, Malk, aš 
, nesuprantu, kam tokie gąs- 

reikalingi kaneč

Dr. P. G. Luomons

Mano pirmas susitikimas su
n

— Maik, pasakyk man, si ir politikieriai. Kiekvie- dinimai 
kas yra juokulogija, apie ku-1 naš jų nori pridėti prie to prieš rinkimus, 
rią dabar visi kalba ir net'savp dvylekį, siūlo visokių 
gazietos rašo? Sako, ji labai ■ sumanymų, kaip padaryti 
pavojinga, L_____ v
mirti. j ir sveiko vandens. Turi pro- tas turėtų prieš ką kovoti ir

,z- AV. ; - • > '

— Toks baubas, tėve, rei-• tOCHYV/f JI CA 1 X 1CA 1 Ijf CA V. I W X J v*

žmonės pradėsi visuomenei gryno oro, tyro kalingas tam, kad kandida-
i

Į gos pasirodyti savo patari- tuo būdu patraukti savo pu-j 
mais ir pats prezidentas. Ir s®n balsuotojus. Tokių bau- j 
kai žmogus gerai į šią pro- Amerikoj pergyvenom Į 
pagandą įsižiūri, tėve, tai Jau ne vieną. Prieš kiek me
čia daugiau politikos, negu buvo išpūstas anarchizmo 
ekologijos. | pavojus; kai žmonės su tuoj

į apsiprato, tai buvo prasima- 
— Ale pasakyk, Maiki, įnyt* aidoblizmo šmėkla, 

kodėl tik dabar pradėta ši • Kaikada pavojus gali būti 
ermyderį kelti? Argi pirma J1' nęprasimanytas. tikras, 
automobiliai nesmardino sa-; bet niekas nekreipia į tai dė- 
vo dūmais miestų? Ar fab-Į^J0 į niekavs. aPie Jį gė
rikų kaminai pirma nedū-j ka ba’.'Jls lsP.u$lan?a^/.lk ^a" 
mė? Ar nuodingos ‘jų sutros! ‘ a’ kai va pmmkia gy- 
nebuvo suleidžiamos į upes " 
ir ežerus? Ar farmeriai ne
barstydavo visokiais nuo-, 
dais savo daržų ir laukų? Į

— Matau, kad tėvas kalbi 
apie ekologiją.

— Va, va, tu geriau žinai, 
kaip ji vadinasi. O kų ji reiš
kia?

— Ekologija yra tas bio
logijos mokslo skyrius, tėve, 
kuris tyrinėja aplinkos įta
ką organinei gyvybei.

— Nesuprantu, Maiki.

— Žinau, tėvui sunku 
klausimą suprasti, nes tik 
dabai’ pradėta juo gąsdinti 
visuomenę. Pirmiau beveik į Ar sutirpęs sniegas ir ile-

„ • taus vanduo nesunėsdavo to 
poizino į upes ir ežerus? Juk

— Nu. tai pasakyk, ką tas tas buvo daroma visada. Ta:

niekas apie tai nekalbėjo.

reiškia?

šj

— Tariant (paprastais žo
džiais, tėve, tai reiškia, kad 
dūmais užterštas oras, che
mikalais užnuodytas van
duo, vienu žodžiu, užteršta 
visa aplinka, kurioj mes gy
venam, ir tai pažeidžia mū
sų sveikatą. Vadinasi, tokia 
padėtis mums žalinga ir rei-: 
kia prieš ją kovoti. Pradeda
ma net reikalauti, kad kal
tininkai. kurie šiokiu ar to
kiu būdu mūsų aplinką ter
šia, būtų baudžiami. Vienos 
apylinkės gyventojai jau pa
traukė atsakomybėn Inter-j 
VI f 1 Vi H 1 DhVAAV L /AAVI <1 VI T Ul 1

kodėl ligi šiol tylėjo visi po
litikieriai ir jų gazietos?

— Bravo, tėve, kad pra
dėjai protauti!

— Reikia ką nors daryti, 
Maiki, ba tylėti jau negali
ma.

— Bet tėvui dar ne viskas 
aišku.

— Ar ne?

"Keleiviu
Gimiau ir augau Krinčino padangėje. 1906 m. iš A- 

merikos grįžo dėdė Kazys Sivickas. Jo paragintas aš, try
likametis jaunuolis, ir į Ameriką išvykau.

Jis davė man savo iš Amerikos parsivežtą juodą mi
linį paltą su aksanjine apykakle, 30 rublių auksiniais ir 
1906 metų spalio mėnesio įgalo ankstų rytą'išvažiavome

I

Ilgai dykauti nebuvo galima. Reikėjo darbo ieškoti. 
Tik už gero kvartalo buvo milžiniška Singer Sowing Ma
ciūne dirbtuvė, išsidriekusi palei N«?w Jersey geležinkelio 
liniją. Joje dirbo tūkstančiai darbininkų. Ten ir aš gavau 
pirmąjį darbą naktimis, kur šaltais plieno velenais skaidą 
plojo. Mašinistas buvo lietuvis,, nekalbus ir neperdaug 
draugiškas. Kaikada skarda būdavo tik diržo platumo. Ją 
susukdavau į ritulį ir jam grąžindavau. Skardos pakraš
čiai buvo aštrūs kaip skustuvas —- suraižydavo pirštus. 
Aliejus dribdavo nuo velenų ant skardos ir ant rankų, 
žiemos metu milžiniškas pastatas buvo šaltas. Uždarbis— 
už 60 valandų savaitę $5.

• ♦ ♦

Tuo metu Elizabethe gyveno daug vyrų iš Žemaiti
jos krašto. Daugelis jų dirbo Singerio metalo liejyklose. 
Darbas buvo sunkus, bet uždarbis geras. Savaitės gale 
'parsinešdavo po $25. Jie mėgdavo savaitgaliais paūžti. 
Pagal miesto nuostatus, šventadieniais smuklės buvo už
darytos. Tuo metu čia vienas lietuvis, Maikiu vadinamas, 
turėjo porą arklių ir didelį vežimą. Jis šeštadieniais dėžė
mis alų išvežiodavo mūsų tautiečiams į namus ir palikda
vo šeimoje po 5-15 dėžių. Dėžė —j tik $1. Ir kiek tie links-

national Paper kompaniją, 
kad užteršė jų ežerą, suleis
dama jin išnaudotus chemi
kalus. Bostono Edisono 
kompanija paskyrė jau ke
lis milionus dolerių apsau
gos priemonėms. Kovai su 
aplinkos teršimu jau svars
tomi kongreso, valstijų ir at-; 
skirų miestų įstatymai. Tai! 
va, tėve, ką reišika ekologi-Į 
jos sąjūdis.

— Tėvui atrodo, kad se
niau niekas tokio "ermyde- 
rio“ nekėlė. Kėlė, tėve, ir 
seniau, tik kitokio pobūdžio. 
Beveik prieš kiekvienus pre
zidento rinkimus būdavo iš
keliamas' koks nors baubas 
visuomenei gąsdinti, ir ly
giagrečiai sugalvojama "ap
sauga“ nuo tokio pavojaus. 
Savaime suprantama, už to
kią "apsaugą“ visuomenė 
turi būti prezidentui dėkin
ga ir, rinkimams atėjus, tu
ri jam atsilyginti savo bal
sais.

: ventojų paramos. Taip da- 
: bar yra su aplinkos teršimu.
Ji tikrai teršiama. Tačiau iki 
šiol niekas dėl to nesijaudi
no. Tik dabar pradėta tri
mituoti pavojų. Trimituoja 
ir pats prezidentas, nes rin
kimai netoli. O žmonės pro
testuoja dėl Vietnamo karo. 
Ar jie balsuos už dabartinį i 
prezidentą, jei tas karas ne
bus dar pabaigtas, jeigu A- 
merikos tėvų vaikai nebus 
visi parvežti iš Vietnamo na
mo? Prie to prisidėjo dar 
skandalinga armijos byla 
dėl civilinių žmonių skerdy
nės Vietname. Prezidentui 
rūpi, kad visuomenė mažiau 
apie tai kalbėtų, o daugiau 
rūpintųsi aplinkos teršimu. 
Ekologija, ekologija! Tai 
svarbiau , negu Vietnamo 
skerdynė, negu 45,000 už
muštų amerikiečių.

— Nu, pagyvensime, Mai
ki, ir pamatysime, kas iš toš 
politikos išeis. O tuo tarpu 
tegu bus gudbai.

Į

Įsigykite 

ką tik išėjusią 

Jurgio G 1 a u d o s 
knygą

— Bet ar tu mislini, kad 
iš to lermo bus,kiek pažitko?

I Simas
— Bet aš. Maiki, neatsi

menu, kad panašus prajovus 
būtų kada buvęs.

i

j — Nejaugi tėvas jau pa
miršai, kaip anais metais 

turi apie ką rašyti. Naudoja ' prieš rinkimus buvo paleis-

I

I

beletristine forma
- Naudos kaikam jau y- 

ra, tėve, o kaikam dar gali 
būti. Gatvinė spauda jau 
naudojasi ta propaganda. Ji

Joje 
vaizduota Simo Kudirkos 
tragedija Vigilant laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali
te gauti ir Keleivio administ- 
racijoje, J____

pa-

į Panevėžį. Čia dėdė pasodino mane į Liepoją einantį mieji žemaičiai šeštadienių vakarais ir sekmadieniais 
traukinį. Vidurnaktį jau buvau Liepojoje. Po trijų dienų 
"Grodno“ laivu apleidome Liepoją.

. t

Laive keleiviai buvo vienoj didelėj patalpoj. Pasie
niuose buvo dviaukštės lovelės. Maistas buvo nedaug ge
resnis už Lietuvos ūkininkių duodamą kiaulėms jovalą.

Po 18 dienų pasiekėme New Yorką. Tai buvo 1906 m. 
lapkričio 18 d. Artėjant prie Amerikos žemyno, audra 
nutilo. Buvo šilta ir saulėta. Visi išlipome ant denio tyru 
oru pakvėpuoti. Besidairydamas pamačiau didžiulę mo-j 
teriško pavidalo statulą, kuri dešinėj rankoj aukštai iš
kėlusi laikė lyg šluotą ir tarytum tau, vaikeli, sakė: ”, 
nebūsi doras, aš tau kailį išpersiu!“

linksmų dainelių išdainuodavo ir triukšmo sukeldavo!
(Bus daugiau)

IR DIEVAS TURĖJO 

SŪNŲ...

Kamajų miestely gyvena

LIETUVA AUDROJ

(Atkelta iš 2-tro pusi A 
sienas, ypatingai Baltijos

rainąją linely g.yveu- va]gt bi įjungimą į SSSR 
damas, poetas kunigas An-|h. JUsuomijos-Sovietų 
‘Si™ ant kdiu'” S-8°s sienos “•‘T’ i" 

- . . . ., - rr . I tai tuo metu, kada vokiečiai| nūs) augino vaiką. Kai sis: buv() ne n jį ky . j.
Jei A- Si!1TzdaS norejo! lelija aiškiai buvo girdėti
Je> I jį leisti Į mokslus. Kremliuje ir vokiečių lėktų-

Popiet visus keleivius nedideliu laiveliu nuvežė į 
"Castle Garden“ įstaigoje. Galvoju, jeigu jis valgo, tai pa- 
atvykusius. Iš čia mažu laiveliu nuvežė prie krantinės ir 
pasodino į keleivinį traukinį.

Be manęs, kaimynų Paliulio su seserim ir dar vieno 
vyriškio, vagone tebuvo vienas gražiai apsirengęs vyras. 
Šis mus lietuviškai užkalbino, klausdamas, kur važiuojam.

— Į Elizabethą, — atsakėme.

— Aš jau ketvirtą kaitą atvažiuoju į Ameriką. Aš 
irgi į Elizabethą, — kalbėjo tas vyras..

Jo pavardės neatsimenu. Jį dažnai matydavau laivo 
alinėje alų geriant. Matau, jis ištraukia lyg "akėčkolį“ ir, 
nulupęs odą, valgo. Panašų dalyką kartu su duonos ir deš
ros gabalu buvau ir aš gavęs už savo pinigus minėtoje 
"Castle Garden“ įstigoje. Galvoju, jeigu jis valgo, tai pa
mėginsiu ir aš. Kiek keistokas skonis, bet gardus. Tai bu
vo bananas, iki tol neragautas.

Pasirodė, kad mūsų kelionė į Elizabeth Port (ne Eli- 
zabeth) buvo netolima. Išlipus iš traukinio, tas mūsų tau
tietis pasisiūlė mums vadovauti. Už poros kvartalų jau 
ėjome gatve, kur šiandien lietuviai turi didelę bažnyčią. 
Čia vaikėzai pradėjo mūsų nugaras lazdomis lyginti. Aš 
išvengiau tų padaužų "krikšto“, nes. kaip minėjau, turė
jau amerikonišką paltą, todėl neatrodžiau panašus į "gri- 
norių“.

Atėjome į smuklę. Čia mus susodino aplink ilgą stalą. 
Pasirodė, kad savininkas buvo lietuvis ii- mūsų vadui pa
žįstamas.

"Svečiai iš Lietuvos“, taip jis mus supažindino su sa
vininku. "Prašau visiems po skunerį alaus...“

Po lazdų "krikšto“,visi jautėmės daug geriau.

I . . x
i Kiti kunigai, tuo pasipik
tinę, visaip žemindavo kun. 
A. Strazdą. Jie jį apskundė 
net vyskupui, kad jis augi
nąs vaiką ir dargi visiems 
sakąs, kad tai jo sūnus.

i

Vyskupas pašaukęs kun. 
A. Strazdą ir jį baręs:

,vai bombardavo Maskvą net 
dienos metu...

! Painformuotas apie Stali- 
1 no reikalavimus, Churchillis 
i griežtai pasisakė prieš Bal
tijos valstybių įjungimą į 
Sovietų Sąjungą. Savo pa- 

i žiūrai sustiprinti jis p'asiun- 
i tė Maskvon Cl. Attlee ir dar 
1041 m. gruodžio 20 d. tele
gramą Anglijos delegacijai 
Maskvoje, kurioje sakoma: 

"Stalino reikalavimai dėl 
Suomijos, Baltijos valstybių 
ir Rumunijos yra stačiai 
priešingi pirmam, antram ir

1 trečiam Atlanto Čarterio

— Tai ką, vaiką sumanei 
išauginti? Ar nežinai, kad 
tai kunigams draudžiama?

Dvasiškasis ganytojau, 
juk ir Viešpats Dievas turė
jo vieną sūnų. Tai kodėl jūs 
mane, žmogų, dėl to kaltina
te?—atkirtęs kun. A. Straz-: punktams“, 
das. t i ,(Bus daugiau)
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Gluosnių daina
(Tęsinys)

Jinai dar labiau Įsiklausydavo. Aure, toli, kaip kad 
giliai po ledu vanduo čiurlena, — pažįstami balsai atsi
šaukia, toki silpni ir nustelbti vilkų rujos, bet vistiek gyvi 
ir tikri. Ji žino: tai dainuoja mūsų broliai. Jie dainuoja 
savo žemę ir aušros žvaigždę, pavasarį ir linksmą artoją 
savo dirvų vagoje.

Prigludusi piie drėgnų lango staktų, ji dar akyliau 
Įsiklausė. Tenai skyrėsi vienas balsas, mielas ir brangus, 
gražesnis už kitus? Ji suprato, kad tą žiemos naktį anoj 
tolybėj Mindaugas dainavo jai, savo mergaitei ir savo 
žemei. Jinai žinojo, kad čia buvo meilės, lūkesčio ir vi
sokios aukos daina savo šaliai ir savo žmonėms.

Kada ji taip klausėsi ir kada jos sieloje buvo taip 
švelnu ir tvirta, atsiliepė jai mama, iš miegų busdama:

— Gultum, dukrele, berymojus lange. Kas gali pasa
kyti. — gal tuojau visai neturėsim kur galvos priglausti.

Danutė regėjo motinos sielą. Mergaitei plėšte plėšė 
širdį. Ji, žilagalvė, čia gimė, maža bėgiojo ir vaikus išau
gino — ir štai, pakirdusi nakčia, dūsauja iš rūpesčio, ar 
jos neišraus iš šio tėviškės molio, į kurį ją Dievas pasodi
no ir kur, kaip obelis, įsišaknijo.

— Miegok, mamyte. — Danutė guodė savo motulę.— 
Gal nieko pikto mums neatsitiks.

— O tu žiburį užgesintum. Dar atsivilks koks šuo.
Duktė užpūtė spingsulę ir tarė:
— Aš dar pasiklausysiu, mamyte...
— O ką tujen girdi, vaikeli?
— Man vis dingojas, kad per pūgą kažkas šaukia ir 

dainuoja. Gal tai jie dainuoja...
Motina ilgai klausėsi, kol atsidūsėjo ir prabilo:
— Niekas ten nedainuoja, dukrele. Tik vėjai staugia 

aplink sąsparas.
Danutė klausėsi ir girdėjo: pūgoje dainavo jos bro

liai. Drąsūs miškų vyrai tenai šaukė;
Taip besiklausant, pro ją, nei balti debesėliai, skrie

jo mielos svajonės. Ji regėjo vasaras ir šienapiūtes, ii' tą 
liepos mėnesio naktį, tokią šiltą ir žiedų kvepėjimo pilną, 
kada garsiai dobiluose šaukė griežlė ir kada juodu, grįž- 
damu iš gegužinės, sustojo po anais beržais. Tai tenai 
juodu pirmą kartą pasibučiavo ir sakėsi niekados, o nie
kados nesiskirsią. Ir tada žemėje buvo taip gera, ir platu, 
ir laisva. 1 ( ;

Jai dar vaidenos, kad per vasaros laukus atžygiuo
ja jie, šaunūs vyrai, o per pievas ir miškus, kaip kokia 
vandenų vilnis, atliūliuoja jų daina. Tie skardūs žodžiai 
šaukė ją: artyn ir artyn ją viliojo tokiu nenumaldomu il
gesiu, kad, rodos, pakilsi ir nueisi į jų aidesį. Ji tartum 
girdėjo, kad kažkas jai kužda, nedrąsiai dūzgena prie pat 
langų ir vis nenutilsta.

Danutė pakėlė galvą, busdama iš savo sapnų: lauke 
iš tikrųjų beldėsi ir ją vardu vadino.

Ji pašoko ir klausėsi. Aiškus buvo girdėti balsas prC 
vėją ir naktų tamsybę.

Mergaitė drebėjo iš džiaugsmo. Ji pažino žodžius, 
daugel kartų girdėtus anų vasarų dienomis, kada liepos 
žydėjo ir, apsunkusios nuo žiedų, bitės ramiai dūzgė na- 
mo- 1 . i

O balsas kartojo:
— Danute, Danute, asai sugrįžau į tave.
Priemenėj ji atkišo duris ir pravirko, prisiglaudus 

prie Mindaugo tyli ir laiminga. Taip gera ir graudu buvę 
jai- ' > i U '

Kai peržengė namų slenkstį ir susėdo prie senolit 
židinio, Darutė kalbėjo:

— Aš tavęs laukiau dieną ir naktį. Po mūsų gluos
niais aš prastovėjau duobę, lyg toji dainų mergaitė. Gluos
niams, mano medžiams, dainavau — ir tau.

Atsakė jai Mindaugas:
— Girių tankmėje ir savo žygiuose ašai tave regėda

vau ir sapne sapnavau. Gulėdamas po ąžuolais, ašai įsižiū
rėdavau į aušros žvaigždę ir tardavau savo širdyje, kad 
i)- tujen regi ją, aukštai bespindinčią.

..— O mes galvojom, ar jau bepamatysim tave gyvą; 
nei gando, nei žodžio iš tavo šalelės.

Ir jisai apsakė jai, kaip toli' buvęs išsiųstas, kaip po

Ukrainietė Pauline Hiadis iš Clevelando rodo savo darbo 
margučius. Vienam, ją nudažyti ji sugaišusi 4 valandas.

Janina Degutytė

GIMTOJI KALBA

Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm,
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų,
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Pilėnų laužuose išdeginta, išlydyta
Su perregima gintaro šviesa
Ji — motinos baudžiauninkės lopšinėse,
Ji — Pirčiupio smėlynų raudose...

Ja kalba pievii tyluma ir gatvių gaudesys,
Balkonai priemiesčių naujų spalvoti,
Gelsvų kasyčių juokas ir pušų rimtis, 
Ir tie veidai, rūstim ir meile išvagoti.

tų arba po šaltų užkandžių, 
nes padidėjusi skrandžio 
sulčių sekrecija sudaro pa- 

! lankesnes sąlygas ir kitiems 
• maisto gaminiams virškinti, 
j Skrandžio sulčių išskyrimą 
] skatina ir įvairios rūgščios 
si lubos, kuriose yra pieno ir 
kitų organinių rūgščių.

Jau prieš valgymą virški
nimo suičių išskyrimas suak
tyvėja, jei paduota sriuba 
turi rnaioi.ų Kvapą ir išvaiz
dą. Sriubų kvapą pagerina 
įvairūs prieskoniai. Ypač 
vertingi augaliniai priesko
niai, kurie ne tik pagerina 
jriubos skonį, kvapą, spalvą, 
bet padidina gaminio vita- 
mingumą ir mineralinių me
džiagų kiekį. Mūsų klimati- 
ėmis sąlygomis gerai auga 

petražolės, kurios turi 250 
ng% vitamino C, krapai— 
110 mgf/c. Nemažai šio vi
tamino turi salierai, svogū
nų laiškai. Šių prieskoninių 
iaržovių kiekviena šeįmi-lį kad vSlį” gaus"iąs gerai 
nnke šviežių gal. tureli isti-j apmokanlą dal.bi}. gJpa8reiš. 
us metus. į kimas (application) nieko

' neįpareigoja. Po keliolikos 
tokiu laiškų ir visokių nepa
sisekimų darbovietėje vyras 
apsisprendė nueiti pažiūrėti 
tos mokyklos. . Vyro anglų 
kalba ir dabar nepergera. o 
tada jos beveik visai nemo
kėjo. .Mokykloje iie paprašė 
mano vyrą, kad jis tik pasi
rašytų ir įmokėtų 50 dolerių 
ir pradėtų lankyti jų mo
kyklą. Vyras taip ir padarė.

Po vierios savaitės lanky
mo vyras pradėjo skųstis di
deliais gaivos skausmais ir 
svaiguliu. Sakė, kad negalįs 
pakęsti dujų ir triukšmo per 
8 valandas. Be to, vieną die
ną, važiuojant iš darbo, bu
vo sužeistas kito asmens. Aš 
pranešiau mokyklai, kas į- 
vyko. Sekretorė apgailesta
vo ir sakė, kad grąžins pusę 
rankpinigių (deposit). Išvi
so vyras lankė tą mokyklą 
vieną savaitę, o savaitės mo
kestis buvo $18.50. Vyras 
dėl sužeidimo toliau mokyk
los negalėjo lankyti. Tačiau 
praėjo mėnuo ir antras — 
niekas negrąžino rankpirii-, 
gių (deposit). Praėjo metai, j 
Mes numojom ranka ir lai
kėm reikalą baigtu.

Beveik po'trijų metų ga-

Tačiau ne visos sriubos 
skatina virškinamųjų sulčių 
sekreciją ir pagerina virški- 
.iimą. Saldžios ir pieniškos 
pasaldytos sriubos priešin
gai — sumažina virškinimo 
sultis išskiriančių liaukų ak
tyvumą, virškinimo sulčių 
šsiskiria mažiau, maistas 

silpniau virškinamas. Noras 
valgyti mažėja. Todėl tokias 
sriubas ir rekomenduojama 
.valgyti tik po pagrindinio 
patiekalo (mėsos, žuvies, 
riebesnių bulvių ar grybų 
patiekalų). Jos-gali pakeisti 
kompotą, kisieliū ar kitą sal
dų valgį.

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai ttiri būti bendro 
informacinio [itihidžio. Klausimus ir «.l- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėlį, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog š**>o 
adresu:

patarimai

Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai Law. 
Co-operative Bank I’laza
1864 Cet>tre Street
Boston, Ma'»s. 021%

įgali čia tokioje demokratijos 
J šalyje dėtis tokie dalykai?

Iš kažkur gavusi mūsų ad-' Patarkite, kur kreiptis ir ką 
resą, viena Chicagos mokyk'-; daryti. Mums kiti sako, kad 
la (gear training school) mes tą mokyklą patrauktu- 
įpradėjo mums 
laiškus, reklamas, kad mano 
vyras stotu į jų mokyklą, Ra-

Klausimas

siuntinėti, me į teismą, ir ji už viską tu
rės atsakyti. Ar tas galima?

Skaitytoja

į lllinois valstija.

Atsakymas

Gal apie tai ir nereikėtų 
kalbėti, jei nepasitaikytų 
žmonių, kurie stengiasi išsi-1 
versti be sriubos ir ištisas! 
dienas maitinasi mėsa, cleš-j 
a, lašiniais, duona ir įvai-Į 
iais sumuštiniais, tik kart

kartėmis užgerdami 
dens ar arbatos.

Toks platus sriubų vartoji
mas tur i ne tik tradicinę, bet 
ir. fiziologinę reikšmę.,

Mėsos, žuvies, grybų sriu
bose yra daug ištirpusių eks- 
traktyvių medžiagų, kurios 

y i skatina virškinamųjų sulčių 
išskyr imą ir tuo pačiu page- 
rina maisto virškinimą bei

Sriuba Lietuvoje yra tra- įsisavinimą. Daugiausia eks- 
licinis pietų gaminys, že- traktyvių medžiagii randa
mai čiai pieniškas sriubas į ma suaugusio gyvulio mėso- 
dažniausiai veidą ir vaka-įje. Todėl sriubos, kurių pa- 
ienei, o aukštaičiai retai be: grindą sudaro mėsos sulti- 
ų apsieina net pusryčiams, rys. valgomos pradžioje pie-

rglių šakomis nakvynę rasdavęs, kaip kovėsi žiaurioj 
rumtynėj ir kaip priešai, biauresni, už pikčiausius žvėris, 

<rito ir žuvo. Nevieną ir jų, brolių drąsiųjų, pakirto mir- 
is, o stribai brangius jų kūnus pamesdavo miestų aikštėse

Taip jisai kalbėjo, kol miegas saldusis sumerkė jo 
akis.

Danutė sėdėjo šalia jo, klausėsi jo alsavimo ir žiū- 
ėjo į naktį, ar nepamatys iš pusnių išbrendant svetimom 
;emes vyrų plėšikų.

Kai rytuose ėmė švisti aušra, Danutė pažadino Min- 
ląugą, valgydino, jį kuo tik beturėdama ir paskui išleido 
girias, lydėdama ligi gluosnių, kurių Šakose dainavo vė

jai neramus
Jis nūn lankydavos dažniau ir kartais atsivesdavo 

savo draugų. Jiems išėjus, Danutė mąstydavo, kaip jie 
gyvena girių gelmėse, ir jai būdavo liūdna ir ilgu, kad 
ji negali sykiu su jais būti ir pakurti jų židinio ugnies.

(Bus daugiau)

Sriubos padeda organiz
mą aprūpinti vandeniu.^ Su
augusio žmogaus organizme 
vanduo sudaro 65%, o kūdi
kio 70% viso svorio. Van
duo būtinai reikalingas gy
vybei palaikyti. Nevalgęs 
žmogus, gaudamas pakan
kamai vandens, gali išgy
venti 30-40 parų, tuo tarpu 
be vandens — vos keletą 
parų. Dirbdamas nesunkų 
darbą, vidutinėje temperatū
roje žmogus kasdien išski
ria 2300-2700 gramų van
dens. Tačiau karštame ore, į 
dirbdamas sunkų darbą,’ 
g;

Atrodo, kad Tamstos vy
ras pasirašė "instalment 
contract“, pagal kurį pasi
žadėjo sumokėti apie 700 
dol. už tam tikrą ’mokslą“ 
(trainingj. šitokia sutartis 
yia "vienetas“, nors ir mo
kama dalimis. Tokią sutartį 
pasirašius, įsipareigojama 
užmokėti visą sumą, nors 
mokykla ir nebūtų lankoma. 
Nei Tamstos vyro prasta sa
vijauta, nei automobilio ka
tastrofa pasirašyto įsiparei
gojimo nekeičia. Nieko ne
reiškia sekretorės pažadas 
grąžinti pusę depozito,, nes 
ji neturi teisės kalbėti mo
kyklos vardu. Ji yra sekre
torė, o ne atsakingas parei
gūnas, kuris turi teisę kalbė
ti mokyklos vardu. Kiekvie
nu atveju tas pažadas (Wai- 
ver) būtų sunkiai įrodomas.

Kai mokykla po trijų me
tų pradėjo ieškoti savo pini
guti turėjo teisę tai pada
lyti. Kai ji padavė Tamstas 
į teismą arba'dar anksčiau, 
reikėjo susirasti advokatą,

l kuris būtų laiku teismui pa
aiškinęs visas aplinkybes. 
Per teismą jis būtų nurodęs, 

gali išskirti iki 10 litrų. Kad’ vome laišką iš tos mokyklos, ^a^.. buvote palyginamai 
nesutriktų normali organiz-Į kad mano vyras mokyklai y-į nauji ateiviai, gerai nemoką 
mo veikla, tokį kiekį van- ■ ra skolingas 680 dol. už kalbos, nepažinote A- 

I
i I 
ras mokyklą laikė tik savai
tę, jos nebaigė, kad mums 
buvo žadėta net dalis depo
zito grąžinti. Jie vistiek by
lą perdavė vienam advoka
tui. Jis siuntinėjo laiškus, 
skambino mums telefonu, ė- 
mė net prie durų ateidinėti, 
ragindamas mokėti. Vieną 

.kartągavome šaukimą į teis
mą. Tą rytą buvo labai blo
gas oras, ir mes, nors ir sten
gėmės, bet pavėlavome^ be
veik valandą. Atvykę suži-’ 
lojome, kad mums priteisė 
visą sumą sumokėti tai mo
kyklai. Mano vyras ir aš 
andėm aiškintis, bet teisė

jas tik išbarė, kad į teismą 
pavėlavom.

lens žmogus kasdien tūri 
gauti su maistu ir gėrimais. 
Laikoma, kad suaugęs žmo
nis normaliomis sąlygomis 
t kg. kūno svorio vandens 
uri suvartoti 40 g., o kūdi

kis 120-150 g. Jei per gau
dai vartojama skysčių, per
braunamas širdies ir inkstų 
iarbas, padidėja baltymų 
■/kilimas.

Iš sriubų mes gauname 
500-600 g vandens, iš įvai
kių gėrimų 800-1000 g., su 
dėtu maistu apie 700 g varn
iena. Nedidelę dalį — vadi- 
amojo oksidacinio vandens 
šskiria pats organizmas. Jei 
levalgysime sriubos, reikės 
Jaugiau įprastinės normos 
šgerti įvairių gėrimų ar su
vartoti kitų daugiau van
dens turinčių maisto produk
tų. Dalį vandens gauname 
valgydami įvairias košes. 
Jei sriuboje yra vidutiniškai 
90%-, tai košėse — 70-80% 
vandens.

✓

mokslą. Mes skambinom te-1 męrikos sąlygų ir papročių, 
Betonu ir aiškinom, kad vy-.Į kad raštą pasirašėte, nesu- 

' ■' prasdami, ką pasirašote, kad 
ta mokykla pasinaudojo jū
sų "nežinojimu“. Aš esu tu
rėjusi keletą tokių bylų Mas
sachusetts, ir kiekvieną kar
tą teismas buvo palankiai 
nusistatęs nuskriaustųjų at
žvilgiu. t

Mokykla laimėjo bylą dėl 
jūsų nedalyvavimo (de- 
fault), nes pavėlavote į teis
mą. Tada ir dar buvo-laiko 

i reikalą pataisyti. Buvo gali- 
l ma tuoj kreiptis į tęisfną, 
j prašant "atidaryti iš naujo“ 
i byla (to remove the da- 
j fault).

Po kelių dienų advokatas 
sulaikė mano vyro algą jo 
darbovietėje. Mano vyras f 
taip pergyveno, kad metė 
darbą, o po savaitės gavo 
širdies smūgį ir išgulėjo li
goninėje tris savaites. Ir da-į 
bar dar negali nieko dirbti, j 
Atrodo, kad yra gavęs stip
rų nervų sukrėtimą. Tas ad-

Daugiausia vandens mūsų 
organizmas gauna iš suvar
totų daržovių ir vaisių. A- 
gurkai turi apie 97%> van- - - . . ...
dens, salotos - 95%. pomi-| vokatas,v8 SIU,ntl,neJa P'™- 
dorai-93%; katefijoraf-1nlm“8-.ka(I veJ d"05 ■' te!s- 
90%, bulvės — 75%. Gana U’ Lt.

(Nuekelta į 7 puslapį) ' Gerbiamoji advokate, ar
1 ■

Aš Tamstas labai užjau
čiu ir tikrai norėčiau patari
mu padėti. Tačiau turiu pa
sakyti, kad nieko nepasiek
tumėte, jei patrauktumėte 
mokyklą į teismą. Jie turi 
prieš Tamstas vadinamąjį 
"judgment“, apeliacijos lai
kotarpis seniai yra praėjęs. 
Nematau kitos išeities; lieka 
paprašyti, kad leistų išdės
tyti sumą mažomis dalimis, 
kaip, pav., po 2rdol. per sa
vaitę. žinoma, jei Tamstos 
neturite jokio turto vyro 
vardu; gali būti, kad Tams- 

(Nuekelta į 7 puslapį)

I
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AR VALGYTI SRIUBĄ?

Į Vietinės žinios (Atkelta iš 6 puslapio) 
vandeningi yra mėsos ir žu
vies produktai, ypač pienas. 
Nors dalis mūsų vartojamų 

I produktų ir turi gana daug
Daug padėję oro užterši- vandens, tačiau be sriubos 

mui sumažinti šiukšlių degi- sunku išsiversti, nes daržo- 
nimo 
kurių buvo net 33.

Kylanti dainos meno atstovė 

pirma karta dainuos Bostone
I 

Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 18 d. 3 vai. po pietų. 
Bostono ir apylinkės lietu-' 
viai turės progos Lietuvių 
radijo valandos Laisvės Var
po renginy, įvykstančiame 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos III aukšto salėje., 
išgirsti aukštai iškilusią ir , 
dar kylančią naują mūsų: 
dainininkę Giną Butkutę- į 
Čapkauskienę, kuri plačiai j 
žinoma lietuviams ir kita- j 
taučiams savo pasirodymais ■ 
televizijoje, koncertuose ir 
operose, bet Bostone dar nė- 
įa buvusi.

i 
Monteralio ”La Patrie“ i 

laikraščio korespondentė i 
Suzane Piuze rašo, kad — j 
"Gina dainuojanti taip Iais-i 
vai ir natūraliai, kaip ir i_. 
suoja: lakštingalos lengvu
mu ir su didele meile savo 
menui“.

vietų panaikinimas, vių ir vaisių suvalgome per 
j mažai.

Valgydami sriubos, gau
name re tik vandens, bet ir; 
reikalingų maisto medžiagų i 
— baltymų, riebalų, anglia-:

Nuo spalio mėnesio bus 
reikalaujama kūrenti tiktai ■ 

sieros dvideginio tu-j 
: rinčią naftą. Ji bus branges-' 
nė, bet sveikata yra už viską i vandenių, vitaminų bei mi- 

; brangiausia, todėl apsimo- Į neralinių medžiagų. Jų mais- 
kės ir brangiau mokėti už ‘ 
kurą, kuris mažiau terš orą.

tingumas gana skirtingas. 
Mažiausiai kaloringas yra 
skaidrus mėsos sultinys, to
dėl jis dažniau ir vartoja
mas švenčių pietums, kai pa
gaminama daugiau kitų so- 
tesnių valgių. Sultinių rnais- 

i tingumą padidina prie jų 
j duodami įvairūs miltiniai, 
Į mėsos, kiaušinių priedai, 
į Sultiniai su įvairiomis dar- 
i žovėmis nėra kaloringi ir ge- 

So. Bostono LPD-jos šach-' rai t.inka ūkusiems
- 1 matininkai šį šeštadienį, ba- Tačiau vyresnio am-

“7 i landžio 17 d., išvyksta Į žiaus žmonėms, kurie jaučia 
a ; Brooklyną rungtis su New vienokius ar kitokius artero- 

Yorko lietuviais Rytų apy- sklerozes reiškinius, stipres- 
~ saidos varžybose. i . .

I nių mėsos sultinių reiktų at
sisakyti, nes juose nemažai 
yra iš mėsos išsiskyrusio 
cholesteriro, kuris padengia 
kraujo indu sieneles ir su
mažina jų elastingumą, trik
do kraujo indų funkciją. 
Taigi, jei cholesterino apy
kaita organizme yra sutri
kusi. nenaudinga vartoti 
maiste, kuris dar papildytų 
jo kiekį.

P. Brazaitis jau namie

Povilas Brazaitis jau su
grįžo iš ligoninės ir Velykas1 
šventė savo bute.

Kultūros klube kalbės 

Į New Yorką!

Bostoniškių vadovas Ka-
Tos pat vietovės anglų ZyS Merkis dėl žmonos ligos 

kalba laikraštis ’ The Gazet-. negalės važiuoti, tad jo vie- 
te“ pabrėžia, kad solo ir du-, įon komanda papildyta Kęs- 
etų vakare su žinomu AIont- ■ tučiu Makaičiu. Bostonui at

stovaus Algis Makaitis, Al
girdas Leonavičius, Jurgis

realio bosu Jacąues Pratt y- 
patingo publikos pritarimo 
susilaukė Gina Čapkauskie- /ozaj Bronius Skrabulis (jis 
nė. Anot korespondento, jai komandos kapitonas) ir 
baigus dainuoti garsiąją pa- Kęstutis Makaitis. 
mišinio ariją iš "Lucia di; 
Lammermoor“ operos, klau-; 
sytojai jai sukėlė didžiules i 
ovacijas.

Chičagos lietuvių operos 
dirigentas Aleksandras Ku- 
čiūnas sako, kad "Gina yra 
gražios išvaizdos ir malo- , a1.'■ tonlhcG omo mr 
nios asmenybės moteris... A- 
pie savo meną ji kalba su 
užtikrintu žinojimu... Nuo 
rudens žadanti išvykti Aust- 
rijon, kur turinti sutartį su 
Grąžo opera...“

Sumažėjo 12 mil. keleivių ' 
apie skulptūrą

i
Bostono Lietuvių Kultū

ros klubo susirinkime balan
džio 24 d. dailininkė Meila 

• Balkuvienė 
■ kalbės apie moderią skulp
tūrą. Klubo susirinkimas į- 
vyks Tarptautinio Instituto 
patalpose 7:30 vai. vak.

"Tar. M.“

Bostono
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS
♦ ♦ *

Balandžio 18 d. Lietuvių 
radijo valandos Laisvės Var
po koncertas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj.i ♦ * *I

1 Balandžio 25 d. 3 vai. po 
pietų Šv. Kazimiero parapi
jos salėje Brocktone Juliaus 
Gaidelio vadovaujamo para
pijos choro koncertas.

* * *

Balandžio 25 d. 3 vai. po 
pietų Jordan Hali Aušros

MBTA, kurios žinioje yra 
i Bostono ir kitų 78 aplinki- 

r- • :• ■ nių miestų viešosios susisie-Gegužes pi adzioie ji cIh- i • • z . >
lyvaus Lietuviu operos (autobusai,
-Traviatos“ pastatymuose, • g?>^inkehai) per paskuti-
.... , ,r. \ , • i Lniuosius 13 menesių netekoatlikdama Violetos rolę. I ...... , ,i 12 mil. keleivių, todėl ir de-
Solistės Ginos Ėutkutės- beitas pasiekė net $66 mil. Vedeckaitės - Riegle (sop-, 

....................To fakto viena iš priežasčių ranas.) koncertas.

Gegužės 23 d. 3 vai. po 
. pietų So. Bostono Lietuvių 
' Piliečių dr-jos III aukšto sa- 
| Įėję Montrealio jaunimo 
i sambūrio "Gintaro“ koncer- 
į tas, kurį ruošia Liet. Bend- 
į ruomenė.

Čapkauskiehės iškvietimu i 
koncertą Bostone ] 
radijo valanda Laisvės Var-

lietuvių yra v^s didesnis nesaugu-. 
mas, ypač vakarais, todėl į

pas tęsia $avt> tradiciją kiek- c^au^ kas venIPa važinėtis.

NEW YORK, N.Y.
.vienais metais parodyti lie-Į 
tuvių visuomenei vis naujus’ 
mūsų talentus. Tų koncertų; 
šūkis: "Pažinkime ir rem-' 
kime savo talentus“.. Jeigu 
šioms pastangoms lietuvių 
visuomenė parodys reikalin-

Sekmadienį margučių 

vakaras

. Šį sekmadienį, balandžio 
gą susidomėjimą ir gausiai j 18 d. 7:30 vai. vak., Bručo

i 
r

atsilankys į koncertą, tai bus 
didelė moralinė parama ly
giai mūsų naujajai daininin
kei, kaip ir lietuvių radijo 
valandai Laisvės Varpui, 
kuiis rūpinasi ne tik visuo
meninėmis ir kultūrinėmis 
radijo programomis, bet! 
taip pat ir tokiais koncer-i 
tais, kuriuose parodomos vis 
naujos mūsų meninės jėgos.

Koresp.

Ramina, kad oras švaresnis j

, Pasak Bostono viešosios 
sveikatos įstigos. pranešimą, ‘ 
Bostono oras pasidarė gero-j 
kai švaresnis, kai pradėta: 
tuo reikalu daugiau rūpin
tis. Per 6 mėnesius jame sie
ros dvideginio sumažėję net 
40%. Blogiausias tuo požiū
riu oras esąs apie Kenmore 
aikštę.

Prieš 2 metus sieros dvi
deginio ore buvę 4 kaltus 
daugiau, negu dabar.

svetainėje, 86-16 Jamaica 
Avė., Woodhavene, Lietuvių 
Darbininkų draugija rengia 
margučių vakarą. Visi sve
čiai bus gardžiai pavaišinti, 
o už geriausius jų pačių pa
gražintus margučius gaus 
dovaną.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir čia linksmų rengėjų ir sa
vo bičiulių tarpe maloniai 
praleisti Atvelykio vakarą.

N. Stilsonienė

HUDSON, N.H.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radi)- 

Tograma Naujoj Anglijo 
s stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.> veikia sekmadie 
'liais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
tą. Perduodama: Vėliausit 
įasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
tos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dov» 
iu krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo- 
las AN 8-0489. Ten gaun> 
\nc ir goGivin

Ne nušovė, bet nusišovė

Praeitame numery para
šėme, kad policija kaltina 
Bronių Šipuliauską nušovus 
Joną Grigą. Dabar paaiškė-: 
jo, kad policija atsisakė to 
kaltinimo, įsitikinusi, kad J. 
Grigas pats nusižudė. Taip 

/-balandžio 8-d. paskelbė 
Concord Monitor laikraštis.

nenusiminkite:
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, ranką ar koją skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo- 

• vargj.
REE-LEEF RUB mostis dau- 

■ gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siuskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL l’RODUCTS
North Sta., P.O. Box 9112 

Netvark, N.J. 07105

' Puslapis septintos

SERVICE 
STATION

* CITGO GASOLINE & 0IL

GENERAL
CITGO

OIL BURNER

BUY BOTH!

CITGO
OUR CUSTOMERS GET

Golden Platter Parts Protection

TU/VStJfS

Adams St.
Quincy
Just beyond 

the Hollow

2 WHEELS
BALANCED 

or COMPLETE 
BRAKE 

ADJUSTMENTEasy Budget 
l. T erm s

We Sincetely 
want to 
please 

you, to malte 
friends and 
permanent 
customers

Complele forced hot waler 
baseboard systems steam 
and hot water east i'ron wet 
base boilers.
Easy budget payment plan

* CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MASTERCHARGE 

bankamericard 
CITGO CHARGE

I
Home 

or 
Car

—r~
Complete 
Petroleum 
Services

FUEIL
COMPANY

Birželio 6 d. Sandaros sa
lėje balius Sandaros mote
rų našlių karalienei pagerb
ti.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėta 
pių — už 50 centų, už §2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

. TEISĖS PATARIMAI

(Atkelta iš 6-to pusi.)
! tos esate "judgment proof“, 
i atseit, "nėi'a iš ko išieškoti“.
i Tada problemos nėra.

Teisiniai mokykla nėra at
sakinga už Tamstas ištiku
sias nelaimes. Ji ieškojo "sa
vų“ pinigų, ir ji turi teisę tai 
daryti įstatymų pripažinto
mis priemonėmis.

KELEIVIO
prenumerata-gera 

dovana
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 registracija priimama tik 
iki 1971 m. GEGUŽĖS 20 d.
Visos grupės1 bus lydimos patyrusių mūsų įstaigos 
tarnautojų.

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 

JAU DABAR!Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay, 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja shaitvlojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą 1 visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrių, kuriame laukia
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomųnėi, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se £8.00
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 090, Q-aebec, CANADA

SUSJVIENIJIIIIAS 

LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA—jau 80 met y tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
. nariams. č

SLxX—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — a 
duoda gyvybės apdraudę ir ligėje pašalpą, kuri yra | 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS ueieško pelno, o teikia | 

patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
■ jau turi daugiau, kaip tris su puse mrlono dolerių Eį 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas | 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias g 
apdraudes nuo $100:0.0 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę — En. įj 
dowment Insurance; kad jaunuolis gautų pinigus H 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai. 5 

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM I 
apdraudę: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokės- | 
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio J 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų | 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 1 

lės apdraudos mokestis $2,00 į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės gi 

; kuopų veikėjus,, ir jie plačiau paaiškins'apie U 
Susivienijimo darbus.

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

SLA

SLA



Puslapis aštuntas

ll l'

Vietines žinios |
' • i * j’ ’ ’ r I

RENGIA BROCKTONO ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS

CHORAS

1971 m. balandžio 25 d., sekmadienį, 3 vai. po pietų

PARAPIJOS SALĖJE, 25 Sawtell Avė., Drockton, Mass.

Stasė Daugėlienė, kuri dainuos 
.1. Gaidelio vadovaujamo Brock- 
tono šv. Kazimiero parapijos 

choro koncerte balandžio 25 d. 
parapijos salėje.

Meniniai

Po menines dalies

PROGRAMĄ ATLIKS:

Šv. Kazimiero liet, parapijos 

cho ra s, — vadovauja i 

komp. JULIUS GAIDELIS

Solistė
STASĖ DAUGĖLIENĖ 

eksponatai

VAIŠĖS 
kviečiami dalyvauti!

R e n g ė j ai
Visi maloniai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nepamirškim balandžio 23
A. Vedeckaitės koncerto

Balandžio 23 d. 3 vai. po 
pietų Jordan Hali salėje bus 
koncertas, kurio programų 
atliks solistė Aušra Vedec- 
kaitė - Riegle (sopranas), 
smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas ir pianistas dr. Vy
tenis Vasyliūnas. Programoj 
yra ir Juliaus Gaidelio suita 
sopranui, smuikui ir fortepi- 
onui. Bilietai tik $2.50 ir $1.

Kitame numery—plačiau.

Sandaros 7 kp. nariams Į

Šį sekmadienį, balandžio} 
18 d. 2. vai. popiet šaukia-' 
mas Sandaros 7-tos kuopos 
narių visuotinis susirinki-' 
mas, kuriame pagrindinis' 
klausimas bus Sandaros 71 
kuopos namo pardavimas,} 
todėl visi nariai kviečiami i 
susirinkime būtirai dalyvau-į 
ti.'Namo pardavimo klausi-! 
mas bus svarstomas bet ku-! 
riam narių skaičiui susirin
kus.

B. Bajerčius,
sekretorius

Kult, subatvakary kalbės 
prof. dr. J. Gaigalas

Kultūriniame subatvaka- 
ry.je, kuris bus ši šeštadienį,! 
balandžio 17 d. -7:30 vai. va
karo Tautinės S-eos namuo
se So. Bostone, kalbės New 
Yorko valst. Binghamptono 
universiteto profesorius dr. ■ 
J. Gaigalas. Jo tema: „Pa
grindiniai fiziniai procesai“, i

S. Merkiene dar ligoninėje

Lietuvoj buvusi žymi spor
tininkė, Šachmatininko Ka
zio Merkio žmona Stasė 
Merkienė dar tebėra Mass.. 
General ligoninėje. Linkime į 
jai greičiau sveikai grįžti1 
namo.

Dvi dirbančios lietuvaitės ieš-
F

ko So. Bostone prie jūros 4 kam
bariu buto. Skambinti vakarais 
po 6 vai. tel. 731-1174.

Nr. 15,1971 m. balandžio 13

Didelis gaisras Bostone, Back Bav apylinkėje, šiame 5 aukštu namo gaisre žuvo penki žmonės.

BŪKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR KIE-
\ y»;.) v '•';V

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

COSMOS PARCELS
EKPRESS CORP.

169 Milbury St.

VVORCESTER, MASS.
Tel. SW 8-2868

yra vienintele onciaii jsuu 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš vVorces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų; 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis komomis.

Vedėja B. Sviklieni

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Ketvirtis & Co. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-DeimanUi 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
R-apustingai taisoma laikrodžiu# 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

TEL. AN 8-2124 !;

Amelia E.Roddį 
(RUDGKIUTĖ) 

D P T O M E T R I S T «
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—-uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, M ASS-

Peter Maksvytis
Caruenter &. Builder
40 Church Street

E. Miltun, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jiiau reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vauarn.

Telefonas: 698-8675

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

I P ft D IN 1 S 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak.

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston. Mass

A. J. AMJLl/TSF į
Real Estate & Insurance ■> 

3 321 Country CIub Rd.
■!Newton Centre, Mass. 02159;- 
3 Tel. 332-2645

i

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš YVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap 
avo, maisto ir pramonės gami 
niti. Turime vietoje įvairiu vie 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia I 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, © giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pei 
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

COSMOS PARCELS 
EKPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J 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. Broadvvay

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

r

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildomo gydytojų
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką va ištiną.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

S82 * W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL išskvrus šventadienius ir sekm.

re

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

r" 1'T .

[J Krosnies aptarnavimas
H Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662'

alfred vv. archibald, prezidentas

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienu įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

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

t virš 210,000,000

t Dažau ir Taisau J 

fr 4► barnus iš lauko ir viduje. 4 
f. Lipdau popierius ir taisavų 
tviskų, ką pataisyti reikia. į

Naudoju tik geriausią j 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 1
220 Savin Ilil) Avė. 1 
Dorchester, Mass. j
Tel. CO 5-5854 I

<- r»

»

t

Elood Square 
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWATf 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Hanjtirnin Moore i lažai 
Fupieros Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Viankie daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay

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

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
IŠTAIGA

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 lu

Darbo vai«.<uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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