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Veteranai demonstravo 
prieš karą

Washingtone žygiavo 175.000 minia. 150 suimtų dėl 
nuostatų nesilaikymo, bet demonstracija nesibaigė di
desnėmis riaušėmis.

Nors amerikiečių kariuo- apie 150 demonstrantų buvo 
menė palaipsniui iš Vietna- suimta dėl to. kad peržengė 
mo atitraukiama ir dedamos piie Baltųjų rūmų nubrėžtą' 
pastangos iš to karo per už-. draudžiamąją liniją, bet vi- ' 
planuotą laikotarpi visiškai si, sumokėję po $25 užstato, i 
išsipainioti, bet karo prieši- iki teismo buvo paleisti, 
ninku sąjūdis JAV-se dėl to
nesilpnėja. Šio sąjūdžio ivai-i Demonstiaeijai baigian- 
rių grupių vadovai ši pava- i tis. paskirų grupių kalbėto- 
saii ir vasarą dar organizuo-} J3* čmė nukrypti nuo pa- 
ja visa eilę demonstracijų, I grindinės temos — taikos 
kurių šūkis — pasitraukti iš j reikalavimų — ir kėlė ne- 
Indokinijos karo tuojau pat,’ darbo, infliacijos klausimus
nelaukiant, kol patvs pietų: bei reikalavo paleisti is kalė- ~ .
vietnamiečiai atitinkamai jimo komunistę Angelą Da- SOVieilį 010 Oū~e 

sustiprės ir pasiruoš, kad ga- yis J°s nebausti, 
lėtu be amerikiečių karių pa
galbos gintis nuo komunistų t

laikoma viena didžiau
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Bombardavo soviet i 
Amtorgą Nevv Yorke

Penkios bombos sovietų Įstaigoje. Dėl ju esanti kalta 
__ _

Žydų Apsaugos lyga. Sovietų protestas.

Prokuroro žmona 
prieš (tukšč. teismą

I pės jo išmetamos

Ceilone
Aplamai, ši demonstracija • Ceilonas gyvena sunkias

Austrijos galva 
socialistas

Austrijos piliečiai savo

Alios pirmininkas 
Bostone

Sekmadieni Bostone lan-
puolimo. p.ia iena. aiuziau-, jjenas; cĮar vjs negali nu-i prezidentu perrinko 71 me- kėši Altos pirmininkas dr

tų socialistą i rančą Joną. Kazys Bobelis. Jis čia buvo 
.. _ _ Jonas yra buvęs raidžių rin- atvykęs iš Nevv Yorko, kur

____ ac?*J°J (. -xa'° a~! pagalbon atsiskubino so vie- kė jas. Veikdadas socialistų tarėsi su kitų bendrųjų
pie /o,000 žmonių, daugiau- taj •j’jk klaidinga būtų ma- partijoje jis iškilo iki \ ie- veiksnių atstovais,
šia baizdoto jaunimo. nyti, kad jiems rūpės ginti nos burmistro 1951-1965 m.,

j šių, bet diaugę ii įamiausiai malšinti sukilėlių. Vyriausy-; 
didžiausių tos ru-) pasibaigusių. San Fiancisco prašė ginklu visur, bet’ 
mstracijų praeitą demonstracijoj dalyvavo a-;nQ„o,LA„ -į/m;™ Cnrw/

Viena
sies demonstracijų pi 
savaitgali buvo Washingto- 
ne ir San Francisko. Wa- 
shingtone ’ prieš karą de- 
morstravo karo veteranai,

Balandžio 22 d. pavakarė
je Sovietų S-gos prekybos 
Įstaigos Amtorg patalpose 
New Yorke sprogo oomba.
Kitos keturios, dar nespro-

Yalstybės prokuroro Mit-igusios. buvo ląstos te e pa- 
į chelio žmona Marta yra ga- eiose patalpose i ou. aukštų 
i na smarki moteris. Ji nebijo aukščiau.
pareikšti savo nuomonės bet)
kuriuo klausimu. nors ta Prieš sprogimą kažkas pa- 
ruomonė nesiderintu su vy-*s^ambino telefonu ir prane- 

Į riausybės pažiūra. ' * I šė, kad greičiau nei po 15
minučių sprogsianti bomba, 

j Ji šiomis dienomis paieiš-:Be ( į pa,.eikšta; „g. 
i se. ka<l aukseiausias teismas laisviEkite visus žv(lus be. 
purėtų būti panaikintas, nes laisvius! UIeiskitP TOŪ3l, tau. 
ten sėdi 9 sem vyrai, kurie tįečjus

1 nieko neišmano, ten nėra nė
• vieno pietiečio ir nė vienos] Tie Jūkiai Zy(ių A
■'note! saugos lygos, kuri beveik

.... .. , . i kasdien piketuoja Jungtines
Tą pareiškimą ji padare | Tautag todė, dė, tu boml 

ryšium. su teismo sprendimu, ], ta , aka!tintių
kad reikia sumaišyti mokyK-! ■
lų juoduosius ir baltuosius' nors j1- pareiškė nieko bend- 
mokinius, juos Į įvairias mo-! ra su šiuo bombardavimu 
kvklas išvežiojant autobu-į neturinti, tačiau gera: su- 

' sais. ! pnantanti tuos. kurie šitokių
veiksmų griebiasi.

Miestas atlygins
riaušių aukoms

Ceilono vyriausybę nuo ko-' o 1965 m. buvo pirmą kartą 
pasėkos? Po jų šiaurės vTet- nįuni^nės spalis suolelių. ] išrinktas prezidentu.Kokios šių demonstracijų

nors jie sudarė tik dali vi
sos minios. Demonstracijos namo atstovai pareiškė, kad
koordinatorius Jerry Gor- 
don skelbia, kad Washing- 
tone demonstravo apie pusė 
miliono žmonių, bet polici
jos apskaičiavimu jų tebuvę

komunistai, nors fronte dar
nepasiekę laimėjimo, laimė- , , A •
šią karą ‘Amerikos viduje, isunku bus « n“S‘kraVti 
jos „taiką mylinčios liau
dies" spaudimu. Tuo tarpu

175,000. Be to, Amerikos į JAV vyriausybė vargu dėl!
_   x _  _  _. __ 7 — 2 2 « 7 - - 1 i i »• /T i i 11 z \ .'•4- iveteranų organizacijos pir- s 
mininkas pareiškė, kad de
monstracijoj dalyvavusieji 
veteranai tėra tik mažuma ir 
jie jokiu būdu neatstovauja

iu ir dar būsimu demonst-!

Jis šia proga tik išsiderėjo į
sau lėktuvų bazę. Nesunku; Jo perrinkimas reiškia pi-
buvo juos prisiprašyti, bet i liečiu pritarimą socialisto 1967 m. Bostone buvo 

1 dr. Kreiskio vadovaujamos negrų riaušės, dėl kurių nu 
'vyriausybės darbams. kentėjo daug prekybininkų, j

Seraanti verčia būti Austrijos parlamente da- 51 iškėlė teisme bylą Į sergami verčia vra jsocialistas. 78 miesto savivaldybei, reika-j Turkija pradėjo griežčiau
krikščionvs demokratai ir 6 Jaudami atlyginti padarytus kovoti su senu elgetavimo

° Turkų elgetų

laisvės partijos atstovai, ku-j nuostolius. ieškinys buvo re- papročiu. Elgetos susiorga- 
rie palaiko socialistus. Ko-(i™a™as 1839 m. Įstatymu. i nizavo i "uniją" ir Įteikė vy-

visų karo veteranų nuomo- ne visus iš karto, kaip de 
nei. Nors demonstracija vy- j monstrantai reikalauja, 
ko karo veteranų vardu, bet!
didelę dali minios sudarė 
kažkurių unijų nariai, moky
tojai moterys ir radikalinių 
srovių jaunimas.

racijų keis savo politiką. Ji: Kambodijos premjeras ; rįe palaiko
ir toliau amerikiečių karius‘gen. Lon Nol dėl širdies prie- munistu austrai i parlamen- kuris savivaldybę laiko atsa
ls Indokinijos atitraukinės puolio ir dalinio paralyžiaus ) tą nerenka, nes‘turėjo pro- ’ ' 
užplanuotais skaičiais, bet atsisakė iš pareigų, bet par-! gos juos gerai pažinti sovie- 

lamentas priprašė ji vėl su-< tų okupacijos metu. 
daryti vyriausybę ir atpalai
davo ji nuo atvykimo i po-

JAV ambasadorius Jung
tinėse Tautose pareiškė So
vietų S-gos ambasadoriui 
Malikui dėl šio ivvkio angai- 
lestavimą! Be to, jis paskel
bė, kad JAV pilie”'tokiais 
veiksmais kenki: . ’oėm,

riausybei skundą, kad poli- ii- kviečia liautis taip barba- 
cija neleidžia verstis senu į ’^s^ai elgtis.
„amatu“, o verčia arba dirb
ti, arba uždaro i prieglau
das.

Mire Duvalier, 
Raiti diktatorius

sėdi vyriausybės pristatyti. 
Nol sutiko, bet. aišku, jis 

i ilgai negalės tų pareigų eiti

Rau J. Kryžius tirs 
Kudirkos reikalą

kingą už riaušes. Mass. aukš 
čiausias teismas prekybinin
kų ieškinį patenkino. Tuo 
būdu savivaldybė viso labo 
turės sumokėti daugiau nei 
$200,000.

Čia buvo sakomos prieš 
karą, prieš JAV administra
ciją ir Pentagoną nukreiptos 
kalbos, kaikurie veteranai 
sumetė prie Baltųjų rūmų 
gautus už pasižymėjimą ka
re ordinus, dainuotos atitin
kamos taikos dainos, bet di
desniu riaušių nebuvo. Tik

Praeita savaite po ilgos li- į i • > j . • 
gos mirė Haiti valstybės dik-!> enki demokratai 

tatorius dr. Francois Duva-j • v • > ,lier. Jis kietai valdė kraštą Į P^es pi eZldentu 

14 metų, pats save paskyrė Penki demokiatu numato-
amžinu prezidentu, o prieš
mirti savo vieton pasodino _
savo 20 metų amžiaus sūnų.

mi kandidatai i prezidentus;

Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius Ženevoje yra'gavęs 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos pasiteiravimą dėl 
Simo Kudirkos likimo. R. 
Kryžius raštu pranešė fede-
racijai, kad būsiančios de-

>en. Bayh, šen. McGo- {Įamos pastangos S. Kudir-•KJ cnn UnmnhvoiT e n m . _ _ . . . , .

Sovietų laimėjimus 

erdvėje

j Karalienė prašys 
pakelti ”algą“

Anglijoszkaralienė Elzbie
ta. kuri iš valstybės iždo per 

Praeitą savaitę sovietai j meęus gauna 113 mil. dol., 
i erdvę paleido Saliut erdve-i gako, kad nebegalinti išgy- 
laivi be žmonių, o kitą djeną i i . . .
Sojuz erdvėlaiviu išskrido!ventl 11 PiaS5sĮanti paila- 
trys astronautai, kurie suiment^ pabalti jo s algą .

Haiti yra maža valstybėlė, 
kurioje tėra apie 5 mil. gy
ventojų. visi negi’ai, 90/7 
beraščiu. Ji tik 48 mvliu at- 
stumo nuo Kubos.

vern, šen. Humphrey, šen 
Hughes ir šen Muskie —rei
kalauja. kad prez. Nixonas 
aiškiai pasakytų dieną, kada 
JAV kariai bus ištraukti iš 
Vietnamo. Tik šeštas kandi
datas šen. Jackson yra tam 
priešingas.

kos likimui išaiškinti.

Schlezwig - Holsteine (V. j 
Vokietijoje) valstijoje rin- j Italijos ministras 
kimus laimėjo krikščionys ninkas Colombo Įspėja pilie-
demokratai. Jie turės 50 at
stovu. socialistai 32 ir demo-

pirmi-'

čius dėl pavojaus iš demo
kratijos priešų pusės ir ragi-

kratai 1. Krikščionys daugu-į na juos budėti. Tie priešai 
ma turėjo ir senajame par- j Ien §ali būti tik iš dešinės— 
lamente. ‘ fašistai ir iš kairės — komu

1 nistai.

Mass. senatorius Edward 
Brooke pareiškė, kad jis im
siąs tyrinėti suktybes imi-

Egipte laukiama JAV už
sienio reikalų sekretoriaus 
Rogers atsilankymo. Egipto.

pirmuoju erdvėlaiviu susi
jungė, atliko kaikuriuos dar- 

i bus ir vėl nusileido žemėn.

Tai būtų pirmas atsitiki
mas Anglijos istorijoje, kad ' _ 
valstybės galva prašo padi- 

1 dinti atlyginimą.

Sovietų S-ga pareiškė 
JAV-bėms protestą dėl pa
sikartojančių išpuolių prieš 
sovietų Įstaigas. Tai, sako
ma protesto ne oj, rodo 
JAV-bių nenorą palaikyti 

i nornialfuS' '‘"tarpvalstybinius 
santykius.

Dėl tokių čia vykdomų te
roro veiksmų daugiausia ga
li nukentėti Sovietijos žy
dai, kuriuos ..eršydami so
vietai dar labiau prispaus.

j gracijos srityje. Jis girdėjęs spauda pažymi, kad dabar Prezidentas \ixonas paskelbia 
pats laikas JAV-bėms išdės- 5 punktu programą santy-
tyti savo planus, skirtus ara- kiams su Kinija atšildyti. Jis 
bų ir Izraelio konfliktui lik- U^lvojąs ir apie kitas nuolaidas

N'orman Y. Minėta. 29 m. am/... j apie daugybę nusižengimu, 

išrinktas San Jose. ( ai., majoru, kai vieni imigrantai aplinki- 

Tai pirmas japonas, išrinktas t<>- niais keliais lengvai įleidžia-

Tai sovietų bandymas Į-, v. 
rengti erdvėje apie žemę be-! I lesiems darbams 

skriejančią laboratoriją. To-į o i >
kią laboratoriją JAV yra į— OU. dolerių 

numačiusios įrengti tik 1973 ] Atstovų lPmai nutarė pa. 
t ; sk]-j.p- du biijonyg dolerių
į viešiesiems darbams. Tuo

D , .. ri . x . t būdu nemažas bedarbiuBulgarijos komunistu kon-; .... , . - . ,a.. , ! skaičius bus aprūpintas dar-igresas partijos vadu vėl is- 11
rinko Živkovą. kuris tas pa- Į 
reigas eina jau 17 metų. Jis 
yra ištikimas Maskvos tar
nas. Kongrese jis dėkojo So- ! Mao Tse-tungas yra pa
vietų Sąjungai ir jos komu- reiškęs žurnalistui Edgar 
nistų partijos vadui už Bul- Snow, kad jis norėtų susitik- 
garijai teikiamą pagalbą, ti ir išsikalbėti abi šalis ir A- 
Bulgarija yra vienas ištiki- zijos politiką liečiančiais 
miausių sovietų satelitų. klausimais su JAV prezi

dentu Nixonu, jeigu šis at-

z*-

Amerikos pingpongo komandos 
narys Glenn Cowan. turėjęs pro
gos aplankyti Kiniją, grįžęs laik
raštininkams pasakoja, kad Ki

Sekmadieni buvo Vengri- vyktų į Pekingą. Mat, N’xo- 
jos parlamento rinkimai, ži- nas irgi netiesioginiai yra

nija esąs fantastiškas kraštas, 
kad jos ministras pirmininkas

kio didelio miesto galva. San Jo-j mi i krašta, o kiti *r>eteisėtai viduoti, nes Egiptas jau aiš- santykiam^ ” komunistine Ki- nOma, komunistine tvarka, pareiškęs norą kada nors at- inteligentiškas ir labai
se turi 137,000 gy \ entojų. ir brutaliai atstumiami. .kiai pasisakęs, ko jis nori. 'nija pagerinti. bet jau šiek tiek laisvesni. ' silankyti Kinijoje.

t
lankstus...
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Gegužr Pirmoji
Prieš 85 metus gegužės 1 d. Amerikos Darbe Federa

cija paskelbė visuotinį darbininkų streiką. Sustreikavo ir 
Chicagos darbininkai. Pagrindinis reikalą urnas, šių dienų 
požiūriu, buvo be galo kuklus — 8 valandų darbo diena. 
Gegužės 4 d. keli tūkstančiai susirinko i Haymarketo aikš
tę. Atskubėjo policija demonstrantų išvaikyti. Besiginči
jant su policija sprogo provokatorių padėta bomba. Buvo 
žmonių aukų. Policija suėmė 8 demonstracijos vadus. Iš 
jų 7 buvo nuteisti mirti, o vienas kalėti 15 metų. Guber
natorius dviems mirties bausmę pakeitė kalėjimu iki gy
vos galvos, vienas pats nusižudė, o keturi buvo pakarti.

šitas Įvykis taip sukrėtė viso pasaulio darbininkus, 
kad 1889 metais Paryžiuje susirinkęs Socialistų Interna
cionalas gegužės 1 d. paskelbė viso pasaulio darbininkų 
švente.

Tą dieną visų kraštų darbininkai buvo kviečiami mes
ti darbą, eiti į gatves ir aikštes savo reikalavimų — 8 va
landų darbo dienos ir kitų — demonstruoti.

Jau kitų metų gegužės 1 diena švęsta įvairiuose kraš
tuose. To meto Rusijoje gegužės 1 d. buvo atžymėta Var
šuvos 10,000 darbininkų streiku, o 1891 m. pirmą kartą tai 
padaryta ir Rusijos sostinėje Peterburge.

Lietuvoje gegužes pirmoji pirmą kartą paminėta 
slaptame darbininkų susirinkime Vilniuje 1892 metais. 
Greta ekonominių reikalavimų iškelta ir politinių. Vėliau 
kasmet vis didesniu mastu ta diena buvo minima, ypač. 
kai 1896 m. gegužės 1 d. Vilniuje įvykusiame suvažiavi
me buvo įkurta Lietuvos Socialdemokratų Partija.

1899 m. pirmą kartą Vilniuje gegužės 1 d. įvyko vie-i 
ša demonstracija, kurioje dalyvavo per 200 asmenų. Jie j 
giedojo Marseljietę ir šaukė: „Šalin carą!“ Policija de-j 
monstrantus bizūnais plakdama išsklaidė, keliolika jų i 
suėmė. i

į
Ypač žiauriai buvo pasielgta Vilniuje su 1902 m. ge-j 

gūžės 1 d. demonstrantais:: kazokai demonstrantus mu-i 
šė. o šie gynėsi. Buvo suimti 54 asmenys. Kitą dieną guber- ■ 
natoriaus įsakymu 26 jų buvo viešai nuplakti rykštėmis. • 
Batsiuvis G. Lekertas, 18 metų jaunuolis, nepaisydamas; 
socialdemokratų įspėjimų, nutarė gubernatoriui atkeršyti. 
Jis į išeinantį iš cirko gubernatorių šovė, bet jo nenušovė,; 
tik sužeidė. Lekertas buvo suimtas, karo teismo nuteistas 
ir birželio 9 d. pakartas.

&SSSČ35

_____
Dr. Andrius Domaševičius, vie- Aiionsas Moravskis, vienas iš 
nas Lietuvos Socialdemokratu • :etuvos SociaidemokratŲ Par- 
Parlijos steigėją, nares 1935 iijes stebėjų, miręs 1959 metais 
netais Panevėžyje.. Kaune.

Inž. \ ladas Sirutavičius. vienas įžymiąją Lietu
vos Saciaidemokratu Partijos šio šimtmečio pra
džios veikėju, vadovavęs partijai revoliuciniais 
1905 metais, miręs 1937 metais Bostone.

\

Nepaisant visokių tn 
nėjimas Lietuvoje plėtėsi.

;mu Gegužės Pirmosios mi-

Nepriklausomoje Lietuvoje iki 1928 m. Gegužės Pir-. 
moji buvo teisėta šventė. Vėliau ji panaikinta, ir ta diena į 
pavadinta Medelių sodinimo švente. 1955 metais ir po-i 
piežius nutarė tą dieną „pasisavinti“, paskirdamas jos; 
globėju šv. Juozapą. Mėgino tą dieną „pasisavinti“ ir dik
tatoriai Mussolinis bei Hitleris. Saviems tikslams ją pa
naudoja ir kaikuriuose kraštuose valdžia pagrobusieji j 
komunistai.

Amerikoje ta diena neprigijo. Čia darbo šventei pasi- Į 
l inkta kita diena rugsėjo mėnesio pradžioje. !

* * *
Šių metų gegužės 1 d. milionai Europos ir kitų žemy

nų darbininkų užplūs miestų gatves, džiaugdamiesi pa
siektais laimėjimais ir reikšdami tvirtą pasiryžimą tęsti 
kovą iki visiško laimėjimo.

Žygiuos ir Lietuvos darbininkai, bet... jie negalės 
atvirai, kaip demokratiškuose kraštuose, pareikšti savo 
reikalavimų. Į jų lūpas bus įdėti komunistų partijos 60 
Maskvoje nukaltų šūkių. Savo tikrąsias mintis jie turės 
slėpti, nes, jeigu jas sužinotų dabartiniai ponai, tektų 
skaudžiai nukentėti.

• » •
Kokia prasmė mums visa tai prisiminti? Labai dide

lė. Juk ir mūsų Lietuvos himne sakoma, kad iš praeities 
turime semtis stiprybės. Buvusių kovų dėl šviesesnės dar
bo žmogaus ateities geresnis žino'jimas mus stiprina ir ska
tina didesniems užsimojimams. Juk prieš beveik 90 metų 
Gegužės Pirmosios iškeltų reikalavimų dar tik dalis teį- 
vykdyta. Darbininkų eilės tebėra suskaldytos, kaikur Įves
ta naujoviška vergija. Politinės ir ekonominės laisvės 
šūkiai darbininkams dar vis tebėra opiausi.

Jonas Pakalka. dabartinis Ame
rikos Lietuviu Socialdemokratu 
■sąjungos pirmininkas.

Prof. Steponas Kairys, Neprikausomos Lietuvos 
Socialdemokratu Partijos vadas, miręs 1964 m.
New Yorke.

Į veikėjo, kuris nebūtų įtrauk
tas į FBI prakeiktųjų sąra
šą. Pasirodo, kad nebėra to
kio susirinkimo, kuriame ne- 
sivalkiotų FBI šnipai ir ne
registruotų. kas ką pasakė, 
kokios buvo nuotaikos, kaip 
kas dūmoja apie Nixono po
litiką ir t.t.“

Tikrai būtų baisu, jeigu 
taip iš tikrųjų ir būtų, kaip 

j A. Bimba rašo. Tik visa lai
mė. kad JAY-bes dar valdo 
ne A. Bimba ir jo kompani-

Apie patriotinį ekstremizmą
„Aidų“ kultūros žurnalo 

šių metų nr. 3 pato redakto
rius dr. Juozas Girnius rašo 
mūsuose gana aktualiu pat
riotinio ekstremizmo (kraš
tutinumo) klausimu.

Priminęs, kad jau 1967 m. 
lapkričio 21-22 d. Washing- 
tone įvykusi mūsų diploma
tų. Vliko. P. Bendruomenės, 
Altos ir spaudos atstovų 
konferencija „apgailestavo 
patriotinio ekstremizmo ap
raiškas, gilinančias nevie
ningumą, užuot skatinusias 
vieningumo pastangas“, au
torius konstatuoja, kad ir 
šiandien — „patriotinis eks
tremizmas neišblėso, bet dar 
labiau įsisiūbavo. Daug kar
telio pasėta, daug erzelio 
piauta. Niekas nieko erzely- 
je nelaimime, priešingai, vi
si pralaimime, energiją iš
eikvodami ne vaisingam 
darbui, o tuščiam ginčui“.

Pabrėžęs, kad Bražinskų 
Kudirkos, Simokaičių bvlos 
„suvedė draugėn visų pažiū
rų ir visų kartų lietuvius.“ 
kad kurį laiką „nusivalėme 
vieni nuo antrų įtarinėjimo 
ir atstatėme savo tarpe lie- 

I tuviškąjį pasitikėjimą“, dr. 
Į J. dGirnius pastebi, jog tai 
buvę neilgam ir dabar vėl iš 
naujo pradedamas tariamai 
patriotiškas „budėjimas“

i
i Straipsnio autorius duoda 
• ir kelis to „budėjimo“ pa- 
! vyzdžius.

!

Todėl tą dieną ir mūsų visų mintys turėtų būti su tais. 
kurie demonstruos, reikšdami protestą prieš darbo žmo
gaus išnaudotojus, ištisų tautų naikintojus, nes tik jiems 
laimėjus, ir Lietuva tegalės būti laisva ir tvarkytis taip, 
kaip jos žmonės norės.

TIKRAI BŪTŲ BAISU.

JEIGU TAIP IR BŪTŲ...

Šio krašto maskvinių lie- 
j tuvių bosas A. Bimba Lais- 
i vėje balandžio 20 d. rašo:

Tegyvuoja Gegužės Pirmoji! Visų šalių daibininkai,Į 
M'envkitės!

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE
TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

"Tikra revoliucija prasi
dėjo prieš FBI (ragangau- 
dišką Federal Bureau of In- 
vestigation) ir jo amžinąjį 
direktorių reakcininką Ed- 
gar Hoover. Pasirodo, kad 
visoje salyje nebėra tokio

vo tautai... Nėra ko baimin
tis, kad per daug nesupatrio- 
tėtume. Ne iš didelio patrio-, 
tizmo ir daugelis inteligen-{ 
tų yra tiek dvasiškai supras- 
čiokėję, kad kultūros žurna
las ar rimtesnis veikalas ne
pajėgia jų sudominti. Ne iš 
per didelio . patiiotizmo ir 
daugelis inteligentų prara
do savo vaikus,, nesirūpinę 
lietuviškuoju jų auklėjimu 
ar gailėję šiam reikalui var
gano dolerio“.

„Nėra pavojaus, kad per 
daug supatriotėtume savo 
lietuviškuoju idealizmu. 
Reikia didžiai branginti 
patriotizmą kaip tautinio i- 
dealizmo pagrindą. Kad tik

tamsumas, intelektualinis 
primityvumas (diplomuotų
jų tarpe), dorinis nejautru
mas, paprastas psichologinis 
prigimties „karštumas“.

Autorius straipsnį baigia 
tokiu žodžiu:

„Jei nejučiomis iš patrio
to virstame ekstremistu, tai 
daugiausia dėl to, kad neįsi- 
jaučiama į kitus. Ta pati 
grėsmė (tik iš priešingos pu
sės) kyla ir tiems, kūne 
tampa patriotinio ekstremiz
mo aukomis. Norint ne tęs
ti beprasmišką erzelynę, o 
iš tikro siekti tautinio soli
darumo, reikia įsijausti į 
tuos, kurie pasiduoda patri
otiniam ekstremizmui. Tai 
žmonės, kurie neabejojamai 
linki lietuvybei tik gero. bet 
per nesusipratimą dėl to no
ri ir patys geresniais už ki-

daugiau turėtume nuoširdžių tus jaustis. Šiaip ar taip, vi- 
patriotų idealistų.“

„Deja, nė patriotiniai eks
tremistai rTėra per dideli 
patriotai. Lygiai visko yra 
:r juose. Yra tokių, kurių
patriotinis
nuoširdus.

nusiteikimas
neišsisemias

vra
tik

sus nesusipratimus reikia 
sklaidyti, o ne puoselėti vie
nokiu ar kitokiu militantiz- 
mu.“ • .

ČIGONŲ KONGRESAS

Netoli Londono (Anglijo-
žodžiais, bet pasireiškias ir'Je) pasibaigė Europos čigo- 
darbais. Bet gausu ir tokių, s nų kongresas, kuriame daly- 
dėl kuriu noromis nenoro-lvav° 3-jų milionų Europoje 
mis reikia stebėtis, kain gali ’ gyvenančių čigonų atstovai, 
jaustis patriotais, neatlikda-; Kongresas nutarė kreiptis į
mi elementarinių tautinių 
prievolių. Tiesiog i akis du
ria, kad kai kurie jų nėra 
’ūpinęsi nė savo pačių vai
kų lietuviais išauklėjimu, o 
visuomenėje medžioja „ne
švariuosius“ tautiečius.“

Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių komisiją ir reikalau
ti. kad ji imtųsi priemonių 
apginti čigonus nuo perse
kiojimų ir priverstinio nu
tautinimo. Panašus reikala
vimas pasiųstas ir Europos 
Tarybai, kurią sudaro 18

„Savosios tautos meilę Europos valstybių atstovai, 
ekstremizmas iškreipia par- _ Čigonai reikalauja pripa- 

Štai. vienoj kolonijoj pro-j tinę aistra, vedančia i fana- zintl juos tautine mažuma,
■ testuota, kad Vasario 16 kal-
• bėti pakviestas „nešvarus, 
susiteršęs asmuo“. Kitoj vie-

• toj vėl protestuota, kad kal-
• bėti pakviestas „netikras
■ patriotas“, dar kitur, solis
tei padainavus J. Gruodžio 
dvi dainas S. Nėries žo
džiais, tas faktas — „krišto-

: linio tyrumo patriotų vei- 
I duose įrėžė susirūpinimo 
Į raukšles“. Tokių pavyzdžių 
! esą galima duoti tiek ir tiek. 
Jie rodo, kad bylinėjimasis, 
„kas „tikri lietuviai“ ir „pat
riotai“ ir kas ne, kas „šva
rūs“ ir kas „susiteršę“, vyk
domas ir toliau patriotizmo 
vardu.

Autorius, dar kartą pri
minęs, kad „visą tokį „šva
riųjų“ rūpinimąsi „nešva
riaisiais“ ana veiksnių kon
ferencija pasmerkė kaip 
patriotinio ekstremizmo ap
raiškas“. pabrėžia, kad į 
ekstremizmą nueinama ne 
iš didelio patriotizmo, bet 
juo tik dengiama patriotiz
mo stoka.

„Niekada patriotizmo ne
gali būti per daug. Kaip jo
kiai meilei nėra ribos, taip 
jos nėra ir savosios tautos 
meilei. Juo kas daugiau mei

ia. nes jeigu jie valdytų, tai le gyvena, juo skaidresnis jo• ■! • « • • • m • • i ttikriausiai taip ir dar baisiau 
būtų kain A. Bimba rašo. 
Juk A. Bimbos idealizuoja
moje valstybėje ir jos siste
moje, valdžios šnipai ne tik 
visus piliečius įtraukia į se
kamųjų sąrašus, ne tik klau
so. ka jie šneka ir stebi, kur 
jie eina. su kuo susitinka ir 
susirašinėja, bet dar ir savo 
aukom lupinėja nagus, degi
na padus, laužo kaulus ir 
išpjauna liežuvius vien dėl 
to, kad iie kitaip galvoja ne
gu Bimba.

gyvenimas. Tačiau niekada 
meilė neveda i ekstremizmą 
— vienokį ar kitoki kitų dis
kriminavimą. Tai tiesiog 
priešinga jos esmei. Ir vadi
namasis ekstremizmas yra 
ne per didelis patriotizmas, 
o greičiau tiesioginė patrio
tizmo stoka.“

E. St. Louis, III., miesto 
majoru išrinktas 49 m. neg
ras James Williams. Miestas 
turi apie 70,000 gyventojų, 
kurių dauguma negrai.

linį kitų tautiečių nepaken- teisę jiems gyventi pagal sa- 
tima. laikant juos „nešva- v0 papročius, užtikrinti jų 
riais“ ir dėl to „netikrais“, kalbos mokymą mokyklose 
Būti patriotu, mylėti savo JU gyvenamose vietovėse. _ 
tautą — tai visų pirma pa-1 Kongresas nutarė^ pradė- 
čiam įsipareigoti aukotis jos ti .-e*sV ,V^SU kraštų čigonam 
labui. Priešingai, patriotinis laikraštį.
ekstremizmas, užuot lūpinę- . . „ . _ _ _ .
sis save pati dorinti, imasi; LABDAROS FONDAI
kit“s. už’i Ar įsivaizduojate, kad
puldinėti n- galų gale pa- JAy ,abdaros foJndai 1969
smerkU. Ir juo daugiau jis metaig turėjo pajamų 18 bil. 
randa neteisiųjų , juo pats gw mi| dH tos su.
teisesnis jaučiasi ii juo bea- mos privatūs asmenys suau- 

pasum- .koro 14 bil. 300 mil. dol. 
į Testamentais palikta 1 bil. 

_ ,. ..... v . '400 mil. dol. Prekybos, pra-
Toaio patriotinio e.-s.sti e- monės ir finansų bendrovės 

nnzmo vaisiai liūdni: ko\o-, jabdaros reikalams sudėjo 
įama už tautinę vienybę, o; ne (|augiau kajp 900 dil. do- 
faktiskai ji tik griaunama, j jefjy

todairiškiau vykdo 
tąją teisėjo misiją.“

„Patriotizmas iš esmės v-' ooeoooooosodooeoooooooeoo 
ra dorybė. Bet užtat i’- vra!
skaudus nesusipratimas pat-j 
riotizma reikšti tokiu būdu, į 
-kuris jo dorini charakterį i 
naniekina. Dėl skirtingų pa-i 
žiūru (nors ir opiuoju santy
kio su pavergtąja tauta klau
simu) dar nėra teisės žmogų 
taip pasmerkti, kad būtų 
paneigiama jam teisė pasi
tarnauti paskaita ar meninės 
programos atlikimu.“

Ką tik gavome:
Pragaro vyresnysis, pre

mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaina $5.00.

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

Filosofas S. Šalkauskis ra
šę, kad patriotizmą 
lauja iš esmės tobulėti, šian-j ia. ne 
dien tai reiškia vykdyti tas 
pareigas, kuriems mus įpa
reigoja tautinė ištikimybė.

„Niekas nesame tobuli, 
visi turime ka apgailėti, visi 
esame reikalingi atleidimo. 
Pagaliau, jei ir turėtume 
pagrindo kuri žmogų apla
mai smerkti tautiniu atžvil- 
mu. tai dar nebūtu pagrin
das pasmerkti ir tai, kas jo 
gyvenimo ar kūrvboie vra 
gera. Reikia jau tikrai „kriš
tolinio tvrumo patriotų“ ne
pakęsti nė tos S. Nėries poe
zijos. kur jos nesmelkia joks

reika- komunizmo šešėlis. Tai, de-r
krištolinio tyrumo“ 

| patriotizmas, o tik grubus

„Tai apeliavimas nepa
skęsti tik savo asmeninių rū
pesčių kasdieninėje buityje, 
bet kiek galint gyventi ir sa-

fanatizmas 
tremizmas 
tvrina. o murzina.“

Fanatinis eks-; 
patriotizmą ne'

Kas patriotini nusiteiki
mą paverčia jį iškreipiančiu 
ekstremizmu? Tai paprastas

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

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

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

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak-

i tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5.00.

Laumė Daumė, eiliuota 
pasaka vaikams, gausiai i- 
iiustruota. parašė Stasė Pe
tersonienė, 63 psl., kai
na $4.00.
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KAI SKAITO 1AN, 

TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Laisvės Varpo koncertas

GINOS BUTKUTĖS - ČAPKAUSKIENĖS PERGALĖ 
BOSTONE

Lietuvių Radijo Valanda Klovos. Juozapaiėio, Baumi- 
Laisvės Varpas, vadovauja- lo ir žižiūno Kūriniai, 
mas savo darbui pasišventu-
sio Petro Viščinio, porą kar- Solistė Gina Butkutė-Čap- 
tų per metus Bostono ir jo kauskienė savo dainavimo 
apylinkių lietuviams padaro rnenu Bostone tikrai susiiau- 
staigmeną, apdovanodamas kė pergalės. Nors ir r.edė- 
mus kultūringu renginiu, kingose akustinėse sąlygose 
Didžiai maloni staigmena pasirodydama. koncerto 
buvo ir pavasarinis Lais- klausytojus ji pa vergė gra- 
vės Varpo koncertas, su- žiu balsu, meistriškai valdo- 
rengtas balandžio 18 d. 3 ma dainavimo technika, mu- 
val. po pietų So. Bostono zixine kultūra, paprastu, 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. jaukiu, jokiais mostais Be
šalėje, kurio programą atli- pei krautu laikymusi scenoj, 
ko svečiai iš Kanados Mont- f Bostoną ji galės grįžti ne 
realio: beveik staiga sušvi- vieną syk], čia ji visuomet 
tusi solistė Gina Butkutė- bus laukiama. Ypačiai būtų 
Čapkauskienė ir Aušros Var- Įdomu išgirsti jos vienos 
tų vyrų oktetas, diriguoja- dairų ir arijų rečitali, pvz., 
mas ir akompanuojamas Baltų d-jos rengiamose kon- 
Mme Madaleine D. Roch, celių serijose, jeigu tie kon- 
vadovaujamas solisto Ant. certai dar bus rengiami.
Keblio. Atseit, programos ~ . _ „ , , .
atlikėju — didelė irspalvin- Bumuies-Capkausiue-
ga puokštė. nes balsas - iyriIils kolora-

: tūrinis sopi anas, savo pn- 
Koncerto programa buvo Rimtimi uaug rečiau gims- 

ivairi. Įdomi ir turtinga, su Gintis. negu lyriniai ar dra- 
pora bisų ją sudarė 26 at- mimai sopranai, lo pobū- 
skiri muzikos kūriniai. Iš'džio baisams (aišku, kaip ir 
tikro tokios programos už- visiems kitiems) itin reikš- 
tektų porai koncertų. Muzi- mingas yra dainavimo tech- 
kos klasikus programoj at- nikos Įsisavinimas, nes ne
stodavo Haendelis, Mozar-Į aiškių, suveltų koloratūrinio 
tas, Verdis, J. Straussas iri soprano trelių ar pasažų
Offenbachas. Lietuvių mu-! klausyti visaoa yra sunku ir 
zikos „senovę“ priminė tik i nemalonu. Gina ButKutė- 
pora dainų — J. Naujalio i Čapxauskienė dainuoja kaip 
Lietuva brangi (žodžiai kVch"nrt'k — usc_

; teko susidurti su dviem ne- 
! palankiom aplinkybėm —į 
1 prasta Piliečių salės akusti- Įdomus margučių vakaras 
sa ir greta jų dainuojančia ‘ 
aukšto lygio dainininke Gi-i

į na ęutkuie - Capaauskiene. gisu, atsilankyū, 
r ačiau gau>ų pluoštą dainų - negražu nenueiti Į Lie- 
oktetas padainavo jautnai,j ^uvju Darbininkų dr-jos ba- 
svaiiai, be ryškesnių pakly-i an(lzlo jz ų rengtą margu- 
dimų. lai lodo, kad su ok-ie-u vakara Jis ruošiamas 
tetų rimtai dirba vadovas* kasmet. jr šiemet jis buvo Į- 
sol. Ant. Keblys,^ o okteto domus. Margučių buvo su- 
muzikavime ypač jaučiama: ne^a daug, bet mažoka bu- 
dmgentės M. D. Roch muzi- vo su ijetuviškais raštais. Už

NEW YORK, N.Y.

New Yoike yra tiek ivai-Į 
rių pobūvių, kad nesuspėsi!

bet būtu

Maironio) ir Em. Gailevi-
lakštingala — lengvai, lais
vai, niekur nesuklupdama.

čiaus Ramovėnų maršas. J°s balso tembras gražus. 
Mūsų išeivinė muzika su-! grynas, lygus nuo apačių iki 
skambėjo komp. VI. Jakubė-' viršūnių, o, kaip lyriniam 
no trim dainom: Nurimk, se- koloratūriniam sopranui — 
sut (dainavo vyrų oktetas),) h- pakankamai galingas.
Mėlyni varpeliai ir Gėlės iš! ......
šieno (dainavo G. Butkutė-; . b jaunos dainininkės an- 
Čapkauskienė), komp. JulA bei dainų atlikimo menas 
Gaidelio Mes žengiam (patsĮyfa. pasigėrėtinas. Laisvai 
autorius buvo pakviestas ok- Į stilingai praskambėjo abu 
tetui akompanuoti) ir komp. į Haendelio kuriniai, o Mo- 
Budriūno Tėviškėlė. Visi tie ’zauo anja iš op. Lžburtoji 
kūriniai yra gražūs, jau ii-: fleita Der Hoeile Rache pa- 
gesni laiką išsilaikę koncer-1 dainuota su itin stipria ir 
tų estradose, bet ir ne vieną spalvinga išraiška. Taip pat

ir G. Verdi arija iš op La 
Traviata. Su vidine šilima, 
atskleisdama dainų groži,

kine kultūra. Aušros Vartų 
vyi ų oktetas, kuri sudaro te- 
r.oiai Alf. Gudas, Ritis Bu
lota, Albert. Rusinąs. Alb.

gražiausius margučius komi
sija (pirm. L. Stukienė, Rin-. 
keviciūtė. Kudreckienė, No- 

, , . . ._ , »ton. Paulauskas) paskvrė
Gibonas. bantorai jHerol-! dovanas. Pirmąją dovaną 
das Ce torius, Alf. Jankus, j jajmgjo o. Burlovienė, ant- 
bosai \ incas Kacergius n P. į raja — jaunosios kartos at- 
ŽuzausKas, neabejotinai yia’ SĮ0Vas j Šilbajoris ir trečia- 
pakopęs aukštyn iš nuogo i j _ pet)-ušienė. 
mėgėju dainavimo lygio. j

Vakarą tvarkė Br. Spu- 
Didžiulė koncerto progra-i dienė. L. Šateikienė ir M. 

ma užtruko dvi valandas ir! V asilka.
dešimt minučių (su dvylikos' A(,v g. Bneois savo žody 
minučių perti auka). Kiaušy-j pasidžiaugė gražiu pobūviu,

Į tojai aair.avimo klausėsi su g. Mikužytė susirinkusius 
atsidėjimu ir rimtimi, g'^u-, SVeikino SLA valdybos vai
siai plojo vyrų oktetui, kėlė, du pastebėdama, kad be- 
o.acijas solistei G. Butkutei-j vejk vjs| gj0 vakaro dalyviai 
Čapkauskienei. deKojo sub- yra seniausjos įr turtingiau- 
tiliai dirigentei n akompa- sjog iietuvių organizacijos 
niatorei Mme M. D. Roch, o _ nariai
taip pat ir solistui Ant. Keb-
liui. Koncerto rengėjai stu
dentų L. Antanavičiūtės. B. 
Vaičjurgvtės, G. Karoso ir 
V. Rasio rankomis koncer- 
tantus apdovanojo gėlėmis.

KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA

sitaip dejje Floridos Everylades 50.000 žoles plo iai prie 41 kelio. Gaisras trukdė ir susisiekimą.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE Užearyta sena draugija

vakarinėj
miestas.Prekę bos rūmų banketas Šen.

Prieš 37 metus buvo isteig-

Pr. Savickas ragina 
priešintis

Lietuvos Atsiminimų radi- ta lietuvių verslininku drau-
jo vedėjas prof. dr. J. Stukas 
tarp kitko pasidžiaugė ko
respondencijomis iš Nevv 
Yorko JCeleivy ir Naujieno
se. Jeigu jų nebūtų, sako, tai 

Klausytojų i koncertą atė- ir nežinotume, kas čia deda- 
jo gal trys šimtai su trupu- si.
cia7. Sale anaiptol nebuvo [)ar kajbėjo J. Valaitis ir 
tuščia, bet jeigu minėtum j Vilkaitis. Gyvą žodj tarė
vardus ir veidus, kurių ne- jr Šateikienė, kuri primi- . . „---------
.buvo,—- paveiks.as bu.ų ne kad Lietuvių Darbirunkų' bankeyais, golfo žaidimais ri toj apyli 
tik kleivas, bet ii keistas... dr-ja nėra turtinga, bet kiek 11 mažesnėmis pramogomis, nuosavybes 

jos lėšos leidžia, remia Bal-

gija, Prekybos rūmais radi

Šalia Chicagos 
pusėj yra Cicero 
Čia jau nuo seno Įsikūrę lie
tuviai nyksta. Senieji išmirš- 

Federalinės valdžios tei- ta. jaunieji kitur išsikelia, 
sėjas Austin stengiasi, kad Todėl uždaromos ir jų drau-

nama. Jie turi kelis šimtus pigių butų namai būtų stato- gijos. Štai pskutiniamesusi- 
narių ir per 840.000 kapita- mi balsųjų gyvenamose apy- rinkime nutarta uždaryti 
h? .^skutimais metais narių linkėse. Meras Daley ir mies- Lietuvių Kareivių draugiją 
skaičius mažėja: senieji to taryba tą Austino planą ir jos turtą pasidalinti, 
miršta, o jaunesni neranda pasmerkė. Illinois valstijoj Cicero centre yra lietuvių 
reikalo j jų vietas ateiti. 1934 m. kovo 16 d. istatv- pinigais igyta Liberty salė. 

Rūmai neturi nei

Lietuvių Radijo Valandos 
Laisvės Varpo vadovybei, 
ypačiai gi nepavargstančiam 
Petrui Viščiniui, priklauso 
ne tik mūsų padėka, bet ir 
visokiariopa parama už tos 
puikios muzikinės pavasario 
šventės surengimą, kaip ir

savo mas sako. kad apylinkės gy- Ir jos likimas pavojuje. Pat- 
pastogės, nei didesnių veik- ventojai turi teisę protestuo- riotiška v isuomenė turėtų 
los planų. Jie pasitenkina ti, jei federalinė valdžia no- daugiau susirūpinti to namo 

linkėj statyti ar likimu.
pramogomis, nuosavybes nugiauti vai- čia dar via gražaus lie- 

Gegužės 16 d. bus jų me- džios keliams, Įstaigoms ir tuvių jaunimo. Jau 15 metų
fą. Altą ir kt. Ji padėkojo už tlnis banketas Beverley panašiems reikalams. Šen. veikia aukštesnioji lietuviš- 
jos gimtadienio prisiminimą Country klube, kur bus pri- Pr. Savickas ragina žmones ka momykla, kurios direkto- 
__Br. Spūdienė. M. Akelie- staĄ’fl stipendininkai. Pū-. sukilti prieš teisėjo Austino rius yra kun. dr. A. Juška.
nė ir M. Vasilka jai Įteikė mai> šen. F. Savickas ir Met-1 planą, 
gražų tortą, gėlių ir dovana, i r0P°htan bankas skiria po

Kalbėjo' ir buvę lietuvį v,e"a Indiją. j Nauju talentų pasirodymas
siuvėjų uniios veikėjai Za- Bankete dainuos A. Bra-j

uz kiekvieno sekmadienio ye^skas b horevičius, da-, 
bar dėl senatvės įau pasi

zis, gros Byansko orkestras.! Gegužės 8 d. Balio Pakš-

Šv. Antano parapijos kle
bonas yra kun. Stankevičius, 
kuris su lietuviais gerai su
gyvena.

Eal. Brazdžionis

kartą girdėti.

Kitokiom muzikinėm var
som, negirdėtom melodijom! G. Butkutė - čapkauskienė 
prabilo pavergtos Lietuvos! padainavo Vyt. Klovos pra- 
kompozitoriai (tiesa, ir jų, plėstos fermos liaudies dai- 
tarpe buvo pora jau ne syki į nas Rūta žalioji ir Močiutės 
girdėtų kūrinių — B. Dva-i dvarely. Atgijo, naujom var- 
riono žvaigždutė, ši kartą Įsom sužvilgo \ 1. Jakubeno 
pritaikyta vyrų oktetui, ir J. Mėlyni varpeliai ir Gėlės is 
Švedo Baltos gėlės, okteto j šieno. Ypač pastaroji, dai- 
jautriai padainuotos su sol. nuota aukštoj originalo to- 
Ant. Kebliu) Paltanavičius, {nacijoj, pasižymėjo savai- 
K. Kaveckas, Vyt. Klova, mingu frazavimu, tiesiog 
Juozapaitis. Baumilas ir ži-Į nauju dainos piešiniu. Vie-( 
žiūnas. o taip pat ir B. Dva- nu žodžiu, Ginos Butkutės-; 
riono Užstalės daina, okte- Čapkauskienės asmeny susi- 
to padainuota su sol. Ant. laukėm naujos dainavimo 

be abe-'

lietuviškas radijo valandas.

Koncertui pasibaigus, vai
šinomės, šokom, tik jau ne- 
dainavom.

K. R-tas

Lietuviams katalikams 
tinkamas klebonas

to salėje bus nauju lietuvių

gejo
jom, laužyta ritmika, savo! . .
dvasia ir turiniu tie darbai Je> galima prie ko nors,

romantinei -ųibtb tai tik Prie pąvar-’ 
dės (tegu už tai atleidžia 
jos vyras). Suslavintos, su
lenkintos mūsų pavardės y-

yra artimesni 
muzikai, tačiau juose ne
stinga ieškojimų, oiiginalios 
melodikos, gero skonio, Įsi
savintos kompozicinės tech
nikos ir lietuviško kvapsnio. 
Harmonizuodami liet. liau
dies dainas, gana dažnai jie

ra toks griozdas, tokia sun
kenybė. kuria, ypač gyven
dami svetimose šalyse, turė
tume veikiausiai nusikratyti.

praplečia tų dainų formą, Ar scenai neužtektų gražios 
aišku, dainos praranda savo mergautinės payaroės —Gi- 
primityvų grožį, bet kartu na Butkutė? Taip vadintis— 
jos netenka monotonišku- ®ena teatro moterų tradici- 
mo, darosi naujesnės, spal- da- lr .0 niekam negalėtų pa- 
vingesnės ir Įspūdingesnės, kenkti, nieko neturėtų už- 
Laisvės Varpo koncerte ta gauti.
savaimingesne mintim pra- Ausros \ artų vyru okte- 
sikišo Paltanavičiaus, Vyt., tu i Laisvės \ arpo koncerte

traukė iš visuomeninės veik 
los. Jie nepamiršo savo pro- {
fesjios broliu, nupeikė isiga- Marnuette Parko
lmcia madą pirkti Kitų kras- ,ietuvil) )iarapiios jas 

. tu atvežtus drabužius, tuo, pun_ Zakarauskas
• at.mant duoros kąsni šio Velyky J)amaldas Iajkg ,ietu

talentų pasirodymas. .Ji ruo- 
į šia Anglijos lietuvių klubas, 
! kurio pirmininkas yra La
kas. Pirmenybė yra Anglijo- 

. ie gimusiu lietuvišku šeimų 
i jaunimui. Tokio

CHICAG^ ILL.

Nauja Altos vadovybė

Chicagos Lietuviu Tary
bos konferencijoje išrinkta 

jaunimo i nauja valdyba, kurią sudaro
LB KULTŪROS FONDO krašto drabužiu pramonėje: vį£a,-‘ Ank«č*iau šn7 buvusi’i3’?6 nemazai ^eri^a" šie asmenys: pirm. Ju 

v dirbantiems darbininkams 7 ? AnksciaH bu\usiu ientu. Vienas is ju — Min-! Pakaika> vicepirm. kun.
VALDYBA t Dainos roėgėjasRuzeaitisi^h^V3^^^ Mačiulis, kuris. ga-{Stašys> Pranevičius,

i _j'.d.eI.to ko\ oti Jei namasis, ves stipendiją, studijuoja Pakalkienė ir R. Stasifu
LB Centro valdyba 

tvirtino naująją JAV
pa-
LB

padainavo 
Jam

kelias dainas.
n pianinu pritarė muzikos į kajp per Velvl 
kvtoia L. Šateikiene ^savo tautiečių

Julius 
A.

___ ______________ __  , p.
Jei naujasis. Ves stipendiją, studijuoja Pakalkienė ir R. Stasiūnas,o fom /-klrreic I _ r_ 2__ 1_____ __ , . ,

prot. sekr. S. Man kus, vyku.

Kultūros Londo valdybą; 7 .---------  . u
1970-1973 mėty kadencijai.! .. Pavakarieniavus norintie- ____
Ją sudaro: Anatolijus Kai-:11 ^aleio pa-okti ai ūastsne-Upgtadieni per Lietuviu Ra- 

' kučmot.’.. Yisi skirstėsi pa-rdjo Forumą pasalcė patrioti- 
tenkinti. ne"* buvo malonuš' kajp>ą 
ir idomus vakaras.

J. Vlks

rys — pirmininkas (2955 W 
Vist Street, Chicago. III.), 
Juozas Šlajus — vicepirmi
ninkas. Marija Remienė — 
sekretorė. Marija Grebliū- 
nienė — iždininkė (6941 S. 
Washtenaw Avė.. Chicago, 
III.), Antanas Kareiva — 
sandėlio vedėjas (7030 So. 
Rockvvell Avė., Chicago, 
ilk). Vytautas Jasinevičius 
— valdybos narys.

K. Fondo valdyba malo
niai prašo, kad visi bendrie-

dėl to kovoti.
klebonas visada tain elgsis. į fortepiona ir kompoziciia 

kas, tai jis bus' Poosevpho universitete. Jis 
gerbiamas. I Bus ir Chicagos Lietuviu o- 

Kun. Zakarauskas DidijiĮperOs statomos „Traviatos“ 
akompaniatorius.

Reikia manvti, kad klubo

PATERSON, N.Y.

JAV LB darbuotojų ryti
nio pakraščio suvažiavimas 
yia šaukiamas š. m. gegužės 
1 ir 2 dienomis Patcisone. 
N. J. (Šv. Kazimiero para
pijos s
rv PI.). Suvažiavime kvie
čiami dalyvauti visi bend-

Čiurlionis Chicagoje

Birželio 5-6 dienomis iš Į 
CJevelando atvyksta ČiurHo-Į 
nio ansamblis- chorai solis
tai kanklių orkestras ir tau-i

valdyba suras lėšų geniau
siems talentams premijuoti.

Vertas pamatyti filmas

tiniu šokiu grupė. Pelnas 
vra skiriamas persekiojamai

sekr. A. Indreikaitė, iždo 
sekr. A. Švitra, ižd. V. Šo- 
liūnas. iždo glob. M. Naujo
kas, T. Kuzienė. J. Skorubs- 
kas ir K. Ulevičius.

Altos centrui Įteikta 9.000 
dolerių.

TREMONT, IND.

Floridoj pailsėjęs v5I bizny

Jau eilė metų, kaip J. J. 
Peldvs turi restoraną šalia

Jau kuris laikas Carange 
i teatre rodomas filmas „The 
‘ Confesion“. Jo autorius yra 
Art. I.ondon. kurio to pat tu
rinio knyga išėio prancūzu 
kaiba. bet filme užrašai

US 12 kelio prie Tremont, 
Ind., geležinkelio stotelės. 
Jis, rudeni pasirodžius pir
mom šalnom, „išskrenda“ 
Floridon ir pavasari su pir-

ji rastai būtų siunčiami K. ,-uomen ės darbuotojai, ypač' Visi žinome, kaip plinta i nistu veikla. Filmą verta pa- maišiais paukščiais vėl griž- 
Tondo pirmininko adresu, raginami apygardų ir apy- narkotiku vartojimas, didė-; matvti. 
knygų, vadovėlių ir kiti už- Knkių vaidybų nariai ar jų ja apiplėšimai, užmušimai. Į
sakymai—- sandėlio vedėjo atstovai. Registracija prasi- riaušės mokvklose ir kt. Jau i Įsteigė spaudos premiją 
adresu, atsiskaitymai (pini- dės gegužės 1 d. 11 vai. ryto.! seniai laikas griebtis griežtu'

Suvažiavimo atidarymas 1 priemonių toms regerovėms: L.K.Mokslo akademija Į-! dažniausiai sustoja pas Pel-
ival. popiet punktualiai. Su- sustabdyti. Įsteigė premiją spaudos dar-'džius pailsėti ir pasistiprin-
Įvažiavima globoja LB Pater-1 Chicagos karo veteranai bininkams. Jos mecenatas i ti skaniai paruoštais val- 

iirnivrfcfc a di a J s°no apylinkė, todėl šuva- tam reikalui sudarė komi- yra senas žurnalistas kun. |giais.
Litiuvu:> ZLMELAFiAl jžiavimo reikaĮais prašoma teta. Jie re;kalauia. kad mo- dr. J. Prunskis. Jis kasmet j ča netoliese Chesterton. 

Turime Lietuvos žemėla kreintis i urmininką Anta- kvkJose būtu griežtai su- skirs po $500. Kun. dr. J. į Ind.. vietovėje Jonyną- turi 
didelę, erdvią sale. kurioje

alėje. 147 Montgome-iBazn5'c,ai Lletu™Je-

Pagirtinas veteranu žygis
J angliški. Jame vaizduojama 
Į baisi Čekoslovakijos komu-

gai) siunčiami 
adresu.

iždininkės

fa Indianon savo biznio tvar
kyti. Lietuviai, vykstą iŠ 
Chicagos šiaurtės prie Mi
chigano ežero pavasaroti.

pių — už 5u centų, už $2.50 na Rugį, 212 Lawrence PI., drausti tvarkos ardytojai. Prunskis yra skyręs premijų 
(sulankstomas) ir už $3.50 Paterson. N.J., 07501, telef.., Visuomenė šias veteranų pa- už romanus, išleidęs ne vie-
(sieninis). (201) 525-3340. įstangas remia. ną savo knygą.

ir lietuviai, ir 
rengia Įvairius

kitataučiai
pobūvius.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Kamerinio orkestro 600-sis 
koncertas

Dana Palionyte Literatū
ros ir Meno balandžio 17 d.! tos pirmą kartą.“ 
laidoje rašo apie Lietuvos!

fesionalumą. interpretacinę 
kultūrą. Beje, Tarybų Sąjun- 

! goję "Liturgijos“ buvo atlik-

Valstybinės filharmonijos 
kamerinio orkestro 600-jį 
koncertą:

"Per savo gyvavimo de
šimtmeti Valstybinės filhar
monijos kamerinis orkest
ras, vadovaujamas S. Son
deckio, yra parengęs daug 
malonių staigmenų. Neeili
nis buvo ir 600-sis orkestro 
koncertas.

"Pradžioje girdėjome se
nąją prancūzų muziką —Z. 
B. Liuli Čakoną, F. Kupere- 
no "Svajotoją“ ir Z. F. Ra
mo suitą styginių orkestrui. 
Tai valanda tarsi krištolas 
skaidrios, taurios, gal trupu
tėli naivios, bet Įtempto gy
venimo tempo išvargintam 
amžininkui tokios reikalin
gos muzikos. Tačiau atlik
ti ją — nelengva, nes ji rei
kalauja ypatingo susiklausy
mo, skambumo, ažūrinio 
lengvumo ir to neapčiuopia
mo bruožo, kuri paprastai iš- 
reiškame žodžiu "prancūziš
kas“. Nepasakytume, kad 
mūsų atlikėjai, jų tarpe ka
merinis. turėtų prancūziškos 
muzikos interpretavimo tra
dicijas. Tačiau malonu kon-; 
statuoti, kad orkestrui pavv-' 
ko išryškinti XVII-XVIII a.j 
meistrų muzikos reljefo po
lifoninį sodrumą, barokini 
linijų puošnumą, klasikini

Apdovanojo "lietuvius“

partijos cent-Komunistuc
ro komiteto 
partinio darbo skyriaus in
spektorius Valerijus Škara- 
dekas "už ilgameti neprie
kaištingą darbą ir aktyvią 
visuomeninę - politinę veik
lą, ryšium su jo penkiasde
šimtosiomis gimimo metinė
mis“ apdovanotas "Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Garbės raš
tu.“

Tokiu pat "Garbės raštu“ 
"už nuopelnus darbo žmonių 
kariniame - patriotiniame 
auklėjime“ apdovanotas ir 
Kauno miesto Požėlos rajo
no karinis komisaras Anato
lijus Mazurovas.

Vilniaus miesto telefono 
tinklo vyriausiam inžinieriui

orgamzacimo-

KAZYS ŠKIRPA

Pasipriešinimo kovos 
iniciatyva

Gen. štabo pulk. Kazys Škirpa 
yra pirmasis Lietuvos kariuome
nės savanoris-kūrėjas. Lietuvos 
Steigiamojo seimo narys, 1926 
m. gruodžio 17 d. perversmo 
metu buvęs Lietuvos kariuome
nės generalinio štabo viršinin
kas, nesėkmingai mėginęs per
versmą sutrukdyti, vėliau bu
vęs Lietuvos įgaliotas ministras 
Vokietijai, Lietuvių Aktyvistų 
Fronto kūrėjas, nustatęs gaires 
Lietuvos sukilimui 1941 m., sie
kiant atkurti Lietuvos nepri
klausomybę. Jis buvo paskirtas 
Laikinosios Lietuvos vyriausy
bės pirmininku, bet vokiečiai

neleido jam grįžti į Lietuvą ir tų pareigų eiti. K. Škirpa kurį 
laiką nacių buvo suimtas ir uždarytas į politinių suimtųjų stovyk
lą. Atvykęs i JAV, jis dirbo kongreso bibliotekoje, o dabar yra 
pensininkas, turi parašęs atsiminimus.

rimti ir aiškų paprastumą. 
Gražiai pasitarnavo būdin
gas mūsų kameriniam bruo
žas — santūrumas bei ele
gancija. Savaip atkurti toli
mosios epochos dvasią padė
jo tiksliai parinkti tempai, 
artikuliacija, aktyvi ritminė

skoninga agogi-puisacija 
ka.“

"Ir pagaliau didžiausias 
to vakaro siurprizas — mū
suose dar mažai žinomo šiuo 
laikinio prancūzų kompozi
toriaus O. Mesiano poema 
"Trys mažos liturgijos“ O. 
Mesianas Vakarų muzikos 
pasauly—unikalus reiškinys. 
Tai kompozit- modernistas, 
kuris savaip įtvirtino ir pra
plėtė serijinės bei elektroni-; 
nes muzikos principus, kom- į 

ritmika:

brovėsi 1940 metais iš slaviškųjų rytų Į mūsų mažą kraštą 
visais keliais, keleliais ir pakrūmėmis, užimdami lietuvių 
kaimus, baznytkiemius, miestus ir nepriklausomos Lietu
vos centrus — abi jos sostines, V ilmų ir Kauną, kur buvo 
mūsų tautos laisves, mūsų Kultūros ir mūsų tautos istorijos 
Šventovės.. Žinodami, jog ateina mus pavergti ir todėl pri
sibijodami natūralaus is mūsų puses pasipriešinimo, jie 
žygiavo pasirengę kiekvienu momentu pavartoti savo 
ginklus prieš kiekvieną, kas drįstų pastoti Kelią. Užimtose 
vietovėse išstatydavo savo sargybas ir užtvaias su plikais 
durtuvais ir pajuostais ugnį atidengti kulkosvaidžiais. 
K>varoesnese kryžkelėse ir šiaip didesnėse gyvenvietėse 
iškišdavo priekin savo šarvuočius arba tankus ir net pa
statydavo ai merijos pabūklus į ugnies pozicijas. Kitaip 1 
sakant, jie jautėsi panašiai, kaip jaučiasi kiekvienas ple- i 
sikas, vykdydamas užpuolimą ant jo pasirinktos užpuoli
mo aukos.

i\ors mūsų tauta gerai nujautė, ką jai atneša sovietiš
kieji jsioro venai j musų kraštą, tačiau, kaip kitur, taip ir

Ar skaitytos?
Aitvarai ir giria, Jurgio

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

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

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove- 

' lės, 263 psl.. kaina minkštais 
■ viršeliais $3.00, kietais $3.50

Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104

pas mus buvo atsnadę įantastų, tvirtinusių, jog dOvieujos 39^ kietai; 83 OO^6”
komiu į'/muc neneš tiuittavoc fluiolo m mimamcLrii- ■>komunizmas esąs padaręs diueię evoliuciją numanisku 
mo linkme: kad žvėriškumai, kuriais komunistinis rezi 
mas pasižymėjo Rusijoje pilietinio karo metu, jau galėtų j 
būti pamiršti ir kad bovietija esanti jau issivysciusi į 01 
gaizuotą valstybę, panašią 1 kitas civilizuotas valstybes, 
kur v lespatauja teisė ir teisingumas... Tačiau lietuvių tau
ta tokiems tvirtinimams, už kurių slėpėsi tik Kremliaus 
propaganda, netikėjo ir sakytų politikierių gundymams

Dialogas su kraštu, Aki
mirksnių kronikos, antr? 

.‘ į knyga, parašė Bronys Raila,
560 psl., įrišta, kaina $7.0o.

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

nepasidavė. Iš savo žilos istorijos, juo labiau iš netolimų 
Su neišsenkančiu protestu širdyje kiekvienas lietuvis, 1918-1920 metų nepriklausomybės kovų lietuvių tauta jau 

turėjo pakankamai patyrimo, kad galėtų suprasti, jog 
svetimieji įsibrovėliai, kas jie bebūtų ir kokiomis propa
gandos spalvomis besidangstytų. teneša lietuviui tik ne

savo krašto patriotas, prisimena ir nesiliaus protestavęs 
prieš Sovietų Rusijos įvykdytą 1940 m. birželio 15 d. gink
luotą agresiją prieš Lietuvą, sulaužant visas, pačios Sov.
Rusijos laisva valia pasirašytas su Lietuva taikingo kai- i laisvę, tik jungą krašto gyventojams ir materialinį nuskur- 
myninio sugyvenimo sutartis bei iškilmingus įsipareigoji- > dinimą bei tikrą apiplėšimą.
mus nepažeisti Lietuvos valstybinės nepriklausomybės ir į ir vis dėlto, nežiūrint šio sveiko mūsų tautos nujau- 
nepaliesti jos teritorinio integralumo. timo, 1940 m. birželio 15 d. nepasigirdo Lietuvos pasiprie-

Kremliaus komunistinių vadeivų paliepimu rusų rau- šinima šūvio prieš sovietinį užpuoliką, jos laisvės ir valsty- 
donosios armijos jėgos tada brovėsi į mūsų kraštą ne ko- binės nepriklausomybės žudiką... Užsieniui, nežinojusiam 

I kios teisės motyvais, bet nuogo Sovietijos imperializmo įr tik nustebusiam dėl to, kaip Lietuva, kad ir didžiuoda- 
gyvenime“ suteikė "Lietu- - stumiamos. Po raudonuoju imperializmu slepiasi toks pat masi savo kone tūkstančio metų istorija, galėjo taip gė- 
vos TSR nusipelniusio inži-j nepasotinamas Maskvos gobšumas grobti svetimas žemes dingai sugniužti, natūraliai kildavo klausimas, kuris iš- 
nieriaus garbės vardą“.

Jakovui Goldinui ne tik "už 
nuopelnus vystant telefono 
ryšius, naujos technikos į- 
diegimą“, bet ir už "aktyvų 
dalyvavimą visuomeniniame

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

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė 
sonas, 127

Michel- 
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, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina —

5.00.
Tiesiant kelią Lietuvos 

nepriklausomybei, Vaižgan- 
40 psi.. Kai-

psl.
Stasys

ir pavergti silpnesnes tautas, kokio prieš tai buvo pilna kyla dar ir dabar: ar lietuvių tautai tada nebuvo pristigę 
visa carų Rusijos istorija. Skirtumas tarp carinio ir jo patriotizmo bei ryžto ginti savo laisvę?., 
vietą užėmusio sovietinio imperializmo yra tik tas, kad Būtų klaidinga prileisti, kad to jai būtų pritrūkę, 
pastarasis yra Kremliaus suktai dangstomas tarsi darbo Pasiryžimo kovoti už savo politinį idealą jai niekad ne- 
žmonių vadavimo iš kapitalistinio išnaudojimo šūkiais, stigdavo per visą jos istoriją, o pastarojo laisvo valstybi- 
Bet faktai vaizdžiai parodo, jog po tais šūkiais iš tikrųjų nį0 gyvenimo 20 metų buyo tik dar giliau, kaip prieš tai. 
darbininkija komunistinėje,sistemoje tepaverčiama vals- įskiepiję lietuvio sąmonėje meilę savo kraštui ir pasiry- 
tybinio kapitalizmo vergais, be mažiausios galimybės žimą nesigailėti didžiausių aukų bet kokio išorinio pavo-! $15.00. 
šauktis bent kokio socialiniq teisingumo, juo labiau kelti jaus atVeju. Šis pasiryžimas būtų buvęs tiek pat tvirtas ir ' 
streikus ir reikalauti geresnio atlyginimo už darbą ir t.t. vieningas, koks‘jis buvo išryškėjęs kovose už Lietuvos ne
iš esmės sakytais suktos propagandos šūkiais Sovietija prįklausomybę 1918-1926 metais, nors paskutinis jos re- j “^straipsniai 
siekia ne ko kito, bet sukurstyti darbo mases kituose kraš- Girnas, nuėjęs į istoriją Smetonos režimo vardu, buvo sa- į na $1.00. 
tuose prieš valdžias, kad pasidarytų sovietiškajam impe- vo ai bitrarinio bei antidemokratinio valdymo metodais < 

liaudies gydytoju, farmako- rializmui lengviau tuos kraštus padaryti komunizmo ver-‘ per daug meta nuslopinęs tautos valios pasireiškimą, tuo- 
logu, per savo gyvenimą pa-; gaiš, tuo pačiu Sov. Rusijos satelitais, jei ne tikromis jos: žalodamastautinės vienybės ugdymą,
rašęs apie 50 gamtos moks- provincijomis. ! (Bus daugiau)

Sovietijos grobikiškos valios ginkluotieji vykdytojai j

Prisiminė J. Pabrėžą

Lietuvos gamtininkai pri
siminė Lietuvos botaniko. S. 
Daukanto amžininko, že
maičio Jurgio Pabrėžos gi
mimo 200 metų sukaktį. Do- _ 
centas Č. Kudaba Tiesoje 
teigia, kad Pabrėža stengė
si gyventi ne pagal dvasinin
ko. bet pagal gamtos tyrinė
tojo pašaukimą. Jis buvęs ir

apie
kitų kūrinių. Kudaba 

kad katalikų Baž
nyčia yra pastačiusi Kretin
gos kapinėse Pabrėžai puoš
nų paminklą. Pasiūlyta, y- 
pač botanikų draugijai, iš
leisti J. Pabrėžos raštų rin
kinį.

Pagerbė prof. P. Mažylį

Kauno Medicinos Institu-

PATARIAMA ĮSIGYTI
lo ir 
priminė,

statė to paties Marcinkevi-. metų. Jos prezidento parei
gas jau 25 m. eina prof. Juo-

ALTOS PAREIŠKIMAS
ičaus "Mindaugą“. Naująją 
dramą režisavo taip pat H. 
Vancevičius.

Veikale vaizduojama 18 
amž. pabaiga — arch. Lau
ryno Stuokos
ir vysk. Masalskio 
tas. Vilniaus katedros gimi
mas.

Amerikos Lietuvių Tary
ba. sudalyta iš organizacijų,

zas Matulis. Jo pareiškimu, Į Atsakydama į pakartoti- siekiančių Lietuvos laisvės, i 
Lietuvoje esama apie 8,500 ,'nius paklausimus. Amerikos ir atstovaujanti JAV lietu- 

; mokslininkų, iš jų 200 moks- Lietuvių Tarybos Vaidyba viams, ir toliau be jokių nuo
gio daktarų ir arti 3,000 i pareiškia, kad ji dėl santy- laidų sieks Lietuvos Nepri-1 

Gucevičiaus Į mokslo kandidatų, 79 moks-ikių su pavergtos Lietuvos klausomybės atstatymo, 
kio konflik- lo įstaigos, iš jų 13 aukštųjų tautiečiais laikosi mūsų! Tegul visos lietuvių jėjėgos

šias K. Barėno knygas: 
Tūboto gaidžio metai,

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

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

pozitonus — ritmikas, kuris i tas pavadintas 1966 m. mi- 
iš daugelio pasaulio tautų i rūsio žymaus gydytojo aka- 
liaudies muzikos ir paukščių, demiko Prano Mažylio var- 
čiulbėjimo perėmė įvairiau-i du.
sius ritminius judėjimus ir,
savotiškai juos perkompo- i Mirė A. Jakševičius 
navęs. sukūrė neįprastą, gai
viai pulsuojančią ir be galo; Balandžio 16 d. Vilniuje 
spalvingą muziką. Į mirė 85 m. amžiaus mokyto-

"Kaip ir kiekvienas talen- jas Aleksandras Jakševičius. 
tingai parašytas kūrinys, | komunistų partijos narys 
"Liturgijos“ iš pinno žvilgs-| nuo 1918 m. Jis buvo 1918r ologiją, užsienio 
nio atrodo nesunkiai atlieka- rn. Maskvos Lietuvai sudary-l veiklą ir kt. 
mos. Tačiau taip nėra. "Li- tos V. Kapsuko vadovauja- 
turgijų” muzika sudėtingų mos vyriausybės susisieki- 
dermių, ritmiškai besikaite- mo komisaras, pasirašė tų 
liojanti, daugiasluoksnių metų gruodžio 16 d. skelbi- 
tembrų: ji reikalauja ir di- mą. kuriuo Lietuvoje įveda- 
desnio atlikėjų skaičiaus irimą sovietinė tvarka.
vra sunkiai jiems "įkanda
ma“. Galima tik džiaugtis, 
kad orkestro meno vadovas 
ir dirigentas S. Sondeckis... 
ėmėsi šio didžiulio darbo... 
"Liturgijos“ nuskambėjo 
kompaktiškai, vaizdžiai, 
muzikaliai. Kamerinis or
kestras (bei kiti atlikėjai) ir 
dirigentas S. Sondeckis! 
(jam atiteko didžiausias 
krūvis, tiksliai ritmiškai or
ganizuojant tą sudėtingą 
garsų masę) gerai atliko ši

Komunistus iš Lietuvos iš
vijus, ten išvyko ir A. Jakše
vičius, dirbo švietimo ir ki
tose įstaigose. Jis buvo ap
dovanotas medaliais ir kito
kiais ordinais.

Įvairios žinios

Vilniaus dramos teatre š. 
m. kovo 21d. įvyko antrojo 
poeto Just. Marcinkevičiaus' 
veikalo premjera — jo dra
ma “Katedra”. Prieš tai Vil
niaus ir Klaipėdos dramos

Ar buvo visuotinis tvanas,
i 64 psi;. kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
i supratimas, 80 psl., kaina 
i 20 centu.c

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,

dr.

veiksnių bendrai priimtų nu- būna sujungtos lietuvių taumokyklų, 32 mokslinio tyri
mo institutai ir kt.* * * sistatymų.

Lietuviu tautos laikvmas4.

teatras J svetimos jėgos priespaudoje 
neperiodinio leidinio "Mu-! tebestato Arthur Miller vei-jir griežtoje okupacijoje bei

* * *
Vilniuje išleistas naujas' Vilniaus dramos

pos laisvei atsiekti.
Dr. Kazys Bobelis,

ALTos pirmininkas
ziejai ir paminklai“ sąsiuvi-1 kalą "Kaina“ (The Price),i neleidimas pačiai tautai sa-jl971 m. balandžio 15 d.
nis. Turiny plačiai pagerb- i nors Maskvoje jis statyti ūž
tas P. Galaunė, daug vietos draustas, 
skirta liaudies menui ir bui
čiai. Be to, nemaža medžia
gos apie restauraciją, arche-

* * *
Vilniuje veikia 50,000 te

lefonų ir 1,000 telefonų au
tomatų.

* * «

Komunistų suvažiavimo 
Maskvoje metu Kremliaus 

muziejų rūmuose buvo parodyti ir 
Lietuvoje išleisti leidiniai. 
Jų dauguma lietė Leniną, 
nors buvo ir kitų knygų, jų 
tarpe Maironio, Sruogos ir 
kt. raštai. ♦ * *

Išleista rašytojo Juozo 
Paukštelio knyga "Apyniai 
kvepėjo“. Joje sudėti auto 
-liaus apsakymai nuo pačių 
pirmųjų, rašytų 1922 m. Ti
ražas 15,000.

* *
Išleistas Vytauto Sirijos 

Giros novelių ir apysakų rin
kinys "Susitikimas su Brun- 
hilda“. Autorius rašo apie 
nacių laikotarpį ir šių dienų 
lietuvių medikų bei jūreivių 
gyvenimą.

« •
Lietuvos Mokslu akade-

Okup. Lietuvoje šį mėne-

vo reikalus tvarkyti sulaiko
laisvojo pasaulio tautiečius1 LB ŠVIETIMO TARYBA 
nuo bet kokių ryšių su oku-j
panto įstaigomis ir jam tar-' LB Centro valdybos pa- 
naujančiais pareigūnais. i tvirtintas JAV Liet. Bend-

Daugelio tc/kių pareigūnų ruomenės Švietimo tarybos kajnn 9- ;
akla tarnyba svetimiem ne- sąstatas yra toks: Jonas Ka- . " 
gali būti suderinta su tautos Valiūnas—pirmininkas, Sta-1 Žalgirio mušis, parašė 
daugumos balsu ir nusista- sys Rudys — vicepirminin-' ,u^llcalt't' k-iU0^en^» 24 
tymu. kas, iždininkas ir mokyklų' Ps “ 0 - centu.

Privatūs, šeimyniški san-inspektorius. Juozas Tarnu-1 Socializmas ir religija, E. 
tykiai su tautiečiais Lietuvo-j lis — sekretorius, kun. Povi-i Vandervelde, 24 psl., kaina 
je sudaro esamomis aplinky-Įlas Dilys ir kun. dr. A. Juš- ' 10 centu.

ka - religinis auklėjimas. Demokratinio social,zmo 
kun. Juozas Va.snys, SJ —j dai (g Kairio jvadas) 
jaunimo skaitiniai, Jonas g4 j. kain3 - 
Bagdonas — fizinis auklėji-

sį plačiai paminėtos poeto J.! bėmis vienintelį perskirtų 
Janonio 75-sios gimimo me-1 lietuvių bendravimo būdą. 
tinęs. Į ALT valdyba nemano,

* * * į kad būtų naudinga ir išmin-
Laikraštis Tiesa rašo. kad • tinga į lietuvių suvažiavi-! mas ir sportas. Kleopas Gir-i Tavo kelias į socializmą,

Lietuvos muziejus 1970 me-imus, seimus ir kitokius kon-]vilas — mokytojų ruošimas, (Leono Bliumo), 35 psl., 
tais aplankė 3 mil. 23 tūkst. j gresus kviesti "atstovus“ iš Audronė Kubiliūtė — aka- kaina 25 centai.
837 žmonės. Daugiausia bu-'pavergtos Lietuvos. Jei kasldeminis jaunimas ir jauni-
vo lankomi Vilniaus dailės, Į ir atvyktų, tai atstovautų ne, mo organizacijos, Juozas 
Kauno Čiurlionio ir Vilniaus Į pačiai tautai, bet jos pa ver-' Masilionis— aukštesniosios 
etnografijos muziejai. 'gėjų režimui. Negalėtų jie mokyklos, Antanas Masio-

* * * j čia pareikšti ir balso, nesu-j nis — mokyklų inspektorius.
Tauragnuose, okup. Lietu- derinto su okupanto sieki-'Juozas Plačas — pradžios

Mesiano kūrinį ir tuo įrodė
,<avo brandumą, aukšta !»r<> , teatrai su nepaprasta s.-kme mfjai sausio 16 d. sukako 30j^iejus

voje, atidarytas rašytojo T. mais, negalėtų atverti tylin- mokyklos, Domicėlė Petin-i Ats 
Tilvyčio memorialinis mu- čios tautos aimanų ir troški-’lvtė — priešmokyklinis auk- $34)5.

mų j įėjimas.

Soc;r'.izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et.

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

skil ai sudėjus, ju kaina 
bet visos kartu par« 

j duodamos už $2.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

2“ dė Kiniją. Bet prieš ji suki
lo Kinijos komunistai, ku
riuos tada rėmė Sovietų Ru
sija. Iš pradžios Amerika ji 
rėmė. Bet \ ėliau jai pasiro
dė. kad ta kiniečių savitai-į 
pio kova nereikalinga, ir į
Čiankaišekui buvo patarta j 

j susitaikyti su komunistais. |
Jis tą patarimą atmetė ir pa-Į 
sakė: "Jeigu šiandien aš'
juos įleisčiau į savo valdžią, ’ 
tai rytoj jie mane pakartų*’

— Maik, pasakysiu tau di- Associated Press žinių agen- 
deię naujieną. Mūra. Ii išskiendant lėktuvui

Mano pirmas susitikimas su 
"Keleiviu”

(Tęsinys)
Petrėnų rainelis 3 kambarių: virtuvėlė, vienas mie

gamasis ir trečias, gerokai didesnis, kuriame pasieniuose * 
stovėjo 3 dvigubos lovos ir didelis stalas. Virtuvėlės plie-1 
ninė krosnelė viršuje- beveik raudona, šilta, malonu. Šei-

__ j),sj t0 yjaiki, ir mūsiš-i ant s^a^° išdėstė lėkštes, kvepiančią garuojančią
kis Smetona bijojo’komunis-Uautien3 su bulvėmis ir tetos keptą duonelę. Tai buvo 1907 
tus Įsileisti. Žinojo, kad jam’ giuocžio 28 diena, mano niekada nepamiršta.
būtu kaput. I,, ' i

— Kai Čiankaišekas atsi-l Netrukus bu.au apvilktas žiemos šalčiams pritaiky-Į 
sakė su komunistais taikytis, tais drabužiais, gavau ir darbą Heinemannų lentpiūvėje. ! 
tėve. Amerika tada nutrau- kas tie Heinemannai.’ i ai žydai is Liepojos. Pirma jie j 

prekiavo arkliais Merrill, Wisc., paskui įėjo i miško i»- me- ikė teikiamą jam 
Be paramos jis 
prieš komunistus atsilaikyti 
ir turėjo iš Kinijos bėgti. 
Dalis jo armijos liko Kini
joj ir susidėjo su komunis
tais, o kita dalis persikėlė 
su juo į Formozos salą. apie 
100 mylių nuo Kinijos pa-' 
kraščio. Dabar ši sala vadi- • 
naši Taivano vardu, tėve.

— Ai sy. Ale pasakyk, ko
dėl toj saloj komunistai da-' 
ė jam pakajų?

— Ne. tėve, ramybės iie 
jam nedavė. Jie tuojau pra-' 
dėjo ii atakuoti toi saloj

paramą.
negalėjo džio bizni. Chicagoje vienas didelių bankų yra jų rankose.

Vienas Heinemanrų — Harry —šiandien yra Noithvves- 
tern geležinkelio prezidentas.

Mano darbas jų lentpiūvėj buvo daboti "hog“ (kiau
lė) vadinamą mašiną, kuri viską "suėsdavo“ i šipulius, 
visas niekam nenaudingas atmatas, tinkamas tik kurui.

Vieną kartą, visoms mašinoms sustojus, kai atšipu
sius piūkius pamaino išgaląstais, aš Įkišau i tos ' kiaulės“ 
gerklę ranką, norėdamas patirti, kuo ji galėtų užspringti. 
ir čia viena akimirka dingo nuo mano rankos odinė pirš
tinė kaitų su mano piršto galu.

Vakarais namuose čia vyrai skaitydavo laikraščius.

\Visconsino šiaurės miesteli'. Elizabeth Porte, N.J.. per 
ištisus metus nemačiau nei vieno lietuviško laikraščio.

i Tokiją, amerikietė Geral- 
kad dine Resek pasakė: "Ali of 
va- us feei very sorry to leave

žiuos Kinijon pas Mac Tse-J China. ln fact, I cried whenj name? Kambodijoj. Laose ii
tungąj svečius. I left. . . _ .... , Tailande. Visa tai nukreip-į

O iš kur tai girdėjai, i — Nu, jeigu ji taip sako, ta prje§ komunistinę Kini ją J
— Jis pats taip pasakė, taigai ji n ver^e. Zinai, mo-jvargiai Kinija galės 

laikiastminkų bankete. . jteiiska sndelė minkšta. tai-j.a(ja ROrs su Amerika susi-!
— lai jau negerai nugir-j n t>e įeikam apsiveikia.^ . i bičiuliuoti. Kliudo Taivano!

dai, tėve. i — žinai, te ve, kad Kini- saja su čiankaišeku. Ajneri- nija
— Kodėl negerai? ja patiko ir vyrams. Štai,

— Prašau, prašau. 
— Žinai, girdėjau, 

prezidentas Niksonas

jos
Į rankų jau nepaleido. Nors
Čiankaišeko vardas tebėra 
dar gyvas., bet Taivano sala ... ... ....
jau paversta Amerikos kari- Laoiausiai mėgiamas buvo Keleivis, ypač MaiMo su 
niu iėsru tvirtove — tokia tė*u pasikalbėjimai. Ano meto skaitytojams tai buvo tik 
pat, kaip Pietų Korėjoje ir ras universitetas.
kaip dabar ruošiamos Viet-

Puslapis penktas

šitas 3 metu ruoniukas pamėgo Vakaru Vokietijos Tra- 
vemuende vasarvietę prie Baltijos jūros. Viršuje mato
me, kaip jis pasimaudęs kepinasi saulėje. Apačioje—jis 

slenka atgal i vandeni.

Taigi mano pirmoji pažintis su Keleiviu Įvyko Wis- 
consino valstijos tolimoj šiaurėj jau seniau kaip prieš 60 
metų.

nio, tik prieš kelerius metus 
Kaune mirusio, sūnus

PHILADELPHIA, PA.

kevičius, Brooklyn, N.Y.
G. Kupčinskas, Simceo.i

Ont., — $4. į
Po 3: B. Vasaris, New-> 

ton, Mass., L. Bazėnas, Nau- ’

PRANCŪZIJA

Nauja lietuviška šeima

Balandžio 24 d. Paryžių- i*- I
je Petras Klimas susituokė

nes jiems rūpi biznis, 
ka pasodino jį net i Jungti-! Washingtonui gal būtų kai- 
nes Tautas, o Kinijos neįlei-į kurios naudos ir politiniu 
džia. Todėl Kinija jaudinasi požiūriu — sustiprintų Ki-

— Todėl, kad jis pasakė 
visai priešingai.

— Ar ir tu girdėjai?
— Ne, tėve, aš negirdė- tuvui Hong Konge, pasakė į keiksnoja Amerikos imperi- vietų Sąjunga. Bet lieka pa

jau, nes tame bankete aš ne- j L Pi korespondentui: "Atro- lizma. i gl įndinė kliūtis, kad Kinija
buvau. Bet apie jo kalbą aš;do, kad kiniečiai laimingi — - - - - - - -
skaičiau laikraščiuose. Į naujoj sistemoj. Tai Mac

— Nu, tai pasakyk man, ‘ nuopelnas. Aš noriu sugrįžti
ką jis išvirozijo? i Į Jungtines Valstijas ir pa-

— Jis tik pareiškė viltį,! keisti* mūsiškę santvarką“, 
kad kada nors ateity gale-j žinoma, tai yra tušti jaunuo
sius Kinijon nuvykti, bet ne: lio žodžiai. '
dabar. — Jes, Maiki, pakeisti ne

pakeis,

John Tannehill, 19 metų 
amžiaus jaunuolis iš Middle
poito, Ohio, sustojus jų lėk- i>-prie kiekvienos progos pa-i nijos nusistatymą prieš So-

— Tai kodėl ji pakvietė į, visgi komunizmo milžiną
svečiu? Amerikos sportinin- kurio tikslas yra sunaikinti 
kus? ‘ kapitalizmą visame pasau-

— Čia įmantri politika.' lyje. Kokia galėtų būti drau- 
tėve. Kai diplomatiniu keliui gystė su tuo. kuris nori pa- 
Pekinas negali Washingto- daryti tau galą? Nixono vi- 
no pasiekti, tai jis pabandė i ceprezidentas Spiro Agnevv 
eiti kultūriniu keliu. Pasi-i jau spiovė į laikraščius, ku-

Tautininkų seimas

Gegužės 29-30 dienomis
gatuck, Conn.. M. Katinas, i
Norwood. Mass.,G. Stuopisjsu Žiba Dobaite. Jaunasis | _____  _ ............. .
Sharon, Mass., P. Sabaliaus-, 3ia Petį o Klimo, bu\. ilga- gkeraton viešbutyje įvyks 
kas, Naugatuck, Conn., V. i mečio Lietuvos atstovo ! Amerikos Tautinės Sąjun- 
Motūzas. Detroit. Mich., J. Prancūzijai. Sibiro kanki-' gos dvyliktasis seimas. 
Janulaitis, Chicago, Iii., A.,
Diržys, Brooklyn, N.Y.. M. j

— Ale bičiulystė jau pra
sidėjo, Maiki. Juk būrys A- jaunuoliai 
merikos sportininkų jau nu- Kai sugrįžę i 
skrido Kinijon. ar ne?

— Bet iš tos "bičiulystės“ 
medaus dar nebus, tėve.

— Ale galės būti vėliau.

ale demičių tokie 
gali pridaryti. 

Kinijos jie 
pradės kelti revoliuciją, tai 
tu pamatysi, kiek langų bm 
išdaužyta. Mūsų prezidentai
gailesi;

kvietė Amerikos sportinin
kus į svečius pingpongo pa
žaisti. Amerikiečius pasiti
ko pats ministras pirminin
kas, kuris paprastai pasitin
ka tik aukštus ir garbingus!

L. Balčiūnas, Detroit, Mich., 
A. Barauskas. Gary, Ind., S.1 
Ragauskas, Chicago, III., J.' 
Gaspariūnas. Lavvrence. A.! 
Pilvelis, Lavvrence, Mass.. Į 
S. Paplauskas, Bradford,!r r i x ii . _

kad leido tokiems
Kaip bus vėliau, tėve, i pamatyti Kiniją, 

šiandien dar niekas nežino, i — Bet neturėtų gailėtis
— Nu. tai pasakyk, ko jie j tėve. nes, kaip teit bebūtų

ten nuskrido, tie sportinin-; o geresnių santykių su Ki- 
kai? i rija jis visgi pageidauja

— Pingpongo sportinin-! Taip bent atrodo iš jo viešų 
kai nuvyko Kinijon dėl to.■ pasakymų. Ir dabar, jau iš- 
tėve, kad Pekino valdžia pa- važiavus Amerikos sporti-
kvietė juos, o Washingtono 
vvriausvbė nematė tame nie-

ninkams iš Kinijos, jis pa
sakė, kad santykiai su Kini-

ko blogo ir leido jiems nu-'ja galėtų pagerėti, bet ta 
vykti. Ir tai buvo labai graži, i priklauso nuo pačios Kini- 
naudinga Amerikos jaunuo-. jos. Tačiau jis turi galvoje 
liam ekskursija. Nors jie ir Tik prekybinius santykius 
pasirodė nekokie pingpon-j kad Amerikos biznieriai ga 
go žaidikai, vis dėlto naudosi lėtų daryti biznį su Kinija 
buvo. Jie pamatė Kinijos i Diplomatinių santykių su ja 
sostinę ir didelį krašto prog- mūsų prezidentas nenori, 
resą. O svarbiausia, teko pa-. nes tada reikėtų komunisti 
žinti Kinijos žmones ir jų nę Kiniją pripažinti ir įsi- 
kultūringumą. Tie dalykai leisti ją į Jungtines Tautas 
amerikiečius stačiai sužavė- Dabar tenai tupi Taivanc 
jo. Kai Amerikoje kiniečiai salos Čiankaišekas, o Kiniją 
laikomi beveik paskutinėj ienai įsileidus, jis turėtų bū* 
vietoj ir vadinami "cinkais“,- pašalntas.
tai savo tėvynėj jie labai iš-' — O kas jis toks, tas Čian-
silavinę, labai mandagūs, la-! kaišekas? 
bai svetingi ir malonūs žmo- — Jįs yra generolas, tėve. 
nes. Išvažiuojant kažkurios; Jis vadina save tautinės Ki- 
amerikiečių moteiys netap- nijos "prezidentu“, ir tokiu 
siašarojo, kad reikia skirtis.; ji pripažįsta Washingtonas.

— O kas jų ašaras matė? Iki 1949 metų jis buvo Kini-
— Jas matė, turbūt, daug jos nacionalistų partijos Ku

kas, nęs apie tai praneša ir mintango prezidentas ir vai-

rie talpina gražius sportinin
kų įspūdžius iš Kinijos. Jis 
negali paslėpti savo neapy
kantos komunistinei Kinijai 
ir tiems, kurie ją giria. Tik 
dar neišplūdo viešai prezi-

svetimų valstybių atstovus. į dento, kad leido tiems jau- 
Sportininkams niekas tokios ! nuoliams pamatyti Kiniją 
nagarbos nerodo. Bet Kini-
os vadai norėjo parodyt, 

kad amerikiečius jie myli ir 
gerbia. Ir taip maloniai juos 
vaišino, taip jiems pataika-

O iš tokių tipų, kaip Agnevv. 
susideda beveik visas pre
zidento aparatas. Jis pats 
juos pasirinko, taigi ne ki
toks ir jis pats. O kai tokie

vo, kad šie nenorėjo nei na-i valdo mūsų Amerikos užsie
nio važiuoti. Ir lygiagrečiai nio politiką, tai kokia gali 
svečiams buvo parodyta Ki- Hiti draugystė su raudonąja 
njios pažanga, nauji fabrį-* Kinija?
kai. mašinų gamyba, stebėti 
nai aukštai pakilusi audimo 
nramonė ir milžiniški 300 
arklių jėgos trokai. kokiu 
Amerika dar neturi. Vadi
nasi. žiūrėkit, amerikiečiai, 
kaip atrodo dabartinė Kini
ja. Ji jau re ta, kokia buvo 
nriešrevoliuciniais laikais. 
Tai kodėl ji negalėtų sėdėti 
'alia Amerikos Jungtinėse 
Tautose? Kodėl mes negalė
tume dažniau vieni pas ki
tus pasisvečiuoti? Kodėl ne- 
e-alėtume būti artimesni ir 
nuoširdesni draugai? Štai. 
tėve, kodėl Kiniia pasikvietė 
Amerikos sportininkus.

— Tai kaip tu rokuoįi, 
gal ir susidraugaus, ar ne?

— Aš. tėve. nemanau, kad 
galėtų susidraugauti. Ame
rikos biznieriai, žinoma, no
ri ger(‘snitj santykių i u Ki-

— Nu, tai ką reikėtų daly
ti, Maiki? Kibą reikia pagy
venti ir pažiūrėti, kas bus 
toliau.

TĖVO IR MAIKIO 

KRAITIS

P. Krukonis, Methu 
en, Mass.. A. Ūselis. N. Y., 
N.Y., V. Zladkus, Rochester, 
N.Y.. P. Navazelskis, Wes- 
ton, Mass.. E. Rimelis, Gai
deli, N.J., J. Strodomskis, 
Delhi, Ont.. A. Bananaus-į 
kienė Bahamų salos, M. Ba- 
jorūnienė. Chicago. I1L, V. 
Rastauskas, Tampa, Fla., J. 
Savulionis, Miami. Fla.. A. 
Vakauzienė. So. Boston, 
Mass., J. Subačius, Kings- 
ton, Pa.

Visiems aukotojams nuo
širdžiausiai dėkoja

Keleivio administracija

Įsigykite 

ką tik išėjusią 

Jurgio GI a u d o s

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“.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

Keleiviui aukojo:
V. Karosas. Cicero, III.—

$20.
A. Jenkins, Laie, Hawaii,

—$18.
Dr. P. Luomons. Pomona,

Cal.. — $15.
Po $10: A. Duoba, Monas-1 

tee, Mich.. ir H. Verbela,'beleti ištinę 
Dania, Fla.

J. Bartash 
PGCtlCLlt _

Po $5: -J. Januškevičius.! ?-e ’’‘Keleiv10 administ-
Milton. Ma"., K. šeštokas, rac>.i°.k‘- 
Dorchester, Mass., A M iv

knygą

Simas
forma pa- 

Simo Kudirkos
Windsor, Con-' tragedija Vigilant laive. Tos 

knygos kaina 3.00. Ją gan-

vaizduota

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 1971 METŲ

Kalendorius
Jj redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.50

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

Visuomet "Keleivio** kalendorius buvo tikra enciklo
pedija — visokių naudingų žinių šaltinis. Toks bus. ir šis 
kalendorius. Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo adiesu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127
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ČESLOVAS GRINCEVIČIUS

Vaidinmas
Kitą dieną buvo šventas Jonas, tai žmonės nei šventė 

kaip reik. nei dirbo, tik laukė vakaro ir vaidinimo.
Į klebonijos klojimą ėmė rinktis dar gerokai prieš 

sutemstant. Klojimas buvo vienintelis pastatas kitoj pusėj 
Šarkes, klebonijos ūkio pakrašty, tik perėjus lieptu upę.

Ant aukštų pagalių kabojo kelios lempos, kurios tiek 
pat švietė, kiek ir švento Jono vabalėliai. Buvo įbesti keli 
berželiai, durys buv o apipintos vainikais. Aplink šūkavo 
vaikai, stoviniavo žmonės. Nemaža buvo jau ir viduje 
sėdinčiųjų.

Vienas galas klojimo buvo paverstas scena, užtrauk
tas marškom, kitame eilėmis ant ožių sudėtos lentos pub
likai. Prieky kelios kėdės garbės svečiams.

Kai kas iš tvarkdarių bandė1 Andrių atskirti nuo Ja-
nės ir dėdienės ir kaip „poną iš Kauno“ pasodinti vienon
tų kėdžių, bet jis griežtai atsisakė, padėkojo ii pasiliko
su visais. Negi bus pasodintas visų apžiūrėjimui, kaip
paiodoj. Ačiū už tokius patogumus!*

Pagal visus lietuviškus papročius pusantros valandos 
pavėlavus, po daugelio raginimų susirinkti į vietas, durys 
buvo uždarytos ir turėjo prasidėti programa. Žmonių bu
vo net perdaug. Nemaža liko ir lauke. Daugiausia pusber
niai ir vaikai, kurie niekad bilietų nenori pirkti arba netu
ri iš ko. Jie ten ir toliau nerimo, tampė, darinėjo duris, kai
šiojo nosis, triukšmavo. Tvarkdariai juos vaikė, grasino, 
geruoju malšino, bet maža iš to naudos. Negelbėjo nei 
ketinimas, kad jie pakviestą nuovadą Griozdę arba imsią 
šaudyti.

Prieš prasidedant vaidinimui, rengėjai nutarė publi
kai paaiškinti, kas yra Joninės, ir apie tai kalbėti pa
kvietė smarkų, jauną vyrą. Tas, kaip sakė tie, kurie žino
jo, buvo Madrigaila. kažkoks technikas iš miesto, valdžios 
atsiųstas prižiūrėti Sviliuose statomą garinę lentpiūvę. 
Žmogus apylinkėj jau buvo spėjęs pagarsėti dideliu balsu 
ir nemokėjimu sugyventi su statybos darbininkais. Jis rė
žė smarkią kalbą apie viską: Joninių reikšmę ūkininkavi
mui, priminė, kad kažkokie kryžiuočiai ne visi išgaudyti 
ir tą reikia padaryti būtnai iki rudens, kitaip ištryps rugių i 
laukus ir dirvonuose augs tik dirsės. Bėda, kad niekas ne
žino. kur jie slapstosi dienomis. Paskui sakė, kad Lietuva 
turi Vilnių, ir jis yra nuo mūsų i rytus, kad anomis gero
mis dienomis Gediminas gyveno ten tikrai ir turėjo ara
biškos veislės juodą arklį su žvaigžde kaktoj ir jis. Gedi
minas, atgis, ir nežinom nei dienos, nei valandas, kada 
gali atjoti tiesiai į šį klojimą,, tik ne ant savo juoduko, bet 
ant geležinio vilko, o tas vilkas tada taip sustaugs, kad 
grius storų rąstų sienos. Ot! Ir kas tada bus? Tik jūs iš 
baimės neišlakstykit ir nesutrypkit vieni kitų.

Gal jis visą valandą ir ne taip kalbėjo, rėkė, bet taip 
suprato ir kitą dieną taip jo kalbą atpasakojo Virvulis, 
užbėgęs pavakaroti pas Mykolą. Jis meluoti negalėjo, nes 
didelio žmogaus didelę kalbą girdėjo ne pirmą kartą, tą 
valandą girtas nebuvo ir moka atskirti tris nuo septynių.

Vos tik pasibaigė jo oratoriškas žodis, kaip tie, kurie 
nebuvo Į vaidinimą įleisti ir neramiai stoviniavo už durų. 
žiūrėjo pro plyšius į klojimą ir nieko nematė, negalėje 
būti avinėliais, tylėti ir nereaguoti. Išgirdę Mandrigailot 
vardą, kuris jiems, matyt, jau nebuvo dideliu autoritetu, 
improvizuotu choru ėmė vis garsiau ir gaišiau traukti: 

„Madrigaila gerai žino,
kad jis vaikas Gedimino4'.

Viduj publika negalėjo to negirdėti, ir kilo juokas, c 
rengėjų eilėse ir pasipiktinimas tokiu išjuokimu prelegen 
to. Nuovada ir tvarkdariai išėjo raminti neramiųjų. Dai 
nos pasibaigė, ir triukšmas kiek aprimo, kai rengėjai pa 
žadėjo, jog po vaidinimo į choro koncertą ir šokius šulei 
visus ir be bilietų. Žinoma, jeigu jie bus ramūs, ko nor:

KELEIVIS BOSTON

Kataliku kunigas Fr. Robert Duryea prieš 7 metus vedė 
ir jau turi 5 metų sūnų. pavadintą dabartinio popiežiaus 
Pauliaus vardu. Kai apie tai sužinojo vyskupas, tuojau 
kun. Duryea suspendavo.

gai kiek ir pa- A. Gricius džiaugiasi su
žinojęs, kad visa šeima iš- 

> vyksta į turistinį žygį ar sli- 
Jis rašo, kad šiandien, pa- dinėti, kad šeima sudaro ka- 

j vyzdžiui, Gegužės Pirmąją pelą, nueina į parodą ar

vidualias
mirštam.

> sūnus sutinka vienoj drau- 
; gijoj, dukra — kitoj, o sens- 

tėvai — namuose

koncertą.

LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet f- 
jdomu skaityti, todėl siūlome

, ... įsigyti šias mūsų žinomų
šiandien, sakoma, vaikai gyvai parašytas at-

ĮSUS.

J a n o n i s

KOVOTOJŲ GIESMĖ

Kas vargo reteži nedrįsta numesti,
Tas laisvas niekuomet nebus;
Kas duodas, lyg jautis, papiauti nuvesti,— 
Aršiausias neprietelis mūs.

Mes trokštame laisvės, už laisvę kovojam,
Už laisvę žmonijos visos...
Negailimės nieko ir viską aukojami 
Laimėt ar negrižt iš kovos!

Ramumo neranda nuožmieji skriaudikai,
Jie bijo, jie dreba prieš mus.
I laimę gi, broliai! Šalin apgavikai,
Vedą i klaidingus kelius!

1314 m.

teie»ę
Branginame, rašo, kolekty- nebeklauso tėvų. Tai gana 

sudėtingas dalykas, rašo A. 
Gricius. Kartais mes vaikais 
vadiname jau suaugusius 
jaunuolius, kurie turi savo 
principus, pažiūras ir ginče 
su tėvais būna teisūs. Tegu 
pedagogika pataria, kaip to
kiais atvejais būti manda
giems. Kartais iš vaikų gau
name tai, ką jiems patys da
vėme, ypač iki 10-12 metų. 
Jeigu jiems radome laiko, 
tai, matyt, ir jie mums. senu
kams, atras. Jei ne — tai 
bus priešingai. Tas pats 
darbininis auklėjimas. Vie
na mama sako. kad vaikui 
neduoda darbų, nes jį labai 
myli. kita priešingai — ka
dangi myli, moko dirbti.

nesulaužys ar neišvers.
Paskui prasidėjo tai, dėl ko čia visi ir susirinko. Vis; 

valandą be pertraukos po sceną trankėsi milžinai lietuviai 
kilnojo savo medinius kalavijus, ieškojo priešų visur, ne 
po stalais nosis kaišiojo, bet priešai buvo labai bailūs ii 
nedrįso rodvtis mūsų kariauninkams. Nesulaukdami ani 
nevidonų, mūsų didvyriai tuo laiku pakeltu balsu dėklą 
mavo anie rūtas ii- mergužėles, kėlė stiklines, iš jų kažk; 
gėrė, ga! tikrą midų. o gal tik Turla'jų slaptai valytą sa 
magoną. • / , ■ t , ■ O'

Kai taip viskas rimtai dėjosi sceroje. tai ir mūsų mer
gužėlės galėjo be baimės, ramiai vaikštinėti, deklamuoti, 
šypsotis bernužėliams. Visos jos buvo dailios, bet jau tai] 
buvo sustatyta, kad Strumylų Stefa tarp jų atrodė dailiau 
šiai. Juodi antakiai buvo dar labiau pajuodinti, veidas ne-

vą, mokyklų tradicijas, bet 
ar nepaliekame „privačiam 
reikalui“ šeimos tradicijų, 
nors ir kalbame, kad šeima 
— tai tarybinės valstybės 
ląstelė, kad jos moralinės 
normos, dvasinė šiluma per
siduoda kolektyvams, kai
mams ir miestams. Šeimo
mis daugiausia švenčiami 
Naujieji metai, bet, mušant 
dvyliktą, mažieji jau sap
nuoja Senelį Šaltį, {domiau 
šeimose būtų galima švęsti 
Motinos dieną.

Šventinės ar kitokios tra
dicijos palieka ypačv didelį 
pėdsaką. Kiekviena šeima 
galėtų turėti dieną, kada su
sirenka visi. Gal ši diena bū
tų tėvų sutuoktuvių, gal vy
resniojo vaiko gimimo, gal 
kokia kita diena. Ir kur be
būtų šeimos nariai — visi 
privalo susirinkti į savo liz
dą .Šiandien, sako A. Gri
cius, tai ypač svarbu, nes 
audringas laikas žmones iš
skirsto į įvairius kampus. 
Praeitą vasarą buvę susirin-1

siminimų knygas:

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

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,
į Stefanijos Rokienės atsimi
nimu II-sis tomas, kaina
k’’ietais viršeliais $6.00.

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

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

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

kę visi iš Tamošiūnų kaimo1 s 
(prie Meškuičių) kilę gyven
tojai. įsivaizduoju, rašo A.

Žmogus grūdinasi ir auk
lėjasi visur: mokykloje, dar
be, poilsyje. Tačiau gal ma
nęs nenupeiksite, jeigu aš., 
galvoju, kad pradžią vis-į MŪSŲ SOSTINES, atsimi- 
kam padaro šeima. Tad ir mrnai (lOzO-1922 m.), 312 
dabar, kai rūpinamės visais PsL» kaina minkštais virše- 
mūsų gyvenimo barais, ne- bais $2.50, kietais—$3.75. 
pamirškime šeimos reikalų, i per GIEDRĄ LR AUD- 

baigia A. Gricius savo rą Mykolo Vaitkaus atsi-

Viktoras Biržiška, DĖL

traipsnį.

Pagalvokime, ar A. Gri
• minimu (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ................... $3.75,

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to- 

KOKIŲ NUOSTABIU lnas, 300 psl., kaina ...... $2.
ĮSTATYMŲ DAR YRA! ' ATSIMINIMAI IR MIN

TYS, dr. Kazio Griniaus,
Kone kasdien yra vis iš- H tomas, 336 psl. kaina $5.

"vienybė“ gerokai pairusi. lei?žia™a n?Vj« ar SIAUBINGOS DIENOS,
Tė.ai sako A. Gricius, dar Potvarkių, slartų daugiau ar 19444S50 metu atsimini- 
tiki, o vaikai jau tvirti ateis- n a“au besikeičiančiam gy- mai. paraše Juozas Kapa- 
tai, tėvai vos skaito, rašo, o yonimu. tvarkyti. Vel.au tie činskas, 273 pusL kaina $X

valkal J V.! plOfeS°T a gyvenimo reikalavimas, bū- L'ETlJVA ?VDO, Stepių 
'°. 1 1 as', žmogau, en įą „a pakeičiami, papildomi ar no žvairio atsiminimai il6
kalbą prie stalo ar kasdieny- pan‘aiki„ami. įįt vi a ir to- Psl-kaina................... $2.00
beie. Bet tokia kalba turi ?. . , , J i.r-rimi o.rastis ir matvt mes nedali- klŲ !statVm^ ar Potvarkių. TAU, LIETUVA, Stepo- 

’ , ’ , kurie užmirštami, nevykdo- no Kairio, 480 psl., kai-me priekaištauti tėvams, kad mi Rai neatitini, raį,jųj ca ..... .......... ' ’?200
jie užaugo blogesniu metu, |ajku ,.įikalavimus. betJ -į ‘

kius, kaip ten buvo įdo- ciaus mintys netinka kartaisGi
rnų!

tĮ
Šiandien šeimų gyvenimo 

sąlygos žymiai pasikeitė. A- 
nuomet vienybė rėmėsi 
bendra religija, bendru ne
raštingumu, oarbu. Dabar ši

i ir mums.

Šeimos židinio reikšmė
Šeimos reikšmė priaugan- giau, vieni kitiems išsivano- 

čios kanos auklėjimui vis da^o botagais šonus. Įdo- 
daugiau pabrėžiama ir So- mesnių bendravimo formų 
vietų Sąjungoje. Apie tai į- ’ tada dar nerasdavo. Arba, 
domų straipsnį Tiesoje va-! pavyzdžiui, nuvyks Šiupy- 
sario 23 d. paiašė rašytojas į lių bernai į Roko atlaidus j pasimokyti iš tėvų — jų

negu mes. kad buvo auklėja- 
| mi kitaip. O ir be kalbos yra

! Gruzdžiuose, atsiraisčios na- 
i ginių apivarus ir pasuks į jo- 

Jis prisimena savo jaunys-! marko tiištumus. Kas už- 
tę Gruzdžių valsčiuje. Vai- i mins ant palaido apivaro — 
Kai tėvų klausė ir bijojo, į gaus lupt. Aišku, būdavo ir 
Mat, bu v o vienodo rašto, i grąžos, o namuose ir tėvas 
viename kaime augo, vieno-j čia savo diržą pridėdavo, 
dus papročius puoselėjo.

Bet būta dalykų, kurie A. 
Smagu, rašo A. Gricius. Griciui įstrigo šviesiais pri

būdavo švęsti tėvų ir arti-; siminimais. Tai Kalėdos ir 
nųjų vardines: ant ąžuolų Velykos. Jų laukdavęs jis 
/ainikai. dainos, pasišoki-! kaip ir daugelis, dėl šventi

Augustmas Gricius

nas. Ir dovanos. Dabar sū- 
įus ar duktė r.udumia įkrau- 
.uvę ir nuperka tėvams do
vaną, kokią randa. O tada,

nio stalo. Prie jo, rašo. susė
da visa šeima, susikaupia

nuoširdaus pasiaukojimo, 
darbštumo, blaivios nuovo
kos. Deja. kiek žinau, rašo 
A. Gricius, pasitaiko vaikų, 
kurie labai mikliai suvažinė-

. DIENOJANT, Kipro Bie-
vis dėlto yra nepanaikinti, . , i i • m™- - i - k- , ’ amo, 4o4 psl., kaina. ...$2,00tad jais gal ir galima butų ’
kurioje nors byloje pasirem- PENKTIEJI METAI, Kip- 
ti, ieškant net dabar juokin- ro Bielinio, 592 puslapiai, 
gos ’ teisybės“. kaina $2.00

Pavyzdžiui, West Virgini-' J^PR I KLAUSOM Y3 Ės
joj di audžiama kunigam iš $ V .E^’ « ya;La v

ja pas tėvus dešrų, skilan- sakyklos pasakoti linksmas atsiinmimų (1918-1940) V 
džių ar antaninių obuolių, o istorijas. Compton, Calif.. ?!?as’29.° psk’AietaiS vir‘ 
darbo sulenktai motušei pa- neleistina šokant susiglausti. seJiais kama
sirodžrus sostinėje, gėdijasi skruostais. Gloversville, N. • To paties autoriaus tomas 
su ja eiti: ką pamanys ’šau- y., draudžiama moterims'VI kietais viršeliais $3.75, 
nūs“ draugai, pamatę ’inte- pačioms dalyvauti imtvnėse, į minkštais $2.50. 
iigentą“ su valstiete. Arizonoj negalima medžio-j NEpR,KLAUSOMĄ LIE-

ti kupranugarių (kurių ten *TUVĄ ATSTATANT, Ra-
puslapių,Tiesa, dabar sunku visai, nėra). Walden, N.Y.. be lei-I , - ... ,k

eimai ir susirinkti, bet sa- .P°lo Skipičio, 440
atrodo, brangūs vieni kitiem /aitgaliais tikrai galima, ta- ■ dimo negalima praeiviui Į kaina .............................. $5.
pasidaro, pamirštamos visos

piemenaudami, kelias savai- ■ nuoskaudos, net susigraudi- 
.es ką nors droždavome ir-narna, 
imdavome, kad nudžiugin-
ume senuosius.

Šiaip jau ir tada iš namų 
strūkus, tėvų patarimų ne- 
jaisvdavome, vis ka orasi- 
narydavome. Susitikę Ra- 
;andžių, Šiupylių ir Šapkai- 
:ių piemenys, kad būtų sma-

Dabar, rašo A. Gricius, 
' nuo šių netolimų laikų, at
rodo, skiria šimtmečiai. Tu
rime daug gražių prasmingų 
švenčių, daug įvairių susiti
kimų, tačiau kartais pagal
voji: o apie grynai šeimos 
šventes — bendras ar indi-

lymiai raudonais dažais patrintas. Vilkėjo baltą iki žemės 
drabuži, vaikščiojo grakščiai, nekliuvinėjo, niekur neuž- 
dkabino. Paskui pasirodė su iš popieriaus padarytais re- 
ėžiais art rankų, deklamavo apie kovas, didvyrius, ver
kė, juokėsi, ragino vyrus į drąsius žygius. Visa tai darė 
.aip natūraliai, tikrai, kaip didelė artistė. Nieko jai nebu
vo galima prikišti. Po sceną vaikščiojo kaip po seklyčią. 
Už tai publika ir plojo jai daugiausia, ir buvo dėl ko.

(Rus daugiau)
(„Vaidinimas“ paimtas iš Česlovo Grincevičiaus 
romano „Geroji vasara“, kurią galima gauti ir 
Keleivio administracijoje. Kaina $5.)

čiau nedažnai pamatysi p0'9uoti atsigerti vandens, nors 
Vilniaus ar Kauno alėjas Jls *r labai prasytų, Ohio ne-
’aikščiojant šeimomis. leistina miesto gatvėmis ve

džiotis virvele pasirištą žąsį, 
'Clevelande leidžiama tiktai 
i dviem asmenim iš vieno bu
telio gerti degtinę, o jeigu 
prikištų prie jo liežuvį tre
čias — jis gali būti baudžia
mas. Rochestery ugniagesiai 
gaisro gesinimo metu turi

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

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

Prisiminimų fragmentai,
parašė Kazys Musteikis, 126 
psl., kaira minkštais virše- 
.iais $2.50, kietais $3.15.dėvėti kaklaraiščius, Colora- 

de draudžiama valgyti nuo- SIAURUOJU TAKELIU, 
gam vonios kambary, Ala- Kriaučiūno. 178 psl.,
bamoj negalima bažnyčioj 
žindyti krūtim vaiką. New 
Jersey gali būti nubaustas 
valgytojas, kuris gaišiai 
šliurpia sriubą Virginijoje 
negalima į susirinkimą atsi-

Kaina .............................. $2
ATSIMINIMAI APIE 

JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės I.iūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina .............................. $1.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ
vesti arklio, Chicagoje, ei- P<?*
nant gatve su moterim, neš
tis rankoje kelnes...

onėlės Orintaitės, 234 psl.. 
.a.n^i ...•••••.... ...•••■•.... ^^3. 

Atsitiktinio kareivio už- 
Tie potvarkiai, matyt, ka- 'rašai, Jono Januškio atsimi- 

da nors ir buvo reikalingi, ; karo laikų Europoje, 127 
Karen Stendalį yra 1970 metu bet dabar net sunku atspėti,; nimai iš Antrojo pasaulinio 
"Junior Miss.“ kodėl jie buvo išleisti. į psl., kaina $2.00.
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leidžia vandeni, nedega, nuo 
saulės nenudžius, jos nerei
kės nei plauti, nei laistyti, ji 
visą lai r ą žaliuos.

Pai oda bus atidaryta nuo 
vai. ryto. Įėjimas veltui.

FUEL
COMPANY

Pagerbsime S. Griganavičių Makaičio ir Kazio Merkio.
rastai asis negalėjo 
dėl sunkiai sergančios žmo- 
. os. Rungtynės baigėsi ly- 

žės 16 d. 2 vai. popiet ren- ’giomis 2-2, Mūšy Leonavi- 
gia ba; *a- č us įveikė Kulgavičiy ir

‘ Kęstutis Makaitis — Galmi-

So. Bosto to Lietuviu Pi
liečiu dr- jos valdj a gu-

meciui Giaup-jcs ••-...Katu ve
dėjui Stasiui (bigana-ičiui 
pagerbti. Banketo pirminin
kas yra valdybos fn. sekre
to: ius Ado i lis.

kiNe tik vai 
St Grigai
reikalų vedėju, yra draugi
jai nusipelnęs. Jo indėlis 
keltuvui Įrengti yra <I‘ Iriau
sias. Juk. jeigu re jis, tai ne
būtų buvo se
nei $3.7,000 a

ta (kr:, iur

St. Grigaravičius mokė
jo su nai kbę - ražiai s
venti, todėl nėra 
kad i jam pape: 
banketu pkktktk-

a oejones
□ ruošiama i, r IInutek;

vykti
Bostono

P ARENGIMU 
KALENDORIUS

Balandžio 25 d. 3 vai. po

♦ CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGHTY-MINI
CfTGO

We Sincerely 
want to 
please

you to :nake 
fnends and 
permanent 
custoir.ers

SERVICE
STATION

• CITGO GASOLINE & 0IL

giuzio ;

Jei norite
vietą bankete, resivėluokite 
isigvii bilietą. Ju turi komi- 
teto pirmininkas A. Bruzdis 
(tel. 268-1674). visi .

Jurgis Zozo ir pietų Š?. Kazimiero para pi-■ 
Skrabuiis suklupo i Jos >ah\ e 1 ’oemone Juliaus- 

prieš Nev Yorko i;a<imanai ^,a!^eao vat!CAai'-!am0 J)aia_‘

ną, tačiau
r.renius

c., vala. ' i pijos choro koncertas.

Taurė, skirta šių rungty
nių uga:ėtojui, liko neįteik
ta, i: reikės kzų papildomų 
rungtynių.<_> v «-

Skautai dėkoja

Gegužės 23 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos Iii aukšto sa-j 
Įėję rtreado jaunimo: 
ambūrio ’ (kataro“ koncer-l 

tas, kva ruošia Liet. Bend-I 
ruomenė. i

po tono skautams Kaziu- 
uo mugės me-tu pinigais au- 
-ojo: inž. J. Kasys — 100 
Jok, M. Manomaitis — 10j 

Bričkus — 10 dol.,
Sikutavičius — 6 dol.,

Bakrašiūnas, Montvila, inž.
■r;. Škudzinskas ir Virbic-

at ojo po 5 dolerius,, tolimąją šiaurę, 
i Davalga — 3 dol. ir kiti po
' mažiau.

Viso aukomis gauta 156

Ąr. 1 P lOl., iv.
'P± .

GOl
Pcstono skautu ir skaučių i

vadovybės už aukas visiems'

LOLLALD, MICH.

Tulpių festivalis
ir anksty- 
darganos!

Žiemos sakiai 
vosios pavasario 
jau iškeliavę negrįžtamai ii 

Michigano! 
! ežero bangomis ritasi g vvv-J" * * !
į bingasis pavasaris. South; 
Ha\en, Glenn ir kitose vie-: 
tose puikiai žydi narcizai. į-i 
\ airūs krūmokšniai. Tuoj sa-; 
vo groži paskleis Michigano!

bos nariai ir baro patamau- auk< tojams r.uošridžiai dė-| soduose įvairūs vaismedžiai;
tojai.

A. Andriulionis, 

direktorius ir komiteto narys

Prieš New Yorką 2 2

So. Bostono LPD šachma
tininkai balandžio 17 d. vie
šėjo Booklvne ir rungėsi 
prieš New Yorko lietuvius 
Pvtu apygardos žaidynėse.v t Iv

zoja.

Galėsite matyti dirbtinę

žole

OIL BURNER

Tekės 1 3 tbe 
space of old style

Easy Budget 
Terms

S A vs
f /

0UR CUSTOMERS GET

24 HOUR 
FREE SERVICEt
Complete for ced ho: wa:e: 
baseboard Systems sieam 
and ho: wa:e: cas: uon wet 
base borlers.
Easy budget paymen: plan 

Golaėn Platter Parts Protection Plan

CALL 773-4949 or 436-1204j bei naminės ir laukinės gė- 
i lės. šauniąją pavasario gėlę

- tulpę yra gražiai apdai- ■ —
i navęs ir musų žymusis poe- miesčiu aplinkos ‘važiuoja 
i tas Kazvs Binkis.

Gegužės 3-5 dienomis Hy- 
''es Gi vie auditorijoje (Pru
dential Center) bus paroda, 
kurioje rodys sienoms ir 
~rin:”ms medžiagas. Ju tar-'

T ulpės gai bei, kaip ir 
kiezvienais metais, taip ir 
šiemet gegužes 13-15 dieno
mis i engiamas didžiulis tul
pių festivalis Michigana, 
nolland mieste, ši festivaline bus ir dirbtinė žolė. ku-

Bostonbmai buvo be geriau-! ria bus galima 'užsėti“ apie ruošia ii globoja vietos ad- 
sių savo žaidėjų — be Algio' namus turimą plotą. Ji pra- ministracija ir biznieriai.

;a Miestas būna puikiai išpuoš
tas, dekoruotas su vykstam

Praeita savaitę YVashingtone karo veteranai demonstra
vo prieš Vietnamo karą. štai kelių jų nuotraukos.

r-

ciomis Įvairiomis programo
mis.

GENERAL 
OUAL 90's

OFF
LIST
PK/ot

Comp'ete
Petroleum
Services

------

CITGO J

2WHEELS 
BALOCEO 

or C0MPLETE 
BRAKE

ADJUSTMENT

Pakistano civilinio kare pabėgėliai, susirinkę Indijos pa
sienyje maisto paskirstymo punkte.

BUY BOTH!

bankamericard

EKPERT-
TUA/ft/fS

FORTŪNA
Service
479 Adams St. 

Quincy
Just beyor.d 

the Hollow

CITGO CHARGE

Motina, reikia bučiuoti; 
gėrėtis, džiaugtis tuo. ką ge- kiekvieną žemės pėdą. kurią 

' roji pavasario gamta pado- yra palietusi tavo koja.
vanojo jos sunaus — žmo
gaus malonumams.

Jotijos Jonas

PRAŠYMAS

“Keleivio” aidmimstraci- 
ja prašo gerb. skaitytojus. 
Kurie keičia adresą. prane- 

i t«iit naująjį adiesą neuž

H. Heine

RADiJC PROGRAMA
f

Seniausia Lietuvių Radijt 
*rograma Naujoj Anglijo.1 

<8 stoties VVLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie- 
mais nuo 1 iki 1:30 vai. aie- 

:ią. Perduodama: Vėliausių į 
Tp code, ►>aAauhnių žinių santrauka 

r komentarai, muzika, dai 
i tos ir Magautės nasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists g--liu ir dova 
tų krautuvę. 502 E. Broad

u senatį
į Gegužės 15 (1. bus ispū- ' Nepamirškite parašyti
! dingas tulpių paradas, žino- ; pa*to nun*«rK-
; ma, ir su tuipių karalaite.' _ ___ _____ _ ___________
Į1 šiuos tulpių festivalius at-'
jsilanko ir daug lietuvių iš j NORIU PIRKTI ŠIAS 
i Grand Rapids, Detroit, Chi-: KNYGAS:
; cagos ir kt. vietovių. Lietu- Basanavičiaus “O/.kabaliu pa- wav. So Bostone. Telefo 
i viai, vykstą i Holland. Mich.1 sakos“, dr. M. Gimbutienės “The nas A N 8-0489. Ten gauni 
t I S greitkeliu 196 arba LS. Balts‘‘ irdr. Pietario “Algiman- »>s,c ;r Koieivis
Į 31 keliu, užsukite i Glenn tas“. Atsiliepti: 
vietovę^ Čia jau gyvena ke- į Anna Kumštis, P.O. Box 174, 
lėtas lietuvių, gal ir jums čia į Newtonville. Mass. 02160
patiks nuosavybė Įsigyti. i Galima pajjelbčti sergantiems

Užsukite ir i South Ha-J reumatu ranku ar kojų skaus-
, . .. . . mais, nutirpimu, jaučiant nuo-

ven, Kurio siaurinėje dalyje' Prašau atsiliepti moteris su vargri.
Trinkauskai (Trinkus Re-'

SAVAITRAŠTISt

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja snaiiytojas apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, Geda dauji ir Įdomiu nuotrauką ir atvirai p:»sisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kcEfiriniiis klausimus. 
Jame rasite Įdomiu skaitytoju laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.

EPRil\LAUSOM.\ I.IETl’V.A“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAY7-se £S.OO 
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-Montreal. 690, Q-.iebec. CANADA

NLMSIMINKJ1E!

SLA
gyvenimo aprašymu ir savo 

sort) turi puikią, didelę va- nuotrauka — būtinai. Atsakysiu 
sarvietę prie Michigano eže-j į -rimtus laiškus, paslaptis ga- 
l’OŽ Aianau, kad daugeliui j rantuota. Laiškus siusti Kelei- su nurodymais.

REE-I.EEE RUB mostis dau
gumai pageib-ti. 1 /tikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus. 

Siuskite $5. gausite vaistus

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

čia patiks vasaros atostogas] 
praleisti.

PavasG: Is žygiuoja, ir 
žmonės iš surūkusiu did

žio adresu, pažymėjus K AI.P. V.
(18)

ROYAL PRODVC1S 
North Sta., P.O. Box 9112 

\ewark. N ..J. 0710S

volumbietis Aivaro Mejia. kuris 
?er 2 vai. 18 min. ir 15 sek. nu 
bėgo 26 mylias ir 385 jardus ir 
laimėjo Bostono maratono 75- 
sias lenktynes.

Ekskursijos į Lietuva 

Kaina 776.00
IŠVYKSTA IŠ BOSTONO:

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, RUGPIŪcIO 26.

Pirmųjų dviejų ekskursijų visos vietos jau užimtos, 

bet dar galima iki GEGUŽĖS 20 dienos registruotis 

rugpiūčio 26 dieną išvykstančiai ekskursijai.

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 
JAU DABAR!

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay.

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

SLA—•jau 80 met 9 tamau-ja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašaipą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.C00.0C

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — En. 
doument Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
’ kuopų veikėjus, ir jie plačiau p.-taiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001
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Vietines žinios Į»
PADĖKA

I
Irižusi namo po ilgų die- 
praleistų ligoninėje, šia

Lietuvių parodėlė 

So. Bostono bibliotekoj
P. Bliumą ištiko širdies 

priepuolis

Praeitą savaitę Petrą Bliu- Įeidami į So. Bostono vie-
prota nuoširdžiausiai dėko- mą kuris daba Bostono ko- šąją biblioteką (646 East 

! ju visiems savo bičiuliams ir , bn. iutekoje, ištiko j Broadtvay, greta Keleivio), jX- - - , • • legijos>'****--*#*#**♦♦********- artimiesiems, kurie mane ;jrcĮjes 
lankė, sveikinimo žodžiu ar,

pritpuolis. Greitai atkreipkite dėmesį į kairėj' 
pusėj esantį langą. Ten pa-,

me- Į • 1 ai-į
z-!

lėlę, juostą, medžio• 
drožinių — šokėjai ir Muzi 'Didžiai dėkoju šv. Petro

lietuvių parapijos klebonui; praeį,O3 s3vaiūs renginiai moannų - aoaeja. n .nuar-, 
kun. Antanui BaltrušūnuiJ ilantaL. .Yra *!Jska,'Pa ,SĮ
Balfo pirmininkui kun. Vac-j Iš didesnių praeitos savai- The Christian Science Mo-

Onos Ivaškienės smarkiausieji šokėjai. Se kitu. jie parodys savo į uf* btasį -Jasaiti. 1 Ūpestin- 
niena Molinas dienos minėjime, kuris rengiamas šj sekmadieni, • .sjaU-'uai mane globojusį ii 
gegužės 2 d. 11 vai. ryto šv. Petro lietui,u parapijos salėje So.

lovui Martinkui, L. Moterų tęs rengimu paminėtini yra' rit.G1 knthaiine Lyfoid pa 
, . , rašyto straipsnio ame gražiąKultūros klube buvusi ky- ' 1 . s

bo valdybai, už sėkmingai
padarytą akies operaciją dr. Balkuvienės paskaita ir Auš- 1.^ Ver šVen^Z“stovėjo 
r i. ėst, o su gilia pagalba , ios \ edeckaitės - Riegle bei miesto rotušėje 
ir dėkingumu visada minėsiu Izidoriaus i. Vytenio Vasy- Biblioteka rašo. kad Pa

liūnų koncertas. Apie tai, rodėlė surengta minėtos Ly- 
ford sumanymu, kad ekspo

Bostone.

Neo-Lithuania sueiga

Garbingo amžiaus sulaukusiam

a. a. PRANUI LIAUBAI
i

mirus, velionio žmonai Veronikai, dukrai 
Valerijai ir inž.. Juozo Vaičjurgio 
šeimai, dukrai Eugenijai ir dr. Ant. Aželio 
šeiniai, sūnui dr. Albinui I.iaubai ir jo šeimai, 
o taip pat gimine nis ir artimiesiems reiškiame nuošir
džią ir gilia užuojautą, jungiamės į jų liūdesį ir gedulą.

Alė ir St. Santvarai

Kl. federacijos Bostono klu- Kultūros klube buvusi kv- ,, , i r • ,
lančios skulptorės Meilos va e( t? eg-Utę, un uvopa- go gostone i7 aukštų namai Motinos dienos minėjimas 

puošta lietuviškais papuosa-
Ilgai gynėsi So. Bostono Lietuvių Moterų Klubų 

gyventojai nuo aukštų 11a- Federacijos Bostono skyrius 
mų prie vandenyno pakraš-į ir Lietuvių Bendruomenės 
čio, bet pagaliau aukščiau-' apylinkė šį sekmadieni, ge- 
sias teismas nusprendė, kad! gūžės 2 d. 11 vak ryto Šv. 
tokie namai gali būti ir čia Petro parapijos salėje ren- 
statomi. gia Motinos dienos minėji

mą. Jame paskaitą skaitys 
Eligijus Sužiedėlis, meninę

visokiariopai gelbėjusi ligos
metu.

Dar karta visiems tariu
Girnių giminė vei padidėjo nuoširdžiausiąjį ačiū.

Marija .Jansoniene

plačiau paiašysime kitame

Mirė Pranas Liauba

Praeitą savaitę Bostone! 
i mirė Pranas Liauba. bosto- 
į nietės, Valei ijos Vaejurgie-

natus, be pačios Lyford, pa
rūpino dr. J. Gimbutas ir E- 
leonora Čaplikienė.

Parodėlė bus iki gegužės 
15 d.

Biblioteka primena, kad 
, rėš tėvelis. Palaidotas pra-1 jį turi nemažai knygų lietu- 
eitą šeštadienį. Į laidotuves j vju kalba. Neleiskime tenai

Bostono L.T.S. Korp! Neo Ramūnas ir Mirga Girniai,
Lithuania rengia iškilmingą šiuo metu gyvenantieji ir Stasys Liepas dar ligoninžje

i Pittsburghe, j buvo suvažiavę gana daug j jora gulėti neskaitomoj
zes 1 d. < .•»<> vai. Ua. ALi ,-a , ualukozio 21 d. sušilau- Solistas Stasys Liepas dar artimųjų ir giminių iš kitų numervie 
S-gos namuose, 484 E. 4th kė antros dukrelės kuri pa- tebeguli Carney ligoninėje, kolonijų. ‘ *
St., So. Bostone. krikštyta Kikantės vardu. j bet J.° pavojus jau \ alerijai Vaičjurgienei,

Kviečiami visi‘filisteriai Sveikiname jaunuosius tė- ^iae^0’
ir senjorai su šeimos nariais vu< jr senėmis dr. Juozą ir. Linkime greičiau vėl su- kitiems velionio artimiesiem kitus todėl, kad ir jie mus 
ir svečiais. Valdyba Oną Girnius. grįžti į mūsų tarpą. reiškiame gilią užuojautą. pagirtų

j Vaičjurgiu šeimai ir visiems i Paprastai giriame vieni

Netrukus prie Columbia,
G ir 8-sios gatvės, gi eta C a p- programą atliks lituanistinės 
tain’s Room restorano, pra-i mokyklos mokiniai ir Onos 
dės statyti 17 aukštų namą. i Ivaškienės vadovaujamo šo- 
Jame bu? 153 butai. Vieno į kių sambūrio nariai.
kambario buto nuoma $156, 
dviejų — $184 ir trijų —

į $212. Už elektrą reikės mo-'---------- ------- - ------
keti atskirai. į

Paragink savo pažįstamus 
Namo statyba atsieis apie! išsirašyti Keleivį. Jo kaina

5 mil. dolerių. ' metams $7.00.

Visi kviečiami atsilankvti.

COSMOS PARCELS 

EXPRES5 CORP.

169 Milbury St

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868 

yra vienintele oiiciau jsu.a-

j TE t. AN S-2124 | |

lDr. Amelia E. Rodd į j į
* tRUDOKlUTĖ) | j f

0 P T 0 M E T R I S T f j
V ai;; neoš* /

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

lt 
lt 

! t

A. J. NAMAKSY
E. KARDELIENĖS DAINŲ 

PLOKŠTELĖ 
Keleivio administracijoje ;

g a \V ore estery, kun siunčia '
siuntimu* tiesiog iš VVorcesr ^«*™""'«*'*"*"*""*"* 
terio į Lietuvą ir kitas Kusi-

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
40 Church Slreel

i £. Milton, Mass.I
, Atlietu visus pataisymo, remon- 
, to ir projektą' imo darbus iš lau- 
? ko ir viduje, gyvenamu namu ir 
j biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
j lavintą. Šaukite visados iki d ▼*- 
* landų varam.
( Telefonas: 698-8675

ji Real Estate & Insurance ♦ galima gauti Lietuvos ope- • 
321 Country Club Kd. * ros solistės Elzbietos Karde-

t Newton Ct.itre, Mass. 021591! Renės įdainuotų dainų ir ari- 

TeL 332-2645 į jų plokštelę. Kaina $6.00. 
i Paštu nesiunčiame.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus

COSMOS PARCELS
E X P R E S S CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai
plotus! Siuntiniai sudaromi iš j 1$ BOSTONO I LIETUVĄ 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami ir kitus Rusijos okupuotus

jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ii 
tvarkingai.

Či» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir 
gamybos medžiagų ir kitų J 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemonis ki..nomis. 

Vedėja B. Svikliene

*
I Ketvirtis & Co.

—JEVVELERS— 
Laikrodžiai-Deimantai 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai

i 2 Rūpestingai taisome laikrodžiu* 
vietinės i

**i
*

žiedus papuoš* lu&
37S W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
Te! AN £-4619

t

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston. Mass

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
i

B The Apothecary §
LIETUVIŠKA ft KiiA VAISTINE

Parduodame tiltai vaistus, ispiidcme gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatav us vaisius.

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

582 s W. Broadway, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 rak ryto iki 8 vai- v- išskyros iventadienios ir sekm.

i s

M&T

641 E Broad wav So. Boston, Mass. 02127

~ « a. >
Krosnies aptarnavimas

- - — __*•*- 4

O Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4862

kraštus
tinės gamybos ir importuotu- Pristatymas greitas ir 
prekių iš kitų kraštų visai že- garantuotas
momis kainomis. Be to, siunčia-: Prekės parduodamos nuže- 
me maistą, pinigus ir galite už- mintomis kainomis. Numa- 
sakyti jų gamybos prekes, čia tomą, kad skarelių kainos 
sumokėsite pinigus, o giminės Pakils.
ten vietoje galės pasirinkti už- i Atidaryta darbo dienomis 
sakytas prekes. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

Taipogi tarpininkaujame per; o šeštadieniais
* ! tam tikras įstaigas atsikviesti! nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.
• gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal

ar nuoiauziiam apsigyvenimui.- susitarimą telefonu. 
Patarnavimas atliekamas grei- 389 W. Broadway
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- i So. Boston. Mass. 02127 
Kinsite. Vedėjas A. Schyrinski į

![ nių. Turime vietoje įvairių vie

><»
::

173 Arthur St., Brockton. Mass. 02402. Tel. 586-7209 •
* 
4

South Boston Savings Bank
ALFRED YV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

51®

5w
Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius melus. N uosi mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 va!, popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikal bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) vra

virš 210,000,000

Tel. 268-0068
i (*»#»#»<*«e^«*»«*»**»*»<»******»»*****»*************<*<**<******-*Z

Trans-Atlantic Travel Service?
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti j 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.
Dovanu pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyriu 
Bostone 2,J
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t Dažau ir Taisau 5
e ?
► Aanaus iš lauko ir viduje. * 
£ fjpdau popierius ir taisaus 
tvisKą, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

EJood Sąuare 
Hardivare C o.

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

Banįamin Moore Dažai 
Popioros Sieron.o

Stiklas Lanjjama 
Visokis reikmenys narnama 

Reikmenys plumberiama 
keiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway 

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

Darbo vaia.<uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12 t

390 W. Broadwav 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

* * *##******
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