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Maža taikos prošvaistė 
Artimuosiuose Rytuose
Vaidenasi viltis atidaryti Suezo kanalą, nors pastovi 

taika dar tolimoje ateityje, jeigu aplamai galima.

JAV užsienio reikalų sek- ~ 
retorius William P. Rogers.' r>. v. . , .
apkeliavęs S valstybes ir Į-S'KZ
18,000 mylių, pagaliau grižo . U’n..L;nn/nnz. 
namo, ir dabar suvedamas £ W aSMngiOną 
politinis balansas. į Riaušių kėlėjas Rennie

i Davis sako, kad jis su kitais
Jis iš pii mųjų šaltinių pa- ] riaušininkais sugris i Wa- i

SO. BOSTON, MASS., 1971 METŲ GEGUŽĖS - MAY 11 
Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

AVashinglono policija varo iš parko demonstrantu prieš kara. kai pasibaigė

Europos valstybes 
nupigino doleri

Vokiečių markė ir kitų Europos valstybių pinigai 

pabrango. Amerikos nukentėjo, „AV-bėms gali būti ir 

naudos, nors dolerio garbė sumažėjo.

I Pinigų

Pavojinga valgyti 
kardžuvę

tyrė arabų kraštų su Egiptu i ghingtoną liepos 4 d 
priešakyje paskutinių dienų' iki f0 laiko karas Vietname 
nuotaikas, pažiūras į taikos: dar nebu5 baigtas, 
su Izraeliu galimybes bei! Davis yra nuteistas kalėti
kliūtis, o taip pat ir Izraelio, riaušių kėlimą Chicagoje, _ . . . . .»
nusistatymą bei galimas! bet paleistas už 825,000 už- butu Dauž<ells JM buvo^suimti. kaip nusisegę nu Manau tvarkai.

jeigu

vertę reguliuoja 
beveik tie patys dėsniai, 
kaip ir prekių: kuo jų dau
giau rinkoje, kuo pasiūla di
desnė, tuo kaina mažesnė, ir

JAV maisto ir vaistu prie-' atvirkščiai. Kaip visi junta- 
dj me. dolerio \erte per eilę 

metų ir namie gerokai nu
smuko, nes vis daugiau tų 

' žaliukų reikia mokėti už 
kasdieninio vartojimo pre
kes ir kitas gėrrybes. Bet

žiūros Įstaiga paskelbė 
pavojinga valgyti kardžuvę 
(stvordfish), nes joje yra 

i perdaug gyvsidabrio, labai! 
leidimas jiems ten Į žalingo žmogaus sveikatai.

nuolaidas arabams.

Nors arabų kraštai, kaip 
ir seniau, nenori atsisakyti 
nė vienas pėdos savo terito
rijos. kurią per 1967 m. karą 
žydai užėmė, bet atrodo, 
kad tam tikromis sąlygomis 
Egiptas būtų linkęs Į laikini
susitarimą, leidžianti atida- aukščiau 
lyti Suezo kanalą navigaci
jai. Bent Rogers turi tokią 
vilti.

statą, kol bus išspręsta jo 
apeliacija. Washingtone jis 
taip pat buvo suimtas per! 
paskutiniąsias riaušes ir pa
leistas vėl už $25,000 užsta
to. i

MIRĖ ĮŽYMUS LATVIŲ 

SOCIALDEMOKRATAS

Balandžio 1 d. Rygoje mi- ’ 
rė Fricis Menders, 86 metų!

Izraelis gal irgi sutiktų 
pasitraukti nuo Suezo kana
lo rytinio kranto, jeigu gau-

Brežnevas kyla vis amžiaus. Velionis buvo vie-, 
nas iš Įžymiųjų Latvijos so-! 
cialdemokratų, neatlaidus 

; komunistų priešas iki pat, 
Sovietų S-gos komunistų paskuįiniųjų dienų.

vadas Brežnevas po partijos "
suvažiavimo pasijuto dar- F. Menders nuo pat jaunų 
stipresnis. Jis dabar nori tu- dienų buvo susijęs su Latvi- 
rėti ir antra valdžios kėdę—! jos socialdemokratų partijos!

veikla. 1906 m. uz revoliucį-'

MIRĖ LENKAS 

LITUANISTAS

JAV-se tos žuvies per me- A „
'tus būdavo suvalgoma 26 Pastaruoju laiku sis pašau- 

I lio Viešpatis“ gerokai susvy- 
I ‘ 1 ’ ’ ravo ir užsienio valstybių a-

G rei iesn i s už garsą

Poznanėj keleivinis lėktuvas

m i vtiinu niaiuu ministrų pirmininko. Ten ....
, J i Je tnk« Halvkac no'hntii tianlip dalba JIS buvo ištremtas Kvtu Vokietijų:tu garantiją, kad ten neper-rtoKs ciaiykas neoutų naujie-; - * - • •
sikels Egipto karinės pajė- na, nes seniau tokias abi pa- J Sibirą, bet is ten pabėgo į das Valteris U 
o-n, o tvarkai nalaikvti *bus [ reigas ėjo Stalinas, o dar ne! užsienį ir Šveicarijoje baigė šlijusios sveikatos atsisakė išj^etimS1 ministerijos
suorganizuoti mišrūs dali- taip seniai ir Chruščiovas, j teisės mokslus. Į Latviją gri- savo pareigu. Ji- buvo klusniau- niaus ir §venčioniu li< suoisranizuoti nusius aan ’ žo tiR ,jai tapug nepriklau =- ----------------- l *

į soma. i
Velionis yra Latvijos ne 

priklausomybės akto pasira
šytojas, Įžymus seimo social
demokratų frakcijos narys.

suorganizuoti 
niai, kuriuose būtų ir žydų. 
Bet visų užimtų teritorijų 
grąžinti arabams Izraelis 
dar nesirengia.

W. P. Rogers mano. kad 
ir toks dėl Suezo atidarymo 
susitarimas ‘jau būtų didelė 
pažanga. To klausimo svars
tymas jau esanti prošvaistė., tus. jeigu teismą 
o gera ir tai, kad iki šiol dar! to paštų valdybos 
neatsinaujino karo veiks- 
mai ir yra vietos ir laiko po
litiniams manevrams.

N uo sekmad ien io
pabrangs paštas?

Nuo ateinančio sekmadie
nio už oro paštu siunčiama T. , ., . . ...
laiškų jau turėsime mokėti palaike glaudžius; rysius;11 cent^už papigta 'laiškų i j'' suL!etuvos] ^ialdemo-
8 centus'ir už atvirutį 6 cen-| ^'^a!s lr "f. dalyvavo pas-j 

" - - ! kutiniame Lietuvos Sočiai-.
demokratų Partijos suvažia-s nesulaikys i 

nutarimo. vime 1931 m. Kaune.

komunistų va- 
VValteris Ulbrichlas dėl pa

Nors po šitos kelionės A- 
merikos santykiai su arabų 
kraštais kiek sušvelnėjo, bet 
nutrūkusių diplomatinių ly
sių su Egiptu atnaujinti dar
nepavyko. Be to, ir Izraelis; f, - 
i Rogers taikos planus žiūri Į pi 1/0

Ito namu

Mat. paštų valdybos nu
tarimą laikraščių ir žurnalų 
leidyklos apskundė teismui.
Paštu valdvba sako. kad pa-. , x 
gal naują tvarką ji turinti j 'D°s koncentiacijos sto\\k 
teisę tarifus pakelti. Koks1 -
bus teismo sprendimas, dar 
nežinoma.

cogers taikos planus 
su nepasitikėjimu. Ten ma
noma, kad JAV, siekdamos!
nors ir dalinio žydų - arabų! Kanadoje, Quebecko pro- 
susitarimo, nenori matyti' vincijoje, žemė prarijo 40 
Artimuosiuose Rvtuose au- namu. Yra ir žmonių auky.!
gančios sovietų grėsmės. Iz
raelis mano, kad politiką 
reikia planuoti ilgai ateičiai, 
o ne vienai dienai.

Latviją okupavus bolševi
kams, jis 1947 m. buvo iš
tremtas 8 metams i Morda-

lias Maskvos tarnas.

1969 m. Mendersui buvo! 
vėl iškelta byla už palaiky-j San,ueI 1 
mą ryšių su užsienio vien- j ras- la’v-\ no generolas, 
minčiais. Tų metų vasarą ji 
Rygoje aplankė \Visconsino 
universiteto lektorius Paul 
Lazda su žmona. Lazda ra-' 
šė mokslini darbą apie 1905 
metų revoliuciją, todėl jis iš

at. upė paplovė 'aukštą 1 Menderso, tos revoliucijos
auta. ir visi namai nugar-! aktyvaus dalyvio, norėjo 

c G j rronti intnvmar*nn PrkLra ni
Mat 
kr 
mejo

Balandžio 25 d
(Lenkijoj) mirė žinomas 

i lietuvių kalbos tyrinėtojas 
prof. dr. Jan Szczepan Ot-
ręfcski, 81 m. amžiaus.

Velionis kalbų studijas 
į baigė Varšuvos universitete, 
j jas gilino Leipzige ir Kroku-
• voje. kur gavo daktaro laips- 
1 ni.

Jo rūpesčiu Vilniaus uni
versitete buvo Įsteigtas lietu
vių kalbos lektoratas. Jis il
ga laiką pirmininkavo lenku 

Vil- 
lietuvių

gimrazijų brandos egzamil V aidžia Sako Viena,
• nų komisijai, vadovavo lie- 
! tuvių kalbos kursams. 1940 
, m. buvo paskirtas lietuviško 
i Vilniaus universiteto lenkų
kalbos katedros vedėju, va- 

' dovavo ir klasikinės filolo
gijos katedrai.

Nuo 1945 m

Britanija kartu su Prancū
zija jau pastatė keleivini 
lėktuvą Concorde, kuris 
skrenda greičiau už garsą. 
Tą lėktuvą išmėginant, skri
do net pats Prancūzijos pre
zidentas Georgės Pompidou. 
Skraidė 75 minutes, viduti
niškai per valandą 1,350 my
lių greičiu 50,000 pėdų aukš
tyje.

Manoma, kad 1973 m. 
Concorde jau pradės vežioti 
keleivius.

gyvenimas — kita
Valdžia ramina, kad kraš

to ūkis gerėja, o gyvenime 
matome, kad bedarbių skai
čius jau prašoko 6' < visų

, dirbančiųjų, kad kainos te- J.sP.ofeso-lbekyla

palaikė glaudžius įyšius su ’ Paskutiniuoju metu pakė- 
lietuvių kalbininkais Lietu- ' kainas ir plieno bendro
vėje ir užsieny, parašė visą! v^s- 0 tuj'ės atsiliepti Į jo 
eilę lituanistinių darbų. Iš jų Į gaminių kainas, 
žymiausias — 1.100 pusią-'
pių Lietuv ių kalbos gruma 
tika.

Velionis

riavo Poznanės universitete,'

buvo vedęs Vii- 
(.mėly. pirmas neK-' '?'aus kl ašt<> lietuvaitę Eleną

a-i Išnyksianti Baltijos 
fūra

kvse.

Kadangi JAV užsienio 
prekybos balansas. >ač su 
Europos kraštais rinu- 
sinis, o doleriai dar upėmis 
plaukia ir karo reikalams, 
tai užsienyje jų susikaupė 
bilionai. ir jų vertė ėmė ‘kris- 

I ti. Spekuliantai, matydami 
šios valiutos svyravimą, tik 
per porą dienų iškeitė i vo
kiečių markes net >er 2 bili- 
onus dolerių, tuo p olėti dar 
paaištrindami. Susirinkę Eu
ropos Bendrosios Rinkos at
stovai iškėlė klausimą, ar sa
vo piniginių vienetų vertę 
santyky su doleriu oficialiai 
pakelti, ar leirti jai laisvai 
nusistovėti natpj situacijoj. 
Susitarti nepavyko.

Vokiečiai savo markei ir 
olandai guldenui leido lais
vai plūduriuoti rinkoj, ir jų 
vertė savaime kilo, o kitos 
valstybės aukštesni savo pi
niginių vienetų kursą nusta
tė atitinkamais potvarkiais. 
Pvz.. Šveicarija savo franko 
vertę pakėlė 7 G ir mokės už 
doleri 4.08 frankus (mokėjo 
4.37), Austrija pakėlė 5.05 
',, mokėjo 25.82 šilingus, o 
dabar mokės 24.37.

Dolerio susvyravimas 
siliepė ir Japonijoje.

at-Rydų Vokietijoje leidžia
mas Neues Deutschland 
laikraštis raršo. kad moksli
ninkai, ištyrę Baltijos jūros 
dugną, padarę išvadą, kad

i po kokių 10,000 metų ši jū
ra visai išnyksianti. Taigi ir

Horodničiūtę - Samaniūtę, 
taip pat žinomą lituanistę.

Prof. dr. J. S. OtrębskioĮ 
laidotuvėse dalyvavo ir < 
Vilniaus universiteto litua 
nistai.

Viso to išvadoje gerokai 
nukentėjo amerikiečiai tu
ristai užsienyje, nes už dole
rius jau mažiau gauna vieti
nės valiutos. Nukentės ir Eu
ropos prekybos firmos, ku
rios pagal dolerines sutartis 
pardavė Amerikai prekes, 
nes joms bus sumokėta pa- 

da-
pabiangs JAV-se iš už- 

bet dėl raketos gedimų, sienio importuojamos pre-

Billie Sol Este* 1962 m. buvo 
nuteistas kalėti už ūkininku ap-

: gauti informacijų. Pokalbi 
su Mendersu užrašė Lazdos 
žmona. Ruošiantis grįžti Į 

Popiežius Paulius VI su. į JAV, Lazdos dar Talline bu- 
sitarė su Vengrijos komu-ivo suimti, bet vėliau jiems 

piamų laimėjimų, kalba op- nistų valdžia dėl JAV amba- leista išvažiuoti., o Mender- 
timistiškai, bet kiti stebėto-' sadoje gyvenančio kardino-, sui iškelta byla, ir jis vėl bu- 
jai tą pragiedruli laiko tik-i lo Mindszenty tolimesnio Ii-į y° ištremtas Į koncentraci- 
tai jo matytu Rytų tyruose! kimo. Iš jo būsiąs atimtas; j°s sto\\ klą Latgalijoje. Dėl 

Vengrijos bažnyčios galvos sujudo net Socialistų In- 
titulas, o komunistai jam leis ternacionalo vadovybė. Jos 
laisvai tęsti pensininko gy- protestas, matyt, paveikė 

Bostono arkivyskupas Me- venimą. Kardinolas dabar Kremliaus vadus, ir Mendei - : 
deiros ir dar 13 vyskupų pa- yra jau 79 metų amžiaus, i sui buvo leista gl'ižti Į Rygą., gaudinėjimą. IL jiems parda- 
skelbė atsišaukimą, raginan- 1949 m. jis buvo nuteistas Bet koncentracijos stovyklos i 'inėjo trasu tankus, kuriu ne- 
ti greičiau baigti Vietnamo visa amžių kalėti, bet per sąlygos suardė jo sveikatą ir i *urėjn. ir u/c rbo milionus. Da
karą. sukilimą buvo išsilaisvinęs, pagreitino mirti. J ^ar nJeirt ,'■< iš kalėjimo.

W. P. Rogers. nors ir ne
turėdamas rankose apčiuo

miražu.

Lietuva netektų savo gražių
jų vasarviečių.

I
Praeitą sekmadienį tūks

tančiai žmonių ėjo pėsti iki _____
30 mylių, tuo būdu protes- j j 7 .
tuodami prieš badą ir su- JAV erdves ty rimų įstaiga 
telkdami lėšų badaujantiem. Paeitą savaitę iššovė į Mar- Silpusiu doleriu Žinoma, 

‘ kaikurios organizaci- s4 $77 mil. vertes erdvelai- bar pabiangs JA\-se isMat,
! jos ir pavieniai asmenys pa- vh - - , , ....
j sižadėjo mokėti nuo keliu Jis nukrypo nuo kelio ir kaž-! kęs. Bei manoma, kad uzsie- 
' centų iki $10 už nueita mv- i kur nukrito jūron. Skubiai ms dabar pirks daugiau a- 
I lią, o tie pinigai turi būti ati- ruošiamas kitas toks erdve-! merikiecių gaminių, nes jie, 

duoti specialiams kovai su Iaivis su televizijos kame- vertinami užsienio valiuta, 
badu fondui. rom» kur? norima paleisti atpigo.

* * * gegužės 18 dieną. ; -------- —-------- -
JAV kariuomenė pradėjo * ’ * JAV Paleido Į e nau-

naikinti Pinn Bluff, Ark.. Cicilijoj (Italijoje) Mafia ją ir tobulesnį ž»a^, kuris 
sandėlio biologinių ginklų nušovė prokurorą Scaglione, seks Sovietų S-gos ir Kinijos 
atsargas, kuriu nuo 1943 m. kai jis išėjo iš kapinių, pa- raketų stovyklas ir apie iš- 
ten buvo prigaminta už X ^jęs gėlių vainiką ant savo šautas raketas tuoj pat pain- 
726 mil. Jų sunaikinimas at- žmonos kapo. Jis buvo dide- formuos atitinkamas gvny- 
sieis $12 milionų. Hs tų banditų persekiotojas, bos įstaigas. ........... ..................
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Demonstracijos,-o kas toliau
čia ii- tokius „griešninkus“ 
vijo šalin nuo savo durų. nes 
dar apaštalas Povilas kadai
se buvo jų „biznį“ visiškai 

Demonstracijos laisvajame pasaulyje nėra jokia nau- suniekinęs, paskelbdamas jį
jier.a. Tai dažnai praktikuojamas vienos ar kitos piliečių n?natūraliu ir didžiai nuo- 
grupės viešas nuomonės ar jausmu pareiškimo būdas—, dėmingu.
visviena protesto ar pritarimo. Vadinasi, demonstracijos^ PastaruoJu u 1 e_ 
j , . ..... . , ralejant ir bažnyčiai, prade-ri pmn uratui ip cu ntviivLrn .o vickLtui ennvu nt um u c iv . . , , *.da ir homoseksualistai atsi-demokratinęje santvarkoje yra visiškai suprantamas ir 
leistinas reiškinys, kaip ir betkuri kita susirinkimų ir žo
džio laisvė, garantuota įstatymų.

Bet pastaruoju metu ne kartą jau mes esame buvę 
liudininkai kiek kitokio pobūdžio demonstracijų, kurių 
tikslas buvo ne tik tą savo nuomonę viešai pareikšti, bet 
ir atitinkamom įstatymus pažeidžiančiom priemonėm 
priversti vyriausybę tą pažiūrą priimti. Šiuo atveju 
tai mažumos pastangos prievarta padiktuoti daugumos 
išrinktiems atstovams mažumos valią ir programą.

Šį kartą demonstrantai tenorėjo tik trumpam laikui 
sutrukdyti federalinės ir vietinės valdžios funkcionavimą, 
kitais kartais prievartos veiksmai pasireikšdavo ištisų 
miestų kvartalų deginimu, šaudymais ir plėšikav imu. Bet ‘ 
visais šiais atvejais tai jau nėra tik demonstracija, o ma-' 
žiausia — žingsnis į maištą, po pirmo pasisekimo minią 
gundantis dar ir į tolimesnius prievartos veiksmus. Juk 
jeigu tokia neribota laisvė kad ir demokratijos a ardu bū
tų leistina, tai vieną dier gerai susiorganizavusi grupė 
galėtų izoliuoti policiją, užimti krašto gynybos įstaigas, 
išvaikyti'kongresą, išsivesti iš Baltųjų rūmų surakintą pre
zidentą. O tai jau būtų mažumos revoliucija valdžiai už
grobti ir, žinoma, diktatūrai įvesti.

gauti. Juos bažnyčia pradė
jo tolei uoti. Pirmiausia e- 
vargelikų sektos, o paleng
va primerkia akį į šią nuo
dėmę ir katalikai. Štai. New 
Yorke vykusioje Nacionali
nėje religijų konferencijoje 
paaiškėjo, kad karingesnieji 
homoseksualistai jau yra už
viešpatavę apie 15 kongre-. 
gacijų Amerikos didmies-’ 
čiuose. Jungtinės Kristaus 
Bažnyčios klebonas Newar- 
ke kun. Robert W. Wood, 
įasidžiaugęs homoseksualis- 
ų istoriniu įnašu bažnyčiai, 

ėmė viešai reikalauti iiemsv
lygybės su kitais parapijie
čiais ar net bažnyčios vado
vybės nariais, reikšdamas 
jiems net padėką už „nuo
pelnus“. 1964 m. buvo su
kurtas San Francisco komi
tetas homoseksualistų religi
jos reikalams, po to įsisteigė 
dar daugiau tokių „parapi-

Gegužės 8 d. buvusiam prezidentui Harry Truman suka
ko 87 metai amžiaus. Jį čia matome su savo žmona. Jie/
gyvena Indepvndence, .Mo.

Prieš 75 metus pasėtas 
grūdas

bažnyčią atskirti nuo valstybės. Tas jų programos vienas
pagrindinių reikalavimų nebuvo priimtas.

* * * - *■

Lietuvos socialdemokratijos sąjūdis paveikė ir mūsų 
iš ei i ją. JAV-se jo vienas iš kūrėjų buvo dr. Jonas Šiū- 
pas.

Susikūrusi Amerikos Lietuvių Socialistų (vėliau tas 
žodis pakeistas — Socialdemokratų) Sąjunga į savo eiles 
buvo suspietusi kelis tūkstančius narių. Didelis smūgis 
jai buvo, kai jos eiles pradėjo griauti komunistai ir ne
mažas narių skaičius apleido jos gretas.

Lietuviai socialdemokratai buvo susiorganizavę ir 
Pietų Amerikoje, bet didesnės veiklos jiems ten nepasise
kė išvystyti.

* * *
t

Atskirai reikėtų kalbėti apie Lietuvos socialdemo
kratijos didžiulį indėlį į lietuvių tautos gyvenimą. Čia tik 
pažymėsiu, kad vienas jos didžiųjų nuopelnų — tai Lietu
vos nepriklausomybės šūkio paskelbimas, to šūkio gaiši
nimas jau aname šimtmetyje. Jei ir nepriklausomos Lie
tuvos Steig. Seimo priimtoje konstitucijoje pabota visos 
demokratijos skelbiamos laisvės, tai ir dėl to taip atsi
tiko ne be socialdemokratijos įtakos.

* * *
Tačiau yra net ir istorikų, kurie nenori socialdemo

kratams tų nuopelnų pripažinti ir juos gudriai nutyli, net 
abejodami, ar tikrai socialdemokratai pirmieji iškėlė ne
priklausomos Lietuvos reikalavimą.

* * *
1896 m. gegužės 1 d. Vilniuje susirinko būrys vyrų, I Lietuvą okupavus Kremliaus imperialistams, tos oku- 

nutarė įsteigti Lietuvos Socialdemokratų Partiją irpaskel- į pači jos metu partija negalėjo veikti, ber centro komitetas 
neišsiskirstė. 1944 m. jis savo veiklą perkėlė į užsienį,bė jos programą. Tų steigėjų tarpe buvo dr. Andrius Do-

ju“ ir^jos"dabar su atitinka-S maševičius, Alfonsas Moravskis, dr. Stasys Matulaitis ir čia suorganizuodamas Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
eniuh&uavijų aAivans- bažnyčių vadovybių pri-i kt- Netrukus prie jų prisidėjo Vladas Sirutavičius, Augus-Į Užsienio Delegatūrą. Jos veiklos gairės buvo išleistos 

, ;.\° lufDa Jaa uz 'an\: tarimu kovoja dėl homosek-:' tinas Janulaitis. Steponas Kairys, Jurgis Čiurlys. Juozas 1968 metais.
po, nes esame matę kaip ir daug di esnes riaušes aJ ’ul SUalistų „civilinių teisių“. Paknys ir kt. lai būta didžiųjų Lietuvos patriotų, kūne Dele°-atūros padangomis Socialistų Internacionalas
bėgant įssikvepe, bet vis dėlto neturėtume ramintis, kad ; R 4 . homoseksualistu rvžosi eiti kartu su labiausiai skriaudžiamais ir išnaudo 1, ueiegatuios pasingomis .ociansių internacionalas
čia tik nereikšmingas mažumos siautėiimas Rusiioi tain:. Bet 11 nomo‘eRsual st^ ryžosi eiti Raitu su labiausiai sRiiauaziamais n įmaucto buvo lssamiai painformuotas apie komunistų okupuotosTat tik komunistu "mažuma uasiarobė valdžia ii ir šian- : al|,.e .yla’ ta‘” sįant’ 7'°-, Jamais Lletuvo,s darbo žmonėmis. Jie sviete juos pohtis- Lietuvos vis‘o Pabaltijo tikrąją padėtj. Delegatūra ir
pat tik komunistų mažuma pasigrobė valdžią, ji i su bucinis sparnas. Šie nesiten-t kai, ragmo mokvtis ir kartu jiems skelbė, kad tik nepri- d h Haivvsmia navero+u Fnronn® tautu so-
dien tenai mažumoje, bet jau atšventė savo diktatūros kiną tiktai bažnyčių toleran- klausomos valstvbės sąlygose galima su didesniu nasise- - v dal>'aV.komunk^Pa'ei^?uloP®? tau : so 
nemkiasdešimt metu sukakti ' a»- nuolaidomis Tie no,-i *!auso,m.os \aĮsl> Des lygose ganma su didesniu pasise cia]istu sambūryje. Lelegatūros atstovai yra Vyriausiame.penkia&de,i t metų tj. , patys paM vahdŽą įX *lmU laimėti ir geresnes gyvenimo sąlygas, iškovoti viso- LietUVos Išlaisvinimo Komitete (Vlike). Šiomis dienomis.

Riausmės demonstracijos, nors jos vyksta ir po tai- Pa £ I Jį į gu_ kenopas žmogui būtinas laisves, kaip štai - žodžio, spau- Londone irod- leidžiam0 žurnalo Mintis pirmasis nu-
, , . K. ... . . ,.. . . kūrė visą eilę tik homoseksu- dos, susumkunų, w saly toto, tvariu kun bū- meri kuris gaunamas ir Keleivyje už $2.
bendros teisybes“ jose greta vienas kito zygiuo- adstu vajdomi^ jr lankomų Pac1^ salies gyventojų per savo rinktus atstovus palai- « , *
riai, analfabetai, narkomanai, kunigai ir bedie- bažnytinių vienetų įvairiais koma- . j Yra tokiu, kurie skelbia, kad Lietuvos socialdemokra-

pa™ąini™a*L Švent^ *•( Šių dienu akimis žiūrint, tai buvo kuklūs reikalavi- Uja jau baigia savo dienas, nes ir kitur socialdemokratai

Neseniai buvusių ar ir busimų demonstracijų akivaiz
doje mes nenorime šaukti, kad štai rev

jmo, ūmi o jvo v v u pv tat- -- TAV-se iau su
kos troškimo“ vėliava, yra valstybėje liguistas reiškinys. , dos, susirinkimų, ir įgyvendinti šaly tokią tvarką, kuri bu
Nors „dėl 
ja profesor:

magogai ir politiniai spekuliantai, kurie įjaudintą minią pašfalų,“Nekaltos meilės iš-; . dienų akimis žiūrint, tai buvo kuklus reikalavi- . Tokiu duobkasiu socialdemokratai visada
,-anl-a „7 harydn vpHji i savn w v, t»-foc ooiA/Uc mai. daug kur Vakaruose įgyvendinti, bet to meto carines *ubankiutavę. lokių ciuookasių sociauuemoKrduu vr>nematoma i anka uz bai zdų veda j savo daržą. pažine,, n kt. Ir tas sąjūdis v°ldomoi Lietuvoitai buvo Ivį griaustinis giedro- turėjo. Tie duobkasiai tarsi būtų akli ir nematytų, kad

Tą blogybę dar didina ir nemalonus faktas, kad gana jau tiek sustipto ir suvie- K«įjosva* Vakaru Europoje nevienoj šaly socialdemokratai vado-
stambi Amerikos visuomenes dalis yra politiniu požiūriu sėjo, kad praeitų metų lap- J • P 4 - I ’ - vairia vvriansvhėms k^dnetoradėiusilaisvintisiškomu-
o-ern-ai naivi ir trnmnareaė Besirtmindama ar besitenkin- kričio mėnesį 35 homoseksu- socialdemokratų nepriklausomos Lietuvos siekimas yra vauja vyriausy^ms, k^d net praoej^i i^svinu. is Komu geio^ainaivin tiumpaieae. Besuupinaama ai oe-itenkin ,• t - • • ž- tuščia svaionė nistimo jungo Čekoslovakija skelbe socialdemokratiskas
dama tik šios dienos savo gerove, ji nejziun pasaulinio į hXseksL- idėjas, kad jos vis smarkiau pasireiškia ir paties Krem-t
masto politinių planų ir įvykių raidos. Daugelio pasaulis alizmo klausimą nagrinėjan-1 Jaunas sąjūdis vis giliau leido savo šaknis, brendo, liaus valdomoj imperijoj.
pasibaigia tik jo namais, automobiliu, bizniu ir sporto čią konferenciją katalikų u- nors caro žandarų buvo smalkiai persekiojamas. Nevienas Lietuvos Socialdemokratų Partijos is-
rungtymų rezultatų sekimu paskutiniuose laikraščio pusią- niversitete Washingtone ir jo aktyviųjų narių buvo susektas, suimtas, kalintas, iš- 
piuose. Netrūksta ir naivių politikos vadų. is tokios visuo- savaip „išdaigaudami“ kon- tremtas, nevienam pasisekė pasprukti į užsienį, bet visa
menes iškilusių, todėl apstu ir užsienio politikoj pralaimė- ferencijos dalyviams pasiū- tai nepajėgė sutrukdyti socialdemokratiniam sąjūdžiui 
jimų. Gaila, bet pabudimas gali būti labai skausmingas. . lė apie homoseksualizmą plėstis ir stiprėti. Jis neti

Ir homoseksualistai 
reikalauja laisvės

plėstis ir stiprėti. Jis netrukus sugebėjo ir savo literatūros 
•mažiau kalbėti, o jį patiems pasieny ir slaptai ja Lietuvoje platinti, 1905 metu revo- 
daugiau papraktikuoti ... ; ,iucijai vadovauti_ ’

Taigi sulaukėme dar vie-j 
no „išsilaisvinimo fronto?, i " 
ir būkime pasiruošę gal jau'

torijoje buvo pakilimų ir smukimų. Tai būdinga kiekvie
nam gyvam organizmui. Ypač. kad visą laiką ji buvo prie
šų persekiojama, stengiantis ją visiškai sunaikinti.

Deja, jos pasėtas grūdas, kad ir priešų kojų mindžio- 
i jamas, vis leidžia naujus daigus, kurie, atėjus tinkamam
laikui, išbujos dideliu derliumi.

, „ p.,., JOu ?š pogrindau Socialdemokratų partija išlindo tik i socialdemokratai neabejoja laisvos Lietuvos
! artimos ateities įvykiui, kai nepnklausomai Lietuvai atsikūrus. Ten velke iki oikta-1 isikžlimu h. yra pasiryžę visomis Išgalėmis remti visas 
i iš visos Amerikos suplau- darkai .s.viešpatavus buvo 1935 m. uždaryta. , įastangas neprik,auSomai Lietuvos valstybei atgyti.

Steigiamojo Seimo priimtoje konstitucijoje socialde-! * .

laisvinti, nors ir gyvename i savo "lyčiai“ Įstatymini pri- ’ ^YleMu^vruTvešri“™1 tym? balsu°jant susilaikė, 
laisvių pertekusiame krašte, pažinimą. , moteriai jr „daIytj
Il.ta.1I?t ' alkai non įssilais j jp atstovai jums gali pa- taip. kaip nori“- 
vinti is te\u globos n pi ie- i teikti daug argumentų ir pa

vyzdžiu savo reikalavimams

J. Vlks.

Socialdemokratai reikalavo SPAUDOS KONKURENTĖ

žiūros, moterys is vyrų ran
kų ii motinystėm paieigų bei i paremti. Homoseksualistų e- 
kitų motei imkos pnpmtieS ; buvę daugybė žymių me- 
zymių, paleistuvautojai atsi- j nininkų> mokslininkų ir net
palaiduoti nuo gėdos jaus
mo, kriminalistai — išsilais-j šventųjų. Atseit, lyg homo 

seksualizmas padidintų ei-;
vinti nuo policijos persek, -I jįnio žmogaus talentą, o ta- 
jimų n atsikratyti nema jentingą galėtų padaryti ge- 
naum numikaltėho \aido. Jie, nįum_ q be to. jie sako, kas
kaip ir girtuokliai, geriau su
tinka būti vadinami ligo
niais ir būti visuomenės lė
somis gydomi. J ris moterį? Juk tai esanti

la- netgi „skaistesnė“ meilė, ne-

Y.

kalams ar dėl tingėjimo, vis 
labiau tenkinasi televizija, 
jos pateikiamais vaizdais ir 
žinių santraukomis. Apskai
čiuota, kad fnokyklinio am
žiaus vaikas per metus net 
15,000 valandų skiria televi
zijai ir tik 10,000 valandų 
mokykloj dėstomų dalykų 
mokymuisi. Dėl to jis mo
kykloj net ir skaityti bei ra
šyki gerai neišmoksta. O ta 
spraga išlieka visą jo amžių.

Pastaruoju metu didžioji 
spauda labai susirūpino, 
kaip prisijaukinti daugiau

khkmsmb Seniau vienintelis žinių 
šaltinis buvo knyga. Vėliau 
atsirado laikraštis, kuris se
nelei knygai ne tik nepaken
kė, bet dar jai padėjo pa
skleisti daug platesnėje vi
suomenėje naujas idėjas ir 
dar naujesnes žinias. Radi
jas Jau buvo spaudos konku
rentas. nes jis įvairias žinias 
išnešioja daug greičiau nei 
laikraštis, be to. jų gali klau
sytis ir tie, kurie skaitvti ne
moka. Gi dabar aiškėja, kad 
televizija darosi ir laikraš
čio. ir radijo konkurentė, I skaitytojų. Tam reikalui ski-

MINTIS
VIETNAMO KARO 

BALANSAS

1969 m. balandžio mėne
sį Vietname buvo 543,000 
JAV-bių karių. Nuo to laiko 
Amerikos karių skaičius bu
vo mažinamas. Dabar jų ten 

šių metų 
prez.

Nixono paruoštą planą, ten 
belik iki 184,000.

Nuo 1954 m., kada Pietų 
Vietnamas tapo nepriklau
soma valstybe. JAV Vietna
mo karo reikalams išleido 
121 bil. dol. ir 6 bil. ūkio pa
galbai.

Daugiausia buvo išleista 
1969 m. — beveik 30 bil. 
dol. Šiais metais Vietnamo 
karo reikalams numatoma

jums vadinamiems norma- Wra 284 00(| 0 jki a 
liems rupi kad vyras sek- džio t d j

i suauniai myli vyrą, o mote- ..,vnnn nnnmžt!1 ni3n

Pastaruoju laiku vis 
biau ryškėja dar vienas lais
vė? sąjūdis, būtent. — ho
moseksualistų kova dėl savo 
teisiu...

Pastarasis sąjūdis nėra 
naujas, kaip ir patys homo
seksualistai savo „istoriją“

tarp vyro ir moters. Tai 
esanti dievų meilė, kurie irgi 
ten danguose šitaip mylinė- 
josi....

Kaip jie ten savo meilę 
beaiškintų, bet ta jų nieki-

rri iS •

narna „normalioji“ visuome- 
veda iš gilios senovės. O jų nė turi savo priešingą nuo- 
JAV-se ypač gausu. Dau- mone ir homoseksualizmą 
giausia didmiesčiuose — laiko arba liga arba ištvirki-Į išleisti 15 bil. 800 mil. dol. 
Los Angeles, San Francisco, niu. kuris pradedamas prak-i Vietnamo kare amerikie- 
New Yorke, Chicagoje ir tikuoti kalėjimuose ir kitose čių žuvo kautynėse 44,876 ir 
Bostone. Jie jau seniai čia uždarose vienos lyties insti- kitur 9,408. taigi iš viso

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALASX
Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke

leivio įstaigoje. Kaina $2.00.

Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:

Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis:
Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter
nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kipšą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka:
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K.
Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
LJžs. Delegatūra. ■ priemones toouieia, visuo

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis. Lithu- menės protas lėkštė ja. Tele- 
’ anian House, I Ladbroke Gardens, London. W II, Gr. vizija, nors ir daug naudos

nes čia pilietis ne tik girdi, 
bet ir Įvykius mato be jokių 
pastangų,

Deia. New Yorke sušauk
ta laikraščiu leidėjų ir žur
nalistu konferencija konsta- 

i tavo, kad, nors informacijos 
■ priemonės tobulėia.

Britain.
o iri
—' Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė.

leidžia savo slaptus žuma- tucijose. ! 54,284. Sužeista 297,258. cicero m goeso.
lūs ir bando organizuotis Homoseksualizmą iki šiol dingo be žinios 1,204 ir pa-
net į atskirą partiją ar bent laikė nusidėjimu ir bažny- teko į nelaisvę 462. Keleivis, 636 Broadway, So. Boston. Mass. 02127.

Teikdama, nesrali atstoti nei 
knygos, nei laikraščio, kur 
įvairūs klausimai nagrinėja
mi daug išsamiau ir plačiau. 
Bet dabartinis žmogus, tau
pydamas laiką kitiems rei-

riami milionai dolerių. Ame
rikos laikraščiu leidėjų są
junga per paskutiniuosius 10
metu išleido 48 mil. dolerių 
tik 3 milionams mokiniu iš
mokyti geriau skaityti. Kiti 
milionai skiriami laikraščių
lygiui kelti, jų reklamai ir 
panašiems reikalams, bet re
zultatai vistiek nėra džiugi
nantieji. Televizijos žiūrovų 
skaičius didėja, o laikraščių 
skaitytojų — mažėja, ir jau
daug žymių spaudos organų 
turėjo užsidaryti.
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KAI SKAITO BAN^ 

TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Tą visą LF sąjūdi Ne\v, 

Yorke akina didelis LF rė-Į 
mėjas dr. Juozas Kazickas.1 
Savo aukštaitišku gyvu bū- ( 

Šių metų gegužės mėnesio du, gyvenimiška išmintim ir! 
pirmoji pusė New Yorke ei- bendrai — autoritetu šiuo! 
na iš dienos dienon gyvame metu jis yra vyriausias koor-1 
Lietuvių Fondo ženkle. Iški-: dinatorius. Tai valinga vyk-! 
lęs sąjūdis reiškiasi trim domų darbų ranka ir žvali, 
aiškiais pavidalais: fondui akis — ką parinkt kuriam 
naujų narių gavimo vajumi, darbui, kam pagelbėt, kur 
šaukiama narių konferenci- paragint, Įtikint. Tik iš to gi 
ja ir ruošiamu iškilmingu jr kyla sąjūdžiai! 
banketu.

LIETUVIŲ FONDO 

SĄJŪDIS NEW YORKE HOSP-TAį-

Šis sąjūdis Įsižiebė ieško
jimu, kvietimu naujų šir-! 
džiu, telkimu daugiau žmo
nių stoti i Lietuvių Fondą, ji 
daryti gyvesni, sparčiau au
ganti pinigais ir galingesnį!

Ant. Dir.

HARTFORD, CONN.

Buvo gražus Aido choro 

koncertas

Gegužės 2 d. buvo Aido

Feeą

N!

Šen. Eriuard Kennedy aiškina, kaip pakilo prekių kainos, 
algas, gydytoju ir ligoniu tarifai. Pačioje grafikos vin 
šūnėje yra ligoninės, kurios per paskutiniuosius metus 
savo tarifus pakėlė trigubai.

'-CONSUMER 
PR.’CES

1

kapitalu. Lietuviu Fondą, , t ... , . , :
skiria dar gerokas tarpas iki ehoro įetu'lskl-‘ 5laln'i kon-
užsibrėžto pirmojo miliono. | c,el tas: ]bu™ *»-

i dėtų ir negirdėtų dainų. Jų.
ir New Yorko lietuviams 7 naujos buvo dabar Lietu-'
skirtoji prievolė dar nėra voje sukurtos. Gražiai dai- Uoliai ruošiamės gegužės 23 savo 25 metu sukaktį nuosa- 
pilnai išpildyta. Ši^prievolė navo vyrų ir mišrus chorai,1 banketui ’vose Patalpose Shrewsbury.

x orj.a2iausiai moterų. :

WORCESTERIO NAUJIENOS

laukė stipraus šių metų už 
simoiimo. kuri kaip tik
vykdo N.Y. Vajaus Komisi- Akomponavo amenk 
ia. vadovaujama’jaunatviš- Rogers. Spausdintų progra- 
kai. deramai ir paveikiai mų nebuvo, pranešinėjo pats 
inž. Antano Sabalio. dirigentas J. Petkaitis, bet

S jo žodžius nevisi girdėjo.
Šie vaiaus sudėtinė ir la

bai svarbi dalis yra šaukia- Po koncerto buvo šokiai 
ma LF narių, gvvenančiu ry- ir vaišės. Dalyvių buvo apie 
tiniame Amerikos pakrašty,; 200.
konferencija geeužės Malonu buvo chore matv-v
15 d. (šeštadieni) 9 vai. rv- ti naujų jaunų veidų —Ma
to International Hotel ( prie Į šiotaitę, A. Dziką, V. Nenor-

- ; Minėjime dalyvavo žymių
Gegužės 2 d. buvo SLA valstijos ir miesto pareigū- 

57 kuopos susirinkimas. Ja- mL
me tarp kitų reikalų buvo į * ost(! Ya<*as .vra incas 
tariamasi ir apie banketą' Luiraciejus. 
muz. Jonui Dirveliui ir jo
žmonai pagerbti. Banketas 
bus gegužės 23 d. 1 vai. po 
pietų Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje. Norima, kad jis būtų; 
kuo sėkmingiausias.

Mirė

Kennedv Intem. Airport,
New. Yorke) patalpose.
Nors tai bus tik dalinis na
rių suvažiavimas, tačiau ja
me dalyvaus LF taiybos pir
mininkas dr. G. Batukas, 
valdybos pirmininkas dr. K. 
Ambrozaitis, valdybos iždi- i klubo 
ninkas, investacijų ir pelno • Montrealio

tą. Tai jaunosios 
veiklūs nariai.

kartos

Laukiame kanadiečių 

jaunimo koncerto

Gegužės 22 d. Lietuviu
sale ie

Šiomis dienomis mirė 
Kristinaa Miškinienė, a. a. 

■ Igno Pigagos sesuo, paliku- 
j si liūdinčias dukteris Okle-

Iš bilietu tvarkytojo suži- ra!tien«. ir. Adomaitienę su 
' šeimomis, ir Adolfas Tamu
levičius. palikęs liūdinčius 
sūnų inž. Edvardą ir 3 duk
teris su šeimomis.

LIETUVIŲ FONDO NARIAMS

Massachusetts, Nevv Hampshire, Connecticut, New York, 
New Jersey, Pennsylvania, Delavver, Maryktnd vai. ir D.C.

KVIETIMAS

š. m. gegužės 15 d. (šeštadienį) yra šaukiama Lietuvių 

I'ondo Atlanto pakraščio narių KONFERENCIJA Nevv Yorke. 

kurion prašome atvykti visus narius.

Konferencija įvyks International Hotel patalpose ( prie Ken
nedy International Airport) šia tvarka:

10:00-11:00 vai. ryto— narių registracija.

11:10 vai. ryto — konferencijos atidarymus, prezidiumo ir 
rezoliucijų komisijos sudarymas.

11:30 vai. ryto — LF Tatybos pirmininko. Valdybos pirmi
ninko. Investicijų komisijos pirmininko. Pelno paskirstymo 
komisijos pirmininko pranešimai. -

Po pranešimų — konferencijos dalyvių klausimai, svarstymai, 
siūlymai ir rezoliucijų priėmimas.

Konferencijos eigoje numatoma padaryti 1 valandos pertrau- t
ka pietums ir konferenciją baigti 5 vai. po pietų.t /«

Po to visus konferencijos* dalyvius maloniai kviečiame į tame 
pačiame viešbutyje ruošiamą BANKETĄ, kuris prasidės cock- 
tail'iu S vai. vakare.

Konferencijos viešbučio adresas: International Hotel, On Y 
Kennedy Internationa) Airport, Jamaica, Nevv York 11430, Tel. 
(212) 995-9000.

Iš lėktuvų stoties į viešbutį yra nuvažiavimas be mokesčio. 
Skambinti — Airport direct service telefonu 59092.

IKI MALONAUS PASIMATYMO!

Dr. J. Kazickas Dr. R. šomkaitė Inž. A. škudzinskas

LIETUVIŲ FONDO ATLANTO PAKRAŠČIO TARYBOS NARIAI

I

I

AMERIKOS LIETUVIU

TARYBOS NAUJAS 

ADRESAS:

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

Tel. 7756900 ir 778-6901

INTERTRADE 
ENPRESS CORP. 

pirmoji jvms pasakė, o 
d u bar ir jūsų giminės 
patvirtina, kad specialūs

rublių 
c-ertifikata i

nota. kad jau parduota 200 
bilietų.

Kuopai i pagalbą atėjo ir 
Lietuvių klubas, duodamasi 
veltui salę. Klubiečiai smar
kiai platina ir bilietus. Mat, 
J. Dirvelis yra buvęs klubo

koncertuos iš' pirmininkas net 27 metus ir

x I

PADĖKA

Kovo 26 d. Miamy, Fla., 
i mirė mano nepamirštama 
žmona Ona Bukienė. Ji buvo 
pašarvota Kingo laidotuvių 

Zigmas Snarskis, Pianas įstaigoje. Iš ten kovo 29 d.Į

Norima pasikviesti 

Grandinėlę

IŠ URUGVAJAUS 

PADANGĖS

Nauja Kultūros draugijos 

vadovybė

. ................. .. atvykęs jauni- labai giaziai jam \ac ovavo., Račiukaitis, PranasStanelis, buvo nuvežta Į Philadelphi-1 Viena seniausių, seniau
paskirstymo komisijų pirmi- mo sambūris, kurio 50 abie- . J Vincas Dabrila suka galvas, • pašarvota Romano laido- nei prieš 40 metų liberalinių
nmkai, padarydami praneši- jų lyčių narių gražiais šoks, Lietuviai karo veteranai kaip sutelkti lėšų Grandinė- tuvių Įstaigoje ir kovo 31 d. idealistų įkurta, Urugvajaus

bus. tų darbu sėkmę ir iki- 
šiolines pasekmes. Toje kon
ferencijoje LF nariai turės 
gerą progą pažinti Lietuviu 
Fondą iš arčiau, klausimais 
gauti rūnimu papildomų žf- 
niu ir įžvalgiais siūlymais 
padaryti pati Lietuviu Fon

jų lyčių narių gražiais šoks, Lietuviai karo veteranai kaip
dainuos ir gros seniausiais taip pat daug gelbsti nes jų lės sambūriui i VVorcesterį pįiidota’šv/kryžaiuš kapi- Lietuvių Kultūros draugija, 
lietu,iu instrumentais, kuriu taipe yra nemažai burusių atsikviesti. čianHien sutraukusi visus
mes nevisi esame matę ir gir- J- Dirvelio choro ir orkestro 
dėję. Todėl nepraleiskime nai'iu 
tos progos, ateikime jų me
no pažiūrėti ir pasiklausyti.

Iš mūsų Gintaras vvks i«. v *.
Bostoną, kur kitą dieną, ge

da svaresniu lietuviškos iš- ^tizės 23 d. 3 vai. jų koncer- 
eiviios gyvenime. tas Bus So. Bostono Lietuvių

Piliečių dr-jos salėje. ,
j

Kitos naujienos t
SLA kuopos finansų sek-; 

retorium išrinktas inž. L.; 
Kaneckas.-

Banketo meninę progra
ma atliks vietos žymūs solis
tai. Gros D. Šimkaus skam
bus orkestras. Kalbės žvmūs 
svečiai iš Nevv Yorko ir Bos
tono.

Jeigu visi vieningai dirb
tų, nesunku būtų tai Įvykdy
ti.

Kitos naujienos

Majoras Ronaldas Žali-

nese. šiandien sutraukusi visus
Nuoširdžiai dėkoju Mia-! kol?ni> L

mio Lietuviu Piliečiu klubo «retas' vls t01b.ul^a- Tai 
nariams ir Moterų Sociali- ™al Pareiškė kai senosios 
nio klubo narėms už gėles, ka'^s Paminkai eme uz- 
L.R.K. Susivienijimo narėms lelst? vad“7 Par^ 
už aukotas mišias, visiems ?.os,os kartos a«ovan,a'
Miamio bičiuliams, kurie da- J?ems vad°™“t‘,

- buvo atremontuotos patal-

Lietuvai yra geriausia 
d o v a na.

Specialūs rubliai yra ke
turis kartus vertesni už 
paprastus rublius. Už 
juos giminės gali pirkti, 
ką tik nori už dali kai
nos, tiksliau — už ket
virtadalį ar net pigiau. 
Kaikurios ’ prekės yra 
įkainuotos taip pigiai, 
kad vieno dolerio vertė 
lygi 10 rubliu.
Rašykite ar ir telefonuo- 
kite, o mes tuoj pasiųsim 
veltui naują iliustruotą 
katalogą. Jūs įsitikinsi
te. kad specialūs 
rubliu c e r t i fi
li a t a i yra geriausia 
dovana.
Pristatoma per 3-4 sa. 
vaites.
Kaina: $2.13 už vieną 
specialu rublį.
Jokiu kitu išlaidu!
Pasiųsti galite betkoki 
kiekį.

Pilna garantija.

UžSAKLKITE TUOJAU 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

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

LABAI SVARE U

AUTOMOBILIAI
MOSKVIČ 408 IE-S2S75 
MOSKVIČ 412 IE-$2995 
ZAPOROŽEI' ZAZ 966

$1895
Tik labai ribotas kiekis, 
todėl nelaukite ir 
tuoj užsisakyki t.
Mes esame specialistai 
užsakyt kooperatyviniam

bu ta m.
Prašykite mūsų katalogo 

veltui

Ši konferencija vvks dr. 
J. Kazicko, dr. R. Šomkaitės 
ir inž. A. Škudzinsko — tri- 
iu rytu pakraščio LF tary
bos nario — naunksmėie. o 
šiems trims tarvbos nariams 
pap-fllbini darb» atlieka ko
misija. vadovaujama A. Dir- 
žio ir Mauruko.

mas antrų kartų sugrįžo iš lyvąvo šermenyse, atsiuntė
Vietnamo. Jis yra vedęs ak- gelių, aukoio misiąs. _ užmegzti tampresni rvšiai

Kas atvyks i banketą, mie- torę Judy Clark. į Dėkoju karsto nesejams. su kaim^niniu Valstybi^lie. i
lai sutiksime ir priimsime.. »** j Degingas esu drg. Tvaro- tuviais. ‘
Kviečiami visi.

Klubas planuoja šios va-Į 
saros gegužines. Lietuvių! 
parkas Glastonburyje jau' balandžio 
sutvarkvtas. čia gegužines j

Veteranai minėjo 25 metų 

sukakti

Lietuviai karo 
25 d.

Seniau visose sueigose nams, mane priglaudusiem 
matydavome i)ominiką Ma- atvykusį Philadelphiją, bro- šių metą kovo 14 d. Įvy-I 

į žeiką, Mykolą Žemaitaiti, t liui Ingui, brolienei Pranei, j kusiame narių susirinkime 
Vincą Ašmer.ską. Joną Kie- sūnėnui Juozui, mane pasi- buvo išrinkta vėl iš jaunųjų 
lą, bet dabar nebematome: tikusiems aerodrome, bro- šitokia valdyba: pirm. Fe- 
amžiaus našta spiria juos liui Jonui, brolienei, sūnėnui liksas Grigas (sūnus),,-vice-

veteranai verčiau laikyti arčiau savo, ir jo dukrelei Marytei, pus
atžymėjo namu. broliams Antanui su žmona.

pirm. dr. Vytautas Bagurs- 
kas, sekr. Adelė Jaskelevi-

Aido choras smarkiai dir-i 
ba. ruošiamasis JAV ir Ka-’ 
nados lietuviu dainų šventei i
iepos 4 d. Chicagoje.

V.M.K.

1 .

f

Linda Jonės. 18 m., buvo suimta s

Šio LF New Yorke sajū
džio kulminacinis taškas bus ruošia ne tik Hetuviai. 
šiame pačiame viešbutvje 
ruošiamas konferencijos die
nos vakare banketas 
i kurį yra kviečiami visi 
konfererciio«! dalvviai ir' 
šiaip plačioji New Yorko vi
suomenė.

„ , . . CONCORD, N.H.
Banketo metu menines

dalies fone bus įteikiamos A Eerno,as_laikraštininkų; 
premijos, kuriems jos skir- j
tos, kurių tarpe yra ir Rašy- unijos pirmininkas 
tojų Draugijos š. m. skirtoji
poetui K. Bradūnui. ' Associated Press Concor-

, do biure dirbantis Adolfas!
Ši banketą organizuoja Bernotas, 30 m. amž., yra iš-Į

Banketo Komisija, kuriai rinktas American Newspa-Į 
vadovauja LB N.Y. apvgar- per Guild šiaurinės N. Ang-Į 
dos ir N.Y. A.L.T.-os. t. y., i Hjos skyriaus prezidentu. _ i 
dvigubas pirmininkas, šioje Skyriui priklauso AP ir Li 
srityje turįs nepralenkiama DPI New Hampshire, Ver- Washingtone demontstruojant, 
patvrima ir šaunia ambicija monte ir Main* dirbantieji pr.es karą ir susituokė suimtųjų 
— Aleksandras Vakselis.' | laikraštininkai

J. Krasinskas

Lesiie Bacon >uimta. kaip jta_ 
riama dalyvavusi sąmoksle iš- 
progdinti Wa>hingtone vyriau

sybės pastatu- Apklausinėjama
teisinosi, kad nieką apie tai ne- 

l žinanti.slot y k loję.
K

• jų dukrai Onutei Ervinienei; čiūtė, sekr. padėjėjas Jonas 
ir jos vyrui, pusbroliui Anta- Blaževičius, ižd. Romas Ma- 
nui ir jo šeimai, pusseseriai čarskas, ižd. padėjėjas An- 
Brorei Emorev ir jos vyrui, j tanas Zupka ir naiys Adol-' 
svainei M. Jurkštienei. atvy-! fas Debesis.
kušiai iš Kanados ir daug

' padėjusiai man sunkiomis 
dienomis Miamy ir Philadel
phijoje.

Nuoširdi padėka Tvaro-
nams uz savo namuose su-
rengtą mano brangiosios O- 
nutės 4 savaičių mirties pa
minėjimą.

! Nuoširdžiai dėkoju vi
siems, kurie velionę lankė 
ligoninėje ir stengėsi pa- 
lengvinti jos skausmus savo 
paguodos žodžiais ir gėlė-į 
mis.

Dar kartą ačiū visiems. 
Liūdintis vyras

i Petras Bukis

Linkime naujajai valdy
bai sėkmingai žengti draugi-Į 
jos pionierių keliais, naikin- * 
ti piktžoles lietuvių kultūri
niuose dirvonuose.

Albinas Gumbaragis

M1LFORD, N.H.

Lietuvis — daržovių 

augintojų pirmininkas

N. Anglijos daržovių su

imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOJ
IMPERIJA SOViEl U 

RU51JA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
oroliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl.. kai-

gintojų draugija savo prezi-' na — $5 00 
dentu išrinko Williamą Ro-,’ Lietuviškai angliškas žo-
donj. didžiausio ir pavyzdin

! go N. Hampshire daržovių 
ūkio savininką.

dvnas. Viliaus Peteraičio. H 
laida, dauriaii kaip 30.000 

! žodžių, 5SG psl.. kaina $7 00.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Dirbęs visuose baruose

Muzikologas Juozas Gaud
rimas Literatūros ir Meno 
žurnale gegužės 1 d. taip 
pavadino savo straipsni, ku
riame iškeliami Chicagoje 
gyvenančio ir jau 80 metų 
amžiaus sulaukusio muziko 
Juozo Žilevičiaus nuopelnai 
lietuvių muzikai Lietuvoje 
ir JAV-se. Straipsnis baigia
mas šitaip:

"Gražios sukakties proga 
sveikiname jubiliatą ir dėko
jame už visa, ką jis padarė 
gera lietuvių muzikai.“

M. Petrausko archyvas 

nepražuvo

Literatūra ir Mena 
žės 1 d. rašo, kad surastas 
kompozitoriaus Miko Pet
rausko archyvas, kuris buvo 
atiduotas Kauno Vytauto D. 
universiteto bibliotekai. Da
bar paaiškėjo, kad tas archy
vas — 193 vienetai —išliko 
nesunaikintas. Jame yra o- 
perečių Adomas jr Ieva,
Vaikas ar m ergelė, Velnias 
išradėjas partitūros,
čių Prieglauda, Užburtas ku-! Gudelio 
nigaikštis ir kt. klavirai ir kt.
Yra ir M. Petrausko revoliu
cinių dainų rankraščių.

gegu-

Vilniaus valst. filharmo
nijos simfoninis orkestras š. 
m. kovo mėn. buvo išvykęs 
gastrolių į Ukrainą. Šalia 
Beethoveno, Ravelio ir ruso 
Ščedrino veikalų, ukrainie
čiams dar buvo groti M. K. 
Čiurlionio ir V. Barkausko 
simfoniniai kūriniai. Kon
certuose dalyvavo ir operos 
solistė N. Ambrazaitytė, 
Shopino konkurso diploman
tė E. Elinaitė ir violončelis
tas D. Geringas.

Lenkijos valst. leidyklos 
institutas neseniai išleido 
lietuvių poezijos rinkinį 
"Dainos ir žvaigždės“. Ji pa
rengė L. Levinas ir lietuvių 
literatūros vertėjas Z. Sto- 
berski. Paskelbta kūryba šių 
rašytojų: K. Donelaičio. J. 
Marcinkevičiaus, J. Deguty
tės. E. Mieželaičio, Vyt. Ma- 
čiuikos, be to. V. Mykolai
čio - Putino, B. Sruogos, V. 
Montvilos, S. Neries, T. Til-

KAZYS ŠKIRPA j

Pasipriešinimo kovos 
iniciatyva

(Tęsinys)
Kaip vienas pirmųjų Lietuvos 'kariuomenės kūrėjų- 

savanorių ir buvęs 1918-1920 metų kovų už Lietuvos ne
priklausomybę aktyvus dalyvis, aš negalėjau likti nuo
šaly nuo to mano buvusių kovos draugų sielvarto ir rū
pesčio, kaip Lietuvą gelbėti. Nors anuo metu nebuvau 
krašte, o atsakingose Lietuvos dipl. atstovo pareigose Ber
lyne. tačiau jaučiau, jog kažkokia neatlaikoma vidinė

jėga liepė man surizikuoti nuvykti j sovietų okupuotą 
Kauną pasimatyti su savo buvusiais kovos draugais ir su 
jais aptarti, kaip turėtume nusistatyti ir ką daryti aki
vaizdoje Lietuvą ištikusios didžiosios nelaimės. Man bu
vo aišku, jog Maskvos-Berlyno paktas teturėjo labai trum
pas kojas, kad jis buvo grynai politiškai šantažinio po
būdžio ir kad jis ilgai neištvers. Todėl buvo tvirto pagrin
do tikėti, jog, minėtam paktui sužlugus, galėtų susidaryti 
Lietuvai palankios aplinkybės nusikratyti sovietų jungo 
ir atkurti Lietuvos valstybės suverenumą.

Kai birželio 24 d. gavau prof. Krėvės-Mickevičiaus 
šifruotą telegramą, kad atvykčiau "tarnybos reikalais“ į 
Kauną, galėjau pasinaudoti kaip proga savo minėtam tiks
lui, turėdamas jau aiškią koncepciją, ką. nuvykęs i Kauną, 
galėčiau ten savo buv. kovos draugams patarti bei kokių i 
ga irių jiems pasiūlyti.. Tačiau, norėdamas patikrinti, ar 

vvčio, A? Venclovos’’ E. Ma- ano meto ™sų-vokiečių santykių padėti buvau teisingai 
tuzevičiaus ir kt. Iš'viso at- Įvertinęs, buvau dar prieš tai, rodos, birželio 20 d., pa
stovai! jamas 41 autorius.

Kailu su M. Petrausko ar
chyvu rasta spausdintų gai
dų J. Tallat-Kelpšos. S. Šim
kaus, J. Gruodžio ir kt. Jų 
tarpe — Vinco Kudirkos 
mazurka su autoriaus para
šu.

Žemės ūkio mokslų 

daktaras

Neprikluasomoj Lietuvoj 
išsimokslinęs agronomas 
Petras Vasinauskas Dotnu
vos Žemdirbystės Mokslinio 
Tyrimo institute apgynė di
sertaciją "Žemdirbystės te
orija ir praktika Lietuvos 
TSR“ ir gavo žemės ūkio 
mokslų daktaro laipsni.

kvietęs vieną nacių pailijos veikėją, savo pažįstamą daug 
metų, papietauti drauge su manim "Eden“ viešbutyje.•

ibiei?ta.še°v Ti Budapester Str., nepertoii nuo Lietuvos Pasiuntinybės J 
knvoa^ ^albumas! buvo ^r* ^eorg Leibrandt, vienas iš artimesnių von Į 

Kuršių Nerija“.' Įžangoje ?Rozenbergo bendradarbių. vėliau tapęs Rytuose Užimtų Į 
pateikta žinių apie Kulšių? Kraštų ministerijos centrinio skyriaus direktorium ir ėjęs 1 
Nerijos gamtinę, geografinę tos ministerijos generalinio sekretoriaus pareigas. Ture-i 

damas galvoj mudviejų seną pažintį ir draugiškus santy- ■ 
kius. pastačiau jam precizišką klausimą, ar yra vilties: 
susilaukti, kad Reichas suduos sovietams smūgį, ir kada' 
to būtų galima tikėtis? Dr. Leibrandt į tai atsakė:

Viršuje dešinėj Alan Shepard, pirmasis JAV’ astronautas. 
Kairėje raketa, kuri jj iškėlė Į erdvę 1961 m. gegužės 5 d. 
Vidury prezidentas John Kennedy prisega Shepardui 
medali. Apačioje prez. Kennedy kalba jungtiniame atsto
vų rūmu ir senato posėdyje 1961 m. gegužės 25 d., kur 
tarp kitko pasakė, kad tikis, jog ne vėliau kaip po 10 me
tų žmogus nusileis mėnulyje ir sugrįš į žemę. Kaip žino
me, tai įvyko greičiau, negu prez. Kennedy tikėjo.

PABALTIJO SKYRIUS 

KENTO UNIVERSITETO 

BIBLIOTEKOJE

Piieš kelis mėnesius Kent 
i valstijos universiteto biblio
tekoje įsteigtas Pabaltijo 
tautų skyrius, šio skyriaus 
pagrindinis tikslas yra su
rinkti kiek galima daugiau 
medžiagos apie Lietuvą ir 
kitus Pabaltijo kraštus. Ligi 
šiol yra surinkta per 1.000 
lietuviškų knygų. Renkamos 
ne tik knygos, bet taip pat 
jubiliejiniai leidiniai, laiškai 
iš Lietuvos, imigracijos do
kumentai bei kiti naštai, lie-
čiantieji lietuvių reikalus.

šis skyrius Kente, kaip ir 
Pasaulio lietuvių archyvas, 
Alka, Balzeko muziejus, Šv. 
Kazimiero knygynas bei 
Pennsylvanijos universite
tas, bus dar vienas svarbus 
lietuviškos medžiagos cent
ras, kuris bus prieinamas vi
siems, norintiems rašyti 
mokslinius darbus apie Lie
tuvą.

padėti. Santrauka ir iliustra 
cijų sąrašas pateikti anglų 
ir rusu kalbomis.

Iš žymesnių anksčiau iš
leistų P. Vasinausko veika
lų galime pažymėti šiuos: 
Agrotechnika, Žemės dirbi
mas. Sėjomainos. Žemės kul
tūrinimas.

Gavo kalbų mokslų daktaro 

laipsnį

Vilniaus universitetas su-i 
teikė filologijos mokslų dak
taro laipsni docentui Vincui 
Ui bučiui, apgynusiam di
sertaciją apie dabartinės lie
tuviu kalbot
clarvba.

Vilniaus "Lietuvos“ an
samblis š. m. kovo mėn. 
gastrolių buvo išvykęs i Ka
reliją, be to, dar lankėsi 
Murmanske, Archangelske, 
Jaroslavlyje, Ivanove, o ba
landžio mėn. pradžioje kon
certavo Maskvoje, ten vykus 
24-jam Sovietų S-gos kom.
partijos suvažiavimui.

* * *
Vilniuje įvykusiame tre

čiame Kinemotografininkų 
sąjungos suvažiavime buvo 
priimtas nutarimas, panašus 
ir nutarimams rašytojų bei 
kitų kūrėjų tarpe, — kulti 
tokius kūrinius, kurie "vaiz
duos mūsų bendraamžius“, 
jų didvyriškus žygius“, ki
tais žodžiais tariant, komu
nistus, jų darbus.

(ELTA)

RŪTA LEE PAKVIESTA 

MASKVON FESTIVALIN

Amerikiečiu laikraščiai ra-c
šo, kad filmų ir televizijos 
aktorė Rūta Lee pakviesta 
Maskvon dalyvauti tarptau
tiniame filmų festivaly, ku-

daiktavardžių ris rengiamas liepos mėnesi.

Rūta Lee vra Kanados bė
Tai šeštasis Lietuvos kai- tuvaitė Rūta Kilmonytė. jau 

bininkas, kuriam suteiktas į gana aukštai Hollyvvoode iš- 
daktaro laipsnis. Kilusi.

* * *
Ji pakvietimą priėmusi. 

Lee pakviesta tarpininkau
jant Donatui Banioniui, ku
ris vadinamas sovietiniu fil
mų žvaigžde.

Rusai siekia kuo daugiau 
iškasti gintaro Baltijos jūro
je. Neseniai pradėti darbai 
įrengti naujai Kaliningra
do (Karaliaučiaus) gintaro 
kombinato kasyklai. Pernai
minėtas kombinatas papuo- "Laisvės mintis nemiršta. 
šalams panaudojo 458 tonas; kryžiuoti! Kai visa tauta su- 
gintaro. Naują kasyklą ma- pranta- kad mirti dėl laisvės 
noma galutinai užbaigt 1974 —garbė, o gyventi vergijo- 
metais ir tais metais gintaro, je—gėda, tokios tautos ne
gauti iki 1,150 tonų per me-į pavergsi!“ 
tus ii- daugiau. Rusai’ patiki- TaiP pasakė vokiečių va
ra, panaudoję ir Tass agen-i dui Sachsei lietuvių valstie- 
tūrą: gintaro atsargų ture- čių sukilėlių vadas, kryžiuo
sią pakakti dar ilgiems me- čių klasta pagautas prie Ka- 
tams« raliaučiaus pilies.

— Dėl to negali būti jokios abejonės. Politiškai tas 
klausimas išspręstas. Strategijos dalykas, kaip ir kada tą i 
sprendimą įvykdyti. i

Nors šį nedviprasmišką atsakymą dr. Leibrandt davė 1 
man labai slaptai bei manim pasitikėdamas, jog neišsi
plepėsiu, tačiau, kiek pagalvojęs, dar pridėjo:

— Jei ryšium su mudviejų susitikimu pasklistų kokių 
nors gandų, tai tuojau bus dementuota, kad tokia tema 
iš viso nebuvome kalbėję.

Čia taip pat yra planuoja
ma numiKroiiimuoti visus 
lietuviškus laikraščius ir žur
nalus. šitokios medžiagos 
trūkumas jau seniai yra jau
čiamas, užtat šio Pabaltijo 
skyriaus organizatoriai yra 

’ pasiryžę mikrofilmavimo 
\ darbą kiek galint greičiau į- 
! vykdvti. Mikrofiimavimas 
i bus atliktas vienos komerci- 
I nės kompanijos, ir šie filmai
bus prieinami visiems.

Žinoma, mikrofiimavimas
yra labai brangus, ir dėl to
prašome visus lietuvius šį

. svarbų užsimojimą paremti.
• Kai mokrofilmai išeis į apy-
i varta, išlaidos sumažės.-
! Šiam reikalui yra įsteig
tas Kent vaslt. universitete

* , fondas, ir jau gauta aukų.
IŠEIVIJOS KULTŪRINĖ nės ir medžiaginiai ištekliai Prašome visus prisidėti 

naudotini masiniam lietuvy- Prlę 510 sv arbaus lietuvy oės 
; bės palaikymui ar kūrybi- išlaikymo darbo. Čekius pra- 
! nės kokybės vystymui ir iš- . some rašyti:

važiavimo metu, gegužės 29 pa^muR ■ K.S.U. Foundation Li
d. vakare, Chicagoje, Mid;

POLITIKA

Lituanistikos Instituto su-(

Kokios rūšies kultūriniam thuanian i- und
America Inn, 50001 W?79th! reikalam skirtinas pirmaei-: 
St., įvyks JAV LB Centro ' lis. kuriems antraeilis dėme- '
valdybos rengiamos svarsty- 
bos, tema: Išeivijos kultūri
nė politika.

svs?
Į tas svarstybas kviečiami

ir juos siųsti:
Lithuanian Section 
Baltic Room (1112) 
K.S.U. Library 
Kent State University 
Kent. Ohio 44242.

Daugiau informacijų gali
ma gauti tuo pačiu adresu.

J.C.

Užtikrinau dr. Leibrandtą iš savo pusės, jog mokėsiu 
išlaikyti diskreciją ir kad sakytą klausimą, Lietuvai taip Svarstvbom vadovaus 
svarbų, pastačiau ne kokiai provokacijai ar spaudos šen-' Kęstutis * Keblys, pranešė-' 
sacijoms. : jai — Aidų žurnalo redak- į

j torius dr. J. Girnius, Lietu-!
Nuvykęs birželio 25 d. į Kauną, galėjau ten iš visų J vių Fondo Centro valdybos;

su kuo tik teko politiniais klausimais išsikalbėti, patirti j pirm. dr. K. Ambrozaitis,! redagavo dr. Antanas Ku-
vieną ir tą pačią nuomonę, jog Lietuvos išsigelbėjimas iš į Metmenų žurnalo redakto-į čas, 639 psl., kaina $10. Iš- Į | |g
Sov. Rusijos nagų būtų įmanomas tik tada. jei Hitleris j rius dr. V. Kavolis ir JAV Įleido Juozas Kapočius, spau-; IV li&ij
pasuktų vokiečių karo jėgas prieš slaviškuosius lytus, kad J LR švietimo tarybos pirm.'dė Lietuvių Enciklopedijos!
sunaikintų ten siautusi bolševizmą. Neutralumo opiumas, mokytojas J. Kavaliūnas. : spaustuvė. Į .
’ • * • - i R j v- i f- • Bus svarstomi šie klausi- Ar buvo visuotinis tvanas,Kuriuo smetonine krašto vadovybe buvo suparalyzavusi J j;i A. ,.......... ...... ... T^_ į gų pS] kaina 9 5 centai

f . Materialistiškas
Kokiose mažiausiose salv-i

Lietuvos užsienio politiką, jau buvo visiems išgaravęs iš j mai
galvos. Taip pat niekas nebekvaršino savo galvos spėlio- į 
jimais apie tai, katra kariaujančioji pusė galėtų karą lai
mėti, kad pagal tai tektų orientuotis, kaip Lietuvai pasi
elgti.

, ' vra dr. i -
visi, kam tik 

i d omus.
šie klausimai

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Amerikos lietuvių istorija, f

gose čionykštė mūsų bend-s Kad ji būtų gyva, Emilijos 
ruomenė gali palaikyti kui-' čekienės straipsnių rinki-
tūrini veiksmingumą? I nys. Pauliaus Jui kaus iliust-

Kokias pastangas turėtu-i racijos. 413 psl. kaina $5. Iš- 
me dėti toms mažiausioms leido Vilties draugijos lei-

Visiems tada rūpėjo praktiškesnis, stačiai gyvybinis 
klausimas, būtent, — kaip galima greičiau nusikratyti so
vietinių įsibrovėlių į mūsų kraštą, kol jie dar nesuspėjo į Atsižvelgiant į išeivijos ri-, 
pridaryti Lietuvai sunkiai beatitaisomos žalos. Tokiomis botus medžiaginius išteklius 
aplinkybėmis ieškoti pritarėjų mano Lietuvai gelbėti kon
cepcijai nė nereikėjo: visų, kas tik nebuvo nustojęs tikėti 
Lietuvos išlaisvinimą, viltys ir akys savaime krypo i Lie
tuvos diplomatinį postą Berlyne. Taip buvo ne dėl to. kad 
kas būtų laikęs tą postą pranašesniu už kitus Lietuvos;
užsienio postus, bet dėl to. kad to posto padėtis buvo vie- b
nintelė tokia, iš kur buvo praktiškai Įmanoma pateikti re-I
alistinių Lietuvai atkurti gairių. Todėl tie, kuriems Lie-; infoimavo mane per vieną patikimą tarpininką, jog svars 
tuvos gelbėjimas rūpėjo panašiai kaip man. patys mane ' t°nias sumanymas sudaryti

salvgoms užtikrinti' dykla (6907 Superior Avė., 
Cleveland. Ohio 44103).

Perfection in Exile — 14
ir. palyginus, mažą kūrėjų contemporary Lithuanian 
intelektualų grupę, i kur mū- vvriters, parašė Rimvydas 
su dėmesys turėtų kiypti. tu- Šilbajoris, 322 psl.. kaina 
rint galvoje kokybinį kultu- 88.50. Išleido The Universi- 
rinį lygį? ty of Oklahoma Press, Nor-

Ar organizacinės priemo-man - Oklahoma.

80
istorijos

psl., kainasupratimas,
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai,

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl.. kaina 50 centų.

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

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

Tavo kelias į socializmų, 
(Leono Bliumo), 35 psl., 

i kaina 25 centai.krašte bendrinį vadovavimo
Kaune surasdavo, matydami reikalą su manim pasitarti ir . 01ganą — Lietuvos Tarybą, kuri veiktų slaptai, derintų j . ,. ..
tikėdamiesi gauti pozityvių patarimų, kaip laikytis ir ką ' visų pastangas pasipriešinimo kovoje prieš sovietų okupa-1 teorija,
daiyti. * CU3 palaikytų per mane ryšius su tebeveikusia užsieny i r įsenoj, psl.. Kama _o et.

'Lietuvos diplomatija. Prof. Petkevičius teiravosi mano' Socialdemokratija ir ko- 
Yienas iš reikšmingiausių mano asmeninių kontaktą- nuomonės dėl tokio projekto, klausė, kokia padėtis prezi- munizmas (K. Kauskio), 47 

vimų iš būsimo pasipriešinimo planuotojų buvo tas, kuri dento A. Smetonos, vokiečių internuoto Rytų Prūsijoje, ir P^L, kaina 25 centai 
padarė profesorius Tadas Petkevičius (mirė Lietuvoje), ar nebūtų įmanoma sudaryti su jo pagalba naują Lietuvos Atskirai sudėjus, jų kaina 
laikydamasis deramo atsargumo nuo bolševikų seklių, šis vyriausybę užsienyje. 33,05, bet visos kartu par-

i didysis Lietuvos patriotas ir pirmaeilis valstybininkas pa- f Bu-, daugiau) duodamos už $2.
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! Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

metų, kai Ženevos konferen
cijoje Viet-Namo valstybė 

; buvo perskelta pusiau ir i 
i pietinę jos dalį Amerika tuo- 
• jau pradėjo siųsti karinių 

. į jėgų diktatoriui Ngo Dinh 
f ; Diemui remti. Buvo aišku.

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Keleiviui aukojo:

MARU U ANA IR 
ALKOHOLIS

I

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MiCHELSONAS

Marijuana yra cheminis 
junginys, randamas mūsų' 
žinomos kanapės (Canabisj 
inde.) lapuose ir žieduose. ’ 

N.Y., P. Korla, Schenackta- Ji auga visur, bet ypač gau-Į 
dy, N.Y., V. Jakutis, Wood- šiai Meksikoje, Indijoje ir1

i . . , . ...... land, Ont., Y. Nemura, Till- kituose šiltuose kraštuose?;pr.es komuninę Kiniją Ir ., kla,t Ra „
prezidentas \ixonas aną,; Cemel.-avh. NJ.. ,1. Vens- se marijuanos kiekis yra di-

. . ... , . .. ... , 4 kūnas. Anglija. J. Rimavi- dėsnis, negu augančios sal-,reivių ištraukti is Vietnamo Woodliaven. N.Y.. O. tesniuose kraštuose. Marijų-1
^efe:£im“:..;?emaZlaU... 1?.a‘,P i Ogonotvsky, Gulfport, Fla.. anos lapai ir žiedai smulkiai j 

A. Grudzinskas,' Maynard, supiaustyti yra vartojami rū-j 
Mass., V. Kagulis. Rose- kymui cigarečių forma arba i 
mont, Que., A. Karaliūnas, dedami į pypkes.

V. Barkauska
Et. Pleasant. N.J.. T. Konci 
Brooklvn, N.Y.

kad VVashingtono vadovybė 
yra numačiusi pietinį Viet
namą savo karinei papėdei

Po $2: V. Patlon. Amold. 
Pa., S. Žvirblis, Brooklvn.

50.000 ginkluotų vyrų reikės' 
palikti, kol dabartinė to 
krašto valdžia tiek sustiprės, 
kad pati galės atsilaikyti, j r-t . |n
Prieš ką jai reikės laikytis? i __
Prieš savo žmones, kuriuos 
Washingtonas vadina komu
nistais. Bet kas jie bebūtų, 
komunistai ar visokie, aišku 
tik tiek. kad jie tai valdžiai

\Vashingtone demonstrantai prieš karą suvaryti į aptver 
tą lauką, mėgina išversti tvorą.Rūkantieji marijuana sa-j 

ko, kad jos vartojimas esąsl 
saugesnis negu alkoholio. ' 
Nuo marijuanos mažos do-l 
zės atsoranda gana maloni?

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

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

Ką tik gavome:Po $1.50: \\. Burniaus- 
kas. Amsterdam. N.Y., J. _ -

ua ues.sau jie tai v amžiai Bakanavičius, Brome, Que., ne™PP^tlnga “ 
priešingi ir gan ją nuversti. | ch jankevičius. lletroit, n?«t?’ka> kun laikosoi ilges-
O jei Amerika negalėjo josi Jlkh j Kirvelukis, \Vater- la,ka negu n.uo alkoh.oll°- 
sustiprinu per 10 metų. tai C ,, Į<antautas, MarlJuani» vartojantis zmo-,
aokm būdu JI galės sustiprė- Brockton, Mass.. J. Savage. ««»•..k,tS ‘’f*”, ?£-: 
ti dabar, kai Ameriką pre-s ; io ..t c p a' jaučiąs nei galvos skaudeji- 
zidentas paliks jai ginti tik j Aubum. Mass.. J.'Žaut- ™°- neI k>W. alkoholio suke- 
50,000 jankių? karas tinęs; Lawrence, Mass., P. Ži- a;ų Pa(lannnJ- _ 
eiti ir toliau, tėve, jeigu Wa-f ,;nąkas. Hpmat (’alif Nors marijuana nėra stip-,
shingtonas nenorės palikti , * ’ rus narkotikas ir nuo jos var-Į

tojimo dar galima atprasti,! 
bet ji labai greitai priveda į 
prie kitų jau daug žalingos-1 
nių narkotikų. Statistika ro-' 
do, kad 70-80 procentų nar-J 
kotikus vartojančių jaunuo-- 
lių pradžioje rūkė marijua-' 
ną. o vėliau jau priėjo prie!

ko padaryti. Amerikos inte- Mackie, Chicago. Ilk, J. Si- stipresnių net haliucinacijas j1 
iigentija protestuoja prieš sas. Brockton. Mass., A. Ma- geliančių nuodų, kartais j 
tokią būklę. Po visą kraštą cejūnas, Southington, Conn., ?.>kiam. Y«>totOĮUi atvedan-. 
ruošiamos protesto demonst- J. Mačionis. Mondsville, W. į cnį btaiJP^ 7 .

tvirtmti, racijos. 0rganizU0jami di- Va., C. Petrelis. Cambridge, . .Lvgmans alkoholio ir ma- 
,ska dp- džiausi žygiai i \Vashingto- Mass.. M. Strausas. Pate,- njuanos veikimą, tenka pa

ną. bet valdžia užsispyrus ir son. N.J., J. Pakudaitis. Chi- P™et1’ ka! ™anjuana tur,•
’ nieko nepaiso. Pasaulio opi- cago. III., F. Zavist, Chicago. dau2iau įtakos _ žmogaus!
' nija irgi nedaug jai reiš-'lll.. P. Jacob, La FlacheJ įo sprendi-,

kia. Jeigu ateinančiais me- Oue., J. Garionis, Akron. *. "•. a J' , °" * . Ae
tais būtų išrinktas tas pats Ont., ! valla “' nuosek,lus galvoj*-1
prezidentas, tai padėtis ga-‘ mas sumažėja, kai tuo tarp',
lėtų dar dauigau pablogėti.! Po $0.50: V. Pimenoyienė, alkoholis daugiau veikia. 
Galėtume susilaukti Trečio- Brooklvn, Mass.. J. Biretie-
jo Pasaulinio karo. tėve. Ir nė, Manchester, Conn., J. 
kaip aš matau, Pentagonas • Swietik, Yucaipa. Calif., J.

Vietnamo patiems gyvento- Į Po $1. v Mabvvtis, chi. 
jums jį sutvarkyti. Amerikos ■ , g Towers; Woods_
bombonešiai bombarduos ir lee, Ont. J. Jackus, Montre-

ir linksma i

ką gan— Nu, kas girdėt, Maik? žimerius atskridę 
Ar vaina dar nepasibaigė? žinot?

— Ar tėvas kalbi apie — Taigi, taigi. ”ką gali
Vietnamą? į žinot“? O jeigu žinot nega-

— Jessa. Ui. tai neturėtum ir
— Tam karui galo dar ne-' kad tokią milžinišką de

simato, tėve. j monstraciją surengė komu-
— Tai kodėl gazietos ra-inistai. Jie galėtų didžiuotis,

šo, kad kareiviai jau grįžta | jeigu jie turėtų tiek įtako 
namo? J Amerikos visuomenėj. Pat?

— Jų buvo perdaug tenai; ^ ask^nžJ°no policija sako. 
privežta, tėve. todėl dabar ! kad demonstrantų galėjo 
po truputį jų grąžina, ir laik- būti apie 175 tūkstančiai; o

naikins tą kraštą ir toliau. į al/Que;/A; M. Senkus. Eas- 
kaip naikina dabai . ‘ ton pa < p Styra, Toronto,

teiketų da- Ont., p. Dainius., New 
ryti, Maiki: Westminster, B.C., T. Biki-

— Mes, tėve, negalim nie- naitė, Chicago, 111., K. J.

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas. parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaira $5.00.

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl.. kaina $10.00.

Už laisvų lietuvi, parašė 
kun. M. Valadka. 409 pis., i 
kaina $5.00.

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

BUVO $4, DABAR TIK $2

naščiuose kasdien apie tai 
rašoma. Bet tai nereiškia, tė
ve, kad tas karas jau baigia-

jeigu taip sako policija, tai 
galėjo būti du tris kartus 
daugiau, nes policija tokių

si. Tai vra tik propaganda demonstracijų skaičių visa 
žmonėms migdyti. j da mažina. Spaudos kores-

— O kam tos propagan? pondentų apskaičiavimu, 
dos reikia? ! demonstrantų galėję būti a-

J pie 500 tūkstančių. Šitiek 
„ — Jos reikia tam kad'komunjs^ ^ve, Amerikoje 
žmonės tikėtų, jog~ Aaras; niekad nebuvo ir dabar ne
tikrai baigiamas ir nėra rei-;ra_ 'j otjėl aišku, kad ši didin- 
kalo dėl to protestuoti. Gali-; ga demonstracija negalėje 
ma net džiaugtis, kad mūsų būti komunistu dal bas, 
prezidentas taip išmintingai l — Olrait, 'tai pasakyk 
•veda šitą konfliktą prie ga-į kas ?a surengė9 
lo; ir todėl, kai ateis kiti pre-- — jį buvo ruošiama Viet-

nnVimoi irol i -i Inamo karo veteranų vardu 
tėve.

— O ar veteranai dalvva

zidento rinkimai, vėl reikės 
balsuoti už prezidentą Nixo- 
ną. Štai, tėve, kam dabarti
nė propaganda reikalinga.

— Nu. gal tas ir teisybė,! 
ale protestai vistiek nesi
liauja. Juk matei, kas aną
dien atsitiko Vašingtone. 
Kai pradėjo svietas iš visos! 
Amerikos į tą miestą traukti, 
tai važiavo treinais, armabi-

vo?
— Dalyvavo, tėve. Jie da

lyvavo apsirengę taip, kaij 
Vietname. Jų tarpe buvo ii 
sužeistų: be kojų. be rankų

— O kaip jie galėjo daly
vauti be kojų. Maiki?

. ..... — Tokius, tėve. kiti vete
liais, husais ir skrido rėpla-j ranaj vežiojo ant ratukų. Ki 
nais, ir "Vašingtonas tiek pri- - gj0 rankų: jų rankovės 
^įgrūdo, kad be mažko ne- kabGjo tuščios. Kaikurie bu- 
plyšo jo sienos. Gazietos ra-! vo 5unpgti į antrąjį Vyriau- 
>so.kad ir krabras mūsų pre-; sjojo tribunolo aukštą — 
zidentas nusigando. Jis. sa-1 parodvt, ka Vietnamo karas 
ko, liepė Baltuosius Rūmus! pada/0 Amerikos jaunuo- 
aptyerū gelzmedine tvora. į ]jarns jr paklausti, kodėl tas 
duris užrakino ir pats išsi-j karas vis dar tęsiamas? Po- 
nešdino iš Vašinktono. tik|Iici .ai buvo i?akyta visUf 
paliko prigatavytą vaiską, juos areštuoti. Bet sužeistuo 
kad parėtką privaktuotų. gjus Vietnamo veteranus po- 
Nu,tai kaip tu vokuoji, ne-:liciia atsisakė areštuoti.
jaugi jis bijosi komunistu? „ A x .J b J ‘į — Bet kodėl tu mislmi

— Aš nemanau, tėve, kad Į kad tam karui dar nematyti 
jis nusigando komunistų. ; galo? Juk Amerikos karei- 
nes iš tikrųjų čia ir nebuvo; viai, kad ir po biskį, vis dėl- 
komunistų demonstracija, to parvežami iš Vietname 
Kodėl jis iš VVashingtono namo. O kai visus paiveš. 
pasišalino, aš nežinau. ! karas bus pabaigtas, ar ne?

— Palauk. Maiki, jeigu, — Ne, tėve. karas riešu
tu mislini, kad čia nebuvo:stos.
komunistų jomarkas, tai pa-' — Kodėl nesustos?

kas tokį šturmą su- — Todėl, tėve, kad visų 
Amerikos kareiviu iš Viet-ruošė? Juk turėjo būt koks 

lyderis ar lyderiai.* Gal iš pa
čios Mask\os buvo kok> m-

neuromuskuliarinę koordi
naciją. negu galvojimo pro
cesą. Todėl jauname amžiu-

nori būt tokiam karui pasi- i Strumskis, Brockton. Mass.,J kada v7ks^a žmogaus as-į 
ruošęs, nes reikalauja vis M. Tatarūnas. Hudson. Ma.. menybes ir charakterio vys-į 
daugiau ir daugiau pinigui V. Gečionis, Denver, Colo.,
ginklams. Kad kongresas P. Lekavičius. Baltimore, 
tam nepasipriešintų, nuolat Md., J. Pumeris, Worcester, 
yra skelbiamas Sovietų Ru- į Mass.

Visiems aukojusiems nuo- 
irdžiai dėkojame.

rijos "pavojus“ Amerikai, j 
Jeigu mes nesiginkluosim.J 
<ako Pentagono propagan- i 
da, Rusija mus pralenks sa-- 
vo ginklais, ir kas tada bus? 
Amerika atsidursianti antroj 
vietoj. ‘ ■ i

— O gal tas ir teisvbė, i 
Maiki. Juk žinai, kad komu-i 
ristai nori užkariauti visą! 
svietą.

— Bet

Keleivio administracija

GUAMA IEŠKO TEISYBĖS

Guama via Pacifiko sala.

tymasis, marijuanos įdiky 
mas yra labai kenksmingas.

Vienoje Kanados provin
cijoje atlikti tyrinėjimai 
parodė, kad vis labiau links
tama į narkotikų vartojimą j 
ir j)o 2-3 metų jaunimas var-! 
tos daugiau visokeriopus • 
nuodus, negu alkoholį.

Atsiminkime, kad nuo ši-j 
tos nelaimės nėra apsaugo-; 
tas ir lietuviškasis jaunimas.1

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

Kitos tokios knygos neturime.

• ventojų. kurių apie pusę su- 
! daro chamorai, o kiti — tai 

as esu Įsitikinęs, j Amerikos karinis persona- 
tėve. j\a(i jie karo bijosi. Bi-; jas nes Įen vra milžiniška 
osi dėl to, Kad supranta, jog! Amerikos laivyno ir aviaci- 
lasaulinis karas nieko jai; jOsstovykla. Iš čia didieji A- 
leduotų, o sunaikintų viską,! merikos karo lėktuvai nuo- 
<o ji yra pasiekusi. ! Iat ?krenda ;r Vietnamo

— Nu, tai išvirozvk. ko-i
kiems galams ji ginkluoja

priklausanti Marianų saly- Dėl to visų tėvų pareiga jau 
nui. Ji turi apie 100,000 gy- iš anksto savo vaikams iš-

bombarduoti. Salos admi
nistracija yra pavesta JAV 
vidaus reikalų departamen
tui. Salos gyventojai yra 

neturi
( ____ ___ _______ jokio at-

. alstybėmis. o is Rytų jad: stovo Washin.gtone. Prezi
dentas skiria -alos guberna
torių. Sala laikoma JAV te
ritorija.

si?
— Ji ginkluojasi todėl, 

tad jos priešai ginkluojasi.' .jaV piliečiai, tačiau r 
s \ akarų ji apspta NATO; balsavimo teisės ir jok

\inija grūmoja. Ir visgi ji 
le tiek ginkluojasi, kiek A- 
nerika. Jei neklystu, Sovie- 
u Rusijos biudžetas skiria 
avo gynybai 12 bilionu nib

rių per metus, o Amerika 
skiria savo karo tikslams 70 
riilionų doleriu, ir Pentago- 
las reikalauja vis daugiau. 
Ar tėvas supranti, ką Šie 
skaičiai reiškia?

— Aš suprantu. Maiki, 
kad mūsų Amerikai nėra ko 
bijoti. Bet Rusijai trečias ka
ras galėtų būt kaput. Nors 
ji pagarsėjo savo sputnikais, 
ale visgi mėnulio negalėjo 
pasiekti, o amerikonai skrai- 

' do tenai vienas po kito. Aš

aiškinti narkotikų vartojimo 
žalą, nes vėliau gali būti jau 
pervėlu. Be to. tėvų pareiga 
yra ne tik išaiškinti šių nuo
dų žalingumą, bet visada ir 
budėti, visada afpsidairyti. 
ar ta blogybė nepastebimai 
jau nėra įsimetusi į šeimą. 
Neužmirškime, kad narkoti
kus jų platintojai siūlo vai
kams net pradžios mokyklo
se.

J. Kapsas

įsigykite 

ką tik išėjusią 

Jurgio Glaudos 

knygą
Dabai' ir G .amos vietiniai 

gyventojai pradėjo ieškoti 
teisybės. Suk ti jie nedrįsta, 
nes neturi jėgų, todėl gra
žiuoju pra-o. kad būtų per
žiūrėti jų dokumentai ir pa
tikrinta, ar Amerika atlygi
no salos gyventojams už jų 
žemę, kuri buvo paimta ka-
riniams įrenę Yriams, šį klau-1 valZ(*uota Simo Kudn kos
simą jie judina jau keleri tragedija Vigilant laive. Tos 
metai, bet dar vis negauna

Simas
Joje beletristine forma pa-

aiškaus atsakymo.

tenai vienas po
namo neparves. Tas jau bu- rokuoju. kad Rusija dar ne-' L’ž nosies 
\o aišku vi a laiką nuo 1954 yreit Amerika pralenk^. i vedžioja.

ne tik jaučius

knygos kaina 3.00. Ją gali
te gauti ir Keleivio administ
racijoje.

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
JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 197 1 METŲ

Kalendorius
Jį 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 bu? ir šis 
kalendorius. Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo adiesu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127 ž ,

/



Puslapi? šeštasau:- - - - - KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 19, 1971 m. gegužė; 11

•e****************#**#*#*****?**#*#***********##**********************'
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J. Baltrušaitis
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ČESLOVAS GRINCEVIČIUS

Vaidinimas
Viduj esantieji girdėjo, kaip tvarkdariai įsakomuoju 

balsu liepė aniems nulipti, pasiduoti geruoju. Anie iš vir
šaus švilpė, šūkavo, replikavo: ”Jei pasieki, tai pagauk 
mane, ponas Kačerga“.

Nejuokais užvirė kraujas ponui nuovadai, ir jis, iš 
garbės svečių kėdės pakilęs, išlėkė laukan valdžios vardu 
-tvarkos daryti.

— Neužmirškit, kad būsit apsupti ir, kaip žuvys, su
semti ir uždaryti į daboklę, — šaukė valdžios žmogus.

— Neužmiiškit, kad ir nuovadai reikalingi langai ii 
kad jie stikliniai, — atsiliepė nuo viršaus, kurie ten jau
tėsi nepriklausomi bent šiuo metu nuo visų valdžių.

Valdžios atstovo autoritetas buvo dideliam pavojuj, 
ir reikėjo sekundės tikslumu veikti ir nepadaryti tolimes
nių klaidų. Jam liko tik viena priemonė ir ja pasinaudojo: 
šovė. Šiaip sau, į tamsą.

Vėl, vėl suūžė sodai, giraitės,
Saulės tuoktuvėms margasis kraitis — 
Blizga žibučių mėlynos akys — 
Stiebias kaštanų žiedai kaip žvakės 
Ir jau lelijos ir baltos rožes,
Saulės draugužės, žiojasi, vožias...

t
Netaupo vyšnios baltutės drobės,
Žaliais šilkeliais juosias ir gobias.
Bet, ant, jaunoji, ant, obelytė 
Maloniai žiedu vaišina bitę,
Stiebias didingai, kaip karalienė,
Lyg pienu prausias, maudosi piene...

Žaliais audiniais išklotas kelias, 
Svyruoja, virba žalios skarelės, — 
Kykai ir raiščiai, sagos geltonos, 
Lieknos viršūnės, šakelės plonos — 
Galingas džiaugsmas širdį pagauna — 
Kaip visa marga, kaip visa jauna!

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa- • Atsiminimus visuomet į-
kyti j Keleiviu skaitytojų klausimus teises domu skaityti, todėl siūlome< - _ - - _ -
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
Informacinio pobūdžio. Klausimus ir a.1 
sakymas spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivii 
skaitytu jas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog 4i*x> 

adresu:

Dr. M. Šveikauskas, Attornev ai Law. 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass.

Čia reikalas iš tikrųjų rimtesnis. Juk anie padaužos 
nežino, nematę, į ką šovė. Šovė kartą, gali ir kitą, trečią. 
Esi garantuotas, kad ne i tave? Liovėsi šūkavę ir taikėsi 
nušokti į tamsiausią ir tuščiausią vietą. Tada gaudyk vėją 
laukuose.

Bet kaip ten buvo, kad jie susispietė i vieną vietą, 
aplink čiukurą, ir besistumdydami savo svoriu įlaužė sens
telėjusį skersinį, paskui ir kitą. patys įlinko į vidų. Pasi
pylė pirmiausia stogo šiaudai ant scenos ir artistų.. Paskui 
ne juokais į skylę įgriuvo ir keli vaikėzai.

Publikoj kilo dar didesnis juokas ir nustebimas, kai 
nuo stogo virš sėdinčių galvų pakibo kelios poros kojų 
Vaikams kitos, geresnės išeities iš tos nepavydėtinos padė
ties ir nebuvo, kaip tik vikriai nušokti. Tą jie ir padarė. 
Visi laimingai. Argi tai jiems pirmą sykį (ir paskutinį?)? 
Gimnastika, ir daugiau nieko.

Ar jūs knarkiat?
Kiekvienas aštuntas žmo- tankų generolas George Pat- 

gus knarkia ! Tai sako įvai- i ton. Nepaisant visų bandy- 
rių tautų medikai. Jeigu tas į mų jį pagydyti, jis praknar- 
apskaičia.imas tikras, tai kė kiekvieną antrojo pasau- 
reiškia. kad Australijoje kas linio karo naktį. Karininkai, 
naktį knarkia pusantro mili- turėję jį ryte pažadinti, už- 
ono žmonių. Pusantro milio- protokoluodavo, kad, esą, jis 
no miegamųjų užpildyti gar- i taip garsiai knarkė, jog jie 
galiuojančiu, švilpiančiu, negalėję girdėti priešo arti- 
urzgiančiu ir įvairiausiu ki- Į lerijos ugnies.
tokiu į malku piovimą pana- I „ ...
siu triukšmu. Tai reiškia,' Antras žymus . įpročio 
kad lygiai tiek pat yra ir ne- knarkėjas, galėjęs išknarkti

Klausimas

Mano šešiolikmetė duktė 
įusipirko kaimynystės krau- 
uvėj bonkutę mosties (face 
■ream). Ant buteliuko buvo 
>arašyta, kad ta mostis pa
lės nusikratyti spuogų, kad 
ii mostis yra ypatingai reko
menduojama jauniem žmo
nėm, turintiem spuogų ir va
dinamąją „acne“. Dukrelė 
man apie tai nieko nepasa
kė. Po poros dienų tos mos
ties vartojimo jos veidas pa- 
audo, oda susprogo ir net 

pūlių atsirado. Klausiau jos, 
kas atsitiko. Aiškino, kad sa
vaime taip atsitiko. Nuvežė-

man paraudo ranka, ir oda 
pradėjo luptis.

Daktaras sakė, kad krau
tuvininkas turėtų būti už tai 
atsakingas. Bet ką tu gausi 
iš tokios krautuvės savinin
ko, kuris vos pragyvena iš 
tos mažos krautuvėlės (spa) 
ir dar turi penkis vaikus. Be 
to. jis yra geras žmogus ir 
mūsų geras pažįstamas.

Ar nebūtų galima paduo
ti i teismą patį fabrikantą, 
kam tokius netikusius vais-Į 
tus gamina ir dar pataria* 
jauniem žmonėm juos varto-, 
ti? i

Pasipiktinusi motina

jsigyti sias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

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

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

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

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

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

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

me pas daktarą, ir čia duktė 
misipažino. kad vartojusi ta i Massachusetts. 
pirktą mostį.

miegančių, nelaimingų to 
koncerto klausytojų. O jei
gu dar pagalvoti apie nesi 
skundžiančius ir tą nežino-

net labai ilgas laiko distan
cijas, buvo Farukas II. Kai 
dar jis buvo Egipto karaliu
mi, vienas iš jo asmens sar-

Gydytojas prirašė vaistui Atsaky 
ir liepė veidą plauti tris kai- ( 
tus per dieną tam tikru skys- Iki 1946 metų mūsų vals
čių. Tiuko tris savaites, kol tijos įstatymai šioje srityje 
pradėjo gyti. Mergaitė ne
galėjo nei į mokyklą eiti, 
nes jos veidas buvo sutinęs 
ir baisus pasižiūrėti. Dabar ! o ne tat>rixantas galėjo būti

Vaidintojams anie kritimai nebuvo perdaug laimin 
gi. Vienas tų cherubinų, leisdamasis iš aukštybių, užkliu
dė pagrindinę dekoraciją. Dekoracija, teisybė, nebuvo 
nauja, daug sykių matyta Gedimino pilis, kaip šipuliukas 
sugriuvo, sulūžo ir pridengė scenos lavonus. Gi lavonai, 
kurie jau ii taip nelabai pavyzdingai lovoniškai elgėsi, 
bijodami, kad neliktų tikrais lavonais, staiga atgijo ii 
šoko iš scenos. Kas žino. ar negrius visas stogas? Bala 
nematė to vaidinimo ir visos artistų garbės!

Pasinaudodami kilusiu sąmyšiu, vaikėzai, nušokę į 
sceną, net neatpažinti išlėkė laukan.

Vaidinimas, aišku, nutrūko, kai darosi tokie nenuma
tyti dalykai. Bet nieko tragiško, ir niekas dėl to nepyko. 
Atvirkščiai, tai labai Įdomu, ir ne kasdien taip pasitaiko.

Blogiausia tačiau ne tas, kad nebuvo galima vaidini
mo baigti ir nebuvo žinoma, ar choras galės dainuoti, bet 
pikčiausia, kad reikalas nutrūko prieš pat tą vietą, pačią 
iškilmingiausią, kai Augustinas Petryla, apylinkės pabai 
sa su pritaisytais karvės ragais, savo meškos balsu turėjc 
išdrožti didelę pergalės kalbą ir iškelti trispalvę vėliavą 
(taip, trispalvę — kas iš vaidintojų galėjo žinoti, kad to 
kios anais laikais dar nebuvo?) virš karaliaus Gedimine 
lavono. Taip jis ruošėsi tam pergalingam vaidmeniui, ka 
lė mintinai, šūkavo namuose, jaujoj, išėjęs į palaukę, ko 
išmoko. O prakeikti pragaro juodosios kiaulės vaikai 
Šimtas tūkstančių velnių ir kita tiek senų velnienių, be 
jis jiems nedovanos! Tik jis dar nežino kam.

Dangus buvo aptrauktas, kaip katilu pridengtas. Ka 
žino, ar nebus lietaus? Vaikai tačiau dar ilgai sukinėjos 
aplink klojimą i)’ tarėsi vėl ką nors dalyti, šeštadienio va 
karas, tai bene kaip kūdikėliai ir eis miegoti?

(Galas).

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

mą skaičių pridėjus, tai gali rūmuose naktį pastebėjo 
būti ir keletas milionų. į dvi nusiminusias mei- 

1 ginas, slenkančias iš kara-
Tikrai problema, ir moks- baus mugamojo. Sargas la- 

iininkai iš kartos i kartą bai nustebo, nes Farukas tu- 
stengėsi ją išspręsti. Pir- vėjo įprotį pusryčiams apdo- 
miausia jie atrado, kad mo- vanoti brangakmeniais savo 
terys knarkia tiek pat, kiek žaidimų drauges. Dėl to ir 
ir vyrai. Jos tiktai knarkia! užklausė, ‘kodėl Nylo dukte- 
yliau ir nevisada pagauna-1 rys taip anksti apleidžia 
mos. valdovą? „Jis taip žiauriai

| knarkia ir taip neharmonin- 
Antras jų svarbus darbas! gai“, sako viena, „jog mes 

buvo knorkiančius suklasifi-! geriau atsisakom deimanto, 
kuoti į defekto krarkėjus ir, negu dar ilgiau jo knarkimo 
pročio. Defekto knarkėjas į klausytis.“

turi vilties išsigydyti, nes jis į
knarkia dėl polipų ir kitokių! Martha Mitchell, JAV ge-
iuaugimų nosyje, kurie trūk
io laisvą kvėpavimą. Gali 
jūti nosies sienelė pasisu
kus, tonzilai ir kitokie pri
gimties trūkumai, kurie būtų 
c garsaus miegojimo prie
žastis. Tuos visus trukdymus 
’-alima chirurgo peiliuku 
engvai pašalinti. Po opera- 
ijos kvėpavimas sunorma

neralinio prokuroro žmona, 
sako: „Mano vyras daro 
naktį triukšmų daugiau, ne
gu aš dieną. Jeigu visas tas 
valandas būčiau miegojusi, 
tai šiandien atrodyčiau de
šimčia metų jaunesnė.“

Galbūt, užuojauta varg
šams knarėjams inspiravo

ėja. ir knarkimas visai su-; vokietį mokslininką gana 0- 
1 riginaliai knarkimo teorijai. 
Į Jis yra praktikuojantis vai
kų psichoterapeutas Stutt- 
garte, ir jo mintys pasklido 
po visą pasaulį. Knarkimą 
jis lygina su gyvulių išsireiš
kimo forma. Pagal jo tyri-

stoja.
<

Gaila, kad įpročio knar- 
;ėjams netaip lengva, o jie 
knarkiančiųjų armijos di- 
Ižiausioji divizija. Jie knar- 
;ia, mediciniškai žiūrint, be
okio reikalo. Galbūt, dėl to ™us. esą dvi skirtingos knar-

'kiančių grupės. Vieni knar
kia piktai — urzgia ir pučia, 
o kiti labai lygiai — ramiai, 
kaip murkiančios katės ant 
kelių.

Urzgiantis, piktas knar
kimas esąs neišlietų per die-

’r vaistų jiems nėra. Įpročio 
knarkėjai gali knarkti bet 
:okioj miego pozicijoj: ne
darbu. ar jie gulės ant nu
garos, ant pilvo ar ant kurio 
ono. Galima jų gerklę 
liaustinėti ar mėginti nosį 
varkyti — jie knarks. Ga-
ima žandikaulius surišti, ki- ra susirinkusių agresijų po-

jau geriau.

Aš tyčia patepiau tos mos- 
Jes art savo rankos, iš vi
daus. kur oda švelnesnė, ir

PER GIEDRĄ IR AUD- 
; RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- 
I minimų (1909-191S) IV to- 
į mas. 272 psl., kaina kietais 
i viršeliais ................... S3.75,
į ATSIMINIMAI IR MIN- 
įTYS. Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina .......$2.

ATSIMINIMAI IR MIN- 
buvo tokio pobūdžio, kad TYS, dr. Kazio Griniaus, 
tokiu atveju, kurį Tamsta tomas. 336 psl. kaina $5. 
aprašai, tiK krautuvininkas, SIAUBINGOS DIENOS, 

1944-1S50 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa*

<mas

:a nejučiomis išsilieja agre
syviu knarkimu, ir dažnai 
tas budintis gyvenimo part-

traukiamas atsakomybėn. 
(Teisinė „teorija^ kuria 
toks samprotavimas buvo 
pagrįstas, vadinama „privi- 
ty ot contract). Tačiau 1946 
metais mūsų aukščiausias 
teismas vienoj byloj, kurio
je faktai buvo panašūs į 
Tamstos aprašomas aplin-

činskas. 273 pusi. kaina $3.

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

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

_ „ . , rutarž', katl ir patS DIENOJANT, Kipro Bie-
neris arba turi bėgti iš kam-i*abrl\antas tokiais atvejais 4inįOj 454 pSlkaina....$2.00
bario, arba apsiprasti.

Solidžios vedybinės lai
mės ženklas esąs lygus, har
moningas knarkimas, kuriuo 
išreiškiamas saugumo ir liz
do šilumos jausmas. Šiuo at
veju knarkimas yra prisipa
žinimas meilėje, kuriam iš- 
eikšti dieną sunku suras- 

,i tinkamu žodžiu.

gali būti patraukiamas atsa
komybėn. i PENKTIEJI METAI, Kip- 

j ro Bielinio, 592 puslapiai,
Kadangi Tamsta sakai, kaina ....................... S2.00

kad ir Tamstos pačios oda NEPRIKLAUSOMYBĖS 
paraudo ir susprogo nuo tos SAULĖJ, Mvkolo Vaitkaus 
pačios mosties vartojimo, atsiminimu (1918-1940) V 
fabrikantas negalėtų teisin- tomas, 295 psl., kietais vir
tis tuo, kad. esą. vartotojos geliais kaina $3.75. 
oda tik todėl nukentėjo nuo, _
tos mosties vartojimo, kad! ^o.Pa^?es ąutoi įaus tomas 
ji yra ypatingai opi — aler-j kietais v 11 sėliais $0.0, 
oriška tokioms mostims. minK;stais $2.50.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra-

Gerasis Stattgarto dakta-
as patai ia moterims (ir vy- } Svarbu dar būtų žinoti, ar 

rams),'kurie dėl partnerio i ant tos bonkutės buvo prili- 
Knarkimo kenčia, n esi jau- pinta etiketė (label), kuri i-1 polo Skipičio, 440 puslapių,
linti ir nepykti. Reikia porą spėtų vartotoją apie alergiš-. kaina ............................... $5
naktų įdėmiai klausytis jų kūmo tai mosčiai galimas* 
knarkimo tono. Jeigu knar-, pasekmes.
kia piktai, tuomet aiškus ir |
Aliarmuojantis ženklas, kad • Mosties sudėtis ir jos ga-

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

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

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

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

ATSIMINIMAI APIE
ome, kad knarkiantieji yra! „produets liability“ katego-'^UOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 

rfįai, ir Tamstos advokatas! lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
žinos, kokių priemonių rei- kaina ...............................$1.
kia imtis Tamstos reikalu.

ą žmogų reikia nuo kokių I myba yra išimtinai fabrikan- 
įors sunkumų atpalaiduoti., to žinioje. Bonkutė buvo 
ygaus, gražesnio tono knar-'fabrikanto uždaryta, ir ji 
kėjams reikia tik truputį
Jaugiau meilės dienos metu.

nebuvo krautuvininko ati
daroma „patikrinimui“. Tik 
vartotojas atidaro bonkutę, 
prieš vartodamas mostį.

Tokiais samprotavimais 
remiantis, būtų galima pa
traukti fabrikanta atsako-

Stuttgarto daktaro teorija 
š pirmos dienos surado rim- 
ų pasekėjų. Dauguma dak- 
arų jam visiškai pritarė.

Vienas Ne\v Yorko gerklės,
nosies ir ausų ligų daktaras, mvbėn. Tokio pobūdžio ieš , 
prideda: „Mes visada galvo- kiniai priklauso vadinamai

ypatingai jautrios sielos 
žmonės.

KELEIVIO SKAITYTOJAMS

Prašome nesiųsti pašto ženklais prenume-; 
ratos mokesčio ar užsakydami -knygas. Siųskite pinigus 
tik čekiais ar pašto perlaida.

Administracija

i ret įvairias kvėpavimo 
gimnastikas mėgina. — bet

reiškis. Klaidingas išauklė
jimas, nemalonumai darbe,

Viena moteris, nežinoda-į 
ma tų visų teorijų, užklaus-}'

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet- 

j onėlės Orintaitės, 234 psl.

riskas veltui. Naktis į naktį svarbiausia, neharmoningas 
ie „piauna“ šimtamečių ą- vedybinis gyvenimas 

žuolų girias nesijaudindami. I būti tokio urzgimo, atsipra- 
1 šau, knarkimo priežastis. 

Vienas toks nepataisomas, Pasąmonėje glūdinti savo 
knarkėjas buvo Amerikos gyvenimo draugo neapykan-

ta, ką ji mananti apie knar-' UETUVOS ŽEMĖLAPIAI: taina ............................... $3
kimą, atsakė: Man tai gra-' . . (

gali žiausia gyvenimo muzika“.,’ Turime Lietuvos žemėla- •
Ta moteris buvo našlė. ________ ________

r \ A karo laikų Europoje, 127
(suiankstomas) ir uz $3.50 njmai g Antrojo pasaulinio 
(sieninis). psl., kaina $2.00.

Atsitiktinio kareivio už- 
piŲ — už 50 centų, už $2.50 ra®ai, Jono Januškio atsimi-

(Iš
AGA

„Mūsų Pastogės“)

v t
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Vietines žinios
Stasį Griganavičių pagerbiant

metu. 1962 m. So. Bostono 
L. P. draugija pakvietė Stasį 
Griganavičių baro patarnau
toju, o nuo 1966 m. — drau
gijos reikalų vedėju. Šitose 
pareigose jis išbuvo iki šių 
metų kovo mėnesio, parody
damas didelį savo sugebėji
mą tvarkyti draugijos rei
kalus.

no, 1971 m. gegužės 21 d. 
švenčianti 96 metų amžiaus 
sukakti, sveikina besiarti
nančios retos šventės proga 

i ir linkt sulaukti dar daug 
t daug linksnių gimtadienių—

Gegužės 16 d. 2 vai. po! 
pietų So. Bostono Lietuvių; 
Piliečių draugija gražiu po
kyliu pagerbs Stasį Grigana
vičių. Ta proga noriu šį tą Į 
plačiau apie jį papasakoti.

S. Griganavičius yra gi-' 
męs 1902 m. Taujėnų vals-! 
čiaus ūkininko šeimoje.

Aukštųjų mokslų jam ne
teko eiti — pakako pradžios 
mokyklos.

Daug gero jis padarė šia. 
draugijai. Visko čia net ne
galiu suminėti. Pakaks pa
sakius, kad, jam pradėjus ei
ti reikalų vedėjo pareigas, 
draugijos pajamos sparčia, 
pradėjo didėti, o kartu ii 
pelnas. Pav,, 1965 m. pelno 
buvo tik $1.116, 1967 m. jai. 
011,250, o pernai net $21 
870.

1920 m. jo dėdė Bostono' liekas negali nuginčyti S. 
, aistininkas Kazimieras Šid-! Grigalavičiaus nuopelnų 
lauskas buvo atvykęs j Lie- įke tu™ įrengime. Jis, kaip
tuva ir grįždamas norėjo pa-! >'?lkal« gerIau'
siimti Štasi su savimi. U šia. mate kad keltuvas bu-
nesuspėta pasirūpinti reika-į g"?8- Vald^a lr narlų sual: 
lingais dokumentais. 1922 nnkimas nutarė jį įrengti.
m. Stasvs buvo nešauktas jTal bra”gua dal^as (atsle‘ 
karinės prievolės atlikti. Pa.l Jo.per SiO.OOO). Nors drau- 
teko i antrąjį puikų, tarnybą Kasa Pajėgi tok’as is- 
baigė puskarininkio laipsny la,das aPmoketl- •**, jei ga-

Grįžęs į tėvo ūkį, jis vėl Įima tai kasai į pagalbą at
eiti, tai kodėl to nedalyti?

svajojo patekti į aukso šalį 
— Ameriką. Jo svajonės iš
sipildė 1928 m., kai jis kovo 
mėnesį
krauta.

S. Griganavičius ir suma
nė ieškoti aukotojų, -pasiūlė

išlipo i Amerikos v^sy, aukojusių ne mažiau 
| 100, pavardes surašyti me- 
I talinėje lentoje ir ją paka- 

1932 m. gavęs darbą Bos- binti P«e įėjimo į keltuvą, 
tone. Stasys vakarais lankė ^ad visi atsilankiusieji galė- 
mokyklą, mokėsi anglų kai- matyti, kas padėjo tą ke-1 
bos ir tuoj kibo į lietuvišką Įrengti. Visaip ieškojo 
veiklą: jis buvo Vyčiuose.
L.R.K. Susivienijimo 94-toj
kuopoj, Šv. Jono draugijoje.
So. Bostono Lietuvių Pilie-

jis tų aukotojų ir sutelkė net 
$17.000. Tai, galima sakyti, 
yra ir S. Griganavičiaus do
vana draugijai, nes, jeigu ne

.. . . ,^ _ .jis, 'tai niekas kitas nebūtu
cių draugijoje n kt Daug tQ vajaus tajp jšvystęs. 
kur jis buvo ne tik eilinis
narys, bet vienas iš vadovų. draugija jr nuta^

Nuo 1936 m. Stasys 14! 
metų dirbo Darbininko laik
raščio spaustuvėje. Tą darbą

katos į pensiją išėjusi savo

apleido tik tada. kai Darbi-
reikalų vedėją Stasį Griga
ravičių. Reikia manyti, kad

. , , • i, . KT i jam ruošiamame pokyly da-
Yorka Tada iis ^u savo ant-!lyV3US daUg drau£Uos nanV 

0 * < t- J L • " a- ii ir nors tuo būdu pareikš jamru dede Rastantmu Sidlaus-i b ir dėį ž ioJm.
kn atidarė kavine kurioie' Pa*ai Da 11 pacieKą UZ JO nu- ku atidai e kavinę, Runoje veiktus darbus draugijab 
buvo parduodami ir svaigie-1 . J
ji gėrimai. Čia dirbo iki 19611 A. Andriulionis

Balfas pernai sutelkė $4,000

Gegužės 6 d. buvo Balfo 
skyriaus susirinkimas, ku
riam vadovavo A. škudzins- 
kas ir sekretoriavo K. Šimė
nas. Iš valdybos pirm. P. 
Mučinsko ir ižd. J. Valiuko- 
nio pranešimų paaiškėjo, 
kad per praeitus metus sky
rius turėjo $4.376.06 paja
mų ir išlaidų $4.051.60. I 
šią sumą įeina Balfo centrui 
pasiųstoji $3,600 suma.

Tiek pajamų skyrius pa
prastai neturi. Pernykščiai 
metai buvo nepaprasti, nes 
Bostone buvo Balfo seimas, j 
Jo proga buvo lengviau iri 
daugiau aukų surinkti. Di-i 
džiausią sumą davė rinklia
va lapais — $2.571, seimo' 
banketas — $1,152 pelno.

Susirinkimas valdybai ir 
visiems, kurie jai padėjo,; 
pareiškė padėką.

Į šių metų valdybą išrink
ti: Pr. Mučinskas, A. And
riulionis, S. Racfkevičius. Br. 
Utenis. J. Valiukonis, O. 
Ulevičienė ir K. Šimėnas.

Pirmieji penki buvo ir se 
nojoj valdyboj.

Revizijos komisija palik
ta senoji — E. Cibas, A. Ke
turakis ir J. Sonda.

Lietuviai N. Anglijos 

šventėje

Onos Ivaškienės vadovau
jamas tautinių šokių sambū
ris gegužės 15 d. daly vau 
Naujosios Anglijos liaudies 
šventėje. Tos šventės pradė
tos įuosti prieš 27 metus. 
Lietuviai šokėjai jose daly
vauja nuo pat pradžios.

Dorchesterio moterų 

susirinkimas

ŠĮ ketvirtadienį, gegužės 
13 d. 7:30 vai. vak., So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
patalpose bus Dorchesterio 
Lietuvių Moterj klubo susi
rinkimas. Darbotvarkę bai
gus. bus vaišės. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti.

i Vaidyba

J. W. Amfcrosų šeima

Dalyvaus ir kongr. L. Hicks

S. Griganavičiaus pager
bime šį sekmadienį dalyvaus 
ir kongreso atstovė Louise 
D. Hieks.

Keltuvo aukotoju lenta 

jau paruošta

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos keltuvui įrengti 
aukojusių ne mažiau kaip 
>100 pavardės surašytos me
talinėj lentoj, ir ta lenta bus 
atidengta šį sekmadienį ly
giai 2 vai. po pietų.

i1
Kas seniausias?

įdomu būtų patirti, kas iš; 
lietuviu Bostone vra seniau-c
sias. Šiomis dienomis į mū
sų Įstaigą atėjęs Joras Ado
monis sakė, kad jis Bostone 
žinąs 4 lietuvius, kurie yra 
už jį senesni. Jis pats jau 86 
metų, Jonas Tuinila 87 m.,' 
Jonas Kasmauskas 88 m. ir 
Stasys Michelsonas 90 metų.

Vėliau paaiškėjo, kad So 
bostone gyvena V. Čepulio- 
nis. kuris gegužės 21d. baigs 
96 metus.

Ar žino kas dar senesnių 
bostoniečių lietuvių?

t
M. Neviackienė seneliu !

namuose

Marija Neviackienė da
bar yra Auburn senelių na
muose Jamaica Plain. Jos 
velionis vyras Juozas Ne- 
viackas yra dirbęs Keleivio 
redakcijoje ir spaustuvėje, 
vėliau perėjęs į Laisvę.

Rašytojas K. Ostrauskas

Kult. subatvakaryje i)
Šį šeštadienį Kultūriniame 

subatvakaryje bus svečio iš 
Philadelphijos rašytojo Kos
to Ostrausko paskaita: „Li
teratūros lankai okupuotoje 
Lietuvoje“. i

Primename dar kartą, kad 
subatvakaris įvyks gegužės 
15 d. 7:30 vai. vak. Tautinės 
S-gos namuose So. Bostone. į

Rengėjai visus kviečia at- j 
silarfkvti.

Bostono

PARENGIMU
KALENO ORIUS

Gegužės 23 d. 3 vai. po 
oietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos III aukšto sa-j
Įėję Montrealio jaunimo 
’-ambūrio „Gintaro“ koncer- 

Las, kurį ruošia Liet. Bend- 
•uomenė. * * *

Rugpiūčio 8 d. Romuvos 
->arke Montelloj - Brocktone 
Minkų radijo gegužinė.

Kvailystė nesensta, ne
miršta, o kvailyste maitina
ma dar didėja.

PATARIAMA ĮSIGYTI

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.

Lietuviai ir žemaičiai, ar 
galvijai esame? Argi tėviš
kes kalbos niekad nebmokė- 

?
D. Poška

NELAIKYS IZOLIUOTŲ 

ASTRONAUTŲ

Iki šiol iš mėnulio grįžu
sius astronautus kelias sa
vaites laikydavo izoliuotus, 
kol išaiškindavo, ar jie kar
tais mums neparvežė kokių 
nors mėnulinių bacilų, ku
rios galėtų išmarinti žemės į 
gyventojus.

Apoilo 11, 12 ir 14 astro-' 
nautų tyrimai parodė, kad 
tokio pavojaus nėra, kad iš 
mėnulio jokių gyvų organiz-1 
mų nė kartą nebuvo parsi
vežta. tad nuo šiol iš erdvių 
kelionės grįžusių astronautų 
nelaikys uždarytų.

sime.

Jei žmogus pasiektų Ju
piterio planetą, tai tenai jis 
svertų 318 kartų daugiau ne
gu žemėje ir, žinoma, nuo 
savo svorio subiikštų j blyną.

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresu neuž- 

n*tr»«vfi ir sena ii
Nepamirškite parašyti 

O»što numerio — -ip code, 
Paragink savo pažįstamus

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijc
Tograma Naujoj Anglijoj 
š stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 me.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
••ą. Perduodama: Vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauks 
r komentarai. muzika, dai 
įos ir Magdutės pasaka 

Biznio reikalais kreiotis 
Baltic Florists gėlių ir dovs 
nu krautuve. 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo 
nas A N 8-0489 T^n gaun*
-•k ir Knloivie

NE.M SIMiNEHE!
Galima pagelbėti sergantiems 

Į reumatu, ranku ar kojų skaus- j 
j mais. nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-I.EEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Vžtikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus. 

į Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAE RROBUC1S i
North Sta., I’.O. Box 9112 

Newark. N J. 071 OS

Ekskursijos i Lietuva
Kaina 776.00

IŠVYKSTA IŠ BOSTONO:

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, RUGPIŪČIO 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

SAV AlTRAšT 1 S

Nepriklausoma

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

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

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

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU

AMERIKOJE
SLA—jau 80 met ą tarnau-ja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse m Bono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

STA—AKCIDENTALĖ APDF.AUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street, Ne^ York, N-Y. 10001

I
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i Vietines žinios
MONTREALIO ANSAMBLIS „GINTARAS“ 

ATVYKSTA Į BOSTONĄ
rjai 1

Turėsime Jurgio Jankaus 

literatūros vakarą

Mirė M. Keturakis

ŠAUNAUS KANADOS 

JAUNIMO KONCERTAS

Montrealio lietuvių meno 
ansamblis “Gintaras". susi
dedantis iš 50 jaunuolių, at
vyksta i Bostoną ir čia gegu
žės 23 d. (sekmadieni) 3 
vai. popiet Lietuvių Piliečių 
dr-jos III aukšto auditorijo
je duos retą lietuvių liaudies 
dainų, muzikos ir tautinių 
šokių koncertą.

Čia matysime nuostabią, 
meniškai atliekamą lietuvių 
kūrybos 20-ties dalykų pynę, 
susidedančią iš lietuviškų 
dainų, muzikos ir šokių. -Jau
nuolių grupė atlieka šią retą 
progiamą, palydima vienin
telio Amerikos žemyne eg
zistuojančio lietuviu liaudies

lodijos, ragelių raliavimai 
ir jau išeivijoje sukurtos mu
zikinės kompozicijos. o 
spalvingi ir ‘dinamiški tau
tiniai šokiai pakelia visų 
nuotaiką, ir nors trumpam 
laikui visi mintimis nuklys
tame Į sa.o gimtąją tėvų že
mę — Lietuvą.’

Montrealio jaunimo an
samblio kūrėjas ir dabarti
nis vadovas vra Zigmas La- 
pinas.

Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Bostono apylinkės 
valdyba, kuri rengia ši iški
lų mūsų reprezentacinio jau-; 
nimo iestivali Bostone ge
gužės 23 d., kviečia visus 
tautiečius, ypač jaunimą, į 
gausiai atsilankyti i šią jau
natviška lietuviško žodžio,' 
dainos ir šokio švente.

Jo koncer!;
1971 m. gegužės 23 d. 3 vai. po pietų So. Bostono Lietuviu Piliečių D-jos auditorijoje

So. Bostone gyvenantis
Andrius Keturakis iš Lietu-

Jurgis Jankus iš Rochesterio ,vos, ga™ *“>’»<*. iJ, aeit.° 
atvyks į Bostoną. Čia jis LB' lapkričio 23 d. Vilniuje mi- 
Kultūros klubo susirinkime !e ilgametis tele\izijo& dai- 
skaitys savo kūrinius. | buotojas. Jaunystes’ prog- 

Klubo susirinkimas ivyks, ',‘‘mos Mykolas
kaip visada, Tai plautinio ! Keturakis, 54 m. amžiaus, 
Instituto patalpose, - 287 Andriaus Keturakio jau-
Commonwealth Avė., Bosto- n!au-?.a? br°lls’ Seluau. ver1!<> 
ne nis dirbo Panevėžio ir Lie-

Rašytojas J. Jankus Bos-! tut°s akademiniame teat-
tone vra jau labai seniai vie- i1 U0T’e\ . . , . .
sėjęs, tad bus Įdomu paklau- , : 31?}1U.1 Antinui ketui-
syti jo naujausios kūrybos. į *K1U1 šiokiame gilią uzuo-

Gegužės 22 d. rašytojas

Sandaros susirinkimo nebus

Ši sekmadieni Sandaros 7 
kuopos susirinkimo nebus.

Grįžo iš Floridos

Aleksandra Daukantienė- 
Moriarty, tris savaites su sa- 

Nariai raginami dalyvauti vo vyru praleidusi Floridoje
bankete St. Griganavičiui ir Bahamos salyne, grižo na- 
pagerbti. mo.

instrumentų orkestro iš to
kių čia retai girdimų instru- Savo gausiu atsilankymu 
mentų, kaip beržiniai trimi- paremsime mūsų lietuviško)
tai. rageliai, birbynės, sku-Į jaunimo pastangas išlikti Apiplėšė Ausiejų krautuvę 
dučiai, vamzdeliai ir Įvairių! lietuviais! 
rūšių kanklės. Šių instru-’ 
mentų garsuose pinasi mūsų
senovinės liaudies dainų me- Valdyba

368 W. Broachvav, So. Bostone

ALB Bostono Apylinkes
‘ Naktį iš antradienio Į tre
čiadieni buvo apiplėšta Au- 

i sieju krautuvė, esanti So.

Bostone penktosios ir P gat- du aukščio grotas.
vių sankryžoj. Krautuvė bu- • Plėšikai išsinešė rastus re-
vo užrakinta dviem gerais,
laktais, be to. prie durų pri-' gistery pinigus, cigarečių, 
eiti reikėjo pei lipti per 8 pė- skutamųjų peiliukų ir kt.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St

YVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868
yra vienintele oiiciaii jsta*- 3 
ga YV ore estery, kun siunčia • < ■ 
siuntimus tiesiog iš vVorce*- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

TEL. AN 6-2124

Amelia E. Rodd\
(RUDOKIUTĖ)

O P T O M £ T R 1 S T 8
Valandos:

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

445 BROAD WAY
SOUTH BOSTON, MASS-

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

Atlieku visus pataisyme, remon
to ir projekta'imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vatearn.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSY
Real Esiate & Insurance

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje
<į galima gauti Lietuvos ope- ■ 

321 Country Club Rd. * ros solistės Elzbietos Karde- 
!Newton Ct.itre. Mass. 02159* lienės įdainuotų dainų ir ari- 

Tel. 332-2645 $ i IV plokštelę. Kaina $6.00.
Paštu nesiunčiame.

Savo mielai klasės draugei Valerijai Vaičjur-

g i e n e i ir jos visai šeimai, brangiam ir mylimam 
tėveliui

P R A N UI LIAUKAI

mirus, kartu liūdi ir reiškia giliausią užuojautą

Aleksandra Daukantienė Moriarty ir šeima

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus!
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybas ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že-I Ketvirtis & Co.

: —JEWELERS—
Laikrodžiai-Deisiantal 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai

* Rūi»«8tiRsrai taisoma laikrodžio*
£ žiedus, papuošalus

: 379 W. BROADVVAY 
t SOUTH BOSTON
I Tel A N 8-4649

Telefoną?: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. P aš ak ar nio

Ipe dinis
CPTOMETKISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston, Mass

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.130 KC ir FMJ07.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton. Mass. 02102. Tel. 586-7209

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

COSMOS PARCELS 
E X P R E S S CORP.

- AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

Siuntiniai sudaromi iš, IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

momis kainomis. Be to, siunčia- Prekės parduodamos nuže- 
me maistą, pinigus ir galite už- j mintomis kainomis. Numa- 
sakyti jų gamybos prekes, čia tomą, kad skarelių kainos 
sumokėsite pinigus, o giminės Pakils.
ten vietoje galės pasirinkti už- 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

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

i

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKU A VAISTINE SParduodame tiktai vaistus, išpilaome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Nuo 9 ral. ryto iki 8 vaL v- išskyrus šventadienius ir sekm. 

^SOSOOOSOSOCiOOOOSOSOOCOSCOCOOCOSCSCCOSCOSOOOCCOCOCO;

ar nuolatiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski j

susitarimą telefonu. 
389 W. Broadway 

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

South Boston Savings Bank 1 Trans-Atlantic Travel Service
K-rw***'* g, UALG1AUS1A PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

ALI RED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 263-2500

DAGA
už 90 dienų Įspėjimo indėlius moka

į

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

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis Ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ite

268-4662

už visus kitus indėlius moka

51«
5w

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

virš 210,000,000

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 
ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

: Dažau ir Taisau į► jt Namus iš lauko ir viduje. « t Lipdau popierius ir taisai ■» 
* viską. ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

4■4
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Elood Square
Hardtvare Co.

feat-ininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOI TH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

K»njan,in Vlo.-re Dažai 
PoDieros Sieroms

Stiklas I.sngrams
V,soi.-« reikmenys namam* 

Reikmenys plumfceriam*
(rei®7ip-» daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

Darbo vai«.<uos: Kasdien
šeštadieniais

«► 
::

9—5
8—12

V

390 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

b< ► • I
::
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