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S. Kudirkos gelbėjimo 
reikalas nėra pamirštas

Jį primena didžioji amerikiečių spauda. Specialus 

komitetas renka parašus peticijai, kuri bus įteikta prezi

dentui R. Nixonui prieš išvykstant,} Maskvą.

Nors laikas ir užpusto
žmonių atmintį bei priprati- j7rpittį:n ninn nnmi. 
na mus susigyventi su įvai- iZVvSllįlt gina namų 
riausiomis blogybėmis, bet
Simas Kudirka nei lietuvių, 
nei amerikiečių visuomenės
neturi būti užmirštas ii- pa
liktas savo liūdnam likimui.
O ypač ji turėtų prisiminti, . . . .
JAV vyriausybė, dėl kurios1 ten lr P° 50 metų ;
valdininkų politinio tamsu

savininkus

Sovietų Sąjungoje opiau-! 
sias reikalas yra gyvenamų-' 
jų patalpų stoka. Žmonės j

mo šis mūsų taurusis tautie
tis taip skaudžiai nukentėjo.

Dėl to dabar yra dedamos 
pastangos paveikti JAV pre
zidentą Nixoną, kad jis bū
simos gegužės mėnesį kelio
nės į Maskvą metų įkalbėtų 
rusus bent geros valios pa-
demonstravimui paleisti 10 s a - L 
metų darbo stovyklos nuteis
tą Simą Kudirką.

na susispaudę, kaip silkės 
statinėje, nes privatinė sta
tyba visaip trukdoma, o val
dinė nė iš tolo nepajėgia pa
tenkinti reikalavimų.

Nors, kaip sakyta, privati 
statyba labai varžoma, bet 
vis dėlto daug kas sugebėjo1 
tokį ar kitokį namelį pasi-

tiražo NewMilioninio 
Yorko 
News“
”Sunday Nevv“ kovo 5 d 
pranešė, kad specialus komi
tetas "Amerikiečiai dėl Si.

GĖLIŲ PARODA BOSTON i

Dar daug kur pavasaris nerodo jokiu savo ženkiu. bet, nuėję i 
gėlių parodą Uommonvvealth Armory (925 (.'ommoiivvealth Avė.), 
galite pamatyti ji pilname žydėjime. Paroda atidaryta nuo 10 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro, sekmadienį nuo 1 vai. popiet iki S vai. vak. 
Uždaroma kovo 26 d.

Šnipui Hissui mokės Mirė pavalgę
Šiomis dienomis valdžios 

garsintuvas Izvestija paskel. pensijų 
1 " straipsnį, kuriame gina1 bė

\Rusų antplūdis kelia
^nerimo j

Rusų antplūdis i Pabalti-1 
jį kelia dideli vietos žmonių; 
nepasitenkinimą. Nevv York!
Times kovo 20 d. rašo, kad, 
tuo reikalu prašneko patsai j 

i Latvijos komunistų vadas 
j August Yoss, ragindamas 
i stiprinti ideologinį vajų. ro-
jdvti daugiau tautinės pakan-j nėję sistemoje, kur net žmo- skleidė tokią Tifliso gruzino 
tos ir supratimo įgaus mintys suregistruoja-į veiklą, kokia sovietinė san-

į mos, rodos, neturėtų likti; tvarka tikrai nenorėtų pasi- 
Partijos propagandistam i vjetos nei sąlygų nusikalti- girti, jeigu ją būtų galima 

įsakoma kovoti prieš nacio-j mams. bet paskirų piliečių buvę kaip nors nutylėti, 
nalizmą ir skelbti, kad būti.j tjoškimas pralobti ir speku-j

a visų Sovietų S-gos tautų Rantu "geni jus“ kartais nu- Pasirodo, "iškilusis“ gru- 
' gali ir komunistinius varž- žinąs Otari Lazeišvili jau se-

Ir Sovietu S-gą išgarsino 
„raudonasis kapitalistas”
Gruzinas — milionierius. 50r< fabriko gamybos su

byrėjo į privačią kišęnę. Daug spekulianto bendradarbių.

Nors Sovietų S-gos polici-į Štai laikraštis "Trud“ at-

na
vienybė.v

Ii Estijos konmnistų vado-j-,jornįs dienomis 
vybė susirinko specialausį respublįkoje. 
posėdžio tautų sugyvenimo i
taisyklėms paruošti.

tus. Irtai akivaizdžiai iškilo nokai vadovavo Tflise savo.
Gruzijos tiškai laboratorijai ar fabri- 

i kui. kur buvo tyrinėjmos ir 
j gaminamos įvairios sinteti
nės medžiagos. Laboratorija 
duodavo iš tų medžiagų ga
minti dirbtinės odos švar
kus, lietpalčius, megztinius 
ir kitus reikmenis. Lazeišvi. 
Ii taip gerai suorganizavo sa

Laikraštis pastebi, kad’Jfjrė ŽymUS SllOmiU 
Latvijoje dviem latviams’ .
tenka vienas rusas, o Esti jo-1 politikas 
je trims estams vienos rusas, jv • „......................... Mirė buvęs Suomijos u;Lietuvoje geriau: Čia Vienas; . . „f ■ ■ . • vn ir kibi imnniii vadnviK irrusas tenka dešimčiai lietu-i slenį° glkal« ™"lstias Val’ 11 kltų ’m°nlų 'dd0VUS “ 

no Leskinen. oo metų am-, darbininkus, kad 50 procen- 
žiaus. ilgą laiką vadovavęs tų tų gaminių nueidavo į pri- 

inką dirbančiųjų, o 
ai paties Lazeišvilio 

į nuosaikiuosius socialistus į naudai. Kadangi oficialiai 
į vieną partiją, kuri Suomijos buvo užregistruota tik pusė 

Jau seniai pasigarsinęs; gyvenime suvaidino lemia- Įmonės pajėgumo, tai būda- 
kandidatas į JAV’ preziden-į vaidmenį — užkirto ke- vo įvykdomas ir valdžios nu_ 
tus lenkų kilmės senatorius li$ komunistams įsibrauti į statytas planas, ir dar kita 
iš Maine Edmund Muskie darbininkų eiles. Į pusė likdavo "savai naudai“.

vim
! IZnvI-i’p l-/inz/i*z7nf77rzi!socialdemokratųpartijaLPo vačią r 
I lflUSh,l€ kanaiaatdia ,karo jįs sugebėjo sujungti ypating 

užnuodyta kviečiu ; nėra užtikrinta
C- * l

i tuos privačių namų savinin- . ^ar v^sl prisimename pre-. Ii
dienraščio _ Daily!k Sako ivatįg • namai zidento Roosevelto patarėją žmonių ji

sekmadienine laida valstvbei reikalingi, nes' Al?«a Hissą, kuris uz vals- nuodijime
tybes paslapčių išdavimą so_ > dai 

vaK vietams buvo nuteistas kalėjų savininkai sutaupo
džiai daug lėšų, patys taisy- ti. 1954 m -:is iš ;;al<->;:m0 

renkąs parašus minėtu bu™ paleistas ir 1966 m. tu-mo
reikalu prezidentui Nixonui 
įteikti. Jau surinkta 4,000 ( 
parašų ir tikimasi jų gauti 
iki 250,000.

Komiteto peticijoje pažy
mėta. kad Simui Kudirkai 
buvusios paneigtos pagrin
dinės žmogaus teisės ir kad 
jo išdavimo rusams byla 
JAV gyventojų nesanti pa
miršta.

Eltos žiniomis, komntetui 
"Americans for Simas“ va
dovauja Daiva Kezienė. Šią 
veiklą finansuoja R. Kezio 
vadovaujamas "Laisvės Ži
burio“ radijas Ne\v Yorke. 
Kiti komiteto nariai yra ne 
lietuviai. Numatoma žygius 
dėl S. Kudirkos išlaisvinimo 
dar toliau plėsti.

geriau prižiūrėdami už sam 
dytus namų prižiūrėtojus. rėjo pradėti gauti pensiją.

Laikraštis nurodo,
bet buvo paskelbtas įstaty 

j.aj mas, kuris draudžia mokėti

ke (Azijoje) apie 400 
ą jau mirė nuo apsi- 

idabrio nuomo gyvsi

... . „ .. . . .pensijas federalimams asArmėnijoj, Gruzijoj. Azer.i1 .J .... , ,, t - . - t 4. •• • , menims, pripažintiems kal-beidzane. Lietuvoj, Latvijoj , . . I 1 ..ei nrc ,..................•” J Gtais uz tam tikrus nusikalti- . , , .Estijoj privačiu namu vra gyvsidabrisįr
daugiau negu Rusijoj. Duo 
da pavyzdžiu, kokių kliūčių 
daroma privačių namų savi-

mus.

Civilinių teisių lyga tą 
reikalą iškėlė teisme, ir šis

ninkams. Viename mieste Į pi ipažino, kad minėtas įsta- 
vienoj pusėj gatvės buvo! tymas yra priešingas konsti 
valdiški namai, o antroj —
angliakasių privatus. Tie
siant vandens

tucijai, ir todėl Hissui pen
sija mokėtina nuo tos die-

vamzdžius, nos, kada jis pasiekė pensi- 
privatūs namai nebuvę prie jai gauti amžių, būtent, nuo 
vandentiekio prijungti. 1966 m. gruodžio 12 d. Ži

noma ir su pteocentaiši
Izvestija rašo. kad ir pri-į 

variems namams telefonai. Taip daroma JAV-se bet
ne Sovietų Sąjungoje.šiluma, vanduo turi būti 

duodama tokiomis pat sąly_
gomis. kaip ir valdiniams, ŠUO lėktuve UZUodė 
jie neturi būti laikomi "atgy-

Minėto dienraščio dar pa
skelbta, kad New Yorko 
Queens atstovas Albany 
miesto seimely F. Schmidt 
pasiūlęs rezoliuciją, kurioje 
JAV kongresas prašomas
perduoti prez. Ni.vonui pa-j
ge,davimą S. Kudirkos ^\įaryti ūbortllH 
ves reikalą įsnelti viešnages’
Maskvoje metu. Laikraštis

bombąvena iš buržuazinių laikų“,
valdžios įstaigos turi duoti; TWA bendrovė gavo pra. 
privatiems nuosavybių sa- j nešimą, kad iš Kennedv ae- 
vininkams visą reikalingą! rodromo pakilusiame lėktu-
paramą.

R. Vokietijoje leido

Nevv Hampshire pirminiuose 
bakas pirko iš Kanados’ rinkimuose tegavo 48G bal_ 

kviečių sėklų, kurios buvo į sų. o vienas iš 4 varžovų 
gyvsidabryje mirkytos, kad! McGovern — 35G 
jų nepultų kenkėjai, ir išda-į ,
lintos ūkininkams. Ant mai-Į Prisimintina, kad Muskie! vybės. 
šų buvo Įspėjantys užrašai į yra iš kaimyninės valstijos, į

I
Leskinen buvo kietas ko

munistų priešas ir dėl to, ru- 
4f sams reikalaujant, turėjo 

I pasitraukti iš partijos vado-

kviečius naudoti tik sėklai.’o McGovern iš 
bet r.e maistui (sėkloms tas. kotos.

nėra kenksmin-; 
gas,. Bet kui čia visi tų įspė. Aplinkai išvalyti 
jimų klausys, — ūkininkai j 
ėmė tuos kviečius malti ir1 reikia bilįonil 
kepti duoną. Tuoj pasirodė;

tolimos Da-j Prezidentas įsakė 
tikrinti lėktuvus

I Kadangi vis dažniau pra- 
i dėjo lėktuvus grobti ne tik 
i vyrai, bet net ir moterys bei

Otari Lazeišvili nebuvo 
šykštus: jis vaišindavo res
toranuose šimtus svečių, iš
leisdamas tūkstančius rub
lių, ir davė progos tarpinin
kams uždirbti. Pats jau bu
vo ruo valstybės iždo nusu
kęs 2.- miliono rublių, turė
jo prie Juodųjų jūrų ir arti 
Tifliso porą šaunių vilų su 
maudymosi baseinais ir ki
tais "buržuaziniais patogu
mais“. Jo imonės sandėliuo-Kepti uuona. iuoj pasirodė T. . . vaikai n tain nat dažniau majs • -JO Įmones sandėliuo-

i, vairiai: ž.nonės P-^ėjo' ^vo rasta apie 125.600
mirti apsinuodiję. ; mę'jau tai prezidentas įsake imtis ™bl‘W vertes Pre’

Valdžia sumobilizavo vi ! kas, kada pradėsime visi pa- §rležtM apsaugos priemonių 
Valdžia ^mobilizavo vi-; , J , i | — tikrinti keleivius ir lėktų-i

są medicinos personalą 
vai su ta nelaime.

ko,! lengva užtrokšti
i vus.

Dabar susigriebta tą rėi- 
kal3 taisyti, ir skaičiuojama,' Britanija SUSltarė 

1 kad šio krašto pramonė ko-; . ..
vai su aplinkos tarša ikiiSM Kinija 
1976 metų turės išleisti 31.6 į 
biliono doleriu.

kių.

Neabejotina, kad jis buvo 
Gruzijos komunistų partijos 
narys ir turėjo gerų draugų 
Gruzijos kom. partijos cent
ro komitete, kurie žinojo ka
da ir kur užsimerkti.

: ve su 45 keleiviais ir 7 įgulos į 
! nariais yra padėta bomba., 
’ Ji sprogs, jei bendrovė nesu-; 
! mokės 2 mil. doleriu.

A Lėktuvas buvo grąžintas i
R\ tų Vokietijon parla-j aerodromą, i lėktuvą įleistas

įdėjo ir Simo Kudirkos nuo-! mentas priėmė istatvma, ku-; trauka. ~ ‘ sPeciailal apmokvtąpris leidžia iaisvai ^aryti a-; kūris tuoj ų bombą surado, 
į bortus per pirmąsias 12 neš-;

Simą Kudirką prisiminė ir tumo savaičių.
nevienas JAV kongresma- 
nas, kalbėdamas Vasario 16 Tas klausimas svarstomas
proga. Į ir Vakaių Vokietijos reichs-,C^el"0 Bengaliją

tage. Čia yra daugiau tokio Indija ištraukė savo ka- 
Mūsų pareiga S. Kudir». įstatymo griežtų priešinto- riuomenę iš Bengalijos. Ten

kos laisvinirrto pastangas kų. Manoma, kad vis dėlto jos buvo apie 150,000. 
dar d’ ’inti ir peticijai su- ir čia bus leista daryti abor- 
rinkti ne tiktai daug, bet ir tus sveikatos ir socialiniais 
žymių amerikiečių parašų, sumetimais.

įlndiios kariuomenė

EUFROZINA MIKUŽYTĖ, 

SLA IŽDININKĖ

ŠUO. i

Ji ilgus metus buvo SLA iždo 
glabėja. o dabar yra iždininkė. I
SLA veikėjas Juozas Krasins- 
kas sako. kad ji ypač greitai ir 
gerai atlieka sivo darbą. Tą pa-

Raudonoji Kinija Jungti
! nėse Tautose pareiškė savo Į
i pretenzijas į Hong Kongą ir
i Macao. Pirmoji yra Britani 
’ - jos
kolonija 

J vinasi 8 negyvenamas salas 
! tarp Taiwano ir Okinawos.

Britanija jau seniai uz- 
1 mezgė diplomatinius santy-i 
į kius su Kinija, bet tik šią sa- 
j vaitę abiejų atstovybės bus 
pakeltos i ambasadų laipsnį.

i Iškilus šiam milioniniam 
spekuliantui į paviršių, jau 

i buvo priverstas reaguoti 
pats Sovietų S-gos Centro 
komitetas, kuris apkaltino 

Mat, Britanija sutiko Tai- Gruzijos partiją ir jos komi-
waną pripažinti Kinijos da- tetll apsileidimu.^ Lazeišvili 

, o antroji Portugalijos limi. Tai "mandagiai“ pripa-;; buvo apšauktas kapitalisti- 
onija. Kinija taip pat sa-į žjno ir Nixonas. niu rykliu“ ir jo bendradar-

, biai sumedžioti bei nelega- 
" lūs fabrikai, dirbę "privati-
Austrijos teismas išteisino nei nuosavybei , isaiŠKinti. 

Kambodijjos premjeras. Auschvvitzo koncentracijos; ^a^ai bausmes di-»
Lon Nol pasiskelbė diktato-i stovyklos architektą Walter džiulis skaičius žmonių: į- 
rium. 1970 m. pradžioje jis Dejaico,, kuris suprojektavo monlų vedėjai, buhalteriai,
nuvertė princą Norodom Si- ir pastatė dujų kameras. Jo-j I’11?1?..31- f. 3r°!n!nka.1 ?r 
hanouk. ir gale metų Kam-! se buvo nužudyti keli milio- 'įsi kiti šio milioninio biznio 
bodija buvo peskelbta res-| nai žydų ir kitų tautybių
publika. Dabar 
vaidyti vienas.

Nol panoro žmonių

Detroite dar neišaiškinto-
tį patvirtina ir kiti. kurie su ja mis aplinkybėmis, savo tar- 
turi reikalu. Ji kandidatuoja Į pe susišaudžius. buvo nušau- 

Bengalija (labai turi savo iždininkes ir Šiuo metu. Tad visi tas šerifo padėjėjas ir sužeis, 
kariuomenės apie 15.000. j balsuokime už ją! ti 4 policininkai.

. Šveicarijoj 17 turistų iška. 
bėjo per naktį 800 pėdų 
aukšty sugedusiame keltuve.

Did menu kaiinos per pas-

Nors kriminalinius nusi
kaltimus Sovietijoje vengia
ma reklamuoti, bet Lazeišvi_ 
lio istorija atsidūrė pirmuo
se spaudos puslapiuose. To 
padariny laukiama net Gru
zijos komunistų partijos

kutini menesi pašoko 0.7%. Centro komiteto valymo.
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Politinis daltonizias
ar

užsimerkusiųjų regėjimai
Kaip žinome, daltonistas yra tos rūšies ligonis, kuris 

nebeatskiria spalvų, o ypač — raudonos nuo žalios. Toks 
automobilio vairuotojas, jeigu jis kokiu nors būtų gauna 
leidimą sėdėti prie vairo, yra keleiviams tikras giltinės 
pasiuntinys.

Bet esama ir politinių daltonistų. dar pavojingesnių 
visuomenei, kuriems, kokie realūs faktai jų nosį bebady
tų, vistiek komunizmas yra tikroji demokratija, vergija 
yra laisvė. Sovietų Sąjunga — taikingiausia pasaulyje 
valstybė, o JAV-bės — pavyzdingiausias-agresorius, kuris 
tik ir tyko taikingąją Sovietų Sąjungą gyvą ar negyvą pra
lyti. _ .a.

Ameriką gąsdina rusu 
ginklais r;0(

į Kai per paskutini karą A’ visa tai yra militaristų pro- 
merikos mokslininkams pa- paganda. kad kongresas ne
vyko išrasti atominę bombą sigailėtų pinigų ginklams, 
ir ja sunaikinti du Japoni- į nes prezidentas Nixonas pa. 
jojs miestus, tai Washingto< reikalavo, kad prie karo są- 
no militaristų Pentagone' matos būtų pridėta dar 7.2 
pradėta kalbėti, kad dabar; bilionai dolerių tyrimams, 
jau Amerika galės valdyti bet kongresas nenori tos są- 
pasaulį. Laikui bėgant, ši' matos didinti, ypač dabar, 
mintis Amerikos militaris-- kai pats prezidentas skelbia, 
tuose virto lyg ir kokia relh kad Vietramo karas jau bai. 
gija. Reikėjo tik saugoti.

rencfją rašoma, nes ne Bal’ 
tųjų Rūmų ji sumanyta. Čia 

i labai populiari priešinga te’ 
j ma: mums gresia Rusijos 
• „pavojus“. Nėra entuziazmo 
l ir apie numatomą Nixono 
kelionę MaSĮrvon./Karo va’ 
nagam ji nepatinka.

Važiuokime j SLA seimą

giamas.
kad tos bombos paslapties 
nesužinotų kuri kita valsty 
bė, ypač komunistinė 
.a.

Tai kas, kad šis ka
las baigiamas, bet Rusijos 
pavojus didėja, atsako mili’ 

Rusi’ ‘aristai. Mes turim 
tis.

ginkluo-

Šių politinių daltonistų apraibusiose akyse — tiktai 
Sovietų Sąjunga siūlo nedaryti atominių bandymų, apri
boti ginklavimąsi ar nusiginkluoti, šaukti saugumo kon
ferencijas, tik Sovietų Sąjunga neturi kolonijų, nekenčia 
ar bijo karo. siekia savo gyventojų ekonominės gerovės, 
turi mažą karo biudžetą, nesistengia plėsti už savo ribų 
savo ideologijos — komunizmo. O JAV-bės, trumpai ta
riant. daro viską priešingai.

Sovietų Sąjunga ir ginkluojasi tik dėl to, kad jai gre
sia amerikiečiai “agresoriai“, kad amerikiečiai organizuo’ 
ja NATO, CENTO ir kitus blokus, kurie sovietus baisiau
siai gąsdiną.

Bet vieną dieną pasąųįio, 
seismografai. ųžrękordayo 
nepaprastai smarkų žemės 
drebėjimą, ir buvo nustaty
ta. kad tas drebėjimas ivyko 
kažkur Rusijos Sibire. Ame’ 
rika tuoj susirūpino. Atomi. 
nės energijos specialistai 
pradėjo spekuliuoti: ar tikš

> Būdingą, kad tokį pavojų 
piato ir d-ras John S. Foster, 
civilinis Pentagono moksli’ 
ninkas. Anądien jis kalbėjo 
apie tai kongrese ir reikala
vo. kad karo biudžetas būtų 
pakeltas, .kaip nori preziden
tas. „Militarinėj technologi’

54-tasis SLA seimas jau viešbučiai Floridoje vasaros 
nebetoli, todėl, kas ketina! metu perpus pigesni, negu 
jame dalyvauti, laikas jau Į šiaurėje. Pavyzdžiui. kam> 

i—j:— j. baryS vienam asmeniui di 
Lido viešbuty, kainuos, $j,l

, ruoštis. Birželio 25 dieną de
legatai turėtų būti jau di 
Lido viešbutyje. Tai bus sek’ 
madienis. Seimas prasidės

Kas tiki, kad Rusija iš tik 
rųjų ruošiasi Ameriką užpul.
ti. turėtų perskaityti oiplo- pirmadienį, birželio 26 d. 
mato G. F. Kennano knygą*
„Memoir 1925-1050“. Norė, Di Lido viešbutis yra prie i 
damas atstovauti Amerikai i Lincoln Road ir Collins A- 
Sovietų Sąjungoje, jis pen-i venue. Miami Beach. Seimo 
kerius metus studijavo rusų reikalais rūpinasi vietinė 
xalbą, politiką ir istoriją.! (Miami) SLA kuopa. Ji pra- 
Komunizmui jis nepritaria.
oet nesutinka su tais, kurie 
sako. kad komunistai ruošia. klube bus suruoštas de 
si karui. Jis kritikavo ir tuos! legatams priėmimas, — bū 
Amerikos vadus, kurie or-! SU valgyt ir išgerti, 
ganizavo Europos šiaurės
valstybių karinį bloką prieš

• neša, kad pirmadienio vaka
rą (birželio 26) Miami lietu-

parai, o, būdamas andai 
New Yorke, aš turėjau mo
kėti viešbučiui $22 už vieną 

• naktį — dvigubai brangiau.

nebus rusai sužinoję atomi-»joj tarp Jungtinių Valstijų iri jie gali ugdyti savo valstybę 
nės bombos paslaptį? j Sovietų Sąjungos darosi pa.j ir gerinti gyvenimą. Ir da’

taikos, Europoje bus ruošia-: py™
mas naujas karas, kurio nie.’ 11 gana painus^ va-
kas nenori. Rusai ne tik jo(zluoJant P1™? kart3- Gabu 
nenori, bet jie jo bijosi. Jie kad tek° te
nori taikos, nes tik taikoje n3‘. Pa« ysti. Tačiau reikia 

tikėtis, kad šiuo reikalu de
legatams pagelbės seimo

Jungtinių Tautų 
, zacijoje buvo surastas

organi’
So

vietų Rusijos atstovas Gro-
Vadinasi. raudonieji komuni

trokšta tik burkuoti ant savo pirkelė___ o„, __ o_______ ,
nekaltą musę sulesti, o amerikietiški vanagai gąsdinančiai taip smarkiai sprogo? Gro- 
skraido padangėmis, siel ni kiekvieną baltą balandėlį myko atsakė juokais. Žinot, 

sako, Rusijoje dabar vykdo-
savo riestu militariniu snapu užkapoti... mi gigantiški projektai, kil-

Mes nesistebime, kad tokią pasaką skelbia komunis- nojsami iš v/e^os įvietą kal
tai. bet daug nuostabiau, kad ją vis dažniau kartoja ir nai’ toc^ n žemė sudieba,

vietų rtusijvo dičtuveič vilu-
etiniai balandėliai te-, myko ir paprašytas, kad pa’ 
ės stogo, vengdami net • aiškintų, kas ten Rusijoje

vojinga spraga, ir mūsų pra-! bar, kai Amerika karo tiks- 
našumui didėja pavojus“, j Iams išleidžia $80 bilionų ir 
tvirtino jisai. • prezidentas reikalauja dar

daugiau, tai Sovietų Sąjun- 
Anot jo, „Sovietai jau da’ ga išleidžia tik 17 bilionų 

bar vra įsitikinę, kad kaiku. rublių. Kur tad Įrodymas, 
riose mokslo srityse jie jau kad sovietų ginklai — Ame’ 
paėmė vadovybę, ir aš tikiu, rikai pavojus?
kad tai tiesa“. Jie esą įsiti-

rengejai.

negu dabar Floridoje.

Kai anais metais SLA sei’ 
mas buvo Detroite, tai ir už 
automobilio pastatymą per 
naktį viešbučiui reikėjo mo
kėti $7, o Floridoj di Lido 
viešbutis ketina duoti auto
mobiliams vietos nemoka- 
mai. Jeigu viską suskaičiuo. 
sime. tai Floridoj galės būti 
net ir pigiau, negu šiaurės 
miestuose.

Yra dar vienas teigiamas 
dalykas, kuriuo delegatai 
gali pasinaudoti važiuodami 
į seimą Floridoje: tai pati 
Florida. Juk nedaug kas iš 
mūsų brolių yra tą įdomų 
kraštą matę. o pamatyti
trokšta kiekvienas ir kiek
viena. Taigi, važiuojarrt į šį 
seimą, galima — kaip sako
ma — vienu šūviu nušauti 
du zuikius: ir seime būti, ir

Kaikam gali atrodyti, kad 
Florida bus perbrangi vieta 
SLA seimui, nes tolima ke
lionė. Bet aš manau, kad į. Floridą pamatyti.
Floridą nebus brangiau, ne-i
gu, sakysime, nuvažiuoti iš! Todėl — iki malonaus pa- 
Bostono į Chicagą, nes at- Į simatymo!

S.M. ’stumas ne ką didesnis. Oį S. Michelsonas
kinę, kad ateinančiame šimt= 
mėty jų mokslas vadovaus 
pasauliui. DAUG KAS GAVO

VERTINGĄ LEIDINĮ

JAV LB išleistas anglų 
kalba leidinys „Žmogaus 
teisių pažeidimai okupuoto
je Lietuvoje“ pasiųstas vi
siems senato ir atstovų rū’ 
mų nariams, 75 įtakingiems 
amerikiečių žurnalistams ir 
radijo bei televizijos dar-

daugel kartų pakartotus pranašavimus apie sovietų neša’ paž‘ang~ ,jie dar‘ne yig_ buotojams ir 32 Jungtinių
mą pasaulinę revoliuciją ir komunizmo laimėjimą pasauly, ^usijoje nebuvo geros tvar k3 žino’ nes fusai nesi§iria TautW teisių komisijoje da- 

Kam buvo sukurtas Komunistų Internacionalas ir kos. Net upės buvo kreivos, j k' sax'? ia^mėjimų neskelbia, lygaujančių valstybių atsto- 
kam jis dabar vėl atgaivinamas? Ar ne komunizmo mesi- Dabar Rusija tvarkoma' ^es žinom tik tiek. jis sako, vams.
jams pasaulyje grįsti kelią? • moksliškai.

nuo;
vištakių sergą kaikurie JAV senatoriai, žurnalistai ir net 
kaikurie anų sapno nusiklausę lietuviai.

kai kokį kalną paverčia ant;
šono.

— O kam tie kalnai kilno
jami? — klausia smalsus a= 
merikietis.

Kuris gi iš tikrųjų yra tas tikrasis agresorius, impe
rialistas ir militaristas. siekiąs užvaldyti pasauli?

Tiems, kurie mums bando pūsti dūmus į akis, kad 
sovietinis komunizmas nesiekia ekspansijos, tenorėtumei ~ Kilnojami tam, — at ,
tik patarti pasiskaitvti rusiškojo komunizmo tėvo Lenino sakė Gromyko. kad galė-Į

tų išvesti upėms tiesias va’lb<*

1960 metų pradžioje, sa- 
i ko d r. Foster, mūsų techno
logija buvo pralenkusi SO’ 
vietus dviem metais, bet da. 
bar šitas skirtumas jau išny
ko.

Pentagono valdininkai e’ 
susirupmę, kad apie so-

kiek suseka mūsų „intelli’

Kokios rūšies amžinąją taiką turėjo galvoje raudona. q jg tikrųjų žemė Rusijoj' ba)
■gence“ (suprask: žvalgy.' PIRMIEJI HIMNU 

ŽODŽIAI
sis balandis Nikita Chruščiovas, sakydamas 
čiams: „Mes jus vistiek palaidosim“?

amerikie-

Kas jėga ir melu užgrobė Baltijos 
JAV-biu militaristai?

valstybes? Argi

buvo sudrebėjusi ne dėl to, 
kad ten būtų kilnojami mil
žiniški kalnai, o dėl to, kad . .
rasai išsprogdino pirmutinę I ^esn. negu Amerikos to
atominę bomba. kl0% Pat, KateK°‘W 8lnk-j didvyrių žeme!.

r - lai. Tarp tų jis nurodo sovie--
Vėliau Jungtinėse Tauto-' tų priešlėktuvinę artileriją.;

se Gromyko jau aiškiai da. i įyfankas laivams bomba,- 
vė suprasti, kad tokia bom-, duotų vadinamus sviedinius 
ba rusams nėra paslaptis. * (missiles ) nuo žemės i orą 
Kitu atveju, einant debatam' ^ūg kitų. Bet sovietai ne_ : 
apie ginklus. Gromyko > pa*}.$uri. .v’ien.? lėktuvnešio, j
reiškė: tegul Amerika -nesM^rtų Amerika tu*‘1 
didžiuoja savo atomįne ^Ru^ai esą įsitikinę, kad tokie i 
bomba. Ji neturi tai bombai i laivai labai rizikingi, nes 
patento; ja gali pasigaminti i viena bomba gali tokį laivą 

j nuskandinti kartu su visais 
lėktuvais.

Jis įteikė ilgą sąrašą gink
lų. kurie, jo įsitikinimu, esą; 
gėrės
kios

Lietuvos

Latvių spauda už Latvijos ribų
Bostone gyvenantis latvių Nuo 1972 m. pradžios šis 

žurnalistas, palaikąs artimus; laikraštis išeina tik kartą 
santykius su lietuviais. O.! per savaitę, gi anksčiau išei- j 
Akmentinš suteikė šitokių! davo du kartus. Jis pakeitė 
žinių apie latvių spaudą už j ir savo formatą.
Latvijos ribų. į Pietų Amerikoje nėra jo- !

kio svarbesnio leidinio, kai -
Daugiausia skaitomas lat. ankstyvesnis žurnalas „Lat’

vių laikraštis yra New Yor= 
ke leidžiamas „Laiks“. Jo ti- 

■ ražas 12,000, išeina du kar- 
tus per savaitę, 8 puslapių, 

j Jis turi gausų bendradarbių
skaičių. Šiuo metu „Laiks“ 
yra vienintelis latvių laik=

vija“, ėjęs Buenos Aires, tu-, 
rėjo sustoti dėl skaitytojų 
trūkumo. Toks pat likimas" 
ištiko ir „Amerikas Vestne- 
sis“, kuris buvo leidžiamas 
Bostone.

Kadangi latvių skaičius

Lietuva, tėvyne mūsų, tu;

j raštis. išeinąs du kartu per i laisvajame pasauly nėra di-, 
; savaitę: visi kiti tepasirodo delis (jų priskaitoma apie
karta ar dar rečiau.

Kas atitvėrė nuo Vakarų pasaulio Rytų Berlyną gė’ 
dos siena? Ar JAV-bių militaristiniai mūrininkai?

Kas kraujuje prigirdė Vengriją, kieno tankai sutraiš. 
kino Čekoslovakijos demokratėjimo pastangas? Ar JAV- 
bių vanagai generolai?

Kas vežė į Kubą puolamąsias atomines raketai? Ar 
tuometinis JAV prezidentas Kennedy gabeno jas į Gotlan
do salą Sovietijos panosėn?

Ne, visa tai darė tik rusai ir komunistai.
Rusai komunistai pasitraukė tik iš ten. iš kur jie buvo 

JAV’bių karinės jėgos grasinimu išvyti. Taip buvo išgel
bėta nuo komunizmo li anas. Graikija, Lebanonas, Turkija 
ir net nuo rusiškojo komunizmo nepriklausoma komunis
tinė Jugoslavija.

lik dėl JAV-bių politinių daltonistų naivumo ir višt- 
akio šiandien sovietai jau turi didesnio pajėgumo raketų 
negu JAV. daugiau atominėm raketom ginkluotų povan
deninių laivų, daugiau, pi ie ^raketinių priemonių, daugiau 
bombonešių, daugiau žemyno kariuomenės ir dar daug 
ko daugiau.

Vykstant strateginių ginklų apribojimo deiyboms, 
kurių metu amerikiečiai užšaldė savo atominį arsenalą, 
sovietai nuo 1968 m. savo raketų pajėgumą padidino 300 
procentų, nuo 1966 m. ato niam ginklavimuisi jie išleido 
21 bilioną dolerių daugiau nei JAV. sovietų išlaidos ato
miniams ginklams kasmet didinamos 10S, ir jų atomi_ 
nių sprogmenų pajėgumas, palyginus su JAV, yra 8 . 1.

Tai tik keletas konkrečių pavyzdžių, čia neminint vi
sos eilės kitų turimų davinių. Ir čia minimi realūs faktai
visiškai prieštarauja sovietų vadinamosios "taikos ofensy., - - , ti nore kar0 vana al
vos' propagandai ir mūsiškių tautos sapnuotojų“ daili-Į Riti karo valdininkai taip' siekia užvaldyti pasaulį, 
ntmams. Štandien jau net perdaug aišku, kurtoje pusėje - at ka)ba ie j jr a, žiūri j ,a ,,asiūlyma skerso- 
yra tie karo vanagai, militaristai. imperialistai ir diktato- pie dideiį reikalą gaminti a. mis. Ir Amerikos spaudoje' 
riai ir kurioje nuo jų pasiruošusi gintis demokratija. tominius ginklus. Žinoma, labai mažai apie tą konfe-

n

Latvijos

Dievs sveti Latviju

Estijos

Mano

į
„Laiką“ leidžia Helmars 

: Rudzitis. žinomas knygų lei- 
Į dejas laisvosios Latvijos lai, 
kais. Jo leidykla vadinasi 
„Gramatu Draugs“.

tėvyne, • mano 
mano laime.

100,000, iš kurių 40,000 gv= 
vena Amerikoje), jų laikraš
čiai yra brangūs. Pavyz
džiui, „Laiks“ prenumerata 
metams yra 22 dol.

Paskučiausiais prof. E. 
Dunsdorfo statistikos duo
menimis. laisvajame pasau
ly latviai išleidžia 318 įvai
rių žurnalų ir organizacijų 
biuletenių

Laisvojo Pasaulio Latvių 
Sąjunga (BPLA) šiuos me
tus paskelbė latvių spaudos 
metais, nes šiemet sukanka 
150 metų. kai 1822 m. Jelga
voje pasirodė pirmas latvių • 
laikraštis. Apie jį „Keleivy“ 
jau buvo rašyta.

Šia proga linkime latvių

Laiks“ pradėjo eiti 1949 
; metų rudenį. Latvių emigra= 

t j cijos laikotarpy Švedijoj su-
JAV-bių (stojo ėję „Latvju Vards“ ir Į

Sali matyti ”Latv’ju Žinąs“, kurie buvo 
pasirodę jau 1944 metais. 
Tada Švedijoje kūrėsi latvių 
šviesuomenė. Ten įsisteigė ir 
latvių enciklopedijos redak, 
cija, vadovaujama profeso- 
riaus Švabes. Švedijoje dar 
veikia dvi Knvgų leidyklos 
ir ’ '

ankstyvą saulėtekio šviesą...

BengalijosI
A.mGi*ikai t

siuipilkas buvo, kai rusai!, Taip, Rusija giniuuo,asi,j jjan0 au]ęSjng Bengalija! 
paleido i erdvę pirmutini sa, bet ginkluojąs, ne tam kad Aš Iiu tavP,

» ; -i u k- • " • 'norėtu Ameriką užpulti. Jr — -vo sputniką“. Oi, oi, suvai. i • , 7
, - 1 j ‘ . ! ginkluojasi, kad galėtu apsi-tojo spauda — rusai mus & J s . k

pralenkė!

Bet didžiausias 
siurprizas ginkluojasi, Į

i ginti nuo Amerikos, kuri ap’ 
! supo ją savo bazėmis ir per 

., valandą gali pradėti bom- 
vanagai barduob Sovietų Sąjungą išPabudo visi karo

ir prasidėjo lenktynės yj iu. Rusai dar
Rusijai nepasiduotų Dabar mj U ka- ; . į
tose lenktynėse smarkiausia. saulinio AmPelikaJsu 
reiškiasi karo ministras
Laird. vyriausias Pentagono! vo talkininkais atakavo jai

Didž Britanijos

Dieve, saugok karalienę 
Antrojo: Tu viešpatauji 

Britanija.

kad i Austrijos

Austrija, tu puikiausia ša
lie!

kartą per menesi išeina • spaudos darbuotojams, re- 
latvių socialdemokratų biu- mėjams ir skaitytojams susi- 
letenis „Briviba“, kuriame' ]aukti šviesesniu ir lengves- 
yra daug politinių žinių iš j niu dienu artimoje ateityje, 
okupuotos Latvijos. R

vanagas. Jis jau keliais at-Įbimisfrontais — perVladi- 
vejais gąsdino Ameriką rusų' vostoką. Murmanską ir An 
ginklais ir šiomis dienomis • changelską. Jie bijo karo. 
vėl sušuko, kad mums gresia Todėl, kad ir ginkluojasi, 
sovietų atominių ginklu ga-.bet nuolatos siūlo visiems 
myba. turinti kuo greičiau-' taiką. Ir dabar,jos pasiūly-j 
šiai statyti nardomuosius a-1 mu> Europoje yra ruoš:ama '< 
tominius laivus, kad galėtų Į tarptautinė valstybių konfe-’ 
atremti užpuolimą. ! rencija karo pavojui pašalin-

kurie

0,

tą.

Airijos

geriausias krašte:

Norvegijos

Taip mes mylime šį kraš

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Manifestas, amžini dės-

Vokietijoje (Eutin, Hol- 
stein) kartą per savaitę išei’Į 
na „Latvija“, o Londone lei-Į 
džiamas „Londonas Aviže“,! 
kuris yra pats seniausias lat- niai lietuvių tautos gyvybei

‘ vių laikraštis tremtyje, nes j išlaikyti. Parašė M. Aukštuo- 
jis ledus pralaužė jau 1942. lis. 32 psl.. kaina $1. Galima 

gauti adresu: M. Aukštuolis. 
J 4 Elizabeth Avė., Springda- 

• : le, Conn. 06907.

i metais.

Švedijos

Tu senas, tu laisvas uostas 
šiaurėje.

Šveicarijos

O, laisvieji kalnai!..

i
Australijoje išeina 

ralijas Latvietis“
Vic.) su turiningu literatu 
ros skyriumi.

„Aust.
(Kew

Gyvate gelia skaudžiai, o
Toronte. Kanadoje, lei-j pikto žmogaus liežuvis — 

džiamas „Latvija Amerika“.’ dar skaudžiau.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVDKU, 

VO NIEKAS NBPHKU.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE iŠ SAULĖTOS FLORIDOS
Gausus LDD susirinkimas i Nors oras tą savaitę buvo 

. blogas, bet parodą aplankė 
apie 500 žmonių.

J. Vlks.
Kovo 5 d. buvo gausus 

Lietuvių Darbininkų d-jos , 
kuopos susirinkimas.

Visų pirma pasidalinta' 
paskutiniųjų dienų įvykių į»j 
spūdžiais. Vasario 16 minė-Į 
jime dr. ElenosArmanienės
kalba buvo gerai paruoštai ninkai. istojo i Lietuviu Fon= 
ir gražiai pasakyta. Perkūno' dą. įnešdami'$1,000. ‘ 
choras galėjo pasireikšti gy=:
viau. J. Matulaitienės vado-j 
vaujamos tautinių šokių gru

ST. PETERSBURG, FLA.

Amerikienė rašytoja 

Vasario 16-sios šventėje

Čia ir jaunimas 
nuo vyresniųjų, ir

VELYKŲ DOVANA

peš pasirodymas buvo gra
žus, tik scena maža. todėl 
šokėjai negalėjo tinkamai 
savo meno parodyti.

šios vietovės lietuviai Lie. 
tuvos nepriklausomybės at
statymo paskelbimo sukak-' 

Juzė ir Vladas Dziubins- roinėjo vasario 21 d. Mi
kai, abu žemaičiai ir pensi- dėjimas pradėtas pietumis.

PENSININKAI REMIA 

LIETUVIŲ FONDĄ

MAIKIO IR TVO 

KRAITIS

Po $1: M. Meškis, West: 
Roxbury. Mass., J. Račius, 
Los Angeles, Calif.. U. Ma-

.. .. , .. , , i tis, Hamilton, Ont.. M. Si-
Aukos dar plaukia. Jų bus|racki LowelI M A p)a, 

daugiau nei pernai, nors mi-į vj~ug Cleveland. Ohio, S. 
Chepelis, Rockford, III.. B. į 
Klemka. London, Ont.. A. 

į Vilčinskas, Gardner, Mass.,
r, F. Krivinskas, Hamilton. 1Buvo pranešta, kad ką tik „ A JJa R,.(i ;

išėjo Lietuvių Socaldemo- Conn fh Klimkn, E-
kratų Literatūros Fondo is-, Į. T Ti ienė>
leistoj knygos: Kipro B.el.-; Elm“mwoo< j„ E ‘st

nėjime dalyvių dėl blogo o 
ro buvo mažiau, negu praei 
tais metais.

nio „Gana to jungo“ ir VIa’ 
do Požėlos ”Jaunystės atsi
minimai“.

Pirmoji išleista autoriaus 
paliktom ir Literatūros fom 
do lėšom, o antroji — Bos
tone gyvenančio socialdemo’ 
kratų veikėjo. Lietuvių Dar
bininkų d’jos nario Povilo 
Brazaičio lėšomis.

i Toronto, Ont.. J. Jasiulevi- 
čius, Waterbury. Conn., P. 
Urbanavičius, Pittsburgh.

' Pa., A. Ratkevičius, London.
Ont., A. Venskus, Nonvood,
Mass.. S. Thamas. Chicago, kultūra 
III., M. Krivickas. Oakville, Huck/ 

, Ont., S. V. Vaitkus, Toron’ 
to. Ont., J. Baltrušis, BavaL 
ton, III., W. Maslauskas,

WOWČESTER, MASS. 

SLA 57 kp. susirinkimas
nebėga
galima Į Dėl blogo oro SLA 57 kuo-> 

matyti kartu kelias kaitas: p0S šauktasis susirinkimas
senelius, tėvus ir vaikus. Tuo neįvyko. Kitas susirinkimas 
požiūriu ypač minėtinos šaukiamas ši sekmadieni, 
Karnių, Jurgėlų. Morkvėnų. kovo 19 d. 2 vai. popiet Liev
Giparių ir kt. šeimos.

K.

NEW HAVEN, CONN. 

{vairios naujienos.

tuviu Piliečiu klube. 1
Visi nariai kviečiami da

lyvauti. Be to, bus tariama^ 
si. kaip paminėti kuopos 70 
metu sukakti.

Po jų LB pirm. Jurgis Gipa
ras pakvietė klubo pirm. Kl. •
Jurgėlą toliau vadovauti. Jisj 
paprašė savanorį Ruli, Na-! 
vickienę ir Jurgėlienę uždeg- Jadvygos
ti simbolinę ugnį. Choras ir
visi dalyviai sugiedojo him- P1, aplankė, norėjo 
nūs. Jokūbaitis gražiai pa’ Įr s 
skaitė Vasario 16 aktą, nuo-J ^et— nebesuspėjo, 
širdžiai sveikino latviu at-j * * *
stovas B. Zobs, iškeldamas Anksčiau buvo 

i visų baltų jungtinių pastan- kad per Z. Merkevičių Va 
gų reikalą. ' sario 16 gimnazijai pasiųsta

Į SLA 142 kuopos auka $100.
Įspūdingiausią kalbą pa- Iš tikrųjų ta auka buvo SLA 

sakė lietuvių bičiulė, poetė. IV-sios apskrities, o 142 kp. 
redaktorė ir leidėja Marga’ pasiuntė $50. , . . ,
ret Huck. Susidraugavusi . Jau senlal ^bematome
su lietuviais, ji mus pamilo,' Padėką už šias aukas at-' žymaus vietos lietuvio agi o 
sielojasi mūsų ir Lietuvos siuntė Vasario 16 gimnazi’J nom° Benedikto ILi-ga.iuno, 
reikalais, kelia juos amen- jos mokytoja ir tautinių šo- nes nebegalnseiti iš namų- 
kiečių visuomenėje. i kių vedėja Eglė Pauliuko- atsisakė

i nytė. Ji rašo: „Ne tik padė’ ga’uoJa ir j°
"Savo širdyje aš esu lietu- jote finansiškai, bet davėte i 

vė. Amerikos šviesuoliai tu-, ir didelės moralinės para-’ 
ri padėti išlaikyti lietuvių mos. Labai, labai, labai a- 

ir tautą“, pasakė čiū!..“

Vasario 7 d. Lietuvoje pa.
Kronkai-

tienės motina. Jadvyga 1970

Aukų surinkta $1,400

dar 
aplankyti.

rašyta.

Worcesterio Lietuvių D-jų 
Tarybos pirmininko Prano J 
Stanėlib pidriešimu. minint Į 
Lietuvos nepriklausomybės! 
atstatymo paskelbimo 54 m.' 
sukakti, aukų buvo surinktai 
$1,400. Nesuspėjusieji tą'j 
dieną paaukoti, savo auką: 
atiduoda dabar. iI
Nebematome B. Grigaliūno

tarnauti kojos, 
žmonelė.

Mirė

Ne-

Westfield, Mass.. K. Nackie.
Abi knygos sklandžiai pa-12”'caf<įr DL L /T'T S’ protestuojant prieš rusų oku- 

rašytos ir gražiai išleistos.1 Moun,t H°Pe’, Ra‘ Paci»- Tl« pavyzdžiai rodą,
Jose daug idomios medžią- ?*»<*’ Rrook1-™’ N j•• A- 
gos iš mūs, tautos kovų dėl, Bltke''’ VoimvalI, Ont. 

laisvės, nepriklausomo gyve-; Po 50 centa: E. Tama- 

nimo istorijos. į šauskas, Detroit. Mich.. J.
Drazdis, Hartford, Conn., J.
Korbin, Duųuesne. Pa., A.
Bačėnas. Roxley, Ohio, M.
Sharonas, Detroit, Mich.. P.
Žilinskas. Hamilton, Ont..

Knygas turėtų visi įsigyti. 
Pirmoji jų gaunama už $5 ir 
Keleivy, o netrukus bus gau= 
narna ir antroji už $4.

Nariai buvo paraginti pa- 1 P. Juodka, Chicago, IU., A.
rinkti medžiagos iš Lietuvių Maspeth. N. Y.. P.
Darbininkų draugijos praei- Mularonka, Detroit. Mich. 
ties. Jai balandžio 2 d. su-

Gera knyga yra vertinga dovana kiekviena proga. 
Ji yra ir puiki velykinė dovana. Todėl primename, kad 
šiomis dienomis išėjo iš spaudos ir jau galite Keleivyje 
gauti šias gražiai išleistas vertingas knygas:

GANA TO JUNGO

Tai žymaus politiko, visuomenininko, laikraštininko 
ir katorgininko Kipro Bielinio atsiminimų 192 puslapių 
knyga. Kaina $5.00.

LIETUVIŲ POEZIJA IŠEIVIJOJE 1S45 1971

Redagavo Kazys Bradūnas

šioje puošniai išleistoje poezijos antologijoje yra 80 

poetų geriausių kūrinių pavyzdžių, 671 psl. Kaina $13.00.

LAWRENCE NAUJIENOS
Ir mes paminėjome 

Vasario 16-ją SLIDINĖJIMO VARŽYBOS

Aštuntosios pabaltiečių 
slidinėjimo varžybos buvo 
vasario 26 d. Holidav slė’

Nors sumažėjo mūsų vie-; 
tovės lietuvių skaičius, bet
į Altos skyriaus surengtą! . _ . . .
Lietu.os nepriklausomybės; n.vJe» P,ae Ellicottvillė, N.Y.
atstatymo paskelbimo 54 m. 
sukakties minėjimą susirin 
ko per 150 asmenų.

Vasario gale mirė šie lie
tuviai: Marijona Starkienė’

šios padėkos didelė dalis Valinskaitė ir Leonas sala- Pranciškaus bažnyčioje. Čia 
Ji priminė Simo Kudirkos' priklauso dideliam gimnazb ševičius -Savage. 44 metų, tą dieną surinktos aukos bu-; 

šuoli i laisvę ir čeko jaunuo.'jos rėmėjui Algimantui Dra. palilkęs liūdinčią seimą, tė’
lio Palach susideginimą, gunevičiui, LB apygardos yus» du brolius ir seseris. Jis

Iš ryto buvo pamaldos Šv.

pirmininkui ir lietuvių radi
jo „Tėvynės garsai“ vedė’ 

kokio heroizmo esama tų jui. Jis vadovauja ir Hart- 
tautų jaunime. Rašytoja su, fordo gimnazijos rėmėjų 
kartėliu ir gėla pripažino.1 būreliui.

buvo Braintree 
rinktinis.

miestelio

vo skirtos Lietuvos laisvini
mo reikalui ir perduotos mi= 
nėjimo rengėjams.

Paulauskų auksinė sukaktis

kokią gėdą laisvę mylinčiai * * * Į Buvęs Sandaros administ
amerikiečių tautai padarė Mūsų jaunimui Jaunimo ratorĮus Bostone Kazys ir 
vyriausybės atstovai, naro- kongrese atstovauti išrinkta Marija Paulauskai vasario 
dydami savo ignoranciią iri stud. Vaiva Vėbraitė. , 22 d. minėjo savo vedy ainio 
bailumą, išduodami Kudir-,1 ‘ ; gyvenimo 50 metų sukakti,
ką. dabar pa virtusį simboliu' LMKF klubas kovo 19 d. Jie išauklėjo 3 dukteris 
mūsų amžiaus laisvės kovo-; 3:30 vai. popiet Šv. Kaži-. Aldoną. Bnutę n Lilijaną, 
tojų ne tik lietuvių, bet ir miero lietuvių bažnyčioje

Amerikiečiai turį; rengia religinį koncertą. » Kazys

Vėliau Šv. Pranciškaus 
bažnyčios salėje buvo iškil
mingas susirinkimas. Jį pra’ 
dėjo ir jam vadovavo Altos' 
pirm. adv. John A. Stundza.! 
Tauriniais drabužiais pasi-Į 
puošusių moterų grupė SU’1 
giedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus, akomponuojant 
S. Vydūnienei.

Buvo daug sniego ir geras 
oras. todėl ir slidinėjimo 
varžybos buvo malonios.

Euvo varžomasi „slalo
me“ ir „didžiajame slalo
me“. „Slalomas“ yra lenk
tyniavimo takas nuo kalno, 
vedąs pro daug vartų —gai
rių, kurios tankiai ir komp
likuotai sustatytos, šį kartą 
jų buvo 40. Greitis tokiose 
varžybose nedidelis — apie 
20 mylių per valandą. Di
džiajame slalome vartai re
čiau sustatyti ir jų mažiau, 
todėl leidžiamasi nuo kalno 
greičiau.

Slidininkai buvo suskirs
tyti į 6 grupes. Latviai ir es
tai pasirodė geresni slidiniu’ 
kai — jie laimėjo daugiau 
premijų.

Lietuviai slalome laimėjo: 
berniukų grupėje I-ją vietą 
L. Ališauskas: jaunų vyrų 
(17-27 metų) Ill’ją vietą— 
R. Sungaila: vyi-ų veteranų 
(45 m. ir daugiau) — I-ją

Kalbėjo gubernatoriaus 
patarėjas Thomas J. Lane, 
Marrimack kolegijos prof. 
A. Lesčinskas, Šv. Pranciš’ 
kaus parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Jansonis ir 

į Tautinės parapijos klebonas

nusiskundžia, kad 
dėl pašlijusios sveikatos ne
gali niekur išeiti. Sėdįs kam’ 
bary, žiūrįs pro langą ir gal
vojąs. ar nepamatys atei
nančios mirties.

zmomjos. 
jungtis Bažnyčios vargonai yra 

labai geri, nors ir seni. Jie 
statyti 1874 m. Hook and 
Hasting bendrovės. į

su pavergtaisiais ir 
laisvaisiais baltais, kurie 
duoda tokiu didvyrių, kaip 
Simas Kudirka., sakė M.
Huck.

Koncerte vargonais gros .
vv a -X- Poetės gražiai pasakytas Jaunas bet jau plačiai žino’ Mielas Kazy, jau pavasa’

terdam, NA., A. Petraitis, uždegantis žodis buvo iš- mas virtuozą^ dr Vytenis M ns ne uz kalnų. Saulute pra- 
Bitsbui-gh, Pa., V. Pimenov, klausytas didžiai susikaupus Vasvliūnas Solo Bacho ari-dės šilčiau šviesti- medžiai 
Brooklyne, Mass.. A. Pume- ir jautriose vietose palydėtas jas giedos Salomėja Valiu- ’ P^k^is žabus lapelius ir 
ris. Worcester, j triukšmingais aplodismen’ kienė. o smuikininkas Izido’! tuoj pi adės žydėti gėlės. Tai

ką. Gyd. Skeivio gydoma,i^afkaB’°lkvi”e’CT-’ tais* i rius Vasvliūnas pagros kaiP.cia dabar lauMr^e1^
ji jau pasveiko ir nnSirdžiaf f. Valangeroh B„- , Haerdelio sonat? A Dul. ir nancos mirtie^ a, ^g>jan-;
dėkoja visiems, kurie ja Bl?ee'De'hl’ Visi buvo dėkingi poetei, ij. Gaidelio Maldą. Sasnaus. c,a Ramta at^> Tu-
kė nelaimei ištikus. ‘ Mo"‘re’i attiu.?,.al į m.ūs? sv?nt? ?e ko "Skubink prie kryžiaus“ J. Krasinsk

al; Que., A. UlcicKas, Nor-, politinio kapitalo krautis, atliks visi trvs menininkai.
Narė L. Šateikienė po sun- £?nnp'? ka‘p !ai ^aro daugis poli-,

kios operacijos dar visiškai ^h’a Uv i !’i TU' be‘ pa-Tda'!nP Tl Toks koncertas mūsų baž-
Flushing, N.Y., J. Bartkevi-, sų skausmu. Dėkingi P. Ja-: nyč.ioje seniai bebuvo, todėl

eina 40 metų. Balandžio 8 d. 
Bručo svetainėje ruošiamoj 
margučių parodoj bus ir ta 
sukaktis paminėta. Ruošia’ 
masi išleisti draugijos veik
los istoriją.

Kuopos pirm. Bronė Spū’ 
dienė buvo nusilaužusi ran-'

F. Almenas, Matavvan, N. J.. 
J. Berteška, Kearny. N.J., 
N. Genčius, Chicago, III., A. 
Bielskis, Vancouver. B.C.. 
J. Tunkis. YVinnipeg, Mani’ 
toba. A. Binkauskas, Ams-

f
kun. Julius Gaspariūnas. Į, . . .
minėjimą buvo atvykęs iri yleM M^Empakens ir II’ 
Mass. senatorius W. Wall. Ja Kėkštas.

‘ i Didžiajame slalome ber. 
Pirmininkas perskaitė re-1 njufcų grupėje laimėjo I-ją 

susirinki-1 vietą vėl tas pats L. Ališaus’ 
kas; vyrų veteranu — I-ją 
vieta V. Pauiionis. III-,ą — 
A. Benas.

zoliucija, kuriai 
mas pritarė.

Meninę programą atliko 
Krasinskas : moterų grupė, kuriai akom-

operacijos 
nepasveiko ir susirinkime
nedalyvavo. 
A. Šateika.

Sekretoriav

L, J. Bartkevi-|sų skausmu. Dėkingi P. 
ia. V. Surma, i kobsonienei ir Kl. Jurg 

ją pakvietė.

Susirinkimas buvo 
tas bendra užkanda.

SLA pobūvis

baig’

Vasario 26 d. SLA vado
vybės susirinkimo proga bu’ 
vo suruoštas pobūvis su 
kviėstiniais svečiais. Prezi
dentas Povilas Dargis savo 
žody prisiminė Lietuvos neri 
priklausomybės atstatymo! 
paskelbimo sukaktį. Tėvy
nės redakcijos narys A. Dir= 
žys šį tą papasakojo iš SLA 
praeities.

Dailės paroda

Vasario 27 d. buvo uždą’

J čius, Australia
: Phila., Pa., J. Vaina. HarniPi kurie 
ton, Ont.. J. Sakalauskas.!
New Kensington. Pa.. T.; Dar kalbėj'o svečiai iš! 
Garbauskas. Chicago, III.,! Chicagos Valerijonas ši m’ 
E. Visockis, Scranton. Pa.,. kus ir teisėjas Zuris.
V. Bungardas, Windsor,; Meninėje programoje de- 
Ont., A. Vaivada. Toronto.' klamavo Linda Jurgėlaitė, 
Ont., F. Podėlis. St. Peters-i Albertas Giparas ir Giparie-

WASHINGTON, D.C. 

Informavo parodos
gėlai,

I
! nė. Povilo Linkio vadovau- 
{ jamas 26 asmenų choras su- 

Visiems aukotojams nuo-i dainavo kelias dainas, 
’-irdžiai dėkoja

burg, Fla.

Keleivio administracija Aukų surinkta $850.

Dovanas gavo pirmas tris 
vietas laimėjusieji.

| Po minėjimo buvo vaka-i Vakare gražiame pakai’ 
rienė, kuria rūpinosi U. Pen-; rėš restorane slidininkų lau_

ponavo S. Vydūnienė.

PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai,

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

Atsitiktiniai si įsitikimai,
ryta Trečioji dailės paroda,'216 psl.. kaina minkštais vir- 
kuri tęsėsi ištisą savaitę. J šeliais $2.50.

laukiama, kad i jį atsilankys 
didelis būrys vietos ir apy 
linkės lietuviu.

Albina Lipčienė

ER. BR. NEMICKAS — 

ORD. PROFESORIUS

Dr. Bronius Nemickas, bu 
Vliko valdybos

kė užsakyti pietūs, o vėliau 
ir šokiai.

lankytojus
muzika

ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

PROGRAMA

Kiene. M. Deltuvienė, J. Sta’ 
j pulionienė ir Edna Bell, o 

Nuo 1972 m. sausio 12 d.! joms padėjo kitos atstovės, 
iki vasario 8 d. Washington.į Aukas rinko A. Pinaitė,
D.C.,Corcoran Galerijoj, vy-1 T. Zautra, N. Penkienė, J. į 
ko sovietų pritaikomojo me.i Stundza Jr., A. Stundzaitė iri
no paroda. Joje išstatyti buj M. Phillips. Iš viso surinkta' Laisvojo pasaulio lietuvių 
vo ir Baltijos kraštų ekspo-į $138.oO Altai pasiųsta $200. i iV-ji tautiniu šokiu šventė 
natai, tuo siekiant amerikie.! Šv. Pranciškaus bažnyčio- į)US liepos 2 d. Chicagoje.
čiams sudarvti įspūdi, kad je surinkta $25. Minėjime; w .. ■'“'T .’ .ui; ' a T„~_i Birzzelio 30 d. šokėjai su

sirenka repeticijos, o liepos 
1 d. bus generalinė repetici. 
ja, vainiko padėjimas ir au
kuro uždegimas prie Lais
vės kovu paminklo Jaunimo 
centro sodelvje, koncertas— 
iaunirr>o pasirodvnias Mari’ 
jos aukštesniojoj mokykloj.

Liepos 2 d. — pamaldos 
šventės dalyviams, šokių 
šventė amfiteatre, tuoj po 
šventės ten pat banketas, o 
jo metu ir šokių mokytojų 
pagerbimas.

„ - vt • i i natai, tuo siekiant amerikie.; Šv. Pranciškaus bažnyčio-Dr Bromus Nemickas, bu,| .jams pu(JaMi . ka(,j ,e surirkta S25. Minėjime
vęs \ ixo va dybos y.cepn- ,.es bli, aukojo po S5: kun. A. Jan,
mminkas dabar jo tarybos Ros ■ kun Gaspanflnas,
rarys. White I lains koleąl- : Penkienė. Skersiai, J. IJ-ir, m iinlztUJoc i fUllrcz-i onei o i .... » ... ... . . .... ..joje pakeltas į aukščiausią 
akademinį laipsnį — ordi
narinius profesorius (full 
professor).

Jis toje kolegijoje profe
soriauja nuo 1959 metų. i vietų Įvykdytą neteisėtą Bal’1 
skaitydamas pakaitom šiuos’tijos valstybių pavergimą. į 

. kursus: ekonomikos pagrin’. Washingtono LB apylin-1 
du, konstitucinės teisės, pi-į kės valdybai šiuo metu pir- 
nigų ir bankų, prekybinės' mininkauja dr. Jonas Genys, 

paskutiniųjų čia vis daugė-i teisės, pasaulinės ūkio plėt-j Maryland universiteto pro’ 
ja. j ros ir kt. ' fesorius.

Pabaigai buvo 
žaidimai.

Šokiai ir

Skanius pietus 230 svečių 
pagamino energingoji B. 
LTrbonienė su talka.

Čia darniai veikia senieji 
ir vėlesnieji ateiviai. O šių

JAV LB Washingtono a-i sauskas, A. Stundzaitė ir M. 
pylinkės pastangomis paro-j Stonie. Po $3 aukojo: J.
doje dalinti atsišaukimai, į Nai kus. A. Lapinskienė. M. 
kuriais siekta atkreipti pa’ Leščinskienė, A. Akstin. A. 
rodos laikytojų dėmesį į so-| Finahė. Zautros ir Phillips.

" .................... mažesnės.
M. Stonie

Senas
tas.

parvirsta ir negir-



■
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Iš pavergtos Lietuvos
Puntuko akmuo! Ką aš jam turėjau atsakyti? Ir ką dabar' JARAI { U?- • U S 
begaliu ištarti? Nebent tik tuos pačius raudos žodžius:: “ *

Kodėl dar nepalaukei, mano brangus Bičiuli?.. ATSll.lIN'’!Ai

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Kodėl dar nepalaukei,
Augustinai!
STASYS SANTVARAS

Nelauktai, netikėtai, dar vis besikalbant apie gyve
nimą ir uai ous, Kaip juouas KranKiys, atsKnuo žinia: 
ni. vakario 20 u. įiuie /Augustinas Vencius, paiaiuotas Vil
niaus /iiuaiAainio smucių Kaineiy... ir staiga, urauge su 
malonios uricių seimus geuuiu, ai augę su snui pei Vel ian
čia geia, įsKiio bevntisnas ir graudus Klausimas: Kouei 
uar nepaiauKei, Augustinai ?

Žinau, Klausimas atskamba daugeli kartų lietuvių 
raudotą rauną. Bet ar gan uar Kas sKamoeti širuy šią ne- 
lauKto nuuesio vaianuą: Aiman, taip vis staiga ir netikė
tai Vienas po Kito dingsta IS akiračio seni ll’ brangus drau-Į tyčio Žmonos ir Jonu dukters Elenytės. Nuotrauka tkiryta 1951 
gai: Alušta žmones, SU Kuriais dalintas! laisvo ll' džiaugs- Į melais, kai buvo minima Aug. Griciaus 65 metu sukaktis.

VALDYSIM PA-
į sugalvok man gerą pavardę. ŠAULĮ, parašė L. Dovydė- 
| Siunčiu tau $8.00. Septynis nas, I’tomas 268 ; II to- 
1 dolerius perduok "Keleivio“.mas 248 psl. Kiek. ieno tomo 

Sveikas, Maiki! Tu esi administracijai, o aštuntąjį kaina $4.00.
gudrus berniukas, kartais ir pasidėk i savo kraiti. Dabar 

, senam generolui duodi gerų lauksiu tavo atsakymo.
i patarimų, tad padėk ir man. ~ . i i i • o-o nn

* 1 Petras Griežlė psl.. karna.......... ........ $2.00

LAIŠKAS MAIKIUI

Aš nelabai mėgstu dabar
tinės savo pavardės ir norė-

j čiau ją pakeisti, bet pasiroT „ ,. ,
---------------’ rh kui , v.* Gerbiamas dede Griežle!

Iš kaires j nešinę stovi: Algis Gricius, Valst. kotversmerijos dės- (l0, Kaa “e taip lengva. Kaip tT- Kana(los dolerius nuošir-*
aš maniau. Nuėjau i biurą, , n , ‘ i-. , , , J rp dus aciu. Bet pavardes pakui- pavardes keičia. Tuoi . . , . .. 1 . . b.
prisistatė vertėjas ir klausia T Ke*turl s''azl?
lietuviškai: "Kuo galėtume !,etuvlsk« >,avar<,?- 

tamstai patarnauti?“ i Maikis

tytojas (smuikas), menotyros mokslų kandidatas, Starkutė-Gricie- 
nė, Algio žmona, Kastytis Gricius, dabar gydytojas Vilniuje, Da
lia Gricienė. Jono žmona, ir Jonas Gricius, kino filmų operatorius, 
Leningrade filmavęs Šekspyro Hamletą ir Karalių Lyrą, talentin
gai besireiškiąs Lietuvos kino studijoje; iš kairės i dešinę sėdi: 
velionis rašytojas Augustinas Gricius, jo žmona Nelė Gricienė, už 
jos Eiena Oškinaitė. Gricienės sesuo, apačioj Augustinas Gricius 
"jaunesnysis“, Jonu sūnus. Kasa Griciūtė, Algiu duktė, ir med.
dr. Laima Griciūtė, mokslininkė, studijavusi Paryžiuje, dalyvavusi

* 1 »taapiautiivuo.su onkoiogų kongresuose; nuotraukoje trūksta Kas-J* 1‘:

Atsakymas:

MES

LIETUVA BLT.)O, Stepo
no Kairio atsimi-. -iai. 416

TAU, LIETUVA, Stepo

no Kairio. 480 psk, kai
na ..................................? $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie

linio, 461 psi., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
Kama .......................... $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN- 
I to-Sakau, taip ir taip. noriu UNIVERSITETAS SIŪLO tys Kazio Griniaus

savo pavardę pakeisti. Jis LIETUVIU KALBA 9nas, 300 psl.. kaina ......... $2
paėmė rasyklę, popieriaus ir - j ATSIMINIMAI IR MIN.

Illinois universitetą;sako. Geiai, galim pakeisti. uimois universitetas iietu- jyS dr Kazio Girniaus

Re.k^tik sumokėti tam t,k- „• Mmfo studentam3 K.
r,.mokėsi, ir pasn-asyt: pa- siuntinėjo anketa su . „NA™ L -'.55-5' 
,-eskimą. Ir paklausė kokios kviesdamas iki kovt 17 “E.U',CS VYC'° PEP' 
pavardes as norėčiau? . d atsakyti ir nuo m2 m | SAKAis. Juozo Strolios jdo-

n.,Env.ju so.,,. u • rudens semestro studijuoti rnu? at'g1‘lj'"
m,5oiški5?nn-555?t ri lietuviu kalba bei literatūra. mai’ 1'u Ps:- $-.00.

ant greitųjų atsakiau: Gal tai bus duodami Kierti- PAsKUĮ umS POSĖDIS,
gilesnis ir skaudesnis, praraai= i'"T“ T.T***"''*T* “ , *.r ~ ‘ U ~ i būtu gerai Padla į tai, kaip n uz kitus dalykus. į Juozo Auiieiiu acsimminai,
° 1 miescionejima, ios silpnybes ir nedorybes, tetureaamas -* i 227'osi k; u a $4 00

mo smekia \is baisesne, vis sunkiau suprantama ir pateisi- , 5, , , , , • , , , • I . - i .............f j gal tik vienų vienmelj tikslų: kad betuV1ų tauta butų sviedi Vaje. vaje, jis nustebo, i Numatytos trys gi upes. j KONTR2VAI.GYBA LIE- 
: si. dora, pažangi, kad kurmiai neraustų jos Kelio į savai- ( Juk siavjškas žodis, ir jis | Anketos priefĮe rašoma,į TUVOJE, Jono Budrio at-

mingo gyvenimo akimirKom, išgyventa jaunystes uKeji 
mai ir sęismai, su kuriais svajota, dirbta ir rungtyniauta, 
su Kuriais Kentėta ir sielvartauta viesulų nusiaubtoj gnu. , tyrimais feljetonais, kaip ir savo scenos veikalais, Augtojoj zemej. su kuriais nepelnyto atsisKynmo Kartelis is- . ............... ,, Gricius šmaikščiai ir kandžiai plake lietuviu visuomenes,genas. V įemsumas uarosi gilesnis ir sKautiesnis. praracnG ...... . .miescionejima, jos silpnybes ir nedorybes, tetureaamas

narna. Tad koael aar nepalaukei, brangus Bičiuli.''
Augustinas Gricius, nuo pat vaikystes gyvenimo ir jo

atnešamų sąvartų neglostomas, pats savo rankomis, savo 
talentais ir valia prasimušęs Į šviesą, pastaraisiais metais:

mingosios kultūros kūrimą bei ugdymą. įremia nugaišusį gyvulį! I Rad universitete lietuviustu’; siminimai, 224 psl., kaina
Jo satyriniai pasakojimai, jo feljetonai suteikti šio-Į Kodėl nori taip vadintis? Ir. ^entu esama

negalėjo guostis gera sveikata. Tačiau jis dar rasė, jis uar se knygose: "Činciberis“, "Pamokslai idėjos broliams“, ’ Jis l^tarė man sugalvoti J jjetuvjŲ kalba yra viena se< RAŠTAI — ETNAI! SNIAi, 
diroo. lis dar svajojo apie naujus pavasarius ir naujus Vyrai, nesijuokit:“, Žvilgsnis i gyvenimą“, ir tai yra j žmonis esnę pa.aicę. įkalbų, būtina studijuojant;ATbiMTMMAi, .-muse Juo-

per 350. kad

naUJUS pavasarius ll- naUJUS hunjuuaii . , r,Mig9ins į gyvvunną . n tc.i via, - - - p.aiUŲ, OUtiiičl »luuijuojčiiil ;
>araše porą laiškų (paskutinis satyrinių bei humoristinių pasakojimų žanro kertiniai ak. ' Na fferai> gakau> tebūnie| kitas kalbas, kad Chicagoje! 
laiškai buvo g r i c i š k i__ menys lietuvių literatūroje. Teisingai dabar yra sakoma:! ja|en> ’ ’ į irr apylinkėje gyvena apie;

aai bus. dau šiemet jis man paraše 
datuotas sausio 15 d.). Abu
atviras ir nuoširdus pasakojimas, šmaikšti ir laki frazė, Augustinas Gricius anuomet buvo vienas pa rų hnksmiau- 150,009 lietuvių, leidžia po-l
abu nuplieksti optimistinės dvasios, net ir rankraštis pa. šių vyrų lietuvių literatūriniame gyvenime... O jis papurtė galvą ir sa=į {3 dienraščių ir kitų laikras-

zas Liūdžius, u 
piai, kaina ...
ATSIMiNiMAl

o ouoia-

AP1E

gerėjęs, ligos pariesta ranka atsigavusi. Ar buvo garima 
pagalvoti, jog tai yra jo paskutiniai laiškai?..

1941 m. birželio 14 d., baisiųjų Stalino trėn imu me= 
tu, Aug Gricius su visa seimą buvo įsiremtas i Sibirą (vi-j

Uar neseniai, gal prieš porą metų, Aug. Gricius man sį j0 vaisai tuomet dar buvo maži, o sūnus Kastyti;

y įJUOZ/^ LiGUZiŲ, Petronė* 
les Liudziu v išneš, 08 psl., 
kaina ...................................$l,

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
TUVA Al ŠTATAM, Ra- 

Pamatysime, kiek atsiras polo Skipičio, 440 puslapių,

i ko: ne. tokios pavardes ne-į tui'i savo dpeią. daugiu 
i gausi, nes jų pasirinko vie-! chonJ- ęa™PW sPorto

pasakojo, kad poetas Liudas Gira, jau mirties patale gine- bar gydytojas Vilniuje, tremtin iškeliavo ant motinos ran-; 
damas, svajojo apie pasveikimą ir nebaigtų aaroų tęsėji- kų, tetureaamas tik tris mėnesius amžiau^), 
mą. Tuo pačiu optimizmu svaiginęsis ir sergantis rašyto^
jas Marcinkevičius, kuri andai mes vadindavom Koraušu 
(ta pavardė nieko bendra neturi su dabar stipriai besi
reiškiančiu poetu ir dramaturgu Justinu Marcinkevičium).
Laukęs pavasario, tikėjęs jėgų sugrįžimą ir Vincas Myko
laitis = Putinas, berods, pats iškiliausias mūsų laiko lietu-1 
vis poetas. Gi dabar, viename iš paskutinių laiškų, veiio=

1 i nas aukštos kilmės ponelis į bankų, mokyklų, pieKy-j 
’ tla‘ iš Lietuvos. Jis bendrauja!^08 lr kt.auja

su tokiais pat poneliais. į 
su paprastais darbininkais i

; norinčiu tuo universiteto naro karo velionis buvo reabilituotas ir su visa seimą i neužsiima ir nuo lietuvių sa_j nacinaudnfi
grįžo į Vilnių. Netrukus tia jis vėl įsijungė į liteiauurim l^ask Va, sako, Hamiltono j"
gyvenimą, ypač nemažai rase teatrui, pasiroue šie ju sce-j Ij^uviai kasmet įuošia gegužį

, „e, , .. .. žines, bet situ "aukštos kil-« w w w w w
N . \ . mes“ ponelių tenai nepama-iri .

Kaista vasara“, Sėja ir piutis", ? jluvo buvo, Kaip neom šrfiPTIlflC kl?V(TAP
vo“, kino filmo scenarijus Kalakutai“ ir kt. Atsiminima, Į ‘ ‘ į I VVLI|Vc> AlIjgŪū
kau daugumą savo diamos veikalų Aug. Gricius ra-ė va-į žinai. Maiki, kad mane.

lt am d ..—_., ...... ti.
NEPRIKLaUSOMA LIE

TUVA, N. Skipičio atsimi
nimų 11 tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

ANTANAS SMETONA 
IK JO VEiKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 454 psi., kai
na $i.5o.ms Augustinas aiškina: V alentmas Gustainis baigęs rasy . . , , . .

.. * • - - - i ® ‘ dinamojo asmeninio kulto metais, dar btalmo viespatavi-! paėmė pvktis, kad tas Mr. POEZIJOS PILNATISli savo atsiminimus, i galą pradėjęs skubėti lasyti, rank_ •’ . . . .. . . . A/. ’. , N siAURilOdi takfihi, ... f-, N.- - i n , ’ - i • mo uienom. La bar jau ir Lietuvoj pi ipazistama. Kati tie : Dzesm šitaip riečia savo no_' Bernardo Brazdziomo poe- amuAUOJu aAa^biu,rascius pats atidavęs Literatūros ir kalbos institutui, ki-į J j i i i . 1 •• • i - i • • N , K E Kriaučiūno, 1 T. _ ... . i mulai hnvn nnhic snnkiansi lior draminis Kiirvnns ‘ Si. todėl tam lietuviškai kaP, zuos rinktine, kiinoie šutai. T4- £kria«c*uno,
tus deponavęs Literatūros 
susirgęs ir vieną naktį mir 

Ar tais pasakojimai
pats apie save? štai. ką
sausio 5 d.: "Dabar jau reikalai linksta į pavarasį. Jau 
imu pasvajoti, — kurgi aš ta vasarą leisiu. Svajoju apie ...
Tytuvėnus — kažkada Rimydis buvo nusivežęs paviešėti j vlenii kit% ®Pi aS^ užlopyti, nors. zuioma n ne t 
pas savo tėvų. Paskui, rodos 1958 m., ten pagyvenau sa-l Pats būt1 noržJSs rašytojo uzdavmi įveikti.

tarybini žmogų bei jo buitį. Tačiau ir tose rūsčiose ..,., . .. didžiausią|
gose rėmėjo kų nois temti, tad Aug. Gilaus n šama Be to aš buvau Lietu.;

taip, Kai ) i f . . . :
1110' - - ■ - ’ - . . i jau> sesute, Prano Lem-

į vos kariuomenės savanoris J berto gyve nimas, kūryba, i

tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

GYVENIMO VINGIAIS,
! kūrėjas, tai tegul tas Jasen' prisiminimai, 269 psl.. iliust- ^ P. Kaivaitytės-Karvelie-

vaitę kitą, kai filmavo mano "Kalakutus“, nevykusį fib 
mą. suteikusį man daug kaltumo. Bet Tytuvėnai išliko 
mano atminty kaip viena grąžiusių vietų Lietuvoj. Reikės 
nuvažiuoti ir pabūti kokią savaitę.

Graži ir Palanga, tik jau perdaug, žmoninga. Ten iau 
vasarotojai baigia kopas sulyginti su žeme, jomis bebrai- 
dydami. Žinoma, nuvažiuosiu ir Palangon, kur nenuva
žiuosi.

Gal kiek ilgiau pabūsiu Anykščiuose, poilsio namuo
se "Šilelis“. Puikus ten poilsis, šilelis vėl atgijęs. Į-ušys 
suaugusios aukštos. Ir paukščių giesmininkų tiek pat, kiek 
jų matė Antanas Baranauskas. Ir žvėrelių gausybė. Tas 
pats Anykščių šilelis, nors iš naujo poemą rašyk.

Yra kur vasaroti Lietuvoj. Puikus, gražus, patrauk
lus kraštas, ta mūsų Lietuva“.

Deja, Aug. Griciaus svajonė apie atbėgančią vasarą 
sudužo kaip krištolo taurė! Jis atgulė į Antakalnio kapi
nes, nepasiekęs nei vasaros, nei Tytuvėnų, nei Palangos, 
nei Anykščių šilelio. Iš tikro, kodėl dar nepalaukei, Au
gustinai?

Ak, tiesa, kas gi toks tas Augustinas Gricius, ar vi
siems Keleivio skaitytojams jis yra pažįstamas?

Velionis gimė 1899. XII. 25. Šiupylių km.. Papilės vi.. 
Šiaulių aps. 1920-1940 m. laikotarpy jis diiSuf) ||&j. Tau-

Šavaimingai, stipriai Aug. Gricius pasireisKc ir savo : g^vo nosies neriečia. nes vis_' mota, kaina kietais virše- 
epine proza. 1960 m. išleistoj jo knygoj Žmonės“ aptin-, tiefc gu manim jis nesusily-' ^aiS $4.00. 
kame darbų (pvz., "Kada jie pamato žmogų“), kurie yra į gins. Bet biuro raštininkas! Broliai balti aitvarai 

dėtini greta pačių geriausių lietuvių kaimiškosios prozos į pradėjo nerimauti, kad aš Henriko Nagio elrėraščiai’ ™ai’ 
kūriniu. trukdau darbą, todėl sako:jprano Gailiaus iliustruoti.

nės, 369 psi., kaina . .$3.50.
siaubingos dienos,

1944-1S50 .netu atsimini-£
parašė Juozas K&pa- 

činskas; 273 pusk kaina $3. 
PER GIEDRA iR AUD-

ninkas“ — labai sentimentalus apsakymas, kurio buvau j 
išsižadėjęs, niekalas, maniau. Gal ir iš tiesų niekalas, bet Aš atsisveikinau ir parė-

Vaitkus. $6 ps 
$1.50.

kaina

Vagos“ redaktoriai iš rinkinio jo neišmetė. Visko ten jau namo. Dabar tu, Maiki. METU VINGIAI Air Tv
• i • • • • i • • • • M I ltį i * ’ * Jbus, tame rinkinyje, ir silpnesnių, ir visai silpnų dalykų.; 

Bet jie atspindės mano kūrybinį kelią, visus klupimus ir j 
pakilimus. ;

Dabar ruošiu dar vieną apsakymų linkinį. I jį įeis 
viena kita apysakaitė, atsiminimai, šiokios tokios saoalės.

Darbo tai turiu, ruošdamas spaudai savo senienas, 
kad tik tos sveikatos užtektų“.

Matom jr žinom, sveikatos, to gaiviausio gyvybės 
vandenio, neužteko užsimotiems darbams baigti... Sunku 
bus, neapsakomai sunku, kai vis dar lūkuriuosi, bet jau

ruolis, 176 psl. kaina $3.

Apdovanoti naujieji 

"lietuviai“

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

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312EILĖRAŠČIU RINKINYS.

Steponas Strazdas, 
psk, kaina $2.50.

t VYSKUPO P. BŪČIO 
| ATS’MINIMAI, I tomas,
j 320 psl., kaina $3.50, II to- 
mas 2<$2 psl., kaina $3.50.

Anglu - lietuviu kalbu žo- ! DANGUS DEBESYSE,

1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 

psl., kaina minkštais virše-

159 ’ psl., kaina minkštais virše- 
' liais $2.50. kietais—$3.75.

"Už ilgametį vaisingą dar-' 
bą, projektuojant komunalinį 
nius objektus“ Komunalinio; 
ūkio projektavimo instituto į
vyr. inžinieriaus pavaduoto-Į dyna<~ y. Baravyko, 590 psl

Geri žodynai
niekad gyvo Aug. Griciaus žodžio nebesulauksi... , jui Solomonui Miliui suteiky apje 30,000 žodžių kaina $6

Velionis buvo nepaprastai šilta ir patraukli asmeny-i las nusipelniusio inžinie-!
tos teatre ir Vilkolaky, ilgesnį laiką buvo vienas'b Lietu-į bė, daugelio mylimas žmogus, iš savęs gausiai želiąs sun-i r^aus vardas, o Liaudies, Lietuvių-anglų kalbų žo 

vos Aido redaktorių. Tuo metu Pivošos slapyvardžiu iš-< kiai aptariamo patrauklumo spindulius. Tokia pat jauki, • A°n5'Ol^.s komiteto planavL, dynas, redagavo Karsavi 
garsėjo kaip literatūrinio feljeton
dramaturgas. Galima sakyti 
lietuvių satyrinį bei humoristinį 
nes aukštumas. Jo komedija
įint — avangardinis scenos veikalas, nors anuomet ir davo aplankyti Lietuvą. O praėjusį rudeni prabilo tokiu ijant j0 lygį“, suteikus nu-' dvnas, Viliaus Peteraičio, U 
konti o\ ei sinių \ ei tinimų susilaukusi, VaLt. di amos v.*ati e jaudinančiu sakiniu: Stasy, kol aš dar esu apysveikis ir sipelniusio ekonomisto vrr= laida, daugiau Kaip 30.00)
buvo vaidinama su iki tol neregėtu pasisekimu Savo sa- gyvas, aphinkyk mus “ Jr tie žodžiai mane prislėgė, lyg das

liais $2.50. kietais $3.75

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėja Nėri), Pet- 

•onėlės Orintaitės, 234 psl.,
Kaina ?3$)0.

Nuo krivūlės iki raketos,

Lietuves paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina —

žodžių, 5S6 psk. kaina $7.00. ‘ $5.00.

taapiautiivuo.su
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IPasikalbejimas 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Labas rytas, tėve ’ Apie 
ką šiandien kalbėsimės?

— Well, kai mūsų prezi-- 
dentas sugrižo iš Kinijos nie-' 
ko nelaimėjęs, tai jau nėra Į 
apie ką ir kalbėti. Turim pa-i 
laukti ir pažiūrėti, kaip jam 
pasiseks Maskvoje. O tuoj 
tarpu tu gali užbaigti man j 
istoriją apie mormonus. Ji; 
buvo nutraukta toj vietoj, į 
kur jų pranašas Šmitas buvo į 
nušautas. j

jant pirmą naktį tarp snie
go, gimė 9 kūdikiai. Ir ke
liaujant toliau gimimų pasu 
taikydavo įvairiose aplinky. 
bėse: vieni gimdavo vežimų 
būdose, kiti palapinėse, dar 
kiti atvirame ore, lietui ly
jant ir sniego pūgoms siau
čiant. Pastovėję ir truputį 
atsikvėpę vienoj kitoj vietoj, 
jie traukė toliau, nežinoda
mi., kur ir kas jų laukė to
liau. ,

Į
— Ale pasakyk, Maiki,’

kur jie gaudavo pavalgyt
keliaudami? į

I
— Jie turėjo nemaža gy

vulių, kuriuos varėsi su sa
vimi. Maitinosi jų mėsa.

— Ale žinai, kad ir gyvu
lys negali dvasia šventa gy-- 
venti: reikia ir jam ėdalo. ;

Jei ne kasdien, tai kas savai, 
tė būdavo laidotuvės. GimL 
nes, draugus užkasdavo pa
kelėj, dūdų orkestras sugro.
davo „amžina atilsi1', ir mor->s
menai važiuodavo toliau, i

— Ir vis nebuvo, kur 
jiems apsigyventi?

— Galų gale. tėve, pirmie
ji jų žygininkai pasiekė gra. 
zų. lygų klonį, kuris aplin
kui buvo apsuptas aukštais 
kalnais, o vidury tviskėjo 
saulės apšviestas ežeras. 
„Štai ta vieta, kur mes pra
dėsime naują gyvenimą’?'— 
sušuko jų vadas. Ir vos tik 
praėjo pora valandų, kai 
kaikurie mormonai pradėjo 
arti dar niekad žmogaus 
rankomis nejudintą žemę. 
„Čia mums skirta žemė, čia 
mūsų vieta!“ — jie ardami 
džiaugėsi. Bet ta žemė buvo 
tiek sausa ir kieta, kad jų 
arklai pradėjo lūžti. Tada 
jie sugalvojo nukreipti vie
ną upelį nuo kalno į tą dir
vą. Žemė sumirko, ir mor- 
monai pirmiausia pasodino 
bulvių. Sakoma, kad tai bu
vusi pirmutinė irigacija tarp 
anglosaksų. Bet pradžia bu
vo nelengva. Blogiausia, kad 
nebuvo jokių trobesių ir ne
buvo arti statybinės medžia
gos, nes medžių apie drus
kinį ežerą nėra. Tokią me
džiagą tenka gabenti iš to
liau. Bet mormonai labai 
darbštūs žmonės. Pradėję 
kurtis nuo 1847 metų, jie nu- 
galėjo visus sunkumus ir pa
statė labai gražų Salt Lake 
City miestą, ypač didingą 
mormonizmo šventovę, kuri 
sudaro miesto centrą ir yra 
visos Utah valstijos pasidi
džiavimas.

tarai, bankininkai, prekybi
ninkai, žodžiu. — kaip visi 
kiti Amerikos gyventojai. 
Jų organizacija turi šaknų 
Kanadoj, Lotynų Amerikoj, 
Anglijoj ir kitose Europos 
valstybėse. Yra jų ir kitur: 
Azijoj. Pietų Afrikoj, AusL 
ralijjoj ir Naujojoj Zelandi. 
joj.

— O kokia pas juos d va-. • A t t
siskija? Ar jie turi šventąjį 
Tėvą?

— Ne. tėve. tokio pono 
pas juos nėra. Ir nėra pas 
juos profesinių uniformuo
ti kunigų, ir jie negauna jo. 
kio atlyginimo. Pragyveni
mą užsidirba savo darbu ar 
patarnavimu kitiems. Ir ką 
uždirba, dešimtadalį atiduos 
da bažnyčiai. Yisi jie dėvi 
nuprastus drabužius—ir ku. 
nigai. ir vyskupai. Ir nesipu
čia. kaip mūsiškis vyskupas 
Brizgys. Kunigu ar vyskupu' 
pas juos gali būti bet kuris ' 
mormonas, kuris imnmoniz- 
mą gerai pažįsta ir gali jį 
aiškinti kitiems. i

II
— Ar jie tiki, kad yra vėl. ■ 

nias ir pragaras?
1,

— Apie tai, tėve, aš turė-; 
siu paaiškinti kitąkart.

— Jeigu taiji. Maiki. tai 
aš dar nesakysiu Amen.

Šmitui žuvus, tėve, mor-i 
monai nutarė bėgti ir iš Illi-Į 
no jaus valstijos, kur jie tu-! 
rėjo pasistatę gražų Nauvooį 
miestą.

Į
— O kur jie bėgo?
— Iš anksto pasirinktos 

sau vietos jie neturėjo, tėve.!
Jie bėgo i vakarus, ieškoda-’ 
mi tokios vietos, kuri niekam: 
nepriklausė, kur niekas ne-’ 
gyveno. Susikrovę savo ‘ 
mantą i vežimus, kiek tikj 
galėjo pavežti, ir palikę sa-j 
vo namus, jie turėjo keltis 
per Mississippi upę ir ke-į 
liauti toliau be jokio kelio.!
Žiemos metu oras buvo žiau? 
ms ir laukai užpustyti snie-Į
gu. Buvo tai sunkiausias e-Į ~ O kiek toj 
tapas visoj Amerikos pionie? mormonų buvo?

— Reikia manyt, tėve, 
kad mormonai veždavosi su 
savim ir pašaro. Be to, da
bar jie buvo jau lovos vals
tijoje, kur farmeriai ir savo 
gyvulius per žiemą laiko ga
nyklose.

kelionėj

rių istorijoj. Tai buvo tokia { 
drama, kaip žydų bėgimas! 
iš Egipto vergijos. Persike-Į 
lę jer upę. mormonai susto-į 
jo pailsėti ir pernakvoti, 
sniegą nusikasę. Tą vietą 
jie pavadino „Izraelio sto- 
vykia“. ,

I
— Nu, tai visgi man atro. į 

do, M«°':ki, kad jie turi būti i 
žydai arba žydams giminin-j 
gi.

i
— Ne, tėve: žydai pri= 

klauso semitu rasei, o mor-1 
monai yra indoeuiopiečiai? 
kaip ir mes.. Be to. mormo-Į 
nai garbina Kristų, o žydai 
jo nepripažįsta. I

— Olrait, tegul bus ir 
taip. ;

I
— Jeigu tikėti Biblijai, 

tai. bėgdami iš Egipto, žy». 
dai turėjo iškentėti daug 
vargo. Bet mormonai kentė, 
jo nemažiau. Vienas jų ap
rašo tuos vargus, kuriuos jie 
turėjo pakelti perėję per 
Mississippi lipę. Esą, nakvo»

— Tiksliai aš negalėčiau 
pasakyti, tėve. Mat, jiems 
teko bėgti iš kelių valstijų ir 
bėgant vis reikėjo gintis, 
nes fanatikai visur juos už
puldavo. Tose kovose nema
ža jų žuvo. lovos valstijoje 
jie jau susitvarkė militari- 
niu pavyzdžiu. Visą savo 
bendruomenę padalijo į 
kuopas po 100 žmonių, o tas 
šimtines padalijo į būrius 
po 50 žmonių, gi tuos būrius 
į būrelius po 10 žmonių. Vi
sai bendruomenei vadovavo 
Brigham Young. buvusio 
Šmito vietininkas. Visų pir
ma važiavo keliolika pionie
rių. kurie taisė kelią, kirto 
medžius ir statė tiltus, kur 
reikėjo. Kai pavasaris palei
do sniegą, dumblo pasidarė 
iki keliu, ir vežimus vyrai 
turėjo stumte stumti, nes, 
arkliai ir jaučiai nepatraukų 
davo. Per dieną suprakaita
vę, o per naktį ant šlapios 
žemės sušalę, žmonės prade-* 
jo sirgti ir mirti. Buvo skal
domi rąstai, tašomos lentos 
ir daromi lavonams karstai

— Nu, tai dabar. Maiki. 
pasakyk man trumpai ir aiš
kiai, kas tie mormonai per 
vieni, ir tada galėsime pasa=> 
kyti Amen.

— Tai yra klausimas, tė
ve. kurį žmonės kėlė beveik Į 
per ištisą šimtą metų. Yra i 
prirašyta apie juos daug 
knygų ir knygeliu, kuriose 
mormonai buvo šmeižiami, 
niekinami ir persekiojami. 
Bet vis tai akla neapykanta. 
Fanatikai visada taip pasi
tinka naujas idėjas ir teori- 
įjas. Juk ir Kristus buvo per. 
sekiojamas. Jis buvo net ir 
nukankintas. Paskui buvo 
puolamas ir šmeižiamas dėl 
evoliucijos teorijos Darvi
nas. o dėl ekonominės teori, 
jos — Marksas, kurio šali
ninkai ir šiandien tebėra 
persekiojami. Bet reakcija 
nėra amžina, tėve. Laikas ją 
sunaikina, kaip ir kiekvieną 
senieną. Todėl ir mormonų 
šiandien jau niekas nešmei. 
žia ir nešaudo. Priešingai.j 
tėve. šiandien jie gerbiami, i 
kaip labai tvarkingi ir pa-’ 
yvzdingi piliečiai. Jie renka, 
mi ir į valdžią. Pavyzdžiui, 
mormonas Humphrey buvo 
viceprezidentu Johnsonui 
prezidentaujant, o dabar Į 
jau kandidatuoja į Ameri
kos prezidentus.

— Ale man vistiek neaiš
ku. Maiki, kas jie per vieni. _ 
Jeigu jie ne žydai, tai kas; 
jie— katalikai, protestonai Į 
ar kokie bambizai?

— Į tokį klausimą, tėve. 
mormonai atsako taip: mū
sų teologija remiasi Mormo’ 
no knyga ir naujuoju Bibli
jos įstatymu. Krikščionių 
bendruomenėje mes esame 
savystovūs. O jei tėvas pa
klaustom, iš kokių žmonių 
susideda jų organizacija, tai 
ji] atsakymas būtų toks: 
mormonų organizaciją suda
lo fm morini, -'\ietčj:ii dak-

PALENGVINK’TE MUSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem. 
kurie tokių raginimų nelau 
kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku 
riems reikės siųsti primini 
mus.

Keleivio adm-ja

-1

UŽSAKYKITE TUOJ! 
GERIAUSIA DOVANA

f LIETUVĄ! 
SPECIALUS RUBLIŲ

CERTIFIKATA1
INTERTRADE

ENPRESS CORP. 
jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės patvirtino. 
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dali tik
rosios kainos, nes specia
lus rublis vertas 1 pa
prastų rublių ar netgi 
daugiau. Tai yra tas 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. s.'ioo ar net daugiau 
vertės.

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Interirade Evpress 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
Ceri it ikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
mažuuug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra 
imama $2.. >2.

Jokių primokėjimų! 
Galite siųsti bet kokią 
sumą.
Prašykite mūsų naujo 

iliustruoto katalogo 
užsakykite dabar 
IŽSAKYKIT TIK PER 

IN LEKTRADE 
ENPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

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

LABAI SV ARBU!
A l T O M O B 1 L I A 1

Tik trumpą laiką
Greitai pristatoma, 

ilgai lauktas visai naujus
ZHIGULI VAZ 2101
Kaina --------- $3.275.00

Prabangos modelis 
MOSKVITCH 412 IE
Kaina --------- $3,275.00
MOSKVITUH 408 IE 
Kaina ------_ $3,009.50
Z A l’OROZH ETS Z AS966
Kaina-------- $2.012.50
Labai ribotas skaičius, 
todėl— n e 1 a ūkite, 
užsakykite tuojau.

BITAI
Prašykit mūsų spelialių 
biuletenių.
Mes turime šito biznio

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio

' • Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 

Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa-* 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk. 
las ir kt.

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

Ekskurskijos į Lietuvą 
1972 metais

VISOS GRUPĖS — 11 DIENŲ LIETUVOJE!

VV a I t e r R a s k - R a s č i a u s k o vadovaujamas
American i ravel Service Biuras šiais metais organizuoja 
daug grupinių kelionių į ll VĄ. Ekskursijų išvyki
mo dalos ir vielos yra sekančios:
CHK AGO - MON'lKEAL — GEGUŽĖS MĖN. 29 d. — 
kelionė 17 dienų, grįžtant sustojama Paryžiuje 
CHICAGO - NEU YORK — BIRŽELIO MĖN. 18 d. — 
kelionė 17 dienų, grįžtant sustojama Leningrade 
CHK’AGO NEVV YORK — BIRŽELIO MĖN. 29 d. — 
kelionė 21 diena, grįžtant sustojama Romoje

' CHICAGO - NEVV YORK LIEPOS MĖN. 10 d. — 
kelionė 21 diena, grįžtant sustojama Romoje
CHICAGO------------------------LIEPOS MĖN. 27 d. —
CHICAGO NEVV YORK — RUGPIŪCIO MĖN. 21 d.— 
kelionė 17 dienų, grįžtant sustojama Paryžiuje 
CHICAGO - NEVV YORK — RUGSĖJO MĖN. 11 d. — 
kelionė 20 dienu, grįžtant sustoja Leningrade ir Helsinki 
CHK’AGO - NEVV YORK —— SPALIO MĖN 2 d.— 
kelionė 15 dienų be sustojimo Europoje 
CHK AGO - NEVV YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 d.— 
kelionė 1 ! dienų — kalėdinė ekskursija

Dėl d<»!erio svyravimo pasaulinėje rinkoje kainos 
dar negali būti galutinai nustatytos, bet manoma, kad 
kelionė iš Chicagos atsieis apytikriai $1.000.00 asmeniui

Skubėkite registruotis, nes kaikurios grupės jau 
beveik užpildytos, o kitos labai sparčiai pildosi. Dalyvių 
skaičius grupėse ribotas, tad vėliau užsiregistravusiem 
gali pritrūkti vietų.

VValter Rask - Rasčiau kas. pirmas pradėjęs orga
nizuoti keliones Į Lietuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 
11 metų. Jo ekskursijos tvarkingai suplanuotos ir visuo
met vyksta sklandžiai.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Westem Avenue
Chicago, Illinois 60643
Telefonas: (312 ) 238-9787

Mūsų įstaiga taip pat paruošia kvietimus giminėms 
atvy kti į Ameriką, teikia informacijas kelionių reikalais 
į visus pa- ulio kraštus, paruošia bilietus ir reikalingas 
vizas.

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

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.: Kiprą 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: Sapr.ai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu
anian House, I Ladbroke Gardens, London, W U, Gr. 
Britain.

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 

Cicero, III. 60650.

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

New Yorke „MINTIS“ gaunama „Darbininko“ admi
nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221) 
ir „Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhaven, 
N.Y. 11421).

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS / 

IŠSIUNTINĖTAS f

„K E L E I V 1 O“ 1 9 7 2 METŲ

Kalendorius
T

Jį redagavo Stasys Michelsonas \
Kalendoriaus kaina tik $1.50

„Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių. įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS /

636 E. Broadway f

So. Boston, Mass. 02127

“KELEIVIOsaS» g
prenumerata-gera

dovana
V
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MOTERŲ SKYRIUS
M**************************************

I

AUGUSTINAS GRICIUS

I sveikatą
Vieni sako, kad kultūringai pailsėti galima renkant 

degtukų dėžučių etiketes, antri teigia, kad geriausias po
ilsis — meškeriojimas, o dar kiti tvirtina, kad pailsėti ga
lima ir kavinėje prie puodelio kavos.

— Ką? — sušunka koks nors žmogelis, pretenduo
jantis i sąmoningus vyrus. — Kavinėje? Atleiskit... Tai 
miesčioniškumas! Girtuoklystės skatinimas!

šis sąmoningas pilietis, pamatęs į kavinę įeinantį 
žmogų, jau iš anksto susidaro nuomonę. Užėjęs į kavinę, 
žmogus, be abejo, užsikniaubs ant stalo jr, net kvapo neat
gaudamas. gers, gers, gers, rėkaus, dainuos, o paskui pro 
langą su visais rėmais išlėks į gatvę, išvartys šiukšlių dė
žes ir atsidurs milicijoje, o jeigu ir neatsidurs, tai, grįžęs 
namo. primuš žmoną.

Taip galvoti gali tik tas, kuris pats taip nedaro.
Suradę šį kavinių lankytojų smerkėją, nuėjome į 

„Neringos“ kavinę. Ir koks jį ištiko nusivylimas! Niekas j 
kavinėje nebaubė, visi namo išeidavo pro duris, gatvėje i 
nevartė dėžių. |

Po keleto dienų vėl sutikome seną kavinių priešą. Jis j 
pasisveikino tokiais žodžiais: Ši kartą aš jus vesiu į resto- 
įaną. Pamatysit, kad ten žmonės elgiasi kaip namie!

Nuėjome vėlai vakare. Jeigu „Palangos“ restorano j 
lankytojai taip elgtųsi ir namie, kaimynai, tikriausiai, pra. 
neštų apie jų elgesį atitinkamiems organams. Po salę 
slampinėja apygirčiai tipai, ant grindų mėtydami nuorū
kas. Pakampėse įkaušę liaudies dainininkai derina balso 
stygas:

Stasys Santvaras

RAUDA

Vėl pievosna atbėgs pavasario žiedai,
Giria bus džiaugsmo ir jaunatvės kupina, —
Tik tu manęs nebėgsi pasitikti, kaip andai, 
Tuščia bus sutema mana...

Vėl vasaros gaiva ugnim spindės veidai,
Vėl saulės paukščiai supsis ant želių šakų,
Tik tu manęs nebėgsi pasitikti, kaip andai,
Širdy bus šalta ir klaiku...

Vėl girioj suskambės rudens ragų aidai,
Erdvėj plazdės žąsų ir gervių lėksena,
Tik tu manęs nebėgsi pasitikti, kaip andai,
Tuščia bus sutema mana...

Vėl pamarį uždengs žali žiemos ledai,
Sniege su rogėmis klegės būriai vaikų,
Tik tu savų rogelių neparveši, kaip andai,
Ak, man bus šalta ir klaiku...

' > i ) v ; i "j
Ir metai gatvėm eis, lyg pervargę kariai.
Ir bitės avilin lig sutemų skraidys,
Tik mano laukiamasis niekad, niekad nepareis—
Kančioj ir sielvarte drebės širdis...

* * »

(Iš neseniai išėjusios „Lietuvių poezija išeivi
joje 1945-1971“, kuri gaunama ir Keleivyje 

00).

Teises patarimai 12 knygų už $2
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti j Keleivio skaitytoją klausimus teisė- 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir it 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivu 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog 

adresu:
i»r. M. švpikanskas. Attorney ai l^».
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 

Boston, Mass. 021

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

Tikra teisybė apie Sovietų
Sąjungą (parašė J. Januš- 
kis), 96 psk, kaina 50 centų.

už $13

tis, sutarčiai išvengti. Jeigu 
kiltų toks klausimas, Tams- 

Esu Amerikoje 9 metus.; ta pasiųsk kompatijai foto- 
Nežinau tų įstatymų ir ne-i statišką kopiją vaiko gimi- 
moku anglų kalbos. Mano-mo metrikų.
sūnus turi problemą su vie* Į 
na tokia kompanija. ATOMINĖ ŠIRDIS

Klausimas

Kunigų celibatas, parašė 
Kun. Fox, 58 psk, kaina 25 
centai.
u

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

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

Juozas Stalinas, 32 psk, 
Kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psk. kaina 50 centu.

Socializmas ir religija, E. 
Vanderveide, 24 psk, kaina 
10 centu.

Širdies persondinimas iš 
vienas vyras, kuris siūlė j numirėlio į gyvąjį ligonį jau 
pirkti žurnalus. Mano vai-! nėra stebinantis dalykas, 
kas atidarė jam duris ir pra. Į Deja, persodinimo operacija 
dėjo su juo kalbėtis. Vaikas! yra rizikinga, o ir ta sveti*.
sako, aš viena laikraštį turiu, ‘ moji širdis tarnauja tik la- 64 psk, kaina 50 centų. 

.. j bai ribotą laiką. Todėl jau
Kito nenoriu, o tas vyras pi a-Keniai galvojama apie me

ldėjo jį kalbinti, kad reikės j Paninę širdį, kuri taip pat 
j mokėti tik 3.90 dolerių ) mė* varinėtu kraują kaip ir tik- 
1 nesi, dvejus metus mokėsi,< rojj ar paskolintoji, 
jo žurnalą gausi keturis me-į

Dabar medicinos literatū
ra skelbia, kad jau yra su
konstruota atomine energi
ja varoma dirbtinė širdis, tik 
reikią dar ją gerokai suma
žinti. Išrastas ir natūraliai

Vieną dieną atėjo į namus

Demokratinio sorjalizmo 

pradai, IS Kairio ivadas),

Tavo kelias į socializmą, 
(Leono Bh'umob 35 psk, 
kaina 25 centai.

Kodėl kamuoja nemiga?
(Tęsinys)

Kovojantys su nemiga ir dažnai pažadinus sapnuo- -----------------  r------ . . , .
ir dienos metu turėtu vengti • jantį, galima jį susargdinti, syti. Pardavėjas paklausė j širdžiai pastiprinti mecnam-. * _ . mo omminn onorfmo

I tus, o priedo dar gausi kny- 
jgų. Vaikas sutiko. Tas vy- 
) ras įo paprašė 3.90 dol. irjo paprašė 

liepė pasirašyti. Taip pat 
paprašė, kad motina pasira* 
šytų. Aš atsisakiau pasira-

Sociz'izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psk. kaina 25 et.

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

Atskirai sudėjus, ju kaina 
$5.60. bet visos kartu par- 
duodarnos už s>2.

nis atomine energija varo
mas prietaisas. Bet kol tie iš* 
radimai pasieks ligonius,

, , , . m . dar gali užtrukti nuo 5 iki i
kė. kad truputi dirba. Tada; metų 
davė vaikui pasirašyti, bet ’ i
jam nepasakė, kad jis pasi* ————  ----- - 1

konfliktų, stiprių įspūdžių,! atsibudus nereikia’ vaiką’ kiek jisturi amžiaus’
nes dienos išgyvenimai nak- Į atsiDuaus. nei eiKia, vaikas sako. 16 metu Klau_

į ties metu dar ilgai banguosi keltis, kalbėti, rūkyti o. pa*. g. af dirba Vaikas pasa. 
‘mūsų sąmonėje ar pasąmo*! sinnkus patogią padėti, vėl b- /n,.xo Tedo •

... .... , . _ . .... .. ,. ... j nėję ir trukdvs miegoti. Rei. | stengtis užmigti.
Oficialiai restoranuose degtines leidžiama išgerti tik. kia tQviaį treniruotis iri Tz. i . 

po 100 gramų. Tačiau kitų gėrimų gali maukti kiek lenda, i jų^kytis valdyti savo jaus- Kiekvienas žmogus su ne 
O kitas sugeba „išmesti“ ir iš po skverno atsineštą degti*; mus> prasiveržimus. Pata*
nės butelį. Žinoma, restoranų darbuotojai turi griežčiau • riama kontroliuoti savo ei- . .. , Ilienesn
elgtis su girtuokliais. Tačiau jie vieni visų girtuoklių nesu- i gesį ir išsireiškimus. Tuoj^į J tokia kortelė s
tvarkys. Juk būna ir taip: atsisako pardavėja girtam pilie. ■ tikslu pravartu susipažinti su
čiui atnešti daugiau svaiginamųjų gėralų, o šis tuoj ir pri-. Bechterevo, Šulco ar Kiuje 
kimba — atneškite skundų knygą. įrašysiu skundą, kad j siūlomais metodais, kurie 
pas jus šnicelis prisvilęs, viskas neskanu... j pataria naudotis saviįtaiga,

Reikia čia ir visuomenės paramos, ne pro šalį būtų! kai^kai.J|j^^. 
kartais šituo reikalu susirūpinti ir draugovininkams.

Išgėriau septynias — 
dar gersiu devynias!

miga stengiasi kovoti savaip.11 aso kontl aktą.
Viena žymi artistė, eidama _ _ ....- - - -- - 1 Po menesio laiko atėjo
mažą pagalvėlę, ant kurios LU!?a kortelė su suma, kurią 
patogiai padėjusi galvą tuoj leIxia mokėti, o žurnalo ne-

BROCKTON, MASS.
Į

Religinės muzikos koncertas .

Ką tik gavome
Gana to jungo, Kipro Bie* 

linio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl.. kaina $5.00.

’Aš visiškai ramus ir pui
kiai jaučiuosi“ ir pan. Jeigu 

O gal kitur — mažesnėse užkandinėse ar kavinėse — gydytojas rekomenduoja, tai 
jaukiau ir maloniau? Pažiūrėkime, kaip jos sutinka žmo-j galima 7-10 dienų išgerti 
nes, norinčius išgerti puodeli kavos, užkąsti. i prieš miegant paskirtų mig-

„ x . f . T. ‘ ,....................................... : domujų vaistų. Ilgai vartoti
Tatonų gatve. Pi a v ei kitę duris, virs Kurių užrašyta. j išugdomuosius nepatartina, 

KAVA. Blizga bufetas, blizga staliukai, blizga įkaušusių Į ^&. tai gali tapti žalingu j- 
kavos mėgėjų veidai. Kavos yra, nors ne visada. Tačiaupftočiu.
konjako — kiek tik nori.. Artėjant nakčiai, kavinėje kyla!

Miegą sužadina ir tylūs 
monotoniški dirgikliai. Pa
vyzdžiui, atsigulę patogioje

triukšmas tartum mugėje; atrodo kad Totorių gatvėje 
siaučia Oingishano dvasia.

Iš čia išmindžiotu taku pakilk į Liejyklos ir nueik įj /ozoje. atpalaidavę visus 
užkandinę prie „Pergalės“ kino teatro. Čia vėl kitaip j raumenis, užsimerkę, sutel- 
linksminasi ištikimi Bakcho tarnai. Mat, nėra kėdžių —
reikia gerti stovint. Sako, kad taip daugiau telpa!

Čia tik vynas ir alus — oficialiai. O neoficialiai — 
su savim atsinešta degtinė, kuri dėl mados slepiama 
po stalu ant storo nuorūkų ir šiukšlių kilimo. Taip sakant, 
šioje užkandinėje kūrybiškai pritaikytas savitarnos prin
cipas. Už šią lengvatą atsidėkodami, lankytojai palieka 
tuščius degtinės butelius, kuriuos surenka pardavėjos ii 
iš jų uždirba. Kaip matote, ir čia kuklų lankytoją —alaus 
mėgėją sutinka jau pažįstama plati ir triukšminga Čin
gischano dvasia.

Vilniuje yra nemaža Įvairiausių užkandinių, pavir
tusių kažkokiomis dūmuose skęstančiomis smuklėmis, kur 
padorus žmogus net nosį įkišti bijo. O tereikia visai ne
daug. jei užkandinėse būtų gražiau ir jaukiau, jei jų dar
buotojai būtų reiklesni, tada ir žmonės jose elgtųsi kultu- 
nngiau. j oradės merktis, ir užmigsi-

Ir tada galėsime tikrai pasakyti, kad tokios kavinės, me- 
ir užkandinės visiems „į sveikatą“.* * 9

kę visą dėmesį, įsiklausome 
dk į laikrodžio tiksėjimą ar
ba galvojame apie kokį nors 
naprasta daiktą, pvz., pieš 
ūką — jo spalvą, forma. pa. 
skirtį, gamyba ir kt. Tinka 
susimąstyti ir įsižiūrėti į 
amsą. prieblandą. Galima
atsimerkti ir užsimerkti 
'kaičiuojant viens, du. Pa
karto ius 20-40 karių, akys 
merkiasi, ir užmiegame. Pa. 
trenkame kokį objektą (vi 
ni. paveikslą, dėmę, plyšį) 
sienoje virš galvos, kad žiū. 
rint reiktų pakreipti galva 
ar pasukti akis į viršų. Pc 
kelių minučių akys nuvargs

(Paimta iš 1971 m. išleisto Augustino Griciaus felje
tonų rinkinio “Kepurės nenukelsim“. Čia autorius 
liečia dabartinio Lietuvos gyvenimo ydas).

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

STEPONAS KAIRYS

Tokie silpni jaudikliai su 
j žadina nervų sistemoje ne- 
t veiklumo būklę ir miegą. 
' Miegant nervinėse ląstelėse 
j labai intensyviai atsistato 
i amino rūgščių pusiausvyra, 
! atsistato darbingumas. Ypač 
i intensyvūs biocheminiai pro- 
į cesai vyksta smegenyse sap
nuojant. Todėl nepatariama

Šv. Kazimiero parapijos:
______ _____ ___ . choras gavėnios proga ren-į Vaišvilkas, romanas, pa*

pat ^užmigdavo. *Žinomas? buvo. Kitą mėnesį atėjo kita.: g-;a religinį konceitą. Cho-! rašė Juozas K’alikauskas, 
mokslininkas prieš guldą,’ Urtele. kad vėl turės mokė.jrui vadovauja lietuvių visuo.Į 234 psl., kaina $4.50.

" ~ ‘ ti. tai vaikas, be mano žinios; menei gerai pažįstamas}
parašė jiems laišką, kad jjs Į kompozitorius Julius Gaide-į Moters širdis, autorius — 
nemokąs pinigų, nes žurna-l^s. 
lo negauna. Tada jie prade*1
jo žurnalą vaikui siųsti ir Programoje bus giedamos 
atsiuntė sąskaitą už 11.70 Juliaus Gaidelio naujai pa- 
dol.. Aš parašiau kompani- rašytos mišios, Vlado Jaku- 
iai. kad vaikas nepilname- Prisikėlimo kantata ir 
tis, kad aš jį išlaikau ir kad kifr retai girdimi religiniai

mas 0.5*1 vai. užsiimdavo 
savo mėgstamu darbu — 
maitindavo žuvytes, keisda
vo akvariumo vandenį... Dar 
kiti naudoja specialius kok, 
teilius ir kita.

Laikydamiesi minėtų rei* 
kalavimų. nemiga nesiskų- 
sime. Pratinkim vaikus mie. 
goti 10*12 valandų, o suau
gusiems pakanka 7-9 vai.
Dr. Juzė Andriuškevičienč 

SPANGUOLIŲ PYRAGAS

jis neturi savų pinigų.

O dabar klafusiu Tamstą.

Guy d e 
psl.. kainž

Maunassant,
$2.60.

Lemtingos dienos,
-Jaškausko anysaka, 
$2.50.

267

Jono
kaina

i/į svaro margarino.
1 puodukas cukraus,
2 kiaušiniai,
1 puodukas rūgščios grie
tinės,
2 puodukai miltų,
1 šaukštas vanilijos.
1 šaukštas citrinos žieve
lės,
1 šaukštukas kepimo so
dos (baking soda),
1-8 oz. maža dėžutė span. 
guolių košės (whole eran- 
berry).

Išsukite margariną, cukrų 
r kiaušinius. Įdėkite rūgščią 
grietinę, prieskonius ir mil* 
us. sumaišytus su kepimo 

soda.
Supilkite j>usę tešlos į iš

leptą riebalais apskrita sky
le kepimo formą. Ant tos 
tešlos uždėkite spanguolių 
košę ir užpilkite ant viršaus 
ikusią tešlą.

Kepkite 45-55 min. 350 
aipsnių krosnyje.

P.S. Tą pyragą dar gali* 
ma iškepus apibarstyti pud
riniu cukrum arba ištepti

Dailininko žmona, roma
nas. parašė Juozas Tininis, 
kaina $5.00.

Namas geroj gatvėj, ro*
manas, parašė Jurgis Jan
kus, kaina $4.00.

Vėjas lekia lyguma, romą. 
nas. parašė Aloyzas Baro
nas, kaina $4.00.

Alpis, romanas, autorius 
Kazys Karpius. 227 psl., kai
na $5.00.

Atlaidų pavėsyje, romą* 
nas, parašė Povilas Abelkis, 
167 psl. kaina $4.00.

Dvidešimt viena Veronika,
•omaras, autorius Kazimie
ras Barėnas. 458 psl., kaina 
minkštais viršeliais $4.50, 
kietais — $5.00.

Liepalotų medynuose, a-
nybraižos, parašė Petronėlė 
Drintaitė, 216 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.00, 
kietais — $3.50. — »

Kad Ji būtų gyva. Emili
jos čekienės straipsniu rin
kinys, 216 psl.. kaina $5.00

Didieji dabarties klausi*
i mai, parašė Antanas Macei-

Įsigykite teisininko P. Šulo | na 395 psk> kaina <$6 00. 
parengtą leidinį „Kaip su- j
daromi testamentai“. Tai la- Kvartetas, 4 dramos, au.

torius Kostas Ostrauskas,

kūriniai.

Programa praturtins solis.
ar galima ši kontrakta su- i *as Stasys Liepas, kuris, ša- 
laužyti? Jie'jau žada vaiką'lia sol° giesmių.giedos ir su
traukti į teisiną.

Motina

Brooklyn, N.Y.

Atsakymas

Jei nepilnametis pasirašo 
kontraktą, tas kontraktas jo

choru.

Chorą vargonais palydės 
konservatorijos studentas 
Saulius Cibas iš Bostono.

Šiam koncertui choras jau 
ilgesnį laiką intensyviai įno- 
šiasi. Su choru artimai bend
rauja ir chorui padeda Šv.

neįpareigoja: jis turi pilną. Kazimiero parapijos klebo- 
savn antnrr: , t-..__ z.teisę atsisakyti savo sutar 

ties (to void his contract). 
yg jis visai būtų jos nepa
sirašęs. Visokie kompanijos 
‘lašinimai, kad jie patrauks

nas kun. Petras Šakalys.
Būtų malonu, kad visuo

menė įvertintų choro pastan
gas šioje kultūrinėje srityje 
ir gausiai atsilankvtu i šia

vaiką Į teismą, nieko nereiš. ]<i]naus susikaupimo šventę, 
kia. Jie labai gerai žino į
statymą, ir jie nepilnamečio Koncertas įvyks šių metų
netrauks i teismą. Jie tiktai ■ kovo 19 d. 3 vai. po pietų šv 

, ... I Kazimiero parapijos bažnv-mano. kad pagrasinus Jiems | goj(? B,.ocktone. 
bus atsiųsti pinigai. Taip' jęor
pat Tamstos vaikas neturi1
jokios pareigas grąžinti 
kompanijai jam atsiųstus
žurnalus. Jei Tamsta pain* 
formavai kompaniją, kad 
vaikas, pasirašydamas su
tartį, buvo nepilnametis, rei_ 
kalas tuo ir užsibaigs.

Žinoma, kompanija gali 
manyti, kad vaikas buvo pil

aoeoaoiuapesooeeooosooeee'

Testamentai

bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudaly
ti testamentą. Ten yra ir tes-

170 psl.. kaina $5.00.

Didžiosios Lietuvos Kuni-

sapnuojančio žadinti, nes, liukru ir užbarstyti riešutais, kai, kad jis buvo nepilname*! na — $3.00
nametis ir kad Tamsta sa- tamentų pavyzdžių. Jos kai-; gaikštijos 1529 m. Statutas,

‘261 psl., kaina $10.00.

i
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SENŲJŲ ATEIVIŲ 

VAIDMUO SUMAŽĖJO

Ryšium su Vasario 16 mi. £>u\o metas, kada So. 
nėjimu pavartęs senus Ke- Bostonas buvo labai ramus 
leivio komplektus, radau.' kampelis, bet tai jau ne šian.' 
kad Bostono lietuviai, 1947 dien. Paskutiniais metais ir 
m. minėdami Lietuvos nepri- ^o. Bostone gyvenimas da- 
klausomybės atstatymo pa- ros^ vis nesaugesnis, vis la- 
skelbimo sukakti. Lietuvos ^au b‘ čia siautėja vagys ir 
laisvinimo reikalams suau* vandalai, nuo kurių kenčia 
kojo $5,711. Tada dar nebu.; lamus piliečiai.

e********#*#*#******###**###**##**#***#*#*#*#*#*#####*##**#**#*#****-

Vietines žinios
. smiambau
Ir čia siautėja vagys 

ir vandalai

Imkit ir skaitykit i
J i *

»#**#####*##*##*##♦♦♦♦♦####*♦#♦♦♦*♦###**#**♦##*###**#*#*#******♦*****(;
i

i***%•>į

Dviejų savaičių
ANTANO SKĖMOSftAŠ- 

TU I temas (Nunli ;’.:ai ir » 
n.d‘kibiraiv^, šventoji inga,
” Čelesta, Balta drobulė), ii iš- 4 

ta, 500 psl. Kaina $6.00. «
* Vykstantiems iš Chicagos tik $1CO, iš Clevelando tik

Ekskursijos į Lietav?
Kaina nuo $619.0 0

PAULIUS AUGIUS, 284 ; $66 daugiau.
dideli puslapiai šio įžymaus *
dailininko

vo čia nė vieno naujojo atei- (
vio.

Šiemet, kaip jau buvo Ke
leivy rašvta, ta proga sudė
ta $4.107.

i Štai šiomis dienomis Bos
tono laikraščių reporteriui 
skudžiasi So. Bostono akva. 
riumo krautuvės savininkas 
(Broadvvay), kuris vieną ry
tą rado savo krautuvę iš
draskytą. beždžionę pakar
tą. arą nupeštomis plunksnoj

Ekskursijos išvyksta

BOSTONO (NEVV YORKO), MONTREALIO

BIRŽELIO 8, LIEPOS 13, RUGPIUČIO 17. 
RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės ap
lankyti kitus jų pasirinktus Europos miestus.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas-NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic TraveI Service
393 West Broadway 

South Boston. Mass. 02127 
Telefonas: 26S-S761»»

• Savininkė: Aldona Adomonienė ;>
* ::'*********♦*♦**##*#'**♦•##••###*#*♦♦***#**#*#**♦♦♦#♦#*

PRAŠYMAS

A.l
\ alinus J 
ia k n v- *

ĮŽ
ISTORIJA *

paveikslai n
Kurau<ko bei ’l 
straipsniai, p’k.Š'o: 
ga, kairu $17.50.

i s

kapitonui A. J. Namak»iui Randolph oro pajėgų stovykloje Te\a-j 
se Įteikiamas pasižymėjimo ženklas už ypatingus tarnybinius nuo- LIETUVOS

i u l a - j • — i VI-ji laida, parašė dr. Van-peinus. Kašte pabrėžta, kari jis. eidamas pareigas nuo 19i0 m. ,. da Daugirdaite-Sruogiene,
lapkričio l d. iki 1971 m. spalio 3$ d., pasižymėjo sugebėjimu Į (jau r pav- C i, ke
vadovauti ir profesiniu Įgudimu vykdyti naujas karių paruošimo: ij žemėlapiai tvti’ ’ i iš*:; 
programas ir dėl to per tuos metus sutaupė iždui $248.000. i Į£ajna $6.
Kap. A. J. Namaksy yra senų Bostono veikėjų Kotrynos ir Adolfo i 
Namaksiu sūnus. . o«NEPRIKLAUSOMOS I.iE- t

: TUVOS PINIGAI,
■ ję yjK/įric,.psi., i.a.i-a■•'S ■■

«► 
::

Iškilus koncertas
mis, vėžlius sumindžiotus ii J 
kitokių nuostolių pridirbta.' Komp. Jeronimas Kačins

kas. savo chorui

Sandaros kuopos t Ji įlJi
I S

susirinkimas

v*s%
iso***H****

Jono K J
$5. * % %

i Vilnius lietuvių liaudies S
i dainose, (su gaidomis1, pa- t
rengė Gražina Krivicl'-aiė-

< >

Sandaros 7-sios kuopos Gustaitytė, 394 p. k 
susirinkimai būna kiekvieno $5.00. 
mėnesio trečiąjį sekmadieni

. , .. ---------- -----o-j— ---------- 1 So. Bostono Lietuviu Pilie-' .-------- ----- ——. — _ ------
-Tnnn'agj- P kų e orkestrą (koncertmeisteris čiu d-jos patalpose. Kad ari-’
>_,000 \ ei tęs. j Ed\vin Carison), jauną, bet g-į ‘vasario 20 d. buvo Lietu-’ LIETUVOS ZLMc.L.-. iAl

Didoka drabužiu krautu-’ daU? žadantj vargonų solis- vos nepriklausomybės pa- Turime Kietuos zemeia- 
vės savininkas Miller landus Albiną Prižgintą. tam pat skelbimo sukakties minėji-Į P11’ “ uz ūo centų. u/. — 
-ra nždpnopss «tnrais ooloži ^aun^ lta^a tenora Panfilo mas> tai m ūsu susirinkimo' (sulankstomas) n uz $o.a0 
niaisii balt bet nan<au-'Cafar^ nebuvo. Jis bus d sekma-’(sieninis),

o-a nieko neeelbėio- va<rvJ jaU Pačiai žinomą bosą Be_ dieni, kovo 19 d. 2 vai. poga n eko negelbėjo. va^b,nediktaPoviIavičiu. kovo 19 l)ietu' i------------------------------------
.'ištiek įsilaužė ir pro gele-i * ; _ . (
žini tinklą ir išnešė 50 odi- fb šv. Petro lietuvių parapi- . . ...- --- - - -i - Visi nariai ir

pagalbon

Man parūpo sužinoti, 
kiek toje sumoje yra senųjų 
ir kiek naujųjų ateivių Įnašų.

Patikrinau aukotojų sąra
šą (tai galite padalyti ir jūs, 
nes
Kelei v 
pažindamas 
priėjau išvadą, kad senieji 
ateiviai suaukojo tarp 600 ir 
700 dolerių. Seniesiems pri. 
skiriu ir So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos $200 auką, 
nors toje draugijoje yra ne
maža ir naujųjų ateivių.

Taigi, senųjų Įnašas tesu
daro 16-17/7. o visa kita y- 
ra sudėta naujųjų ateivių, 
nors jų čia tėra daug ma
žiau.

J. V-gas

r, nares rivie-

i. ;una 1

Gražiame Savin Hii! r: jone 
skubiai parduodam, s 3 šeimų 
namas labai gerame stovy.;;-. Sa
vininkas išvažiuoja i kitą mies
tą. Suinteresuoti !u ipkitčs tele
fonu: 136-1629.

Kultūrinis sukat vakaris 
sĮ šeštadienį

Kadangi sniego pusnys 
vasario 19 d. sutrukdė pre
legentei dr. Daliai Valiukė- 
naitei atvvkti i Bostoną, tai 
jos paskaita „Šekspyras lie
tuviškuose vertimuose“ nu
kelta Į kovo 18 d., tai yra— 
ateinanti šeštadieni 7:30 
vai. vak. Ir šis subatvakaris 
bus Tautinės S-gos namuo
se, 484 4th St., So. Bostone.

Visi kviečiami atsilankyti. TZ ,Kovo paskutinę savaitę 
SLA 43 kp. susirinkimą, J bus kuoPos susirinkimas.

Jadvyga Tumavičienė

niu apsiaustų, 100 poru kel. jos bažnyčioje surengė aukš- ' nanai lr.‘ 
nių. 70 marškinių ir kt. j to lygio religinės muzikos ciami dalyvauti.

; koncertą. Jo programoje A. Valdyba
Tai tik keli pavyzdžiai. Prižgintas pagrojo po vieną

Dėl vagių ir vandalų veiks- Bacho, Messtaen.ii Liszto Aukos
mų visi kenčia, visi aima kurini. B. Povilavičius sugie- 
nuoja, bet nuo to vagiu skai- ^°J° Vagnerio Salve Regi- .
rius nemažėja. ‘ : na. o P. Cafarelli Pieta Sig- bai Tasano 16 progai pa

norę (Stradella) ir Ingėmis- aukojo $2o ir L. Kalvaitis 
SLA 328 kuopos nariams co (Verdi), gi chorai su so- S10.

ristais ir orkestiu—Reguiem
Narius, kurie jau trečias (Luigi Cherubiri). ' Vagia knygas

mėnuo nemoka mokesčių,i i
prašau juos sumokėti, nes' Koncerto pasiklausyti su-; Bibliotekos nusiskun zia,į , ;r s km
nesumokėję gali būti suspen-, sirinko pilna bažnyčia. Ikad pavagiama daug knygų., a-r „m darz.ne s k.,m-

duoti. Aš negaliu jūsų apri _ . x ,
, lankyti, todėl prašau jūsų1 Klebonas Kun. A. Baltru- metus bu v o pavogta
i pagalbos — ateikite pas ma. i - ūnas padėjojo programos t 10.000 knygų.
ne ar mokesti atsiųskite naš-' atlikėjams ir publikai.

Amerikos Lietuviu Tarv-Į

tu.
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Išnyksta tymai

Oficialiais

Susirinkimas bus ne kovo!
19 d., bet sekmadieni, kovo1 
26 d. 4 vai. popiet So. Bosto-į 
no Lietuvių Piliečių d-jos j 
namų pirmajame aukšte.! ^las
Nariai jame galės sumokėti j dar 
savo mokesčius, bus renka- tymais, o 1971 metais jau 
ma centro valdyba, todėl vi.! tik 276.
si kviečiami dalyvauti. ! e, • —J j Susirgimai sumažėjo, nes

Alf. Baika, j buvo stropiai vykdomi skie. 
fin. sekretorius pijimo vajai.

TINKA DOVANOTI

“Keleivio” administraci- ESVAKENING LITHUA- 

’ ja prašo gerb. skaitytojus. NIA, lg7 pgl kaJna Q0

xurie keičia adresą, prane- , Knygą parašė Jokūbas J.
šant naująjį adresą neuž- į

... i Stukas. Ji tinka skaitantiem1 miršti parašyti ir senąjį, • . .p angliškai ir nonntiem susi-
Nepamirškite parašyti' pažinti su Lietuvos praeiti-

pnšto numerio — -Zp cod<į mi ir dabartimi.

PARDUODAMAS ŪKiS

Našlė parduoda 300 akeriii 
žemės ūki su n ui.! 2 10 p. 2u il
gio daržine, nau si:.-:su. sena.

ivciut pa v ctgAciiiici uauiį
Fa v., iš Quincy bibliotekos j bar,M gyvenamuoju namu. .\u- 
įior rYiotn^ hnvn nnvoirtal pirkęs "iilės ’.iioj t! i- r. '•>

I yra tik I mylios nuo Hudsono 
miesto. N.Y., priešais Airporton

| (Hiahuav nr. 9). Jis tinka ir iš-i
' dalinti namu ar kitokiai slaty 

bai. Kreiptis:

Skaitykite 
šias knygas!

Mrs. Esthei Pa;'-vy uska? 

Lower l’ost Rd. 
Ghent

Kovo 25 d. 7:30 vai. vak. ' 
dr. Česlovo Masaičio paskai-; 
ta ’’Poezija ir friosofija ma-į 

j tematikoje“ Tarptautinio InJ
duomenimis.! stituto patalpose. 287 Com-; , =

fmo7 re(laSavo dr- A- Kučas,. 639 .
psl., kaina $10.00. Į Ieškau žmogaus, kuris galėtu

# * i . ' ~ ; pas mane apsigyventi ir padėty
T- J T' i TJ n “ Vincą* Krėvė s&vm iaiš-į prižlū’rėti namus.Kovo 26 d. -Jordan Hali,kufate parašė vincas M4.<j

taus ii Vi enio f.;fjnoS nei Vaina Si tlfi

oAVAITRAŠT 1 S

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius tr lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir įdomiu nuotraukų ir at'irai pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius bei kuii erinius klausimus. 
Jame rasite Įdomių skaitytoju laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
zvirbia problema.
"NF^RIKLAUSOMA lieti 7VA“ yra d:namtšk\c mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradai !:iu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metine prenumerata JAV-se .«S.t)O 

Adresas:
7722 George Street, LaSalIe-Montreal. 690, Quebec, CANADA

N.Y. 12075
J (13)

. valstijoje 1965 metais monvealth Avė. Bosto 
buvo 19,512 susirgimų Bengia Bostono LB Kultu

klubas.

salėje Izidor 
Vasyliūnų smuiko ir fortepi
jono koncertas.

3
j

> '5
i

tsaa

SUSIVIENIJI JI AS
LIETUVIU
AMERIKOJE

MANO PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie dalyvavo mano 

mylimo tėvo Vinco Anestos šermenyse, ji pa 

lydėjo i amžinojo poilsio vietą Forest Hills kapinėse, 

jo kapą papuošė gėlėmis, pareiškė užuojautą raštu ir 

žodžiu ar kaip kitaip stengėsi mane paguosti, nuraminti 

ir sustiprinti man taip sunkiomis valandomis.

Milda Anestaitė

ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

Amerikos lietuvių politika,
_ , . _ , parašė dr. K. Šidlauskas, j-
Balandžio 9 d. So. Bosto,' vadas dr R Grigaičio, kai-

no Lietuvių Piliečių d-jos na S150
trečiojo aukšto salėje Lietu.
vių radijo valandos Laisvės! Diaiogas su kraitu> Aki 
Va? po pa\ asai ims koncer- mirksnių kronikos, antr?

» i knyga, parašė Bronys Raila,
‘ 7 ! 560 psl., Įrišta, kaina $7.0u.

Balandžio 15 d. So. Bos
tono Lietuviu Piliečių d-jos

Pageidautina, kad turėtų sa- i 
vo mašiną pavažiuoti : psipirkti. •
nes miestukas yra atokiai. 

Duosiu pilną išlaikymą. 
Rašyti:

Ma ry Sarpalius 
611 No. Parkhill 
Mest Frankfort, Iii. 62<96

RADIJO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių

HM

Mūsų brangų draugą

dr. BRONIŲ MIKONĮ

ir žmoną GENUTĘ, mirus jų mylimai sesutei-svainei.

nuoširdžiai užjaučia
Onutė. Jievutė. 

Albinas ir Teofilius

i
I i
!Į
!
j

i iI
Lietuvos konstitucinės tei-

i III-jo aukšto salėje Skaučių, sž? klausimais, parašė Kos-. ___________________ ,
|židinio dešimtmečio šventė.į tantinas Račkauskas, 178:Programa Naujoj Anglijo j 
Programoje — aktoriai L. psp? kaina $2. iš stoties WLYN, 1360 k; :
Barauskas ir J. Kelečius iš, | lociklų ir iš stoties FM
Chicagos. Milfordo gatvės elegijos,1 101.7 mc.» veikia sekmadie i
e * * * f didelį susidomėjirn^ ėųk^Ięs’ niais nuo 1 iki 1:30 va!. di< !

Balandžio 22-23 dienomis poeto Jono Aisčio'straipsnių ną. Perduodama: Vėhausn 
dail. \ iktoro \ izgirdos kuri- rinkinys. Kaina minkštais'pasaulinių žinių santrauk..- 
nių paroda Tautinės S-gos viršeliais $2.55, kietais vir- r komentarai, muzika, dai
namuose, 484 4th St.. So.'

t Bostone. Parodą globoja' Nužemintųjų generacija,
! Bostono LB Kultūros klu- ’egzilio pasaulėjautos eski- Biznio reikalais kreiptis ;
' bas. j zai. parašė Vytautai Kavo- BaJtic Fiorists gėriu ir dova

**8’ *7 psl., kaina $2. ;nų krautuvę. 562 E. Broad
Balandžio 23 d. Stepono; . I way, So. Bostone. Telefo

nai Jaus posto salėje f 16,8 H į Pradaro vyresnysis, pre?nag‘AN g.O489 Tpn 
St.) bus Sandaros Moterų mijuotas romanas, paraše -r KpWvic j
klubo banketas našlių kara_ ’ Vytautas Volertas, 273 psl., j

! kaina $5.00.

ios ir Magdutės ; ; -aka.

lienei pagerbti. ■1

SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiaa kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes-

-nr/ičio-mėŽMns.
STA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, Ncw York. ? 10001

t
L

organizaci.it


Kr. 11. 1972 m. kovo 14 d.
KELEIVIS, 50. BOSTON Puslapis aštuntas

J. Kačinsko diriguojamas Du pavyzdingi pensininkai 

T T* J • ___ V’ • • I koncertas Brocktone gyvena du ge-

Vietines žinios r “| ^>leg.ja kasmet rengia tra- . y da laiko pra. 
s ilicinj koncertą, kuriame ge- kMžfa m’;kel.io(lami. o žie, 
(mūšiam kolegijos studentui ma _ sWdami knygas. 
būna įteikiamas Richai d Le- Pasikeįsaami <ie atsilanko 
yy atžymėjimas uz kumpo- h. -ja pasircnka
Z1C1J$- jiems įdomiu knygų.

Toks koncertas šiemet p

*»♦♦#<♦*♦***#♦*♦♦♦**♦****•#**•***•*•**•**********************'"****'

•♦r***********************

DIDELĖ AUKA 

KELEIVIUI

•♦,#♦*#♦**** »#*♦#*#*#♦##*#****»»<--**

Adomoniai v\ ksta 

j Japoniją

Milda Anestaitė iš savo' Aldona ii Jonas Adomo- 
tėvn Vinco Anestos Dalikimo nia^ neseniai lankėsi Alias* VY^S kovo -1 d. 8:lo vai. 
kele^ p±kX$3^ o balandžio 7 d. jie iš vak. New England Life Hali.

! New Yorko išskrenda i Ja- Programą atliks kolegijos
Keleivio administracija už‘poniją. Grįždami sustos Ha- koncertinis choras ir pučia- 

tokią stambią auką Mildai majuose. Jenai Honolulu niųjų vin etas. am is i leidinį ”Gana to jungo“. 
Anestaitei nuoširdžiausiai.... mieste Jonas Adomonis da- 1 °ncei ui mguos j^. yejyįu jjems užteks, o
dėkoja. tvvaus bendrovės Mercedes Berklee kolegijos profeso- po Ve,y^ daf

i Benz automobilių pardavėjų nus kompozitorius Jerono žjuoti pasižiūlėti naujeny. 
' suvažiavime, t.riš į Bostoną mas c,ns a#* bių. Tada gal jau turėsime
j balandžio 16 d. , šiemet tas atžymėjimas ir V. Požėlos atsiminimus—

. • bus įteiktas jaunai kompozi. „Jaunystės atsiminimai“.
Sąžiningas senatorius torei Vicki von Eps iš Long kurie Londone jau išspaus-

Praeitą savaitę buvo atvy
kęs Duoba. Jis pasirinko vė. 
liausiai išleistu knygų, jų 
tarpe Kipro Bielinio ką tik 
išėjusius atsiminimus —sto-

Kultūros klubas baigia 

metus

Į Kovo 7 d. kažkokia mote
rėlė iš Lawrence, atsakyda
ma Akmentinšui. atskleis 
džia visą savo „išmintį“. 
Girdi, Lietuva, Latvija ir Es
tija yra neatskiriamos So- 
. ietų Sąjungos dalys, ir mes 
neturime kištis į kitų vidaus 
reikalus.

Reikia manyti, kad Ak-' 
mentinš ir jai atsakys, jei tik 
laikraštis duos vietos atsa
kymui.

i
Gera būtų, kad ir lietuviai 

dažniau mėgintų rašyti ame- 
rikiečių laikraščiams.

II
OOOOOOOUOOC'gOOOOOOOOOCMOO

PRANEŠIMAS

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. OUINCY

(just keyond the

Ji
CITGO

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

Kultūros klubo šio sezono
Beach, Calif.. už jos džiazo dinti, tik dar nespėjo 

Senatorius Edward Brooke ir moderios muzikos kompo- plaukti Atlanto, 
sąžiningai eina savo parei- zicijas.

j gas, nepraleidžia posėdžių.' Berklee Muzikos kolegi- 
į svarbių balsavimų, kaip jos išleistame lapely pažy^
j daugelis kitų senatorių. Jis mėta, kad Jeronimas Ka-
i šiais metais is 83 vardinių činskas yra įžymus lietuvių
balsavimų (roll call votes) kompozitorius, ir paminėta, ų^iamuose laikraščiuose Pa.’

vo 19 d., So. Bostone busĮ tepraleido vos vieną. kur jis darbavosi ir ką yra baltijo valstybių dabartinę
didžiulė eisena (paradas). O daugelis senatorių gau- sukūięs. į padėtį dažniausiai pavaiz-
Bostono išlaisvinimui iš ang. j na algą ir važinėjasi skaity-1 _ _....... ..... j duoja latvių žurnalistas Os
lu sukakčiai prisiminti. Tai; darni paskaitas ar už save a- , vald Akmentinš. Jo laiškai
įvyko 1776 m. kovo 17 d.; gituodami tuo metu. kai se- Paragink savo pažįstamus palankiausią dirvą randa 
Tą dieną bus minimas ir ai-i natas posėdžiauja ir spren- išsirašyti Keleivį. Jo kaina Record American dienrašty, 
lių pationasšv. Patiikas. džia svarbius reikalus. metams $7.00. • Kiti sunkiau prieinami.

paskutinis susirinkimas bus 
gegužės 13 d. šiemet klubui 
vadovauja inž. Jurgis Bal
čiūnas.

Sekmadienį didelė eisena

Ateinanti sekmadieni, ko^

per-

Jis dažniausiai primena 

Pabaltijo padėtį

Bostone anglu kalba lei-

Pranešame, kad patarnau
jame atsiskaitant su mokes
čių įstaiga (Income Tax 
Service).

’ Mūsų įstaiga A.B.U. Real
ty yra 507 E. Broadvvay, So. 
Bostone (prieš Minkų gėlių 
parduotuvę). Ji atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

Mūsų įstaigoje yra užsire
gistravusių daug pajėgių 
namų pirkėjų. Norintieji na-

, mus pirkti ar parduoti pra
šomi kreiptis į mus telefonu 
ar asmeniškai
—Algis ir Bronius Uteniai— 

A.B.U. Realty 
Telefonas: 269-6198

MIGHTY-MINI OIL BURNER

1/3 Regula 
iSpocel

A: up to 
1/2

iFuel Co$t|

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE

Golden Platter 
Parts Protactioal 
Plaa

Over 40 years experience...Easy budget payment plons

CALL 7734949 or 436-1204

Complete forced hot uater 
bascboard systems stcani 
and hot watcr east iron wet 
base boileri.

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

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.

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos“.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

169 Milbury St

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8 2868

yra vicnuiLcie oiici&h jsta<- 
ga VVorcestery, kuri siaučia 
siuntimus tiesiog is VVor tes
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau
sią. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kanomis.

Vedėja B. Svikliene

, Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovao
iDr. J. Pasak arnu

įpėdinis
Į OPTOMETRISTAS
J Valandos :
S nuo 9 va, rvlo iki 5 vai. vak į 
2 Trečiadieniais neuriimama l

447 BROADVVAY j 
f South Boston, Mass

j*#**##*##*?#*###*##**#*##***######'

Ketvirtis & Co.
—JEMELERS— 

Laikrodžiaž-Deimantai 
F&puo6aiai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisoma laikrodžio* 

žiedus papuošalu*

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 < I

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 s W. Broadvvay, tarp E ir F gatvj”, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyros šventadienius ir sekso, 

lyosososcoosooeososoososoosecoscosoososcoososososoot

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

□ Krosniesaptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ite

268-4662

■J*

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Šaukite visados iki 9 va
landų vaaam.

Telefonas: 698-8675

jj TEL. AN 8-2124

i\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRI STt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

t********#***####*#*#*#*######*###*

į A.J.NAMAKSV
;! Real Estate & Insurance jį 
j! 321 Country Club Rd. j j 
j>Newton Centre. Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645 |

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

*##*<###<#*#######♦»#♦<■*♦*##**###**#*###**#**»**#*****♦♦*####*#*******

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

VVorcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347

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

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

>»— -£«•

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP. 
AND

TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
U BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

g ar a ntuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 VVest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500
' n jo’ t" i*'

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indelius moka

5i»

5;4%
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių

taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

Kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Trans-Atiantic Travel Service
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-Atiantic 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 siuntinėms (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel ‘Service, Ine.K 7

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią- 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Masa.
Tel. CO 5-5854

Fiood Sąuare
Hardicare C o.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAl 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

8«njanr,in Moore Paž»1 
Popipros Si«pom»

Stiklas Langams 
Vieniu rpikmenya namaasi 

Reikmenys plumberiams 
Vi,n Via iraležiea daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1781

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien 9—

šeštadieniais 8—12

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

*********
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