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Vliko ir Altos pareiškimas \ ALTos pirmininkas 
lankės Washingtone

Tebevykstant pasiruošimams Europos Saugumo Kon- 1 
ferencijai ir iškilus Sovietų Sąjungos planams padalinti 
Sovietų Sąjungą į ekonominius rajonus, Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Amerikos Lietuvių Tary
bos Valdybų atstovai buvo susirinkę Chicagoje š. m. ge
gužės 5 d. aptarti aktualiųjų lietuvių politinės veiklos 
klausimų ir priėjo sekančias išvadas:

Altos pirmininkas dr. Ka
zys Bobelis gegužės 11 d. 
buvo numykęs i Washingto- 
ną, kur pasimatė su Valsty-

Į bes departamento Pabaltijo 
reikalu direktorium Hur\vi- j 
zu. senatoriais Ed\vardu‘|
Dervinskiu ir ('baries Percy

i vii,’ • at m , , • . • -■ , ir kt. pareigūnais.1. VLIKo ir ALTos atstovai, aptarę pasiruošimo dar- Į 1 *
bus Europos Saugumo Konferencijai, nutarė pasiųsti į; Opiausi reikalai, kurie' 
Helsinkį lietuvių delegaciją, kuriai vadovauti kviečiamas i buvo liečiami pokalbiuose, j j 
VLIKo pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, ir šiai delegacijai, buvo Sovietu Sąjungos su-!'
parūpinti reikalaingas lėšas. manymas nmaikinti tauti-!

2. VLIKo ir ALTos pasitarimas pasisako prieš Sovie- • . . .. . „ .
tų Sąjungos vedamą genocido ir kolonializmo politiką, į raj-onu?> Europo5 Augumo! 
nukreiptą prieš lietuvių tautą, ir laiko Sovietų Sąjungos h.onfere'nciia. kurioie turėtų 
peroiganizavimą iš tarybinių respublikų i ekonominius: būti iškelta? ir Pabaltijo 
rajonus Sovietų Sąjungos genocidinės politikos išdava su ; klausimas, ir kt.
tikslu sunaikinti lietuvių tautą. Artimiausiu laiku VLIKas j
šiuo klausimu duos lietuvių visuomenei platesnę informa-'. ^r- K. Bobelis dalyvavo 

į ir respublikonų partijos tau- 
j tinių grupių konferencijoje.ciją.

Watergate byloje knisasi 
prie prezidento durų

Bylos tyrinėtojai iškasa vis naujų kaltinimų, išryškina 

prieštaraujančių parodymų, kuriuose maišosi melas ir 

tiesa. Nori kviesti jau ir patį prezidentą liudyti, nes yra 

kaišų, ir jį tiesiai kaltinančių.

į nes lespublmas, padalinant. Gegužės 14 d. sukako vieneri metai, kai Kaune susidegino

AVatergate skandalo aiški- 
; nimas, užsitęsęs nepapras- 
' tai ilgai ir net ligi nuobodu- 
1 mo užvaldęs spaudos pusla- 
; pius, ne tik nesibaigia, bet 
į dar labiau komplikuojasi, 
I kasdien vis daugiau apterš- 
; damas ir Baltuosius rūmus, 
! ir visa Amerika.

ROMAS KALANTA,

protestuodamas prieš Lietuvos pavergimą. Ši savaitė !
skiriama jo mirties metinėms paminėti. Į Atstatyti ar pasitraukę is

! pareigų aukštieji Baltųjų rū- 
Romo Kalantos savanoriška gyvybės auka dėl Lietu-'. mų pareigūnai, buvę prezi-

vos laisvės bent šią savaitę turėtų priminti mums, laisvėje • dento artimiausi bendradar-

anksčiau, negu jis sako. esąs 
žinojęs apie Watergate afe
rą. tik į tai nereagavęs ar 
net norėjęs tą įvykį nuslėpti.

Esą, pagautiems demo
kratu būstinės apgrobėjams 
buvę siūlyta leistis nuteisia
miems, tylėti apie kitų tame 
ivvkv dalvvavima ir už tai 
prezidento žadėta po 10 ar 
11 mėnesių jų pasigailėti ir 
paleisti iš kalėjimo.

3. Amerikos Lietuvių Taryba, vertindama YLIKo 
pastangas kaskart sunkėjančioj Lietuvos Iais v inimo byloj, 
stengsis sustiprinti VLIKui finansinę ir visokeriopą kitą 
paramą.

4. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, pripa
žindamas Amerikos Lietuvių Tarybai politinės akcijom

Fi ee Europe radijas 
turi veikti

Prez. Nixonas 
skyręs komisiją su

gyvenantiems, mūsų aukų ir darbų šiam kilniam tikslui 
palyginamąjį menkumą.

Romo Kalantos krauju įrašytas patriotizmas turėtų : 
atkreipti mūsų akis į mūsų pačių ir mūsų vaikų laisvėje ;

buvo pa-! v-vkstanti žmogų žeminantį nutautėjimą.

Buvęs EBI direktorius L. 
spaudai ar tardymo komite- P- Grav paliudijo taip pat 

; tui, gerokai prieštarauja vie-' ne Baltųjų rūmų naudai. 
! nas kitam, bandydami siusi-I Atrodo, kad dalis kaltina- 
kratyti savo kaltės. I ™osios medžiagos, liečian-

I čios Watergate skandalą, iš

biai, savo pareiškimuose

,1
Svarbiausia, iš tų priešin- atsistatydoinusiu Baltųjų ru- 

: gų liudijimų ii- prasitarimųj mų pareigūnų kabinetų ga-
Jungtinėse Amerikos Valstybėse pagrindini vaidmenį lEisenhoweriu priešaky ištir-į Ro“° Kat?‘“ n,,rt,e* ‘uke'l°! Lietuvos jaunimo, bej spau(los komentarų su-j Įėjo dingti, nes kurį laiką 
Jungtinėse AmenKoa vaistytose pagiinclini laiumeni,, . tl.an?Iiaci)ų į užsjeJ demonstracijos vieningumas ir jos dalyvių įskenteti perse-į sį(|aro teisingas ar klaidin-1 nebuvę leista tų dokumentų

> ir JAV LBsavo veiR-|n. reiįajing1jmą jr jų įtaką ' kioJimai kontrastu teišryškina čionykštį mūsų praskydi-j gas jspūdis, kad prezidentas
i.l . ‘ ‘ . . : mą. naravą ir asmenišką ambicijų išaugintus ragus, per! Nixonas jau lyg ir daug
i Rįausvtoįams. Alcit, yih kic- • « • »• , • • i i. - • — • • t*.* — •1 ’ j. .v j- kuriuos negalime suartėti nei kultūrinėje, nei politinėjeį tų salininkų uždaryti Radio; ... . *
Free Europe ir Radio Liber-j vei OJC*
ty, kurios įvairiomis kalbo-į Tada gal suvirpėsime nuo į mus nukreipto Romo Ka- Eritlį Spaildū apie 
vergtoms tautoms. Joms Jantos paveikslo melancholiško žvilgsnio ir bent trumpam _ , ,
skirti kreditai baigiasi bir-j ,aikui atgausime p„ra,u „monę. i Watergate skandalą
želio 30 d..

kviečia Amerikos lietuvių visuomenę 
loję derintis su Amerikos Lietuvių Tarybos politinėmis 
veiklos gairėmis.

5. Abi delegacijos sutarė netrukus sušaukti plačią 
Lietuvos laisvinimo darbams aptarti veiksnių konferen
ciją. kurtos apimtį ir darbotvarkę artimiausiu laiku pa
ruoš VLIKo Valdyba.

tikrinti.

Dr. J. K. Valiūnas,

VLIKo pirmininkas 
Chicago, III. 1973 m. gegužės 5 d.

Dr. K. Bobelis.

ALTos pirmininkas
I i Su pagrindu ar ne. bet 

! užsienyje ir Amerikoje tiki- 
' ma, kad prezidentas vienaip 
’ ar kitaip yra įveltas į nešva- 

todėl
klausimo, kiek būtų 

ixoną pri-

Komisija pareiškė, kad tų .
radijų skleidžiamos idėjos Brežnevas atvyksta Chicagoje mirė
ir laisvos informacijos tar- 
nauja Amerikos reikalams, birželio 18 d. dr. I). Šleževičienė : rų Watergate įvykį,

Formaliai naujai apkal
tinti buv. gen. prokuroras 
Mitchell ir iždo sekretorius 
Stans, kad dalyvavę konspi
racijoje, siekiančioj nuslėp
ti $200 000 auką rinkimi- 
nam reikalui, kuri nebuvusi 
įstatymo reikalaujama tvar
ka į fondą įregistruota.

Pasitraukė vokiečių 
krikščioniu vadas

Parlamentas 268

Viso to akivaizdoje prez. 
Nixonas kolkas tyli, tarsi 
nekreipdamas i tuos kaltini
mus dėmesio. Jo anksčiau

'prieš 217 sutartį patvirtino., ėių veiklą bent 10 metų pir-, ta j Washingtoną pasimatyt valstybininko adv. Mykolo
į Manoma, kad šiomis dieno-'myn. nes "sunku tikėti, kad ’ ti su prez. Nixonu. JAV-se Sleževičiaus žmona, gimusi

Pasitraukė V. Vokietijos • sutarti natvirtins ir sovietŲ itakos zonoje laisva* jis išbus iki birželio 26 d. j 1884 m. rugpiūčio 10 d.
5 1 informacija bus greit igv-1 į

Šią savaitę jis lankysis V.' Velionė buvo odontologi
krikščionių partijos parla-, 
mente vadas Barzel, kai jo Valstijų taryba, 
partijos dauguma nutarė: •
balsuoti už sutarties su Rytų Taip pat 36o balsai 
Vokietija patvirtinimą. j 121 nutarė įeiti į Jungtine

informacija 
vendinta.

Iv

daugiau bus pa
kenkta. jeigu jis pasiliks. — 
rašo The Sun.

(Gallup duomenimis 50 
apklaustųjų mano, kad pre-

bet klau- Watergate skandalo klausi-
mu pasakyta kalba nedaug 
naujos šviesos įnešė ir net
respublikonu nepatenkino. 
Kaltinama, kad prezidentas 
nepasakęs visos tiesos, neiš-

okietijoje ir Lenkijoje. jos mokslus baigusi Kijeve zidentas padėjo slėpti Wa-j.ai‘ 'inč^ smu xmenu.
;1908 m. Grižusi į Vilnių, ji! te,gate skandalą). kunos įrodytų. Kada ,r k,ek

- - - ■ i jis apie tą aferą sužinojęs.

Jo vietą laikinai užėmė tautas greta Rytų 
buvęs kancleris Kiesingeris. jos.

s prieš Reikia manyti, kad tokios-
komisijos išvados aptildys’ Nors Brežnevas neina jo- 1910 d. ten pradėjo dantų j 
priešininkus ir kreditai toli-! kių valstybinių pareigų ir y- gydytojos praktiką. 1912 m. The Gardian pabrėžia, Žinoma, kaltininkai, save 

gindami, gali ir primeluoti. 
Taigi tiesa gal išaiškės tik 
bylos pabaigoje, nors ir tai 
abejotina.

Bet jau dabar, dar visos

kad Watergate atvejis rodo 
prez. Nixono veikimo ydą. 
Jei viskas eina gerai, tai ir 
išdidi prezidento laikysena

. globos draugijose, artimai kongresu pa-
i bendravo su valstiečių liau-! kencama. Bet nesėkmes at- 
dininkų žmonėmis, buvo stu-

Vokieti- mesnėms transliacijoms bus: ra tik partijos vadas, bet jis ištekėjo už adv. M. Sleževi- 
Į vyksta kaip visos valdžios čiaus.

------ ------- 1 galva. ne> Sovietų S-goj’e D. Šleževičienė buvo veik
: mmis.enai n prezidentas tė- y našlaičiu, kalinių, motėm 
i ra tik partijos tarnai

fa utį.

Is kairės i dešinę: VLIKo pirmininkas dr. .1. K. Valiūnas. \LTos 
pirmininkas dr. K. Bobelis ir YI.IKo valdvbo#narv> A. Vakselis 
po VLIKo ir ALTos atstovu pasitarimo. Įvykusio gegužės 5 d. 
Chicagoje.

Nuotrauka A CulLinsko

\Į erdvę pakilo JAVt
j laboratorija . denčių varpininkių korpora- 

i cijos garbės narė. 
i ‘i Praeitą pirmadienį 1:30 Nuo 1949 m. gyvendama 
! vai. popiet iš Cape Kennedy Chicagoje, velionė rūpinosi 
bazės buvo iškelta į erdvę lėšų organizavimu Vasario į kongresui, ir spaudai. 
JAV laboratorija, vadinama 16 gimnazijai, Balfui ir ki-i

veju prezidentas dėl savo! bylos pagrindinai ligi pana- 
patarėjų klaidu nėra apsau-|giu neišaiškinus, kai kurie

Svlab 1. Ji skraidys apie 270 toms šalpos organizacijoms, i mylių nuo žemės orbitoje. ; Gegužės 12 d. palaidota
i Skylab 1 yra keturis kar- Kazlmler0 kapinėse.
• tus didesnis erdvėlaivis, nei rnnnn1Jtl 
! bet kada iki šiol buvęs iš- ^onnaily PUShiriaS 
šautas i erdvę. Jis buvo iš-

’ keltas be astronautų, kurie į PatareJu 
. sį žemės satelitą atskris vė-> šiuo metu iš demokratų;
liau ir čia ilgesnį laiką gy- partijos perėjęs į respubli- (

ivens, atlikinėdami įvairius konus John Connally paskir- Gegužės 5 d. Alto# ir Vli- 
bandymus. Be to. bus tiria- tas neapmokamu Baltųjų ;ū-' k° pasitarime Altą perleido 
ma žemės traukos nebuvimo mu patarėju ekonominiais Vlikui $8,C00 Lietuvos lais- 

įtaka organizmui. į klausimais. vės kovai vesti.

gotas nei nuo kongreso, nei! demokratu atstovai - siūlo ir 
nuo nekenčiamos spaudos, j prezidentui, ir vicepreziden- 
Ateity Nixonas turėsiąs ro-: tui atsistatydinti... 
dyti daugiau pagarbos ir į

Žinoma, tai nereiškia, kad 
taip ir bus, nes pagal čio-

The Daily Expreses rašo, i nykščius įstatymus kiekvie- 
kad Nixono klaidos VVater- nas apkaltintasis laikomas 
gate atveju atskleidė jo trū-; nekaltu, kol jo nusikaltimas 
kumus kaip vado. o taip pat nėra teisme įrodytas. Bet, 
ir kvaila demokratinės kont-į taip įvykiams riedant toliau.

į bylą tiesioginiai gali būti 
įpainiotas ir pats preziden
tas ir dėl to pakviestas į se
nato teismą.

rolės silpninimą, siekiant su
stiprinti vykdomosios vai 
džios veiksmingumą.

Viena jau šiandien yra 
aišku, kad aukštoji JAV 
biurokratija yra gerokai pa- 
tręšusi.
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Pavienėm valstijom kons
titucija duoda teisę pavo
jaus atveju atremti nuo sa
vo sienų ginkluotą invaziją. 
Kongresui duodama teisė 
pavojuje skelbti karą. Ka
rui prasidėjus, prezidentas 

Ši rasini rašyti paskatino atsitiktinai gauta ištrauka ! sk“ vyriausiu kariuo-
iš žydų enciklopedijos (Encyciopedia Judaica) apie Lie
tuvą. Aišku, ten kalbama ir apie Lietuvos žydų gyvenimą.
Gana plačiai paliečiamas žydų naikinimas vokiečių oku
pacijos metais.

Ne teisintis, bet pasakyti 
teisybę

Straipsny duota ištraukų iš i Lietuvą pasiųstų žydams 
naikinti dalinių viršininko Stahleckerio pranešimų. Jie 
aiškiai rodo, kad naciai iš anksto buvo paruošę planą, 
kaip žydus išnaikinti, kaip jie tai slėpė ir stengėsi visą 
kaltę primesti lietuviams. o vis dėlto enciklopedijos 
straipsnio autorius dijsta kaltinti ne atskilus lietuvius, bet 
visą lietuvių tautą.

Jis rašo, kad žydų naikinime su vokiečiais petys i pe
tį dalyvavo visų sluogsniu (all vvalks of life) lietuviai.

Jis priminė, kad Lietuvos žydų pirmoji konferencija 
1947 m. balandžio mėn. Miunchene priėmė rezoliuciją, 
kurioje sakoma, kad lietuviai (Lithuanian People) yra 
kalti dėl Lietuvos žydų naikinimo.

Anot autoriaus, tik mažas lietuvių skaičius, nežiūrė
damas mirties pavojaus, ištiesė žydams pagalbos ranką. 
Iš tokių autoriaus suminėti: Kaune — gyd. E. Kutorgienė, 
prof. P. Mažylis, kun. Paukštys, vienuolė Ona Brokaitytė,

menės viršininku — nei ma
žiau. nei daugiau. Todėl 
pono Nixono invazija į 
Kambodiją yra neteisėtas 
aktas, nes iš Kambodijos 
nebuvo jokio pavojaus Ame
rikai. Dėl to karo jis galėtu 
būt pašalintas (impeached).

Vyriausias Tribunolas ne
turi teisės kištis i Kongreso 
ginčus su prezidentu.

Kongiesas yra įgaliotas 
pašalinti iš tarnybos prezi
dentą, viceprezidentą ir bet 
kurį civilini valdininką, bet 
prezidentas negali pašalinti 
Kongreso.

Iš to seka Kongreso galia 
nusikaltėlį tyrinėti, šaukti 
liudininkus, kaltinti, teisti ir 
nuteistąjį tuojau pašalinti iš 
vietos. Prezidentas negali 
konstitucijoje rasti nieko, 
kas duotų jam teisę kongre
sinio komiteto neklausyti

PLB IV Seimo komiteto nariui su PLB centro valdybos atstovais 
kongreso ruošos pasitarimo metu \Vashingtone. Pirmoje eilėje iš 
kairės j dešinę — A. Bačkaitienė, dr. J. Genys. G. Vasaitienė, 
c. v. atstovas dr. A. Butkus, J. Micutaitė; antroje eilėje — A. Viii 
čiulaitis ir D. Lukienė, spaudos atstovai, c. v. atstovas dr. H. Bra
zaitis, dr. S. Vaitužis c. v. ‘atstovas dr. A. Nasvytis. Trūksta ko
miteto nariu A. Barzduko ir S. Bačkaičio.

Ruošiasi Pasaulio LB Seimui
Statlerio viešbutyje Wa- vių Bendruomenės centro rano galerijoje; 

shingtone valandžio 14 d. į- • valdybos nariai iš Clevelan- 
vyko pasitarimas Pasaulio i do — dr. H. Brazaitis, dr.
Lietuvių Bendruomenės sei- A. Butkus ir dr. A. Nasvytis,

dainininkas Kipras Petrauskas, Vilniuje — daugiausia t
padėjusi Ona Šimaitė. Šiauliuose — advokato Veclauskio • ar^a atsisakyti liudyti, 
duktė, poetas Jankus, kun. Lapis ir buvęs burmistras)

mo programos reikalu.

Kaip jau anksčiau buvo 
paskelbta, tas seimas Įvvksi 

nuo rugpiūčio!

o taip pat ir vietinio komi
teto nariai su pirmininku dr. 
J. Geniu.

Be organizacinių reikalų i
, ‘ind 1i<ri niosėio 3 d Posė-’svarstymo> Pranešim9- Pa‘į 

Antraip, kam butų reika- Įskaitų ir ateities planų už- ’

Washingtone

Saneckis (Matyti, norėta parašyti Sondeckis. Kei. red.). j % konrtituciįa? Tačiau bus Statlerio viešbuty.5
itnįutis po trupučio Kon- pačiame miesto centre, visai! brėži

Kaip matome, čia visai lietuvių tautai yra metamas 
žiaurus, bet neteisingas kaltinimas.

ezimo, seimo proga numa-

, .j . . t, ,4. - t>- • . tyti dar šie dalykai:į gresas leido prezidentui arti Baltųjų Rūmų, muziejų, i ‘
Į prasilaužti pro uždaras jam galerijų ir kitų sostinėje lan- Į Priėmimas Lietuvos na- 
duris ir įsisavinti galią, ku- kytinų vietų. 5 siuntiny beje;

Mums nėra reikalo teisintis, kad lietuvių tauta nėra ! rios konstitucija jam neduo- 
kalta dėl žydų naikinimo. Jeigu jos tarpe atsirado tokių i d a. Ir taip pasidarė aiškus Pasitarime balandžio 14 
niekšų, kurie ir savo pirštus prikišo prie šio budeliško dar-; prezidento nepaklusnumas d. dalyvavo Pasaulio Lietu- 
bo. tai dar ne visa lietuvių tauta dėl to gali būti kaltinama ! Kongresui. :
ar laikoma atsakinga. Juk nėra tautos, kūną sudarytų vien į
tik angelai. Nėra tokia ir žvdų tauta. į Neteisininkui rali būti Demokratai sako, kad i

I neaišku, koks reikalas pre- 
Taip lengva ranka kaltinimais švaistantis, lietuviai: zl<]eP^H1 ar teismui kojoti

irgi galėtų visą žydų tautą pakaltinti, nes daug žydų su ! ?n.e3 _on^e^° galią. Rei- 
gėlėmis sutiko sovietų okupantų tankus daug žydų tada Į t^ia"eiapt%XaT Tai 
ėjo enkavedistų ir tardytojų pareigas ir lietuvius žiauriai ■ fajp kain yienas prancflz;. 
kankino ir t.t. ir t.t. Bet šiandien niekas to nedaro. Paga- < jQS karalius sakvdaivo* „Aš 
liau buvo žydų, kurie savus žydus naciams išdavinėjo, bet • esu istatvmas! Kaip aš pa- 
dėl to niekas nesako, kad pati žydų tauta sunaikino žydus, sakiau, taip turi būti!“ 1

Amerikos lietuvių daili
ninkų meno paroda Corco-

i padarinys. Mes turime suži
noti visus faktus, bet. jeigu 
mes įsikarščiavę sieksime 
sutepti prezidento gerą var
dą, mes galime taip pat su- 

1 tepti ir JAV vardą.

PLĖS PREKYBĄ IR
STIPRINS PROPAGANDĄ

Sovietų Sąjungos komu
nistų vadas Brežnevas, kal- 

' bedamas partijos centro ko
mitete, pabrėžė, kad susiar
tinimas su Vakarais jokiu 
būdu neturi pakenkti Sovie
tų S-gos apsaugai nuo išori
nių karinių ir ideologinių
kėsinimųsi.

Atvirkščiai, sakė Brežne
vas. prekybinius puolimus 
turi lydėti Vakaruose išplės
ta propaganda, kurios tiks
las — „patraukti į mūsų pu
se milionu žmonių protus ir 
širdis“.

t Brežnevas mokė, kad esąs 
Literatūros vakaras ir Lie-» reikalingas nuolatinis bud- 

tuvių rašytojų draugijos pre- j rūmas ir pasiruošimas kiek- 
mijos įteikimas; Į vienu momentu atremti im-

! perialistinių sluogsniu agre- 
Čiurlionio ansamblio kon- sija. o taip pat būtina siste- 

certas; ! matinė kova su reakcine ide-
j ologija ir propaganda. 

Pamaldos katalikų šven- į
tovėje. kur yra Šiluvos kop-J LENKIJA PERSEKIOJA 
iyčia. Pamaldų metu giedos! MAŽUMAS
Čiurlionio ansamblis.

Banketas. Lietuvių visuomeninė-kul
tūrinė draugija, isisteigusi

Meno paroda atidaroma 1957 keletą metų Varšu-
jau rugpiucio 10 d. ir veiks 
iki rugsėjo 5 d.. Corcorano 
galerijos vadovybė parodai 
atrinks 12 dailininku.

voje leido „Varsnų“ mėn
raštį. 1973 m. pradžioj Len
kijos vvriausvbė uždraudė 
lietuvių draugijai tą žurnalą 
leisti. Tuo pačiu atėmė lie- 

1 tuviams teise per savo spau-
NESAKO TEISYBĖS AR NUO JOS UŽSIKIŠA AUSĮ ; dą susisiekti ir puoselėti sa

Watergate skandalas labai j vo kultūrinius reikalus,
sustiprino jų pozicijas, bet Bostono universitete kai-' kaltu, kol nėra irodvta jo
jis gali ir pakenkti, jeigu bus Į bėjo Hearsto laikraščiu re- ' kaltė. ' (šis Lenkijos žygis yra

faktorius, buvęs Baltųjų rū-1; ! priešingas žmogaus ir pilie-
Prezidento neapykanta. čio teisėms ir laisvėms, ku- 

Washington Post ir kitai 1 rias pripažinti ir leisti jomis 
. , , v. , t- 1 • spaudai jį apakino, todėl jis! naudotis Lenkijos vyriausy-
-a piez. nematė, kad ta spauda jami bė yra Įsipareigojusi Jung-

' daugiau patarnavo, negu jo rr,~-

stengiamasi per daug Kapi 
talo susikrauti, pasinaudo 
jant prezidento sunkia pa
dėtimi.

niu korespondentas Rober
tas Thompsonas. Jis sakė.

♦ * *

Prezidentas Nixonas vie
tas, kad jis
dale arba nesako teisybės, Į

Mūsų prezidentas savo 
ambiciją pavadino „autori-

Bet ar sa- ( viršininko Haldemano 
kyšime ambicija, ar autori- kvietė toms pareigoms gene 
teto privilegija, vis tai žmo- i rolą Haigą, kuris buvo dr. 
gaus palinkimas kopti per H Kissingerio padėjėjas, o 
kitų galvas u vlesPataub Į paskutiniUOjU metu genera- 

Į Įinio štabo viršininko pa va

Mums šiuo atveju nėra ko teisintis, o tereikia tik pa 
sakyti teisybę, kad ją visi žinotų. Todėl mums reikėjo ir 
žydų naikinimo reikalu jau seniai plačiai prabilti pašau- tetoj^vilegija 
liui, nes tokius kaltinimus ne nuo šiandien girdime. Gaila, 
kad to laiku nepadarėme ir neužhirtome klaidingiem kal
tinimams kelio.

* antKadaise Vokietijoje buvo plačiai paskleista anketa I 
žvdu naikinimo ir gelbėjimo klausimu. Ji daug davė me-! pavoįu numatė ir A-! c.‘uotoJas- Nixonas šiuo atve-
džiagos. L. Šmulkštys buvo išnagrinėjęs ir paskelbęs' merikos kūrėjai. ir jie to bi-iJU PaslelSetall'- kaip prez. 
Naujienose, bet visa tai ir pasiliko tik mūsų taupė. 0 buvo jojo. Todėl jie parašė kons-j Eisenhoweris, kada i nema- 
kalbama. kad ta studija būsianti išleista ir anglų kalba,
bet niekas to nepadarė. Jeigu tai būtų buvę padalyta, gal 
ir žydų enciklopedijos bendradarbis būtų ja pasinaudojęs 
ir būtų tą klausimą nušvietęs objektyviau ir sąžiningiau.

tituciją, užtikrindami žmo
gaus lygybę ir laisvę. Ir to
dėl kiekvienas pilietis turė-

ton į Watergate skandalą į-Į arba nuo tos teisybės užsiki-Į patikimi žmonės Baltuosiuo-
maišyto jo tarnautojų štabo ' . . . „ v- - CQ<S • se rūmuose ir teisingumo de-

PaJ perdaug praktiškas, perdaug i
! itarus. kad jis galėtu teisin-1 . ... ... . .• ‘ j & , į j0 pažiūroj vidaus reikalais.

Šitas Nixono 
urnas dažnai pasireiškiąs

tis nieko nežinąs.

tinėse Tautose.

Laisvojo pasaulio lietu
viai negali būti abejingi dėl 
šio Lenkijos vyriausybės 
smurto, pavartoto prieš lie- 

} tuvių mažumą, gyvenančią 
į Lenkijoje. Todėl per savo 
gyvenamojo krašto Lenkijos 
ambasadą turi siųsti Lenki-

lonią istoriją buvo įpainio
tas jo tarnautojų štabo vir
šininkas Adams: tada pre-

1 Kadangi Thompsono čia j 
klausėsi ir daug laikrašti-!
ninku, tai iis priminė ir i . . , . . ,
iiemš ka turi (lami. Reikia Protfstu^i'r

■ • ' • šiandien > e>kala”tl- kad p „atšauktų
Pastebė- s.avo , 7aurt‘.m3 . ya.7"i 

žurnalui Varšuvoje leisti.
(E)

Kiek žinome, dr. D. Jasaitis ir dr. J. Pajaujis. Vliko pa
kviesti. rašo apie nacių ir komunistų vykdytą genocidą 
Lietuvoje. Reikia manyti, kad ten bus nešališkai išnagri
nėta ir žydų naikinimo problema, kad bus sukaupta daug 
faktų, kurie rodys, kaip lietuvių tauta žydus gelbėjo, ri
zikuojant didžiausiomis bausmėmis ir net gyvybe.

Būtina, kad toks leidinys išeitų ir anglų kalba.

Konstitucija ir „autoriteto 
privilegija”

Prezidentas Nixonas ne- rodo Jungtinių Valstijų kon-
seniai paskelbė savo „ar’o- 

riteto privilegiją“, kuria pa
siremdamas pasakė neįei
siąs savo patarėjams iš Bal
tųjų Rūmų eiti liudininkais 
kongreso pakomitečiui, ku
ris tyrinėjo Watergate skan
dalą.

stitucijos šviesoje. Sako:
Mūsų konstitucija yra ra

šytas dokumentas. Pakeisti 
ją tegalima tiktai papildy
mo keliu, kaip nurodo pats 
dokumentas.

Apie „autoriteto privile
giją“ konstitucijoje nėra nei 
žodžio. Todėl tokios privi-

tų su tuo dokumentu susipa-« zidentas Adamso vieton pa
žinti ir turėtų kovoti su tais.! kvietė generolą Persons.
kurie siekia uzurpuoti nepri * -----
klausomą jiems galią.

Nixonas turėjęs atidžiau 
klausyti, ką rašo spauda, ką ; 
sako kongresmanai, ar į ką į 
pataria atkreipti dėmesį' tei- j je-koti tei bžs. 
sėjas Sinca. o ne pasikliauti, mes jo? neturime 
tais, kurie, matyt, jam melą-į j įad lafeva da 
vo. Jis, matyt, apsisprendė Į
save izoliuoti nuo teisybės. • šiuo atveju yra gyvybingiau- 

i šia jėga teisybei surasti, pa- 
Bet, sakė Thompsonas,1 brėžė ir reikalą nepamiršti.!

prezidentą reikia laikyti ne- kad atsakomybė yra laisvės! Iš Josepho Pulitzerio pa- 
Į liktų lėšų Columbia univer-

---- ---------------- —rj sitetas nuo 1915 m. kasmet
■ skilia premijas pasižymėju-

ir

PULITZERIO PREMIJOS

AFL-CIO unijų pirminin-: 
kas Meany griežtai pasisakė 
prieš JAV prekybos sutartis 
su Sovietų S-ga ir ragino 
kongresą tų sutarčių netvir
tinti. Tokia prekyba esanti 
tik komunistam didžiulė pa-’ 
rama. už kurią beveik nieko 
atitinkamai vertingo Ameri
ka neišsiderėjo.

PREMIJA NUREJEVUI

Prieš kelerius metus iš Le
ningrado baleto grupės pa
bėgusiam gaišiam šokėjui 
Nurejevui Dance Magazine 
paskyrė metinę premiją už
jo „ypatingai draminį ir po
etinį talentą“, už tai, kad jis 
tradiciniam baletui „daivė'

i nauja turini ir gvvvbinsu
ryti didelį biznį, kad jie ga- ‘
Ii turėti labai brangiai atsi-;
einančią pamoką. Vienas V.,1 Nurejevas dabar yra vie- 
Vokietijos biznierius sako:'
„Laikas, kurį sugaišti su so
vietais

S. Michelsonas

ĮDOMŪS TRUPINIAIs
Sen. Edwardo Kennedžio 

draugai sako, kad Massa- 
chusetts demokratai sąmo
ningai susilaiko kritikuoti 
prezidentą Nixoną ryšium 
su Watergate skandalu, nes 
ir pats Kenedy gerai žino 
ką reiškia būti nelaimėje 
(Galvoje turimas jo skanda
las Martha’s saloje, kur ne
aiškiomis aplinkybėmis nu
skendo jo vežama sekreto
rė). • • •

Kai kurie Europos biznie
riai įspėja Amerikos biznie
rius. kurie derisi su Sovietų 
Sąjunga, tikėdamiesi pada

Teisininkas Francis W.
Ramsey parašė Patriot legijos nėra iš viso (it does

Ledgeiio dienrašty paaiš- notexist). Jeigu kurie pre- vietais derėdamasis, yra 
kinimą, kaip pono Nixono zidentai ją savinosi, darė tai vertas milionu, o biznis tik 
autoriteto privilegija^ at- nelegaliai. ‘ tūkstančio dolerių“.

i

nas pirmųjų Anglijos kara-, 
liškojo baleto šokėjų. Šiuo 
metu jis kaip svečias šoka! 
su Kanados baletu, gastro-! 
liuojančiu JAV-se. '

NEOIHDFTA-NEREGČTA KVYOA JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS. 
UŽ • 3.75 GAUNAMA ŠIUO ADRESU:
V/ATKAT SKAS, 8M-34TH AVĖ, I-ASAI LE, Q, CANADA

Į siems žurnalistams, rašyto
jams ir kt.

Šiemet žurnalizmo premi
jų duota 11. Tarp kitų ją ga
vo Washington Post dien
raštis už Watergate skanda
lo aprašymą, o jo reporteris 
Broder už politinius komen
tarus.

Už geriausius komentarus 
Į užsienio klausimais premiją 
į gavo The Ne\v York Times 
‘ redakcijos narys Max Fran- 
kel.

Robert Boyd ir Clark 
Hoyt iš Knight Nevvspapers 
premiją gavo už pranešimą, 
kad kandidatas į viceprezi
dentus sen. Eagleton gydėsi

»pas psichiatrą.

Libijoje (Afrikoj) senes.
; niam kaip IS metų vagiui 
į nukertama dešinė ranka, o 
i už ginkluotą apiplėšimą —
> kairė koja.
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Naujosios Anglijos baltai 
buriuoja

turėjęs daugiau viešų pasi
rodymu. žinodamas, kas 
klausytojams daugiau patin
ka, jis pasirinko efektinges- 

Į nius kūrinius, jis pabandė 
i ir skambinimo technika pa- 
( bravūruoti, o tai eilini kiau-į

Gal ir sakyti nereikia, la-’ Šių metų Baltų - Ameri-j toją 11 alXx'ai£ino- 
bai gaila, kad "pasaulio gar- kiečių d-jos valdybos pirmi- • Tikrai gerai ir išraiškiai 
bė“ yra tokia trapi, nepasto- ninkė yra mūsų dainininkė ' Erikas Veski paskambino 
vi ir apgaulinga. Žiūrėkit, Violeta Balčiūnienė, inž. Į kažkurio estų kompozito-. 
čia ji tviska ir jaudina, kaip Jurgio Balčiūno žmona. Ki- i jiaus Įdomų kūrini (auto-j 
daili ir grakšti mergina, čia ti lietuviai, jos artimiausi riaus paval dė nebuvo pra-i 
ji pradingsta, kai p žaltvyks- ramsčiai toj valdyboj: Vida
lė, čia jos pėdsakus vėjai Sužiedėlienė, Irena Veitie- 
užpusto smėliu ar dulkėm, nė, inž. Vvt. Izbickas, inž.
Iš tikro, tur būt. romėnai Česl. Mickūnus, inž. Vyt. 
sakydavo teisybę: "Sic tran-. Žiaugra.
šit gloria mundi!“ i

I N. Anglijos Baltu - Ame- 
Naujosios Anglijos Bai- rikiečių d-joj ilgą laiką ypa

tų - Amerikiečių draugija čiai daug dirbo mūsų inži- 
ilgesnį laiką ir buvo toji mū- nieriai Vyt. Izbickas ir česl.

Mickūnas. Tikrai miela gre
ta jų matyti jaunas ir šau
nias moteris, o taip pat ir 
inž. Vyt. Žiaugra.

sų "pasaulio garbė“. Kas
met (.keliolika metų iš ei
lės) Jordan Hall’e ji sureng
davo tris baltų koncertus,
kuriuos recenzuodavo ir di
džioji Bostono spauda.. 
Koncertų programas atlik
davo iškilūs estų, latvių ir 
lietuvių muzikai, daininin
kai ir instrumentalistai, ga-

Ką tik gavcme j PoeZlJOS kliygOSTALKININKAVIMAS IR j 

"TALKININKAVIMAS“ ;
Taikos rytas, novelių rin- 

"Keleivio“ 1973 m. nr. 17 kinys (15 novelių), parašė) 
straipsny "Jiems visi Hitle- Jurgis Gliaudą. 229 psl., kai-- 
rio talkininkai“ nurodoma, na $4.00, kietais viršeliais— 
kad Lietuvos Mokslų Aka- $4.65. ;
dėmi jos darbų 1972 m. 4

! (41) serijos A. tarp eilės ki- Po angelų sparnais, nove- 
• tų straipsnių, yra ir toks, ku- lių rinkinys (25 novelės), 
ris pradedamas Laikinąja parašė Alė Rūta, 191 psl.J 
vyriausybe ir baigiamas Vy- kaina $4.00, kietais virše-j 
liausiu Lietuvvos Išlaisvini- kais — $4.65.
mo Komitetu, kaip Hitlerio----------- 11 - — ;
"talkininkais“. Mūsų piaeities beieškant,

parašė Česlovas Gedgaudas.,
Pianistas Saulius Cibas, PabaI-1 . Šia proga Įdomu pa lygi n- 357 psl., didelio formato,;

I (iečių d-jos surengtame konkur-į tį Hitlleiio talkininkus“ Įrišta, kaina $15.00. 
koncerte **c*ružčs 5 d . lietuvius su Hitleiio talki—

almėjęs pirmąja prrmij,.' ! ?inkafe Stalinu ir Molo’ovu Abraomas ir sūnus. pre-.
j ir tu talkininkavimų pada- klijuotas romanas, parašė)1 
rinius. ‘ ; Aloyzas Baronas. 206 psl.J,

nešta). bet bravūroj, kurią 
jis naudojo skambindamas 
Chopiną. pasitaikė ir netiks
lių klavitūros užgavimų, ir 
neaiškių, neišbaigtų pasažų.
Klausytojai to neišgirdo, bet Į s,n,:ime 
teisėjai negalėjo to negirdė
ti. O tik tame ir slypėjo Eri
ko Veski pralaimėjimas. Ži
noma. kiekvienas konkursas! Arthur 
yra tam tikro pobūdžio Jote- 1

Nauj. Anglijos Baltų - A- 
merikiečių d-jo savo metine 
šventę surengė gegužės 5 d. '
Amerikos Lietuvių Piliečių 
d-jos III a. salėje. Vakaro

, . x ... programa trumpu žodžiuna dažnu atveju susilauk- džjo im v Balčiūnie. 
danu palankių atsiliepimų, visiems to vakar0 jvv.
tuo pačiu bylodami apie sa- kianls skiandžiai ir sumaniai 
yo kraštus ir jų kultūra. Be vadovavo estas 
jokios abejones, tie koncer- goosaar 
tai Bostone buvo baltų šuo
liai iš savų kiemų Į kitą pu-į šventės programa —jau- 
sę tvoros. .Deja, jau antri ar nujų muzikos talentu kon- buvo bravūros 
treti.metai tų rūpestingai kursas.Laimėtojams atrink-
i engiamų ii geių konceitų ti buvo sudaryta tiesiog sun- 
jau nebegirdimi Kas a^siti- kiosios ailileriios Jurv ko
ko, kad baltų muzika šioje misiia: pianistė 
pakrantėje jau nebeskam- Gutbergs . (latvių

I prof. EndeI Kalam (estu at- 
. j stovas), prof. Vytautas Ma-

Gana uoliam minimų kon- riįošius (lietuviu atstovas) 
certų lankytojui, i tuos ren- ir Bostono Muzikos kon«er- 
gimus žiūrėjusiam su nuo-, vatoriins nrof. Iride PiU? 
širdžių pritarimu ir pagar-'neutraH atstovė). Konkur- 
ba. susidarė Įspūdis, kad santu akompaniatorius _es_ 

tas I eonidas Milius.baltų koncertai Bostone nu
tilo dėl dviejų priežasčių: 
pirmoji — pagrindinė prie
žastis — yra išgyventa tie-

įnz.

t
I

Fiedler kartais savo 
programon Įtraukia ir jau-

rija. Erikas Veski, be abejo-, nūs kylančius vokalistus ar 
nės, žino. kad loterijoj nie- instrumentalistus, tuo pa
kas savo talento prarasti skatindamas‘jų meninę pa- 
negali. žangą ir sudarydamas gali-

, mybę viešai atskleisti savo 
Saulius Cibas, skambinęs j talentą. Žinoma, tokie jauni) 

Tuk Gaidelio Lietuvišką šo-■ menininkai nepašaukiami i'
ki iš natų, tiesiog nugąsdino,j sceną iš gatvės, o priimami 
nes vienas neparuoštas da- tik po kruopščios atrankos, 
lvkas galėjo apie ji sudaryti

Lietuvių visuomenei ypač 
malonu, kad Į tų išrinktųjų 
tarpą šiomis dienomis pate
ko ir mūsų jaunasis pianis
tas Saulius Cibas, kuris, be

Į neigiama nuomone. Šauliu 
J išgelbėjo Brahms’o kūriniai. 
[ kuriuos jis paskambino ir to- 

° li pažengusia technika, 
subtiliai muzikuodamas.

įr

Palikimas, poeto F austo

Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti ei'ėraščiai, jo už
rašai Įvairiais klausimais ir 
kt., 318 pusiauių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasys 
Santvaras. K:;ina $6.00.

Dėl lieti’viu "talkininkavi
mo“ nenukentėjo ir neken
čia nė viena Europos tauta, 
o dėl Stalino - Molotovo 
talkininkavimo (Molotovo- 
Ribben*rono nepuolimo pak
tas) nukentėin daugelis Eu- 
ronos fantu, ir tam t’kra jų 
dalis dar ir dabar tebeken-

i ma. Juk tas Molotovo-Rib- 
bentrono raktas pa'basmo 
ir Įgalino Hitlerį mestis į ka
ro avantiūrą. Taigi komu
nistai mato
mą, kurio reik 
nemato (nenori matvti) tal-

kaina $4.59,I
Sunkiausiu keliu, roma

nas. parašė Jurgis Gliaudą, b 
251 psl., kieti viršeliai, kai-į, 
na $5.90.

Trys ir viena, Janinos Na
rūnės atsiminimai apie rašy
tojus G. Petkevičiūtę. Bali 
Sruogą, Ju-gi Savickį i; Juo-

švaistą, 271 pslj kaina! 
$3.00.

AUTOMOBILIAI

J LIETUVĄ

PILNA GARANTU A 
GREICIAt ŠIAI pristato

IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ 
NAUJŲ MODELIŲ 

ZHIGLLI VAZ 2101 
Kaina ............... $3.520

naujausias
PAGERINTAS

E KSPORTO MODELIS 
ZHIGl LI VAZ 210.3 
Kaina .......... $4.036.50
FLRGON
WAGON

STATION 
$3,881.25

"talkininkavi
me nulinė, o į

kitų Įvertinimu, vra laimėjęs' kininkavimo. kurio reikšmėj 
ir Baltu draugijos talentu) begaliniai didelė padariniai;Brahms’o skambinime ne- jr Baltų draugijos

bet nebuvo! konkursą. Jis yra bene pir-, 
ir spragų, tai ir nulėmė jau-, mas lietuvis, kuriam buvo i 
no pianisto pergalę. Ir toji j duota galimybė šiame Popsį 

s Jurv ko- Sauliaus Cibo pergalė šia-) koncerte atlikti solisto pro-' 
or. Karma me konkurse, kur jis turėjo' o-,-amos numeri.

atsto vė), j stiprų konkurentą, yra tikrai' '
'pelnytas nugalėtojo vaini-i Minimas koncertas Įvyko 
kas- j gegužės 8 d. Jo antroje da

lyje Saulius atliko L. Beet-Jaunųjų muzikos talentų 
konkurso mintis yra tikrai 
sveikintina ir remtina. Tik.! 
jei tokio pobūdžio konkur- 

1 sai ir ateity dar būtų rengia

h o ve n o 
major.

Concertą nr. 1 C

baisūs.
B.P.

WORCESTER, MASS. 

Dzimzi Drimzi prisiminus

I konkursą stoio šie jauni mi. reikėtų iš anksto konkur- 
talontai: tenoras Wavne A-isantų pasiruošimą ir pajė- 
leska. pianistas Saub'n? Ci-jgumą patikrinti. ŠĮ kartą.

deja. ne visi konkurso daly-

To koncerto klausiusių 
muzikų nuomone, S. Cibas 
savo programos dalį atliko

Ta artistu grupe sudarė 
Vanagaitis. Dineika bikinis 
ir Ališauskas. Kadanei Ali
šausko artima giminaitė bu
vo Vikforiia Puivinskienė. 
tai iie. kur buvę nebuve. su
stodavo pas Viktorija ir Sta-

TESTAMENTAI
įsigykite teisininko P. Šulo i

! parengtą leidinį "Kaip »u-' 

i daromi testamentai“. Tai la-1 
j bai naudinga informacijų! 

knygelė norintiems sudary 
ti testamentą. Ten yra ir tęs 
tamentų pavyzdžių. Jos kai 

$3,00.

EKSPORTO MODELIS 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ................. $3.570
MOSKVITCH 408 »E

Z A POROZ H ETS Z AZ966 
Kaina.................$2,250
Prašykite specialaus biu 
letenio su automobiliu 
'nuotraukomis.

UŽSAKY KITE TUOJ 
užsakykite tik per 
INTERTRADE 
ENPRESS CORP. 
125 East 23rd Street

Fifth floor
New York. N.Y. 10010 

Tel. 982-1530
Mes turime šito biznio 24 
metu patyrimą ir duug 
tūkstančiu patenkintu 
užsakytoju.

na
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sa, kad trys didelės Pabalti-’ kas, sopranas Jūratė Veblai- 
jo tautos i tuos koncertus: tvte - Liehtfield. pianistą1' 
žiūrėjo su kažkokiu vidiniu ’dmn ^ani’co ir Erik Ves- 
naravu. mažai jais tęsidomė- ki. Visi buvo lietuviai ar b’p 
jo, mažais būreliais juos'te- tuviu kilmės jaunuoliai tik 
lankė (tuo tarpu kai vieni Veski — estas. Apgailėtina 
lietuviai būtų galėję Jordan! kad savo talento šiam kon- 
Hall’ą pripildyti: antroji kursui nedavė latviai, 
priežastis — trigubai pa-'
brangusi koncertinės salės' konkurso laimėtojam? 
nuoma. ■ Daltų d-ja paskyrė tris pre-

jmiias: I — 150 dol.. II — 
Matydami priežastis, ga-) 190 dol., III — 50 dol. 

lime nesunkiai ir i tikrovės)
akis pažvelgti: kai vieno i Pn'nią premiją laimėjo 
koncerto surengimas prašo-į ^ibas, antrą Enk
ka tūkstanti dolerių, kai net } e, j ’ trečią Jūratė Licht- 
savų tautų žmonės jais ma- 'f • '^ar-v komisijos spren- 
žai sielojasi, kai baltai ne- '■ ”irr,aSi ke abejonės, buvo 
..... , , ,. , • rūpestingai aptartas ir tei- tun tokių turtuolių, kurie . sjnsap
galėtų parengimų nuostolius j
užlopyti, tai kas išdrįs Į sko- j Atvirai kalbant, šiame 
lų pelkę bristi? Vadinasi, • konkurse dalvvavo du talen- 
faktas, kad gerus baltų kon- i tak kurie. tur būt. ir Jury 
certus Bostone nutildėm' komisijai sudarė šiokį toki 
mes patys — estai, latviai ir) ^aiVOSūki. Tai pianistai 
lietuviai... , Saulius Cibas ir Erik Veski,

m VT . . . ,. abu maždaug to paties pa-
Taciau Naujosios Anglį- aįu neabejotinai

jos baltai - amenkiečiai darHalentingi jaunuoiiaj.' Rlau- 
buiiuoja! Ii neatiodo. kad į (aj pabrėžtais plojimais 
jų burės būtų sudriskusios, t if šl-,kavimais ]vg jr pasisakė 
laivai apšepę ir suklypę. < už EHką Ve?ki lyg ir pro. 
Štai. jie tebetuii n aldybą, (tegtayo prieš teisėju snren- 
kurią sudaro net 18 asmenų :dimą Tačiau, laikantis ob- 

6 estai. 6 latviai ir 6 lie-. (aktyvumo, "tautos balsas“ 
tuviai. Tai daugiausia trijų įį karta. deja. nebuvo "die- 
tautų viduriniosios kartos. balsas“ — klausytojus 
inteligentai, anaiptol dar!pagavo efektai, o ne muzi- 
nenugrimzdę į neviltį, turi kavimas.
gražių sumanymų (jie dar j
nesirengia ir koncertų min-: Erik Veski, trim ar ketu-

su giliu kūrinio įsijautimu ir- 91 Puiv’nskus, gyvenusius 41 
supratimu ir pavyzdingai į Plantation. 
technikos požiūriu. Tai la-j 
bai rimtai jauno pianisto pa-i 
ruoštas ir pademonstruotas, 
žymaus kūrinio atlikimas,

galėjo

viai atitiko rimto muzikinio 
pasirodymo reikalavimus, o 
tai ir paties konkurso mintį 
Tek tiek aptemdė.

Po konkurso programos 
buvo elegantiškai paruoštos- 
vaišės ir šokiai, grojant ge-i 
ram ir ausu nedraskančiam Į 
’atvių orkestrui.. Baltų šven
tėn susirinko apie pustrečio
A’mto žmonių daugiau- Reikia dar pažvmėti. kad 

• šia lietuvių. Renginys buvo, graži Sauliaus išvaizda, jo 
’ūpestingai ir gerai organi-* elegantiškas aprėdas ir pui

ki laikysena scenoje taip

dėl kurio galėjo būti visiš
kai patenkintas ir senasis di
rigentas A. Eiedleris. Tad 
nenuostabu, kad S. Cibas 
susilaukė ir gausios ameri
kiečių publikos karštų ploji
mu.

Nekarta ir man kartu su 
Petru Dėdinu. A. Kriauče- 
Jin ir A. Janušoniu teko bū
ti Purvinokų vaišinguose na
muose. kada ten svečiuoda- 

i vosi ir minėti artistai. Pasi
tardavome jų renginiu rei
kalu ir jiems padėdavome.

Pasiuntinio K. š k i r p o s veikalas

* SUKILIMAS

LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI

jau atiduotas spausdinti ir bus pardavinėjamas po 15 do
lerių, o užsiprenumeravusiems jį iš anksto — po 12 dole
rių už knygą.

Užsakymus siųsti autoriaus adresu:

2043 36th Street, SE 

VVashington, D.C. Zip. 20020

zuotas. nuotaika maloni ir 
šventiška.

Naujosios Anglijos Baltu- 
Amerikiečių kitas reikšmin
gas pasirodymas — baltų 
dailė? meno paroda Bostone. 
Ii bus rengiama 1973 m. ru
denį.

Atseit, Bostono baltai dar 
buriuoja! Tegu jiems būna 
palankūs dangaus ir žemės 
vėjai!

K. R-tas

SAULIUS CIBAS —

PIRMAS LIETUVIS 

FIEDLERIO PROGRAMOJ

pat nupelnytai

Ju renginiai visada turėjo 
dideli pasisekimą. Juozas 
Ab'špuskas kanklėmis pra
virkdindavo klausovus, ap
dainuodamas senovės Kri
vius Krivaičius o likusi fe-1 

sužadino * prijuokindavo iki aša

publikos simpatijas.

Nuoširdžiai sveikiname 
mūsų auganti muzikos me-j 
nininką. o drauge reiškiame] 
pagarbą ir jo tėvams šiose į 
nepalanki ose a m ori k i n ėse Į 
sąlygose suteikusiems jam 
navvzdinga išauklėjimą ir! 
lietuvišką dvasią.

TINKA DOVANOTI

Atkirpti:

Data

Jungdamas 12 dol. čekį (arba Money Order), prašau teiktis 
atsiusti man "Sukilimo“ knygą, kai tik ji bus išspausdinta.

Pavardė

Gatvė .rų.

Vėliau jie išvažiavo i Chi
cagą.

J. Matonio laiškas

Amerikiečių laikrašty

The Evening Gazette ge- 
i gūžės 3 d. išspausdino Jono 
Matonio laišką, kuriame jis 
vaizdžiai papasakojo, kaip 
Rusija, laisvindama“ tau
tas, užkariavo didžiulius 
plotus Europoje ir Azijoje. 
Ta caru politiką dar tobu
liau vykdo komunistai.

J. Krasinskas

Gvvenvietė

Parašas

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS 

KELEIVIO“ 1973 METŲ

Kalendorius
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 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siuskite šiuc adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadvay 

So. Boston, Mass. 02127

Tim#des3 Lithuania — pa- 
rašė buvę* JAV atstovai 
Lietuvoj Owen J. C. Norem. | 
299 psl., kaina $4.

Introduction to moderr,•
Lithuania u. parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl , didžiausias j 
ir moderniausias angliškai ) 
kalbantiems ’ietuvių kalbos) 
vadovėlių kaina SR7

POPULAR LITHUA M 
AN RECIPES- parašė Juzė 

Šio orkestro vadovas Daužvardienė, kaina $3.50.

Visi žinome čia išgarsėju-i 
sį Pops Orkestrą, kuriam va
dovauja žinomas dirigentas 
Athur Fiedler. Jo koncertai 
vyksta Symphony Hall’e. 
visada sutraukia didžiulį 
skaičių klausytojų ir dažnai ■

ties laidoti), nestokoją ir ga- riais metais vyresnis už Sau-į yyą transliuojami per televi-
lingesnių polėkių. lių Cibą, be abejonės, yra(zlJ3-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI;

Turime Lietuvos žemėla ; 

ojų — 5d centų, už $2.50 

(sulankstomas)
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Iš okupuotos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Parašykite apie sovietų sodybiniuose sklypuos. Pro- 
« i ringas patarimas. Bet komu-

i nistams juk bus nepatogu. 
Ne tik paprasti sovietiniai išgriovus buržuazini paliki- 

propagandistai, bet ir eko- 1 mą — vienkiemius, grįžti 
nomikos mokslų kandidato i)lie atgal.
titulu apsiskelbęs V. Smo-; . .
liauskis aštriai priekaištau-1 Komunistai niekuomet ne- 
įa (Komjaunimo Tiesa, ko- atazvelgu i žmonių paga
vo 31 d.) vadinamai buržu-> <la?n?“s- Patogumus. Viskas 
azinei propagandai, kad jį į turi eih pagal planą nubrez- 
neteisingai vertinanti (!a., tų s Kremliaus bokštų. So-
bartine Lietuvos padėti. No-] «eta',z™’' “ lM'a.detl> 
rėdam'as savo iŠVedžioji- be,,t k>ek ska.tyds su zmo-
mais skaitytojus Įtikinti, kad! J™1’’

' laikais* nems ir valdzią atiduoti.

emigrantus

IZRAELIUI 25 METAI

y T"

Izraelio premjerė Goldą Meir

Arba kitas pavyzdys.
Šį mėnesi į Londoną bu

vo atvykusi milionierė indė 
iš Indijos, kuri turi apie 50 
laivų, valdo nesuskaitomus 

, plotus žemės Jos pavaldi-
! niai neturi nei vandens, nei Galūnės atiminimai apiej .
1 jokiu moderniškų žemės Į rašytojus Gabrielę Petkevi- J\pj J ClA 
dirbimo Įrankių. Tad ji irjčiūt^ Bali Sruogą, Jurgį i
atvykusi organizuoti labda- Į Savick; ir Juozą švaistą ,171 
rybės pašalpą Londone. pls-> kaina $3.00.

ĮVYKIAI IR ŽMONĖS,f
i Indė apsigyveno pačiame 
j geriausiame Park Lane vieš- 
į butvje, mokėdama už kam- 
! barius po 200 svaru i savai
tę. Tuo tarnu iškasti jos gy
ventojų kaimelyie vieną šu- 

j linį tekainuotų tik 25 svarai.

Ir dar kitas pavyzdys.

nepriklausomybės 
gyvenimas Lietuvoje buvęs 1 
labai skurdus, jis sustojai 
prie kai kuriais metais buvu
sios Lietuvos gyventojų emi 
gracijos.

(E)

Kas Lietuvoje valdo 

Bažnyčią

Darbininkas“ gegužes 11
... „ i ! d. laso, kad atleistas Mask-tam tikras žmonių skaičius, vog Lietuvos mli-

emifruodavo is Lietuvos ,r | reikalams Justas Rugie_ 

nis ir jo vieton paskirtas Ka-

Iš tikrųjų, anais laikais,1

niekas to neslėpė. Gyvento-
jai buvo laisvi ir keliavo, 
kur jiems patiko.. Laisva e zimieras Tumėnas.
migracija laisvuose kraštuo-į . . T> • • iApie Rugieni esame anks-se vvksta ir dabar. Ir iš da- .. 1 . & z . . .,, • j-j-- , • ciau rasę. Pnmintina tik.baltinio didžiausio pasauly
sovietinio tautų ir žmonių 
kalėjimo žmonės bėgte bėg
tų. jei tik galėtų. Bet oku-

kad jis buvo geras saugu
mietis.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

TRYS IR VIENA, Janinos

GANA TO JUNGO

RETO
ĮDOMUMO

savaitę Izraelio 
valstybei sukako 25 metai.
Ta sukaktis buvo iškilmin
gai paminėta ne tik pačiame i 
Izraelyje, bet ją minėjo ir j
už jo ribų gyvenantieji žy-Į Prieš karą Lietuvoje inte-
dai, ypač JAV-se. | ligentės moterys rengdavo

. j "arbatėlles“ Vilniui Vaduo- 
. Senatoriai Brooke (vie-Jti S-gos naudalų Man teko 

nintelis negras senate) o* j būti liudininku, kad vienos 
Kennedv iškilmingame rpi-1 tokioms „arbatėlės“ surengi- 
nėjime Bostone gražiais žo- mas kainavo 250 litu. Iš su- 
džiais sveikino Izraelio vals- rengimo gauta 25 litai gry- 
tybę. Brooke pareiškė, kad i no pelno, kuris ir paskirtas
Izraelio valstybės buvimas j VVS naudai.
stiprina viltį visų tu. kurie!
trokšta laisvės prispaustie-} Ką tie pavyzdžiai sako? 
siems ir teisingumo visai Į

Jie kalba, kad kai kurie
i

gen. Stasio Raštikio atsimi
nimų III tomas, 616 psl., kai
na $15.00.

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

GANA TO JUNGO, Kip* 
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kaina $5.00.

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

PENKTIEJI METAI, Kip 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ...................... $2 00

DIENOJANT, Kipro Bie- 
nnio. 464 psi.. kaina....$2.00

PASKUTINIS POSĖDIS 
Juozo Aucėno atsiminimai

Paskutinis — trečiasis — doku

mentuotas Kipro Bielinio atsi

minimu tomas. Jis liečia mūsą

Žemes ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (rašo
dr. Vi. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas, L. Dalgis, K.

■ šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gi- 
j liūnas, A. Reventas), 257 
1 psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais §10.00. 

Dabarties kankiniai (Lie- 
I tuvos vyskupų, kunigų ir ti- 
; kinčiųjų kryžiaus kelias pir
mojoje ir antrojoje sovietų 
okupacijoje), parašė Matas 
Raišupis, 434 psl., kaina — 
$10.00.
Amerikos L etų vi ą Taryba

(30 metų Lietuvos laisvės 
kovoje), parašė Leonardas 
Šimutis, 498 psl., kaina $10.

Amerikos lietuvio isterija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 

; psl., kaina $10.00.
NumizmatiKa, parašė Jo

nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00.

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

Rimai ir Nerimai, A aiž- 
ganuo, 55 psl. karna $2.00.

Antano Škėmos raštu Ii t.

RAŠT V — STRAIPSNIAI
žmonijai. Į Jie kalba, kad kai kurie Į ATSIMINIMAI APIE

geraširdžiai žmonės nori įUOZA LICDŽIU, Petronė 
Per 2a metus Izraelio ^.gy-1 kam nors padėti, bet nena- Igs UGdžiuvienė., 88 psl.

ventoju skaičius nuo 900,000 i jėgia to kilnaus darbo atlik-Į 
pakilo iki triiu su viršum mi-1 ti tol, kol pilnai nepatenki-Į

1 i nu nafve c? o n nocnKn ’

... , K. Tumėnas gimęs 1927 «• '7' te" surado darb? "
pantas ne tik aptvėrė Lietu- ba- j)e(, pastogę,
vos sienas spyghuotų vielų į ^„į insti^ i^feSomeni-; . . , .
tvora, bet dar užminavo b- - • aka(lemija prie . A!;'bu 'z,a<’.'v ’T“*!
taus pasienio laukus, uzkns-, kom rtiios eentro komite. pie 400 COO. ta, maždaug 13, 

imi,., K,vt-. .< procentų visų gyventojų.damas tokiu būdu kelią bet 
kokiam žmonių judėjimui. to. nuo 1950 m. partijos na-

I rys, nuo 1964 m. komparti- 
visi j -i°s centro komiteto lektorių

gerai pažįstame ir apie jąi °lul)ėb s
prirašyta. V. ‘ _ . . „ . .. i

Susirenka parlamentas

Buvusia emigraciją
?rai pažįsti 

pakankamai
Smoliauskis atliktų labai;
labai svarbu patarnavimą; ~ c , ,... . . . 
t 4. • z 4. - Birželio 6 d. vilniuiesau-lietuviu tautai, jeigu jis pa-i . . . , ... . J ,v, ? 4.„j;.-„ i*-~ kiamas Auksciausios tanr-ruostu platesne studija, kaip ■, ... m ± *
ir kiek okupantas gyvuli-i bo\su™z,av?mas- T? žy
niuose traukiniuose 1940-41 ■ ba a parlamen-
metais ir nuo 1944 ligi da- ‘a' Jl ^s.rinkus, per vieną 
bar išgabeno Lietuvos gv-^ dl?n? Pat'irt,na viską, ką

i 227 psl., kaina..........  $4.00 į nepriklausomybes 1917-1920 i.,,- t«i»o‘ i j genamos vėmalai — Julija,
kovas ir nepriklausomos Lietu-, ir kiti, Žvakidė, Kalėdų 

j
vos gyvenimo pirmuosius metus.į 

Knyga gaunama Keleivy, Dar

bininke, Drauge ir pas kitus',
ęaina ..............................$1

NEPRIKLAUSOMYBĖS
lionu. Iki 10/3 .m. į Iziaelįjna patys savęs, sau pasilie-J SAULĖJ, Mvkolo Vaitkau» knygų platintojus, kaina 55.0 
atvažiavo daugiau nei pus- j ka kepalą, o vargšui nu- į atsiminimu (1918-1940) V 
antro miliono žydų is Kitur. : šluosto nuo stalo trupinius.“, tornas, 295 psl.. kietais vir-

Dabar Izraely 
versitetai.

via 7 uni-

Jau ilgokai jo ministru 
priešaky stovi moteris — 
Goldą Meir. 74 m. amžiaus.

Nors Izraelis šiandien vra 
tvirtas ekonominiu požiūriu 
ir nenaprastai gerai ginkluo
tas. bet vistiek virš io galvos

x^xvxxx.^ . . kvbo juodas giesmės debe-
ventoiu i Sibirą bei kitas Ru- JaI.P?rtlJa pasiūlo, kadangi sys Mnionai arabu tik
sijos sritis. Kaip jie ten bu- "s? ,’°s -naria! yra Partl-10s, laukia keršto valandos, o 
.. x: i J- ___išrinkti žmones. ____ -„i.vo įkurdinti, kaip ištremtie
ji ten gvvena. kiek jų ter 
žuvo, kam ir kiek buvo leis-; 
ta grižti į Lietuvą numirti.'
Jam toji medžiaga yra leng- į _ ^e.57izės 1 d. \ ilniuįe mi- 
vai prieinama, tik reikia ia H f E°' rias Narvydas, komu- 
pasinaudoti. Mūsų žiniomis, inib^ partijos narys nuo 1927 
sovietai ištrėmė apie pusę 
miliono Lietuvos gyventoju

Mirė P. Narvydas

iuos dabar sistemingai sink- 
luoia sovietai. Ypač nerami
nančio^ žinios ateina iš E- 
frinto. kurio prezidentas Sa- 
dat visai atvirai ruošiasi ka-

* sėliais kaina $3.75. 
i ATSIMINIMAI, parašė Juo 
Į zas Lipdžius, 246 pusią 
1 niai, kaina . . $3 OH 

, Yra vvisokiu ordinų. Ne-' KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
i priklausomoje Lietuvoje nu- (apie Salomėją Neri). Pel 
sipelnę asmenys buvo apdo- •onė'ėit Orentaitės, 234 psl. 
vanojami * Vytauto, Vyties Kaina $3.00.

; Kryžiaus, Gedimino ordinu,.

niusius Lietuvos žmones ap-’
I dovanoja Lenino ir kitu jos s i 
• „šventųjų“ ordinais. Ritosi SKrtltj lOS*
valstybės turi savus ordinus.; Brolio Mykolo gatvė, ro- 

į manas, parašė Eduardas 
i Gal Įdomiausia šiuo po- Cinzas, 303 psl.. kieti virše- 
žiūnuyra Sien a Leone vals-. liai kaina ^00. 
tybėlė Afrikoje. Jos gyven-, Juoza8 3va,Bia»: 2IOB 
toju tėra vos 2.600.000. Josjft1Ai PLAUKIA, romanai- 
teritorija 1788 buvo skirta j knygnešio Kun. M. Sida 
negrams, paleistiems iš Bri-! rav]eiaus 3^eillm0>233 psL. 
taniios kariuomenės, o taip! Kawa

; pat į Londoną pabėgusiems; Aloyzas baronas; VlENi

YRA IR MOSKITO 

ORDINAS

i Živilė, Pabudimas, Vienas 
; vaizdelis, Ataraxia), 440 

kaina $6.00.
SIAURUOJU TAKELIU, 

K. £>. Kriaučiūno, i t'8 psi.,
kaina ............................. $2-

! LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios ido- 

; mūs 1940-1945 m. aisimini- 
: mai, 176 psl. kaina $2.00. 
į A f SUMINIMAI IR irtiN- 
iTYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psi., kaina.......$2.

! ATSiMlNixMAi IR MLN- 
TYS, dr. Kazio Griniaus, 
II tomas, 336 psi. kaina $5.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINES, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 3i2 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.o0, kietais—$5. i o.

PER GIEDRĄ iR AUD
RĄ, IVlykoio Vaitkaus u įsi
minimų (1909-xLrt8) IV to- 

i mas, 272 psi., kaina kietais 
viršeliais .................. $3.75.

'■psl.

vergams. Nuo 1896 m. Sier-^i MEDŽIAI, 117 psl. kai j na $10.00

IMKITE
IR

SKAITYKITEi
I
! VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 

SA1 Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00.
Pavieniai žodžiai, Jonas

Mekas, 95 psl., kaina $4.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

VaitKUS, 86 psl., kaina 
$1.50.
POEZIJOS PILNATIS,

Bernardo Brazdžionio poe- j0 pat’es autoriaus tomas 
zijos rinktinė, kurioje šutai- yj kietais viršeliais $3.75, 
pinti geriausieji visų jo iš- minkštais $2.50.

. leistų knygų kuriniai. Puoš-. SIAUBLNGO3 DIENOS, 
nūs leidinys, 592 psl., kai-; 1944.. 1350 metu atsimini*

; metu. 
tuvoj

Nepriklausomo] Lie-I 
už priešvalstybine'

rui prieš Izraeli ir žada 
i netrukus pradėti.

ra Leone buvo Britanijos 
protektorate, o nuo 1971 m. 

J1 i — nepriklausoma valstybė.

Tatai keliolika kartu dau- Veik.lą buv,° kalin'as- P° ka-į 
giau, nemi ”buvžuaziniais ■ 0 P10kuroro pareigas, 01
laikais laisvai išemigravo.

(E)

Stato netinkamus namus

GERUMO SAIKAS

balan-

Visame krašte tėra 2 dien- 
, raščiai. geležinkelių vos 370 
I mylių., beraščių gyventojų— 
i 90G . Svarbiausios eksporto 
: prekės — deimantas, gele- 

lalmiu riešutai ir

.. į mai, paraše Juozas Kapa-
Nemarioji žemė, Lietuva ; činSK&s. 273 nusl. kaina $X 

pasaulinės poezijos posmuo- 1 jaunystės atsim inimai, pa
seį, sudarė Alfonsas Tiruons,. rašė Vladas Požėla. 335 psl.,

ka*na į Nužemintųjų generacija,
Dialogas su kraštu, Aki ! egZpio pasaulėjautos eski-

vėliau porą metų buvo Mo-į Europos Lietuvis 
j lėtų vykdomojo komiteto’džio 10 d. rašo:
.pirmininkas. J n x -x j-i x x

I „Rašytojas Carlo Carettoikt. Krasta diktaton-kai va;I . •» . . .. .
savo

• žies ruda.

Miestiškas namas kaimui
netinka. Tokia tema Žemės; ŽYDAS KELIA LIETUVOS 
Ūkio žurnalo nr. 11 Įdėtas' pfutai a
Petro Paužo. žemės ūkio j
mokslų kandidato, stiaips-i Drauge gegužės 7 d. Gra- 
ms. Autonus kntikuoja naa-l žjna K^vickjenė rašo apie 

Valstybės departamento užtai statomų gyvenviečių 
dvieju ar daugiau aukštų 
namus. „Tokie butai daž
niausiai su bendrais laiptais, 
tiesiogiai nesusijusiais su so
dybiniais sklypais, pagalbi
niais statiniais, sodais, dar- 
z ai b .

„Kaime pastatyti daugia
aukščiai namai dažniausiai 
apaugę4 sandėliukais,, tvar
teliais asmeniniams gyvu
mams, daržinėlėmis ir kitais 
.'tariniais. Dėl to tokios gy
venvietės atrodo skurdžiai, 
n vilioja žemdirbių“. (So
dybiniai sklypai esą gerokai 
to iau. o tie smulkūs ūkio 
trobesiai su gyvu ir negy
vu nventorium pastatyti pa- ]ęS p, 
langėse). je konfer

Autorius rekomenduoja

knygoje „Laiškai iš! do prezidentas dr. Stevens. 
rašo: ;

na $ l,50.
Vytautas Volertas, GY

VENIMAS YRA DAILUS
romanas iš lietuvių emigran 
tų gyvenimo. 242 psi., kai 
na $2.50

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man-
deikis, 2/3 psl.. kaina $o.00. į Melagingas įsikasęs laiš"-Antano \olietuvis-Draugas1 don CaunUo, ! kas, paraše Jurgis Jalinskas, j kas tekstas 5 Nat Rašte- 
įdomus klebono ir vietinės 69 psl.. kaina $1.50. j Rj0 ap<rijšku vertimu ir Juo-

LIEiUVIŲ LITERATU-į zo Tininįo įvadu, 61 psl.,
RA SVETUR, 697 psl. Joje kaina $3.00?

1 rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K, Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę,

komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai. 216dykumos taip ....... . _Šiomis dienomis šita vals-1 , , •į x 1 - 1- i-x / f psk. Kama $3.Visame pasaulyje yra ži-Į he pagerbė moskitus Juo-j m_sjj mažoj. sesuo, AnU 

mas nasakvmas. kuris! P cigdama Moskinomas pasakymas, kuris' ausG isTeigaama Moskito 
skamba: Jei visus pinigus,! 01 (riną-O pagerbė tą mažutį 
kuriuos žmonės pasiturin-j sutvėrimėli už tai, kad jis 
čiuose Europos ir .Amerikos; apsaugojo tą kraštą nuo bal- 
kontinentuose išleidžia su- Į bijų. pa\erte jį baltųjų 
plonėjimui ir pasigydvmui j ^a,.s^P • ^Eit, moskitai bal- 
nuo persivalgymu, sudėti Pap žmogų, .matyti, labiau 
krūvon, tai tu pinigų užtek- mėgo. todėl ji labiau puolė.

no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psk. kaina minkštais virše- S. Santvaras apie dramatur

į giją. V. Kulbokas apie kriti- 
. j ką, J- Girnius mota žvilgs-

sienio politikos paskutiniųjų 
Įvykių apžvalginę spaudos 
konferenciją, kurioje daly
vavo apie 80 koresponden
tų.

Toje konferencijoje žydų 
telegramų agentūros kores
pondentas Joseph Pola k iš
kėlęs klausima, kodėl vals- ,;jū pabaltiečiai, turite ’dar skaudžiau, 
tvbės sekretoriaus Rogers griežčiau kovoti už savo rei-Į 
apžvalginiame Panešime j kalus ir teises, pastebėjoj 
visai nebuvo paminėtos Pa-1 ma]onus mūsų reikalamsj 
baltijo valstybės. Spaudos j palankus korespondentas,“ Į 
direktorius jam atsakęs, kadj ’ašo Gi. Kiitickienė. 
nesąs pasiruošęs Į ši klausi-; 
mą ats ’ ’
tas k(

tu pamaitinti visiems alka
niesiems Azijoje ir Afriko
je/

statyti vienaaukščius namus atsakymą

mirtinai kandžiojo, užkrės
davo maliarija, tad krašte
labai mažai tėra 
’ asės žmonių.

baltosios

liais $2.50, kietais $3.09.
Be namų, premijuota a

pysaKa, parašė Andrius No ! ni į visą tą literatūrą apta
rimas, 200 psk. kaina $3.50.! mai ir šio kūrybos laikotar- 

Lemtingos dienos, Jono; PJ° problemas, Č. Gricevi- 
•Jaškausko apysaka, kainajčius paruošė išleistų knygų L,; 
$2.50. I sąrašą. Kaina $10.

Milfordo gatvės elegijos.! LIETU/OS ISTORIJA 

1 dideli susidomėjimą sukėlęs* VI-ji laida, parakė dr. Van 
poeto Jom, Aisčio straipsnių da Daugirdaitė-Sruogienė

Gyvatė gelia skaudžiai, o 
pikto žmogaus liežuvis — j

GALIMA GAUTI 

Keleivio administracijoj*

rinkinys, 
šelmis —

Kaina minkštais 
$3.75.

Vytautas tbe Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. 4o- 
seph B. Končius, 2il psl., 
psl.. kaina kietais Tilteliais 
$3.90. minkštais $2.06.

EYVAKENJNG LITHUA-
i., kaina $3.00. 
A Jokūbas J. 
;ka sk •.‘.'tauriem 
no tirtiem susi

pažinti su Lietuvos praeiti
mi ir dabartimi.

Agonija, romanas, antra 
Į laida, parašė J. Gliaudą. 406 

kaina $5.00.

NIA,
K ny, 
Stulias.

d/ U;X
Į i.

414 psl., daug paveikslu, ke I ,.,i Į
Tau, sesute. Prano Lem-ĮKaina

Ii žemėlapiai, tvirtai Įrišta
! L o i -n o O$6

Į berto gyvenimas, kūryba. Į Lietuvos konstitucinės tei 
prisiminimai. 269 psl.. iiiust- sės klausimais, parašė Kos-
ruota. kaina kietais virše
liais $4.00.

Lietuviu pasakos, parašė

tautinas Račkauskas, 
psl.. kain^ $2.

WE WILL

17$
Gfi 1 žodynai

1 Anglų - lietuviu kalbu žo- 
CONQUER į dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
by Liudas, apie TkOOO žodžių kaina $6.' Kerman Sudermann. išver- THE WORLD

gavęs toki pat kaip dabar ’’ kitui..apie rusifikaciją da-
bartinėje Lietuvoje ii kt. KainA Si.00,

A
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Keleivio
kalendorius 
baigiamas 
išparduoti 

kaina $1.50
—f—»—**—*•————t

KODĖL NENORI? šautieji dalykai pradeda Įvyk-*, gulinčią garbę ir jame turėkite 
Dabar, kai visi šitie išprana- : tvirtos ir nepajudii.umos vilties, 

’i‘kainTiu dienu čigonai ką? I Amerikietį Johną pašau- ti Jėzus patarė pakkelti
| j ke atlikti kalines p • išgelbėjimas yra arti. Taigi

» galvoji? Gal mūsų protėviai 
‘ ir vandravojo po svietą,* patarė pakkelti savo žinokite, kad šitų geru žinių 

mūsų skelbimas nėra jokia propagan-
. . __ .j..... . j...... ...........„i. mū- da. bet yra teisingas skelbimas

manau, tėve, kad Jis buvo paklaustas, kurioje SŲ krikščioniškieji draugai, šių tikrosios, ilgai lauktosios ir nrral- 
gillkluotu pajėgų daly norįs straipsnių skaitytojai, žinokite, dose prašytosios Dievo Kara- 
tarnauti ' " " ’l)er n*eM kitą nėra išga- lystės. kaip paties Jėzaus įsaky-
1 ’ Į nvmo. Nes neduota žmonėms ki- i ta. Dievui liepiant apie tą Ka-

| to vardo po dangumi, per kuri įulystę ir jos palaiminimus rašė 
— Laivyne, — atsakė pa-j mes turėtume būti išganyti“.. ir kalbėjo vvisi šventieji Dievo 

šauktasis i tAp. Darb. 4:12). Tasai vienin- pranašai. Tinkamam laikui atė-
telis vardas yra Jėzus Kristus, jus Dievo valia bus Įvykdyta 

’ Ramybės Kunigaikštis, pašau-, žemėje taip. kaip ji yra vvkdo-

— Tegul bus pagarbintas, tai apie Lietuvą mudu ir pa- 
Maiki. su tavo atsakymu: miršom. Nu. tai dabar pra
arti amžių.

i
(lėkim iš nauio. Koman.

— Man norisi žinoti, Mai
ki.. Juk jis turėjo būti se
niausias žmogus ant svieto, 
o mūsų istorikai sako, kad 
ir mūsų tauta seniausia tai- į 
gi galim būti giminės, ar

Į — As 
galėjo būti toks istorijos lai
kotarpis, kada tokių lietu- 
vvių. kaip dabar mes, dar 
nebuvo. Seni žemėlapiai pa
rodo, kad prie Baltijos jūros 

| gyveno ugro-finai. baltai ir 
slavai, bet lietuviu vaido 
nebuvo ir nebuvo Lietuvos. 
Ir Sruogienės knyga sako tą 
patį. Lietuvos vaidas pirmą 
kartą atsirado 1009 metais, 
ir jis buvo parašytas slaviš
kai — Litva. Bet plačiau a- 
pie tai pakalbėsim kitąkart.

— Olrait. Maik, aš tavęs 
lauksiu.

ŠVENTIEJI METAI

— Gerai. Tarnausi povan
deniniame laive.

— Jokiu būdu! — užpro
testavo Johnas.

— Kodėl?

— Dėl to. kad aš esu pri
pratęs miegoti prie atviro 
lango.

lio Išganytojas, kurio vardu tu- nia danguje, ir visi paklusnieji 
rėš priklaupti kiekvienas kelias Dievo garbintojai bus palaimin
tų. kurie yra danguje ir žemėje, ti.
ir ix) žeme. ir kiekvienas liežu
vis turės išpažinti, jog Jėzus Kas domitės Tiesa, mes pri- 
Kristus yra Viešpats, Dievo siųsim veltui spraudos. Kreipki- 
Tėvo garbei. — Pil. 2:10,11. tėš šiuo adresu

Pradėkite dabar artimiau su
sipažinti su tuo. kuri Dievas 
paskyrė busimojo pasaulio Vai-• 
dovu ir gyvųjų ir mirusiųjų 
Viešpačiu. Atiduokite jam pri-

Lithuanian Kibk* Students, 
212 E. 3rd Street, 

Spring Valley. III. 61362. 
(Skelbimas)

— Ne, tėve.

— Kodėl ne?

Popiežius 19,5 metus pa- DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS 
skelbė šventaisiais metais.

KAS SUSTABDYS PASAULY 

KARĄ?Pirma karta tokie jubilie- 
jiniai metai buvo paskelbti 

— Štai kodėl. Jeigu Javos j 1300 m. Pradžio je buvo ma- 
saloje iškastas žmogus, kaip n.vta tokius metus švęsti kas 
spėjama, gyveno prieš 500,| 100 metų, vėliau kas 50 ii 
000 metų, tai mūsų tautos! pagaliau kas 2> metai. Pas- 
žemės paviršiuje dar nebu-į kutini kartą tokie metai bu
vo. įvo 1950.

— O ar tu tiki. kad mūsų 1 Tais metais Bažnyčia duo-
į tauta yra seniausia?

— Netikiu.

— Kodėl?

— Todėl, kad niekas ne- 
kuri

Dabar mes gyvename Kris
taus antrojo atėjimo, arba tik 
-iau, jo čia buvimo laikuose, ir 
dėl to jau pradeda rodytis būsi
mos Dievo karalystės ženklai, 
kurių pirmas turėjo būti ir yra 
senojo pasaulio išgriovimas, di
delis žmonių suspaudimas ir 
sielvartas, žinojimo padaugėji- , 
mas, skelbimus visame pasauly į 

gerų-’ 
kelbia

i da specialų nuodėmių atlei- tikrosios Evangelijos arba j
‘ (Įima visiems, kurie kėliau-! !,z.’.nil-- kurias šiandien sk------ ,

■> ~ Į labilios Studentai ir kiti naši-1
voma, ten atgaliama, Kente tikėtojai radijo bango-

— Tai senoviškas sveiki- ’ — Tėvas nori žinoti, kada
nimosi būdas, tėve. Taip pir- atsirado pasauly pirm utinis 
mieji lietuviai sveikindavo lietuvis. Bet rašytinė istori 
savo gimines, rašydami Lie- ja tokių žinių neturi, tėve. 
tuvon laiškus iš Amerikos. ’ Ir kaip reikėtų suprasti ”pir- 
Bet šiais laikais garbinimas'mutinį lietuvį“? Juk lietu 
jau ne madoj. 1 vis neišaugo kaip grybas iš

; žemės. Jis išsivystė iš žemes-
— Ju rait, Maiki. dabar'niu gyvybės formų. O ta 

jau kitokios mados. Dabar, prasidėjo labai seniai. Jeigi 
užuot sakius frentui tegul eisime jo evoliucijos kelii 
bus pagarbintas, tai frentas atgal į praeitį, tai prieisime 
frentą apiplėšia. Va, gazie-' kur ‘jo pėdos visai išnyksta 
tos rašo. kad prezidento - kur žmogaus dar nebuvo. 
Niksono rinkimam sudėti*
pinigai buvo pavogti. Sako, į 
apie du milionai dolerių iš-'
tirpo, kaip kamparas ore. i Pirmiausia, tėve

i rado gyvybė, mažiausia:
— Jo rinkimams buvo su- vienaląstis gyvūnėlis, bt 

dėta daug daugiau negu du kaulų, be galvos, be akių 
milionai, tėve, todėl gal dau- kaip bakterija. Ji gyvem 
giau ir "ištirpo“. bet teisybė vandeny ir dauginosi skilda 
tarp saviškių slepiama, kaip ma per pusę. Išėjo miliona 
ir visą Watergate skandalą metų. kol iš jos išsivysto 
prezidentas stengėsi paslėp- stambesni gyviai, pirmiau

Tai kada jis atsirado“.

atsi

ti nuo visuomenės. šia gal kokios sraigės, žu
l vys. o paskui ir sausžemii 

— Bet ir du milionai, Mai- gvvūnai. Vėliausia susifoi 
ki. yra milžiniška krūva pi-mavo žmogus. Bet tai da- 
nigų. Nu, tai kaip tu rokuo- negalėjo būti lietuvis: ji

buvo dar nepanašus į dabai 
tini žmogų. Aš pasakoja-

ji, kas galėjo tiek daug pa
vogti? Man rodos, kad tai 
negalėjo būt svetimų chuli-. tėvui, kad Javos saloje buv< 
ganų darbas, ba pinigai bu- Į iškasti tokio žmogaus kau 
vo prezidento frentų ranko-! lai. Mokslininkai pavadin 
se ir juos saugojo visokie i tą tipą Pitecantropus Erec
detektvvai. Jeigu svetimi li tus. kas reiškia: stačias bež 

i džionžmogis. Toki vard.būtų kaip nors tuos milionus 
pasiglemžę. tai jie būtų jau J'arn to. kad dar ne
surasti ir sėdėtų džėloj. Ale <-a!čjo susitaiti. ka> iš tikrų 
kai paties prezidento fron
tai pasidalijo, tai kaltininku 
nesuranda ir gal nesuras. O 
gal ir nenori surasti. Geriau • . ...
apie tai ir nekalbėti. Maiki,!tlk -lau I,anasi -1 zmo^* Aj 
ba tai ne mūsų biznis ir ne ku- ka^os Jls ^ar neturėj' 
mūsų milionai.

— Mums milionų ir nerei
kia, tėve.

iI
— Dac- rait. Maiki. ka mesi

žino, Kuri tauta seniausia. 
Mes žinom, kad daug tautų ‘ 
'jau išnyko, tarp jų galėjo, 
būti ir pati seniausia. Kaip 
tat galima tvirtinti, kad mū-į 
siškė vra seniausia?

ia i R< 
nr
kitu? 
toki
ir Vatikano iždą.

.. .. . LIlYClVJctl IUU1JO DaHgO-
urna komuniia ir įvykdo mis, knygomis ir knygelėmis,1 
tus reikalavimus, žinoma I !aiskuis ir laikraščiais ir visais 
kio metai įmokai papildo! kltais ^alimais būdais-

KUR KALINIAI YRA 

KANKINAMI

Amnestijos internaciona-.
lo surinktomis žiniomis, mū-

• r su dienomis dar net 60 vals-— Olrait. jeigu tu netiki, . , - , , . , i
t i - * * • tybių kankina oolitinius ka-kad musų tauta yra seniau- .
«ia tai na-akvk karia ii at- hnlus- Tl! valstybių tarne. »ia, tai pasakyk karia ji at aBk j,. g . g .
sirado. Sakai, kad apie pir-i „a * i
mutinį lietuvį istorijoj nėra '
žinių: nu, ale apie tautą is-, 
tori ja turi žinoti. Ar tavo

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato, Seimo nario, mi-* 
nistro Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

knyga apie tai nieko nesa
ko?

i
— Mano knyga sako, kad

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

ne viskas yra tiesa, kas mo-, TLRORO |R VFRG| |o. 
kytų žmonių parašyta. Štai. j
paimkim d-rės Daugirdaitės* IMPERIJA SOVIETŲ 
Sruogienės parašytą Lietu-Į RUSIJA
vos istorija. Reikia jai pri-1 . . .j,™ JoJ* smulkiai aprašyti

bolševikinio teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kurios< '

oažinti daug kredito už at
liktą tokį didelį darbą. Ir ji 
rašo labai gražiai, įdėdama 
daug širdies ir meilės Lietu
vai: bet. suprantama, ji pa kertėjo ir žuvo mūsų'.

jų jis buvo. Vieni sakė. kad 
tai gali būt žmogus, tik da i 
panašus į beždžionę, o kit Į
tvirtino, kad tai beždžionė

jis dar neturėjo 
nes ir beždžionės nekalba 
Bet jis turėjo penkis ranko 
pirštus ir tokius pat nagus 

žmogus turi. Rakto? 
neturėjo. Spėjama 

kad jis gyvefao dar prieš

kaip 
beveik

su jais darytume? Nereikia L Ledų Gadynę, apie 500,000 
Verčiau pakalbėkim apie į metų atgal. Jo kaulus apti- 
Lietuvą ir apie jos senovę, ko dr. Eugene Dubois 1892 
Tu žadėjai išvirozyt man, į metais.
kada ir kaip atsirado ant1

’ — O kaip ' ’ ”

ti Lietuvos praeities negalė-i ,ro(iaį 
jo tyrinėti. Ji rėmėsi tuo, kas į 
vra kitų istorikų parašyta. • draugai.
"odei išėjo nemaža priešta-; 75 centaL 
'avimų apie Lietuvos praei-į
ti. Daugiausia nesąmonių y-J 
ra sukurta ir paleista į žmo-! 
nes apie didingą ir garbin-į
ra Lietuvvos senovę. Mūsų' __ _
Sruogienė daug jų atmeta j f 
tačiau smalsesnes jų sumini., -L “
Pavyzdžiui, kai vieni tu j 
mokslininkų įrodinėja, kad į 
mūsų tauta gyvena toj pa-' dainuoja 
čioj vietoj nuo amžių, tai ki-i 
ti aiškina, kad lietuviai yra 
kilę iš graiku, kiti išveda 
mus iš Persiįos kalnų, dai
kto — iš Pavolgio. O d.
Šliūpas matydavo mūsų jie
du visur: kur tik tauta 1 
šalis yra kuo nors pagarsė
jusi, ten jam gyveno lietu- ..
v,ai. Ta jam liuriijo neto- .. ■į*”, f0’
va,Tižiai. Štai. vidury Euro-5""° pWc»te.« jau .sle.sta, 

dos yra Karpatų kalnai. Ko-»..... '
kie čia Karpatai? — jis; E
klausdavo. Tai yra Karpuo-j Plokštelės kaina pas pla-p 
čiai. lietuviškas vietovardis. į tintojus $6.00.
Seniau tenai gyvveno lietu-• Užwkan, $u persiunti- 
y,ai. Bet kas taria gyveno; mu $6 ?5 
Lietuvoie, leigu lietuviai gy-i

Les

seserys, gimines it 
Knygos kaina — ’

SPECIALIAI

Į LIETUVĄ
Nieko primokėti! 
Veltui pristatoma 
Pilnai apdrausta!

SPEC1AL1 $68.20

10 sv. kiaulės tauku. 
10 sv. kvietiniu miltu. 
10 sv. rvžiu ir 10 sv. 
cukraus.
ECONOMY 
PARCEL.........$40.70
7 sv. kvietiniu miltu. 
4’/2 sv. rvžiu. 414: sv. 
cukraus. 2’4 sv. ma
karonu ir 1 sv. maišy
tu vaisiu.
SPEC1AL 5.... $43.56
5 sv. kiaulės tauku. 5 
sv. rvžiu. 5 sv. cuk
raus ir 5 sv. kvietiniu 
miltu.
16 SK ARELIŲ . . $66.39

5 vilnonės, didelių ar ma
žų gėlių ar turkiškų raš
tų. visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių spalvų. 
ORO PAšTl $69.71
5 VILNONĖS 
SKAROS ... $16.09

didelių ar mažų gėlių ar 
turkišku raštu.
ORO PAŠTE — $55.11

5 VILNONĖS 
SKAROS ...........

MraiHiriiMiii

svieto pirmutinis lietuvis, a-! —D kaip tu rokuoji. anveno kitur? Apie tai gera-į Le® Enterprises 
le kai gazietos pradėjo rėk-! iis negalėjo būti mūsų gimi-; noriai mūsų istorikai nepa-; BELLE - ARTI Engr. 
ti apie VVatergate skandalą.; nė? {galvoja.
kaip respublikonai rubavojo — Kodėl tėvas statai tc»- • 

ki keista klausima9 įdemokratų partijos centrą. Nu. o kaip tu. Maiki
P.O.Box 122. LaSalle 650 

Que . (’anada

SE KETAIS Iš 
PUSIŲ 
ORO PAŠTE   $63.25

_NETIKRI KAILIAI— 
KAINA $118..$0

Aukščiausios vertės ir 
didžiausius pasirinkimas

DAEG KITOKIŲ 
VERTINGŲ DOVANŲ

Prašykite veltui 
iliustruoto katalogo!

Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per

INTERTRADE 
E.\ PRESS EORP. 
125 E 23rd Stueet

Fifth Floar 
Nev. York. N.Y. 16010 

Tel. 982-1530 

LABAI SVARBU

Lankvtojams iš SSSR 
DĖVĖTI DRABUŽIAI
Prašykite sj>ecialaus 

biuletenio!
Mes turime šio biznio 24 
pietų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine ge.a 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 p amatų 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.

d

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
I

ALĖ RŪTA

Šypsena pro šalį
Smailienė ir Kilikevičienė buvo geros draugės, nois 

retai susitikdavo. Jų vyrai. Įsitraukę Į biznius, dar mažiau 
tegalėdavo pabendrauti.

Smailienė buvo aukšto ūgio, liesa, kiek vyriško sudė
jimo, — išvaizda nepatraukianti niekieno akių. Mėgo būti 
namie, rūpintis vaikais, o atliekamu laiku megzti ar skai
tyti. Kalbėtis buvo jos silpnybė. Kalbėtis apie žmones, 
apie daiktus, ivykius ir nesuprantamus gyvenimo reiški
nius.

Kilikevičienė gyveno tolokai nuo Smailienės. užtat 
pas draugę dažniau užbėgti nebuvo progų. Tai nedidukė, 
labai moteriškų formų, gyvas, judrus, patrauklus sutvėri
mas, atkreipiąs beveik kiekvieno vyro dėmėsi. Kilikevi
čienė ypač žavėdavo visus savo plačia šypsena ir mokėji
mu grakščiai. Įdomiose pozose, užsirūkyti. Smailienė ją 
traukė savo lėtumu, kantrybe didelei šeimai ir labiausiai
— paslapčių laikymu, o gal ir nepatrauklumu vyrų akyse. 
Ji galėjo Smailienei išpasakoti visų pažįstamų ydas. iš
kritikuoti. išlieti tulži ant draugų ir nedraugų, o ši nie
kam neatsakys. Ir baliuose bei šiaip suėjimuose Smailie
nė neglemžė šokėjų, nei komplimentų. Ji pati dar atkreip-■ 
davo vyriškių dėmėsi Į Kilikevičienės moteriškumą, ją j 
pagirdama, jos drabužių puošnumą ar šukuosenos imant-1 
lumą pastebėdama. Užtat Kilikevičienė noriai kvietėsi | 
Smailienės šeimą i svečius, sėdosi greta baliuose ir pik- Į 
nikuose; ypač kad Smailys buvo idomus vyras, leidosi j 
paerzinamas, nesigailėjo žvilgsnių ir rankos paspaudimų.

Bet visų daugiausia jiedvi bendraudavo telefonu. 
Ne vienas puodas pridegė, ne kartą arbata virduly iš
džiūvo. skalbiant vanduo perbėgo, lovos liko neklotos iki 
priešpiečių, ataušo kava... Kilikevičienė vis turėjo drau
gei daug pasakyti, dar daugiau — paklausinėti. Smailie
nė. namie būdama vieniša, atverdavo širdį kalbiai bičių-» 
iei. išsisakydavo nuomones, pasiskųsdavo nusivylimais. ’

V. Mykolaitis-Putinas

GEGUŽIS

Gegužį dainavo ne vienas poetas, 
ir man čia belieka nedaug kas pridėti.
Gal dainas dainuoti daug kartų girdėtas? 
Alyvų paunksmėj svajot ir mylėti?

Norėčiau aš vien į tą meilės idilę 
Įpinti nors vieną rūstėsniąją gaidą. 
Prabilkit, kas skurdot per žiemą nutilę! 
Pavasario audros te jūsų nebaido!

Išeikit į laisvę, kai pirmas griaustinis 
lr žaibas paskatins pavasario liūti.
Ir ryžto balsai nuaidės iš krūtinės,
Kad gera šioj žemėj gyventi ir būti.

Būk sveikas, geguži, pražydęs raudonai, 
Maištingom, viltingom dainom nuskardėjęs. 
Pakilo i saulę širdžių milionai —
Laisvų, kaip tas drumstas pavasario vėjas.

Jos šlovina laisvę, kur laisvė pražydo,
Jos smerkia vergovę, kur slegia vergovė. 
Teskamba balsai, kur gegužy pražydo, 
Teskleidžias žiedai, kuriuos saulė sukrovė.

Teises patarimai

Klausimas

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti 1 Keleivio skaitytojų klausimus teises 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir 11 
sakymus spausdinsime
Laiške reikia pažymėti, kad 
skaitytojas.
Kiausimus prašome siųsti tiesios š8**© 
adresu:

Pr. M. šv*iksui«ka«. Attorney ai luiv*. 
Boston Five Kuilding 
1895 Centre Street 

W. Roxbury, Mass. 02132

kilnojamąjį turtą, privalo 
būti daromi raštu. Joks pa- 

dviejų; žadas čia Tamstoms nepa
kurtuos Į dės.

Mes gyvename 
aukštų namuose, 
nuomojame iš vieno čia gi - j
mūšio lietuvio. Jis pats gy-( Jei namai yra abiejų — 
vena antrame aukšte. Jo į šeimininko ir jo žmonos — 
žmona, nors jie ir nėra išsi-į vardu, tada žmonos parašas 

j skyrę, gyvena su dukterimi i yra būtinas. Jei namai yr< 
Nevv Hampshire valstijoje, j vieno šeimininko vartų, — 
Retkarčiais ji atvažiuoja vy- j tada žmonos parašas dabai 
ro aplankyti, bet daugiau j visiškai nereikalingas, 
negu keletą dienų niekada
nepabūna.

Mes seniai sakėme savo
TAI FILMU AKTORĖ 
RŪTA K1LMONYTĖ

Tik vėliau Smailienė stebėdavosi, kodėl taip jos kitos 
draugės keistai į ją žiūri, kodėl atšąla draugystė, kodėl 
jos \yras atspėja pasiskundimus ir dėl to labai niršta.

ROMANAI
j Sunkiausiu keliu, romą-
i nas. parašė Jurgis Gliaudą, 
’ 251 psl., kieti viršeliai, kai
na $5.00.

Kiauros rieškučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei- 

Siame skyriuje į kis- 259 PsL> kaina $4-50’
ad esate Keleivi. Brolio M’'ko!° «?»ve-

manas, paraše Eduardas 
Cinzas, 303 psl.. kieti virše
liai. kaina $6.00.

Vvtautas Alantas, AMŽI
NAS LIETUVIS, 1 dalis, 412 
psl., kaina minkštais virše- 
iais $4.50, kietais — $5.00.

To paties romano II dalis, 
114 psi., karna minkštais 
viršeliais $6.00, kietais — 
'6.50.

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis roma
ms, I dalis. 405 psl., kaina 
ninkštais viršeliais $5.00.

J. Kralikauskas, VAIŠ
VILKAS, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $4.50

Brėkšmės našta, romanas, 
jarašė Jurgis Gliaudą, 384 
jsl.. kaina $6.00.

Pranas Naujokaitis, PA
SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ, 
232 psl., kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ- 
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

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

Birutė Kemėžaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294 
psl., kaina $4.50. 
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko

premijuotas romanas, 246 
psl. kaina $3.
Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas. 279 psl., 
kaina $3.f:O

D. Nendrė, AIDAS TARP

šeimininkui, kad, jei jis ka
da norėtų namus parduoti, 
mes norėtume juos pirkti.
Pripratome, vaikai čia pat j žmonos parašas 
mokyklas lanko, ir aplamai niai vadinamas 
mums labai patogu čia gy
venti. Susitarėme, kad dėl 
kainos mes kalbėsime, kai 
jis nutars namus parduoti.
Tiesa, ‘jis mums pasakė, kad 
namai yra jo vieno vardu: 
žmonos vardo dokumentuo
se visai nesą.

, WORCESTER, MASS.

• Kokių moterų yra davusi
•' mūsų kolonija
t
1 Worcesterio lietuvių ko-
• lonija yra davusi gana daug 
l žymių lietuvių moterų. Pa- 
' mėginsiu nors kelias prisi- 
į minti.

Iki 1966 m. pradžios Mas
sachusetts valstijoje žmo
nos parašas buvo reikalin
gas net tokiu atveju, kai 
nuosavybės dokumentai bu
vo vien vyro vardu. Toksai 

buvo teisi- 
"release of

dower“. Tačiau 1966 me
tais Massachusetts įstatymai 
šita prasme radikaliai pasi
keitė. Dabar, jei dokumentai 
yra vien vyro vardu, jis gali j 
parduoti nekilnojamąjį tur
tą be žmonos parašo, taigi 
be jos "leidimo“.

Ši nuotrauka buvo

į Magdalena Avietėnaitė. 
i mokslus baigusi šveicarijo- 
; je. kelerius metus redagavo 
Į "Amerikos Lietuvį“, ilgai 
’ dirbo Lietuvvovs užsienių 
: reikalu ministerijoje. Jos 
• sesuo Izabelė buvo ištekėju
si už žinomo nepriklausomos 
Lietuvos žurnalisto Gustai
nio.

Dantų gydytoja Birutė 
Bernotaitė, ištekėjusi už 

Į garsaus žurnalisto Liland 
! Stare. Pianistė, chorų vedė-

......... , 4 , .... iš"!’ra Marijona Jablonskytė -
atveria širdį, ir ji daug kartumų perlieja telefono linija spausdinta Keleivio nr. 17 Meškienė. Advokatė Zuza- 

įspėti, kieno ji Į na Puišytė, ištekėjusi už 
termino | Lietuvos garbės konsulo ad- 

atsiliepė 14 Keleivio skaity-Į vokato Antano Šalnos ir pa- 
tojų. Teisingai įspėjo 7: Jur-į ti advokatė bei Amerikos

J°
Ar Kilikevičiene galėtų išplepėti? Negali būt! Arg.' 

dailių lūpų šypsena būtų nenuoširdi? Juk ir 'ji pat;

nes ir jos širdis būna nuplikinta įvairių liepsnelių.

Viename pobūvyje Smailienė tyli sėdėjo nedideliame 
draugų būry, kur buvo nugeriama ir daug kalbama. Jr

ir prasyta 
vra. Iki nustatyto

staiga patraukė Kilikevičienės šypsnys. Kaip ir visada Į Ja?inskas iš So. Bostono, moterų organizacijų veikė- 
I Marijona Šiaučiūnienė *v 'žavinga ir dėmesį patraukianti, jos draugė mėtėsi šamo

jais, sėmė žvilgsnius ir komplimentus. Ji kiekvieną terįU01 ... • i i* • * x. i * a. • olis is Miami.esanti apdalijo savo svpsena: tokia trumpa šypsena, vier 
lūpų, nepritariant akims, nenušvintant veidui. Smailiene 
pasirodė ta šypsena kažkaip pro šalį.

Dorchesterio, Vincas Jan-į
i ja.

Buvusi Metropoliteto ope
ros solistė Apolonija Stos-' 
kūtė. Solistė Eleonora Šai-’ 

Draugelis'tenytė, ištekėjusi už Lietu-

Kartą Smailienei teko išgyventi labai nemalonų da 
lyką. Ją važiuojant prispyrė policijos mašina, sustabd* 
didelio judėjimo gatvių kampe ir apkaltino, kad ji nesi 
laikiusi važiavimo taisyklių: nesustojusi, dviems vaikam1 
norint pereiti kryžkelę be šviesų. Smailienė nesijautė kai
ta, bet išsigando policijos ir drebančiu balsu aiškinosi 
Ji turėjo parodyti dokumentus, paskui išlipusi aiškinos 
aukštam, tvirto sudėjimo uniformuotam pareigūnui. Dau* 
žmonių važiavo pro šalį. nemaža ėjo šaligatviais, ir Smai 
lienė jautėsi visų matoma, beveik lyg apnuoginta, ir iš 
juokiama.

Ji nuoširdžiai aiškino pareigūnui, kad iš už mašinos 
kuri suko į kairę, ji nematė vaikų, kad, jai kryžkelę len 
kiant. vaikai tebebuvo prie šaligatvio, kad ji nesijauči: 
kalta... Policininko jauname ir dailiame veide kalbanti 
švystelėdavo šypsena, bet tik lūpose. Šiaip jo veidas buv< 
šaltas, žvilgsnis bejausmis.

— Atsiprašau, valdininke, aš tikrai nepastebėjau, i 
vaikai dar nebuvo pradėję žengti... Aš žinau taisykles...

Policininkas lingavo galva, šyptelėjo tuo dailiu lupi 
šypsniu ir vėl darė savo: išsiėmė knygelę, rašė...

Staiga Smailienei šovė į galvą mintis: jis ne tiek eini 
pareigas, kiek nori pasigauti žmogų ir įgelti! Juk jo pa 
reiga yra ne tik saugoti tvarką judėjime, bet ir būti tei
siam; ne tik suteikti privilegijų pėstiesiems, kaip jis tvir
tino, bet ir važiuojantiems. Juk ji nelėkė dideliu greičiu 
ji nebuvo išsiblaškiusi, nei skubanti, nei blogos valios..,

Fla.. Petras’
Kaminskas iš So. Bostono,
Yizė Matjoškienė iš Dor- 
•hesterio. Joną?

’r Aleksandras Šulaitis, abu, vos diplomato 
š Brooklyno, N.Y.

Čarneckio. 
Juzė Rauktytė - Daužvardie
nė, dabartinė Lietuvos gen. 

Jiems visiems siunčiama 'konsule Chicagoje. Iš Euro- 
)ažadėta knyga. • pos parvežusi Ameriki

i plaukimo čempiono titulą 
Septyni neįspėjo. Trims į Albina Asipavičiūtė, ištekė- 

trodė. kad tai Onos Ivaš- jusi už daktaro, pianistė O- 
ienės, dviem—Lionės Juo- na Vasiliauskienė-Pakštie-. 

’ytės dukters, vienam —
lildos Ar.estaitės ir vienam 
— adv. d r. Marijos Švei- 
auskienės nuotrauka.

Ačiū visiems už atsaky- 
nus.

Paragink savo pažįstamus 
;siraš\ ti Keleivį. Jo kaine 
įetams $7.00.

nė; operos solistė Lilijan 
Mickevičiūtė, pakeitusi savo 
pavardę į Mernik.

J. Krasinskas 
•**#*»»****«>»«*•«**#*****•*»•*»*

! GAVOME RIBOTĄ SKAI 
ČIŲ "NIDOS“ SIENINIO 
NUPLĖŠIAMO SU PASI. 
SKAITYMAIS KALENDO. 
RIAUS. KAINA $3.50.

Prieš trejetą savaičių šei
mininkas atėjo pas mus, sa
ko, pirkite namus. Girdi, 
žmona negrisianti čia gy
venti, nori būti pas dukterį. 
Sakom, gerai, pirksime. Su 
sitarėme dėl kainos, nors 
mes žadėjome mokėti tūks
tantį doleriu mažiau, negu 
prašė; bet dėl to, sakėme 
dar pakalbėsime.

Prieš savaitę žiūrime — 
toks vyras vaikščioja aplink 
namus ir juos visaip apžiū
rinėja. Norėjome klausti, 
kas jis toks esąs, bet neišdri- 
some. Prieš keletą dienų at
važiavo mūsų šeimininko 
žmona, ir pradėjo visokie 
žmonės vaikščioti pas juos, 
matoma, namų apžiūrinėti. 
Klausėme šeimininką, kas
čia darosi; sako, žmona ne
sutinka jums namų parduo
ti. ji norinti daugiau pinigi’ 
už namus gauti, negu jūs 
siūlote. Sako, mums vienas 
agentas pasakė, kad už tuos 
■Tarnus galima gauti bent tri
mis tūkstančiais daugiau, 
negu mes kalbėjome. Jei no- 
”;te tiek mokėti, pasikalbė
kite su žmona.

Skubame Tamstai rašyti, 
klausdami, kas mums dary
ki. Ar galima traukti šeimi
ninką atsakomybėn už pa
žado sulaužymą? Ar mes 
malime ji pri versti ištesėti 
mums duota žodi? Labai 
nrašom neatidėliojant mum 
narašvti. Vietinio advokato 
lietuvio čia neturime.

Massachusetts.
Skaitytojai

šeimininkasJei Tamstų
būtų pasirašęs pirkimo-par
davimo
jęs žodžiu namus Tamstoms 
parduoti, — ji dabar būtu 
galima patraukti teisman,
reikalaujant, kad teismas ji , ,7 , , ,7 , , o„o ,. . .    rp . i Vytautas Volertas, 2 Z3 pslpriverstų namus Tamstoms! nft *
parduoti sutartomis sąlygo-į
mis. Tokiu atveju, 'jis nega
lėtų pasislėpti už žmonos si
fono ir Tamstoms sakyti, i 
kad jis norįs ištesėti savo! ( r 
pažadą, bet kad žmona ne-!

sutarti, užuot žade- į ~ .! DANGORAIŽIU, romanas, 
365 psl.. kaina $5.

Pragaro vyresnysis, pre-
21 mijuotas romanas, paraše 

tas
j kaina $5.00.

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

Rezisfenciia. romanas, 
'ė R. Spal’s, 429 psl.,

„ m . i kietais viršeliais, kaina — nutinkanti namu Tamstoms i 
parduoti sutarta kaina. ' ‘ ’

Matyti, jie gavo geresnį; 
pasiūlymą iš kitų ir dabar į 
nutarė Tamstoms narnų ne- • 
parduoti tokia kaina, apiej 
kurią buvo tartasi. Kadangi i 
sutartis nebuvo raštu pada-|
’vta. Tamstoms lieka arba; 
užmiršti apie namų pirkimą, 
arba tartis iš nau jo ir mokė
ki aukštesnę kainą.

VENKITE KELTUVU!

12 knygų už $2

Grupė Anglijos gydytojų 
3 metus tyrė 18.000 viduri
nio amžiaus tarnautojų. Gy
dytojų išvada nėra nauja: 
minėtų asmenų tarpe širdies 
ligomis sergančių skaičius 
vis didėja.

r jai šovė kita mintis: šio policininko šypsena yra labai 
>anaši į Kilikevičienės lūpų dažnus nušvitimus. Tų abiejų 
monių šypsena — kažkaip pro šalį, ne iš vidaus gelmių, 
ižiaugiantis ne tiesa ar draugiškumu, o kažkuo kitu...

Smailienė paėmė iš policininko rankų pabaudos la-’
. >eli. padėkojo ir labai susimąsčiusi nuvažiavo tolyn.

• » • !
(Iš neseniai Nidos knygai klubo išleisto novelių rin

kinio "Po angelų sparnais“, kurį galima gauti Keleivy 
už $4.00 minkštais ir už $4.65 kietais viršeliais).

Kovoti su šituo reiškiniu 
tie gydytojai pataria fizinius 
pratimus. Jie sako. kad tam, 
kuris uoliai praktikuoja fizi- 

I nius pratimus, širdies kraujo 
indu ligos pavojus yra tris 
karius mažesnis. Jie pataria 
sportuoti — plaukioti, žais- 
i futbolą, tenisą, bėgioti, 
greitai važinėti dviračiu. 
I abai sveika dirbti darže.

Atsitiktinio kareivio užra
šai, J. Januškio atsiminimai, 
127 psl., kaina $2.00.

Stepono Strazdo" eilėraš
čiai, 159 psl. kaina $2.50.

Murklys, apysaka vaikam, 
parašė Antanas Giedrius, 
130 psl.. kaina $1.80.

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

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

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.

Ar buvo visuotinis tvanas,
14 r»sl.. kaina 25 centai.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

Socializmas ir religija, E.
Atsakymas

Deja, Tamstos negalite 
nei teismo keliu, nei kitomis 
priemonėmis priversti šeimi
ninką jo Tamstoms duotą 
žodį išlaikyti. Vadinamasis

kaldyti malkas, kasti grio- Vandervelde, 24 psl., kaina
vius ir dirbti panašius dar
bus. O jei to negalima, tai 
kasdien lipti aukštyn bent 
500 laiptų

Žinoma, visa tai reikia 
! pradėti daryti anksti, o ne

10 centų.
Demokratinio socializmo

oradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47

"Statute of Frauds“ įstaty-1 pasenus ir nugarkauliui su-( psl.. kaina 25 centai 
mas, visoje Amerikoje tai- linkus. Tačiau ir senas žmo- Atskirai sudėjus, jų kaina 
komas, reikalauja, kad visi gus turi kiek galėdamas ju- $11.40. bet visos kartu par- 
susitarimai, kurie liečia ne-|dėti. duodamos už $2.
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DAIL. ROMO VIESULO 
GRAFIKOS PARODA

Tomas Girnius Chicagoje

Praeitą savaitgali Tomas
_ .A . . , • Girnius buvo pasiųstas kar-
Piaettą šeštadieni ii sek- ( tu gu Boston Latin šaChma- 

madienj So. Bostone. Tauti- ty komanda j NationaJ Scho- 
nėsįgos namuose, vyko i ^tic yai.žybas Chicagoje.
<]aiįRomo ) ie2*.-° v °b Boston Latin komanda, kaip 
darbų paroda. Pne jos i® 'J pažymi Boston Globė dien- 
placiau tikimės sugrįžti ai< ra^tjs laimėjo Rytų ir vėliau 
kitame šio laikiascio nume- vjgog yiassachusetts tarpmo- 
ryje. o čia tik keliomis pa- j kvkjjnes šachmatų vaižybas. 
stabomis norime si įvyki pi i- Komandos sudėty antruoju
suminti

Ne tik JAV-se, bet ir Eu
ropoje išgarsėjusi ir premi
jomis bei specialiomis jo kū
rybiniam darbui paremti sti
pendijomis apdovanotą mū
sų dailininką, rodos, visi 
vienaip ar kitaip pažįstame, 
ir jo grafikos paroda Bosto
ne — išskirtinas kultūrinis 
jvykis. Žinoma, tiems, kurie

Įvardintas Tomas Girnius ir 
penktuoju Richardas Straz
das.

JAV Lietuvių Bendruomenės Bostono Apygardos 
1973 m. gegužės 19-20 dienomis įvykstančių rinkimų

KANDIDATŲ SĄRAŠAS

| JAV Lietuvių Bendruomenės V II-ją TARYBA 

(Balsuoti ne daugiau kaip už 2 asmenis)

JANČAUSKAS, Povilas, 57 m., Broektonas 
KAPOČIUS. Juozas, 65 m., Bostonas 
MAKAITIS, Algis, 28 m., Bostonas 
STELMOKAS, Vytautas, 66 m., Bostonas 
VALANČIŪNAS, Algis, 24 m., Bostonas 
ŽIDŽIŪNAS, Vladas, 63 m., YVorcesteris 

į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės IV-jį S E 1 M A 

(Balsuoti ne daugiau kaip už 3 asmenis)

JANČAUSKAS, Povilas, 57 m., Broektonas 
KAPOČIUS, Juozas, 65 m., Bostonas 
STAŠAITIS, Juozas, 59 m., Bostonas 
ŠATAS, Donatas, 44 m., Providence

L
C
□

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA
i
i Ši radijo programa trans- 
. liuojama penktadieniais iš 
-stoties VVBUR 90.9 FM 
J banga nuo 8:00 iki o:30 vai. j 
: vakaro.

...
! Gegužės 18 d. — Lietuvių 
I liaudies daina dabarties per- j 
spektyvoje.

• * •
Gegužės 25 d. — Lietuvių 

klubų apžvalga — nostal-I 
giška kelionė, arba — kur 
alus das vis pigus.

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKJ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALDKICII OIL COMPANY

130 Safford Street

Wollaston, Mass. 02170 
Tel. 472-2086

oil h»ol

i

Galiu patarnauti svetimos 

nagalbos reikalingai mote- 

, riai. Galiu ir gyventi kartu. 

Rašyti Keleivio adresu.

Skaitykite 
šias knygas

Aidai ir šešėliai, premi- 
juotas romanas, parašė Va-

• -i CXS Kavaliūnas, 234 psl..! 
dailininko paveiksle teieško kajna §5 qq 
tik atpažįstamo realaus bal

BALSAVIMAS

to berželio, šulinio, svirties ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 
ar ‘juodmargės karvutės, jo 
kūriniai galėjo būti mažiau 
suprantami, bet tas faktas

Bostono Apylinkėje: Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos na
muose, 484 E. Fourth St., So. Boston.
Gegužės 19 d. nuo 12 vai. iki 2 vai. popiet

nuo 6:30 vai. iki 8 vai. vak.
Gegužės 20 d. nuo 11 vai. iki 2 vai. popiet 
Adresas balsuojantiems laiškais:
Aleksandras Lapšys, 64 Fisher Rd., Dedham, Mass. 02026.

mažiesiems, teisybė dide- i A»'tal14* Kazimiero Parapijos salėje,
. j o - - žl Savvtell Avė., Brockton.Jiems. Ados Sutkuvienės; _ .. ™ J ,' Gegužes 20 d. nuo 7 vai. iki 3 vai. popietiliustracijos, 21 puslapis, j 

kaina .................. $1.50. jdailininko nežemina.

Skaučių Židinys ir io pir
mininkė Irena Veitienė in- nepriklausomybei, Vąižgan- 
vestavo visą savo energiją, straipsniai. 40 psi.. Kai- 
kad šis renginys būtų tradi- na 51.00.

Adresas balsuojantiems laiškais:
Bronė Meižienė, 16 Holbrook Avė., Brockton, Mass. 02401.

Tiesiant kelią Lietuvos ' Worcesterio Apylinkėje: šv. Kazimiero parapijos salėje,
44 Providence St., YVorcester.

Gegužės 20 d. nuo 8:30 iki 12:30 vai. popiet.
Adresas balsuojantiems laiškais:
Juozas Steinys, 132 Houghton St., YVorcester, Mass. 01604.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Gegužės 20 d. Stepono 
Dariaus posto salėje Sanda
ros moterų banketas našlių } 
karalienei pagerbti.

Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI 
Aliejaus kuras 
Aliejaus degikliai 
Krosnys ir garo katilai 
Vandens šildytuvai 
Elektros tinklo Įrengimas

Dorchester — So. Boston — So. Shore

Dažau ir Taisau
tSamus iš lauko ir viduje. 

_________ Lipdau popierius ir taisau
tuvių Piliečių draugijos | 
aukšto salele Jono Vana- ,

Gegužės 20 d. So. Bostono
Lietuv
III dUAMU >aiuj 

igaičio šaulių kuopos rengia- 
! mas Vilniaus universiteto 
? 400 metų sukakties minėji
mas.

į * * *

Gegužės 27 d. 3 vai. po 
pietų Tautinės s-uos namu

medžiam 
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
leL CO 5-5854

i"
DRAl DIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairiu rūšių 
draudimus

įiiiįif

ri Kreiptis senu adresu: *•a

JĮ
BRONIS KONTRIM

ira
598 Broadway

Pįi
<! S.» Boston. Mass. 02127 įI

f
Tel. A N 8-1-61 iį

♦

c-inio aukšto lygio, kaip ir
kitos Skaučių Židinio reng- fri- "ri . :
tos parodos buvo. v artinasi, kai-na
netrūko nei tvarkos, nei ren
gėjų simpatingumo, o ypač Jonukas keliauja, pasaka,!
— vaišingumo. Dailininką pagal kanapnickienę parašė! 
pristatė prof. St. Goštautas. Jonas Valaitis, kaina $1.50. ’ 
jis buvo šiltai sutiktas, dau- i
gelio kalbintas ir sveikintas. ’ Gedimino sapnas ir Nerin- '

1 ga, eiliuotos pasakos ir Ie- j
Bet, kaip jau turėjome gendos, parašė jonas Valai- nurodytoje rinkimų būstinėje nustatytu laiku, 

patylimo, parodos lankyto- tis, kaina $2.25. *
jų entuziazmas nuo šampa- , i
pano tokiais nuoširdumo at-Į NARDŽIO PULKAS, apsa-'
vėjais pakyla taip aukštai, į žymeliai,_ parašė ^alė balsuoti laiškais. Balsuotojas kiekviename kandidatų sąraše atžy- pietų So. Birštono Lietuvių’ 

Van 01 \ te, lof psl. kai- mėjęs kryželiu ne daugiau kandidatų, kiek leidžiama rinkti, bal- Piliečių d-jos auditorijoje i 
na $2.00. įsavinto kortele deda į mažesnį voką ir užiipdęs deda jį į didesnį Lietuviu Bendruomenės Bos-’

voką ir ant šio (didesnio voko) užrašo savo vardą, pavardę ir fono •mvlint ė' renkamas' 
Du broliukai, 3 veiksmų adresą ir jį siunčia Apylinkės Rinkimų Komisijai. Ant voko už- rral,įo. ‘ri- , miiGi m- •

tą parodoje atsilankiusieji j komedija, Anatolijus Kai- rašoma, kad tai yra balsavimo vokas. L- . j ♦ 1
dar neužsimiršo, kur besą. Į 78 psl., kaina $2.50. į . •„ s t °nc( ’ a ‘ * * *
...... Į Šeima savo balsavimo vokelius gali siųsti viename voke, tik
seiminin ių ge i a vaįia \r; jant jo reikia pažymėti visų balsavusių vardus, o grupė asmenų Spalio 21 d So. Bostono
vaisingumų besinaudodami.;GURKLYS, A Giedriaus' bendrą voką turi *dėti balsavusiM asmenų sąrašą su adresais. į Lietuviu^iliečių d-jos III a. 
Bet rengėjos labai pasigedo, apysaka, 130 psl. kai- Trūkstant balsavimo kortelių, reikia kreiptis į atitinkamą ’ salėje Imtin i 1 rad>jo valan.

Vietovių, kaip Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode salėje konųu Juliao> Gaide
Island, Vermont ir nepriklausantieji apylinkėms lietuviai bal
suoja asmeniškai arba laiškais pasirinktoje apylinkėje.

PAAIŠKINIMAI

1. Balsuoti gali kiekvienas lietuvis sulaukęs 18 metų amžiaus.

2. Kiekvienas balsuoja savo apylinkėje Rinkimų Komisijos 
toje rinkimų būstinėje nustatytu laiku.

Kiekvienas balsuoja asmeniškai, kito įgalioti negali.

Tie, kurie asmeniškai negali dalyvauti rinkimuose, gali

lio mokinių koncertas.* v
Gegužės 29 d. 4 vai. po 

pietų Stepono Dariaus posto 
salėje Sandaros moterų klu
bo banketas našlių karalie
nei pagerbti.* *

Rugpjūčio 12 d. Romuvos! 
Parke Brocktone Aliukų ra-j
dijo gegužinė.

» » •
Rugsėjo 30 d. 3.-00 vai. po]

f

SAVAITRAŠTIS

Nepriklau
LIETU

*2 A 
3 v

7

kad jie net užmiršta pačius j 
dailininko kūrinius...

Na, sakykime, kad ši kar-

informuoja skaitytojus apk pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at’-irai pasisa ko 
apie visur, mūsų visuomeninius bei kuli orinius t'ausinius. 
Jame rasite įdatnių skaitytoju laišku sk\ rit:. kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiei-vieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų beulr įdariau bei .dėiu. vi
suomet atviras kiek vieno nuomonei, kuris kovoja ir diroa ui 
nepriklausomą liet u va.

Metinė prenumerata JAV-se $S.9O 

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Montreal. 699. ()«n-bec. t AN Y 1)4

daugelio tų, kurie.-rodos,.i na $1.80.
tikrai turėjo atsilankyti, nes 
mėgsta linsksniuoti ir kultu-! BALTASIS STUMBRAS, 
ros žodi. ir lietuvybės išlai-! premijuota apysaka, pa- 
kymo reikalingumą, ir ki-Į
tus būtinumus. Kai kurie jų,1 
matyt, kur nors kitur buvo

rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 psl., kaina $3.60.

apylinkės Rinkimų Komisiją.

prigulę ant kiaulės kumpio, AIŠVYDO PASAKOS.

5. Balsavimo laiškas Rinkimų Komisijai išsiunčiamas neį 
vėliau kaip gegužės 20 dieną.

6. Balsuotojas balsavimo laišką gali įteikti asmeniškai Rin
kimų Komisijos nariui rinkimų dieną arba anksčiau.

7. Balsuojant už daugiau kandidatų negu leidžiama, balsa
vimo kortelės subraukymas arba pastabų prirašymas daro kor
telę negaliojančią.

. dos Laisvės Varpo ruden- 
į parengimas.

8WSC«s -aas.

* *

ant vištos kepenėlių, man*-; parašė Antanas Giedrius.
nuoto jaučio liežuvio, šmal-Į PSL kaina $3.00. .. .

__  • i- -- - vv 8. Šios Tarybos rinkimuose išrinkti Tarybos nariai bus pa
. -• ‘ ‘__ v ri-0>-11 1_ • Tx.ę^.,aJ,C,-O# HahnO® I skirstomi Apygardoms proporcingai pagal balsuotojų skaičių. Kad
tusios 1 usies 1 ealistinio me-! Diu'UulytėS - Mosmskienės Bostono Apygarda į Tarybą išrinktų daugiau atstovų, reikia vi- 
no vertybių... : 17 trumpų vaizdelių - apy- - - - —

I braižu, 176 psl., kaina $2.50.
Palauksime kitos progas.; _ ...

Tuo tarpu telieka tik daili- Išdžiūvuąi lanka, 18 nove- 
ninkui. kuris buvo atvykęs ir parašė Aloyzas Baronas.

- ~i 224 psl., kaina $4.50.su savo žmonele Jūrate, ir r ’ 
parodos rengėjoms nuošir- Lietuva graži tėvynė, Va- 
džiausiai padėkoti už visus lės Vaivorytės eilėmis apra- 
rūpesčius ir gražiausias pa- šyta, Jono Tryčio iliustraci- 
star.gas. jos, brangi dovana vaikams,

siems dalyvauti rinkimuose.

Dalyvauti rinkimuose ne tik mūsų visų šventa pareiga, bet ir 
garbės reikalas. Parodykime, kad mes tikrai vertiname lietuviš
kus reikalus ir nuoširdžiai remiame tuos, kurie tam darbui pasi
švenčia ir aukojasi.

9. Apygardos Rinkimų Komisijos adresas: Kazys Šimėnas, 
15 Alban St., Dorchester, Mass. 02124.

JAV LB Bostono Apygardos 

Rinkimų Komisija

Lapkričio 11 d. So. Bosto-’ 
no Lietuviu Piliečių d-jos! 
patalpose Bostono ramovė
nų rengiamas Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 56 metų 
=uka k ties pa m i n ė j imas

SLA SVSIVIEM.UMAS
UETVVIIĮ

AMERIKOJE

IŠNUOMOJAMAS KUTAS

Dorchestery. prie greitojo su-J 
sisiekimo linijų, išnuomojamas' 
2-jų kambarių ir virtuvės butas 
vienam asmenini. Teirautis po 
3 vai. popiet telefonu 136-1629.

(22)

25-50% NUOLAIDA!
(HKKir# ***********************************************«
Y’elykų, mokslo metų baigimo bei kitomis progomis, geriausia 
dovana yra knyga, nes ji ilgiau išliks už bet kurią kitą dovaną.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLA
teikia daug lengvatų perkant leidyklos išleistus leidinius, išskiriant 
Encyclopedia Lituanica. Išnaudokite šią retai pasitaikančią progą. 

Teirautis:
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA

395 W. Broadvvay, P.O. Bo\ 95, So. Boston, Mass. 02127, USA 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759

3
t
f
*►
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Mrs. L O NjG
spėjėja ir patarėja visais klausimais 

(Spiritual Reader and Adviser)
Priima nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 

221 W. Central Street, Rt. 135 
W. Natick. Massachusetts, 01760 
Telefonas: 655-4576

Nepraleiskite progos pasimatyti su šia talentinga 
patarėja!

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radi ji 
Programa Naujoj Anglijo, 
j stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J :30 vai. die ; 

n<. Perduodama: Vėliausių1 
pasaulinių žinių santrauka > 
r komentarai, muzika, dai-

► ; ios ir Magdutės pasaka.
► Biznio reikalais kreiptis J 
£ Baltic Florists gėlių ir dova
► nų krautuvę. 502 E. Broad
► way, So. Bostone. Telefo-:way,

nas AN 8-0489. Ten gauna-
“■ Keleivi*.

SLA—jau 80 met f t&mauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiui kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Uetuvių fraternaline organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes, SUSI VIENI J IMA S neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gau*i įvairių klasių reidkatingiausias 
apdraudė* nuo $100.00 ik, $10.090.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdr..udą — En_ 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

ŠIA—AKCIDENTALt APDRAUDA na'id'rga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir dra ogi jų nariams. Už $1.090.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informsrijas jeigu 
parašysite:

Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, Ncx V erk, N V 10001

S
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Vietines žinios
Parama Keleiviui j

Richmond •

Edisonas streikuoja

Šiuo metu sustreikavo E-

,♦♦♦♦#*♦#♦**♦**#***•**•»#•*#****#*****«******•******♦*****

ŠAULIAI MINI VILNIAUS Raimondas Kudukis kalbės 
U-TETO SUKAKTJ Kultūriniame subatvakary

Nelson A. Rockefeller, vyr.
; viceprezidentas E.I. duPoint ’
'deNemours and Co. dr. Ed- J- Petniūnas, .......... —
, win A. Gee, Kalifornijos Hill. N.Y., paaukojo $13. L. disono elektros bendroves 
i vandens išteklų departa-; Stasiulis N \Iiami F)a _ tarnautojai bet elektros Ue-
men.o direktorių VVilliam fiTTšmiUen ” ^hes-! klmaS del ‘° nesusltl'ukd>'s- 
K. Gianelli ir Arkanso tar- M _ E Bajel, 
sos kontroles departamento čius> Brockton> _ $3
viršininkas Carl E. Wright.

Taigi bostoniečiai turės 
retą progą išklausyti paskai
tos Amerikos ūkyje ir politi
koje stipriai pasireiškusio

Bostone veikia inž. Juozo Paskutiniame šio sezono 
Stašaičio pastangomis ikur- Kult. subatvakaryje Rai
ta Šaulių Sąjungos Jono Va-, mondas Kudukis, Clevelan- 
nagaičio vardo kuopa. Ji at- do miesto Pu51ic Utilities! a^ens’ . kVrjs taiP Pat ^ra
einanti sekmadienį, gegu-i departamento direktorius J ak!yvus ir lleluvIų Vlsuome- 
žės 20 d. 3 vai. popiet So. j skaitvs paskaitą tema ”Van. neje.
Bostono Lietuvių Piliečių. * ' ............ ’ » • ■
d-jos salėje rengia Vilniaus;
universiteto ikūrimo 400Į Pažymėtina, kad svečias

Visiems aukotojams nuo-, 
širdus ačiū.

Keleivio administracija

Nėra šviesaus žmogaus be i 
knygos. Nebus ir šviesaus! 
Lietuvio be lietuviškos kny-Į 
gos.

Dr. J. Girnius

IEŠKOME NAMŲ SAVININKŲ
M CSV ”GOLDEN PLATTER“

DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

VELTUI
PILNAS PATARNAVIMAS 

PER IŠTISI S METUS VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS

.j. ,

duo, ^anitaiija ii elektia Subatvakaris įvyks š. m.
gegužės 19 dieną 7:30 vai. 

metų sukakties minėjimą, i pagrindiniai laidai miestų! namyose’
Paskaita skaitys Simas! ^la aukštose C levelando,

Sužiedėlis. Meninę progra- j miesto administracijos 
mą atliks VVorcesterio meni-J reigose. jo tiesioginėje at-! 
nės pajėgos. į sakomybėje dirba apie 2000!

Šaulės minėjimą žada už
baigti kavute ir vilnietiškais
skanumvnais. , , . .i Jis s. m. kovo menesi pre-

įėjimas į minėjimą nemo-, zjdenf0 Ni_\ono buvo paskir-
kamas. į ^ag j Komisi j<ą. kurios užda-

Šaulių kuopa kviečia vi-! . ......
sas organizacijas prie minė-! vl_n.v» .va vertinti Jederah- 
jimo prisidėti savo dalyva-; ne> ',a‘GZ10> užsibrėžtų tiks-.

na-: !

tarnautojų su G0 milionų do
lerių operaciniu biudžetu.

484 E 4th St.. So. Bostone.

Sandaros susirinkimas

ALT Sandaros 7 kuopos 
nariams pranešama, kad 
kuopos susirinkimas šau
kiamas šį sekmadieni, gegu
žės 20 d. 2 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių
d-jos patalpose. Tai pasku
tinis susirinkimas prieš va-

vnnu. o ypač 
Worcesterio ir 
šaulių daliniai.

saros atostogas, todėl visi
kviečiami !lų atsiekimą vandens te^ši-; nariai prašomi dalyvauti.

Br. Bajjerčius,
x>

sekretorius 1

Brocktono ■ m< kontrolės srityje. Tos! 
kiti nariai yra:; 

K.Š. . Nevv Yorko gubernatorius;
1 komisijos

SOI TU BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

—-SKANI LIETUVIŠKA PICA
— V OKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETŪS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ!

over*
f $600 \

vorth of 
"ROTECTIGTįį

, GOLDEN 
PLATTER’

k.rtl t Semt*

Clirnatie

alyva

ir

Alyvos degikliai 

Šiltas vanduo

NAMŲ SAVININKAM

Tik dėl malonumo jums patar
nauti, kaip naujiems alyvos šil
dymo klientams, mes duosime 
jums veltui visokeriopą patarna
vimą. Įskaitant ir mūsų garsiąją 
”Golden Platter“ apsaugą.

įskaitant ir kasmetinį alyvos 
degiklio (burner) remontą.

773-4949 
S O. SHORE

ARBA

4 3 6-1 2 0 4 
BOSTO N

*24 valandų patarnavimas 
* Automatinis alyvos teikimas 

* 20.9 centai už galioną 
JEI NORITE. IŠSIMOKĖTINAI

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

(Tuoj už Hollow)
40 metų patirtis vis geriau jums patarnauti

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
144 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 
Tel. SVV 8*2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jo» valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžin<ngai. 
Siuntiniai nueina greitai it 
tvarkingai.

Ci> galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
iabai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Senas
tas.

parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ ATLAS PARCELS CO.
žmogaus — be ydos.

Elood Sųuare 
Hardivare Co.

Sausokas N. J. ALEKNA 
628 EAST BROAI>WAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 

LELEFONAS AN 8-4148 
Benjamin .Moore iJažal 

Popierof, Sienoms
Stiklai Luig&m» 

Viackia rein menys nsra»Mi 
Reikmenys pluiGSeriasia 
VJaolrie

Te-eiosa?: A N 8 -2805

K
Peter Maksvytis

Carpenter & Builder
49 Church Street 

E. Miiton, Mase.
Atlieku visus pataisymo. ramon-1 
to ir projekta’-imo darbus iš lau-1 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir] 
biznio pastatą, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki S va-j 
.'andų vakaro.

Telefonas: 698-8675

ltr f iji/dovūs -*#*♦*#**♦♦**«♦*♦#♦*♦*********#*♦♦»’
įDr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

£ Valandos:
įmjo 9 vai rvto iki 5 vai. vak 
v Trečiadieniais nenriimama

447 BROADWAY 
» South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd\\
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM ETRISTt
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance ; • 

321 Country Club Rd.
Newton Centre, Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645
a*******##**##*##*#*****#*##**#***

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 vaL 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur S t., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

82 Harrison Street,
VVorcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš VVorcesterio siun

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

(VAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

gara ntuotss 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

»•**♦♦♦*»«#«#****♦***«***«♦**********************'***'****************
sceeoososcooosooconosicooeeoeg

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas A N 8-6029

Nno 9 tsL ryto iki 8 vaL v« išskyrus šventadienius lr sekm.

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

r/rj

O Krosnies aptarnavimas 
ū Automatinis įpilimas
□ Patogios mokejimo’sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 - 4662; S
nĮncifaipi £rsrsffs?2rs2T.'

South Boston Suvings Bunk | i Trans-Atlantic TraveI Service
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. 
po pietų,

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis at įdarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vai 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. rvto iki 12 vai. dienos.

už nensažesnius kaip $1.000 dvieju 
metų įspėjimo indėlius moka 

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai d:toda 
6.27'J pelno)

už visus kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus. - -

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš $274,000,000

:. .1^.1 z .i.X. _

$

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tiekets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė ParcelService,,Inc.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-Atlantic Trading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien 9__  5

šeštadieniais 8—12 , "la.
393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

‘*************************************#*#*»**r#*#<##o*###o**######^#l
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