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65 - TIEJI METAI

Maskva siūlo tartis Europos 
saugumo reikalu

Sovietai siūlo tokią konferenciją, bet Atlanto sąjun
gos valstybės nutarė atsargiai tirti, ar tokia koferencija 

šiuo metu būtų naudinga.

Sovietų Sąjunga, prasidė-į ”l)an(i“ praėjo SU 
jus didesniems nesusiprati
mams su Kinija, baiminasi 
dėl galimo Vakarų fronto, 
kuris tokio konflikto atveju 
gali atsirasti, vakariečiams 
tokia proga paremiant so
vietinių satelitų pastangas

pasisekimu
Kaip mums praneša iš 

Chicagos, komp. Juliaus 
Gaidelio operos ”Danos“

Keturi ambasadoriai, kurie svarsto artimųjų Rytų klausimą — kaip sutaikyti Izraelį 
Ii kairės į dešinę Charles Tostas (JAV), Arman das Bernardas (Prancūzija), lordas 
(Anglija) ir Jakobas Malikas (Sov. Sąjunga. Jų posėdžiai slapti.

arabais.
radonas

Sovietų Sąjunga turės raketų 
daugiau negu JAV

Šiais metais sovietai turėsią sausumos tarpkontinen- 
tinių raketų daugiau nei JAV, bet JAV vis dar pralenks 
sovietus bendru bombų ir raketų skaičiumi.

išsivaduoti iš Sovietų S-gos (libretas St. Santvaroj pir-
globos. Taigi gal dėl tos bai- mieji 3pektaklai šeštadienį 
mes sovietai eme mirkčioti
Vakarams, siūlydami su- ir sekmadieni praėjo su di-
šaukti ir konferenciją Euro-; dėlių pasisekimu, 
pos saugumui aptarti. "

Riaušės Harvardo 
universitete

Kennedy važiavęs 
politikuoti

I »♦##*#*•**••****•*#*#**•»<

Pra
džioje Sovietų Sąjunga prie
šinosi. kad tokioj konferen
cijoj dalyvautų ir JAV. bet 
vėliau jau sutiko, pareiškė, 
kad neprištarausianti JAV 
dalyvavimui, jeigu Į tą kon
ferenciją jas pakviestų pa
čios Europos valstybės.

Tą klausimą svarstė ir At
lanto sąjungos (Nato) atsto
vai, suvažiavę į Washingto- 
ną tos sąjungos 20 metų su
kakties paminėti.

Nuomonių buvo įvairių. 
Vieni sveikino sovietus už 
tokį sumanymą, kiti ragino 
būti atsargiems ir reikalau-

Milane ir Romoje buvo 
didelės demonstracijos dėl 

Apie tai plačiau rašoma Šen. Eduardas Kennedy ' dviejų Battipaglia mieste 
antrame puslapyje. Čia tik lankėsi Aliaskoj, kaip sena- nukautų riaušininkų. Riaukęs 
pasakysime, kad profesūra i to pakomitečio indėnų švie- j kilo dėl sunkios gyventojų 
priėmė rezoliuciją, kurioje; timo reikalams pirmininkas, būklės. Riaušėse buvo apie 
apgailestauja studentų įsi- Jį lydėjo 3 senatoriai res- 200 ružeistų, tarp jų 80 po- 
veržimą į universiteto patai- ‘ publikonai. Kelionės oficia- į licminkų. Trys didžiosios li
pas ir policijos iššaukimą lūs tikslas buvo patirti, kaip, nijos buvo paskelbusios 3 
studentams pašalinti. Įsiver- tvarkomi indėnų švietimo' valandų solidarumo streiką,

tas Boffa partijos laikrašty želiama nebus keliama kri- reikalai. ♦ » •
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sidūrimai Kinijos pasienyje specialiai riaušėms tirti ko- i i p,le“1“ •rert"“yra nesuderinami su pašau. štatas. | kuri,

Italu komunistai 
prieš Maskvą

Įžymus Italijos komunis-

lio komunistų sąjūdžio tiks-i Universiteto vadovybė pa- 
teis- i skelbė uždarysianti univer

sitetą, jeigu riaušės nesi

Londone nuo 1958 m. vei
kia Tarptautinių strateginių 
studijų institutas, kurio skel
biami duomenys labai rim
tai specialistų vertinami. 
Tas institutas dabar paskel
bė, kad šių metų vidury So
vietų Sąjunga turės daugiau 
tarpkontinentinių sausumos 
raketų, negu JAV. Bet jis 
taip pat skelbia, kad, sudė
jus JAV povandeninių laivų 
raketas ir tolimo skridimo 
lėktuvų nešiojamas atomi
nes bombas, JAV dar pra
lenks sovietus bendru bom
bų ir raketų skaičiumi.

Instituto nuomone, šie 
metai yra istoriniai — jais 
baigėsi 20 metų trukęs JAV 
didelis pranašumas, kada 
tarptautinės politikos vyks
mas galėjo būti nuspręstas 
vien tik JAV politikos.

Instituto pažiūra į ateitį 
nėra tamsi. Jis mano, kad 
dabar su sovietais būsią 
lengviau susitarti, nes jie 
nesijaus silpnesni ir nebijos, 
kad ginklavimosi sustabdy
mas bus jiems pavojingas.

Buvęs JAV krašto apsau
gos ministras McNamara 
1965 m. abejojo, kad sovie
tai kada nors pavys JAV a- 
t ominių raketų srityje, o da
bar JAV žvalgyba jau turi 
žinių, kad sovietai jaučiasi 
tiek stiprūs, jog ruošia pla
nus pirmam puolimui.

Žinoma, vis tai yra spėlio
jimai, ir kiek jie yra tikri, 
niekas negali pasakyti. Bet 
šiaip ar taip. net ir pirmąjį 
smūgį gavusios, JAV dar 
bus pakankamai pajėgios 
duoti sovietams skaudų at
kirtį, nes vargu net ir taik
liausiomis raketomis sovie
tam pavyks sunaikinti visus 
JAV raketų lizdus ir atker- 
šinamąjį pajėgumą. Todėl 
sovietai gali neabejoti, kad 
ir po pirmojo jų smūgio dar 
JAV bombonešių, žemyno ir 
povandeninių laivu raketos 
apibers juos atominių bom
bų lietumi. Ir. reikia manyti, 
kad tas žinojimas sulaikys 
ju vadus nuo benrotiško žy
gio, po kurio šioje žemėje 
gal jau nebeliktu nei kam, 
nei ka užkariauti, nei kam 
skelbti vieną ar kitą politinę 
ideologiją.

Tad tikėkime, kad vis dėl
to dar nugalės sveikas pro
tas ir kada nors dar bus su
sitarta nusiginklavimo ar 
bent ginklavimosi apriboji
mo klausimais.

Čekai dalyvavo
bendruos manevruos

Čekoslovakijoje kovo 2 
dieną buvo sovietinio bloko 
valstybių manevrai. Juose 
nedalyvavo tik Rumunija. 
Rumunijos spauda smerkia 
manevrus svetimoje terito
rijoje, nes jie sovietų yra 
naudojami politiniam savo 
satelitų spaudimu .

Nebus geležinkelių 
streiko

Illinois centrinio geležin
kelio streikas tęsėsi 5 die
nas ir buvo pavojaus, kad 
pirmadienį galėjo prasidėti 
visų geležinkelių streikas. 
Bet to pavojaus išvengta — 
susitarta pratęsti sutartį 18 
mėnesių.

Jitikuoti, ruošti dirvą 1972 
m. rinkimams. Spėjama, kad 
jis tada kandidatuos į pre
zidentus.Į tai atsiliepė Pravda. pa

kartodama ne nuo šiandien 
vykdomą, o dabar jau atvi-

ti iš sovietų paaiškinti, ko rai skelbiamą mintį, kad vi- ri Cnnllp nrnvinn 
jie tokia konferencija nori so pasaulio komunistų parti- uuuue y U9 
atsiekti. jos turi sekti Maskvą. Ji ir į- nnįįi/rnukti

Pagaliau sutarta aiškintis siveržimą į Čekoslovakiją
su Sovietų Sąjunga ir jos sa- teisina tuo. kad ten buvo pa- Balandžio 27 d. Prancū- 
telitais klausimą, koks kelias vojus komunizmui. Ir Kini- zijoje bus atsiklausta gyven- 
geriausiai vestų į vaisingus jos pasieny susidūrimuose tojų, ar jie pritaria de Gaul- 
pasitarimus ir nutarimus, esą ginama ne tik sava žemė, le pasiūlytoms reformoms:
Nato ministrai susitarė at- bet ir proletarinis intemaci- įkurti 22 pusiau autonomi- 
sargiai tirti, ar tokia konf e- onalizmas. nes apygardas ir pakeisti se- ....
rencija būtų naudinga. Bet _ natą, sumažinant jo galią būtų pripažinta
kartu jie paskelbė, kad labai Birželio 5 d. į Maskvą su- socialinius ir ekonominius! Vokietija, jei Vakarų

liaus.

pirmą kartą nuvažiavo per 
3 vaL 58 minutes, taigi tik 
15 minučių greičiau, negu 
kiti traukiniai, bet ateity jis 
žada dar pagreitėti.

• • •
Kaip „suminkštinti
orą Europoje

Čia turima galvoje politi
nė padėtis. Maskva vėl pa
kartojo. kad tą įtampą padi
dina Nato sąjunga. Pagal 
Maskvą, tą politinę atmos
ferą galima būtų suminkš-

Ik Maskvos ateinančiomis 
žiniomis, komunistų partijos 
sekretorius Brežnevas gal 
gaus užleisti vietą kitam. 
Sakoma, kad Brežnevas tu
rįs jaučio galvą, galįs vado
vauti gal apygardai, bet ne
visai Sovietijai.

4 « «

svarbu palaikyti Nato kari- sirinks komunistų partijų at- reikalus sprendžiant, 
nę stiprybę ir nepasiduoti stovai. Anksčiau paminėtas į Jei dauguma toms refor- 

faktas rodo, 'kad Maskvos „kmu nepritars, de Gaulle, 
konferencijoje bus didelių .ako, pasitrauksiąs ik prezi- 
ginčų ir nelengva bus surasti dento pareigų, 
bendrą kalbą. Įsakyti, kaip De Gaulle jau nekartą yra 

, I tai anksčiau darydavo, da- kreipęsis į piliečius pasisa- 
Orui atidų., daug kur ar«- bar Maskva jau nebegali. kyti svarbiais momentais, 
s potvynių pavojus, rot- J

vynių jau paliestos Iovra,

Jugoslavai renka

klaidingoms viltims anksti 
išspręsti sunkius klausimus.

Vokietijai nebūtų duota ato
minių ginklų ir jei Vakarai 
atsisakytų pretenzijų į Va
karų Berlyną... Kitaip ta
riant. jei Vakarai atiduotų 
Maskvai viską, ko tik ji no
ri, ir darytų, kaip ji liepia...

(Kolumbijoj) 
16-kai pranciškonų vienuo
lių uždrausta mokytojauti, 
kaip jos vačios sako, dėl to, 
kad reiškusio* savo nuomo
nę. Sunkumų vyskupas turi 
ir su 9 jaunais kunigais, ku
rie nenori jo aklai klausyti.

♦ 4 «

miu Minui.. Kentucky. Mi- parlamentą 
chigano ir kitose valstijose. r
h********************************

Prezidentas Nixnnas ir Jordani
jos karalius Hosseinas, kuris 
kinkėsi Washingtone.

Thieu pasisakė prieš 
koaliciją

Sirhan ligonis, bet ir 
žmogžudys

Šen. Kennedžio žudiko 
Sirhano bvlos prokuroras 
pareiškė, kad Sirhanas yra 
protinis ligonis, bet ne toks, 
kad jis nebūtu atsakingas 
už savo šaltai, ilc-ai ir gerai

j Sekmadienį Jugoslavijoje P. Vietnamo prezidentas 
į pradėjo rinkti krašto parla- pasisakė prieš bendrą su 
menta ir vietos savivaldy-į Vietkongu vyriausybę, nes 
bes. Ta dieną buvo renkami tikrųjų tai būtų komunis- 
federalinio parlamento vie- tinių lėlių vyriausybė. Jis 
ni rūmai, šešių respublikų pasiūlė dviejų partijų siste-, apgalvotą pasikėsinimą į se- 
parlamentų ir vietos savival- mą. Vieną partiją sudary-į natoriaus gyvybę.

siąs jis, o kas su juo nesutin
ka, tegu sudaro opozicijos 
partiją.

Vietkonga* (partizanų po
litinė vadovybė) kartoja vi* 
dar seną pasaką: Amerika 
turi pasitraukti ik Vietnamo, 
Saigono vyriausybė turi am
žinai baigti savo tauto* ”i* 
davikišką rolę“ it Lt.

♦ ♦ ♦

dybių tarybų nariai.

Kitą sekmadienį bus ren- 
i karpi federalinio- parlamen- 
Į 4o dar tvijų- rūmui nariai ir 
gegužės 7 tautybiq> rtfc. 
mv’hariai.'^' - rmd

■luz ;
SC
Jhiins JAV karių

.r. •
skaičių VietnameAplamai, ir čia atstovui

tėra tiek, kiek jų reikia iš-i Artimoje ateityje, gal 
rinkti, bet šį kartą, pavyz- pie birželio mėnesį, numato- 
džiui, į federalinio parla- • ma pradėti mažinti JAV ka-
mento socialinius-ekonomi- 
nius rūmus kandidatu buvo 
179, o išrinkti tereikėjo 120. 
Taigi demokratėjimo vyks
mas eina labai pamažu.

rių skaičių Vietname. Tai 
pareis nuo to, ar komunistai 
nedidins puolimų ir ar Pary
žiaus derybose bus matoma 
kokia nors pažanga.

Prokuroras siūlo pripažin
ti jį pirmojo laipsnio žudiku, 
o tai reiškia — paskirti jam 
mirties bausmę.

Prez. Nizona* paskyrė 
200 milionų dolerių atstaty
ti negrų riaušių metu suar
dytoms ir sunaikintoms 
miestų dalims. Tokių miestų 
yra 20. O tuos milionus rei
kia sudėti mokesčiai*.

Dvyliką metų išbuvę* New 
Yorko majcgu Robertas 
Wagneri* vėl paskelbė, kad 
statą* savo kandidatūrą. Be 
jo, dar yra 5 kandidatai, tar
pe jų ir dabartini* majoras 
Lindsey.

Vakarų Vokietijoje įkur
toji komunistų partija pa
skelbė laikysianti* MttbmU
linijos. Ji turi 22,000 narių.

# *t

Amerikos atradėja* Ko
lumbas buvę* ne italas, bet 
baskų piratas. Taip tvirtina 
baskų istorikas mėgėjas.

Irake nužudyti 4 arabai, 
nuteisti už šnipinėjimą JAV.

JAV aukštosiose mokyk
lose mokosi 7 su puse milio
no studentų.

• • •
Popiežius liepos 31 d. ke

liaus j Afriką (Ugandą).

Buvęs krašto apsaugos sekreto
rius, dabar bankininkas Thoutas 
S. Gatės paskirtas prezidento 
Nixom> vadovauti 13 asmeny 
komisijai, kuri paruoštą planą 
privalomai karinei prievolei pa
keisti savanoriška.

Kennetk Frickas turi 2.173 ak
rą ūkį ir iš žemės gaminią kai
noms palaikyti fondo pernai ga
vo $88,000 pašalpos. Jis dabar 
paskirtas vadovauti tai įstaigai, 
kuri tas pašalpas tvarko.J f##**/***##**#*#####*#**#**#****!
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Smurtui reikia užkirsti kelią-
Paskutiniuoju metu studentų riaušės universitetuose Į 

nebe naujiena. Bet praeitos savaitės vidury Įvykiai Har. į 
vardo universitete vėl atkreipė viso krašto dėmėsi.

Harvardo universitetas yra ne tik seniausias šiame 
krašte, bet ir garsiausias bei iškiliausias savo mokslo: 
lygiu. Jis didžiuojasi savo Įžymiais profesoriais, savo mo- i 
dėmiomis mokslo priemonėmis, o svarbiausia — savo lais 
ve; minties laisve, laisve nevaržomai mokyti ir mokytis.

Rodos, čia negalimas dalykas, kad tas ar kiras rei- į 
kalas būtų sprendžiamas jėga, kad bet kuri mažuma jėga, i 
smurtu verstu didžiuma paklusti ir vvkdvti tos mažumos • 
valią. Vienas mokslininkas, parašęs knyga apie studentų 
maištavimą universitetuose, taip ir užbaigė ją tvirtinda-• 
mas, kad Harvarde tokie dalykai negalimi, bet po praeitos ' 
savaitės Įvykių jis pareiškė, kad dabar tenka savo išvadą 
knygoje pakeisti.

O kas Harvarde Įvyko?
Praeitą savaitę apie 300 studentų (viso labo Harvar-; 

douniversitete yra apie 15,000 studentų), jau visame kraš
te pagarsėjusios riaušių kėlimu Demokratinės visuomenės 
studentų draugijos (S.D.S.) vadovaujami, nutarė Įteikti 
universiteto vadovybei 6 reikalavimus, kūnų tarpe buvo— 
nutraukti karininkų paruošimo kursą, sumažinti studen-; 
tams nuomą universitetui pi įklausančiuose namuose ir kt., ’ 
ir nieko nelaukdami Įsiveržė i pagrindini administracijos 
pastatą, Įsakė ten buvusiems pareigūnams, jų tarpe net 
keliems fakultetų dekanams, apleisti patalpas ir pradėjo 
ten patys šeimininkauti. j

Riaušininkai savo veiksmams buvo gerai pasiruošę,' 
apsirūpinę durų raktais, grandinėmis ir net laužtuvais. i

Užėmę patalpas, riaušininkai išleido skelbimą, kuria- Į 
me sakoma, kad jie čia pasiliks tol, kol jų reikalavimai bus 
patenkinti. Skelbime pasakyta, kad ių reikalavimai — 
ultimatiniai. Vadinasi, derybų negali būti.

Kas liko universiteto vadovybei? Ji Įspėjo maištinin- \ 
kus, kad apleistų patalpas geruoju ir kad to nepadarius, ’ 
bus jėga iš jų pašalinti. Bet riaušininkai i tai nekreipė dė
mesio. Administracija dar palaukė per naktį ir tik ketvir
tadienio anksti rytą pakvietė policiją Įsiveržėliams paša
linti. Bet jie ir policijos Įsakymo apleisti patalpas neklau
sė. Tada buvo jėga susodinti i policijos sunkvežimius ir 
išvežti. Tokių yra apie 200. Jų tarpe apie 40 svetimų, nie
ko bendra su universitetu neturinčių. Kai kurie jų labai ! 
priešinosi, todėl yra kelios dešimtys sužeistų studentų ir 
policininkų. Per naktį šeimininkaudami užimtose patal
pose, riaušininkai suspėjo išvogti Įvairių slaptų dokumen
tų ir pridaryti kitokių nuostolių universitetui.

Kai šie žodžiai rašomi, Harvarde dar vyksta dalies 
studentų streikas, o profesūra ir administracija svarsto 
susidariusią padėti. Kaip Įvykiai rutuliosis toliau, dar ne
žinia. Riaušes smerkia net tokie žinomi liberalai, kaip Nevv 
York Times redaktorius James Reston. Jis teisina univer- i
siteto prezidentą Pusev, kad šis pakvietęs policija, nes 
kitos išeities nebuvę, kai laisvės židiny vykdomas laisvės 
vardu smurtas ir net apiplėšiama mokslo Įstaiga.

Pielu Vietnamo viceprez. Nguyen Cao Ky su savo žmona 
Tuyet Mai. Jis laikraštininkams pareiškė, kad komunis. 
tai tikisi laimėti, pasinaudodami amerikiečių visuome
nės nekantrumu.

Detektyvai veda Robertą Collierj (kairėj), negrų Juodo
sios Panteros organizacijos vadą. ir kitus, kurie buvo su
sitarę susprogdinti New Yorke kelias didžiules krautu
ves. Collieris jau sėdėjo kalėjime 21 mėnesį (buvo nu
teistas 5 metams, bet anksčiau išleistas) už mėginimą 
susprogdinti Laisvės statulą New Yorke.

Dar kaip du plėšikai dalinosi 
Lietuvą

Ateinantį spalio mėnesį 
sueis 30 metų nuo tų dienų, 
kada Kremliaus valdovai ė- 
mė sudarinėti su Baltijos 
valstybėmis ”draugingumo 
ir savitarpinės pagalbos“ su
tartis. Kokią „pagalbą“ jie 
rengė Lietuvai, geriausiai 
pavaizduoja telegramos ir 
susirašinėjimas tarp Mask
vos ir Berlyno, vykęs prieš Į 
pat Lietuvos delegacijai at 
vykstant Į Maskvą ir už de 
legacijos nugaros, jai jau e 
sant Maskvoj.

Štai ką parašė Hitlerio 
ambasadorius Schulenbur- 
gas i Berlyną:

„TELEGRAMA. Labai 
skubu. Griežtai slanta. Nr. 
463. spalio 3 d. Maskva. 
1939 m. spalio 3 d. 19:04 
vai. Gauta 1939 spalio 3 d. 
21:10 vai.

Molotovas šiandie 14 vai. Į 
pakvietė mane Į savo Įstai
gą, kad praneštų: Sovietu 
vyriausybė pasakysianti 
šiandien atvykstančiam Lie
tuvos užs. reik. ministrai. | 
kad draugiško tarpusavio' 
santykių sprendimo (grei
čiausiai panašiai, kaip su 
Estija) rėmuose Sovietų vy
riausybė ketina perleisti Lie
tuvai Vilnių ir jo apylinkes, 
tačiau drauge Sovietų vy

riausybė nurodysianti Lietu
vai savo teritorijos žinomą 
dali. (Turima galvoj Užne
munė. E.). Molotovas kiau. 
šia, kokiu formaliu būdu 
mes tatai manytume atlikti. 
Jo manymu, Sovietų-Lietu- 
vos protokolas Vilniaus 
klausimu ir Vokietijos - Lie
tuvos protokolas dėl Lietu
vos srities, perleidžiamos 
mums. turėtų būti pasirašy
tas vienu metu.“

Taip Molotovas, pradėda
mas su Lietuva kaip katė su 
pele žaidimą, pasiūlė Hitle
riui Užnemunę pasiimti tuo
jau. Vokiečiams toks pasiū
lymas nepatiko. Schulenbur- 
gas toj telegramoj toliau 
taip aiškino:

„Aš atsakiau, kad ši su
gestija man nėra priimtinai. 
Man atrodė, kad būtų losriš- 
kiau, jei Sovietų vyriausybė 
duotų Vilnių mainais už 
mums perleidžiamą Lietu
vos žemės juostą ir vėliau tą 
juostą perduotų mums. (At
seit. Schulenburgas siūlė, 
kad Maskva, perleisdama 
Lietuvai Vilnių, tuoiau oku
puotų Užnemunę. E.). Mo
lotovas atrodė ne visiškai su
tinkąs su mano pasiūlymu,* 
bet pareiškė norą. kad pa-, 
klausčiau savo vyriausybės

Lietuvių Fonde $587.967
1

Chicagoje kovo 29 d. Įvy- m. — $1.200. 1963 m. — $ 
kusiame Lietuvių Fondo su
važiavime paaiškėjo, kad 
fondas jau turi"2,295 narius 

I ir $567,967 kapitalo. JĮ su-

skaidrės, filmai, žemėlapiai, 
tautodailės pavyzdžiai ir 
kt.? Kur nauji mokytojai?“ 

Tų Lietuvių Bendruome
nei dirbtinų darbų sąrašą 

3,000, 1964 m. — $5.500, dar būtų galima ilgai tęsti.
1965 m. — $10,000, 1966-67 Jiems nors Įpusėti reikėtų 
m- <— $20.000,’ 1968 Yn. —$ dirbti išsijuosus, nebūtų lai- 
28 JOOO. ; ko. kada galvoti apie Alto ar

dėjo: Chicaga — $168,150,*1 Sūririrtkima'S'pn'ėmė šrto-' Balfo darbų paėmimą. Bet 
Nevv Y orkas—-$47.553. C!e. ki matavimą ? b( nelaimė, kad dabartiniai L. 
velandas — $31,239, Detroi- j Suširinkimas tvirtina ir •

^^“^užgiria LF vadovybės veik-'
,$22.170, Philade phija lą, jai reiškia pilną pasitikė

jimą finansinių reikalų tvar
kyme ir nuoširdžiai dėkoja 
už atliktus darbus.

2. Susirinkimas skatina 
LF vadovybę bei narius ir 
toliau intensyviai telkti lė
šas, panaudojant ir naujus 
būdus, kaip pav. vakarienių 
rengimo, meninių koncertų 
su premijų Įteikimu ruošimo 
ir kt.. kad šiais Lietuvių 
Švietimo ir Šeimos metais

inžinierių — $18.000, 341 S?®3“ Pytume P™> . , ; “. . 7, ,rj> V . . užsibrėžto vieno miliono do-profesoriai ir ctekt&M taps- leriufondo,
i nį turintieji — $24,000,45 le"ų į° . ‘. . .
mirusieji LF nariai - $15, , 3;. Susirinkimas prašo ir
000 (taip parašyta oficialia- skatlna V1.s« Įlatu™» vls“°- 

i me pranešime, tai turbūt mi- menę st°P i LF narių eiles 
rusiųju palikimai), 327 at- lr.'1.suf keltl,_LF istoriškai 
mintiniai - pomirtiniai įna- j raiksmingą idėja, nes LF ne 
šai — $64,000.1,391 kiti as-' tik ateityje duos, bet jau ir 
menys-$233,000, 242imo-| dabar duoda didelę paramą 
kėję mažiau kaip $io«lietuv'skam švietimui ir vi- 
c- i sai placiaiai lietuvių Kultū-

Išlaidų buvo $10,608, ar-| r*nei veiklai, 
ba 9% nuo 1968 metais su-Į 4. Susirinkimas sveikina 
telktos sumos ($116,000). I Lietuvos Diplomatinę Tar-j rikiečių draugijos, sutrum- 
Pusė tos sumos išleista pro- ' nyba laisvajame pasaulyje, j pintai vadinamos AATSE- 
pagandai: spaudai ir radi-' VLIKą, PLB Valdybą. AL-įEL. skyriaus prezidentu O- 
jui $2.475 (Keleivis tėraga- Tą. BALFą, visų kraštų Lie- - hio valstybėje yra prof. F. 
vęs tik kelias dešimtis dole-i tuvių Bendraomenes ir JAV, r. Šilbajoris, o Massachu- 
riu). spausdiniams. paštui ir j LB apygardų bei apylinkių' setts ilgus metus — Pranas 
kitiems reikalams. i valdybas, spaudą, radiją ir A. Šveikauskas. Kurį laiką

Gauta ir paskirstyta pelno visas lietuvių institucijas bei E. Gibavičius buvo iždinin. 
lietuviškiem reikalam: 1962 organizacijas. Į kas Louisianos skyriaus, o

Frank Pranaitis — Illinois 
skyriaus sekretorius. Orego
no valstijoje antruoju pre
zidentu yra Marija Udris. 

i Draugijos organo redakcijos
PAKANKA DARBŲ IR į turtingesnė, tai ko kištis dar, štabe yra prof. kun. M . C.

ir i Alios aukas? ' Ja»kevicuis ir prof. A. =-

[ $16,209, Los Angeles — 
' $13,645, Rochesteris, N.Y., 
« — $14,964 ir t.t.
J To kapitalo du trečdaliai 
yra bankuose, valdžios ver- 

; tybės lakštuose ir trečdalis 
‘ pelningesnėse akcijose.
Į Įdomu, kas fondui tuos 
’ šimtus tūkstančių sudėjo? 
į štai atsakymas.
! 139 gydytojai — $99,000

(imamos apskritos sumos). 
61 kunigas — $18,000, 70

Bendruomenės vadai dau
giau rūpinasi ne tais dar
bais, kuriems jie išrinkti, o 
braunasi Į tas sritis, kuriose 
jau seniai dirba kitos orga
nizacijos.

SPAUDĄ BEVARTANT

Apie 200 amerikiečių pro
fesorių ir slavistikos mokslų 
specialistų pasirašė protes
tą prieš Čekoslovakijos oku
paciją, kuri paskelbė jų 
draugijos organas The Sla- 
vic and East European Jour
nal. JĮ pasirašė mūsų pro
fesoriai A. Salys (Penn. u- 
to) ir F. R. Šilbajoris (Ohio 
State u-to). Protestą pasira
šė ir Kėdainių apskr. gimęs 
vienas žymiausių naujosios 
lenkų literatūros atstovų po
etas C. Milosz, dabar dėstąs 
Kalifornijos universitete.

* *

Rytų Europos ir slavų kal
bų mokytojų ir mėgėjų ame-

nuomonės ir duočiau jam užimti. Tik vokiečiai apie- 
atsakymą rytoj vidudienį, tai kalbėjo, kaip apie savai- i 
Molotovo pasiūlymas man me suprantamą ir seniai su- j 
atrodo žalingas, nes tai pa- tartą dalyką. Dabar ir Molo. ' 
šaulio akyse padarytų mus tovas jau atvirai apie tai pa- • 
Lietuvos teritorijos „plėši- rašė, rašydamas Schulen-; 
kais“, o sovietų vyriusybė burgui Ribbentropo pagei-: 
figūruotų kaip dovanotoja... daujamą notą. Būtent. 1939. 
Man atrodo, kad svarstyti- spalio 8 dieną, Lietuvos de-j 
na tik mano sugestija. Ta-: legacijai tebesant Maskvoj:

Kas kitur rašoma

BE POLITIKOS „Prašome, ponai Balfo ir j * * *
Sa-

__ rru- Lietuvos Dukterys, atkreip-i
.... . Buvęs Chicagos Alto pir-. dėmesį ir Į šitokį CV dar- Amerikiečių lenkų Kos-

čiau prašau jus apsvarstyti, į ir „tebesitariant“ dėl va- mininkas Algirdas Puzaus- . ”Xumatyta suorganizuo-1 čiuškos fondas išleido prof.
ar nebūtų mums priimtina dinamosios „savitarpinės. ^as naujienose jau kelintą socialines ir ekonomines Mizvvos redaguotą anglų
atskira Vokieti jos-Sovi etų pagalbos“, Stalinui malo-: straipsnj rašo. kad JA v Lie-. tarybas, padedant vargin- kalba leidinį Great Men and
slaptu protokolu Įvykdyti 
Lietuvos teritorijos juostos 
perleidimą, kol Sov. S-ga 
faktinai inkorporuos Lietu
vą. Tai yra mintis, kuria, aš 
tikiu, buvo pagrįstas susita
rimas dėl Lietuvos. Schulen
burgas.“

Kitą įytą Ribbentropas reikalu" 
telegrafavo Schulenburgui' 
iš Berlyno:

„TELEGRAMA. Berly
nas, 1930 m. spalio 4 d.
Griežtai slapiai. Nr. 488.

niai žadant „atiduoti“ Lie- tuvių Bendruomenė nedirba ___ ____„ . ___
tuvai Vilnių, Molotovas pa-j J3* privalomo darbo, kiša; gj g^o, kad CV vadai ne
rašė Schulenburgui toki pa- nosi i svetimas sritis ir savi., sapnuo ja jr nesvajoja. Už- sižadėjimą: naši svetimus darbus štai mf J milionai Jtiį t0 do.

x , balandžio 8 d. jis. be ko ki-
Slapta. Pone Ambasado. ta taip rašo*

gesniems lietuviams“. Kas' Women of Poland, kuriame 
lenkai sau priskiria ir ke
letą lietuvių, jų tarpe, žino
ma, ir Kosciušką.

nau, turiu garbę patvirtin
ti. kad ryšium su slaptu pa
pildomu protokolu Lietuvos 

pasirašytu tarp

Taigi pažvelkime, ką 
C V veikė? „Draugo“ apra
šyme bent keturių darbų 

SSSR ir Vokietijos 1939 m. punktai prasideda ‘„rūpinta- 
ragsėjo 29 d. (28 d.) tarp, si“. Dar reikėjo pridėti: 
mūsų esama šio susipratimo: j „pražilta“, ''naktimis ne- 

1. Protokole paminėta ir mįeg°ta • Rūpintis/įegana, 
prie jo pridėtame žemėlapy; relj5ia padaryti ką nors. Ne

99

lerio trūksta ir laiko. Su lai
ku Bendruomenė atims iš 
Altos Lietuvos laisvinimo 
darbus, atims iš Balfo šalpą 
ir iš kun. Suginto Vasario 16 
gimnazijos rėmimą, o tada

* *
‘ į

Oklahomos valstybinio u- 
niversiteto politinių mokslų 
prof. V. S. Vardys ir šiemet 
paskirtas vadovauti rusų

jūsų telegramą Nr. j pažymėta Lietuvos teritori- K3^™3 sakyti, kad neko ne-
463. Aš taip pat nelaikau 
tinkamu Molotovo siūlomo 
metodo dėl Lietuvos terito
rijos juostos perleidimo. 
Prieširgai, malonėkit pa-

ja nebus Raud. Armijos oku
puota tuo atveju, kai ji Įžy
giuos i Lietuvą:

2. Paliekama Vokietijai
nustatvti data, kada ji Įvvk-prasvti Molotovą šiuo metu , , »•.c,, 5:rtaidys nutarimą dėl anksčiauneaptarti su lietuviais šios 

teritorijos perleidimo (t. y. 
dar nepasisakyti, kad susi
tarta su Hitleriu Lietuvą pa-

paminėtos Lietuvos teritori
jos perleidimo Vokietijai.

Prašau priimti, pone am-
sidalinti. E.), bet prašykite.' basadoriau, mano auksčiau- 
kad Sovietų vyriausybė pri- ^į°s,. Pagarbos pareiškimą, 
siimtų prievolę Vokietijos

sąmokslo pa.

ir bus tas sausio 26 dienos kalbos ir Sovietijos studijų 
bendraraščio išpranašautas seminarai Vokietijos Miun- 
vieninguraas: Viena Tauta, chene (birželio 6 — liepos 
Viena Valstybė“. 18 dienomis), kur amerikie-

Nuo savęs pridėsime: ir čiai išlaiko milžinišką So- 
vienas vadas. vietijos studijom skirtą Į-

Tame pačiame straipsny staigą.
A. Pužauskas, prisiminęs, 
kad JAV L. Bendruomenės 
valdyba skelbė paruošusi ir 
siuntinėjusi straipsnius Va
sario 16. klausia, kam tai

padaryta. Suruoštas Kultū
ros kongresas. Tik nelaimė 
— gauta $6,000 nuostolių.
Vėl nirštas ima atimti iš Al
tos Vasario 16 aukas! Daly
vauta veiksnių konferenci
joje. Glaudžiai bendradar
biauta su latviais ir estais.! buvo daroma, jei tą patį da- 
Pradėti paruošiamieji dar- rė ir Altas, ir Chicagos Lie-
bai. Turėta trys pasitarimai. 
Pritariama komiteto veiklai. 
Didžiausias laimėjimas — 
„gerai sugyventa savo tar
pe“. Tai, pažįstant kaikurių

tuvių Taryba, ir konsulas, 
kam tą patį darbą kartoti, 
ir klausia:

„Kodėl neieškote skaity
toju lietuviškai knygai, laik- 
rašciųį, kodėl leidžiate nu

* * *

Lietuviai, latviai ir letga- 
liai katalikai kažkodėl tylo- 

- mis praleidžiami kun. G. 
Wetterio suredaguotam vei
kale Religion and the 
Search for New Ideals in the 
USSR. Ten tekalbama tik 
apie stačiatikius, baptistus, 
mahometonus ir žydus.

atžvilgiu palikti tos teritori- Si, nauja*
jos juosta neokupuota So-' keitimas ii tikruju buvo na-Į vadų būdą ir žinant praei-
vietų kariuomenės Įvedimo Į i chi sutikimas, kad rasai pa-; ties patirtį, tikrai neblogas rrfirti ręikąlingiįems leidi- 
Lietuvą atveju, kuris gali i ,iimtu visą Lietuvą. Hitle-: laimėjimas. Yra ir mįslingų Wms, kodėl neskatinate

numatnmoa ir «*ii*ti,-s~s ---------- --  darbų: Daliaujama <WyMygų Jeidimp premijomis?
i, bu- j lionio galerijos globos komi- Vydūno Fondas, Rašytojų

• ♦ •

Greta didrusių ir ukrai
niečių rašytojų, kuriuos bol
ševikai šovinistai nuo 1945 
m. smarkiai puola, gal turė
sime ir lietuvį kankintinį.

būti numatomas, ir palikti f riui tuo metu labiau,
Vokietijai nustatyti datą.' Lietuvon žemes vabalas,
kada teritorijos perleidimas vo reikalingos Maskvos duo- j tete. Čia,.matote, vienas vi- Draugija, Draugas. Aidai J Rusų akis Lietuvoje komisa- 
turėtu būti formaliai atlik- damos karinės medžiagos,, cepirmininkas ten dalyvau- skautai — premijuoja. O! ras Charazovas puola rašy
tas. Susitarimas tuo reikalu o žeme* jis vištide mano vė-i ja, o nuopelnas visai Bend-! kur Bendruomenės premi- toją J. Mikalinskį. kuris 
turėtų būti fiksuotas slaptų lįau visas atsiimsiąs. O ruomenei. Ar sekretoriaus ° " !-------- 5 ” 1  —iv-i-
raštu pasikeitimu tarp jūsų Maskva noriai griebė žeme* žmona nevadovauja Lietu- 
ir Molotovo“. ;r žmones. Ūžta proea pus- vių operai? Kodėl šito neį-

Pažvmėtina, kad iki to antru metų padėjo Hitleriui rašoma į Bendruomenės ak- lietuvių kalbos kursai P. A-', tuvius, kurie iš paviršiaus 
laiko Molotovas niekur raš- augintis ragus, kuriuos tasai, tyvus? ! merikos jaunimui, kur pe- raudoni, o viduje balti, kaip

neilgai laukes, atsuko prieš „Iš Lietuvių Fondo gauta i dagoginiai kursai, kursai su- [ buvo Daukantas, Basanavi- 
tą pačią Maskvą. apytikriai 30,000 dol. Cent-Į augusiems lietuviams, kur, čius ir Kudirka.

, (ELTA) ro valdyba niekada nebuvo skaitiniai jaunimui? Kuri Žiūrovas

jos? Kur aiškinamasis lietu-'savo veikale pavaizduoja 
vių kalbos žodynas? Kur lie-i filosofinius raštus (net Le- 
tuvių kalbos žodynas? Kurį niną) skaitantį kunigą ir lie

tu, net ir su vokiečiais susi
rašinėdamas, nebuvo užsi
minęs. kad rengiasi Lietuvą
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Puslapis trečias

KAS NIEKO NEVKHOA. 

TO NIEKAS NEPBU1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAK SKAITO KAM,

TAS DUONOS NKPKASO.

Šis tas iš Floridos E. KARDELIENĖS 

PADĖKA

KALIFORNIJOJ BŪSIĄS 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
,o;4 •• •

Turtingiems žmonėms čia dėtų surasti norimą asmenį. Buvusio Nepriklausomos Mokslininkai pastebėjo,
pristatyta puikiausių, vienas Už tokią paslaugą būtą gali-i Lietuvos redaktoriaus Jono kad Kalifornijos srityje že 
už kitą gražesnių viešbučių.! ma imti ir tam tikrą atlygi-i Kardelio našlė Elzbieta Kar- mes drebėjimas būna kas 
Juose yra viskas, ką tik ga
būs statytojai pajėgė sugal
voti žmogui kuo patogiau 
gyventi. Juose gyvenantieji

nimą.
Kadangi čia nėra 

visko laikraščio, tai 
turėtų būti bent skelbimųnejaučia nei žiemos šalčio, , . temimų. susirgus ir mirus

nei vasaros sutros. Jie gyvel lenta, kurtoje gąbma būt, 
na visai arti vandenyno, bet
neina j ji maudytis kartu su 
žemesnio luomo žmonėmis,

_ delienė atsiuntė Keleivio re- 60-100 metų. Paskutinis dre- 
jdakcijai laišką, kuriame dė- bėjimas ten buvo San Fran- 

lietu- koja visiems, teikusiems to-! cisco mieste 1906 metais, 
klubeį kią ar kitokią pagalbą vy-iTada žuvo 500 žmonių. Da-

surasti, kas turi ką parduo
ti ar nori pirkti, išnuomoti 
ir tt. Toks savitarpinis pa-

.... tarnavimas būtų labai nau- nes gali papludunuoti vieš-; ,. .7. ...u - v 1 • . t • dingas. Vien alki ar trosku-bucio baseine net kvepian-
čiame vandenyje.

Mažiau pasiturintieji vi
durinio luomo žmonės, siekį 
tiek užsidirbę ir susitaupę,; 
taip pat mėgsta pasekt? mi-; 
lionierius ir Floridoj praleis
ti kelių mėnesių , ar savaičių 
atostogas. Jie ieško piges
niu patalpų, daugiausia jų 
apsigyvena pas savuosius — 
lietuvius. Vedę išsinuomo
ja 2-3 kambarius, moka per 
mėnesį $100 ar daugiau ir 
gyvena 3-4 mėnesius. Tie 
kurie per savaitę moka $70 
ir daugiau, gyvena trumpai,! 
tik kelias savaites ir grįžta; 
namo

Ii pasotindamas, klubas dar 
toli neatlieka savo paskir
tie^

Pakruojietis

ST. PETERSBURG, FLA.

Sužeista Marcilioniene

Mano geri draugai K. 
Marcilionis su žmona dau
giau kaip prieš mėnesi atva
žiavo iš Bostono pas J. Vin- 
ciūną. Jie rengėsi grįžti i 
Bostoną savo namų parduoti 
ir tada nuolat apsigyventi 
Floridoje.

, Jie nusipirko naują auto- 
Viengungiai retai kiekvie-' rno^>V? $4.000. Balandžio 

nas turi atskira kambarį, jie; d. jie važiavo į paplūdimį, 
dažniausiai po du miega vie-Į 22-sios Avė. ir 49 gatvės 
name kambary, arba vėsia-j sankryžoje trenkė i kito au- 
me prieškambary bei veran
doje.

Į Floridą suvažiuoja at
ostogauti ir labai šykščių.
Kas atvyksta su lengva kiše
ne, turi išgyventi iš mažų 
santaupų ar gaunamo mėne
sinio čekio, aišku, turi gy
venti taupiai, bet pastebė
jau, kad šykštauja ir gero
kai esą prie pinigo. Čia ne 
naujiena matyti išmestas so
dos bonkas. už kurias nune
šus į krautuvę moka po 2 
centus. Stebies, kai matai 
ias renkant ir tokius, kurie 
turi savus namus ar banke 
nemažą sąskaitą. Atrodo, 
kad jiems ko nors trūksta 
pakaušyje.

Paprasto žmogaus pato
gumais čia relabai tesirūpi
nama. Šaligatviai čia tik 
verslaviečių rajonuose, ki
tur nėra, todėl pėsčiam eiti 
gatve, kai pro sali zvimbia 
automobiliai, ne tik nemalo
nu. bet ir nesaugu. O auto
buso laukti reikia ilgai. Tai
gi saulės kaitroj ar lyjant 
pajunti ir Floridos prikiš- 
mą.

Yra neapšviestu apylin
kių, kitur naudojamasi tik 
gręžtinh] šuliniu rudu dvo
kiančiu vandeniu. Yra ir 
daugiau nepatogumų, ku
riuos gauna pakęsti nepasi
turintis žmogus.

Floridoj gera tai, kad čia 
nėra purvo ir dulkių.

Miami lietuviai turi du 
klubus. Lietuviškumu nė vie
nas nepasižymi, abu ”ame- 
rikonėja ir amerikonina“.
Kitaip tams, klubai padeda 
lietuviu kalba greičiau nu
slopinti, negu išmokstama 
kalbėti reikiamai angliškai.

Yra parašas ”Lithuanian“.
Vadinasi, žinoma, kad tai 
lietuviu statyta, bet daugiau 
lietuviškų pėdsaku nėra. O 
būtų malonu, kad klube mir
gėtų lietuviški užrašai. Lie
tuvos vaizdai.

tomobilio šoną, nes anas va 
žiavo nėr raudona šviesą ir 
Marcilionis negalėjo savo 
automobilio sulaikyti. Mar- 
cilionienė gerokai sužeista, 
bet kaulu nesulaužyta, ir il
gokai truks, kol pasveiks.

Petras Ketvirtis

Prof. S. Kolupailai 
prisiminti

Balandžio 9 d. sukako 5 
metai kai Indianos valstijo
je mirė prof. Steponas Ko
lupaila (gimė 1892 m. rug
sėjo 14 d., mirė 1964 m. ba- 
landži o 9d.).

Prof. S. Kolupaila minėti, 
nas, kaip žymus Lietuvos u- 
niversiteto profesorius hyd- 
rologas. geriausias Lietuvos 
vandenų (upiu ir ežeru) ži
novas, nenuilstantis plačios 
veiklos visuomenininkas, 
skautas, daugybės moksliniu 
ir populiariniu straipsniu 
autorius, redaktorius. įvai
riausiu lietuvišku moksliniu 
bei kultūriniu organizacijų 
veiklus narvs ir tuo pačiu 
metu plačiai pasireiškęs 
tarptautiniame hvdrologiios 
moksle (moksle apie vande
nis) strainsniais įvairiomis 
svetimomis kalbomis.

Atvykęs i Ameriką, jis bu
vo Notre Dame universiteto 
profesorius. Dėl amžiaus iš
ėjės i pensija. S. Kolupaila 
nenutraukė savo moksliniu 
darbu ir iki nat amžiaus pa
baigos vis dirbo minėtame 
Notre Dame universitete.

Prof. S. Kolupaila reto 
mokslinio ir kartu visuome
ninio darbštumo pavyzdys: 

buvo ir ižvmus moksli-
ninkas. ir ižymus lietuvis vi*

Miami lietuviai plačiai iš
siblaškę. todėl klube turėtų tarpe, 
būti adresų knyga, kuri pa-į

bar mokslir inkai spėja, kad 
Kalifornijoj kitas žemės dre- 

Laiške pažymima, kad ve-{ bėjimas gali būti ne vėliau, 
kaip per 30 metų. o gal net 
ir 10 metu neteks laukti.

lionio palaikai laikino poil
sio padėti Chicagos Lietu
vių Tautinėse kapinėse, nes 
iis pareiškęs savo troškimą: 
„Norėčiau, kad ir po dauge
lio metu galėčiau grįžti į 
brangią, laisvą Lietuvą.“

tn t
ŠOKIŲ ŠVENTĖ DAVĖ 

PELNO

Jau paskelbta Treciosios 
tautinių šokių šventės, kuri 
buvo praeitą vasarą Chica
goje, apyskaita. Paiamu bu
vo $72 571.72. o išlaidų — 
$59,459.94. Tuo būdu pelno 
liko $13,111.78.

Didžiąją pajamų dalį su
daro gautoji už bilietus su
ma, antroj vietoj yra aukos, 
trečioj banketo pajamos.

Didžiausią išlaidu dali su
daro šokė ju grupiu kelionės 
išlaidos, kuriu kiekvienai 
gražinta 50 U. o kita dali tu
rėjo susimokėti patys šokė
jai.

UETUVOS KONSULATO 
IEŠKOMI

Bajorūnas. Jonas, gimęs 
1924 m. Gaidžioniškių km., 
gyveno Joniškėlyje, 1941 m. 
Vokietijoje.

Bernotas Antanas. Myko
lo ir Marijonos sūnus.

Bernotas Pranas, Antano 
ir Veronikos sūnus, gimęs1 
1914 m. JAV-se.

Geologinio tyrimo įstai
gos direktorius prašo skirti 
milioną 300 tūkstančių do
lerių moksliniams tyrimams, 
kurie padėtų numatyti žemės 
drebėjimą.

Po žemės drebėjimo Alas- 
koj 1964 m. minėtiems tyri
mams buvo paskirta 7 mil. 
do!.. bet iki šiol tvrimai dar 
nedavė aiškių vaisių.

Jei dabar būtų žemės dre
bėjimas San Fiancisce ar 
Los Angeles miestuose, tai 
žmonių ir medžiaginių nuo
stoliu būtų kur kas daugiau, 
nes tie miestai keleriopai iš
augo — daugiau gyventojų, 
didesri pastatai.

KALĖJIMO SARGAS IR
$3.5 MIL. DEIMANTAS

Vieno Kalifornijos kalėji 
mo sargas, kuris per mėne
sį algos gaudavo tik $638, 
norėdamas padėti savo tau
tiečiams, nusprendė parduo
ti deimanto gabalą, kurio 
vertė 3 su puse miliono dole
rių. Klausite, iš kur jis galė
jo tokią brangenybę įsigyti? 
Gal pavogė? Bet tada viešai 
nebūtų skelbiama, kad toks 
deimantas parduodamas.

Ne. jis tą deimantą gavo 
dovanų už atliktą didelį dar
bą. O buvo taip.

Tas kalėjimo sargas Will- 
born Cobbas yra filipinietis,

VASARIO 16-TOJI 

ARGENTINOJE

Šių metų Vasario 16-sios 
minėjimas Argentinoje tu
rėjo ypatingai platų atgarsį 
laikraščiuose ir radijo bei te-į 
levizijos programose. Keturi 
didieji dienraščiai apie tai 
rašė po vieną, po du ir net i 
po tris kartus: prieš iškilmes; 
ir po jų. šventės rengėjų ap- j 
įūpintos žiniomis agentūros 
išsiuntinėjo pranešimus ir į; 
provincijos dienraščius bei į 
savaitraščius, kuriuose buvo! 
įdėti tie pranešimai, kaiku-! 
riuose ir tai progai skirti! 
straipsriai. Keturi televizi
jos kanalai irgi, atsiuntę į 
minėjimo iškilmes (prie 
gen. San Martin paminklo ir 
Aušros Vartų bažnyčios) 
korespondentus, filmus rodė 
po du kartus tą pačią dieną 
arba tą ir kitą dieną. Vie
nuolika radijo stočių irgi tu
rėjo pranešimų bei komen
tarų apie Lietuvos šventę ir 
jos reikšmę šiuo metu. Ar
gentinos radijo tinklo pro
gramos girdimos ir kaimyni
nėse valstybėse.

Minėjimą organizavo Ar
gentinos Lietuvių Organi
zacijų ir Spaudos Tarybos 
komisija, pirmininkaujama 
C. Juknevičiaus (Iujnvich). 
Taryba paskelbė atitinkamą 
deklaraciją, suderintą su 
Vliko ta proga išleistu atsi
šaukimu.

(E)

Kairėj buvęs prez. Johnsonas, laikydamas glėby savo 
vaikaitę Lucinda Robb. sutinka iš Vietnamo grįžusi lie
tuviškos kilmės žentą Pat Nugent (vidury). Jį čia sutiko 
kone visa Johnsonų ir Nugent u šeima.

ir LFLS futbolistas kap. 
Romas Marcinkus. Imkite ir skaitykite!

25 metų sukakties diena'
Londone, Karo aviacijom 
bažnyčioje, buvo atlaikytos
p-edulingos pamaldos, i ku-i • • v v . __
rias buvo pakviestas ir lietu- eziJįL • . ,y* aPie ro
viu atstovas — Charse d’Af- ną> R-s,IbaJor« aPie rove1?’ 
# w o r v • S. Santvaras apie dramatur-fair V. Balickas su ponia. .. v ,, , . , ...o , .. .. . . . ., giją, V. Kulbokas apie knti-Susaudvtieji aviatoriai buvo . _ . - o... .. *. J v ,. . .__ ką, J. Girnius meta zvilgs-įsimtmai svetimšaliai, tama- **
ve britų aviacijoje lenkai,

LIETUVIŲ LITERATŪ
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po-

čekai, prancūzai, graikai ir 
kt. Lietuvis buvo tik vienas. 
Jį gerai prisimena išlikę gy
vi britai, kurie kartu dalyva
vo „Battle of Britain“ kovo-

I nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi- 
čius duoda išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10. 

PAULIUS AUGIUS, 284

bet jau seniai gyvena JAV 
Čelkus Juozas, gimęs Ja- ir vra jų pilietis. Savo tėvy- 

nutiškių km., Ukmergės vL, nėj gyvendamas, jis išgelbė- 
buvęs Panevėžio apygardos jo nuo mirties maliarija ser 
teismo teisėjas.

ANGLIJA

Lenkai apie „Nidą“

Londono lenkų dienraštis 
„Dziennik Polski“ ir savait
raštis „Gazeta Niedzielna“ 
painformavo savo skaityto
jus apie D. Britanijos lietu
vius ir jų knygų leidyklą 
„Nidą“.

Lenkai sako. kad lietu
viai įsteigė „Nidos“ knygų 
klubą keliais metais vėliau,

ie ir vėliau puolimuose prieš i dideli puslapiai, šio įžymaus 
Reichą. Į dailininko paveikslai ir A.

į Kurausko bei T. Valiaus 
Kap. R. Marcinkus į Ang- • straipsniai, puošniausia kny- 

Ii.ja persikėlė is karo metu, kajra j17 50 
kapituliavusios Prancūzijos.
I britų karo aviacija jis buvo į 
priimtas leitenanto laipsniu.
Jo naikintuvas buvo nušau
tas virš Vokieti jos, ir jis pa- j 
teko į nelaisvę.

VĖL SKĖRIŲ PAVOJUS

Rodos, menkas sutvėri
mas tas skėrys, o šiandien

! gantį vaiką, kuriam pasiry
žo per džiungles atnešti

Dauševičiai,: broliai A-( vaistų. Vaiko gyvybė buvo 
leksandras ir Antanas, sese-j išgelbėta. Vaiko tėvas iš 
rys Julijona ir Ona Daukše-i džiaugsmo davė Cobbui ke- 
vičiūtės, ištekėjusių pavar- i turiu kumščių dydžio gaba- 
dės nežinomos. Tėvai gyve- lą deimanto, kurį jis rado 
no ir mirė Amerikoje.

Ketvirtoji pradalgė, Ni
dos išleistas literatūros met
raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai
na $3.75, minkštais $3.15.

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

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina.............. $6.00

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje vra 3 
dramos: Baisusis Birželis,

Išara Petras, gimęs Inket- 
rų dvare. Molėtų vi.

Juozapaitytė Agnieška ir 
jos sesuo Ona, Juozo dukte
rys. Ištekėjusių pavardės ne
žinomos. Tėvas Juozapaitis 
Juozas gyveno Baltimorėj, 
Md., miręs.

Kulikauskas Jonas ir jo 
žmona Vanda, buvę Skuodo 
gimnazijos mokytojai, turė
jo dvi dukteris, 1944 m. iš 
Lietuvos išvykę Vokietijon.

Petravičius Jonas, kilęs 
iš Vilkaviškio apskr., 1946 
metais gyvenęs Groven DP 
stovykloje Vokietijoje.

1934 metais.
Cobba3 iki šiol nesiryžo 

; to deimanto parduoti, nes jis 
buvo įspėtas, jeigu jį par
duosiąs anksčiau, negu pra
eis 21 metai, numirs jo vai
kas. Tas laikas jau praėjęs, 
Cobbas rengiasi grįžti Į sa
vo gimtąjį kraštą ir ten nu
pirkti seniems neturtingiems 
tautiečiams žemės. Todėl jis 
ir nutaręs tą deimantą par
duoti. Žinoma, netaip leng
va tokiam pirkiniui ir pirkė
ją rasti. Kolkas tas deiman
tas guli banko seife.

Pranskevičius Vitoritas, į 
Juozo sūnus, tėvas gyvenęs 
JAV-se.

Ieškomieji arba apie juos
suomenininkas ir kultūrinin- ką žinantieji maloniai pra- 
kas. Savo mokslinėje srityje! šomi atsiliepti:
S. Kolupaila nuolat garsino'
Lietuvos vardą svetimųjų

Yra priekaUtu, kurie mus 
išaukština, ir pagyrimų, Ira
ne pasmerkia.

• • •

Musų gyvenimas .rampas, 
bet mes jį dar labiau 

n<Conubte General of Litbu-

O. Swett Marden
Dr. B. Matulionis

41 Wmt 82nd Street 
New York, N.Y. 10024

negu jie. Lenku knygų klul j° ”et .40
bas ir lietuvių turi {tyh.ų. penktadali v.s°s Af-
tokį pat narių skaičių. Ta- į 11 O;5'
čiau lietuvių Londone esąi Skėrys tai, palyginamai.
800 ar 1000, o lenkų — dar mažas žiogas, bet jie 
40,000. D. Britanijoje lietu- mėgsta susimesti krūvon ir, 
vių esą 4,000, o lenkų —; skrisdami kaip juodas debe- 
150,000. ; sys. nutūpę į dirvas, sunaiki-

Paminėjęs DBLS ir Lietu- na viską, ką jų žiaunos ikan- Varpinė ir šiaurės pašvaistė. 
Vo™ n™ ”n~ Paraš^ pranas Naumb-stiš-

kis. Kaina................. $3 50
LIETUVOS ISTORIJA.

Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Dauęirdaitė-Sruogienė,
414 psl.. daug paveikslu, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina .......................... $6.

vių Namų B-vę, „Dz. Pols
ki“ sako, kad lietuviai turi 
nuosavą spaustuvę, savait
raštį **E. Lietuvį* ir lietuviš
ku knygų biblioteką, kurio
je yra 3 000 tomų knygų. 
Lietuvių Namuose, kurie yra 
puikiai tvarkomi, yra gauna
ma lietuvių spauda iš viso 
pasaulio.

Be to, lenkų dienraštis mi
ni, jog rašytojas B. Dauno
ras verčia iš lenkų kalbos 
pulk. L. Mitkiewicz’iaus

da. Kartais toks jų spiečius 
užima iki šimto ketvirtainiu 
mylių ir sveria 20 tūkstančių 
tonų. Tai labai ėdrus vaba
las. Jis praryja tiek, kiek 
patsai sveria. Vadinasi, toks 
20 tūkstančių tonu skėrių 
spiečius gali per dieną suės
ti 20 tūkstančių tonų auga
lų. Jis per savaitę gali su
naikinti tiek pasėliu, kiek ju 
būtu reikalinea 1 mil. žmo
nių išmaitinti. Todėl ten. kur 
toks spiečius nutupia, nebe
lieka gyvo augalo, o to pa-

IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ,
parašė prof. dr. Antanas 
P. Ramūnas, 453 psl., kai
na $6.00.

PEILIO AŠMENYS, Jur-

„Kauno prisiminimus“. Tai 
yra buv. Lenkijos karo atta- i darinys — badas
che’s, atvykusio į Lietuvą po: p * . - * * • ____ ___ _____
žinomo ultimatumo, atsimi-i ,n<Jijoje fr jaH buv„ pasi(,k?į gis Janku5, 3 vejk?mį d,a. 
nimų knyga. Į Pietų Afrikos Respublika, ma, 261 psl., kaina $4.00.

i šiemet jie iau nuteriojo Is- NartJžic punr„t Balės
Kap. R. Marcinkaus metinė. P“1’** ^charos, Maurita- 

mjos. Nigernos, Nureno.
Knvn d eiilrnlrn lvtriai i Ch&d0S, SomalijOS, Sudano,

25 metei mo tos dienos, ka-' ^pto ir Abesiniios didžiu. 1 A UausImaK parašė Ko-u 
bus plotus ir grasina dar ir tantinas Račkauskas, 1 i8 
daugeliui kitų valstybių. į Ps^» ^a,na $2.

ŽVILGSNIS I PRAEITI,

da iš belaisviu stovyklos 
Stalag Luft III Sagan. Vo
kietijoje. per iškastą urvą 
pabėgo 76 karo belaisviai

Kol kas dar žmogus nesu
geba skėriams pastoti kelio.

O
 s »

 «

Vaivorykštės, kaina $2.
Lietuvos konstitucinės tei-

\os- 
178

^K* Žuko, 476 psl.
> britų lakūnai. Pagal Hitlerio j nors jiems daro didžiausias na

kai-
$5

įsakymą, 50 pabėgusių buvo; kliūtis. Geriausia priemonė 
sušaudyti, jų tarpe ir gerai belieka auginti tokius auga- 

——~-v*r-v-J-y-u-tf\»->J-u-u.«. žinomas lietuvis aviatorius . Jus kuriu skėriai neėda

Gyvuliu ūkis. Gevrsre Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl., kaina $1.00,
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Maskvos komisaras mokina 
Lietuvos rašytojus

Komunistų partija Vilniu
je vėl piktai suurzgė prieš 
rašytojus ir redaktorius. ŠĮ 
kartą Maskvos emisaro bal
su. ‘

Kovo 11d. Vilniuje buvo! 
sušauktas respublikinio CK

MAIKIO SU TĖVU 

KRAITIS

1969 m. kovo mėn. aukojo:

I-ji

Upės užnuodintos, 

žuvys išdvėsintos

— Mūsų upių pabaisa, sa
votiškas Atila, yra besivys
tanti respublikoje pramonė.
— rašė rašytojas V. Dautar
tas praėjusio lapkričio “Per-, Vainiūnas, gimęs ir mokęsis 
galėję“, Vilniuje, ir aiškino:, Rygoj, 1933 metais tarptau

tiniame pianistų konkurse
— Pramonės Įmonės sis

temingai nuodina upes. žudo 
jas. Kiek apie tai rašyta, 
kiek kalbėta, o padėtis nesi- 
taiso. Raitais žmogus galvo-

Muzikui St. Vainiūnui 

4 60 metu

Balandžio 2 d. Vilniuje 
susilaukė 60 metų amžiaus 
kompozitorius ir pianistas 
prof. Stasys Vainiūnas. St.

be išimtie* slepia už septy
nių durų su septyniais už
raktais savo dvasios turtų ir 

i neturtų. Kodėl? Dėl to, kad 
kiekvienas individas pagal 
savo sugebėjimus maskuo-

Sandaros 
Mass. $25.

aps

Vienoje iškilo i pirmąją to! 
meto stipriausių pianistų de-

visuotinis susirinkimas (pie-Į »lep»* tikrąjį veidų, vai-
numas) apsvarstyti jaunimo J dina svetimą vaidmenį,
indoktrinacijos sustiprinimo 
priemonių. Pagrindinį pra
nešimą darė ne Sniečkus, o 
iš Maskvos prie jo priskir
tas prižiūrėtojas Charazo- 
vas.šimtuke. Pastoviai Lietuvoj

apsigvveno tik 1938 metais. „ ... ......
ėmęsis pedagozinio muzikos s,efl - kal,bose-. P^ioJ •»-

Kaip ir visada tokiose bol-

skaičiavo ilgą virtinę pagyri
mų. anot kurių jaunimo auk
lėjimas komunistinėj dva
sioj Lietuvoj visur vykstąs 
puikiausiai. Po to — irgi, 
kaip visada — piasidėjo trū
kumu skaičiavimai ir priė

ji ir šiaip ir taip, ir visgi is- darbo> Lig šio] aktyviai rei 
vada peršasi viena — tai kiasi kaip pedagogas (kon- 
kenkėjikiškas darbas. Ir i- sena tori joj), pianistas, bei 
monių vadovai ne piniginę kompozitorius ir muzikinės 
pabauda turėtų atsipirkti., veiklos organizatorius, 
bet kalėjimu. Niekas pątįa-'
lytų nuostolių neskaaSadja. | Sulaukės 60 metu am-„ .^ . . .
Ir kaip suskaičiuosi, kas žu-; žiaus. dar vi a pasiryžęs I *aištat Aštriausias užsipuo 
va vandens gelmėse? Mano, komponuoti muzika baletui,, hmas nukleiptas.p;lies rašy
bas. pusę šimtmečio žvejo-j bet neužtirkas tinkamo lib-1toją Joną Mikelinską:
jęs Nemuno ir Nevėžio van
denyse ir iš to pelnęs duona.

reto. Iki 70 metu sulauksiąs,'
tikriausiai rasiąs

, . VT ur]a!baleta parašysiąspažįstu. Ką slepia Nevėžio; 
gelmės — nežinau". Ir išl 
tikrųjų! Nevėžis buvo labai i 
žuvinga upė. Ištisos kartosi 
žvejų iš jo gelmių maitino-į 
si. Dosni ir gera upė buvo, j 
nelyginant neišsęmaimas a-į 
į-uodas. Ir štai Panevėžio!

kartais sakydavo: “Nemuną!

1. AR TIKĖJOTE JŪS NEMALONUMŲ. SIŲSDAMI DO
VANŲ SIUNTIMUS SAVO GIMINĖMS?

2. AR MOKĖJO JŪSŲ GIMINĖS PAPILDOMI S MUITO 
IVĮpK

3. AR JCSŲ SIUNTINYS BUVO GRAŽINTAS I J AV?
KAR BLVO DINGŲ DAIKTAI Iš JŪSŲ SIUNTIMO GI

Ml.NĖMS?
o 5. AR TEKO NERIMAUTI. LAUKIANT PRANEŠIMO, KAD 

PERILGAI NEĮTEIKTAS SIUNTINYS?
Norėdami išvengti šių galimų atsitikimų, naudokitės patar
navimais pačios seniausios ir rimčiausios firmos

GLOBĖ PARCEL SERVICE I N C.
Ši firma per 39 metus savo pavyzdingu patyrimu s įdarė rim
ta reputacija daugelio pauškintų klientu tarpe JAV, taip pat 
ir giminėms LIETUVOJE. '
Visi musų.skyriai turi lįtvo žinioje patyrusių tarnautojų 
štabą, didelį visokių prekių pasirinkimą ir Podarogifts Įga
liojimus priimti užsakymus MAISTO—PRAMONĖS—DOVA
NŲ CERTIFIKATUS Sovietų Sąjungos gaminiams. 
Informacijų ir katalogų kreipkitės Į mūsų centrinę 
ištaiga arba j skyrius.

CENTRINĖ ĮSTAIGA

Globė Parcel Service, Ine.
716 WALNUT STREET

PHILADELPHIA. PA. 1910b. lEL. (215) 925-1453 
SKYRIAI:

PHILADELPHIA, Pa. iyi23, 1013 N.Marshall S. VYA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21221, 3206 Eastem Avė. DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127,390 W. Broai..vay AN 8.8 i 64 
CHICAGO, 111., 60632, 4102 Archer Avė. 254-4144
CHICAGO, Iii. 60622, 2242 VV. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St. 186-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
ELIZABETH. N.J.. 07201, 956a Elizabeth Avė. 351-7608 
HAMTRAMCK. Mich. 48212. 11415 Jos. Campau A. 365-6350 
KANSAS Cl'i Y. Kan. 66102, 18 So. Be .a: v AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Iiivd. 382-1568 
MIAMI, Ha. 33138, 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. H nne; in 1 E 2-4908 
NEVV BRITAIN. Conn. 06052, 97 Shuttle Meadov. 224-0829 

731 8577 
749-3033 

GR 1-3712 
B A 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 
M E 3 1853 

. 257 2113 
798-3347

Po $5: N.N.. Quincy,
Į MassM ir J. Jonikas, Toron
to, Ont.

Po $4: I. Grėbliūnas, Cle- 
veland, Ohio. G. Kaunas,*;; 
Manchester, Conn., A. Ku-' 
liešius. Toronto, Ont., E. • 
Putris. Cicero, Ilk, A. Laur.J 
St. Petersburg, Fla.

; dangstosi demagoginėmis 
frazėmis ir meluoja, meluo- 

j ja... Juo apdairesnis ir vik- 
1 resnis subjektas, juo sunkiau 

| jį pažinti .

Suprantama, kad partijos 
davatkoms plaukai pasišiau
šė nuo tokių minčių. Bet J. 
Macevičius, rašytojų s-gos 
sekretorius (tai ir politru 
kas) oficialioj apžvalgoj, 
kad ir pripažinęs šiek tiek 
trūkumų Mikelinsko apysa
koj, nupeikė Balsio kritiką, 
sakydamas, kad toje “socia- 
linės- estetinės analizės kri
terijai perauga i politinę fra
zeologiją ir tuo pačiu pažei-

Po $3: A. Ramanauskas,;!! 
Nevv Haven, Conn.. M. Šau
lys, Pittsgurgh, Pa., J. Savu- 
lionis, Miami, Fla.. J. Kali
nauskas, Phila., Pa., P. Sank,Į 
So. Boston, Mass.

Po $2: V. Šimkus. So. 
Boston. Mass., A. Padrik. E. 
St. Louis. Ilk, .N. Kamins, 
Detroit. Mich., M. Subačius, 
Kingston, Pa., F. Laučka. 
No. Abington, Mass., M. 
Strazdienė, No. Andover, 
Mass., O. Cibitienė, London, 
Ont.. J. Kazakaitis, Paneli,— Praėjusių metų pabai- 

libreta ir! goję, —kalbėjo Charazo- 
vas, aišku, kieno nors pamo
kytas ir pakurstytas, nes 
pats juk Mikalinsko raštų 
negalėjo suprasti, — “Per
galės“ žurnale buvo išspaus
dinta J. Mikalinsko apysa
ka “Trys dienos ir trys nak
tys“, kurioje autorius su už- 

Lietuvos Į JAV atvažia-! uojauta aprašo savo herojų, 
visuome-

(E)

ATVAŽIAVO AKTORĖ

A. KUBERTAVIČIENĖ

Iš
pramonės Įmonės ^liausi_ą VQ UetuVQS vaL,tvbin^ dra. nekenčiantį mūsų ----------

mos nusipelniusi aktorė An- n®s*. Tiesos laikraštis iš
zi> dabai mirusi upe Be gy-, Vainiūnaitė-Kuber- Partinn* Pozicijų davė tinka,
vybes. dvokianti. Pakrančių. tan;na V aimunaite Kubei atkirtĮ šiam paskviHui 
gyventojai nunuodytą žuviį tavicienė. C Je <elan.de o-Į nukreiptam prieš tarybinius 

ė vežimais ir tręšė lau-į na jos duktė, o Phiiadelphi- žmones. Negalima nematy- 
\ Žuvies žuvo šimtais, o į joje brolis. Be to. ji turi čia ti, kad panašūs kūriniai yra

vežė 
kus
gal ir tūkstančiais tonų. O 
jei kilogramas žuvies kaš
tuoja vieną rublį?.. Paskai- 
čiuokim ir pamatysime, kari 
yra už ką nusikaltėlius so-

džiamas mokslinis ir objek-j Pa-- T. Strazdas, No. Ando- 
tyvus kritikos charakteris“. I veG Mass.. J. Matijošaitis,

pavojingi mūsų jaunimo idė
jiniam grūdinimui.“

Tai grėsmingas apkalti
nimas ne tik rašytojui, bet 
ir “Pergalės“ redaktoriam... 

j O tie — kieti titnagai: A. nimo 
Baltakis, Justinas Marcinke
vičius — vardai., kuriems 
kandant net ir Charazovo 
dantys šiais laikais gali iš- 

* .... lūžti...
pokšniu buvo išnuodyti upė-į Antrojo pasaulinio karo— Mikelinskas jau ne pirm-l nių laikraščiu 
takiai, išnyko vėžiai. i291,oo(, civilinio karo — .

daug gerti bičiuliu.

dinti. Panašus likimas ištiko j 
Šešupę žemiau Kapsuko, i 
Ventą. Miniją... Nusiaubiant 
upes, pramonės Įmonėms 
dosniai talkininkauja che
minės trąšos. Daugelyje u-

KARV AUKOS

Štai tų karų. kuriuos ve
dė JAV. žmonių aukos:

T-.., A _ . • ,. , _ 214,938. pirmojo pasaulinioDel Sesupes tai kiek ve-h ~. .. 1 . t , - ■ karo — o3.402. Vietnamobau. iau šiemet, konkrečiai; . ..op,., i -.i •• ! (iki kovo 29 d.) —33,641,buvo kaltinamas Maniam-į TZ ... Korejos -?¥29’ revo iu-polės cukraus fabrikas. Da
bar Tiesa (kovo 21) prane
ša, kad Gamtos apsaugos 
komitetas iškėlė tam fabri
kui civilinę bylą valstybi
niame arbitraže, ir ten komi
tetui iš fabriko buvo priteis
ta 32.088 mbliai už nuosto-i 
liūs... Tas fabrikas jau ne, 
pirmą kartą taip baudžia-;
mas, bet negelbsti. Komite-! , wrr*ntas gi "liaudies“ ir fabrikas! LA,MEJO’ BET NEGALI 
taip pat “liaudies“. 32 tūks-į LAIMIKIU PASINAUDOTI 
tančiai mblių perkelta iš-
vienos liaudies kišenės i ki-l Ispanijoje loterijoj vienas 
ta, bet, anot rašytojo, upė asmuo laimėjo didelę sumą.

cijos — 4,435.1818 metų ka
ro — 2.260, Meksikos karo 
— 1.733, Ispanijos karo —
385.

Kaip matome, 
karas aukų skaičiumi jau y- 
ra ketvirtoj vietoj.

vistiek nužudvta, žuvvs iš«z ’
nuodvtos...

(E)

Long Beach. Calif.. R. Si- 
manauskas. Danielson, Con- 
nect., U. Patlon, Arnold, 
Pa., P. Ekelevich, Nevvark, 
N.J., A. Cross, Woodstown, 
N.J.

Prieš Macevičių partijos 
CK susirinkime pasisakė ra. 
dijo-TV viršininkas Janui- 
tis, o visiškai už Balsį, kaip 
jau pirma sakyta, — Čhara- 
zovas.

Turbūt, tik po kelių ar ke-i o.^0 Kazlauska:
liolikos mėnesių paaiškės, i ^emu*
kokios bus šio susirėmimo, ra’ Tillsonbui g, Ont.
pasekmes- j Po SI: Ų. Kieva. Garden J

Ta pačia proga Charazo- į Groves, Cal.. A. Sakelis,• 
vas priekaištavo Kaune lei-Į Worcester, Mass.. V. Gud-j 
džiamam “Nemuno“ žuma-!gis, Fort Johnson, N.Y., A. 
lui. “kurio puslapiuose“, e- i Alminauskas, Chicago. III., 
są, “kartais pasirodydavo i A. Mecelis, Sutton, West. 
silpni meniniu, ydingi idėji-! Ont., R. Tamalavage, Wor- 
niu atžvilgiu kūriniai“, ir cester. Mass., Ch. Klimka, 
neišliko sausa nė “Komjau? Chicago. Ilk, A. Drulis. 

Tiesa“
—“nušviesdama tokį svar-i tis, Worcester, Mass., J. Gaš- 
bų klausimą, kaip jauni-Į ka, Miami, Fla., Ch. Akucka 
mo
nai

OMAHA, Nebr. 68107. 5524 So. 32nd St. 
PARMA. Ohio 41134, 5432 State Road 
PITTSBURGH. Pa. 15222. 346 Third Avė. 
ROCHESTER. N.Y. 14621, 6S3 Hudson Avė. 
NEVV YORK. N.Y. 10003, 101 First Avė.
SAN FRANCISCO. Cal. 94122. 1236_9th Avė. 
SEATTLE. Wash. 98103. 1512 N. 39th St. 
SOUTH RIVER, N..J. 08882, 168 VVhitehead Avė 
VVORCESTF.R. Mass. 01604. 82 Harrison St.
TRENTON. N.J. 08611. 730 Libertv St. I.Y 9-9163
VINELAND. N.-J. 08360. Parish Hali. VV. Landi- A. 691-8423

f r“**************“****************** ******** ****.• **********

Į

TENAI NET GAIDŽIAI
NEGALĖJO GIEDOTI

Taip buvo senovės pajū
rio mieste Sibaris, Graikijos 
kolonijoj pietų Italijoje. 
Tas miestas, archeologų spė
jimu, žemės drebėjimo me- 

kuri, sakė, i Montreal,. Que.. P. Kisielai-j tu prieš porą su puse tūks
tančių metų prieš Kristų nu-

kartą “paimamas į ataskai-imo principingumo, spausdi- 
tą“. Jau praėjusį pavasarį' nant kaikurias medžiagas li

politinis švietimas, daž- Auburn, Me., J. Bireta, 
apsiriboja medžiagos, Manchester, Conn.. P. An- 

persispausdinimu iš centri-į sur, Tifton. Ga.. B. Params- 
Nėra reikia-; kas, VVashington. D.C., K.

Velbasis. Lemont, I1L, J. Ba
nys, Hollyvvood, Fla., B.

jis toj pačioj “Pergalėj“ pa-! teratūros. meno, etikos ir fi-' Mudenis, Worcester, MaSS
R. Jatulis, VVelland, Ont.,
S. Mazie. Providence, R.I.. 
J. Meliauskas. Verdun, Que.

skelbė novelę apie buvusio losofijos klausimais... žemu 
partizano su buvusiu stribu lygiu ir iš neteisingų pozici- 
susitikimą, ir partijai tas pa-; jų bandoma analizuoti atski-
sakojimas nepatiko. Tada j ru rašytojų ir menininkų kū- i J. Sisas. Brockton, Mass., 
vienas žinomas partietis] rinius.“ J. Bliūdžius, Milbury. Mass.,
"Lit. ir Mene“ išsibarė, ir; ajškOs komunis. T. Smith. Montreal, Que„

J. Paulauskas, St. Jean, 
Que., A. Tamkus, Worces-

(ELTA)

Vietnamo “o viskas pasibaigė Dabar į
praėjusio gruodžio Perga-1 • 1 J
iėj“ pasirodė tos “Trys die- J
nos ir trys naktys“. 60 pus.

kaž- 
“Tie-

lapių apysaka, kurią 
koks Antanas Balsys 
soj“ “į miltus sumalė“, kaip 
netikusią^ menuiiu. o ypač 
politiniu požiūriu. Mat, toj 
apysakoj yra parodytas ku-

LIET. DRAMATURGAIt
LATVIŠKAI

A. Landsbergio “Penki

bet tą bilietą jis buvo pavo
gęs, jo numeris yra žinomas 

i policijai ir, jei vagis ateitų 
j atsiimti laimėtos sumos, jis 
j būtų suimtas ir nuvestas Į 
kalėjimą. Kol kas jis nesi
ryžta savo laimikio ieškoti.

Mirė A. Ivanovas
Vilniuje balandžio 1 d. 

mirė Pabaltijo geležinkelio 
Vilniaus apygardos partinio 
biuro sekretorius A. Ivano
vas, gimęs Rusijoj, i Lietuvą 
atsikraustęs tik 1946 m. ir j 
čia. aišku, už veiklą Rusijos r
naudai, apdovanotas Raudo-’ si Brazilijos sostinė) miesto 
nosios žvaigždės ordinu, 3 vienoje plaukų kirpykloje 
medaliais ir garbės raštu. aiškioje vietoje yra toks pa’ 

lašas:
Nusipelnęs žurnalistas

nigas, ir parodytas ne taip, stulpai“ jau išversti į latvių 
kaip partija reikalauja ku-, kalbą ir buvo pastatyti To- 
nigą rodyti. Balsys kaltina ] ronto, Kanadoje, ir New 
Mikalinską, kad tasai “kuni-| Yorke.
go tiradoms“ paskyięs išti-l Kazio Binkio »Atžal .. 
sus puslapius, kad kunigas v iSvoi^Qe

NESIGINČYKITE SU 
BARZDASKUČIU

Rio de Janerro (buvu-

kalba apie surakintas lūpas, 
apie nebylio padėtį, kurioje 
esanti bažnyčia, į kunigo lū
pas esanti “sudėta visa Va
tikane besišliejančių reak
cingųjų klerikalinių emig
rantų propaganda“, ir visa 
tai esą palikta ne tik be tin. 
kamo, bet iš viso be jokio 
atsakymo...

*”'• Mlkalinskas buvo kaltina
mas, kad jis ir kito persona
žo lūpomis suformulavęs

. "Prašome gerbiamus kli-l "buržuazini, filorofų ir 
....Ui "ilgametę vaisinga entus barzdą skutant nesi-! propągandmlų' pažiūrą i 
žurnalistinę ir aktyvią visuo-> ginčyti su sk Utėju. Už jpio-1 "tarybinę visuomenę“. Kai
menių reiki,“ Mauiai Liu- vimGs tokiais atvejais''klr-’ t,n'me cituojamas toks pasi- 
beckiui suteiktas nusipelniu- ' pyklos administracija neat- aPie * visuomenę:
šio žurnalUto vardas. sako.“ 1 r’...jie (žmonės. E.) visi

kuris buvo išverstas į latvių 
kalbą ir pastatytas Rygoje 
dar prieš karą, dabar buvo 
pastatytas latvių gimnazijo
je Toronte, ir gimnazistai 
gastroliavo su tuo veikalu 
kituose Kanados miestuo
se — Montrealy, Londone 
ir Hamiltone.

A. Kairio “Diagnozę“ lat
viai pastatė Chicagoje.

Antano Rūko “Keturi ke
leiviai“ buvo pastatyti Lake- 
wood, Ohio, latvių gimnazi
joje.

ter, Mass.. A. Galinis, Wa- 
terbury. Conn., J. Mačionis. 
Mondsville, W. Va., K. Ka- 
zilas. Amsterdam, N.Y. K. 
Dulkys. Prince George, B. 
C., P. Jutelis, Sudbury, Ont.. 
Toleikis, Brooklyn, N.Y., J. 
Zautra. Lawrence. Mass.. P. 
Jurkštas, Dorchester, Mass.

Po S0.50: B. Nenorta 
Westfield. Mass.. L. Laurel, 
Johnson. Mont, V. Gečionis. 
Denver, Colo., K. Stankevi
čius, Cuddy, Pa., A. Savic
kas, Phila.. Pa.

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

Keleivio administracija

Pietų Amerikoj 123 mil. 
žmonių gyvena karinėj dik-

tatūroj ir 104 mil. turi dau 

Apie visus šiuos lietuvių giau ar mažiau demokratii- 
dramaturgų veikalus rašo ką tvarką.
latvių spauda Amerikoje ir_
Kanadoje.

skendo net į dabar nepasie
kiamą gilumą. Moskslinin- 
kai seniai ieškojo bet kokių 
pėdsakų, kurie patvirtintų 
legendą apie Sibario gyven
tojų tingumą ir prabangą. 
(Ir šiandien žmogų, kuris 
gyvena niekuo nesirūpinda
mas, visko pertekęs, išlepin
tas, vadiname sibaritu). Pa
skutiniuoju metu Amerikos 
ir Italijos archeologams e- 
lektroniniais prietaisais pa
vyko nustatyti to miesto tik
rąją vietą Taranto įlankos 
pakrašty (Pietų Italijoje).

Graikų rašytojai sako. 
kad Sibariso gyventojai vil
kėjo šilkus, gėrė vyną sta
čiai iš “vyntiekio“. Jie buvę 
dideli tinginiai, todėl kalba
ma, kad jie pirmieji išgalvo
jo naktini puodelį, kad ne
reikėtų nakties metu toli eiti 
“savais reikalais“. Apie ren
giamas šventes privaloma 
buvo paskelbti prieš metus,

Ar skaitei 

šias knygas?
Asmenų, dievybių ir did

vyrių VARDYNAS, paruošė 
Anis Rūkas, <59 puslapiai, 
kaina $3.00.

Du mediniai ir irys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Per giedrą į audrą. Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50.

Inicialai po tiku, A- Tūlio 
$3.75.

NULAUŽTA ŠAKA, tri
jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Va r ag ai tė-Petersonie- 
nė, 81 psl.. kaina S2.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

ŠVENTADIENIS Ųž MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17

kad .m°terys suspėtų pasi-[ noveiių> kaina $5>00> 
ruošti, užsakyti naujas suk- aNGLų KALBOS GRA- 
neles ir papuošalus. Is mies
to buvo išvaryti kalviai, 
skardininkai ir kiti “triukš
mingų“ profesijų amatinin
kai, kad nesutrukd.vtų ramy
bės. Net gaidžiams buvo už
drausta giedoti.

Sibariečių arkliai buvo iš 
mokyti šokti. Jau minėtieji 
graikai rašo, kad, kai 510 
metais prieš Kristų tą mies
tą užpuolė priešai ir jų ka

tatūroj, 12 mil. civilinėj dik-]va]erijaj sutrimitavus, siba
riečių arkliai pradėję šokti

Sibaris buvo užimtas ir. 
kaip sako legenda, nusken
do upės vandeny.

MATIKA, 215 psl., kieti vir
šeliai, kaina.............$3.50

NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
rUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario. 225 psl., kaina $5. 
RAŠTAI _ STRAIPSNIAI. 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina......... $3.00.
Amerikos lietuvių politika, 

parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-. kaina — 
$3.00.

v

elan.de
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

Parlamentarai sėdėjo tylėdami ir klausėsi karaliaus
į (kabakos) kalbos. Jo kalba buvo verčiama anglų kalbon, 
;o gubernatoriaus Cohen žodžiai — lugandos kalbon. Kai 
negrai kartais suplodavo delnais, tai ir būgnai lauke jiem 
pritardavo. Bet kai gubernatorius paaiškino, kad jo demo
kratinėms reformoms apmokėti turės būti Įvesti 1hokes_ 
eiai, tai susirinkimas suvaitojo, kaip maži vaikai nuo rykš
čių, o būgnai lauke užgriovė, tarytum perkūnija. Tai pro
testas! Ir kaipgi neprotestuoti? Pirma jiems aiškinta, kad 
demokratija pagerins jų gyvenimą, o dabai pasirodė, kad 
ji apkraus juos mokesčiais...-

Posėdžiui pasibaigus, Bugandos kabaka pakvietė 
aukštesniuosius viršininkus i savo karališkus rūmus vai
šių. Bananų vyno nebuvo. Tarnai nešiojo tik pončą. Mo
terys sėdėjo ant žemės, basas kojas uždengdamos plačiais 
savo sijonais. Kabakos žmona (karalienė) turėjo prie sa
vęs jauną dukrelę. Kai mergaitė buvo pristatyta vienam 
iš svečių, tai ji netūptelėjo, kaip tai priimta pas europie
čius, bet atsiklaupė prieš vyrą. kaip prieš Dievą.

UGANDOS NEGRŲ SUKILIMAS

— Tegul bus pagarbintas. 
Maiki, su tavo atsakymu: 
ant amžių ir Amen!

— Mano atsakymas, tėve, 
bus ne ”ant amžių *, bet la
bas vakaras!

— Gerai ir tas, Maiki, ba 
su Velykom prasidėjo geros 
naujienos. Kai tu skaitai 
tiktai knygas, tai gal ir neži
nai, kad Vietname jau bai
giasi vaina, susilauksim pa- 
kajaus.

— Žinau. tėve. žinau.
— Nu, tai maladėc, kad 

žinai. Gal ir porčapas atpigs
— Turėtų viskas atpigti, 

jeigu iš tikrųjų karas bus 
baigtas.

— Sakai, "jeigu”. Ar tai 
tu dar nėšiui ?

— Kol kas, tėve, reikalas 
dar nelabai aiškus, nors ži
nios iš Washingtono rodo 
kad prezidentas Nixonas 
rimtai ieško taikos. Wa- 
shingtone spėjama, kad jau 
šių metų pabaigoje Ameri
kos kariuomenė pradės grįž
ti namo.

— Ale kaip bus, Maiki 
kad Vietnamo komunistą' 
dar nesumušti?

— Žinios sako, kad nau
jas mūsų prezidentas yra 
nusistatęs karą baigti dery
bomis, o ne ginklu.

— O kaip tu rokuoji, ai 
komunistai padės savo zbra 
jų, jeigu Amerikos vaiskas 
pasitrauks?

— Šituo klausimu, tėve. 
Amerika veda slaptas dery
bas su jais. Ji nori, kad ii 
Šiaurės Vietnamas ištrauktų 
savo kariuomenę iš Pietų 
Vietnamo, kur iki šiol ko
munistai stengėsi nuversti 
generolų diktatūrą. Ir sa
koma. kad komunistai jau 
nusileidžia, nes gerai su
pranta, kad Amerikos jie 
nenugalės. O karo tęsimas 
jiems labai brangiai atsiei
na, praryja daug žmonių ir 
išteklių.. Iki šiol jie galėjo 
laikytis, nes sovietai juos 
remdavo, per Kiniją siųsda
vo ginklų ir maisto. Dabar 
tokių siuntiniu Kinija jaut

— Tai yra Pietų Vietna
mo žmonės, kurie kovoja 
prieš militaristų valdžią ii 
prieš amerikiečius, kurie tą 
valdžią gina. Partizanai tu
ri ir savo organizaciją, kur 
vadinasi Krašto Išlaisvini
mo Frontu, o partizaninė to 
fronto armija yra vadinama 
Viet-Kongu. Frontui vado 
vauja komunistai. Ji remia 
ir Šiaurės Vietnamas, kuri 
valdo komunistai. Dėl to A- 
merikos bombonešiai iki šiol 
šiaurės Vietnamą smarkiai 
bombardavo, tik buvęs pre
zidentas Johnsonas peniai 
tą bombardavimą sumažino, 
norėdamas, kad ir komunis
tai sumažintų savo kare 
.eiksmus. Taip prieita prie 
taikos derybų, kurios iki šio] 
yra vedamos Paryžiuje. Be; 
ose derybose delegatai ne-

Seniau Uganda buvo žinoma kaip ramus ir švelnus 
lelijų kraštas, bet 1945 metais jau prasidėjo riaušės, ir mi- 
nisteris pirmininkas buvo užmuštas. Bruzdėjimas turėjo 
ekonominio ir religinio pobūdžio. Pradėta priešintis bal
tųjų Įvestai baudžiavai ir muštis dėl dievų bei šventųjų, 
kuriuos negrams bruko baltieji misionieriai. Pradėjo kilti 
juodasis nacionalizmas — juodųjų neapykanta baltie
siems. Uganda visada buvo juodųjų kraštas ir norėjo toks 
pasilikti, o įsibrovę balti atėjūnai išgrobstė geriausią 
krašto žemę, sudarė savo valdžią ir pradėjo vietinius gy
ventojus išnaudoti. Juodžiai bijojo, kad tie neprašyti sve
čiai galų gale visiškai juos pavergs.

Britai juos ramino, kad tokių tikslų jie neturi. Ir iš 
tikiųjų. pradžioje britai elgėsi atsargiai, štai pavyzdys. 
Vienas jaunas juodųjų nacionalistas pradėjo organizuoti 
streikus kasyklose ir kurstyti negras prieš anglų valdžią,

ypač prieš gubernatorių Coheną. Belgų ai portugalų kolo- 
’nijoj toks agitatorius būtų tuojau areštuotas ir, galbūt, 

j (Sušaudytas. Bet anglai paskyrė jam stipendiją lankyti 
• 'Cambndge io universitetą ir išsiuntė Anglijon. Tuo būdu 
jie pašalino nepageidaujamą maištininką ir tikėjosi pada- 

! ryti iš jo naudingą sau agentą.
V iš dėlto juodųjų nacionalistų bruzdėjimas prieš eu-; 

ropiečius nenurimo. Didžiausias subruzdimas prasidėjo 
1963 metais, kai Anglijos kolonijų ministens Lytteltonį 
savo kalboje Londone pasakė, kad rytų Afrikoje reikia j 
sudaryti trilypę kolonijų federaciją, sujungiant Keniją, Į 
Tąnganyką ir Ugandą. i

Londone šita jo kalba didelio Įspūdžio nepadarė, bet 
Ugandoj, ypač jos didžiausioj provincijoj Bugandoj, kurią 
dar tebevaldė karalius, kilo didžiausias triukšmas.. Mat. 

į čia įsivaizduota, kad siūlomo j federacijoj Uganda bus 
"nuskandinta“' — išnyks jos ir vardas ir veidas.

Bijodams tokios galimybės, Bugandos kabana (kara
lius) pareikalavo savo karalystei visiškos nepriklausomy
bės pripažinimo, nepaisydamas, kas atsitiks su likusia U- 
ganoa. Ir jis atsisakė su gubernatorium Cohenu kooperuo
ti. Tai buvo ne tiktai Cohenui afrontas, bet ir Anglijos ka
rališkos valdžios įžeidimas.

Cohenas neturėjo kitos išeities (taip jam rodėsi), 
kaip tik pašalinti Bugandos kabaką sau iš kelio, nors in
telekto atžvilgiu abudu buvo lygūs, abudu lankę tą patį 
universitetą Anglijoje, gal tik tiek skirtumo, kad Cohenas 
buvo žydas ir dabar ėjo Ugandos gubernatoriaus pareigas, 
o kabaka buvo kilęs iš laukinių ir dabar vadinosi Bugan- Į 
dos karaliumi.

Taigi 1953 metų lapkričio 30 d. gubernatorius papra
šė kabaką atvykti į jo raštinę ir pasakė: "Tamstos valdžia

Pirmasis Anglijus lordas negras 
su savo žmona.

Poezijos knygos

monstracijų jau netrukdo, angliškai, bet as išverčiau 
Krašto armijos vadovybė ne-! lietuvių kalbon. štai: 

išsiuntinėjo kariuo-seniai
Į ? menių vadams paaiškinimą, . .......................

kad kareiviai naudojasi' dediesi esąs aukščiausias vi- 
konstitucijos garantuojamo
mis teisėmis taip pat, kaip 
ir visi piliečiai. O federalinis 
teisėjas Wvzanski Bostone.
nusprendė kad naujokų ė-i ras^ laimingą amžiną gy 
mimo įstatymas yra priešin-1 n^rn^- Esą, todėl mes turime 
gas konstitucijai ir turėtų'^ye gprti ir garbinti, nors 
būti pakeistas arba panai-būtų, žinoma, saldliežu- 

. , kintas nes juo remiantis ' vavimas n veidmainystė. Ir,
galėjo susi Kalbėti, t-»dei m e-1 kariuomenėn’vra imami iri^0- mes turėtume nesigai- 
zidentas Nixonas pradeje^ • n>ių -ąžinė nedidžia i^ti tau savo aukų, nes tokią 
siekti taikos kitokiu bu<lu. ’ užmušti. Ir laikraš- i kyšininkystę ir papirkimą ii

— Ale ką jis padarys sv) čiai skelbia ilgiausius straip- mūsų politikieriai labai 
Pietų \ ietnamo generolais J sniu«. kuriais aiškinama, mėgsta. Bet tu. Dieve, gat 
Kurie turi savo rankose vai-j kad karas yra didžiausia nenoiėtum taip žemai nu 
Ižia ir sako. kad komunistę - piktadarybė. Jeigu vieno' smukti, ai gi noiėtum? 
neįsileis: o komunistai sako j žmogaus užmušimas yra i
ta valdžia nieko neatsiovau | baustinas nusikaltimas, "tai "Praeity tu. Dieve, ture- 

penkių užmušimas yra pen- Ja’ daug darbo, kol sukūrei 
kiskart didesnis nusikalti- dangų ir žemę. Bet dabai 
mas: šimto užmušimas vra Jau n^ra kas tau veikti. Mes 
šimtą kartų didesnė nuode-i apkeliavome žemės rutulį ii 
mė, o karas — didžių di-i išmaišėm dausas, sužinojom 
džiausiu piktadarybė! Vie- Yįsus žvaigždžių vardus ii 
nu žodžiu, iš visų pusių pra- žinom, kad viskas padaryta 
dėjo pūsti prieškariniai vė- Serai ir gerinti nieko nerei- 
jai.

— Nu, tai dabar, Maiki. 
mudu turėtume sukalbėti 
poterius ir pasakyti: Amen.

— O ar tėvas moki pote
riu:/

ja ir turi eiti sunims šiene 
niauti. Tikroji valdžia tur' 
būt jų pastatyta. Nu, o ka 
nei viena pusė nenusileis 
tai kas tada bus?

— Aukšti Washingtone 
valdininkai sako, kad prezi 
Jentas Nixonas reikalausią? 
Pietų Vietnamui tikro apsi 
sprendimo: kaip žmonės nu 
balsuos, taip ir turės būti 
nežiūrint, ko nori komunis
tai ar generolai. Bet šiaip ai 
taip. o Amerikos kariuome
nė vistiek būsianti iš Viet
namo ištraukta.

— Nu. tai Amerikai bu? 
džiaugsmo!

— Didelis džiaugsmas, 
tėve. Jau Velvkų išvakarėse 
Amerikos didmiesčiuos pra
sidėjo milžiniškos demonst
racijos už taiką. Nevv Yor- 

■ ke, Chicagoj ir kitur r de
monstravo tūkstančiai žmo
nių. Net kariuomenei nasi-

nepraleidžia. Todėl sakoma j 1 eiskė agitacija PŲe!' Yal a*
kad Maskva pataria šiaurės p P°g’ indy yra leidžiami sep- 
Vietnamui taikytis. Ji siū-įAv™ laiHraštėhai kūne 
lanti susitaikyti lygiomis. Į smerkia karas ir kritikuoja 
nekaltinant nei Amerikos • reakcinę kariuomene? vy- 
intervencijos, nei partizanu* b?* taikom šahnin-
j.a,.o ‘ j kai pasidarė drąsesni, de-

—’ O kas tie partizanai? monstnu.ja, ir valdžia de

"Viešpatie brangus! Tu

TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU, 
eilėraščiai, parašė Pranas

pasibaigė, ir tamsu jau nebe karalius“. Ir tuojau jis buvo; Imsrys. 40 psl., kaina $1.- 
įgrūstas į lėktuvą ir išsiųsUs Londonan. Negavo progos1' VAKARĖ BANGA, lyri
nei su saviškiais atsisveikinti. Jo 350 svaių sesuo, išgiidusi, Į^a, Gražina Tulauskaitė, 
kad jos brolis nuversUs nuo sosto, krito negyva. • 127 pgi., kaina $2.00.

Likę be savo karaliaus, Bugandos negrai ėjo iš galvų. ■ AUKSINIAI RAGELIAI, 
Jie negalėjo įsivaizduoti, kaip reikės gyventi be karaliaus. lyrika, Pranas Naujokaitis’ 
Anglai siūlė jiems naują kabaką, bet jie nepriėmė. Jiems 64 psl., kaina $2.00. 
rodėsi, kad jų karalių dinastija yra jau nutraukta ir; EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
naujas kabaka jau nebūtų karališkos kilmės. | Steponas Strazdas, 159

Įniršimas prieš Angliją buvo toks didelis, kad juodų-i psl., kaina $2.50. 
jų seimas atsisakė priimti net Anglijos karalienę Elzbietą1 ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
Ii, kai 1954 meUis ji buvo nuvykus Ugandos aplankyti. i Vaitkus, 86 psl., kaina 

Tuo tarpu Londonan ištremtas jų kabaka įsitaisė ge-' $1.50.
resnį gyvenimą, negu turėjo savo karalystėj. Jis apsigy- METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
veno ne kalėjime, bet gerame viešbuty, ir Anglijos iždas ruolis, 176 psl. kaina $3. 
kasmet mokėjo jam po 8,000 svaių sterlingų, kai Anglijos GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo- 
svaras buvo veltas 4-rių Amerikos dolerių. j nas Mekas, 32 psl., kai-

Pagaliau anglai tiek suminkštėjo, kad paskelbė, jog na
sutinką nuvežti kabaką Bugandon atgal, jeigu žmonės te- DERLIAUS VAINIKAS, J. 
nai jo nori ir jeigu sutinka priimti demokratinę ir konsti-' Mikuckis, 359 psl., kaina 
turinę santvarką. Į *2.50.

Gubernatorius Cohen pranešė Bugandos seimely, kad P? Almantas
Į priėmus konstituciją bugandėnai galėsią apsispręsti, ir pa-' Mackus, 64 PSI~ kaina $3.

sų krikščioniškų religijų ii 
tikėjimų valdovas. Jos skel
biasi, kad, jas praktikuo
jant. po mirtie, garima su yausė, ar jie nori ištremtąjį kabaką grąžinti, ar rinkti jo SIELOS BALSAI, J. Smals- 

vieton kitą? Jis nebaigė savo pranešimo skaityti, kai sei-' korius, 221 psl. kaina 75 c. 
me kilo didžiausias triukšmas ir rėkaudami šeimininkai VYNUOGĖS IK KAKTŲ- 
iškriko. Gubernatoriaus automobilis lauke buvo akmeni- į ?AI, Julijos Švabaitės ei- 
mis sudaužytas. j lėrascn* nnkmys, 96 psl.,

Vis dėlto konstitucija buvo priimta ir ištremtasis ka-i kaina,$2.00.
baka sugrąžintas. Netrukus Anglijos inžinieriai pakinkė! SIDABRINĖS KAMANOS, 
Nilo aukštupį ir įrengė Ugandai hidroelektrinę, kuri kai-‘j Kazio Bradūno eilei a»cių 
navo 22,000,000 svaių sterlingų ir pagamina 150,000 ki- premijuotas rinkinys, 94 
lowatų elektros.

1962 metais Uganda tapo nepriklausoma valstybe ir 
Įstojo Anglijos tautų bendruomenėn (Commonwealth of 
Nations) lygiu nariu.

Uganda turi 93.980 ketvirtainių mylių teritorijos 
ir (1962 m. apskaičiavimu) 6,845,000 gyventojų. Kalbos: 
anglų, bantų ir ”swahili“ (Arabų kalboj swahili reiškia 
pakraščio kalbų mišinį).

* (Bus daugiau)

kia. O jei kas pagenda, tai 
jau mes patys mokam patai
syti. Jei dantys ištrupa ai 
pradeda skaudėti, dentistas 
Įdeda naujus, kurie nei 
skauda, nei trupa. Jeigu ku

li1 Vot pasakė! Juk uote- rio širdis pagenda, daktaras 
Įsiuva kitą. Žmogus, netekęs 
regėjimo, gali gauti akį iš a- i 
kių banko ir vėl gali matyti. 
Tik vieno dalvko dar mes

rlūs kalbėdamas aš ir Ame
rikon atvažiavau.

— Bet tai buvo senoviški
poteriai. , , . .

— Maiki. poteriai yra tik ^erno^a7?e.7~ tal.,PriEJ 
vieni: nėra nei senoviškų.! žmonių širdis meilės Todėl, 
nei naujovišku. Jessa! i tu’ D’eve- esl dar gy_

— Per Velsas, tėve, bu.; va?' ~ f JaU
vo paskelbti visai nauji. 1 ,r*?' “

Kur0 tal padarvk stebuklą, pripil.
Teletizijoj, tėve, Sulli-i .žmoniM. ™<lis

kad jie vieni kitus mylėtų irvano progi’amoj.
— O kas tas Sullivanas? 
— Jis turi televizijoj pro

gramą, kurioj buvo pasakyti 
tie poteriai. Ar nori pasi
klausyti t

•— Noriu.

z
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BUVO $4, DABAR 11K $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

nežudytu vieni kitų bepro
tiškuose karuose. Oi. Dieve, 
susimildamas sustabdyk tas 
beprasmiškas skerdynes. A- 
men!“

— Ne, Maiki. aš tokių po-1

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS

636 Broadway

So. Boston, Mass. 02127

psl., kaina $2.
RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps!, 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasio

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... S2.50.

PLAUK, MANO LAIVELI,
Petro Segato eilėraščiai,
111 psl., kaina......... $2.00
SU DAINA, 392 liaudies 

dainos ir kaikuriu autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Surinko Gražina šimkonie- 
nė, 128 mažo formato psl., 
kaina $1.00.

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina Šimukonie- 
nė, kišeninio formato, 351 
psl.. kaina $2.00.

JUK NETURITE?

Petronėlės Oriniai te S ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ją galite 
gauti už $2.00.

ŽEMĖLAPIAILIETUVOS
žemėla-Turime Lietuvos 

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(dieninis).

— Poteriai buvo pasakyti; torių nekalbėsiu. Gudbai. r tupėtu i lutu

i
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Napalys darbas 
dirba

(Tęsinys)

Napalys ir tai matė: jis visa matė ir atspėjo, ir šūk-s 
telėjo. pabaidydamas ranka:

— štiš, miego perekšle !~ k
Ir mergelė, lyg šūviu šauta, išnyko atgal i svirnelį.
Štai, vištelė peranksti išsiruošė lesinėtų. Norėtų kapt

kapt, tik mieguista dar nieko nemato ir dvakinėja, it 
anoji senelė.

Ir ima Napalį juokas, kad jis, arkliukas, žvirblelis, 
mergaitė, senutė, vištytė, visi tokie panašūs miegyklai; 
lyg vardais tesiskirtų, o ne^yeislėmisj- lyg tikęeikętų jų 
kalba prakalbėti, ir visi jie vienodai atsakytų, taip pat 
jaučią, tuo pat esą susisieloję, tuo pat džiaugiąsis.

Ak, kaip gamtos mokama visa pinti į vieną vienumą!
Dirvoje Napalys užkabino uz brankto valkčius. Na! 

Arklelis stipriai patraukė; galingai veža pečiais; noragas 
siekia tokią lygią, vienodai storą, vienodai plačią velėną.
Ji lygiai gula ant kitos, pirmiau atvei-stos velėnos. Ne 
gula. tik šliejasi. Napaliui rodos ir ji pajuntanti rytmetį, 
nugaluojanti nakties miegą ir jau linksmiau ima gerti 
šilimą, kol nepradžius kiaurai ir neims trupėti išpurenta.

O paskui jį, artoją, špuokiukas gakt gakt, vabalėlius 
rinkdamas. Šunelis Pilkis paliuokomis, sva v alingai šoko 
ant mėlynai spindinčio paukščio. Paukštelis plast-plast- 
plast tol tol. bet tąja pat vaga.

— Pilki, ar pasiutai! Na, ką tau blogo darė mūsų so
delio švilpikas? Ar tau negėda? Juk tų vabalėlių tu vis 
tiek neėsi. Jų nė nerasi. Kas kita mėšlavabalių ar karkia, 
balių vikšrai. Tie. bra, geri: trumpi, stori, kaip slyvos; 
kieti ir riebūs. Yra ko pakramtyti ir už dantų lieka. Tik 
jų pasirankiosi rudenį, kai imsime pūdymą ar bulves arti.
O dabar jų nėra. Supranti. Pilki?

Napalys burduliuoja, Pilkis supranta. Ima aplink 
šokinėti, taikydamas pirmutinėm įsikabinti į turėkles. 
Bet gauna atkala ranka per ausį.

— Eik šalin, dykini! Man ne laikas su tavim prasidė
ti. Ot, palauk, paleisiu pasiganytų, tai pažaisiva...

Pilkis ir tai supranta; pakrato galvelę ir šaute nušau
na paežiu, ten pasergėjęs kiškelį liuoksint ir striksint.

žlia-žlia-žlia-žlia šykščiai piyšta velėna, verčiama 
nuo susigulėjusios, sutryptos žemelės. Rodos, kad vienodai 
nuobodus darbas. O ne! Žiūrėk, koks gamtos įvairumas.

Ir Napaliui negaili, kad nutraukė dalį miego.
Eina į šv. Joną. Pats malonusis laikas, šilta. Napa

lys, kaip ir kiti žmonės darbininkai, baltuoja vienais marš
kiniais. Dirvos stovi javų mūru. Pievelės paantvalniai, e- 
žios, — visa, kas tik plūgų nepaliesta, storai užsinešę tar
pia žole. Napaliui rodos tai vienas pačių angelų sudary
tas bukietas

Pačiais pažemiais duknomis paklota storai, tirštai 
sužėlusi pievažolė. lyg tankiai eželine vilna avikailis. Tik 
kur gražiau, neg kai žmonės susidaro kreželį puikių pui 
kiaušių žiedų, o pakloja jiems — rudų samanų. Ne vaizdi 
ta pievažolė. bet ji tikroji gyvulėlių stotis^ Lyg artojų 
darbo vaisiai — visai valstybei.

Aukščiau iš tankyno linksmai kiša raudonas ar bal
tas savo galveles sveikatingi dobilai ir atsidėję klauso, 
kaip pašnibždomis šneka gretimieji jų kaimynai skelta- 
širdžiai žvaginiai, anksti pražystantys, greit ir vystantys. 
Padžiūvusių, visą laiką nenukrentančių širdelių kankale 
lių kekės žvanga, bet vėjeliui papūtus.

Napalys stebisi, kaip tai visų kraštų lietuviai galėjo 
pajusti ”žolę“ — "žvangant“: aukštaičių — žvangučiai, 
žemaičių — žvaginiai. Juk žvanga tik metaliniai daiktai. 
Napalys tiria kiekvieną augmenėlį skyrium — nė vienas 
nežvanga; o brendi per juos, vilkdamas kojas, žvanga 
sausu ir balsiu balsu. Jis prikrenta prie žemės, vėjeliui 
pučiant, ir aiškių aiškiausiai girdi visą pievą — skambant. 
Taip, lietuvių esama muzikalių: žolė turi sav$ metalinį
baką. kį 1 >

Į pačią viršūnę pasistiebęrpilnsĮkūhddki BUboMai. 
šluotabarzdžiai Šiukštai, smilgos, drebančios ašarėlės, čia 
pat ir karčiasultės neėdamos les
tai ant skėstų šakelių išmėtyti žiedeliai, nors geltonuoja 
skaisčiai, tačiau nėra akim malonūs. Pikta ant jų už gyvu-; 
lėlius, kam jiems skanių skanesnį pašarėlį apkartina.

Geltonosios — lyg atkaklus nenaudėlis. Visi jo ne
kenčia. Visi į jį neprietelingai žvilgsi. Gi jis išsižergęs ne
gražiai, jsispręs stačiai ir stovi, lyg tyčiodamasis.

LEIVlS, SO. BOSTOH

Jaeųusliae OnasSieaė (kairėj) ir buvusi jos anyta Bose 
Keaaedieai eina apsipirkti, atvykusios Oneusio jachta

Esu lietuvaitė, gyvenusi 
Lenkijoj. 1960 metais Len
kijoj ištekėjau už lenko. 
Prieš tai buvau ištekėjusi už

flaskefl Karpis ii Skokie, Ilk, kuriam pirma buvo įsodin
ta ptetikkte Širdis, o po 63 valandų kito žmogaus Širdis, 
mirt trumpai su ja tepagyvenęs. Tai buvš HousU 
čia jį tanki žmona.

iVLi'
j’ji

Kazys’Ahlnt

PAVASARIŠKA- » . S i
Pradžiūvo darbeli*. Diegai pinavijų 
H ž*nės rausvoeais galvutėmis lemia. 
Pa kluoną bėgioja marguojanti fekhda 
žalų ir pattą drūtasprandžhf galviją, 
Apvilkta plačia rudine piemenaitė 
Pakluonėmis karves gainioja ir griūva, 
Kelnipkites lig kelk) vaikai atsiraitę 
Suvirto veikoje j

rantas ii svirno išėjo,
Ir Margis, užlipęs ant priesvirnio, rangos, 
kr kvapas gaivinantis priešpiečių vėjo 
Srovena j trobą pro atdarus langus.

jauku ant krūtinės,
širdie tą pavasario gandą, 

ii žemės jau'
PraŽyatuoj ir gėlės imiikuos

t < t ! ».>

KUpsaus ir tylių, Spindelių

Irgirūdas lyf ošia kąžkur tolumoje. 
Ir rauda pakluonėj pargriuvus

ir verkti, ir

Teises patarimai

M. kvsikaaskaa, Attsmey at Lsw, 
Co-operative Bank Plūs 
1864 Centre Street 

0213k
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Advokate M. tvoiksaskisat netiks 
ky ti | K«Wvb sfcaityteję Um 
įsikalsi*. Tlt ktansisuU tari būti bsodn* 
teforamdaio pobūdžiu. Klauttiaa Ir U 
sakymus ^ausdintiisis &iam« skyriuje 
Latefce telkia pąMMį 
•kaitytoje |
Klaustam praūome1: slysti teste* '

Rusaite verkia prie ka- 
Meksikoje. kur. įvykus 

sprogimui, užgriuvo 156 anglia
kasius. jų tarpe jos tėvą. du bro
lius ir du svainius.dininkus ir mane apskųsiąs 

kad aš, Lenkijoj būdama, 
turėjau reikalo su komunis
tais.

Tai yra grynas melas, ii 
f mano vyras žino, kad tai ne-lietuvio, bet jis mirė ir aš>is bž kai 

pasilikau su maau vaiku. ; jrodyti, Aš 'net byau 
1 '‘Su antru vyru iš pradžių vo advokatui apie tai paša
sugyvenom neblogai. Jis dir- 
■bo ir aprūpino mane ir vai
ką. 1961 metais mes nutarė-

j ii
ir«.-

Ir linksma, kad senb, skrandai* apsikrovęs, 
Jau lopo sodelio suirusią tvorą.

kyti, nes jis yra amerikonas 
ir gali patikėti, kad aš turė
jau reikalo su komunistais

me emigruoti į Ameriką. | ir mane dar gali iš Amerikos 
Vaiką palikau su savo moti-* išvyti. Kur aš, ligonis, ding- 
na Lenkijoje. Mes žadėjome čiau Lenkijoje, kur vaistų
vėliau atsiimti ir vaiką.

Atvažiavome ir apsigyve
nome Chicagoje. Abudu su
siradome darbų ir pradėjo
me kartu taupyti, kiek galė
dami.

Praėjo treji metai. Mano 
vyras pradėjo dažniau išger
ti su draugais ir vis mažiau 
taupyti. Man prisiėjo pirk
ti maisto ir kitų būtinai rei
kalingų daiktų. Dirbau sun
kiai ir namuos ir fabrike.

1968 metais pradėjau sir. 
guliuoti. Tai mato krūtinę 
skauda, tai galvą, ir aš vis 
būdavau pavargusi. Nuėjau 

t pas daktarą. Jis man patarė 
paimti mėnesį atostogų ir 
pasilsėti.

Pasikalbėjau su vyru tuo 
reikalu. Jis buvo labai nepa
tenkintas ir piktas. Sako, ką 
tu manai, aš vienas dirbsiu 
ir tave išlaikysiu? Jei nori 
savo "benkartą“ atsivežti, 
turėsi pati susitaupyti užten
kamai pinigų, kitaip aš ne
pasirašysiu. ir t.t.

Tęsiau darbą, bet sveika
ta vis darėsi prastesnė. Ga
lų gale sukritau darbe, ir 
mane nuvežė ligoninėn. Ten, 
padarę visokius tyrimus, 
pasakė, kad aš turiu neišgy
domą ligą — sklerozę. Dak
taras apie tai pasakė ir ma
no vyrui.

Grįžusi namo, vyro nebe
radau. Jis išsikraustė. man

trūksta ir uždirbti centą yra 
sunku, ypatingai iš Ameri
kos grįžusiam žmogui. Gal 
net ir jie manęs neįsileistų? 
Juk aš esu ligonis ir darbui 
neužilgo nebetiksiu.

Labai prašau Tamstos pa
tarimo. Esu viena, nesveika 
ir nežinau, kur ieškoti pa
galbos.

Žmona

Illinois.

Atsakymą*

Tamstos vyras, mano nuo
mone, netari jokio pagrindo 
(grounds) skyryboms gauti. 
Iš kitos pusės. Tamstos ad
vokatas neturės sunkumų 
gauti teismo sprendimą 
Tamstos naudai: "separate 
support“ pavidale arba ”di- 
vorce“ — skyrybų prašant, j

BUVUSI KENNEDIENĖ 
KEIS TIKĖJIMĄ

Jacųueline Kennedienė, 
kai ištekėjo už graikų orto
doksų tikėjimo su pirmąja 
žmona persiskyrusio turtuo
lio Onassįo, nusikalto Ro- 
mos katalikų bažnyčiai, to
dėl jai uždrausta naudotis 
tos bažnyčios sakramentais.

Dabar Pietų ir šiaurės A- 
merikų graikų ortodoksų 
tikėjimo galva viešai pasa
kė. kad Onassienė gal perei
sianti į graikų ortodoksu ti. 
kėjlma, jei kataliku bažny
čia neatleis jos "nuodėmių“.

NAMIE GALI DARYTI 
KĄ NORI

JAV aukščiausias teismas 
išaiškino, kad savo namuose 
galima laikyti ir naudotis 
pornografine (nepadoria) 
medžiaga. Teismo aiškini
mu, konstitucijos pirmasis 
papildymas sako, kad vals
tybė nesirūpina, kokias kny
gas skaito ir kokius filmus 
žiūri pilietis savo namuose.. 
Visas mūsų konstitucinis pa
likimas neprileidžia, kad 
vyriausybei būtu duota tei
sė kontroliuoti žmogaus 
mintis, teismo vardu pareis- 
kė teisėjas Marshall.

Vyras yra Tamstą "pali
kęs“ (deserted), o ne Tams
ta jį. Vadinamojo "separate 
support“ atveju ar "devor- 
ce“ atveju, teismas įsakys 
Tamstos vyrui mokėti Tams
tai tam tikrą savaitinę arba 
mėnesinę sumą pragyveni
mui.

Tamsta turi teisę būti vy
ro išlaikoma. Vyras taip pat 
bus "atsakingas“ už Tams
tos gydymo išlaidas dabar ii 
ateity.

ŽMOGAUS KŪNAS 
TEVERTAS 79 CENTUS

Dr. A. J. Gussenas rašo 
Tėvynėje, kad žmogaus kū
ną sudaro 6 cheminiai ele
mentai (vanduo, proteinai, 
riebalai, mineralai, krakmo
las ir vitaminai), kuriuos 
randame ir maiste. Visa tai 
krautuvėje perkant kainuo
tų 16 dolerių. Bet pavertus 
žmogaus kūną i sudedamuo
sius cheminius elementus, 

79

Nukalėti nenukalės: perteta šakelių, perskysta lape
lių. Bet savo žiedu iš tolo žiūrintiems tikrai uždengia kitų 
varsų įvairybę. Ir sakoma: pieva geltonuoja, ne margu
liuoja. Napalys šiemet rengiąs anksti nukirsti pašvenčius, 
kol geltonosios neišbėrė savo sėklų. Sako, bene bus jų 
kitą: vasarą mažiau. , sv- ’

Rengias naikinti. Gi kol yra, laimina ir jas. džiaugias 
Hr jdnris. Niaugi Dievas be reikalo būtų jas padaręs? Gal 

ir jų reikia gamai varsų, sudarant vieną ištisą Dievo bu.

, Jesapt ligoninėje. Pradėjau 
visus pažįstamus klausti, kur 
jis yra. bet niekas man ne
pasakė. Grįžau į darbą, nes 
daktarai patarė dirbti, kol 
galėsiu. Tuoj po to, kai nuė
jau į banką pinigų pasiimti, 
pasirodė, kad vyras yra išė
męs du trečdaliu mūsų kartu 
sutaupytų pinigų. 0 jis pats 
lyg į vandenį įkritęs: jo nė
ra ir nėra.

Prieš keletą mėnesių ga
vau laišką iš teismo, kad vy
ras nori su manim išsiskirti. 
Aš labai supykau. Nutariau 
jam skyrybų neduoti. Aš esu 
ligonis, ir man reikalinga jo 
pagalba. Pasiėmiau advoka- 
tą^’r.j} paprašiau ginti ma
no bylą.

Vieną vakarą atbėgo pas 
mane mano vyras ir sako,

kietą — pievą.
Gi kuo geresnės už geltonąsias taip pat geltonos jau

čio purpuolės? Nebent kad jų žiedai didesni; ir ne tokie Į advokatas jam žade-
. skysti. Arba stabarai arkliadanciai. Jų, kad ir negardžiai, ■ į® divorce , kad, gir*
I nesuėsi — tokie mediniai. O šaknį dėjto leidžia storą, sta- jį J.0*11!

Ir ką gi ma padarysite? Aš noriu nusispiauti ant vi- čiai gilyn. — tikra ąžuolo karikatūra. O sausų pelažfedžių LT Jel *2 
SOS grąžtas jūsų sutartinės! Stovėsiu, veisiuos ir dar jus — ištisos šluotos. Daug jų čia reiktai Ar nematėt? ! JjĮ* dolerių- kitaip, — jis
nukalėsiu. Į (Bus daugiau) nueisiąs pas imigracijos vai

Papasakok Tamsta save

S
dvokatui apie vyro 
imus“. Taip grasinti yra 
žemas, biaurus ir smerktina? 
elgesys. Teismas turėtų apie 

tei būtinai žinoti. Vyras no 
ri Tamstą išgąsdinti ir, pasi
naudojant Tamstos išgąsčii 
bei baime, priversti Tamst' 
sutikti su jo siūlomomis są 
lygomis. Toks elgesys yr? 
tolygus šantažui (black 
mail). ir teismas labai nepa 
lankiai žiūri į tokius reika 
lūs.

Nesirūpink dėl to, kad
Tamsta negalėtum įrodyti 
kad Tamsta nebendradar 
biavai su komunistai'jg. Vy
ras, kuris tokį "kaltiųimą^ 
padaro, turi pasirūpinti 
"įrodymais“, o ne Tamsta

Patariu būti visiškai atvi 
rai su savo advokatu. Jeigu 
klientas slepia nuo savo ad 
vokato kokias nors aplinky
bes, advokatas negali jam 
tinkamai atstovauti ir jo by
lą ginti.

visa tai -tekainuotų tik 
centus.

Tai (lėk vertas 150 svarų 
ėria^tis vyro ar moters 

kūStop^kuri puošdami, mai- 
"grasi.’f rihdami, girelydami ir links-

mindami išleidžiame milio
nus dolerių.

Šeimininkėms
įdaryti svogūnai

Imame svogūnų galvutes, 
’-ūkytą kumpį ar dešrą, svies
tą, pomidorų tyrę, geltoną 
sūrį, majonezą arba pomi
dorų padažą.

Svogūnų vidų išskaptuo
ti ir pavirinti pasūdytame 
vandenyje, kad pusiau su- 
nrfibkštėtų.

' Kumpį ar dešra išvirti, su- 
.sfni^kinti, pakepinti su svo
gūnais svieste, Įdėti pomi
dorų tyrės ir viską pakaitin
ti. Mase užpilti svogūnų tuš
tumas. Paviršių pabarstyti 
tarkuotu sūriu ir uždėti 
sviesto. Svogūnus kepinti or
kaitėje apie 15-20 minučių.

Taip paruoštus svogOiras 
galima prikimšti grybų. Val
gyti šiltus ar šaltus.

f
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Buvo gražus choro vakaras

Šv. Petro lietuvių para- 
> pijos choras, kuriam vado. 
vauja komp. Jeronimas Ka- 

; činskas, balandžio 13 d. su
rengė tikrai gražų muzikos.

R,Efifij-iM,ir.dain« va*“Jrr '
kutl franke gana didi

Pranešame, kad balandžio 7 d. Nenr^ąidtoMMStySrirąmirf būrys.

mūsą kuopos senas ir veiklus narys draugas

VINCAS KALVELIS.

Jo netekę, liūdim kartu su giminėmis ir idėjos draugais.

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 
19-toji kuopa

Mūsų kuopos nariui

VINCUI KALVELIUI
•pi - >Z1

mirus, gilią užuojautą reiškia jo giminėms Ir viemniri-
ciams i R

Lietuvių Darbininkų Draugijos 
7-toji kuopa

Mylimai motinai

a. a. MARIJAI KRIV1CK1ENEI

Lietuvoje mirus. Bostono Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros Klubo valdybos narei A le ksa n drai 
čereškienei ir šeimai gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi s

Bostono Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Klubo valdyba

Programa buvo nradėta 
I Naujosios Anglijos konser- 
(vatorijos studentų stygų 
i kvartetu, kuris sugrojo Ju- 
• liaus Juzeliūno stygų kvar
tetų nr. 1.

Ši programos dalis buvo 
visai nauja — ir jos atlikė
jai. ir pats kūrinys. Ji skirta 

Į ?r geriems rimtos muzikos 
i k’ausvtoiams. Tenka tik pa
stebėti, kad programos vyk- 
tytoi»mc kiek nerilgai tenka 
pradžioje laukti, kol mūsų 
kalbi publika teikiasi nutiltų 
o kartaisvĮoūry 
veikalo. Bet Vy maža pasta
ba tebus atšWnintina kitų 
kartų.

Labai Įdomi buvo ir ant
roji dalis — mūsų Įžymaus 

i aktoriaus Henrikos Kačins
ko pateikta literatūrinė pro
grama. Jau daug laiko yra 
praėję, kai esame Henrika 
Kačinską girdėję, todėl jo 
klausėmės ausis ištempę ir 
su pasigėrėjimu, ši karta jis 
mums nuotaikingai paskai- 

. tė (atmintinai) gera pluošta 
paskutiniųjų Vinco Mykolai
čio-Putino (iš jo rinkinio 
”Langas“) ir Henriko Ra
dausko eilėraščių, už kuriuos 
retam svečiui atsilyginome 
kai-štais plojimais.

Į
j Kalendienė Stasė ieško savo 
dėdės Kazimiero Šaitano, pas- 
kutfcriata metais, sako. gyvenu- 

| šie Floridoj. Jis pats ar apie jį 
karinantieji prašomi rašyti:

^įtųpeiniai. Sodų 
StaaCL

Jieškojimai šių metu

Ekskursijos Į Lietuvą

Teisėjas (karias Wyzanskis pa
skelbė, kad ĮM7 m. karo prievo
lės įstatymas yla priešingas 
konstitucijai; uos jis atleidžia 
nuo tos pareigos tft tuos, kurie 
karui priešingi religiniais 
timata.

pijąs, Suvąftą;gųb. Prašą* ra
šyli: ■ '

A. fhesnar, 100 Tobin Rd.. 
Cherry Valley, Mass. 01611.

Ieškomi Joseph Kavolinas ir 
Heien Kavolinas, 1945 metai- 
gyvenę So. Bostone, 35 Stocy St. 
Jie patys arba ką nors apie juos 
žinantieji prašomi pranešti Ke
leivio administracijai.

1 > vyksta

a •maa

BaTand 
tęno Liet 
m aukšto salėje L V. S-gos 
Ramovės muzikos ir damų 
vakaras.

• « •

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347

Wnrcootorio aiun- 
įvairius siuntinįu^^Lietu.

UusijeCjHKlUs 
•Hdtid Siuntiniai sudarftąSt Hš 

y bos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gaari- 
aių. Tarime vietoje įvairių vie. Į 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, sissčta- 
am maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o gimi 
ton vietoje galės pasirinkti už?

BIRŽELIO 3 ir LIEPOS 15 dieną 

Norint prig šių grupių prisijungti, patartina registruotis dabar. 

Vietų skaičius ribotas — nesi vėluok ite! 

Ekskursijų ir registracijos reikalu kreiptis į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 West Broadway
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

IFARRAGUT

Balandžio 27 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos Milėje Bosto
no ateitininkų ivantė, moks
leiviai vaidina Alės Rūtos 

Žiogą ir skruzdėlę“.

Taipogi tarpininkaujame per
Gegužės 3*4 dienom Tau- u" tikras įstaigas atsikviesti 

tinės S-gos Mumasse V. Ra-’ Statines čia pas save į svečius 
to kūrinių pnetufą, kurią ron-l ar nuohuiniam apsigyvenimui, 
gia Bostono Skaučių Židi-' Patarnavimas atliekamas grei-
nys. tai Ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-

)»

708 E. Broadway 
Se. Boston, Mase. 02127

5 %

aoKnaa be pranešimo iš anksto 

Malonus ir greitas patarnavimas

i Pabaigai patys šeiminin
kai — choras —sudainavo 
6 dainas. Ju tarpe buvo ir 
Juliaus Gaidelio cfperos 
"Danos“ (žodžiai S. Santva-

Apie tai praeita šeštadie.1 Yenan.t.is,So- Bostone, gavo į ro) ištrauka- žaliojoj ^e. 
ui Bostono Kultūros Klube z,nl« “ Lle1tuv5»; kad k°vo y": Tuo budu did^nts bos- 
kalbėjo dr. Antanas Sužie- mėnesio gale Vilniuje mirė tonieeiu būrys turėjo progos 
dėlis. Jis yra paruošęs tuo sesuo Anastazija Nikols- bent mažą siosoperos eaba- 
k,aušimu studiją, paremtą kjrte-Didzgalviene. 61 metų lėlį išgirsti. I Chicagoj sesta- 
gana didelio studentų (ang-, a">zla“a- Į d,™‘. Pre™’.era„‘į
lu. airių, vokiečių, prancūzų, | Be jau minėto brolio, ve-i Jmrinin
italų, lenkų) skaičiaus ap- lionė paliko čia dar antrą ■ Sabalu iš^t Šimkaus operos 
klausinėjimu. Klausimai lie- brolį Povilų ir seserį.. Jiems 
tė tėvų ir vaikų santykius

kiame gilių užuojautų.

Ką studentai salto apie 

savo tėvus?

kaip vaikams (dabar stu
dentam) atrodė tėvai—kaip 
jie sugyveno savo tarpe, ko
kie jie buvo vaikams — ge
ri, blogi, priekabingi, stūm
ius ir t.t.

Šokėjai gražiai pasirodė

Mirė A. Didžgal vienė

Dimitrijus Nikolskis, gy-

ir kitiems artimiesiems reiš- i ^srirėnai .

Ką rengiasi suvaidinti 
Bostono

Praeitų šeštadienį Onos 
Ivaškienės vadovaujamas 
tautinių šokiu sambūris 
(trys grupės) ištisą valandą 
šoko JAV sveikatos, kūno

SLA 328 kp. susirinkimas

Po moninės programos 
1 vieni ėjo namo. o kiti dar 
pasilikę užkandžiavo, šoko 
ar šnekučiavosi, kol So. Bos-

Durno. Sambūri,? t0"°. ¥atUV™
administracija leido.

Kaip jau buvo rašyta, po 
ilgesnės pertraukos Bostono 
Lietuvių Dramos Sambūris
gegužės 11 d. vėl rengia nau-1 §j šeštadienį i balandžio

19 d- s*®vaidmti du veikalai. Tai jzy-' _ _ jbSi ><■:->
maus švedų dramaturgo vie-i niavičienės bute (30 Robe-

kultūros ir atgaivos draugi-l no veiksmo kūrinys "Stip-į son Sa., Jamaica Plain) bus 
jns metinės konvencijos at- reSni0jį.. įdomus dviejų; SLA 328 kuopos susirinki. 

moterų kovos epizodas, iri
Kazio Sajos vieno veiksmo į mas- Darbotvarkėje prane- 
tragikomedija "Maniakas“,, Šimas apie apskrities suva-
aštri sovietinio ir aplamai; žiavimų ir kiti svarbūs klau- 
diktatūnnio režimo satyra.’ . ..... ......
Kas tas maniakas? Tai gali' simai- ^lsl nanai kviečiami 
būti lygiai Stalinas ir dabar-! dalyvauti.
tiniai jo įpėdiniai, vežantie-' — 
ji žmones tikron pražūtin.'

SVSIVIENIJUHAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJESLAVedėjM A. jScbyrbMkipopiet

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jOe lU Aukšto salėje

Seniausi* Lietuvių Radijo 
kaktiea mmiRMn. Programa Naujoj Anglijo

• • • ii stoties WLYN, 1360 B

»»o 1 Un 1 =30 va,, di.

• • •

RAOUO PROGRAMA

visuomenei ir iSmokė- 
8CPTYN1S MILIONUS dolerių

pi- “ 
gernimas. f muzika$

x» ir Magdutės pasaka. 
Biznio reikalais kreiptis |

o>^o n

Gegužės 11 d„ sekmadie
nį, 3 vaL popiet — Bostono, Baltic Florists gėlių ir dovi- 
Lietuvių Dramos Sambūrio nų krautuvę, 502 E. Broad 
spektaklis Lietuvių Piliečių way, So. Bostone. Telefo- 
D-jos salėje.

• • a

Gegužės 18 (L So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
keltuvo atidarymo banketas 
savą namų

•» • > •j- • -

stovams. Kiekvienas šokis 
buvo palydėtas audringais 
plojimais.

Savus šokėjus matysime 

televizijoje

Gegužės 5 d. 9:30 vai. ry
to televizijoje (kanalas 5)
matysime šokant tautinius Bet apie tai plačiau pakai- ■ «»«M**M*MiM«*M»M*MiMo»*a»Ma***«aaaaoi

Kl’ Birželio 'fwL oopiet 
šr, Petro psrsfijse bežay- 
adje kum JtaK SaulaiSo, 
S J.r primtotf 
sės Lietuvių 
UI-jo aukšto

o o O

BirieSoST<|h BdOmb 
Lietuvių 
aukšto salėje .Sandams 7 
kuopos banltatos Jadvygai 
Tumavičienei

uit AN 8-0489. Ten gauna* 
man ir Keleivis.

NENUSIMINKI1E!
Galima pagelbėti sergantiems 

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

šau
liam pa-

sėkmes, arba grąžiname pinigus.

fraternalinė organizacija — 
ir ligoje pašalpą, kuri yra 

pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu. 

SLA— jau tari duugaių kaip Irta su puse miloae dolerių
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 

įvairią klasių reikalingiausias
$160.00 iki $10.000.%.

SLA—jaunimui duoda gura Taupomąją Apdraudą — Bu.
dosraudut bMUmace, kad jaunuolis gautą pinigus 
aukštoje muksiu stadijoms ir gyvenimo pradžiaL

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: Ui IMOfcOė apdraudos tik $3.00 mokos-

SLA—AKCIDSNTALf APDRAUDA naudinga visokie 
rekomenduojama lietuviškų 

Už $1.000.00 akcidenta- 
$2.00 į mėtu»

lietuvių koloniją. Kreipkitės
tr .tik plačiau paaiškins apie

informacijas, jeigu

Utkusain ARIanee of America 
$07 WuA39tii Street, New York, N.Y. 19001

KĮjemižiųvai- 
fitaųDNjos ROYAL PROOLCIS

North Rta„ P.O. Box 9112 
Newark. NJ. 07105

amžiaus
klubų ta dnsgtlk <

SLA—kuopos yru

šokius net 7 tautas. Jų tarpe, 
aišku, bus ir Onos Ivaškie-

bėsime kitą kartą.
, . Veikalus režisuoja akt;■

nes vadovaujamas sambū- Alek»M.*'GustaiU&«rdt-b'I',! 
ns. Kalendonuje pasĮzymž- korMi>, dttĮ.VteSj l,B

ras Vizgirdą 
muzikos ir iviėsų 
mams paramos susilauksim 
iš filmininko Romo Šležo.

kitę tų įvyki ir, tai dienai at
ėjus, Įsijunkite televizijos 
aparatų.

T
1)KX 
Z K! O

įsigykite ką tik išėjusią įdomią tr
Birlmta parašytąkaygą° • Š t a s i o

-Kffl i)
i »

VELNI AI M061Aš

Geii žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

Lieluvių-onglų kalbų žo
dynus, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapobcrskis. apie 
37,000 žodžių, 511 psl., kai- 
M —18.00. * :•rsUu

Lankėsi "Lietuvos Pajūrio*4 
redaktorius

Praeitą savaitę mus ap
lankė iš Montrealio atvykęs 
"Lietuvos Pajūrio“ redakto
rius Ansas Lymantas. Jis į 
Bostoną buvo atvažiavęs sa
vo bičiulio Alberto Puskepa- 
laičio aplankyti.

Sambūry šį kartą vaidina 
ir eilė naujų veidų tarp se
nųjų mūsų veteranų.

Spektaklis — gegužės 11 
d. (sekmadienį) 4 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos ni-jo aukšto 
salėje.

SftTONIŠKA KOMBDIJ

Tai trijų veiksmą drama m prologu Ir apdegu, 119 plL kalus M.

Užsisakykite šiuo

Mrs. B. Barkauskas, P.O.B. 334, So. Saulėn

Ją galima gauti ir

••••M)M««eeMOMMe»oMwoowomoasw«oon mum

ti

99197.

i angliškas iih 
Viliaus Peteraičio, L 

laida, daugiau Kaip 30,00L 
žodžių, 686 psl.. kaina $7.00.

to modern 
Litbuanian, parašė Damb- 
riūnab, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 

] kalbantiems lietuvių kalbos 
i vadovėlis, kaina $7.

LAIKRA8TB VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
. ... . • i •

nnitt duodu pslitium, kultūrines ir visuomenines ap
ges, mokslo Muitą, moderną sveikatos ak yrių, kino nau

jienas, bėgamąją Hutaviikąją kroniką, geriausius romanus

-i*

vaizduojančius 
iliustraciją ta tt.

Naujiems pu 
siunčiamas ui pui

Adnsst:<
NEPRIKL AUSOM A 

77»

Lietuvoj* labe’ daug aktualių 
apsimoka prenumeruoti.

visus metus laikraštis 
kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

LIETUVA
L

i
» 9
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Dailiosios literatūros ir ! 

dainų vakaras

L.V.S. „Ramovės” Bosto
no skyrius balandžio 20 d., 
sekmadieni, 3 vai. popiet 
Lietuvių Piliečių Dr-jos III 
aukšto salėje rengia Dailio
sios literatūros ir dainų va
karą.

Programoje „Draugo” ro
mano konkurso laureato ra
šytojo Vytauto Volelio pa. 
ruošta mūsų dailiosios lite
ratūros ir dainų pynė: „Mar
gais takais keliauja žodis”.

Programą atlieka mūsų 
jaunosios kartos menininkai 
iš Philadelphijos: Aušra 
Mačiulaitytė, Virginija Ma- 
jauskienė, Bronius JBalčiū- 
nas, solistė Ona Pliuskonie- 
tiė. Solistei akomponuoja 
komp. Jeronimas Kačins

kas. Scenos apšvietimą tvar
ko liomas Šležas. —_

šokiams gros linksma, i*.- 
M. Trio kapela iš VYorooato- 
rio. Veiks užkandžių ir gėri-? 
mu bufetas.

Vakaro pelnas skiriamas 
„Kario” žurnalui paremti.

Visus lietuvius, ypač jau-- 
nimą. maloniai kviečiame 
atsilankyti i ši linksmą pa
vasario vakarą, pasiklausyti 
Įdomios programos ir sma
giai praleisti laiką.
L. V. S. „Ramovės“ Valdyba

J. Kapočius vyksta 
Chicagon

Juozas Kapočius išvyksta 
i Chicagą, kur savaitgalyje 
bus JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos susirinki
mas. J. Kapočius yra jos pir
mininkas.

LB Kultūros Klubas 

pagerbs komp. J. Gaidelį

Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Klubo balandžio 
26 d. susirinkimas bus skir
tas kompozitoriui Juliui 
Gaideliui, kuriam šio mene- 
šio pradžioje suėjo 60 metų.

Muzikas Izidorius Vasy- 
liūnas savo paskaitoje mes 
žvilgsni Į kompozitoriaus 
Juliaus Gaidelio kūrybą. Jis 
smuiku atliks ir meninės 
programos dali. Be to. joje 
dalyvaus pianistas dr. Vyte
nis Vasyliūnas ir Birutė 
Vaičjurgytė.

Pabaigai, kaip visuomet, 
bus kavutė ir laisvi pašneke
siai.

Susirinkimas Įvyks Tarp
tautiniame Institute, 287 
Commonyealth Avė., Bos- 

!. Praąžia 7:30 vai. vak.tone.

Visi kviečiami dalyvauti.

Atsiminkime ši susirinkimų

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos mėnesinis susirinki
mas bus šį ketvii dauieni, ba
landžio 17 d. 8 vai. vak. Ja
me bus pranešta smulkių ži
nių apie keltuvo atidarymo 
banketą, gegužės 18 d. Po 
susirinkimo — kavutė su už. 
kandžiais.

S. G.
J |

Svarbus Sandaros 

susirinkimas

Sandaros 7 kuopos rarių 
susirinkimas bus sekmadie
ni, balandžio 20 d. 2 vai. po 
pietų nuosavu namų salėje. 
Ten bus galima gauti bilie
tų banketui J. Tumavičienei 
pagerbti birželio 22 d. Šitų 
bilietų galima gauti ir iš S. 
Janeliūno (tel. 269-1730, 
404 K St., So. Boston, Mass. 
02127).

Prof. dr. A Ramūnas kalbės i 

Kultūriniam Subatvakary !

Prof. dr. Antanas Ramū- 
nas-Paplauskas yra Įdomi ir 
savaiminga asmenybė.

Aukštuosius mokslus bai
gęs nepriklausomoj Lietu
voj, daktaro laipsni Įsigijęs 
Vienoj. Austrijoj, tuoj po 
II-jo pasaulinio karo atvyko 
i Kanadą ir pradėjo dirbti 
Ottawos universitete. Šiuo 
metu jis ten yra Švietimo de
partamento direktorius ir 
ekstraordinarinis profeso
rius. Iš to universiteto, U- 
NESCO kviečiamas, su pa
skaitomis aplankė Europos, 
Azijos ir Afrikos universi
tetus. Lankėsi Kaire (Egip
te), Persijoj, Pakistane, In
dijoj ir kt.

Bostone turėsime progos 
d r. Antano Ramulio-Pa- 
plausko paskaitos paklausy
ti Kultūriniame subatvaka
ry, kuris yra rengiamas ba
landžio 19 d. 7 vai. 30 min. 
vakaro ALTS-gos namuose, 
So. Bostone. Svečio paskai

menės veikėjai Jadvygai Tu
mavičienei pagerbti.

Kuopa tai nutarė jau prieš

tos tema aktuali ir įdomi:
Psichologinė ir sociologinė 
dvidešimtojo amžiau* vizija.
Be abejonės, toj paskaitoj J g mėnesius, bet vis negalėjo 
bus paliestas musų amžiaus i rasti tokios dienos, kad ban- 

karstosios nesutaptų 8U kitU liežmogus ir jo 
gyvenimo problemos.

Prof. dr. Ant. Ramūnas- 
Paplauskas yra autorius ke-

tuvių svarbiu parengimu. 
Ta diena rasta, ir dabar pra
šomos kitos organizacijos

Iety mokslinių veik^, pa- .^Jio 22 d. neTuoSTsabo 
rašytų prancūzų ir anglų 
kalbom, kuriuo?? tarptautinio 
garso mokslininkai yra itin 
palankiai įvertinę.

Kultūrinių subatvakarių 
rengėjai tikisi, kad svečio 

; nebuvėlio paskaitos pasi
klausyti ir su juo pabuvoti 
susirinks gausus būiys Bos
tono lietuvių

parengimų, kad visi galėtų 
dalyvauti J. Tumavicienės 
pagerbime.

Jadvyga Tumavičienė per 
visą savo gyvenimą veikė 
ne tik sandariečių tarpe, bet 
dirbo su visais, kurie tik 
jungėsi Į lietuvių tautai nau
dingą veiklą. Todėl ji užsi-

Rengėjai būtų dėkingi, tarnavo visų mūsų pagarbos.
kad staliukai būtų užsisako
mi iš anksto (Ant. Vilėniš- 
kis. tel. 282-4093).

Pagerbsime J. Tumavičienę

Sandaros 7 kuopa birželio 
22 d. 2 vai. popiet So. Bos- 
tono Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėje rengia banketą visuo-

Banketo komisijos pirmi
ninkas yra inž. Aleksandras 
Čaplikas. Jo vardas užtikri
na, kad banketas bus tikrai 
gražus.

Iki pasimatymo birželio 
22 dieną!

J. Lėky*,

► sekretorius

Žiūrėkite, ką jūsų “senos mados” šeimos bankas duoda

• Nuo įdėjimo dienos

• Be įspėjimo iš anksto

• Kas mėnuo priskaitoma

• Už visus indėlius moka

• Pilnas draudimas — Bankas veikia 105-tuosius metus 
Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčių

South Boston Savings Bank
ALF RED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 We*t Broadway„ South Boston. Mass. 
Skambinkite 268-2500

sąskaitai atidaryti nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. popiet
Šio tanko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132.000.000
=1. ;■ 6------------ fl. a ■

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

otfoVPi D1NIS 
ETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais ii anksto susitarus 

447 BROADVVAY
South Boston, Mam

DRAUDIMO AGENTŪRA • 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broaduray

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

Nebrangiai parduodami pakabi
namieji namų dažytojų pastoliai 
(stage).
Kreiptis bet kuriuo laiku į 

Mrs. Oblanas 
19 Ceylon Street 
Dorche-ter. Mass. 02125

REIKALINGI VYRAI, 
žuvies pakuotojai. 

Geriausia proga. 5 dienų. 40 
valandų darbo savaitė. Atlygini
mas didesnis, negu vidutinis. 

Telefonuoti: 523-0635

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodo
(RUPOKIUTe)

O P T O M E T R I S T t
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, M ASS.

REIKALINGI VYRAI, 
jūros žuviai diržiniu piūklu 

piaustyti.
5 dienų, 40 valandų darbo savai, į 
tė. Gera proga, labai geras: 
atlyginimas. Į

Telefonuoti: 523-0687

m#****#*************************.

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
O Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

eeptua ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinų.
Sav. Emanuel L. Rusengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadway, tarp E tr F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ral. ryto iki 8 vaL v, išskyras šventadienius tr seku.

^VVVVVVVVVVVV V W VVVTVVV-*, 
4 
4 
4 
4

Namus iš lauko ir viduje. 4 
Lipdau popierius ir taisau 2 

viską, ką pataisyti reikia. J 
Naudoju tik geriausią j 

medžiagą. «
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Mass.
Tsk CO 5-5854

rvvwwTvv*4vw

Dažau ir Taisau Flood Sųuare 
H ar d ir ar e Co.
Savininkai' N. J. ALEKNA 
628 EAST BROADtVAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Baniamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoms

Stiklas Langams 
Vb-o’-la rsikmonya namai

Reikmenys plumberiama 
•a«nHn o^i-^.iaa daivt«*

A.J.NAMAKSY
Real Estete A Insurance ' 

321 County Club Rd- 
Neurton Centre. Mass. 02159

Tel. 332-2645

Ketvirtis & Co
—JfWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
taisome laikrodžiu* ;<'lt&pMti&K*i

žiedas, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON į
Td AN 8-4649 j

Steponas Sadonis,
gyv. 349 West 4th Street, 

So. Boston. Mass.. 
telefonas 268.8607,

vra gerai patyręs

DAILIDE
(c a r p e n t e r),

atlieka visokius dailidžių 
darbus tiek namų viduje, 
tiek jų išorėje.
Kai jums prireiks namus 
naujai Įrengti ar senus pa
taisyti, šaukite Steponą 
Sadonį. o jis jums mielai 
patarnaus.

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

O PI.

Tai veltui
si:

1 .. rr • • t t ,

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burneri pagerinti Texaeo's Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame ta darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavimas

GE 6 1204
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Darbo valandos: Kasdien 9—5
Ketvirtadieniais 9—7
šeštadieniai* 8—12

390 W. Broadvray 

So. Boston, Mas*. 02127 
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

—OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO+OOOOOOOOOOOOO

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
T«L SW 8*2888

yra
f* Worcestery, kuri 
siuntinius tiesiog ii W< 
terio j Lietuvą 
jos valdoma* sritie* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžmingak 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau. 
•KJ įmpOrtUOUĮ V TMOnM 
gamybos medžiagą fa* kitą 
daiktą, tinkamą Lietuve 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Svildienė

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

ainnėia beterpiikai 
IS BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vak ryto iki 5 vai- vak.

o ieitedieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vak p.p. 

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

Tek 268-0068
J. Vaičaitis

Knyga yra geruisiig žmogaui drangas

t


