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Bombos ir grasinimai
terorizuoja visą kraštą

Kraštutinių gaivalų agitacijos ir veiklos padariniai. 
Sprogdinamos įmonės, mokyklos, policijos būstinės. Gra
sinimais norima suparalyžuoti normalų gyvenimų. Ar to 
tikslo bus pasiekta?

Yra sakoma, kad pasaulio 
pradžioje buvęs Žodis, iš 
kurio visos kitos gėrybės ki
lusios. Gal ir taip, bet šian
dien mes čia esame liudinin
kai fakto, kad gatvės miniai 
agitatorių laisvai išrėkauti

Grasinama ir paskiriems 
pareigūnams, kaip teisėjam, 
policijos vadams ir pan.

Iš čia duotų pavyzdžių 
galima matyti, kad teroris
tai bando bombarduoti įvai
riose vietose ir įvairius ob-

žodžiai virsta dinamito bom- jektus. norėdami sukelti vi- 
bomis, "Molotovo koktei- • suptinę paniką.
liais“ ir panašiom "gėrybė
mis“, kuriomis griaunamos 
ar padegamos mokyklos ir į- 
monės, net valdžios įstaigos, 
žudomi pareigūnai ir verčia
ma demokratinė santvarka.

Dar visi gerai prisimenam 
kelių praeitų vasarų riaušes, 
ištisų miestų kvartalų degi
nimus ir sukurstytos minios 
"karus“ su policija, o dabar 
pagal teroristų planą jau 
prasidėjo tikras bombų lie
tus, sustiprintas dar masi
niais grasinimais, moraliniu 
teroru. Ir štai tik keliolikos 
artimesnių dienų to teroro 
keli pavyzdžiai.

Namų darbo bombų spro
gimai įvyko Pittsburghe ir 
Washingtone, septynios ga
zolino bombos sprogo New 
Yorko aukštesniojoj mo
kykloj. Padegtos dvi Apple- 
tono, Wisc., mokyklos ir 
dar telefonu grasinama ten 
pakartoti bombardavimą. 
Dėl bombų grėsmės tūkstan
čiai studentų, darbininkų ir 
tarnautojų turėjo būti eva
kuoti iš mokyklų ar darbo
viečių. Tik New Yorke pra
eitą savaitgalį telefonais bu
vo grasintojų ar kitų asme
nų pranešta apie 386 pakiš
tas bombas, nors daugely 
atvejų jų ten nebuvo. Dabar 
tokių grasinimų dar šimtais 
pagausėjo. Bombų turėję 
būti pakišta Cincinnati tele
fonų įstaigoje. General E- 
lectric Co. būstinėj New 
Yorke ir tos pat korporaci
jos įstaigoj Newarke. Fede- 
raliniame teisme Brooklyne. 
Appletone padegti ROTC 
namai, Pittsburghe išsprog
dinta brangenybių krautu
vė, raktinis klubas, ir dar 
daug kitų įstaigų.

Subombarduoti ar padeg
ti buvo pagrasinta visai ei
lei mokyklų, privačių ir val
džios įstaigų, kariuomenės 
parengimo centrų, požemi
nių traukinių ir net Jungti
nių Tautų rūmams.
Tokie bombardavimai ar 

. grasinimai pasipylė nuo Bos
tono, New Yorko. Washing- 
tono per Clevelandą, Co
lumbus. Daytoną ir kitas 
vietoves ligi Los Angeles ir 
San Francisco.

Vienu atveju United 
Piess International biuras

Kokie gali būti to rezulta
tai?

Jau dabar matyti, kad vi
sa spauda griežtai nusikrei
pė prieš tokius veiksmus ir 
juos smerkia. Tuo labiau 
prieš juos nusiteikusi kone 
visa galvojančioji JAV vi
suomenė. Su kiekviena iš
sprogusia bomba ir kraštu
tinių pažiūrų SDS studen
tai. ir "juodųjų panterų“ 
negrai, ir įvairūs kiti kūtvė
los praranda vis daugiau 
betkokio pritarimo. Tokie 
veiksmai .žadina tik kitos 
ir jiems priešingos nuotai
kos kraštutinį elementą.

Reikia tikėtis, kad ir ši 
teroristų priemonės teduos 
tik jiem priešingų rezultatų 
ir sukels stipresnį ataveiks- 
mį demokratinei santvarkai! 
apsaugoti.

Japonijoj atidaryta
pasaulinė paroda

Sekmadienį Osaka saloje 
(Japonijoj) atidaryta pir
moji Azijoje pasaulinė pa
roda, kurioje dalyvauja 77 
valstybės. Joje yra ir lietu
vių rankų ir smagenų darbo 
vaisių, bet juos skina Sovie
tų Sąjunga.

Parodą atidarė imperato
rius 30 sekundžių kalba .Po 
jo kalbos specialiai padary
tu taku "atkeliavo“ 50 tonų 
metalinis milžinas - robotas, 
kuris sunkiai "alsuodamas“ 
užsirioglino ant scenos, iš jo 
burnos išsiveržė garų ka
muoliai. ir jis prašneko:

"Mano ponai ir ponios, 
aš esu robotas. Mano vardas 
Demo. Sveikinu jus atvyku
sius į Expo-70!“

Firmą dieną parodą ap
lankė apie 300,000. buvo 
laukta 500,000. Tikimasi, 
kad ją aplankys kelios de
šimtys miiionų žmonių.

Rabinas apspiaudė
rabino bibliją

Izraelio parlamente buvo 
kaišti ginčai dėl klausimo, 
kas vra žydas. Besiginči
jant vienas ortodoksų rabi
nas apspiaudė kito rabino, 
kuris nesutiko su pirmojo

gavo teroristų laišką, kuria- nuomone, bibliją.
me pranešama, kad tai da-1 
ranti "Revoliutionaiy Force 
9“ grupė.

Parlamentas nutarė, kad 
žydas yra tas, kurio motina 
yra tikra žydė.

šitas senas 70,000 gyventoju Italijos miestas Pozzuoii yra pastatytas lyg ant uždengto verdan
čio katilo dangčio. Aiškiau sakant, jo apačioje y ra ugniakalnio lavos jūra. Ji žemės plutą jau yra 
iškėlusi daugiau nei 3 pėdas, todėl bijoma, kad gali įvykti žemės paviršiaus {griuvimas, žmonės 
iš ten evakuojami.

S. Baras Australijoj Jei neduos užstato,
susirgo tai mokės nuostolius

Mūsų įžymusis daininin- į Praeitą savaitę anarchiš
kas Stasys Baras vasario ga- ^ų gi upės vadas Hoffman, 
le išvyko į Australiją ir ten ' ^enas nuteistųjų Chica-
turėio koncertuoti keliose 'gos sePtintuko byloJe’ C°- turejo Koncertuoti keliose į Iumbij-Os universiteto mitin-
Vlet0Se' | ge pasakė karštą kalbą, ku- ! ninku 28%. Pentagonas Um

t : w. v » 4- u 1 ri°je ra^n0 laužyti visus į- pasiūlymui yra priešingas.Jo pirmas koncertas buvo statymus. Po mitingo 300 
Adelaidėje vasario 28 d. Jis studentų užėmė vienus uni- 
turėjo didelį pasisekimą. Ir I versiteto ntmus ir pareika- 
australų spauda apie S. Ba-’ lavo. kad universitetas įneš- 
rą labai gražiai atsiliepė.' Kį L3 mil. dolerių užstato 
Bet po šito koncerto nuskri- i teisman patrauktus Juo- 
dęs i Melbournę. susirgo dosios panteros narius arba 
gerklės uždegimu ir todėl sumokėtų kitas reparaei-

I1
Prezidento paskirta ko

misija pasiūlė jau nuo 1971 
metų liepos 1 d. panaikinti 
privalomą karinę prievolę 
ir sudaryti savanorių ka
riuomenę, padidinus karei

vių atlyginimą 50%, o karė

kovo 1 d. koncertas negalė- ] Jasv !ltal organizac.jai
jo įvykti. Jis buvo atidėtas. ^ai J,e Pa.t>le'. a< ,anl" 
kovo 11 d. Ar iki to laiko veratetas nesirengia jų klau- 

syti. tai prasidėjo universi
teto namų langų daužymasdainininkas pasveiko ir nu

matytas koncertas įvyko, ži
nių dar neturime. ir kitoks turto naikinimas. 

Riaušininkai pareiškė, kad, 
jei universitetas neduos už- 

n f •• • j* i stato už teisiamus teroristus,
Bolivijoj susprogdino tai Jie pasistengsią, kad jis 

turėtų tiek pat nuostolių, ku
riuos susimokėsiąs. Taigi, 
grasinama turto naikinimu.

JAV ambasados Gvatemaloj at
sakingas pareigūnas Michael 
Holly buvo komunistų partiza
nų pagrobtas. Jis išleistas mai 
nais už du suimtus partizanus.

Kambodijos valdžia ir žmonės 
atsigręžė prieš komunistus

Kambodijos galva ieško sovietų užtarimo, bet rezul
tatai abejotini. Ji* šaukia, jog nenorįs komunistų ir kad 
jo kraštas būtų sukomunistinta*. Jau vyksta mūšiai su 
Šiaurės Vietnamo kariuomene.

Kaip žinome, Kambodija, tis, ultimatumo laikui bai- 
Vietramo kaimynė, iki šiol gūsis, irš. Vierar. • komu- 
vis laikėsi lyg ir komunis- nistų daliniai iš F dijos 
tams palankaus neutralumo. ‘ nepasitraukė. Naujausios ži- 
O iš tiesų jos teritorijoje nios sako, kad tarp Kambo- 
veikė ištisos Šiaurės Vietna- dijos ir Š. Vietnamo ka- 
mo divizijos, puldinėdamos riuomenių jau vykstą mū- 
iš ten Pietų Vietnamą, Kam- šiai, kurie prasidėję sekma- 
bodijoj slėpėsi komunistų dienio rytą.
partizanai, sąjungininkų jė- Kambodi jos armija nėra
gu prispausti prie sienos.; didelė, o komunistu kariuo- 
Jos valdžia protestuodavo menės ten esama apie 60.000 
prieš amerikiečių karo' ir gal daugiau. Kuo visa tai 
veiksmus ar paimdavo ne- baigsis, parodys artima at- 
laisvėn jos teritorijon’ nu- eitis. Tuo tarpu tega,;ma 
kritusius JAV lakūnus ar tik konstatuoti, kad Kambo- 
ten atklydusius kitus karius, į diia "pabudo“, bet jau ge

rokai pavėluotai.Ir štai dabar ėmė ir įvyko, 
sakytume, politinis "stebuk- -rr-r—fff ffr—r-r- 
las“. Matyt, pamačiusi ko-'
munistų grėsmę Laosui ir Praeita savaitę 
supratusi, ko gali laukti ir •**«! Gvatemaloj buvo pa- 
Kambodija, j’os vyriausybė frobtas JAV ambasados at- 
ir visuomenė staiga atsiveri »*kingai pareigūnas. Dabar

laikraščių leidėją
Bolivijos didžiausio mies

to La Paz dviejų laikraščių 
leidėjo A. Alexander na
muose sprogus bombai, žu
vo pats Alexander ir jo žmo-i •
na. Kas yra to įvykio kalti- naikinti
ninkas, dar nesusekta. i T»v mi . ..

i JA v ir Meksika pasirase 
Alexander leidžiami laik- suta, t! be’"’™™ be

raščiai smalkiai kritikavo votl. "a,k.°‘[*« !\ea>- 
militarinę gen. Candia vy- "?«18 Meksikos į JAV Mek-
riausybę. kuri valdo nuo 8lka ’raus mll,on.a į0,enM 
praėjusių metų rugsėjo mėn. lėktuvams, susižinojimo. į- 
perversmo. | rengimams ir kitoms pne-

monems manjuanos laukam 
> ieškoti. Apie 80 G JAV gau- 
narnos marijuanos ateina iš Išleistieji UŽ užstatą Meksikos, kur ji auginama

-» nnitnnin sunkiai prieinamuose kai-ĮVei agituoja nuošė. Marijuana gaunama
New Yorko City kolegi- iš kanapių veislės augalo, 

jos studentų senato pakvies- 
tas, kalbėjo vienas is Chica
goje nuteistųjų riaušininkų, Mas*, valstijoje per pa
valdų Rubin,, ir viena mote- skutimus 10 menesių narko- 
ris is Juodųjų panterų orga- tiku prisivalgę mirė 38 žmo- 
nizacijos, nuteisto už tero- „ės. New Yorke nuo sausio 
rištinę veiklą. Jie dabar pa- i J. mirį 19a, o pernai nar- 
leisti už užstatą. Paskutinio- kotikų aukų buvo 900, ii ju K'P™ prezidentas arkivyskupas 
ji ragino klausytojus apsi- 2?4 šaunuoliai. Yoac padi- : Ma kurios neseniai išvengė pasi
rūpinti šautuvais ir kitokiais dėjo heroino vartojimas, ku- ! Vėsinimo į jo gyvybę, kai pikta 
ginklais ir "jais ką nors pa- rj ryja net jauni vaikėzai. ’ dariai apšaudė jo helikopterį, 
daryti revoliucijos labui“, j Nukentėjo tik vairuotojas.

Milionas kanapėms

tė visiškai į priešingą frontą, komunirtai buvo pagrobę ir
Jau buvome rašę, kaip J*P°nO°* geneieliių konsu 

Kambodi jos sostinės de- ** BraziKjoje, kuris buvo
monsti antai įpykę sunaiki- Gk paleidus ii ka-
no Š. Vietnamo ir Vietcon- Įėjimo 5 Brazilijos komunis- 
go komunistų atstovybes. ir leidus jiems laisvai ii- 
Kambodijos vyriausybė tuoj v>kti j Meksiką, 
pat įteikė Šiaurės Vietnamo
komunistams ultimatumą, 
kad jie iki praeito sekma
dienio ištrauktų iš krašto vi
sus savo karinius dalinius ir 
komunistų partizanus. To 
siekdamas, Kambodijos ne- 
utralistas princas Sihanouk 
išvyko į Maskvą prašyti so
vietų paramos jo krašto ne
utralumui apsaugoti ir š.
Vietnamui paveikti, kad šis 
išvestų iš Kambodijos savo! 
kariuomenę.

Vykdamas į Maskvą, Si
hanouk Vakarų žurnalistam 
jau kone verkdamas aiški-' 
no. kad Kambodija nenorin
ti komunistų, kad ji nelei
sianti savo krašto sukomu-1 
nistinti, kad ji vertinanti tik 
Vakarų stiliaus demokratiją1 
ir šituose konfliktuose no
rinti išlikti nepriklausoma ir 
neutrali.

Kremliuje jis susitiko su'
Sovietų S-gos vadais prem-į 
jeru Kosyginu ir prezidentu:
Podgornij ir ten jiems išdės-; 
tė savo reikalą.

Aišku, pokalbis buvo di-į 
plomatiškai mandagus, gal i 

1 Siharoukui buvo duota ir: Viršuje angliakasių unijos pre- 
kokių vilčių, bet jau praslin-i zidentas W. A. Boyle. praeitą 
kus kelioms valandoms po rudenį toms pareigoms išrink
to pasimatvmo Izvestijos, tas. Apačioje darbo sekretorius 
laikraštis užsipuolė Kam bo- George Schultz. kurks kreipM 
diją, kad. esą, gatvės valka- į teismą, prašydamas panaikin
tos sunaikinę ten Šiaurės ti angliakasių unijos rinkimus, 
Vietnamo ir Vietcongo at- nes jie buvo įvykdyti neprisi- 
stovybes, o Hanojus kone laikant unijoy statuto. Netrn- 
tuo pat metu prašneko, kad kus po rinkimų rastas nužudy- 
dešinysis elementas stumiąs tas įžymus angliakasių veikėjas 
Kambodija į amerikiečių Yablonski taip pat kėlė klausl- 
glėbi, kad turįs būti išlaiky- mą, kad rinkimai neteisėti. Ry
tas Š. V ietnamo ir Kambo- šium su jo nužudymu suimtas 
dijos liaudies solidarumas, net vieno unijos skyriaus pirmi-

Kaip ir galima buvo tikė- ninkas.

t f f
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Gyventojų surašymo reikalu
Balandžio 1 d. visoj JAV teritorijoj bus gyventojų 

surašymas. Koks jo tikslas? Trumpai sakant, surinkti ži
nių apie gyventojus: kiek jų yra, kurios lyties, kokio am
žiaus, išsimokslinimo, kuo užsiima, kiek uždirba ir tt.

Kam visa tai reikalinga? Vėl trumpai galime atsaky
ti: mokslui ir valstybės tvarkymo reikalams. Imkime pa
prasčiausią pavyzdį, šeimininkė, ruošdamosi priimti sve
čius. turi žinoti, kiek jų bus ir kokie jie yra. Tik tada ji 
težinos, kiek ir kokio maisto nupirkti, kaip stalą paruošti. 
Taip ir .valstybės gyvenime. Sakysim, kaip tiksliai planuo
si mokyklų reikalus, nežinodamas, kame, kiek ir kokio 
amžiaus bei kokios socialinės padėties vaikų yra. T as pat 
ir visose kitose srityse. Visur reikia tikslių skaičių, jų pa
sikeitimų per tam tikrą laikotarpį, ir tik tada galime vie
nos ar kitos srities klausimą tiksliau spręsti.

Gyventojų surašymai buvo ir seniau

Gyventojų surašymai nėra naujiena. Jie buvo vykdo
mi net žiloje senovėje. Yra žinoma, kad Egipto gyventojai 
buvo surašomi piramidžių statybos reikalams net 3000 
metų prieš Kristų. Buvo gyventojų surašymų senovės 
Graikijoje ir "Romoje, bet tada jie buvo vykdomi tik ku
riam nors vienam tikslui: pav., mokesčių, kalinės prievo
lės ir panašiems reikalams.

Pirmas atitinkąs statistikos mokslo reikalus gyven
tojų surašymas buvo 1749 m. Švedijoje, 1790 m. JAV-se 
ir nuo to laiko kartojamas kas 10 metų. Anglijoj toks pir
mas surašymas buvo 1801 m., kitur vėliau, šiandien jau 
visos kultūringos valstybės vykdo tokius savo gyventojų 
surašymus.

Čia prisimintina, kad Lietuvoje toks surašymas pirmą 
kartą tebuvo 1897 m. kartu su visos Rusijos, kuriai tada 
priklausė ir Lietuva, gyventojų surašymu. Nepriklausomoj 
Lietuvoj pirmą kartą gyventojai buvo surašyti 1923 m. 
Paskutinis surašymas dabartinėj Lietuvoj buvo šių metų 
sausio 15 d.

Vidury vienu balsu išrinktas demokratų partijos pirmi
ninku buvęs paitų ministras Lawrenee O’Brien, kairėje 
buvęs JAV viceprezidentas Hubert Humphrey, dešinėj 
buvęs demokratę pirmininkas šen. Fred Harris.

mirties sprendimo... Tai taip , SPAUDĄ BEVARTANT 
pat mus paveikia, kaip ka-i
daise iki sąmonės netekimo 

, nusenęs evangeliku refor- 
:matų superintendentas šer- 
ras viešai išsižadėjo savo 
bažnyčios ir Dievo... Mus 
daug labiau įtikintų, jeigu 
poetas ir buvęs kalėjimo vir
šininkas J. Mikuckis dabar 
pasakotų, kaip gerai dabar 
jam savo buvusiam ūkyje 
pačiam kasti bulves ar vez-
dėti tarybines vištas.

kurie į sukilimą žiūrėjo kaip 
į savo visuomeninį įšsiiais-

Lietuvos istorijos laiko- vinimą. Ypač plačiai sukilo 
tarpis, kurį dr. J. Šliūpas sa- Gintiliškių ir Salantų para- 
vo veikalu pavadino Gady- pijos Teisių apskrityje. Ne- 
nė šlėktos viešpatavimo trukus prisidėjo ir bajorai 
(1569-1795), mūsų spaudo- Raseiniuose. Sukilėlių ran- 
je nedaug tesusilaukia at- koše netrukus atsidūrė visa 
garsių. Jis prasidėjo Liubli- Lietuva. Rusai išsilaikė tik 
no unija, kuries 460 metų Kaune ir Vilniuje.“ 
sukakti lenkai pernai, rodos, - Bet to meto nei lenkų, nei 
plačiau paminėjo, negu tuo-1 lietuvių šlėkta neturėjo po- 
met sukurtos Ržečpospoti- ‘ litinio sumanumo patenkin
tos valstybės buvę bendri- |ti valstiečių troškimus, be

Arthur Watson numatomas pa 
: skirti JAV ambasadorium Pran- j 
i cūzijoje vietoj pasitraukiančio1
Shriverio.

RYŠIAI SU LIETUVA IR

IŠEIVIŲ UŽDAVINIAI

Prof. dr. Algirdas Avižie- 
ais. įžymus kompiuterių sri
ties mokslininkas, Vasario 
16-sios sukakties minėjime 
San Irancisco mieste buvo 
pagrindinis kalbėtojas. Se
nas ir geras Naujienų kores
pondentas J. Klausbikis 
Naujienų kovo 3 d. laidoje 
šitaip atpasakoja dr. A. Avi
žienio kalbą:

„Žvelgdamas į ateities 
problemas, prakalbininkas 
sakėsi dėl Lietuvos turįs 
šviesių vilčių. Iš Lietuvos 
grįžęs paviešėjimu patenkin
tas, linksmas ir labiau su
stiprėjęs lietuvis. Ypač jam 
gerą įspūdį padariusi jauna 
okupuotos Lietuvos intelek
tualų kaita, kuri augo ypa
tingai sunkiose sąlygose, ku
ri neprisimenanti nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo,

linkai — lietuviai, šiem šis 
’aikotarpis bene todėl ne 
toks, kaip didžiųjų kuni
gaikščių amžiai, įdomus, kad 
jame pirmas smuikas buvo 
katalikiškai sulenkinta, 
nors valstybinę nuojautą iš-

to, neturėjo ir karinio gabu
mo sudalyti tinkamą vado
vybę. Todėl netiukus geriau 
organizuoti rusai ginklu nu
malšino Lietuvą ir Lenkiją. 
Rusai 1840 metais panaiki
no krašte veikusį Lietuvos

Kaip bus vykdomas surašymas?

Šiemet jis vykdomas kitaip, negu 1960 metais. Tada 
visus aplankė surašinėtojai ir renkamas žinias surašė tam 
tikruose lapuose. Šiemet bus kitaip.

Šiemet kovo 28 d. paštininkai išnešios gyventojams 
Gyventojų surašymo įstaigos (Bureau of Census) klausi
mų lapus. Didžiųjų miestų gyventojai turės tuos lapus už
pildyti ir balandžio 1 d. pasiųsti minėtai įstaigai. Visur 
kitur balandžio 1 d. atsilankys surašinėtojai, padės atsiųs
tus lapus užpildyti, jei pagalba bus reikalinga, ir paims į 
juos atiduoti surašymo įstaigai.

Kokius klausimus reikės atsakyti?

Ne visiems reikės atsakyti vienodą skaičių klausimų. 
Visiems bus duoti 22 klausimai. Kaikurioms šeimų gal
voms reikės atsakyti daugiau klausimų. Vienas iš dvide
šimties šeimos galvų turės atsakyti net 89 klausimus. Jų 
bus klausiama, net kokį darbą dirbai per paskutiniuosius 
5 metus, ar turi skalbiamąją mašiną, televiziją, nuosavą 
namą ir panašiai.

Surašymo įstaigos nuomone, net plačiausiai anketai 
atsakyti nereikės sugaišti ilgiau kaip 30 minučių.

Atsakyti į pateiktus klausimus privaloma. Kas tos 
prievolės neatliks, gali būti baudžiamas. Niekam nėra 
pagrindo atsisakyti tiksliai lapus užpildyti, nes surašymo 
įstaiga garantuoja paslaptį. Niekas negalės suteiktomis Į 
žiniomis pasinaudoti atsakytojo nenaudai. Todėl visi at
likime tą pareigą rūpestingai.

Surašyti reikės per 200 mil. gyventojų. Tam darbui
Imdyta apie pora šimtų tūkstančių žmonių. Surašymas 

atsieis per 200 mil. dolerių.

tuo norėdamas pasakyti, kad 
jie nebuvo savanoriai.

Vasario 16-ji J. Mikuc 
kiui ne tikroji Lietuvos ne
priklausomybės šventė, bet 
„taip vadinamoji“, vadina
si, tokia nesanti.

Kaip J. Mikuckis tada 
žiūrėjo į tą sukilimą, mes 
nežinome, bet šiame rašiny 
jis nekaltą reiškia jam pri
tarimą. Jis ir krašto apsau
gos ministrui tada esą pata
ręs sukilėlių reikalavimus 
patenkinti.

J. Mikuckis dabar apgai
lestauja, kad —

„Aukštojoj Panemunėj 
sukilimas numalšintas. Su
duotas smūgis pažangie
siems. Skaudžiai, negrąži
namai išrauti iš drąsiųjų ei----- bet vistiek sugebėjusi iš

laikiusi. mūsų (ir mums pa-i statutą, o 1832 metais užda- 
valdžių gudų-ukrainiečių) i rė Vilniaus universitetą, 
bajoriia, o ne valstiečių luo-»
mas, kuris vėliau įvykdė ir • • »

Kas kitur rašoma
POETAS J. MIKUCKIS 

ATLIKO IŽPAŽINTj

Gal mūsų skaitytojų tarpe 
yra tokių, kurie nežinojo ar
ba pamiršo, kas yra Juozas 
Mikuckis. Kad žinotumėte 
ar prisimintumėte, apie ką 
čia kalbama, mes pateikia
me ir truputį jo biografinių 
duomenų.

A Mikuckis yra gimęs 
189& m., Pirmojo pasaulinio 
karo metu baigęs Petrapily 
karo mokyklą, dalyvavęs 
kare, Rusijoj organizavęs 
lietuviu dragūnų divizioną 
ir norėjęs jį atvest į Lietuvą, 
bet nepasisekę. Jis Lietuvos 
kariuomenės savanoris, pir
mais Kauno karo komen
dantas, nesigailėjęs bizūno 
nei komunistams, nei ne
klaužadoms žydams bei len
kams Ir kitiems, divizijos

štabo viršininkas, Kauno ap
skrities policijos vadas, ei 
lėraščius pradėjęs 1907 m. 
rašyti poetas, išleidęs jų be
ne 10 knygų.

Komunistams užėmus Lie
tuvą, apie 8 mėnesius buvo 
kalinamas. Kadangi žmona 
repatriavo į Vokietiją, tai 
jai pavyko vyrą iš kalėjimo 
išlaisvinti, kad galėtų ir jis 
išvažiuoti į Vokietiją.

Karui pasibaigus, J. Mi
kuckis iš Vokietijos atvyko 
į JAV ir apsigyveno Balti
morėj. Iš čia jis 1967 m. bu
vo trumpai nuvykęs į Lie
tuvą, o 1968 m. pavasarį iš
važiavo tenai nuolat apsigy
venti. Ten jis vėl vedė ir gy
vena Kaune.

Visa tai nebūtų jokia sen
sacija. Bet prieš kiek laiko 
jis komunistinėj spaudoj 
pradėjo „atlikinėti viešą iš-

lių drąsiausieji..4 
Savo rašinį

pažintį“. Kai jam buvo pri
kišta, kad tai darąs enkave
distų verčiamas. Mikuckis šitaip baigia:

simokslinti ir išaugusi stip-
T Miklinki J riai m>’linti tautos Praeitį ir 

i atkakliai siekianti tautai ge- 
I resnės ateities,

tautinį mūsų išbudimą ir Te
priklausomos Lietuvos įkū
rimą.

Londono universitetas lei-

Prof. Leslie savo studijom 
praleido du kartus po kele- 

, tą mėnesių, rausdamasis 
Varšuvos ir Krokuvos ar
chyvuose (1948). Štai, kaip

džia istorinių studijų seriją, jis vaizduoja Ržespospolitą 
.vuriai trečią tomą. išspaus- j pirmojo padalinimo išvaka- 
dintą 1956 m. (307 psl.). pa-| rėse (1772). Sako. valstybė 
rūpino anglas profesorius i buvusi „tautybių federaci- 
R. F. Leslie. Pavadintas Po-Į ja“, kurias jungė vienas 
lish Politics and the Revoliu-! bendras seimas ir išrenka- 
tion of November 1830. ! mas valdovas — karalius.

Kalbamu laikotarpiu Lie-; Kai kitų Europos valstybių 
tuva jau nebebuvo liublini-! viduje vyko palaipsnis val- 
nes Ržečpospolitos dalis, nes dovo rankos stiprėjimas, tai 
šią rusai trimis atvejais pa- Ržečpospolitoje dėjosi atbu- 
sidalino su Austrija ir Prū- lai: valdovo ranka silpnėjo, 
sija. Po paskutinio pasidali- o viršun kopė šlėktos viešpa- 
nimo (1795) Lietuva oficia- tavimas.
liai būdavo laikoma Rusijos Prof. Leslie pasakoja: 
imperijos dalimi, pradžioje ”Ržečpospolitą sudarė dvi 
kaip „Vilniaus ir Slanino“ skirtingos sudėtinės dalys: 
gubernijos (1795), po to— Korona (karalystė) iš Wiel-

piktai atsiKino, Kaa moKąSj "Bėgdami iš nualintos tė-i Dr. Avižienis sakėsi karo kaip „Lietuvos gubernija“ kopolskos ir Malopolskos
pats rašyti irtai daryti ne-;Vynės prahimėję visuose metu iš Lietuvos išvykęs vos’ --------- - ----
sąs niekieno verčiamas. Va- frontuose, nusipolitikavę, ei-; 12 metų būdamas. Turėjęs
dinasi. komunistinę ispazin- getaudami dipVmatų kolų- gražių vaikystės atsimini- 
tj darąs savanoriškai, kaip aruose jr nokdami savo už-; mų. bet dar gražesnių įspū- 
savanonskai ėjo komendan- gispynmo kevale, vadai, mi- džių Lietuvos gamta jam da- 
to, policijos ir kalėjimo vir-. nistraj, tardymo komisijų bar suteikusi, kai jam buvę
ši.?įnko. Pa/eigas ii- savano- ariai < Rapolas Skipi- leista pervažiuoti "per oku- 
riskai svarstės! bizūnu ko-, tis) 50-ties metų vege- uotą Dzūkiją, 
mums ų keikiamoj buržua-1 tuoja toje šalyje> kur Pane. i£munistlf okupuotoje 
zinej Lietuvoj, ir sav anons-. munės malšintojo Lietuvoje viešėdamas, paju
kai sugrąžo j komunistinę, Harriso (Samuelis Harris tęs pavergtų lietuvių patrio- 
Lietuyą pas tuos, kūne JĮ, buvo JAV kariuomenės vyr. tizmą ir įsitikinęs. jog išei- 
dar atmenamais laikais pat}, ieitenantas, kuris mirė suki- viams yra būtina su jais pa
mankštino tam pačiam kale- lėlių sužeistas. Ketred.) bu- laikyti ryšius. Ryšiai gali 
dX buvo VirSimnkU J1S ka' bu>° Pa3Mi palaikai. į būti laiškais, siuntiniais ir

31S Taigi? čia žmogaus bio- . "Buržuazinės Lietuvos na- • apsilankymu Lietuvoje. Ten
• v ei or aliutui kiplc- ITlUSll tdutieClHl, Kiekgrafija. verta gero psicho- cionaiistai y asmgtone KieK- ( wi --

loginio romanisto plunksnos, vienais metais ant Hamso leidžia, šiem kuo aau
Bet dar ne viskas. kaP° Arlingtono kapinėse, KĮaP
Ir štai, jis Literatūros ir 

Meno savaitrašty sausio 21 
d. atliko „išpažintį iš viso 
gyvenimo“.

Tai padaręs, jis Vilnyje 
vasario 24-26 d.d. laidose 
beveik po puslapį prirašė 
apie kariu sukilimą — „50 
metu Aukštosios Panemu
nės kareivių sukilimui“ (Tai 
komunistų grupės sukursty
tos kariu dalinio riaušės, vi- 
siškai neatspindinčios nei to 
meto kariuomenės, nei ap
lamai Lietuvos gyventojų 
nuotaiku. Kel. red.).

Tam J. Mikuckio kūriniui 
čia nėra vietos ištisai atpa
sakoti. ir neverta net tai 
daryti. Duosime tik keletą 
ištraukų, kurios jau akivaiz
džiai rodo, ko vertas tas ra
šinys ir kuo virto tas Lietu
vos kariuomenės savanoris, 
laikinosios sostinės komen
dantas. policijos vadas ir 
nepriklausomoje Lietuvoje 
susidaręs sau vardą poetas.

Taigi, minėtam rašiny J.
Mikuckis rašo:

„Kuriant taip vadinamą 
nepriklausomą Lietuvą“...

Kitoj vietoj jis žodį nepri
klausomą rašo 3vetimženk-' 
liuose. vienu ir kitu atveju 
norėdamas pasakyti, kad 
Lietuva nebuvo nepriklauso
ma.

Žodį savanoriai jis taip 
pat rašo svetimženkliuose,

Petro Mickeliūno, Dominin- ty8^- Jaunieji Lietuvos 
ko Vizgirdos. Balio Bani- ’ mokslo žmonės, sekdami iš-
šausko ir kitų drąsa ir žy
giai liks nemirtingi Lietuvos

eivijos gyvenimą, pageidau 
ja gero žodžio ir apie jų pa-

liaudyje. Šios aukos skatins vergtoje Lietuvoje atsieki- 
ryžtingoms kovėms už taiką mus- Prakalbininkas sakėsi 

girdėjęs pareiškimu, jog gė
jas žodis esąs reikalingesnis 
negu siuntiniai.

Kalbėdamas apie išeivijos 
uždavinius, dr. Avižienis 
trumpai prisiminė istorinius 
faktus, jog buvusios didelės 
imperijos pasibaigusios su
griuvimu. Sugriūsianti ir ko
munizmo imperija, bet ka
da tai bus — niekas nežino, 
todėl išeiviai lietuviai turi 
ruoštis, kad, ilgiau okupaci
jai užsitęsus, ryšiai su Lietu
voje gyvenančiais nepasi
baigtų su vyresniąja karta. 
Išeivijos studentiškasis bei 
šiaip mokyklas lankantis 
jaunimas, vietoje dalyvavęs 
sukilimuose prieš mokyklos 
vadovybę (dėl ilgų plauku 
ar dėl basų kojų), turis skir
ti laiko pavergtai Lietuvai 
pažinti ir būti tautos ryši
ninkais su laisvu pasauliu. 
Išeiviai tėvai turi mokyti sa
vo vaikus lietuvių kalbos, 
auklėti juos gerais lietuviais, 
kurie savo darbų prisidėtų 
prie lietuvių tautos sugrąži-

ir laisvę ne tik Lietuvos že
mėj, bet ir visame pasauly
je. O tokia kova šiandien 
reikalinga ir Harriso gimti
nei“.

Kas belieka pasakyti? 
Tik tiek, kad — štai buvo 
žmogus ir kuo jis savanoriš
kai virto (jei tuo Mikuckio 
savanoriškumu tikėti)?!

Pagaliau, nesvarbu ar jis 
savanoriškai taip rašo, ar 
jam kas diktavo, nes į Lie
tuvą jis grįžo tikrai laisvu 
noru.

Sakykime, kad mes tiki
me, kad J. Mikuckis meke
no neverčiamas pats pasi
šovė taip rašvti ir šnekėti. 
Bet mes norime Lietuvos a- 
gitpronininkams pasakyti, 
kad tokie ju pasirinkti „ko
munistinės biblijos“ išpaži
nėjai daro savo veiksmais 
kaip tik visiškai jiems prie
šingą propagandą. Jie visa
da mums primena Stalino 
nuteistuosius senuosius bol
ševikus, kurie enkavedistų 
suminkštintais kaulais prisi
pažino prie savo bebūtų kal
čių ir patys maldavo sau

(1796), o 1801 m. — „Vii- (Didžiosios ir Mažosios Len- 
niaus ir Gardino“ guberni- kijos) ir Didžioji Lietuvos 
jos, iš kurių 1843 m. buvo iš- kunigaikštystė. Karalystės 
skirta Kauno gubernija. į vidų tvarkė vaivados pagal 

Suvalkų kraštas šiuose da- vietinius lenkų įstatymus, 
liniuose vaidino savo rolę, Tiesa, karališkoji Prūsija, 
atskirą nuo Lietuvos. Nuo kuri buvo prisijungta iš Kry- 
1795 iki 1807 metų jis buvo žeivių ordino 1466 m., tvar- 
dalis Prūsijai atitekusios kėši pagal savus įstatymus“. 
Ržečpospolitos, bet 1807 m. į „Rytuose būklė buvo pai- 
Napoleonas susitarė su caru nesnė. Lietuva karalystėn 
Aleksandru I (Tilžėje) su-į buvo įjungta amžina unija 
daryti „Varšuvos kunigaikš-' 1569 m., bet pietinė jos da- tvclo“ kurini nneVvro Sn- lis (Volynės, KljeVO ir P 3- 

dolės Braclavo vaivadijos)
tystę“, kuriai priskyrė Su 
valkų kraštą (Užnemunę). 
Po aštuonerių metų (1815) 
ši kunigaikštystė buvo pada
ryta „karalyste“, bet 1832 
metais ją carai nuslopino ir 
Suvalkus tiesioginiai įjungė 
rusų imperijon, kaip Suval
kų guberniją.

• * *

1830 metų sukilimas Len
kijoj ir Lietuvoj, prof. Les- 
lio nuomone, buvęs paskuti
nis „senosios Lenkijos“ 
(reiškia, liublininės valsty
bės) ginkluotas valstybinio 
masto pasipriešinimas did
insiu įsiviešpatavimui šio
je Rytų Europos dalyje. Au
torius pasakoja:

„Sukilimas (revoliucija) 
buvo neapgalvotas žygis, su 
maža vilties laimėti. Nema
nau, kad valstiečių būklė 
būtų kuo pagerėjusi, jeigu 
šlėktai, kuriai vadovavo vy
rai kaip Adomas Jurgis Čar- 
toryskis. Skrzyneckis ir kiti, 
būtų ir pavykę atkurti nepri
klausomą valstybę jos isto- 
nėse ribose. Nepavykimas 
bet privertė kairesnį šlėktos 
politini sparną suprasti, kad 
valstiečius reikia priimti tal
kon lygiais nariais greta ba- 
iorų. Po to sukilimo vis la
biau brendo mintis kovą už 
laisvę jungti su kova valstie
čiams išlaisvinti iš baudžia
vos

buvo įjungtos savo atskira 
unija ir pasidarė Malopols
kos dalimis, nors po senovei 
tvarkėsi pagal antrąjį 1566 
metų Lietuvos statutą. Šiau
rinė kunigaikštystės dalis 
pasiliko Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštystės vardą ir 
tvarkėsi pagal trečiąjį 1588 
metų Lietuvos statutą. To
liau į šiaurę buvo Kursas, 
priklausąs lygiai Didžiajai 
Lietuvos kunigaikštystei ir 
Lenkijos karalystei, nors 
tvarkėsi pusiau nepriklauso
mai.4 • * *

„Stipriausia šių kraštuti
nių įvairybių jungiamoji jė
ga buvo šlėkta, juntanti 
bendrumą, paramstytą pla
čiomis privilegijomis, lais
vėmis, bendru tikėjimu ir 
kultūra. Šlėktos dauguma 
buvo katalikai ir kalbėjo 
lenkiškai. To negalima bu
vo pasakyti apie liaudį. Tik
rieji lenkai buvo katalikai, 
sykiu su lietuviais, susitel
kusiais Žemaitijoje (kurią 
autorius klaidingai Vadina 
„kunigaikštyste“) ir dalinai 
Vilniaus krašte. Gudijoj ir 
Ukrainoj liaudis buvo ne 
katalikai, nors buvo ir sie
kiama juos pririšti prie ka
talikybės Lietuvių Brastos 
1595 metų unija. Tas nepa-

nimo į laisvojo pasaulio šei- Šapoka čia pasakoja:
— “ I „Ėmė bruzdėti valstiečiai,mą.

įdomu, kad tai pirmieji yį*0’ir g^U-ukrainiecių ti- 
suprato valstiečiai Lietuvo- Į kėjimas davė progą rusų ca- 
je. Mūsų istorikas prof. A.,ra!P81kl^18 1 Ržečpospolitos 

- -- - • 'reikalus“

1 l
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KAI NOKO NEVEIKU, 

VO NIEKAS NKPHE1A. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Chicagos lietuviai stato operą 

„likimo galia“

DETROITO NAUJIENOS I

TAS DUONOS

vežti negrų vaikai. Policija ašarinėmis dujomis išsklaidė mėginusius neįleisti negrų į 
vien kultųjų mokyklą.

kojų kaip reikiant. Visur 
dalyvavo dideli būnat Gai
la, kad, jau kitur plačiau ap
rašęs, jau nuo įvykių gero
kai nutolus, nebenoriu visko

Taip minėjome 
Vasario Šešioliktąją

Nepriklausomybės atsta
tymo 52-sios metinės Detroi
te ir šiemet buvo labai pla-. Vėl iš naujo kartoti ir Kelei-: 
čiai, net keletą dienų, minė- Vyje. Čia apsiribosiu tik

fu g8U« invvu9 «uW tos Mat Uriu j .e Re pagrindinio Ai
(itališkai — ”La foraa dėl tam Aivaro, pažadėdamas .r tik vasa,io 15 / ,
destino“), parašyta 1862 m ! sudegindamas jo paslapty pagrindine8 iškilmes, bet įr
ir pakeista kaip dabar 869 laikomus laiškus Bet, juos rfeš gkilmin.
metais. Taigi, tik praeitais deginant, iškrinta Leonoros aj atsiimt Michi?an0

totogiafija. ir Carlo a pa-i bernatoriaus proklamaciją 
Žįsta savo tęvo prakeiktą i tansirge. kur da-
amzmą pi lesą. Aivaro pa- j jyvav0 gausj mūsiškiu dele- 
a’ eiksta. Carlo iššaukia jį į gacjja jr vaj kįtos delega- 
dvikovom bet abu kareivių ijog atsi!ank Detroito 
yra įsskrnann. . . . rotušėje vasario 13 d., kur

Aivai o nusidangina į vie- buv0 gauta mero proklama.

Viena iš pačių gražiausių ną draugystę. Paskui, at- 
pasaulio operų yra Giusep- virkščiai, Carlo patarnauja 
pe Verdi "Likimo galia“ ; kovos lauke mirtinai sužeis-

metais sukako šimtmetis nuo 
jos užbaigimo. Kadangi už 
keleto savaičių tūkstančiai 
lietuvių ją matysime ir gir
dėsime Chicagoje, tai verta 
ir Keleivio skaitytojus bent
trumpai apie pačią operą ir 
jos pastatymą painformuoti.: nuolyną, kur Leonora buvo 

Giuseppe Verdi, genialus i priglausta, ir čia pasidaro 
italų operinės muzikos kū

cija. Be to, dar buvo minėji
mai per Lithuanian Melo-

nejimo aprašymu.
Kaip ir keletą paskutinių;

metų. minėjimo iškilmės į-į 
vyko Mercy kolegijos McAu-1 
Jev auditorijoje. Ji, talpinan- j 
ti aštuonis šimtus žmonių, Į 
buvo beveik pilna, nes daly- i 
vavo apie 700.

Minėjimą atidarė Detroi-1
to Lietuviu Organizaci jų; Tai vienasis baltųjų apverstų autobusų, kuriais į Lamar aukst. mokyklą (š. Karolinoj) buvę at-g-'k V • • ėCentro — Dloco — pirmi
ninkas Kazvs Veikutis. Po 
keleto sveikinimo žodžių,

buvusią

šventu, pavyzdingu vienuo- dics radijo valanda, bei per į nrogramai vadovauti jis pa
lių. Carlo po penketu, metų kitos Lithuanian'kvieM Dloco vicepiritiZrėjas, gimė 1813 ir

1901 metais. Operas jis kū- jį suranda ir išprovokuoja; Voice. radijo valandos! ką teisiu studentą Rima Su- metais) tebuvo surinkta tik 
rė su pertraukomis, lyg tam kautis. Dvikovai vietą jie į transliacijas, pagaliau, mi-|kauską. Scenoje susodinus Per pustrečio tūkstančio, o 
tikromis bangomis, tad jo, pasirenka netoli Leonoros nėjjmaį šeštadieninėse mo-f garbės prezidiumą, buvo su-* Pernai apie 2,700 dolerių, 
biografai ir muzixos kriti- urvo. Carlo sunkia: suzei- j Aklose, skautų sueigose,: kalbėta1 invokacna (kun itai ši kartą suplaukė net 
kai jas skirsto i kelias gru- Ūžiamas ir prašo Aivaro, da- wrv;;n(!o mot,, o.___ ‘\3309 doleriai Tr tai tnkin

nine
HARTFORD, CONN.

jas skirsto į Kelias gru 
peš. Iš kelių dešimčių jo su
kurtų operų keliolika yra pa
siekę pasaulinio garso ir y- j leistų 
ra* statomos didžiųjų teatrų 
scenose, ypač Europoje, me
tai iš metų. Nerasi kultūrin
go europiečio, kuris nebūtų 
girdėjęs apie G. Verdi pir
mosios grupės operas "Na- 
bucco“, "Emani“. "Mac- 
beth“; antrosios grupės — 
"Rigoletto“. ”La Traviata“ 
arba "II Travatore“ ("Tru
badūras“); trečiosios gra- 
pės — ”Un ballo in masche- 
ra“ ("Kaukių balius“), ”La 
forza dėl destino“, "Don 
Carlos“ ir "Aida“; pagaliau 
jau gilios senatvės sulauku
sio sukurtu "Otelio“ ir "Fal-

nuodėmei
mas savo nuožiūra tai atlik-! 
ti, Aivaro bėga į urvą šaukti 
atsiskyrėlio, apie kurio bu
vimą žinodamas, jis visai 
nežinojo, kas tas šventas at

, ^alėje (šv. Petro) po pamal 
Bijoda- į dų. žodžiu, patriotiška vi

dramatiško, intriguojančio 
libreto, bet... visos, pagal 
grupes, skirtingos. Verdi 
"La Traviata“ mums Kaune 
buvo tapusi lyg ir tautiniu 
dalyku, nes kiekvienų Nau
jųjų metu išvakarėse ji bu
vo pastatoma Valstybės o- 
peros scenoje. Be šios, Lie
tuvoje buvo statom a"Aida“, 
"Trubadūras“. "Kaukių ba
lius“, "Otelio“ ir "Don Car
los“. Tik "Likimo galia“, 
lvg tvčia, turėjo išimtį lauk
ti, kol lietuviai ras progą ja 
pasigėrėti savųjų tarpe.

"Likimo galios“ libretas, 
parašytas mažai žinomo au-

to pobūvių laiko nežinau, 
bet viliuosi, kad Lietuvių 
dieną atidarys labai anksti, f 
gal nevėliau vidurdienio, o:
Grandinėlė gal pradės šokti; 
tik apie trečią ar ketvirtą dienį ir sekmadienį turime 
valandą? Jei taip būtų, tai, parengimą, ir jie šią žiemą 
dar pusė bėdos. Skaitytojai, ^ėkmingesni. nes gripas ine- 
teseka radijo pranešimus , sjaučia kaip kitais metais, 
tikslu laika sužinos. Mano:

Netrūkstą parengimų

Beveik kiekvieną šešta-

žuvusie ji už Lietuvos laisvę i .... 
ir vvvieji, Detroite gyvenan- į Į4 lr°dė, jog galite jus, 
tieji, 1918-1921 metu Lietu-! psiaudokultūrininkai“ su 
vos kariuomenės kūrėjai-sa-. ’psiaudopolitikais“, plėšytis
vanoriai (buvo perskaitytos galite lieti visokias ašaras ir | nuomore. verta visiems ir! Sėkmingas buvo ir Lietų
jų pavardės ir gausiai jiems visokias pamazgas, galite ten ir ten nueiti. į VOg nepriklausomybės minė-

svaibiausios informacinės- paplota). Iš trijų proklama- viešai ir slaptai agituoti, o- jinrns, nors blogas oras kiek
„Voroiuo;,, mor. mes atiduodame kas cieso- vaju* puikiausiai pavyko v 1 .r z-!

suomenė buvo sukelta ant

siskyrėlis yra. Leonora atei- dalies. Taigi, kada ir kur? 
na prie mirštančiojo. Visi "Likimo galios“ pasaulinė 
vienas kitą atpažįsta. Kai lietuviška premjera įvyks- 
Leonora suklumpa prie mirs- u 1970 nu balandžio 18 «L 
tančio brolio, Carlo sukau- 7;30 vaL vakaro, Marijos 
pia paskutines jėgas, Leono- Aukštesniojoje mokykloje, 
rą nudurta ir tik tuomet 5799 CaBforma Are., 
pats miršta. Kentėti, melstis Chicago*, Illinois, 
lieka tik vienas Don Aivaro. lryg yra»iri.ltU»; ten

Chicagos Lietuvių Opera, balandžio 18 d. <
arba daugiausia dainuojan- vai pietų> balandžio 25 
tis išeivijos lietuvių sambū-

cijas skaičiusių jaunų mer- n)es atiduodame kas . cieso- 
gaičių staigmeną padarė riaus — ciesoriui, kai atėjo
mero Roman’o S. Gribbs laikas ciesoriui atiduoti.... ___________ __________
proklamacijos skaitytoja. . Je\ dar nen°rime vjy Fondo Detroito vajaus suruošė vadinamuosius sil- 
Tai buvo jo duktė, vienos visiškai atsikratyti nors ir pobūvį ir garsinau LF reikš-; kių pietus. Oras buvo gra- 
lietuvaitės bendraklasė mo-, tėvų į žiūrovų kėdes beveik mę. Vasario 22 d. Lietuvių, žus, tai ir į pietus susirinko 
kykloje ir draugė. į varu susodinto jaunimo, tai namuose viskas pavyko pui- • nemažas būrys. Visi buvo

Labai šaunią, kovos dva- ateityje trumpinkime kai- kiaušiai. Vien ten LF nau-; pavaišinti ne tik silkėmis, 
šią keliančią kalbą pasakė bas, kaip viena chicagietė dai buvo sudėta apie 4,000 į bet ir įvairiais gardžiais lie- 

, JAV kongreso narys. Michi- spaudoje pageidavo, iki 15 dol., o iš viso, nuo vajaus' tuviškais valgiais. Kuopos 
! gano 16-to distrikto atstovas minučių pačiam pagridinių pradžios praeitų metų lap-! šeimininkės Žemgulienė ir 

mėnesio — apie 6000 Baltulioinienė sugeba viską 
aliu pasidžiaug-! gardžiai pagaminti, o pirmi-

------------- a ( minkštą politiką pakritika- bais žodžiais ir iš Austrai!- ti, kad būtų i IF narius sto-! ninkas visada suranda gerų
??1 J? ofe.soVauJapo 8.00. 6.50 ir 5.00 dolerius, Į v0? ir pažadėjo vis vieną aki jos būtų kviečiamas. į ję tie žmorės. kuriems savo i silkių ir kitko.

užmetęs laikyti, kad JAV 1 LB metini* susirinkimas graudenimus taikiau. Dar'
vyriausybė nedarytų sovie-1 LB Detroito^ovlinkės na- reikės, galbūt, kiek palauk
toms tiek daug nuolaidu. Jis nu metinis susirinkimas bus ti... ” Alfonsas Nakas
kalbėjo nepaprastai ilgai — sekmadieni, balandžio 5 d.,
net 19 minučių. • Lietuvių namuose ir prasi-........... ..................... • •• - -

Vadinamas pagrindinis dės 12 vai. LB dabartinė a-
kalbėtojas. kurio į minėjimą pvlinkės valdyba visuomenę 

. ‘ ateidama publika visada kviečia galimai gausiau d a
1. :_ Iviratili noa cioįvir*

buvusį Kauno Valstybinės o balkone po 7, 5 ir 3 dol. 
operos vyr. dirigentą ir me- Chicągiečiams bilietai jau 
no vadovą Vytautą Marijo- pardavinėjami "Margmiuo- 
šių. Apie jo sugebėjimus ju adresą visi žiflo. 
kiekvienam skaitytojui gali Norint bilietus gauti paštu, 
papasakoti LĖ 17-tas ir 36-j adresas toks: Mr. 

Režisierius—Pettas tomai. Kežisienus—Bet- Haris, 6538 So. Wasb»«naw, 
ras Maželis. Tai tas pats vy- i Chicago, HL _

^c?elJai?eŽisaX?J*! lašant reikia paaiškinti, daugiau ar mažiau baidosi, lyvauti, nes metinio susirin- 
Gaiflelio-ot. santvaro Da- kokio skaičiaus ir kokios __  --- —•_ j- „lonzin įsv.rio
ną“. Dailininkas — Jurgis j kainos bilietu pageidau ja- 
Daugvila. Kiti į meninį są- ma pridėti čekį ir sau adre- 
statą įtraukti muzikai yra: 1 suoto voką su pašto ženklu. 
Alvydas Vasaitis (dirigento! Reikia nepamiršti, kad bi- 
pavaduotojas). Alice Ste- j lietu kainos nepasikeitė nuo ‘ 
phens ir -Alfonsas Gečas: perraj nors viskas gerokai
(chormeisteriai). Bernardas

tariaus Ftoncesco Maria Pi-' Prapuolenis (akompanuoto- 
ave, yra tikrai intriguojąs. ‘ jas)

Ispanų markizo di Calat- 
rava duktė Leonora įsimyli 
irgi didiko sūnų Don Aiva
ro. Tėvas apie vedybas ne
turi girdėti, nes tos, matai, 
maišyto kraujo — jo motina

Solistai — patys pajė
giausi, metai iš metų iš dau
giau gerų žodžių sulaukią 
ne tik iš savųjų, bet ir iš a- 
merikiečių kritikų. Štai jie: 
Danutė Stonkaitytė (Leono-

buvusi indėnų princese. Jau-j ra), Stasys Baras (Aivaro),
niesiems badant pabėgti, 
markizas juos užklumpa ir 
netikėtai, ant žemės metant, 
Don Aivaro ginklas ji už
muša. Mirdamas markizas 
Leonorą prakeikia. Jo sū
nus Don Carlo, tėvo valią 
vykdydamas, seka sesers 
pėdsakais, iki Leonora, ne
beradusi kitos išeities, vie
nuoliu vyresniojo yra pri
glaudžiama ir patalpinama 
į kabių urvą atsiskyrėlės gy
venimui.

Jos mylimasis Aivaro ir 
brolis Carlo netikėtai susi
tinka, kai pakeitę pavardes, 
kaunasi prieš austrus Italijo
je, kaip ispanų karininkai.. 
Čia pirma Aivaro išgelbsti 
Carlo nuo įtūžusių kareivių 
—azartinių lošėjų, ir abudu

Algirdas Brazis (Carlo), Jo
nas Vaznelis (Guardiano), 
Roma Mastienė (Preciosil- 
la). Vladas Baltrušaitis, Ju
lius Savrimas, Genovaitė 
Mažeikienė, Bronius Mačiu
kevičius, Vytautas Nakas 
(jauniausias ir naujas). Vac
lovas Momkus ir Juozas A- 
leksiūnas.

Scenos technikinis vado
vas, gerai pasižymėjęs ”Da- 
nos“ pastatyme, yra Česlo
vas Rukuiža, apšvietėjas — 
Juozas Aleksiūnas.

Kadangi lietuviai savo 
simfoninio orkestro dar nė
ra sukūrę, tai čia jau iš bė
dos išvaduos, kaip ir kiek
vienais metais, Chicagos (a- 
merikiečių) simfoninis.

Pagaliau priėjome prie

pabrango. Jei ne mecenatai 
— vietiniai chicagiečiai o- 
peros gerbė jai, —tai bilietų 
kairas reikėtų bent dvigu
bai pakelti.

Baigdamas negaliu nepa
minėti ir tų didžiųjų operos 
entuziastu, kuriu dėka Chi- 
ca»os Lietuvių Opera, kaip 
kolektvvas, jau tuziną metų 
pyvuoja ir kurių dėka esame 
bent kelis vakarus iš kasdie
nybės pakeliami į nuosta
bu muzikos meno pasaulį. 
Tai Chicagos Lietuviu Ope
ros valdvba. Tiesa, jos są
statas kasmet daugiau ar 
mažiau keičiasi, bet, sumi
nėdami pavardes siu metų 
valdvbos, kartu norime na- 
gerbti ir visas buvusias bei 

i būsimas valdybas, štai tie 
pasišventėliai valdybos na
riai : pirmininkas Kazys 
^kaisgirvs. vicepirmininkai 
Stefanija Lažauskienė Ge
diminas Kazėnas ir Jonas 
Mockaitis. sekretorė Graži
ns Bičiūnaitė, iždininkas 

1 Albinas Smolinskas ir turto 
globėjas Jurgis Vidžiūnas. 

Alfonsas Nakas

Pereitą kartą Keleivyje 
smarkiai reklamavau Lietu

trukdė.

SLA 124 kuopa kovo 1 d.

Luckienė

nes jis visada leidžia sau, kimo metu visada iškvla 
tiek. kiek patinka, laiko!svarbiu dalvku. Be to. lai-; 
trukdymo, šiuo atžvilgiu neįkąs iau būtu prieiti prie tik-i 
šįmet nesiskyrė nuo kitų. ’ ros demokratiios ir valdvbas į 
Tik jo kalba buvo dar ir tuo j sudarinėti nebe telefoni- * 
ypatinga, kad pasireiškė di- niais šaukimais - prisišauki-’ 
dele drąsa visus kritikuoti mais. o. atsiradus kaudida-Į 
ir mokyti. Vieni plojo, kiti: tu Pertekliui, tikrai jas iš- 
piktinosi, o jaunimas, kinis! rinkti. Tuomet ios ir tikres- 
vistiek nieko nesuprato, o
tik meninės programos ne
kantriai laukė, paskui tė
vams grasino, kad į tokius 
minėjimus, kur dvi valan
das kalbama. — no more...
Pagrindinis kalbėtojas gi 
buvo visuomenininkas iš 
New Yorko, Batuno vykd. 
pirmininkas. Vliko narys 
Kęstutis K. Miklas.

Menine dalį atliko labai 
daup-. labai gražaus, labai 
šviežio jaunimo. Tai netoli 
70 jaunuoliu mišrus choras, 
kuriam vadovavo Stasvs 
Sližys, ir apie 20 tautinių 
šokiu grupės šilainės šokėjų,
Galinos Gobienės vadovau
jamu. Tr 5 dainelės, ir 3 tau
tiniai šokiai jaunu ir senų 
buvo sutikti su didžiausiu 
džiaugsmu.

Prieš minėjimą ir taro iš
kilmingo akto bei meninės 
programos pertraukos metu 1 kvietė T B vaMvba. Proova- 
bovo renkamos aukos Ame-Ima attiks nauioie ir moder- 
rikos Lietuviu Tarybai, čia nioie Rosary vidurinės m-los 
ivvko vėl maloni staigmena: salėie. 
kai užpernai (Laisvės kovos ' Nors tikslaus vieno ir ki

nį liaudies mandatą turėtų.

Ir Lietuviu (Bena, ir 
Grandinėlė

Balandžio 12 d. ppfroitp 
publikai reikės pasidalinti 
perpus, arba iš vielos vietoc 
lakstyti i kitą. Ta dien? 
Tarntautiniamp Irstitute bu? 
vadinamoji Lietuviu diena. 
Ten lietuviai turė«. kitu tau
tybių atstovu kritiškai obser
vuotam! pasirodyti su savo 
tautiniais rūbais, vairiais, 
menine nrn^rprrip ir. žino
ma, gausiais laikyto iais. Die
nos surenripiu dauriausia 
rūrinasi šte^a KauopHenė.

Tą pačia diera su iaimat- 
vtška šokui nvnp. <5ii viso
kiom nuoiau baigtinėm in- 
teroretaciiom pasirodo Cle
velando. o tikrumoje Liudo 
Fario Grandinėlė. .Ta na-

GERIAl’SIA DOVANA 
LIETUVOJE

OFICIALUS IR PILNAI GARANTUOTI

Dovanų certifikatai
(doleriais ar privilegijuotais rubliais) 

DOVANŲ CERTIRKATAIS jūsų giminės gaH pirkti 
Sovietu Sąjungoje viską, ką nori, nž pusę ar dar ir 
mažiau kainos.

Reikalaukite katalogo veltai!
INTERTRADE EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street, Seeond Floor
New York, N.Y. 10010. TeL 982-1530. 

SVARBU: Priimame antomobilių užsakymas!

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

i

informuota skaitytojas api<‘ pasaulinius ir
įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauką ir atvirai 
rp>e visus mūsą visuomeninhis bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoją kišką skyrių, kuriame taukia
me abipusiu pasisakymą ir nuomonią kiekvieno vkriesM 
svarbi*, ąroblema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETI VA“ yra dtnamfėkas mūsą iš
eivijos laikražtis. ieškąs naują bendradarbiu bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja Ir dirbu ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 98.00 
Adresas:

7722 Gsorgs Street, taSalk-Montanl, 090, Qsebue, CANADA

t
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Rašytojos Bitės muziejus

Panevėžy P. Cvirkos gat
velėje ant namo, kur gyve
no rašvtoja Gbrielė Petke- 
vičaitė-Bitė. prikalta lenta 
su parašu: ”1932-1943 me
tais čia gyveno Gabrielė Pet- 
kevičaitė-Bitė“. Čia Įkurtas 
ir memorialinis rašytojos 
muziejus. Du nedideli kam
barėliai atvaizduoja tą ap
linką. kokia buvo rašytojai 
juose gyvenant.

Naujas filharmonijos 

direktorius

Lietuvos filharmonijos di
rektorium paskirtas buvęs 
Čiurlionio vidurinės meno 
mokyklos direktorius pianis
tas Dainius Trinkūnas.

Tautų meno šventė Lenino 

garbei

dainuoja“, "Leninas klauso 
muzikos“ ir pan.

Žinoma, toks dalyko per- 
saldinimas tegali kelti tiktai 
šypseną.

Atskiri Lietuvos meninin
kai ir meno kolektyvai daly
vausią Įvairiose kitose So
vietų Sąjungos respublikose.

Nauja proga darbininkams 

išnaudoti

Lenino jubiliejus yra nau
ja proga Sovietijos raudonų
jų dvarti ir fabrikų valdyto
jams dar daugiau prakaito 
iš darbininkų išspausti.

"Dirbti našiau, efektin
giau. gaminti daugiau ir ge
riau“ ir panašūs šūkiai skel
biami ant visų kampų, bet 
niekur nesakoma, kad dar
bininkų atlyginimai yra la
bai maži. kad reikia

KELEIVIS. SO. BOSTON

Prancūzu povandeninis laivas Eurydice, kuris šiomis Gienouiis nuskendo Viduržemio jūroje kariu 
su 57 Įgulos nariais.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Kun. Baras apie spaudą

Buvęs ilgametis Draugo 
metinis susirinkimas buvo : redaktorius kun. Baras lai- 
vasario 22 d. Jaunimo Cent- kė pirmą LB surengtą pa- 
re. Be kitų. buvo išklausytas J skaitą apie spaudą. Jis tarp 
ir revizijos komisijos pirm. ‘ kitko pažymėjo, kad Ame- 
Šlajaus pranešimas, iš kurio1 rikoje yra 127 lietuviškos 
paaiškėjo, kad turima skolos parapijos. Jas išlaikyti lie- 
daugiau nei $1,900, bet pro- tuviškomis tegali tik patys 

darvti.

Televizijos susirinkimas

Lietuvių televizijos pus-

NEW YORK, N.Y.

SLA pasiruošimai seimui

šių metų Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje atstovų 
suvažiavimas Įvyks New 
Yorke birželio 22-24 dieno
mis Commodore viešbuty.

SLA New Yorko apygar
dos valdyba sudarė komisi-

juos gyama jau verčiasi be didės-' žmonės. Ką reikia
pakelti, kad reikia daugiau | nuostolio.

-p_ Į bu kaikunais

nes bilietų žymioji dalis jau 
išparduota. įėjimas $7.00.

Už mcniškesnius margu
čius, tautiniais raštais išmar
gintus, bus skiriamos dova
nos. Dovanu numatvta trvs...* v * | ' n ’Margučiams Įvertinti bus su-į 
daryta trijų asmenų, komisi
ja.

Ką tik gavome:

BROOKLYN, N.Y.

Banketas ir margučių 

paroda

Linksmą pobūvi 
Lietuvių Darbininkų dr-ja 
balandžio 4 d. Bručo salėje 
(Jamaica Avė., Woodha- 
ven). Pradžia 7:30 vai. vak. 
Jo metu bus ir Margučių pa
roda. Už gražiausiai nuda
žytus ir išmargintus kiauši
nius bus duodamos dovanos.

Be to, pobūvy bus visokių 
Įvairenybių, o valgiai ir gė
rimai — karališki.

Už visus tuos malonumus 
tereikės mokėti asmeniui

rengia

ją. kuri turi pasirūpinti vi- $7.00. Bilietais geriau apsi- 
seimo sušaukimo reika-i rūpinti is anksto. Jų galimasai

Ii j v ‘ , • • *.v ’ i ir svečiams bus su. “ klebonai hetumai nėra būvįs <u menine
pakeitimais kaip amai, kurie vra di- ,,

lais. Atvvkusiems atstovams’ gauti iš valdybos narių.

j kasdieninio vartojimo pre ..
Lenino 100-jo gimtadie- i kių. o ne ginklų, kad reikia j Pnlnitas valdybos^ pasiuly 

nio proga visoj Sovietų Są-i daugiau minties laisvės ir Lietuvių Televizijos sta-> tuviai mazai_ kur suka galvą
džiausi nacionalistai, o lie-

vec-iams bus suruoštas po- 
programa, 

iečiami so
listas St. Baras ir komp. D. 
aninskas iš Chicagos.

LOVVELL, MASS.

Dialogas su kraštu, Aki
mirksniu krom.-.os. antra 

a, parašė 1 : • 11 y s I -.aiki, 
560 psL, įrišta, ina $7.00.

Nemarieji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezij -s posmuo
se, sudalė Alfonsą-; Tiruolis, 
176 psl., kaina £5.00.

Poilsis ant laip 
Karoso eilė- C i ei J

\ \ tUUtO 
5 > dide-

puslapių, kaina

jungoj rengiama ir tautui panašių 
meno šventė. Lietuvoje jai 
skirtos kovo 12-22 dienos. 
Pagrindinis šio parengimo 
nija. Čia kasdien būsią su
rengta po apie 20 koncertų.
Be saviškių atlikėjų, šimtai 
atvyksią iš kitur, dalyvau
siąs net Sibiro valstybinis

tūtas, pagal kuri ji vra vi- dėl lietuvybės islaikvmo. Ir , _*. ® t J r. _ •'j .. . .- . Komis:jon seimo svečiamsuomenine organizacija. Šių musų spauda įsmilsianti su .. . . ... . . .
, • t- • • priimt: ir vaišėm paruosti i: metų sąmata siekia $2 / .000.! musų karta, nes jaunimas 

Į Aptartas programos geri-' nebeskaito ir nesidomi lie- 
| nimo reikalas. i tuviškais laikraščiais. Lietu-
Į Gegužės 3 d. bus 4 metų vių Bendruomenė turi labiau 

Vilniuje Įvykusioje medi- ’ veiklos sukaktuvinis banke-' susirūpinti nutautėjimo šu
kų prof. s-gos konferencijo- tas.

gėrybių.

Vienas gydytojas 

10.000 gyventojų

eina adv. St. Briedis, L. Ša
teikienė-. Gudelienė, J. Pet- 
lėras ir kiti.

je paaiškėjo, kad dabar Lie- 
rusų choras, Moldavijos į tuvoje dešimčiai tūkstančių j 
liaudies muzikos orkestras, j gyventojų atitenka vienas ■ 
Kirgizijos jaunimo baletas gydytojas, kad baigę mo- ‘ 
ir kt. kyklas Į praktini medicinos '

Nevieną vietovę aplanky- darbą Įsijungia po 300 spe 
siančios dvi rašytojų ir kom- cialistų, kad mokslo ir prak ( 
pozitorių grupės, kurios kar- tikos gydymo Įstaigose šiuo • 
tu ir su meno kolektyvais su-• metu dirba daugiau kaip ’ 
rengsiančios koncertus-pa- 400 medicinos mokslo kan- į

stabdymu, o politiką palik- 
! ti Altui ir Vlikui.

šnekesius tokiomis temomis,Į didatu ir 60 daktarų, 
kaip "Apie Leniną širdis į

WORCESTERIO NAUJIENOS

Vyčiai surengė 

Šv. Kazimiero šventę
Du nauji klubai

Paskutiniuoiu metu isteir- J0-'

LDD narių susirinkimas
Kovo 1 d. buvo eilinis 

Lietuvių Darbininkų draugi- 
uy riaus susirinkimas 

Norėta jamenos 1 Tllinok Indianos Vvčiai1 du H*“# klubai: dzūkų ir; bpuuzių oute. Norėta jame Illinois - • Indianos vyčiai, , , gvvenusiu lietu. page: bti šateikas jų vedybi-
akAov° 1 <!■ surengė įspūdingą, ^necuel°J K J J gyvenimo ,5 Jm. suįak.

(E)

- e | įhieagoje tų klubų yra vi-j Kės pi oga. todėl ir susirinki-
sokių. Vieni jų pamažu mirš- R nutarta kviesti privaeia- 
ta, kiti gerai veikia, ir nauji f>u:e, kad būtų jaukiau. 

1 Skautai Jaunimo Centre’steigiami. Nežinau, kodėl' SukaKtuvininkai bi*ro pa- 
’ kovo 1 d. turėjo labai pasi-{Lietuvių Bendruomenės sky-; sveAinti ir apdovanoti. Do- 
’ sekusią Kaziuko mugę. Ją.! nūs visur merdi. ivan<as jtennė

Skautų Kaziuko mugė

j Marta Degutytė ir Nelė Bag- 
! dytė.

Narių yra daug, bet 

susirinkimai negausūs

SLA 57 kuopa suaugusių Pasižymėjusios lietuvaitės 
narių turi 150 ir jaunuolių VVorcecsterio County Na- 
50. bet į susirinkimus ateina tional bankas pripažino. 
20-30 narių. Kovo 5 d. susi-i kad Marija Saiapaitė moka 
rinkime, kuriame buvo ren- į geriausiai patarnauti klien- 
kama centro valdyba, daly- tams. Vietos laikraštis Tele- 
vavo tik 19 narių. Jie baisa- gram ta proga pirmam pus- 
vo šitaip: už DargĮ Į prezi- lapy išspausdino jos nuo- 
dentusl?, už Čapliką i vice-Į trauką.
prezidentus 17, už A. Burec-; O Morgan Memorial 
ki i sekr. 18. o už J. Januška ' Goodvvill Rehabilitation*■ ‘'J
1, už E. Mikužytę Į iždinin-į Center savo tarnautoją Pau- 
kus 16, už S. Briedi i iždo liną Markevičiūtę pripažino 
globėjus 16. už J. Milerytę "VVorker of the Year“.
9, už V. Adamkų 6 ir A. Su-!
kauską 5, už dr. S. Biežį Į: 
gyd. kvotėjus 12.

Delegatais Į SLA seimą: 
išrinkti J. Krasinskas ir A. i 
Tomkus.

Chuliganai šv. Kazimiero 

mokykloje

• kaip paprastai kasmet, ati-;
| darė gen. konsulas dr. P. Dainavo* ansamblio 25 
1 Daužvardis. Mugę aplankė
keli tūkstančiai svečių ir tu
rėjo progos ir gardžiai pasi-1 

' vaišinti, ir Įvairių dovanų Į- į 
sigjli.

Supažindino su knyga 

"Kritusieji už laisvę“

m.

spūdžiai. Bla
žiene, St. Briedis ir kt.

Pasidalinta Alto suruošto 
Vasario 16-sios minėjimo i- 
spūdžiais.

Visi vieningai pripažino, 
kad minėjimas buvo suruoš
tas rūpestingai, meninė da
lis buvo Įdomi ir pranešimai

sukaktis

Dainavos ansamblis šie
met minės savo veiklos 25 
metų sukaktį. Jo ilgametis 

' vedėjas St. Sodeika jau se-
Į niai ilsisi amžinybėje, tačiau turiningi. Ypač pasigėrėta 
Į ansamblis gyvai veikia nau- inž. Jurgio Valaičio prane- 
' jo muziko P. Armono glo- Šimu, kuriame buvo rimtai 
' boję. Kovo 15 d. šv. Kry- panagrinėti esminiai mūsų 
žiaus bažnyčioje jis surengė politinės veiklos klausimai, 
religinės muzikos koncertą. Taip pat prisiminta ir bū-

lio f oi mato
$4.00.

Diena prie ežero, Aloyzo 
Barono eilėrščiai mūsų ma
žiesiems, Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės iliustracijos, 
40 psl.. kaina $3.00.

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto, 55 psi. kaina 82.00.

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, V
to straipsniai. 40 
na $1.00.

Lietuvos Vyčio pėdsakais,
Juozo Strolios 1940-1945 m. 
atsinuui.naj, 176 psl., kai
na $2.00.

Kultūrinės gairės pasako
se, II knyga, parašė Vytau-

pSl.
dizgan-

Kai

tas Bagdam 
kaina $5.00

• 1C1 -»? 357 psl.,

Rezistencija,

Mirė

Kovo 2 d. mirė Mariana- 
polio kolegijos prof. Jonas 
Kandratavičius, Worcestery 
gimęs ir augęs, palaidotas 
šv. Jono kapinėse.

Be to. dar mirė Ona Bune- 
.vičienė, Marcelė Trumpai- 
tienė. Jonas Švedas ir Juo
zas Tamulionis.

Baigė vidurinę mokyklą

Su garbės pažymiais bai
gė vidurinę mokyklą Povi
las Zavorskas, Antanas Bui
vydas. Petronėlė Kacevičiū- 
tė Alena Lozoraitytė, Zuza
na Stašaitytė, Alain Turskv- 

Edmundas Butkevičius,

Kovo 7 d. naktį chuliga
nai Įsibrovė i šv. Kazimiero 
lietuvių mokyklą, sudaužė 
net 8 duris ir padarė kitokių 
nuostolių.

Šunys teršia gatve*

Ir lietuviai užsikrėtė ma
da laikyti šunis. Jų savinin
kai rytais ir vakaais juos 
vedžioja šaligatviais. Ten jie 
nieko nesidrovėdami atlie
ka savo reikalus. Kalbama 

švarą, apie ”poliuši- 
o daroma priešingai.

Kitos naujienos

apie
nūs“

Kovo 6 d. Dainavos an
samblis surengė Jaunimo 
Centre Vlado Ramojaus ant
rosios knygos "Kritusieji už Ekskursija j Romą
laisvę“ pristatymą. Apie ją Į Lietuvių kankinių kop- datuoja dabartinė 
kalbėjo kun. Kubilius, me- lyčios pašventinimą liepos 7 Lė E. Minužytė, o Į i 
ninę dali atliko akt. Diki- d. Vatikane žada vykti kė
nis. Hos ekskursijos. Čia būtų

Dėl pačios knygos pasaky- gera proga ir mūsų ten vyks- 
tina, kad tai dalinis partiza- j tančiam jaunimui pareikšti 
nų veiklos aprašymas. \ isa- — prašyti popiežių savo sva- 
pusiškai partizanų veiklą te- i riu žodžiu užtarti komunis- 
bus galima tik tada, kai sa- tu pavergtą ir terorizuoja- bamas i iždo glo Dėjus. Ir ne 
vo krašte nebus okupanto. mą Lietuva. nuostabu, kad jo darbas yra
nes buvę partizanai, išlikę { " * geiai įvertinamas, nes, be
gyvi, visai kitaip Įvykius Grojam jums tiesioginių iždo globėjo pa
vaizduos. XT T.. . , . . ; ieigu, dažnai jam tenka pa-

Neo Lituania orkesti o 6 §jaj organizacijai ir sa- 
šokių plokštelė, kaina vo teisiniais patarimais, 
gaunama pas Bali Braz- yjsj LDD nariai pasiryžo 
džionį, 2646 W.^ Chicago.: dalyvauti SLA rinkimuose 
III.,, tel. PR 8-5374. Platin- jr paremti tą kandidatų są-

simi SLA rinkimai. Juo la
biau. kad Į iždininkus kan- 

iždinin- 
iždo glo- 

ilgametis SLA vei
kėjas adv. St. Briedis, gi juo
du abu via LDD nariai.

Adv. St. Briedis yra senas 
SLA veikėjas, jau daugeli 
metu vis pakartotinai išren-

bėjus

go ir gydosi Šv. Vincento li
goninėje. Linkime jam grei
čiau pasveikti.

Šv. Kazimiero parapijos 
kun. Jonas Bakanas perkel
tas Į Aušros Vartų parapiją. 
Dabar du pastarosios para
pijos kunigai yra čia gimę ir 
augę, geri lietuviai.

Harduick miestelio atsto
vų pirmininku išrinktas Juo- 

’ zas Černiauskas. Buvo lietu-

tojams nuolaida.
Bal. Brazdžionis

KAPŲ DARBININKAI 

LAIMĖJO

Astuonias savaites strei-

rašą, i kuri Įeina E. Mikužy- 
tė ir adv. St. Briedis.

Ir šiame LDD susirinkime 
buvo /era nuotaika. Jame 
gyvai reiškėsi Mačys, J. Gai
dys, Blažienė. E. Mikužvtė, 
abudu šateikos, Spūdžiai,

Seniausios vietos draugi- vių kandidatų ir kituose 
jos — šv. Kazimiero —ilga- miesteliuose, bet jų neišrin- 
metis sekretorius Stasys ko.
Barnatavičius sunkiai susir- Krasinskas

kavę New Yorko 44-rių ka- Vasilka. Akelienė ir kiti. 
pinių darbininkai praeita sa- P pranešimų paaiškėjo, 
vaitę susitarė su savo darb- kad balandžio 4 d. 7:30 vai. 
daviais. Nuo sausio 1 d. jie vakaro ruošiama margučių 
gaus $13 savaitinio priedo, parodėlė kartu su bendra

romanas. 
429 psl., 
kaina —

O mes tik šitaip pamineiom pai a.-;
Vasario 16-ją kietais viršeliai

i $6.00.
Mes šiemet tos dienos*

vieną minėjimą beturėjome’ T ~ aitvarai,
tik bažnyčioj, čia kleb. kun. Nagi y etrerasčiai,
J. Žuromskis atlaikė pamal-,LYano Gailiaus muštruoti, 

as ir vvkdZ* rinkliava Lie-i 72 didelio fonnato puslapiai 
puošniai išlei

da- 
tuvos laisvinimo reikalams. na •j.

R :■ i

kny į a, kai
Kiek surinkta, tikslių žinių 
neturiu, bet spėjama, kad 
gali būti apie $50.

Nors viešo minėjimo kaip. numeri, 
kitais metais (neturėjome, kaina $2.50. 
bet kaikurios organizacijos. _ _

nepamiršo.1,.Po ‘ ,lcvo 
Hito klubas* »D’d^ojo godos. Le- 

Aitui paskyra S50. Motera V™“1? Anr!.lcKaus p1?.1'35- 
klubas $60 ir SLA 173 kuo-. ”.al- Ee;es,oro \ ahaus 
n.. į iliustruoti, 106 psl., Kama

Reikia pasakyti, kad klu- ’ "
bo valdybą sudaro jau visi' Tau, sesute. Prano Lem- 
čiagimę lietuviai, tik vienas, berto gyvenimas, kūryba,

Varpas nr. 9, 220 psl. rašo 
per 2C autorių, šis žurnalo

atmgai įdomus, jo

tos sukakties 
Pav.. D.L.K. Vvtauto klubą

maršalka beliko is senųjų. 
Bet ir jaunieji yra geri lie
tuviai ir eina savo tėvų pra
mintu taku. i

Klubas rengiasi minėti 
savo 50 metu sukakti

D.L.K. Vytauto klubo 
sirinkimas buvo kovo 8 _..
Jo darbštus ilgametis pirmi-1 f‘nir-ASiai 
ninkas Jasinskas dėl pašli

prisiminimai, 269 psl.. iliust- 
mota, kaina minkštais vir
šeliais $3, kietais — $4.

Šeštoji pradalgė, literatū
ros metraštis, rašo 17 auto
rių. 400 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.15. kietais $3.75

Smilgos. A. Giedriaus 15 
204 psl., kaina

:os.
j i apsakymų

Kietais — $3. zo.
viršeliais $2.50,

jusios sveikatos negalėjo ja
me dalyvauti. JĮ pavadavo
ir tvarkingai susirinkimą ve- m ui ir senimui. II laida, 527 
dė valdybos vicepirmininkas 1 psl.. kairu $4.

Gatves berniuko nuotykiai
—ik Spalio vj/.-nka jauni-

Kraučiūnas.
Klubas šiais metais ren

giasi minėti savo 50 metu 
sukakti
paskirta $25

Kitas klubo susirinkimas 
bus balandžio 12 d.

S. Norkūnas pasveiko

Laikrodininkas Stasys 
Norkūnas po sunkios opera
cijos jau tiek pasveiko ir su
stiprėjo, kad galėjo grįžti Į 
savo nuolatini darbą.

L. Paulauskas

Piima karta Balfui

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba "The Cemetery of Na- 
tions in the Siberian Tund
ra“, 112 psl., kaina $1.75.

Lietuviu kalba ta knvga;‘ * N7 I

Atsitiktiniai
Kazimiero Barėno 14 Įdo
mių aps įkymiį 216 psi., kai
na $2.50.

Milfordo gatvės elegijos,
kad Keleivio administraci 
dideli susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
inkinys. Kaina minkštais 

viršeliais $2.55, kietais vir
šeliais — $3.75.

Draugas don Camillo,
Įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Be to, esame gavę nedide
lį kieki teisininko R. šulo 
parengto leidinio "Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

susitikimai,

Ošiančios
Didžiulvtės

pušys, Halinoa 
. Mošinskienėso nuo liepos 1 d. dar $10.50. vakariene Bručo svetainėje , -r j r

Streiko metu liko nepalai- (8616 Jamaica Avė., \Voorl- jau išparduota. Ji labai tin- 1 < vaiz?el.‘^ ’ aW-
15.1(00 lavonu. havenej turi pasi«ekima ka dovanoti kitatauaams. braižu, 116psl., «&...<• S—50.dotų per Ii
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

LIETUVIAI KITUR
VOKIETIJA

Atidengtas E. Simonaičio 

antkapis

Komitetui ta proga parašė 
laiškus prof. Z. Ivinskiu, dr. 

Į V. Didžys, dr. J. Remeika ir 
Didysis ir Nepamiršta-’Mti, pagalbiai prisiminda

mas Lietuvi Eidmonai Si
monaiti! šianoicii šventina
mas ir atidaromas Tau pa
minklas. Su visu nuoširdu
mu i ši Tavo atminimą jun

mi velioni E. Simonaitį.

Vietinė* naujienos

Frieš mirdamas. Įžymusis
Maž. Lietuvos veikėjas Erd- ■ p1*!**
monas Simonaitis gyveno *anc e
Kemsbache, kuris vra vos 4 . • . .
,. • tj" .. /. , , jų atstovai ir K aioedos lais-kilometrai nuo HuettenfeI- , ... , . \ _, _  i •• x ‘ ves sukilimo dalvviai. Tu sa-do. Siame kaime Įsigytoje •,. . . , - ■ : , i vo pavyzdžiu, te; ••nes mei-lietuvių nuosavybėje, ciaoar , 1 •vadinamoje Romuva, jau! ?’ yaktybmm ,TZ:a?r ne-
keliolika metų veikia Vasa-I reikmes tau-

te • ■ •• - I tirnais darbaisrio 16-sios gimnazija, čia y-;, . T . .
ra ir Vokietijos Lietuvių LletuTO , . , .
Bendruomenės v-bos busti-1!fnk- 

Į darni prie Tavo kapo galvas, 
liekame nepamirštamai dė

giamės ir mes, JAV Cleve-

nė. Tos abi įstaigos, pašilo 
do, yra didelė trauka ne tik 
gyviems, bet ir įnirusiems 
tautiečiams, nes čia Huet- 
tenfeldo kapinėse jau palai
doti 7 lietuviai: buvęs Kau
no advoktatas, Vokietijos 
LB pirm. Juozas Bataitis, 
buv. Tautos Fondo pirm. 
agi-. T. Šidiškis. St. Teišeis-’ 
kienė. Birutė Kleinaitė (tė-> 
vai evvena Chicagoje), Bu- 
jauskienė, Jonas Riteris ii 
pagaliau 1969 m. kovo 16 d. 
šios kapinės priglaudė ir 
Erdmono Simonaičio oele-

— nūs.
Lietuvių visuomenės au

komis Įrengto antkapio ati
dengimas įvyko vasario 21 
d. Diena pasitaikė labai lie-

— Na, ką tu man šiandien iš ko kyla tautų neapykan- : isviimpc v;- dėlįsakysi, tėve? j ta ir kas gimdo karus. Karai, brinko wrTž£oni«pasakys, ic,c. i u* n . t0 SUSinnKo per ou žmonių
— Žinai. Maiki, aš galiu ’ yra didžiausia žmonijos ne- ! jas pl afįėjo E. Simonaičio

tau pasakyti, kad. kada tik laimė. Stipresnė, geriau ap- i Fondo komiteto ižd. 
siginklavusi tauta apiplėšia 
silpnesnę savo kaimynę: iš

aš tave pamatau, man visa
da pasidaro lengviau ant 
dūšios.

— Gal ne visada, tėve.
to kyla baisi neapykanta, ir

moky
tojas Fr. Skėrys. Jis tarp kit
ko pranešė, kad antkapio
lentos projektą paruošė Pa

apiplėšta auka stengiasi at- 
Juk dažnai supyksti ir sakaii keršyt plėšikei. Pavyzdžiui,
”gudbai“. i per Pirmąji pasaulinį karą

— Dac rait, Maiki, kaika- Į apiplėšta Vokietija užkūrė' centras Montrealy. 
da tu mane supykdai. Ale aš! antrąjį, ir dar baisesnį, ka- 
gero natūro žmogus, tai ii-‘ra. Dabar jau liejamos bom 
gai nepykstu. O kai pasidai
rau po platųjį svietą ir pa
matau, kaip kiti studentai 
durnavoja, kelia revoliuci-

Kazimieras Oleka, buvęs
'i reziduojančių ir vei- nepriklausomos Lietuvos vi- į 
'•ių lietuviu organizaci-| Įlaus reikalų ministeris. A-i 

py gaidos teismo teisėjas, ad
vokatas, juriskonsultas, da
bar gyvenąs Vakaių Vokie-i 
tijoje, Muenchene, š. m. ko-' 
yo 4 d. paminėjo savo 90,' 
pietų amžiaus sukaktį. Ta Jro,ai mums 

: p: isikėlim?

kingi ir budėsime dėl tėvy
nės laisvės tai:), kaip Tu bu
dėjai ir kovojai“.

Iškilmės buvo baigtos Lie
tuvos himnu.

Tą įvykį paminėjo ir kai- 
kurie vokiečiu laikraščiai.

jūrio redaktorius Ansas Ly- 
mantas, ji patvirtino Mažo-! 

i sios Lietuvos Bičiulių dr-jos

Kalbčjo Vliko pirm. dr. J. 
bos trečiajam karui. Tarp-j K. Valiūnas iš New Yorko. 
tautinis kapitalizmas nori Į ^r- A. Gerutis iš Berno ir J. 
sunaikinti tarptautinį ko-i Glemža iš Stuttgarto. Jie vi-
munizma. Todėl tarptauti-

jas, mušasi su policija, tai nis jaunimas, kuris ruošiasi 
pradedu mislyt, kad tu ge- <ryvenimui, mato prieš save; 
ras vaikas. Galiu bečyt, kad j baisia ateiti, mato kruvinę 
tu dar nesi ragavęs polici- militarizmo šmėklą, todė1 
ninko lazdos.

— Bet aš nesakyčiau, tė
ve, kad tie, kurie gauna laz-lmilitarizmą. 
dų, yra negeri studentai. Juk 
ne jie kalti, kad jie gauna 
mušt.

— O kas kaltas?
— Kalti tie. kurie muša.
— Ale žinai, Maiki, kad 

tokius reikia mušti. Ir juos 
muša visur.

— Žinau. tėve. Tai seno
vės tvarka. Bet tokią tvarką, 
kuri remiasi mušimu, reikia 
pakeisti.

— Nu, ale kaip tu ją pa
keisi? Žinai, kad' taip buvo 
per amžius fr per amžius 
turės taip būti. Ai bečiu!

— Tai senų žmonių galvo
sena. tėve: ”kaip buvo, taip

viso pasaulio universitetuo 
se keliami protestai prieš

si priminė velionio Simonai
čio nuopelnus lietuvių tautai.

Iš Cilevelando buvo at
siųstas įvairių organizacijų 
atstovų pasirašytas šitoksai 
raštas:

Erdmono Simonaičio 
paminklo kalbą sako Jonas 
Glemža iš Stuttgarto apylinkės 
Raudonojo kryžiaus, Labdaros 
draugijos ir Lietuvių klubo 
vardu.

čia— Bet pasakyk, kuo 
kalti universitetai?

— Jie tuo kalti. tėve. kad 
duoda vietos ROTC kursam

— O kas tas?
— ROTC reiškia atsargi 

riams karininkams ruošt1' 
kursą. Kitaip pasakius, ta1' 
vra kursas militaristam? 
auklėti. Ir šita politika vyk
doma ne tik Amerikoje, be" 
ir jos kolonijose bei salose

— Bet Amerika kolonijų 
neturi. Maiki.

— Ji turi jų daugiau, ne
gu tėvas turi pirštu ant save 
lanku ir kojų. Va, šiomis 
dienomis laikraščiuose pasi

ir turės būti“. Ne, tėve. taip rodė žinia, kad prie Puertr 
nebus, kaip buvo. Daug kas Į Rikos universiteto studentą1'
buvo, o šiandien to jau nėra. 
Seniau buvo baudžiava, o 
šiandien jos jau nėra — gal 
tik atsilikusioj Etiopijoj ir 
Vietname rastum jos liku
čių. Bet ir tenai žmonės ke
lia revoliuciją prieš stambių 
žemvaldžių priespaudą. Ir 
jie laimės. Aš tvirtai tikiu, 
tėve. jog ateis tokie laikai, 
kada pasauly bus visai kito
kia tvarka, kur nebus persi- 
valgiusių milionierių ir ne
bus alkanų žmonių; kur vie
nas negalės kito išnaudoti

sudegino amerikiečiu R.O.T 
C. O Puerto Rika yra Ame
rikos kolonija.

— Sakai. Purto Rika.
— Taip.
— O kas ją purto?
— Ne "purto“, bet Puerto 

Ispanų kalboje tas reiškia 
uosta.

— Ar ji toli nuo Saubos- 
tono?

— Gana toli, tėve. Apie 
1.660 mvlių į pietryčius nuo 
New Yorko.

— Ar tai nebus ta pati sa
la, kur nirmieii Lietuvos gri-savo naudai.

— Olrait, Maiki. tas būtųj noriai buvo išlipė? 
labai nais. Gal ir aš tada! — Ne. tėve. pirmieji Lie- 
gaučiau naują uniforma. A-į tuvos išeiviai buvo išlainin- 
le pasakyk, kaip tu tokį pa- ti ne Puerto Rikos. o Taba
rėdka padalysi, a?

— Visų pirma, tėve, reikia
pakeisti dabartinę santvar
ką. Reikia pašalinti viską, kių žmonių?

go saloje netoli nuo Vene- 
cuelos pakraščio.

— Ar dabar tenai vra ko-

— Yra apie 3 milionai. 
1498 metais Kolumbas 

tą salą aptiko, tenai gyveno 
indėnai, o dabar daugiau y- 
ra ispanų; yra ir angliškai 
kalbančiųjų.

— O kaip ji pateko mūsų 
Amerikai?

— Iki 1893 metų tą salą 
valdė Ispanija, kuri valdė ir 
Kubą. Dėl Kubos tarp Ispa
nijos ir Amerikos prasidėjo 
nesutikimai. Amerika nu
siuntė į Kubos pakraštį karo 
laivą ’ Maine“. Nakties metu 
ispanai tą laivą susprogdino. 
Dėl to kilo Amerikos-Ispani- 
jos karas. Vienas Amerikos 
laivynas, kuris stovėjo Key 
West prieplaukoj, tuoj už
blokavo Kubos uostus, o ki
tas, kuris buvo Pacifico van
denyne, tuoj pradėjo bom
barduoti ispanų valdomus 
Filipinus. Karas tęsėsi 114 
dienų, ir amerikiečiai užė
mė Filipinus. Guamą, Kubą 
ir Puerto Riko salas. Ir taip 
per 4 mėnesius Amerika pa
sidarė kolonijų imperija, jū- 
iu galybė, o Ispani jos jūrose 
viešpatavimas pasibaigė. A- 
merikos galybė dar aukščiau 
pakilo, kai po Antrojo pa
saulinio karo keliasdešimt 
salų buvo atimta iš Japoni
jos. Tačiau kaikurių salų A- 
merika jau neteko. Filipi
nai. kurie susideda iš 7.100

r * _ • i\ai

Peru laikraščio Ezpreso patalpas saugoja policija po to, 
kai vyriausybė tą laikraštį perdavė žurnalistams ir 
spaustuvininkams tvarkyti, kaip kooperatyvą. Laikraš
tį vyriausybė kritikavo dėl jo bendradarbiavimo su ko
munistu kontroliuojamomis unijomis.

proga jį aplankė ir pasveiki

no vietinės lietuvių koloni

jos nariai.

. Oleka parašė ir savo at
siminimus, kur paliečia pir
muosius Lietuvos teismus, 
advokatūrą, Vilniaus Didįjį 
j3eimą, 1905 m. revoliuciją,; 
jos atgarsius Lietuvoje, lito 
Įvedimą, ūkininkų streiką 
Išlauže, kurio jis buvo liu
dininkas. Vilniaus konfe
renciją, savo ministeriavi- klausomybės, todėl užsitar 
mo laikotarpį. navo pagalbos.

Atsiminimų leidiniui pa- Po kalbų miesto burmist- 
remti Chicagos Lietuvių Tei- ras ir Lietuvos atstovas ati- 
sininku draugija pasiuntė j dengė Urugvajaus ir Lietu- 
100 dolerių. į vos vėliavomis pridengtą pa

minklą, kurio granite buvo 
įrašyta: Plaza Republika de 
Lituanie. Jame iškalti ir Ge
dimino stulpai.

Atlikę šias ceremonijas, 
dalyviai su pasididžiavimu 
skirstėsi iki pasimatymo Va
sario 16-sios minėjime Uru
gvajaus Lietuvių Kultūros 
draugijos rūmuose.

Albinas Gumbaragis

Inž. Jonas August&itis,
dabar eyvenas Vak. Vokie
tijoje. Muenchene. Naujienų 
dienraščio bendradarbis, iš
vyko dviem mėnesiam į Ita
liją, Ceriale-Savona.

STEPONO KAIRIO

PORTRETAS
Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 coliu dvdžio už 80 cnt

URUGVAJUS

Atidarė Lietuvos aikštę

Nors mažai tebuvo pada- 
, i yta propagandos, bet šiais 
* metais Lietuvos nepriklau- 
! somybės 52 m. sukaktis mi
nėta labai iškilmingai. Visų 
dėmesys buvo nukreiptas į 
sostinėje vienos aikštės pa
vadinimą Plaza Republica 
de Lituanie.

ka; Kuba pateko i komuniz
mo bendruomenę: gi Okina- 
vos salą. dėl kurios japonai 
kėlė toki triukšmą ir deginc 
Amerikos vėliavas, Ameri
ka sutiko grąžinti Japonijai. 
Puerto Rikos nacionalistai 
ilgi kelia triukšmingas de
monstracijas. naikina Ame
rikos turtą ir reikalauja a 
merikiečių ROTC iš univer
siteto pašalinimo. Keliasde
šimt studentų buvo sužeista 
Tai kova prieš mūsų Ameri
kos miiitarizmą. prieš karus 
Panašių žinių šiandien atė
jo ir iš Turkijos.

— O kas tenai pasidarė4: 
— Terai buvo paskelbta 

kad atplaukia Amerikos ka
ro laivynas, pareikšti Turki 
jai Amerikos prielankumą. 
Ir tuojau studentai pradėję 
nešioti Ankaros gatvėmis 
plakatus, skelbiančius :”Ša 
lin Amerika!“. "Nereikia 
mums jos šeštojo laivyno 
vizitu!“. Žmonių minia iš
daužė Amerikos Informaci
jų namo langus ir sudegino 
žvaigždėta vėliava. Piktina
si pasaulis, kad Amerikos 
prezidentas kalba apie taiką 
ir tuo pačiu iš pa-alų prade
da naują kava. Bombarduo- 
ia Laosą. Prieš tokia apgau
lingą politika, tėve. reikia 
protestuoti

Nors leidimas aikštei pa
vadinti mūsų tėvynės vardu 
gautas jau prieš porą metų, 
bet jos iškilmingas atidary
mas dėl įvairių priežasčių, 
ypatingai dėl paminklo, už
sitęsė iki šių metų vasaric 
21 dienos, šitą dieną Urug
vajaus lietuviai įrašė į Lie
tuvos išeivijos istorijos la 
pus. kaip vieną iš reikšmin
giausių dienų.

Tą dieną, susirinkus ke
liems šimtams rinktinių lie 
;uvių, kurių priešaky išdi
džiai laikė Lietuvos trispal
vę žavinčiai tautiniais dra
bužiais pasipuošę jaunuolės 
r jaunuoliai, dalvaujant 
Montevideo burmistrui dr 
Oscarui Rachetti, savivaldy 
bes (Junta departamentai) 
pirmininkui Edg. Guedes ir 
kitiems aukštiems pareigū
nams, prie pačiame miesto 
centre pridengto Urugva
jaus ir Lietuvos vėliavomis 
naminklo, išsirikiavus gar
bės sargybai, lygiai 10 vai. 
ryto valstybiniam orkestrui 
grojant Urugvajaus ir Lie
tuvos himnus, buvo pradėtos 
'škilmingos aikštės atidary
mo apeigos.

Kalbas pasakė Lietuvos 
atstovas Anatolijus Grišo- 
nas ir Komiteto pirmininkas
Tonas Giedrius S.J. Pastero- Parašė STASYS MICHELSONAS
špūdinga. Jis jaudinančiais
žodžiais pareiškė lietuvių^a i^e KauL uz 52, iki šiol ji kaina’, o $4.
kolonijos padėką~ Urugva-J Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
jaus vvnausybei už brolišką Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje

»**•. •«*?» -
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt.

ST. CATHARINES, ONT.

Šetkus, o ne Šetiims

Keleivio nr. 9 išspausdin- 
toj korespondencijoj para
šyta, kad apie A. Stulginskį 
kalbėjo St. Šetikas, o turėjo 

J būti parašyta St Šetkus; pa
rašyta. kad St. Catharines 
Standard išspausdino St. Šė
riko rašinį, o turėjo būti —Į 
St Šetkaus rašinį.

Atsiprašome. t

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galite įsigyti įdomius preL 
J. K. Končiaus atsiminimus 
iš Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista. daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6), minkštais $3 
(buvo $5).

JUK NETURITE?

Petronėlės 0rintaiiė3 ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ja galite 
gauti už $2.00.

Paragink savo pažįstamas 
išsirašyti Keleivį. Jo 
metanu $6.00.

JAU IŠSPAUSDINTAS

"KELEIVIO“ 1970 METŲ

Kalendorius
Jį redaguoja Stasys M i c h e 1 s o n a s 

Kalendoriaus kaina $1.00

Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebe
gavo, todėl n e s i v ė 1 i n kitę šiemet jį užsisakyti.

Pinigus kartu, su prenumerata arba atskirai siųskite 
adresu:

KELEIVIS 
636 Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje

salų ir turi 36 milionus gv 
ventojų. dabar jau pripažin-, kim rožančių 
ti nepriklausoma respubli-»

ta Departamentai pirminin
kas Guedes pabrėžė, kad lie- 

Maiki p»-otes+ai n’eko! tuviai visoje Urugvajaus že-į 
nemačvs. Verčiau sAkalbė- mėje turi prideramą vieta.

nes jie, kaip ir urugvajiečiai, 

kovojo dėl laisvės ir nepri-

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

Kitos tokios knygos neturime.

f
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MOTERŲ SKYRIUS
VINCAS KRĖVĖ

Išsibarė
— Kas tai, kad tu pėsčias? Ar arklys koją nikste- 

rė? — sulaikęs arklį. klausė Traibėnas kūmo Rambio, 
kuris pašale, kur sausiau buvo. brido miestelin; ten važia
vo ir Traibėnas.

Laikas buvo i rudeni. Keliai atlyti, purvynas iki 
klupsčio, o kur klonelė. ten klanai stovėjo, kaip ežerai.

— Abu užimtu. Vasarojieną aria.
— Aš dar nė nemaniau pradėti. Ar jau taip skubotas 

darbas, kad net tokią atlytą žemę judinti...
— Na, afekte, nęs nuklimsi purvyne. Pavėžėsiu, nors 

alaus nupirksi. Tprū-u. kad tave vilkai! Kai reikia, lazda 
nepavysi, o dabar sustabdyti negali, keltuvos.

Traibėnas sustabdė arkli. ir Rambys, jlindęs veži
man, atsisėdo šiauduosna greta Traibėno. kuris pasitrau
kė šalin.

Traibėnas sumykė ant arklio, truktelėjo vadelėmis 
ir sutaisė "žirgą“ rimbu. Tasai sumatojo uodega. įrėmė 
galvą ir nutripsėjo purvynu.

— Tai kur kūmas eini? Mokestis neši?
— Užvakar pardaviau pernykščius rugius, sudariau 

kelis skatikus ir nešu. Apmokėsiu, nerūpės. Ir druskos > 
reikia.

— Gerai tau. kad tu tun iki rudens senos duonos irĮ 
dar parduoti lieka. O aš kas metai priperku. Ir sakyk tu 
žmogus, — pasivertė kitan šonan Traibėnas ir vėl suvelė
jo arklį rimbu; tasai šoko per klarą ir apdrabstė abudu 
vyru purvynu. — Sakyk tu žmogus — abu turime po pusę Į 
valako, abiejų greta laukai eina, ir tavo javas visur kaip 
užrėžtas. Ar daugel šiemet supjovei?

— Tai rugių trisdešimt dvi kapas.
— O aš vienuolika; triskart mažiau. *
— Kam vilką įleidai žemėn. Tinginiauji kūmas. i
— Kalbėk.’ Ir ariu laiku, ir kartoju, kaip visi, bet 

nesiseka man niekur niekas, štai nors ir bitės. Kadaise * 
tu turėjai du kelmus ir aš du. Aš turiu dabar tris, o tu 
kiek? t

— Aš devyniolika. Bitės tikrai man veisiasi. O vėl 
aš gal geriau prižiūriu jas, ne kaip tu.

— E, kalbi. Ką prižiūrėsi, kad mano nė nespiečia. ’ 
Sekasi tau, kaip raganiui kokiam. Laimę gerą turi, štai} 
kas yra. O laimę turint ir krembliauti gera, kalba imonės.» 
Vėl gi tu ir su pinigais sukrus, kaip niekas kitas. Nei tu J 
geri, nei tu rūkai, kur tau ir skatikas išleisti! Nebent ap- į 
sirengti. Ir to tau mažiau reikia, nes tau ir vilnos savos! 
gana ir kailių, ir moters juk tavo kitokios, nekaip mano: į 
nei apsirengti, nei dėvėti gražiau už kitas nemėgsta. Ka- j 
da pamatysi, jos vis naminiais apsirengusios.

— Duok tik moterims valią, nuogas liksi. •
Gerai Jau kalbėti, kad tavo moters tokios. Mane jos j 

nukvailino, kaip seną kumelę. Ir kalbu aš joms: kam gi i 
tai? Arba žmonės nežino, kad jūs tokios. Įsišvieskit, neži- j 
nau kaip, vistiek visi žino, kad jūs — Traibūno dermė,, 
kuris kas pavasaris žvdo duoną valgo. Bet kalbėk, kiek į 
norį — mosterėjo jis vėl rimbu: — neklauso, lyg joms 
avinas koja ausį numynė. Skatiko žmogus niekur nesu
griebi, o čia visur skylės, štai kad ir su kunigu. Niekas ne
mokėjo ir nieko. Ar pamokėjai tu jam?

— Ne.
— Ir nemokėsi?
— Dabar nemanau. O kaip bus toliau, pamatysiu. 

Jei mokės visi, duosiu ir aš gal.
— O aš. brol, kad kažin kas. neduosiu nė skatiko. 

Štai ir dabar važiuoju bartis. Išplūsiu jau jam. kaip sker
džiui. Jam dar niekas tiesos akysna nėra sakęs. Išgirs 
dabar, arba ne aš būsiu. Tokią tiesą išgirs, jog net burnoj 
rūgštu pasidarys.

— Ko tu taip ant jo užširdai? Neduodi — ir nereikia, 
ke dar tau važiuoti bartis. Jis tavo barimo nenusigąs, tik 
tave išbegėdinti dar gali.

— Ko užširdau? Reikia užširsti, kaip neužširsi. Kad 
jisai kunigas, tai jau gali kiaule būti. Paprašė anądien 
Šlapokai mano Marytę kūma. Išrengiau, išleidau, kaip 
Dievas liepė, ne aršiau, kaip kiti žmonės, o jisai tokią jai 
gėdą padarė, jog mergaitė nežino dabar, kaip į žmcfnes 
dirstelti. Kad tu piktas ant tėvo, tėvą bark, o vaikas kuo i 
kaltas?

— Kalbi tu ir tai ir šiai, o žmonių ilgaliežuvių yra 
daugel, tai papasakoja kunigui su priedu. Matai, kas išei- 
na. Ką gi jis jai padarė? i

I
(Bus daugiau)

Eugenijus Matusevičius

KOVAS

Per dieną slūgsta kovo sniegas, 

Šnarėdami akija ežerai..

O naktį pučia kovo vėjas 

Ir išvynioja ilgą Paukščių Taką,

(Nes jau ateina sugrįžimo laikas),

O tarpmiškėm, laukais ir giriom 

Plačiai srovena mėnesienos upė 

Ir susilieja su gėlom verdenėm,

Kur vandenį stipruoliai briedžiai geria 

Ir stirnos baukščiai vilgo snukučius.

O proskynom, siaurais takais 

Srovena kovo mėnesiena —

Lig pat gūdžiausių tankumynų.

Lokiai niurnėdami iš guolių kelias 

Ir uosto kvapų, drėgną orą,

Ir tingiai laižo mėnesieną žalsvą,

Ir minkštame, akytame sniege 

Palieka jų nerangios pėdos.

O kovo mėnesiena plaukia giriom,

Ji teka šakomis, storais kamienais. 

Jinai nusrūva ligi pat šaknų,

Kurios po gruodu ir sniegu 

Išsaugojo gyvybę, nubudimą 

Ir pirmapradę žemės jėgą.

Dabar keliaujančią aukštyn —

Į laukiančias šakas.

Vargas šeimoms, kurią vyrai ar sunūs pakliūva į Vietna
mo komunistu nelaisvę. Jos negauna jokią žinią apie 
savo artimuosius. Štai majoras Raymund Selinnap jau 
netrukus bus dveji metai, kai yra komunistą nelaisvėj, 
bet šeima nieko apie jį nežino. Jo žmona nuvyko į Pary
žių. ir čia ją matome su Vietnamo komunistą pareigūnu, 
šis parodė jai laiško nuorašą, kurį parašęs jas vyras, 
bet ar taip tikrai yra. negalima žinoti.

prez. Johasono dūkti 
Lad Nugent su sūnumi eina f 
Brooke General ligoninę San 
Antonio, Tex^ savo tėvo ir se
nolio lankyti. Bnv. prez. John* 
non sunegalavo širdimi.

Teises patarimai

skaity tujas. 
Klausimus prašome 
adresu:

KAIP GREITAI DYGSTA
IR AUGA ŽMONIJA?

Nors daugelis religiniais, 
moraliniais ar kitais argu
mentais gimdymų kontrolei 

1 ir priešinasi, bet vis aktua- 
lėjanti žmonijos didėjimo 
problema laikui bėgant pri
vers ir tuos nenuolaidžiuo- 
sius susirūpinti ir priimti 
kaikurias žmonių daugini
mosi apribojimo priemones.

Dabar kiekvienos sekun
dės pasaulinis žmonių gimi
mo skaičius yra 3.9. o miri
mų tik 1.7. Tokiu būdu dar- 
bartinis žmonijos skaičius, 
kuris yra 3,551,000,000, per 
ateinančius 37 metu padidės 
dvigubai, ir mūsų žemė tu
rės išmaitinti apie 7 bilionus 
burnų, o ją tryps 14 bilionų 
kojų.

Mokslininkai neabejoja, 
kad, žmonių skaičiui didė
jant, nepaprastai didėja ir 
galimų pasaulinių karų pa
vojus.

Skaitytojui, Massachusetts

' Patentas yra numatytas 
' pardavėjo, t. y. gamintojo 

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa* interesams apsaugoti. Jeigu 
kyti | Keleivio skaitytoją klausimus teism Tamsta nebijai, kad kitas, 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro pasinaudos Tamstos gamy- 
iaforukacinio pobūdžio. Klausimus ir aa bos būdu, — Tamstai paten- 
aukymus spausdinsime šiame skyriuje, tas nėra reikalingas. Žino- 
Laiške reikia p&bmėti, kad esate Keleivis Į svarbu yra nustatyti, 

i kad Tamsta ’nepažeidi“ ki-
siusti tiesiog š>*m

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Iaiw.
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma«>s.

»to asmens patento, 
į Be to, jei Tamstos vaistai 
pakenktų kuriam nors var
totojui, Tamsta galėtum bū
vi patraukiamas atsakomy
bėn. Patariu nepradėti par
davinėti vaistų, nepasitarus 
su advokatu ir nusimanan
čiu farmaceutu.

Klausimas Atsakymas

Esu studentas, studijuoju Vadinamieji "Workm. 
visuomenės mokslus (sočio- Gomp. ‘ įstatymai žymia:
logy). Esu trečiame kurse. "kiriasi nu° kitų istatj-mų 
, • j. , i kuriais yra pagristi pateikia-
\ašaromis dubu ten., kui mjejj ieškiniai už "sužeidi-
gaunu darbą ir kur daugiau ’ 
moka. Tokiu būdu susitau
pau bent dalį reikalingų pi
nigų už mokslą užsimokėti.

Pernai vasarą gavau dar
bo spaustuvėj. Darbas gana 
perai apmokamas ir nesun
kus. Be to, įdomus. Pradėjau 
darbą birželio mėnesio pra
džioj. Liepos mėnesį turėjau 
biaurų akcidentą: įkišau 
ranką į mašiną iki pat alkū
nės. Sužeidimas atrodė laba1' 
biaurus. Įmonė mane tuoj 
nuvežė į ligoninę. Daktarai 
apžiūrėjo, sutvarkė ir nu
siuntė namo. Namie išbuvau 
apie tris savaites, ir imonė 
man mokėjo ’Nvorkman’s 
compensation“. Jie taipgi 
apmokėjo visas ligoninės ir 
daktarų sąskaitas.

Darban nebegrįžau, nes, 
rankai kiek pasitaisius, bu
vo beveik laikas grįžti mo
kyklon. Įmonė man mokėjo 
maždaug už 6 savaites, nors 
ir nedaug, rodos, apie 60 do
lerių savaitei.

Rarka neblogai sugijo, tik 
dirbant ką nors sunkesnio, 
alkūnę skauda. Dar prieš 
koki mėnesį ta pati ranka 
man suputo virš alkūnės. Be 
to, pastebėjau, kad raumuo 
(musele) virš alkūnės kaž
kaip kitaip atrodo, negu kai
rės rankos.

Nuėjau pas chirurgą. Jis 
mane nuodugniai apžiūrėjo 
įr pasakė, kad, jo nuomone, 
operacija man nėra reika- 
iinga. Sako. esi sociologas, 
nori būti mokytoju. Tau ne
prisieis su ta ranka sunkiai 
kilnoti, viskas bus tvarkoj. • mokėti gydymosi išlaidas' 
Klausiau jį. ar tas sutinimas ateity, jei Tamsta sugebėsi» 

e- įrodyti, kad tos išlaidos buvo!praeis ir ar aš, reikalui 
sar.t, galėčiau ateity dirbti 
fizinį darbą. Daktaras atsa
kė, kad tai esąs teoretinis 
klausimas, ir liepė nesirūpin
ti.

Prašau man atsakvti i se
kančius klausimus: ar man 
priklauso iš įmonės kompen
sacijos už jėgos sumažėjimą 
rankoje: antra — jei būtų 
man reikalinga operacija 
vėliau, ar ta įmonė turės už 
tai užmokėti; trečia — pa
vyzdžiui, jei aš kada turė
čiau savo ramus ir norėčiau 
kokius nors darbus pats juo
se atlikti, užuot samdęs ki
tą, bet negalėčiau to pada
ryti, — kas man apmokėtų 
už tokį nuostolį? Dėl kilno
jimo — juk dažnai pasitai
ko. kad reikia ką sunkiau 
pakelti. Su ta ranka negaliu 
to atlikti. Kas už tai atsakin
gas?

Studentas

Massachusetts.

JAUNIMAS APIE 

LYTINIUS SANTYKIUS

Massachusetts valstijoje 
buvo vykdomas aukštesnių
jų mokyklų mokinių ir kole
gijų studentų apklausinėji
mas, kaip jie žiūri į priešve- 
dybinius lytinius santykius.

87' < studentų pasisakė 
už priešvedybinius lytinius 
santykius su savo mylimą
ja. Tokią pat nuomonę pa
reiškė ir 79' < aukštesniųjų 

v,emB*; mokyklų mokinių (berniu- 
mergaičių. Bet 

mokinių ir 42%

mą“ (personai injuries). Jei 
nukentėjęs asmuo buvo su
žeistas, leiskime, eismo ne
laimėje arba. pav., pavirto 
lipdamas laiptais, lankant 
savo pažįstamus, — jo ieški
nys (claim) yra pagrįstas vi
sai kitais teisės principais, 
nepn darbe sužeisto darbi
ninko ieškinys (claim).

"Workm. Comp.“ 
telis tikslas vra kompensuoti ' įU) lr 45 
už sužeistojo darbininko nu-i 14',
stotą "sugebėjimą uždirbti studentų pasisakė už lytinius
(earning capacity). Tokiu santykiUs iki vedybų su as- 
būduj jei. pav., darbininkas, • mgHjmįg kuriu nemvli. 
kuris yra nustojęs darbe vie- j
nos rankos, "sugeba“ kokiu' MrT,WAM\ inoi 
nors būdu uždirbti tiek pat,; NETINKAMĄ LOPĄ
arba daugiau, negu jis už-J 1 METAI KALĖTI 
dirbdavo prieš nustodamas:
savo rankos, jam nepriklau- alerie Goguen iš Leo- 
so jokios kompensacijos (iš- minster, Mass.. nubaustas 1 
skyrus nedidelę vienkartinę metus kalėti už JAV vėlia- 
sumą, kurią aš paminėsiu vos paniekinimą: Jis skylę 
vėliau). Be to, "Workm. kelnių sėdynėje užlopė JAV 
Comp.“ įstatymas turi numa- vėliava. ...
tes maksimumą tokiems mo- Teisme \ alerie teisinosi, 
kėlimams. Pav., jei sukeis- kad jis nenorėjęs vėliavos į- 
Lasis darbininkas uždirbda- žeisti, nežinojęs, kad taip 
vo 20C doleriu per savaitę ir negalima daryti. Jis nutari
ąs nustojo "pajėgumo“ už- mą apeliavo ir iki teismo iš
dirbti dėl su darbu surištos leistas i laisvę už $1,000 už- 
oriežasties. jis tegali gauti statų.

OO nėr savaitę maksimu-
HOMOSEKSUAL1STU

BAŽNYČIA
Tokia bažnyčią jau turi

ma ir $6.00 per savaitę žmo
nai ir mažamečiams vaikam 
(iki 18 m. amžiaus).

Taigi Tamsta matai, kad 
visai skirtingi standratai L°s Angeles homoseksualis- 
veikia šioj srity, negu. pav., tai — vyrai ir moterys,
automobilių katastrofos at- Kalifornijoje homoseksu

alistu yra labai daug. Jie 
leidžia slaptus savo žurna- 

ta nesi "atleidęs“ įmonės lūs ir net bando organizuoti
nuo atsakomybės, pasirašy- Part,« ’ kun kovotl!
damas tam tikrą susitarimą, juz interesus.
— įmonė turės Tamstai ap- ’

vėjais.
Tamstos atveju, jei Tams-

reikalingos ryšium su "susi- 
žeidimu“ darbe. Be to, jei 
ateity galėtum įrodyti, kad 
uždirbi mažiau, negu uždir
bai dirbdamas toj spaustu
vėj ir, be to. kad Tamsta už
dirbi mažiau dėl darbe su
žeistos rankos, taęla įmonė 
galėtų būti atsakinga už 
skirtumą (kuriam taipogi y- 
ra numatytas tam tikras 
maksimumas).

Jei Tamstos chirurgas pa
sakytu, kad, jo nuomone. 
Tamstos ranka nepagerės 
(reached end result). kad 
iau ji yra tiek pagerėjusi, 
iog didesnio pagerėjimo ne
begalima laukti. — tada 
Tamsta gausi tam tikra vien
kartinę sumą (for disfigure- 
ment and loss of funetion), 
kurios dydis priklausys nuo 
Tamstos ir draudimo kom
panijos daktarų nuomonės 
ir Tamstos advokato nusi-

10 kny gų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos

supratimas, 80 psl., kaina 
20 centu.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai, 
psl.. kaina 50 centu.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24

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

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

Tavo kelias i socializmą, 
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socir'izmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47

manymo šiuo reikalu. Šioj psl., kaina 25 centai 
srity įstatymai taipogi nu- Atskirai sudėjus, jų kaina 
stato tam tikra maksimumą. $3.05, bet visos kartu par- 

. duodamos už $2.• • •

/
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Vietinės žinios

Nagrinės dabartines

jaunimo problemas

Bostono ateitininkai sen

draugiai susirinkime, kuris 

Įvyks kovo 22 d. 3 vai. po 

pietų Stepono Dal iaus posto 

patalpose (168 H pt., So. 

Bostone) nagrinės opų klau

simų: Kartų Įtampa — da

bai tinės jaunimo problemos.

Grįžo J. Kasmauskas

Iš Floridos grįžo Jonas 
Kasmauskas, ten ištisą mė-į 
nesį pasikaitinęs saulėje ir Į 
pasimaudęs vandenyne, to
dėl gerai pailsėjęs ir sustip
rėjęs. Mus aplankęs skundė
si. kad Bostonas jj sutikęs 
šaltu oru. ;

Ta proga J. Kasmauskas 
pratęsė prenumeratą, nepa
miršo ir Maikio tėvo.Svarbu SLA 328 kp. nariam

Valdyba primena, kad ši 

sekmauienj, Kovo 22 d. 3

vai. popiet So. Bostono Lie- g k, darbinink uni. 
tuvių rmeeių ar-jos patai- ia „ Vntn iu

Siuvėjų demcfnstracija

Ekskursijos į Lietuvą
vyksta

gegužės 25 d., liepos 20 d. spalio 7 d.

Kaina $691.00

Vietų skaičius ribotas — Nesi vėluok ite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

FIELDS CORNER APPL1ANCE

Išpar
davimas

pose (rūsy) bus kuopos su
trinkimas, kui lame bus ren
kama SLA centro taryba ir 
kuopos valdyba. Visi nariai 
kviečiami dalvauti.

J. Budreikienė—nuolatinė

kolegijos dėstytoja

Jane Budreikienė jau 8 
metus dėsto Mt. Ida Jr. ko
legijoje Newtone pagal ter
minuotą sutartį. Dabar ji 
patvirtinta dėstytoja visam 
laikui.

J. Stukas jau pasveiko

Vienintelis So. Bostone 
lietuvis fotografas profesio
nalas Jurgis Stukas po sun
kios operacijos jau pasvei
ko ir pradėjo dirbti. Jo Įstai
ga yra 453 Broadway, So. 
Bostone.

Nuoširdžiai dėkoju

Grįžau iš Floridos, kur 
važiavau po sunkaus darbo 
pailsėti. Išbuvau 30 dienų, 
kurias labai maloniai pralei
dau. Sutikau daug pažįsta
mų iš Bostono ir kitų mies
tų. Buvo tikrai malonu su jai 
pasikalbėti ir aplamai pa
bendrauti.

Mano viešnagė nebūtų 
buvusi tokia maloni, jei ne 
visa eilė ten nuolat gyve
nančių bičiulių, kurie sten
gėsi man kuo daugiau malo
numų ir patogumų suteikti.

Visų pirma esu nuošir
džiai dėkingas savo sūnui, 
pas kurį išbuvau 5 dienas. 
Ona ir Leonas Stasiuliai taip 
pat 5 dienas neišleido ma
nęs iš savo gražių namų. 
Mielajai Onai esu dėkingas 
ypač už tai, kad ji. kaip ge
ra šeimininkė, pagaminda
vo tokių valgių, kuriuos aš 
labai mėg3tu.

Ačiū Julijai Styles už vai
šes ir pavažinėjimą savo au
tomobiliu. Dėkoju Janinai 
ir Vincui Jankams, Mildred 
in Antanui Aleknoms, kurie 
vaišino mane kaip kažkokį 
poną ir kvietė atvažiuoti j 
Floridą nuolat apsigyventi.

Dar kartą visiems ačiū. 

Jonas Kasmauskas

ja šį ketvirtadienį, kovo 19 
d. skelbia protesto diena 
prieš drabužių importą iš to
kių kraštų, kaip Japonija, 
Hong Kongas ir kiti. kur 
darbininkų uždarbis labai 
mažas.

Tokią demonstraciją nuo 
11 vai. iki 12:30 vai. rengia 
ir Bostono siuvyklų unija.

Dailininkas Albinas Elskus

Kultūriniame subatvakaryje

Praeitą šeštadienį Kultū
riniame subatvakary, kuris 
įvyko Tautinės S-gos na
muose, buvo dail. Albino 
Elskaus darbų paroda, jo 
kūrybos aptarimas ir paties 
svečio pasisakymas.

Ty darbų gal buvo ir ne 
tiek daug, kiek kiti jų atsi
veža. bet šį kartą jie buvo 
gerokai skirtingi nuo tų, 
kuriuos čia matėme ankstes
nėje šio paties dailininko 
parodoje. Be to, buvo ir ne
maža vitražų eskizų.

Taikliu ir glaustu žodžiu 
dailininką A. Elskų publi
kai pristatė dail. Viktoras 
Vizgirda, pailiustruodamas 
jo kūrybinius žingsnius 
skaidrėmis, ypač atkreipda
mas dėmesį j vitražus, jų 
kūrėją išryškindamas su 
greta pailiustruotais V. Jo
nyno ir A. Valeškos taip pat 
šauniais vitražų darbais. Jis 
atkreipė dėmesį ir į šių die
nų kritikų skirtingas bei 
prieštaraujančias pažiūras 
į meną ir skirtingas jų inten
cijas, paragindamas žiūro
vus dail. A. Elskų patiems 
nuoširdžiai įvertinti.

Dail. Albinas Elskus savo 
šiltoj šeimyninės nuotaikos 
kalboje žvilgtelėjo į dailės 
istorinę raidą nuo paskirų 
laikotarpių vadinamųjų dai
lės mokyklų, davusių menui 
bendrą savo laiko antspau
dą ligi dabartinio individu
alaus dailininko laisvo pasi
reiškimo. jo nuolatiniu nau
jumo siekimų ir vis skirtin
go išsisakymo. Dabartinis 
gyvenimo tempas, jo nepa
prastas skubėjimas, atitin
kamai veikiąs ir meną. ku
rio vertinimai taip pat kone 
kas savaitė keičiasi. Dail. A.

Lietuvių Radi j o 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Ave„ Broekton, Mass. 02402. Tel 586-7209

Laisves Varpas

Elskus sakosi norįs rasti sa- Balandžio 5 d. 3 vai. Tau- i 
vo kūrybai pastovesnį pa- įįnas S-gos namų salėse lie- !| 
gnndą ir todėl bandysiąs Ju>iška Veįykų Bobutė, ren.,
nuo abstrakto vėl atsigrįžti gja Bostono ateitininkai, ii 
į žmogų, vienintelę ilgalaikę 
vertybę.

Dailininkas gausių paro-'
dos laikytojų buvo šiltai su- LAIŠKAS REDAKCIJAI 
tiktas.

! Gerbiamieji,
Religinis muzikos koncertas , . *

Jau kovo menuo, netru- 
Praeitą sekmadienį šv. kus jr Maikio tėvas išeis sa- 

Peti ° lietuvių parapijos baž- vo šeimininkei daržo ruošti, 
nyčioje įvyko religinės mu- galėtų pomidorus, agur-' |
zikos koncertas, kūno prog- agurkus ir kitas daržoves so-! 
ramą atliko parapijos cho- dinti. ,
ras, diriguojamas komp. J.i Jis’ dirbdamas^išku. no-!l 
Kačinsko, Berklee muzikos rgS jr dūmą patraukti, todėl i f 
mokyklos varinių instru- į įdedu jam porą žaliukų, kad 
mentų ansamblis, diriguo- • galėtų makorkos nusipirkti, 
jamas David Grimes, solis-

si menesį

Westinghouse
• vl« I • •išdirbinių

Mūsų krautuvėje galite pirkti 

šaltytuvu,

skalbiamųjų - džiovinamųjų 
mašinų,

televizijos ir radijo aparatų, 
fonografų,

visokių kitokių moterims 
namų ruošos reikmenų

Lietuviams pirkėjams 

speciali nuolaida!

Daug vietos yra automobiliam 

pasistatyti.

FIELDS CORNER APPL1ANCE, INC.
1510 Dorchester Avė., Fields Corner 

Skambinkite CO 5-1510
PIRMIAUSIA PASIKALBĖKITE SU HANK IR SID

Parduoda
tas Stasys Liepas, solistė 
Madeline Emerson ir vargo
nų kūrinius dr. Vytenis M. 
Vasyliūnas.

Programoj buvę tarptau
tinio repertuaro religinės 
muzikos kūriniai atlikti su 
rimtu pasiruošimu ir klausy
tojams padarė gerą įspūdį. 
Tai didelis nuopelnas komp. 
Jeronimo Kačinsko, šį kon
certą jurgtinėmis amerikie
čių ir lietuvių jėgomis suor
ganizavusio.

Klausytojų buvo apie 150.

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS
Kovo 22 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių dr-jos salė
je Baltijos ir Žalgirio tuntų
Kaziuko mugė.

• * *

Vasario mėnuo pas muši _ , , . . . . '
buvo nei Šioks nei toks. čia ,s|t|ypą su 3 trobesiais savam 
daug lijo. temperatūra Jau j tautiečiui už $25,000. Per mene- į
siekė 55 laipsnių. Dabar 
sniego nebeturime nė trupu
čio.

Vasario 2 d. Pennsylvani- 
jos barsukas iš urvo neišlin- 
do, tai New Yorko laikraš
čiai rašė, kad New Yorkui ir 
Naujajai Anglijai bus anks
tyvas pavasaris.

•" J. K. Paulauskas 
Long Island. N.Y.

Iei ko

; Dažau ir Taisau į

; Namus Iš lauko lr viduje. «[
> Lipdau popierius ir taisau <
I viską, ką pataisyti reikia.' 

Naudoju tik geriausią 
r medžiagą.

’ JONAS 8TARINSKA8
229 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mana,
TaL CO 5-5854

Flood Sąuare 
Barduare Co.
leesslohas H. J. ALBINA 
•M RAST MM>ADWAV 
SOUTH BOSTON. MASS, 
TELEFONAS AN S4t4S

MMJmVHull UBUI
^J^*iuttĮm^lsaussw 

v»«nW» Aattoa*

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rėėių 

draudimas
Kreiptis sena adresu:

BRONIS KONTRIM
599 Broudtmy

So. Boston, Mass. 02127
TsL AN 8-1791

A. J. NAMAKSY i
Real Estate A Insurance 

KI County Club Rd- 
Newtou Centro, Masu. 92159 

TeL 332 2646
uuąąąuwwewwew»wwewwuwssąąųduąg,............

Justinas Pocius iš 6490 Gted- 
stone St„ Vancouver 16. B. C„ 
Canada. paieško dr. Balio Pet- 
kausko.

Jis pats arba kas apie jį ką 
žinotų prašomi pranešti aukš
čiau nurodytu adresu.

Malvina Karalevičienė ieško 
savo pusseserių Kruminaiėių 
(Mn. Krnminas). Jų tėvai yra 
atvažiavę prieš I pasaulinį karų 
ir gyveno Bostone, Maus.

Apie jas ką nors žinančius 
maloniai prašome pranešti Mal
vinai Karalevičienei, 2. R.R. 
Bedford, Que„ Canada.

(13)

sį nuomos gaunu apie $400.
Paul Kraucs, 8050N.W. 13th Ct. 

Miami, Fla. 33147.
___________________(H )_

Nori susipažinti
' Ieškau gyvenimo draugo nno' 

56 iki 60 metu amžiaus, gali 
būti ir senesnis, toks pat vie
nišas, kaipir aš. Turiu savo biz Į 
nj. Vyras, kurio ieškau, turėtu' 
būti prasilavinęs, kad sugebėtų 
mano biznyje tarpininkauti. At- ' 
sakysiu į rimtus laiškus. Rašy-: 
ti Keleivio adresu: Keleivis,! 
(Atiduoti L.M.), 636 Broad way,' 
So. Boston, Mass. 02127. 1

Rimta arti 50 metų moteris, 
gyvenanti Kanadoje. Ontario I 
provincijoje, ieško rimto ir ra. i 
maus žmogaus vedvbu tikslu. i

Suinteresuoti, nurodę . savo 1 
amžių, rašykite laiškus per Ke
leivio administraciją, pažymė
dami ant voko "Kanadietei“.

RADUO PROGRAMA

Seniausiu Lietuvių Radijr 
Programa Naujoj Anglijo 
» stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie-

NENUSIMINK11E! niato nuo 1 iki 1:30 vai. die 
GaUma pagelbėti sergantiems ną. Perduodama: Vėliausic 

reumato, rankų ar kojų skaun- į pasaulinių žinių santranks 
mab^ nutirpimu, jaučiant aso- r kom<»ntaraj. muzika, dai

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIU

AMERIKOJE
SLA—jau 80 met f tarnauja beturiu visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
neriama.

SLA—didžiausia beturiu fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir Hgoje pašalpų, kuri yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS nelaikė pelno, o teikiu 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris au puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ftr magi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reikabngiaurins 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomųjų Apdraudą — Bu. 
demneot Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai

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

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Betuvttkų 
klubą ir draugiją nariams. Už $1.000.00 akddeutu- 
lės apdraudos mokestis $2.00 i metus

SLA—kuopos yra daugumoįe beturiu kolonijų. Kreipkitės 
’ kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu

;«mm

Lithuaniaa AIHance of America
307 Weat 30th Street, New York, N T. 10001

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis 1

REE-LEEF RUB
gamai pagelbsti. Užtikrinam pa
šėkams, arba grąžiname pinigus. 

Siųskite $5, gausite raišti

ROYAL PRODUCTS 
North Sta, P.O. Boa 9112 

Netmrk, NJ. 97196

ios ir Magdutės pasaka.

n Tebana laukiamasis svečias
„KELEIVIS“! Užprenumeruokite jį 

savo bičiuliam I

Baltic
i nų krautuve. 502 E. Broad 
! way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

«
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Kaziuko mugė Svarbus susirinkimas Garbingoje vietoje

Vietines žinios
•*«*»***#*#*• ********************«*^

Enciklopedijos subatvakaris

šeštadienį, kovo 21 d. 
7:30 vai. vak. Tautinės Są
jungos namuose, 484 E. 
Fourth St., So. Bostone, ren
giamas Kultūrinis subatva
karis, kurio programa ski
riama Lietuvių Enciklopedi-; 
jos leidimo pabaigtuvėms 
paminėti, Encyclopedio Li- 
tuanica pimajam tomui, 
ir naujiesiems LE leidyklos 
leidiniams pristatyti.

j
Ta proga atskirus žodžius• 

tars LE leidėjas Juozas Ka
počius, LE reddaktorius dr. ‘ 
Juozas Girnius, Encyclope
dia Lituanica redaktorius į 
prof. Simas Sužiedėlis. .. i

Meninį Įtarpą parengė ir 
atliks studentai Laima An
tanavičiūtė, Birutė Vaičjur- 
gytė ir Povilas Manomaitis.

Lietuvių Enciklopedijos 
leidyklos, enciklopedijos re
daktorių ir bendradaibių 
darbas yra vertas mūsų di
džiausio dėmesio ir pagar
bos. Lietuvių ir anglų kalba 
enciklopedijos — tai pats 
stambiausias mūsų išeivijos 
dvasios kūrinys, kurį ilgus 
amžius minės lietuvių kultū
ros istorija. Tad nepraleis- 
kime progos dalyvauti šio 
milžiniško darbo pabaigtu
vėse, tuo pareikšdami Ipa- 
garbą jo vykdytojams.

Bostono Baltijos ir Žalgi-, 
rio skautų tuntai ruošia savo 
tradicinę Kaziuko mugę sek
madienį, kovo 22 dieną.

Mugės atidarymas numa-i 
tomas 11 vai., pietūs prasi
dės 12 vai. ir skautininkės 
P. Kalvaitienes režisuoja
mas vaidinimas ”Eglė žalčių 
karalienė" prasidės 3 vai..

Mugėje bus galima nusi
pirkti įvairių įdomių rank
darbių sau ir dovanoms. Iš 
skanumynų — specialiai ke
pamas raguolis ir medaunin- 
kas.

Mugė vyks So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos 3-čio 
aukšto salėje.

Visi kviečiami atsilankyti, 
įėjimas nemokamas.

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-jos narių susirinki
mas bus sį ketvirtadieni, ko
vo 19 d. b vai. vak. Jis yra 
svarbus, nes jame nariai 
gaus 1969 m. apyskaitą. Be 
to, yra kitų svai oių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo — 
kavutė ir užkandžiai bei pu
totas alutis.

S.G.

Pamaldos evangelikams

Kovo 22 d., (Verbų sek
madienį). 1:30 vai. popiet 
First Lutheran Church (299 
Berkeley St.. Boston) bus 
Bostone ir jo apylinkėje gy
venantiems lietuviams evan
gelikams pamaldos su šv. 
Vakariene.

Pamaldas laikys kun. A. 
Jurėnas. Po pamaldų arba
tėlė.

Valdyba

Boston Sunday Globė ko
vo 15 d. išspausdino MET 
šachmatų lygos lenteles, iš 
kurių matome, jog Lithua- 
; ian yra tretieji Bostono 
’Championship“ grupėje, o 

kita lietuvių komanda įvar
dinta A grupėje.

liečių dr-jos šachmatų klu
bas išsirinko naują valdybą, 
į ją įena Dr. A. Kapochy. 
Algis Makaitis, Kęstutis 
Makaitis, Kazys Merkis ir 
Bronius Skrabulis.

Šachmatų klubas jau 21 
metai kelia lietuvių vardą 
Bostono padangėje.

Pranešimas

Vytautas Stelmokas, Bal
tic Realty & Insurance A- 
gency (389 Broadvvay, So. 
Boston, Mass.) savininkas 
praneša, kad šiais metais 
negalės pildyti pajamų mo
kesčio formų, nes ką tik grį
žo iš ligoninės ir kurį laiką 
turės gydytis namie.

Makaitis įveikė čempionų

Bostono tarpklubinėse 
šachmatų rungtynėse su 
ME1 lygos lyderiais—Boyl- 
ston klubu Algis Makaitis 
nugalėjo Bostono čempnioną 
Don Harringtoną labai įdo
mioje partijoje per 22 ėji-į 
mus. Juris Ozols laimėjo 
mums kitą tašką, įveikęs 
ekspertą E. Arbetterį.

Nauja valdyba

So. Bostono Lietuvių Pi

PADĖKA

Reiškiame nuoširdžiausią padėką visiems dalyvavu
siems š. m. kovo 8-9 dienomis mūsų dukters Giedrės 
krikšto motinos ir mūsų brolienės

ZANĖS JASINSKIENĖS - ŽALDOKAITĖS

šermenyse ir laidotuvėse.

Giedrė. Lidija ir Jurgis Jašinskai

GAVOME MAŽĄ KIEKĮ 

SIENINIŲ KASDIEN AT- 

PLEŠ1AMV LIETUVIŠKŲ

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 
TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS.
TeL SW 8-2868

yra yienintele oficiali įstai
ga Worcostery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worccs- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai .sueina greitai ir

Ci» galima gauti įvairiau
sių importuotų ar vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje.

d žemomis kainomis. 
Vedėja B. Sviklienė

Teleionas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRIS'IAS

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

447 BROADWAY 
S>-uth Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
IRUDOKIUTĖ)

OPIOM E T B I S T1
Valandos:

uuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rftpe^tinra! taisome laikrodžiu 

žiedoa. p&puoialua

379 W. BROADVVAY
SOITH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Tai veltui

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagą, ap» 
avo, maisto ir pramonės gami
ntą. Turime vietoje įvairią via 
tinės gamybos ir importuotą 
prekių iš kitą kraštą visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, e giminės 
ten vietoje galės pasirinkti ai* 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
»r nuolatiniam apsigyvenimui. J 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinskl

Reikalingas patikimas

pardavėjas
vyrų prekių krautuvei 
Woody’s Mens’ Store

2313 Washington Street, 
Roxbury. Mass. 

(Prieš Dudley stotį)

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP-

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

15 BOSTONO Į LIETUVĄ 
« kitus Rusijon okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto ilri 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

ToL 268-0068

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-8G20

Nuo 9 vai. ryto Iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir

i:

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar j a o s atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visą 
lėktuvą bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant — ke JoETė*e 
mokesčio.

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

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

Skambinkite

268-4662;
jį -V

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

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

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

GE 6 1204

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo volanuos: Kasdien
šeštadieniais 8—12

t.

Y

390 W. Broadvray 
So. Boston, Madų 02127 

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja A Mena Adomonis

Jį<wee*e#e**s*e<**eseee*s#eee***se#e*e*##*e**»**e****ee****»»**e»**** l


