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Astronautai parskrido
iš pavojaus į garbę

Jie pergyveno didžiulį pavojų, bet drąsa ir išmintis 
išvedė į laimingą kelionės galą. Prezidentas apdovanojo 
už nuopelnus aukščiausiais garbės ženklais.

Apollo 13 kelionė į mėnu
li šį kartą nepasisekė. Dar 
dėl neišaiškintų priežasčių 
įvykus pagrindiniame erd
vėlaivy gedimui ir nutrūkus 
jame elektros srovei, astro
nautai, būdami šimtus tūks
tančių mylių nuo žemės, at
sidūrė dideliame pavojuje.
Į juos nukrypo viso pasaulio 
dėmesys, ir su būkštavimu 
buvo laukiama, kaip išsi
spręs jų likimas. Ir visus ap
ėmė tikrai gaivus džiaugs
mas. kai jie. nepraradę vil
ties, naudodamiesi visomis 
tui i momis technikos priemo
nėmis ir žemės mokslininkų 
nurodymais, apskridę mė
nulį. nors jame ir nenutūpę, 
vis dėlto laimingai grįžo ir 
nusileido Pacifico vandeny
ne.

Įvertindamas astronautų 
drąsą, praeitą šeštadienį jų 
aplankyti į Honolulu nuskri
do net pats prezidentas Nix- 
onas, 5000 mylių kelionėn 
pakvietęs ir astronautų žmo
nas. Ta proga astronautai 
James A. Loveli, Fred W. 
Haise ir John H. Swigert 
už nuopelnus buvo apdova
noti aukščiausiais medaliais. 
Prezidentas taip pat apdo
vanojo ir Houstono erdvių 
tyrimo centro mokslininkus, 
su didžiuliu minties įtempi
mu laimingai parvairavusius 
ir išgelbėjusius iš nelaimės 
astronautus.

Sakoma, kad šis žygis, 
nors ir nepasiekęs savo tie
sioginio tikslo, vistiek sutei
kė milžiniško patyrimo, ku
ris bus naudingas kitose erd
vių kelionėse. \.' *

Inž. J. Valaitis

Grįžo Vliko
pirmininkas

Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas grįžo iš atosto- į 

gų, kurias praleido užsieny.!

Tamošaičių paroda 
Washingtone

Balandžio 24 d. Kanados 
ambasadoje Washingtone a- 
tidaroma Anastazijos ir 
Antano Tamošaičių tapybos 
ir kilimų paroda, f atidary
mą yra pakviestas ir Lietu
vos atstovas Juozas Rajec
kas.

Visi rašykime
protesto laiškus

UNESCO (Jungt. Tautų 
specialus padalinys — orga
nizacija, kurios tikslas yra 
skatinti tarptautinį bendra
darbiavimą švietimo, moks
lo ir kultūros srityse ir kurio 
centras yra Paryžiuje), šiuos 
1970 metus yra paskelbusi... 
Lenino metais, tariamai už 
šio „nuopelnus“. Lenino 
„garbei“ simpoziumas ba
landžio 19-26 rengiamas 
Suomijoje, Tampere mieste. 
Jo tema: „Leninas ir moks
lo. kultūros ir švietimo pa
žanga“.

Vlikas. ryšium su šiuo ir 
kitais galimais Lenino minė- 
jimaiSj ruošia protesto pa
reiškimus. Būtų gerai, kad 
protesto raštus pasiųstų ir 
kito3 mūsų organizacijos. 
Protestai siųstini adresu: 
....UNESCO, Place de Fon- 
tenay, Paris 7, France.

išvyko į Aziją
Inž. Jurgis Valaitis, Vli

ko valdybos narys, tarnybos 
reikalais išvyko į Japoniją, 
Hong Kongą. Taivan. ir Tai
landą.

Demonstraciją baigė 
langų daužymu

Taikos demogstracija, į- 
vykusi Bostone balandžio 
15 d., kuri oje dalyvavo ke
lios dešimtys tūkstančių 
žmonių, baigėsi Cambridge 
grumtynėmis su policija, 
langų daužymu, plėšimais ir 
panašiais „malonumais“. Y- 
ra net keli šimtai sužeistų.

Daug kas kelia klausimą, 
ar ateity leisti tokias de
monstracijas, nes jos baigia
si muštynėmis ir turto naiki
nimu.

Australijoj nyksta 
komunistų partija

Visame Australijos žemy
ne komunistų partija neturi 
nė pusketvirto tūkstančio 
narių. Ja sunaikino vidaus 
skilimai. Pirma iš partijos 
buvo pašalinti Maskvos šali
ninkai, vėliau Kinijos. Da
bartiniai vadai bando vesti 
„australiško komunizmo“ 
liniją.

Netari komunistų partija 
pasisekimo ir darbininku u- 
nijose. Neranda ji pritarimo 
ir kairiųjų studentų tarpe.

Prancūzijos Alpėse vėl 
sniego griūtis palaidojo dau
giau nei 70 džiovininkų vai
kų, kurie gydėsi Plateau 
D’assy sanatorijoje.

Fred llaiae Jutui Suigert Jame* Loveli

Apollo 13 astronautai Fred Haise, John Suigert ir James Loveli, kurie dėl įvykusio erdvėllaivyje 
sprogimo, neteke pagrindinės elektros srovės, negalėjo nusileisti mėnulyje ir turėjo jį apsukę ko 
greičiausiai grįžti į žeme. Jų nelaimingąjį ir pavojingąjį skridimą stebėjo visas pasaulis.

Lėktuvnešis Iwo J ima, kuris praeitą penktadie nį Ramiajame vandenyne pakėlė nusileidusius 
Apollo 13 astronautus, turėjusius pavojingom ap linkybėm grįžti į žemę. nenutūpus mėnulyje.

Nubaudė net 45 

profesorius
Už teismo įžeidimą nu

bausti Buffalo universiteto 
45 mokomojo personalo na
riai.

Jie dalyvavo demonstra
cijoje, kurios nariai užėmė 
rektoriaus ofisą ir laikė jį 
užėmę 10 dienų, nors teis
mas buvo nutaręs, kad įsi
veržėliai turi patalpas tuoj 
apleisti.

Mirė pravoslavų
bažnyčios galva

Maskvoje mirė Sovietų 
S-gos pravoslavų bažnyčios 
galva patriarchas Alekse
jus, 93 m. amžiaus, kurį ko
munistų valdžia už „gerą“ 
vadovavimą pravoslavų baž
nyčiai buvo apdovanojusi 
Darbo Raudonosios Vėlia
vos ordinu ir medaliu „Už 
Leningrado gynimą“.

Vėl naujas pašto 
reformos planas

Prezidentas pasiūlė ir uni
jų bosas Meany pritarė nau
jam pašto pertvarkymo pro
jektui.

Pagal ji, paštų ministeri
ja taptų paštų tarnyba, ku
liai vadovautų komerciniais 
pagrindais direktorių tary
ba. Tarnautojai galėtų derė
tis kolektyviniai dėl algų ir 
darbo sąlygų, bet trečiųjų 
teismo sprendimai būtų pri
valomi. Streikai būtų drau
džiami. Išsitarnauti aukš
čiausią atlyginimą bus gali
ma ne per 21, bet per 8 me
tus.

Už laiškus vietoj 6 centų 

reikės mokėti 8 centus.

Ką pasakys kongresas, 
dar sužinosime vėliau.

Vietnamo karas išsiplėtė 
į Kambodiją ir Laosą

Sakoma, kad ten veikia ne tik amerikiečių aviacija, 
bet ir kiti kariuomenės daliniai. Tai kelia kongreso susi* 
rūpinimą ir taikos šalininkų protestus.

Nors ir labai trokštama 
taikos, bet nelemtasis Viet
namo karas ne tik nesilpnė
ja. bet dar plečiasi į naujas 
teritorijas, apimdamas jau 
beveik visą Indokinijos pu- 
siausalį.

tai priverstas daryti vidaus 
politikos sumetimais ir dar 
tam tikrą jų kiekį grąžins 
namo, daugiau '.vinių 
įvairiuos frontuo 4 _kant 
pietų vietnamiečiams.

Jau iš seniau visi žinojo 
apie komunistų veržimąsi 
Laose, bet vis buvo nusii
ma, kad ten juos tramdo ir 
amerikiečių karo pajėgos. 
Pagaliau, kongresui spau
džiant. teko karinei vadovy
bei pripažinti, kad ten daly
vauja amerikiečių bombone
šiai, kurie padeda gintis va
dinamai „neutraliajai“ Lao
so vyriausybei. Gi pastaruo
ju metu jau sklinda gandai, I 
kad Laoso kovose prieš ko
munistų veržimąsi dalyvau
ją ir kaikurie kiti JAV dali
niai ia Tailando. Žinoma, 
vyriausybė tolfar viešai ne
skelbia, bet senatas ir kaiku
rie kongresmanai, tų gandų 
suerzinti, jau ima kelti di
desnį triukšmą, bijodami, 
kad JAV neįsiveltų viešai 
dar į nauja karą. kuris iš tik- 
į ųjų jau vyksta.

Brežnevas skina sau 
kelią

Paskutiniuoju metu So
vietų Sąjungos komunistų 
vadas Brežnevas įvairiose 
vietose sako prakalbas, laik
raščiai aprašinėja visas jo 
kelionių smulkmenas — kur 
kokią mokyklą aplankė, kur 
kokį medį r sodino ir t.t. 
Diplomatų U.pe yra ma
nančių. kad Brežnevas nori 
išsireklamuoti dar prieš spė
jamą vadovybės pakeitimą.

Gegužės ar birželio mėn. 
numatomas partijos centro 
komiteto posėdis. Ten bus 
nustatyta partijos 2*-jo su
važiavimo diena. O tame su
važiavime bus padaryti par
tijos vadovybės pakeitimai.

Karalius prieš

moterų kelnes
Saudi Arabijos karalius 

Faisal uždraudė moterims 
dėvėti trumpus sijonus ir ki
tus „nepadorius“ drabužius, 
kaip kelnes ir kt.

Pasmerkė Graikijos 
valdžią

Europos Tarybos ministe
rių kabinetas savo bendra
me pareiškime pasmerkė 
Graiki jos pulkininkų valdžią 
už politinių kalinių kankini
mą. Tą pareiškimą iš 17 
valstybių pasirašė 15. Kipro 

, sala ir Prancūvija atsisakė 
pasirašyti.

Peikia JAV Lotynų 
Amerikos politiką

Šen. E. Kennedy kritika
vo dabar vedamą JAV poli
tiką Pietų Amerikoje. Jis, 
prisiminęs, kad ten dabar 11 
valstybių valdo kariai, kad 
per 9 metus buvo net 18 ka- 
i inių perversmų, kaltino 
JAV vyriausybę, kad ji re
mianti tas Pietų Amerikos 
valdžias, kurios paneigia 
pagrindines žmogaus teises.

Praėjusį pirmadienį pre
zidentas kalbėjo per televi
ziją apie Vietnamą, bet prieš 
išleidžiant laikraštį negalė
jome suspėti jo kalbą šia
me numery patalpinti. Spė
jama, kad jis paskelbs, jog 
dar sumažinsiąs JAV ka
riuomenę Vietname.

Į Maskvoje Lenino 100 
metų gimimo sukakties mi
nėjimo iškilmes balandžio 
21-22 dienomis suvažiavo į- 
vairių kraštų komunistų at
stovai.

• ♦ ♦
Vienoje prasidėjo JAV ir 

Sovietų Sąjungos pasitari
mai atominių ginklų apribo
jimo reikalu.

• * *
š. Karolinoj susidūrė du 

sprausminiai lėktuvai.

Nuvertus taip pat vadina
mąją "neutralią“ Kambodi
jos vyriausybę ir paėmus 
ten valdžią antikomunistam, 
padėtis susikomplikavo pa
čioje Vietnamo pašonėje. 
Nors Kambodijos teritorija 
komunistai jau ir seniau 
naudojosi, bet dabar jų ka
rinis spaudimas dar padidė
jo iršiame Vietnamo pam- 
bežy vyksta atviros kovos, 
kurių veiksmai nusitęsia to
li į Kambodijos vidurį. Čia 
irgi sakoma, kad Kambodi
jos sienos amerikiečių dali- 
niaT neperžengia, kad ten 
karines operacijas vykdą 
tik pietų vietnamiečiai, bet 
žurnalistų teikiamos žinios 
ir filmai rodo kitokius vaiz
dus. Be to. Kambodijoje da
bar vyksta dar ir civilinis 
karas su buvusios vyriausy
bės šalininkais. Čia nuken
čia. kaip paprastai tokiais 
atvejais, kalti ir nekalti. Te
levizijoj perduodamuose iš 
Kambodijos vaizduose ma
tome šimtus upėmis į jūrą 
plaukiančių civilinių žmo
nių lavonų, kuriuos nežinia 
nei kas nei kada nužudė.

Atgijęs Kambodijos fron- j 
tas amerikiečių karinei va- ’ 
dovybei kelia rūpestį, jes jei 
Kambodija visai užimtų ko
munistai, tai jų pajėgos su
dalytu Vietnamui didelį pa
vojų iš šono.

Senatui nepatvirtinus į aukš
čiausiojo teismo teisėjas dviejų 
kandidatu, prezidentas pasirin
ko Harry Blackmuną iš Roches- 
terki. Minn. Dar nežinia, ar se
natas sutiks ir su šia trečiąją 
kandidatūra.

Atrodo, kad, taip padė
čiai komplikuojantis, būtų Įžymusis kompozitorius Igor 
pavojinga dar daugiau ame-j Stravinskis, 87 m. amžiaus, su- 
rikiečių karių atšaukti iš ■ negalavo Ir paguldytas New 
Vietnamo, bet prezidentas Yorke ligoninėn. ___
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Patriotizmas ar naikinimasis?
Kova dėl nesužalotos lietuvybės išsaugojimo ir jos 

gyvybės pratęsimo išeivijoje ir tėvynėje, o ypač kova dėl 
IJetuvos laisvės grąžinimo dabartinėmis sąlygomis reika-, 
lauja iš mūsų ne tik karšto jausmo ir žalios energijos, bet i 
dar daugiau ištvermės, šalto proto, preciziško savo veiks- j 
mų apskaičiavimo ir didelio veiklos metodų lankstumo.Į 
susiduriant su vis naujomis situacijomis. Trumpalaikis j 
narsumas, mindžiojant savo pačių skrybėles ir daužant 
kumščiais savo buto langus, vardu begali duoti kokių nors 
teigiamų vaisių mūsų siekiamam idealui įkūnyti.

Deja. realybė rodo. kad šiuo atveju mūsų galva daž
nai taip perkaista, jog. ir geriausių norų turėdami, imame 
nesusivokti, ką bedarome ir kieno naudai iš smegenų va
delių išsilaisvinęs liežuvis jau pats savo valia tarnauja. 
Tai ypač išryškėjo pastaruoju metu, kai vis dažniau tenka 
susidurti su taip vadinamuoju "bendravimo“ su okupuota 
Lietuva ir tenykščiais lietuviais klausimu, o dar konkre
čiau — su dabar čia rengiamų okup. Lietuvos dainininkų 
koncertų lankymo ar nelankymo apsisprendimu.

Kai vieni tuos menininkų apsilankymus nelaiko susi
rūpinimo vertu dalyku, kiti juose įžiūri perdidelę politinę 
grėsmę. Kai vieni mano, kad jie duodą čionykščiai ir te
nykščiai mūsų lietuvybei net tam tikros naudos, tai ki
ti juose girdi tikrą mūsų laisvės kovos pražūtį. Dar atsime
name iki šiol spaudoj reikštas dvi viena kitai priešingas 
nuomones, ir. regis, būtų ne tragedija, jeigu atsirastų dai
li trečiaip galvojančių, nes pažiūrų įvairumas demokrati
nėje santvarkoje nėra joks mirtinas nusidėjimas ir iš to 
ateity turėtų išsikristalizuoti tik dar skaidresnė tiesa.

Bet šioje vietoje ir prasideda mūsų kunigaikščių tau
tos nuolat pasikartojanti istorinė nelaimė. Jeigu toje pasa
kų senovėje, gaidžiui pragydus. visi velniai išsilakstvdavo 
atgal į pragarą, tai šiandien, Noreikai, Kaniavai ar Dau
norui užtraukus ariją, visas piktųjų dvasių legionas įsi 
maišo į mūsų tarpą, ir tuoj prasideda tikri Babilono bokš
to statybos nesusipratimai. Užuot kitaip galvojančius 
bandę argumentuotai įtikinti, mes norime jiems savo pa
žiūrą įsakyti, užuot savo oponentą išklausę, mes stengia
mės jo negirdėti, užuot rimtai ir draugiškai diskutavę, 
bandome vienas kitą užrėkti ir suniekinti, o žuot pirma 
apsimąstę, — jau pradedame veikti.

To rezultate — vieni, iš entuziazmo įsibėgėję į kraš
tutinumą. pradeda neigti net patį Vliką, pagrindinį Lietu-

- i

Kas kitur rašoma
NAUJIENŲ PATARIMAI 

VYSK. V. BRIZGILU

Prof. Korczynskis pasa
koja:

"Nepavykus 19-jo šimt-
. Naujienos balandžio lol“*0 t1*30 *r
: d. laidoje duoda gen, pala- « al£

! "Visiems čikagiečiamsj kino, kad valstybei atstaty- 
jau ne paslaptis, kad yra’ti viena būtiniausių sąlygų 
kelios problemos, kurias bus pagrindinė tarptautinės

I vyskupas Brizgys, turįs di- 
I delį patyrimą, labai lengvai 
‘ galėtų išspręsti.

būklės atmaina Europoje. 
Kol trys galingos imperijos 
bendrai sutarę lenkus spaus-

I "Tų problemų yra dau-iti. nėra jokios vilties nepri- 
BrūkšmiueU linija pažymėta Apollo 13 pagriadi nė dalis, kunriojcjiutnhm 205,000 mylias nuo že- j gjau> oet mes galime nuro- klausomybei. Tik karas tarp 
mės nntrūko elektros srovė ir nustojo veikę virai aparatai, net Ir tie, knrie teikė astronautams de-' clyti kelias, kurios reikalin- Šių imperijų galėtų iškelti 
?uonį. Dešinėje mėnuly nutūpti skirta priekaba, kuri išliko aesuaedusi. Aatroaautai iš jos ėmėsi Į gos greito sprendimo. Imki-i ką nors naudingo lenkams“, 
deguonį ir paskubom grižo atgal Į žera^, negalė darni nė bandyti mėnuly nusileisti. Visą laiką. me, kad ir kazimierinių ka
irėse pavojus, kad. įvykus dar kuriam jie rak pritrūkti v ir oro ir žūti. I pinių sklypų savininkų rei- Prof. Korczynskis apie ne-

Keistas tasai pasauliukas
"ŠALTINIO“

SENAMADIŠKAS

SUPRATIMAS

Marijonai Londone lei
džia tokį žurnaliuką "Šalti
nį“. Aišku.
leidžia, tai žurnaliukas 
būti katalikiškas, ir jis toks 
yra, ir dėl to niekas negali 
stebėtis. Taip yra, taip, ma
tyti, ir reikia, o jeigu ir ne
reikėtų, tai vis tiek kur tu jį 
padėsi, anot to Pulgio And- 
riušio.

Bet tas "šaltinis“ mėg3ta,

jis yra jau palankus Dievui, 
dėl to "Šaltinis“ ir jam pa
lankumą rodo.

Suseno, žinoma, žmogus,
ir mums nėra ko stebėtis.
Seratvėje visaip atsitinka su

, . . žmonėmis. Stebina tik "Šal-
ai manjOna! tinis“, kuris, išsispausdinęs 

rnahukas turi tą pasisakym?> poP Mugg£
ridge pavarde padėjo tokį 
reikšmingą prierašą: "bu
vęs socialistas“.

Esu skaitęs nemaža Mug
geridge straipsnių, klausęsis 
ctaug kartų jo televizijoje, 
bet tik

įkalą.' Chicagoje nėra nei ’ tolimą praeitį dar pasakoja: 
J vieno dvasiškio, kuris ne-l "Lenkų valstybe vėl isto- 
matytų sklypų savininkams • rijon įžengė dviejų pagrin- 

; padarytos skriaudos. Esamejdinių veiksnių dėka: palan- 
i tikri, kad tas skriaudas ma- kios tarptautinės padėties ir 

, ..... to ir vysk. Brizgys. Kodėl ' tautos valios.“
r .t*1 ir daDar sovietiniai jjg nepasųfrja bent kjek iaį_t Nepriklausoma Lietuva 
Lietuvos laikraščiai propa- j{0 - — pr0'blemai pastudi- taip pat atsirado šių dviejų

NEPRIKLAUSOMYBES
PAŽYMIAI

taip sakant, kartais papik- dengė ligi šiol dar negirdė- 
tinti publiką, kuri aklai ir i* nežinotą paslaptį, kad 
klusniai neina įsitvėrusi ma- tas žmogus buvo socialistas. 

■ ri jonų skverno. Neminėda-! J*8 buvo liberalas, taip,
tai gali būti, bet Šaltinio“vos laisvinimo veiksnį. o kiti. tik sau prisiskirdami pairto- i mi ki atvejų>

to vardą, jau tanasi tun teisę visus kiek kitaip mąstančius įžiūrėkime į patį paskutinįjį
ar darančius apšaukti išdavikais ir net komunistais... j "šaltinio“ numerį_ šių me-

Ar galimas bent koks susitarimas? štai, nekeliant net tų antrąjį.
jokio platesnio "bendravimo su kraštu“ klausimo, tiktai Jame yra išspausdintas 
žvilgtelėkime, kokiomis sąlygomis kietosios laikysenos gabaliukas Malcolm Mug-! $ galėjo aptarti nebent
šalininkai sutiktų bent šių koncertų blogybę pakęsti? Igeridge pasisakymo apie buvusiu bedieviu. Tai iš kur 

Platinamuose anoniminiuose protesto lapeliuose sa- Kristų. Muggeridge ten tvir-
koma. kad tai būtų galima tik tada, jeigu šių dainininkų tina, kad visos laisvės yra 
siuntėjai "»urcngtų Baro, Varnelio, Stempužienės ir Irt. rauja vergija, tiktai Kris-

gandos reikalui parašo, kad juotj jr nuoširdžiai išsikaL 
musų kia»tas nepriklauso- bėti su žmonėmis, pasiryžu-
mybes laikais nebuvęs nepri- g—g gjnĮj savo tejses9 Var-'Sennas savo 1959 m. <^ika

-,aU^rn‘t? J1S turėję» nu- rasjte geresnius katali-' le The Emergence of Mo- 
silenkti didžiųjų kraštų fizi- j.Ug jr sukalbamesnius žmo-i dern Lithuania. Tvirta lietu- 
nei galiai ir užsieninių kapi- ne5, negy sklypų savininkų; viu tautos valia ir dabar tik 
talų valiai. Dabai, pagal teises ginantieji žmonės. Iš-1 laukia palankios aplinkybės, 
tuos propagandininkus, da- sukalbėjęs su sklypų savinin- kad vėl galėtų pasiekti ne- 

1 L tal 1 el^a as • Koks kais. supratęs jų širdgėlą.1 prikluasomos valstybės at- 
’ nėra ko cia jjs lengvai galėtų prasiverti statymo ir jos plėtojimo, 

ne aiškinti, daug juk ką zi-, durig pag išdidųji kardino-!
n0„e* .. . , .. . ' lą ir pasiūlvti jam būdą šiam Bostono u-to prof. Dzie-

Bet pasaulis juk iš tiesų klausimui išspręsti. ivvanovvskis savo paskaitoje
•.. pa'vradSd “ ^ra^okipuota' 'Vyskupas Brizgys labai j“*-

Šaltinis“ man au- «1 S Ladlusija\v?a dT- lengvai galėtų išspręsti lie-,
dėlė ir nedora Kai ji dide- tuviu kalbos problemą lie- tams) atstatyti nepnklauso- aeie jr neaora./vai ji aiae , * bažnvčin^ mini, ir mas valstybes. Sako:
le, tai ne dėmesio nekreipia, tuvių baznvciose pamaldų ir. nralaimėie vokie-
jeigu J. Tautose ar kituose vaiku komunijos metu. Esą- Sai^k? j „^kan-
tarptautiniuose susibūrimuo- me tikri, kad tikiam sielos. ,. .. ,
se jos atstovams dėl tos o- vaoovui lengva būrų pasieK-, _ ___
kupacijos pasakoma tiesa į širdies gelmes ir išaiškin- J Įa?_.sumalLiai Pavartodama

veiksnių dėka, kaip įtikinan
čiai nušviečia prof. Alfredas

redaktoriams te rūpėjo, at
rodo. kas kita. būtent, Mug
geridge santykiai su Dievu 
ir religija. Tai šių dienų kai-

Visi juk matome, kad nepasitenkinimo priežas- 
tiesa ne Rusijos pusėje, kad ^s- Be to. jis galėtų patarti

karinę jėgą, sujungtą su po
litine propaganda. Slinkimą

gi čia atsirado tas socialis
tas?

Matote, kiekvieną bedievį
koncertu. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, kad galėt, j, p." taus laistė niekad neišn^l

•įklausyti vmL ka. tik nori.“ ■ * Kristau® isvai:™ į ta Bet kada gi toks įprati-
Taigi atrodo, lyg "bendravimo“ priešininkai čia pat tur^o hflti nrip|mas buvo gyvas? Ogi maž-

reikalauja dar platesnio bendravimo... Be to, juk viešai . brandesni tana-idau? šio amžiaus pirmaja-
iš spaudos žinoma, kad ne tik čia paminėtieji, bet dar ir padaro žinojimas me ketvirtyje. Paskui žmo-
kiti dainininkai, muzikai ir net sambūriai tokių gastrolių Muggeridge Tai n®s Pamažu išmoko skirti
į okup. Lietuvą yra kviečiami, tik jie patys ten nevažiuoja. ' garsus anglų žurnalistas.; bedievį ir socialistą. Bedie- 
nes iš ten sugrįžusius ta pati spauda ar tų pačių anonimi- kuris dar vos prieš keletą v?s’ besą, gali būti ir so^a" 
nių lapelių autoriai apšauktų išdavikais, savo kultūriniu‘metų sukeldavo triukšmą sa- a^a soc.1.s^as“’”®T
įnašu remiančiais sovietinį okupantą ir Lietuvos komunis-’ vo straipsniais prieš karalius • dl_eY^* . .socializmas gali 
tus. Taip, kaip jau bandomas apšaukti Marius Katiliškis, ir prieš nusistovėjusias ins- butl ir dlevotas>ir tokių yra, 
kurio romanas "Miškais ateina ruduo“ buvo išleistas Lie
tuvoje po to, kai visi pageidavome, kad laisvo išeivijos ra
šytojo žodis būtų ir ten išgirstas, kaip buvo aprėktas dail 
Viktoras Vizgirda, nuvežęs ten ir parodęs apie 400 čio
nykščių mūsų dailininkų darbų skaidrių.

Tokiu būdu, jei neatgautume blaivesnio amo, savo 
tarpe susiniekintume ir susinaikintume kone visi, ne3 ir 
dabar, net be išvykos į okupuotą Lietuvą, tik už akompo- 
navimą V. Daunorui jau niekinamas Chicagos Lietuvių 
Operos ugdytojas Aleksandras Kučiūnas, komp. Darius 
Lapinskas ir tik už pasikalbėjimą su minėtu solistu — net 
taurus lietuvis ir jaunimo draugas kun. Antanas Saulaitis.
O kiek čia dar betrūksta, kad iš patriotų sąrašo išbrauktu
me ir Vytautą Marijošių, Jeronimą Kačinską, Julių Gai
delį ir eilę kitų menų atstovų, kurių kūrinius kartais gali 
okup. Lietuvoje sugroti ar išleisti?

Visą šį pragaištingą erzelį savo nusiraminimui mes 
bandome suvesti į formulę ”Mu» kiriina“, kai tuo tarpu 
daug daugiau ženklų rodo. kad me» patys kirūinamės, sto
kodami sąmoningumo.

Bet vi a ir visai reali galimybė, kad nematoma ranka 
ir mus kiršina, ypač, kad mes lengvai leidžiamės lririina- 
mi. Neabejotira, kad komunistiniai propagandistai per il
gus dešimtmečius yra savo "mene“ tobulai išsimiklinę. Ir 
nebūtinai jie turi vaikščioti mūsų tarpe su aiškiai išpieštu 
kūju ir pjautuvu ant krūtinės. Dažnai pakanka vieno ge
rai užsimaskavusio provokatoriaus, kuris gali išnaudoti 
net ižtisps masės padorių tautiečių nuoširdžius patriotinius 

savo reikalui.
Tokiu atveju, atrodo, mums derėtų ne užsimerkus 

tupj kibti vienas kitam į apikaklę, bet susirinkusį ar mums 
fgirdyt* įtoi tulžies vandenėlį nuleisti į kanalizacijos

ta imperialistė nepripažįsta! ir užsispvrusiems klebonams _*918 .m- laPknčio
pasaulyje jokių moraliniu; nerodyti savo galios. Jeigu rm!laia na«a,i m,«
dėsnių. Bet ji didelė, ir pa- • vienoje lietuvių bažnyčioje
pūsk tu jai! .biuleteniai ir maldos gali

Iš tiesų pasaulis nemora- j būti lietuviški, tai kodėl to 
liškai tvarkomas, ir kur tik1 negalima padaryti pačioje
pasuksime akis, ten tuojau: didžiausioje bažnyčioje?

morališkumo pavyzdžių. ! klauso ir dr. A. Račkaus pa- PaeT?® Y1 J’jįjį įr Ryg^rnJS 
Bet, va. kaikurie laikraš-! liktų rankraščių pasirody-l Pnes Ul 0918 m. spalio 30

čiai džiaugiasi jau žiūrėda- mas. Filatelistai, numizma-

17 d. (Pirmasis pasaulinis 
karas pasibaigė laipkričio 
11 d.). Metų gale jos val
džioje jau buvo Gudija, di
delė Lietuvos dalis ir trys 
ketvirtadaliai Latvijos. Sau
sio 5 d. (1919) bolševikai

mi į Švediją, štai, sako, kraš 
tas, kuris yra tikrai nepri
klausomas ir jau gali ir iš

tikai, istorikai ir visa eilė 
lietuvių būtu dėkingi, jeigu 
daktaro palikti rankraščiai

drįsta daryti taip, kaip jam būtu atspausdinti, 
atrodo dora. Jei kas nors ne- "Lietuvių tremtinių vysk.

titucijas. Kol jis taip aštriai' 0 bedievis toli gražu ne vi- 
nepasisakydavo. tol nebuvo' ®ada. lsPazlsta ?ocializiną, 
nė toks garsus. O jo origina- i Ketvirtajame šio amžiaus

ketvirtyje, tiesa, žvirbliai 
gal ir ne visi tai žino, bet 
norėtume tikėti, kad redak
toriai tai jau visi privalėtų 
žinoti.

Be kita ko tarp j° netg!’-j toj klaidininlM tikrai 
mų vertybių buvo ir Dievas. pa”jk(jnantjs Ga,

Bet Muggeridge ėmė ir ir patogus, bet labai neska- 
persivertė į kitą pusę. Dabar nūs.

lus aštrumas padarė ji gar
sų ir pakankamai turtingą, 
ir Muggeridge buvo jau pa
sidaręs būtinas ir pageidau
jamas spaudai ir televizijai.

patinka dideliam ar mažam, 
vistiek daryk tai, kas tau at
rodo dora.

Švedija ir daro. Ji priėmė 
daugybę Amerikos kariuo-

Brizgys galėtų būti lietuvių 
mylimas vyskupas, jeigu jis 
ryžtųsi padėti lietuviams 
spręsti modernaus gyvenimo 
keliamas problemas

d.) Trockis džiūgavo: "Iš
laisvinta Latvija, laisva Lie
tuva ir Lenkija, laisva Suo
mija ir Ukraina bus ne ky
lys. bet tiltas jungti sovieti
nę Rusiją su busimąja sovie
tine Vokietija ir Austro- 
Vengriia. Tai, bus komunis
tinės federacijos Europoje 
pradžia — Europos proleta
rinių valstybių federacijaU

menės dezertyrų ir suteikė Vargu ka padės tie Nau
jiems prieglobsti. Švedijos jienų patarimai. Vysk. Briz- 
socialistinei vyriausybei at- gys tiems reikalams neturi 

laiko, nes jis užsiėmęs daug 
"svarbesniais“ reikalais — 
visokių koplyčių statymu ir 
įrendmu. Ka reiškia kazi- 
mierinės kapinės ar lietuvių 
kalba bažnyčiose, palyginus 
su koplyčiomis Washingto- 
ne ir Romoje!

♦ t e

Visada mums reikėtų prisiminti tikrųjų Sibiro kanki
nių ministerio Petro Klimo ir prezidento Aleksandro 
Stulginskio žodžius, raginusius nekęsti mūsų tautos ir 
valstybės priešo ir okupanto, bet mylėti gyvą lietuvį ir 
džiaugtis jo laimėjimais, jeigu jie stiprina mūsų tautos 
atsparumą. Gal šį kartą vertėtų atkreipti dėmesį ir į aiš
kaus ir neatlaidaus komunistų priešo Broniaus Railos 
"Dirvos“ nr. 27 pabrėžtą konstatavimą:

"Juk vien tik pastarieji okupuotos tėvynės iškilesnių 
dainininkų koncertai Amerikoje labai aiškiai ir graudžiai 
rodo. kaip mes daugelis dar esam nepribrendę tokius reiš
kinius teisingai suvokti, garbingai ir tautiškai laikytis, 
sukontroliuoti emocijas ir išlikti civilizuotoje doros nor
mų plotmėje. Konfliktų ir prieštaravimų pynėje, užuot 
ieškodami dvasinio kapitalo mūsų laisvės ilgoje byloje,

rodo. kad Vietnamo karas 
yra nemoralus dalykas, tai 
ji dėl to ir priima dezerty
rus. Jai atrodo, kad dėl ka
ro kenčia Šiaurės Vietna
mas, tai davė jam net pinigų 
mokyklų ir švietimo reika
lams.

JAV-bėms tai nepatinka.
Kaip čia gali būti toks kraš
tas, ir dar nedidelis, kuris 
išdrįsta šitaip daryti? Dėl to 
prez. Nixonas atsisakęs su
tikti priimti Švedijos minis- 
terį pirmininką Olafa Pal
mę. jeigu Švedija tokia ne
draugiška, tai nėra ko nė 
kalbėtis su tuo Palme. Bet kademikų paskaitas Pilsuds- 
prezidentąs, turbūt, mielai j kio instituto 25 metų sukak-

SPAUDĄ BEVARTANT

Amerikiečių lenkų ketu
rioliktus metus anglų kalba 
leidžiamas Polish Review 
žurnalas vėliausiame nume
ryje išspausdino kelių jų a-

Mūsų istorikas Juozas 
Jakštas Lietuviu Enciklope
dijoje apie tuos laikus rašo:

"Savų pajėgų lietuviams 
nebūtų užtekę laisvei laimė
ti. jei tarptautiniai santykiai 
nebūtų susidėję Lietuvai ir 
Pabaltijo kraštams palankia 
prasme. Daug pagelbėjo vo
kiečiai, nepasitraukę iš vi
sos Lietuvos ir gynę lietuvių 
draugėje vakarinę dalį su 
Kaunu“.

Šią lietuvių tautos valią ir 
vokiečių talką pajutę, bolše
vikai 1919 sausio 27 d. pa
skelbė "Lit-belą“ (Lietuvos 
ir Gudijos sovietinę respub
liką), kuri taip ir pasiliko 
popieriuje. Tariau, prisime
nant tuometines pastangas 
įkurdinti sovietines respub
likas Vengrijoj ir Bavarijoj, 
prieš Rytų Europos tautas 
iš tikrųjų atsistojo klausi
mas: kas jos bus? Ar ne
priklausomos, tautinės ir de
mokratinės Respublikos, ar

mes patys pirmieji skaldom, tūžtamės, skelbiam melus 
vamzdį, tad labiau prašvistų akys ir didesnėje perspekty-' ir šmeižtus, inkriminuojant tiktai ne tuos ir ne tai, ką
▼oje pamėtytume savo veiklos padarinius. ' reikėtų“.

I

•* * " ‘ t • ' f. t f t t ! t f i' f

priimtu Rumunijos, Jugosla-1 ties minėjime New Yorke 
vijos. Lenkijos ar Sov. Są-* 1968 m. lapkričio 16 d. skai- 
jungos vadus, nors jie, tik- tytas. Politinių mokslų pro- 
riausia, yra didesni JAV, fesorius Korczynskis savo 
priešai, nei Švedijos Palmė, paskaitoje pabrėžė sąlygas,

Bet Švedija, atrodo, dėl kurios leido 125 metus trijų 
visa to perdaug nesijaudina, imperijų valdomiems len-
Ji vra neutralus kraštas, ge- kams vėl sukurti nepriklau- apgauhnga Maskvos valdo
mi. palyginti, ginkluotas, tai somą valstybę Tos sąlygos, U
ir stengiasi būti tikrai nepri- kaip žinoma, veikė tuo pa- publikų federacija? 
klausomas. čiu laikotarpiu ir dviejų im

perijų valdomus lietuvius. Nukelta į 8 pusL
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TO NUSUS HUDUI Amerikos Lietuvių Gyvenimas « •

DETROITO NAUJIENOS NEW YORK, N.Y.

Grandinėlę stebėjo beveik 

tūkstantis žiūrovų

sų konservatyviesiems idea- 
j listams tie sutrumpinti sijo- 
t nai. niekada tautiniuose šo- 

LB Detroito apylinkės “uose nevartotos skarelės 
Valdybos pakviesta, Cleve- < babtakos“) ir visiškai nu- 
lando tautinių šokių grupė betuvintos spalvos. Užtat 
Grandinėlė šoko Rosary paskutiniu metu ir išsiliejo 
aukšt. mokyklos auditorijo- kaikunuose spaudos pusla- 
je balandžio 12 d. Tai buvo Pluose asaryklanal- 
paskutinis Grandinėlės pasi-j ,..1NePai^1t •'“"‘'.persijos, 
rodymas prieš planuojama' kl'usl°* dėl bų tik minėtų 
išvykų j Pietų Amerikų bir- "ubrypimų. Detroite publi-

pimus atleis. O vietiniai čia
buviai, karštakraujai visokių 
tautų pietiečiai, gėrėte ne
atsigėręs nenutrūkstančio
mis šokių pynėmis ir kostiu
mų spalvomis. Kad čia šoka _____
lietuviai - mirgės spaudos ,ho Lietuviį Klišių"kwi 
pirmieji puslapiai ir, galbūt, bebuvo Operetės moterų 
TV ekranai Niekas ne ne- choro 5i.ma8i3 kuncerta£ 
pastebės, kad jie -na kiek pubjjkos prisirinko pilna sa- 
kl^‘P- .T.,k jai nebūtų pro y Programa buvo įvairi, į- 
salj, jei Liudas Sa^rg sutik- domi T gerai atlikta. Be j 
tų pakeisti atsainų šokių pa-1 te.
vadinimus ir programų »P-, jevizijo. Aktorius Vjrtauta.:

Grozdys. dramos aktorių.

Gražus Operetė* choro 

koncertą*

Balandžio 11 d. Maspe-

želio mėnesį. Paskutinis po kos gausumo atžvilgiu buvo ;ku baletu, ataustu tautinių LeOnas Barauskas ir kompo-į 
Oitamros. New Yorko piZ i ™mustas naujas rekordas: I seklu motyvais. _ __ vimrius Ftarius laninslm, ii!Chicagos, New Yorko, Cle- ;. „
ve! ando. Bostono ir eilės ma- 9la aPras(>mam Grandinėlės 
žemių kolonijų. (koncerte dalvvavo ne ma-

Rašyti, kas buvo progra-' ž'ay kam 900 žmonių (980 
irioje arba kaip ji buvo at-1™*“ tuzau kėdžių, la
ukta, nebėra ko. Aprašyta ji J" abd’iai apsidairius ne
buvo jau dešimtis kartų. Kai buvo galima matyti). I kon- 
reikėjo man remtis kitų ge- cert!> atvažiavo autobusas
iais pasisakymais, tai cita- sn 42 žiūrovais iš Grard Ra

. . t> a -i ! zitorius Darius Lapinskus iš; Kelionei i P. Ameriką-™. F/-w *1* •Ii* • • <*lt us*Grandinėlė reikalinga pini-į ® 
girės paramos. Jų galima Pats choras Mykolo a.

bo diriguojamas, sudainavo

tų iš visos lietuviškos spau-į taleri iš uz 200
dos galėjau eibes pateikti. mv^u- toliau, negu proera- 
Liaudį ji sužavėjo visur, kur T°L.a]vviab,J*1?v? publ’kos 
tik pasisuko. Liaudis nori Flinto, . Toledo, Ohio, 
pramogos, nori pasižiūrėti j aplinkiniu
šėlstančią jaunystę, tai Liu-, JAV ir Kanados miestukų, 
das Sagys, Grandinėlės va-j Kadangi liaudies balsas 
dovas, ją ir užkelia ant sce- vra Dievo balsas, tai ner- 
nos. Kaip žinome iš kitų re- traukos metu pravedžiau 
cenzentų. Grandinėlė nuo balsavimą. Pasirodo, aštuo- 
scenos nedingsta ištisas 40 ni iš dešimties sutinka ir pri- 
minučių. Padaro 15-20 mi- taria Grandinėlės kelionei 
nučių pertrauką ir tuomet j Pietų Ameriką ir mano, su 
vėl 40 minučių šoka. 1 iog ji pagarsins mūsų vardą.

Kaikuriuos labai taurius Du (geriau — dvi), kurie 
folkloro žinovus jaudina (kurios) nebuvo už, tai ne- 
Grandinėlės nukrypimai nuo buvo nė prieš, o tik statė vi- 
generalinės linijos. Kažkur są eilę salvgų. Prie tų aš
is kelio išvesta Sadutė, ki- tuoniu aš čia pridedu ir sa- 
taip sukasi Malūno sparnai, vo balsą, devintą. Ir štai ko- 
rodosi kitokia ir Blezdingė- dėl.
lė? O čia dar visokios Pol- Vietiniai lietuviai Kolum- 
knfės. Kuskirėliai ir Ledzin- bijoi. Venecueloj ar kitur 
gėlės. Baisiausia, tačiau, mū- visokius choreografo nukry-

pasiųsti sekančiu adresu:
Grandinėlė, c./o Mr. V._________________ __________ ___

Staškus, 110 East 226tk Su' (Rugiagėlės, Vienoj pusėj ’ 
! marelių, Oi, lekia lekia. Šia-

Cleveland, Ohio 44123. ma šilko vėjas) dainavo ap-

8 dainas. Pirmąsias keturias

TAS MKMfOS

Pittsburghe Perry aukštesniojoj 
■uttUnti turėjo iškviesta policija.

xį. ii j iįįŠ<::.,,' ;;fc,-4. į į,; 4.. Ji 0.4^ X ' .
v>z»■ . •' zy; ■ -..■•v.- • <-. x- ■<:; :- .--.Sfef- *UftVWiA' r; teMaf' • I ■ ---& «• A

mokykloj kilo peštynės tarp baltųjų ir juodųjų mokinių. kurias 
Policija suėmė du mokinius, riaušėse perdaug "pasižymėjusius“.

surengusios tautiniais drabu-
žiais, o dainuojant kitas ke- UETUVIA, URUGVAJUJ

Detroite įvyksta JAV ir ’££ į j? °^r?8 •2raž“,a’..Ne- i NEBEMIŠTA 

nados saunų kuopų atstovų; Daira a^e u,_ Per keljs pa9kutiniuosius
suvažiavimas. Suvažiavimo į _metu bus išrinkta nauja11,) .da>““°damas .\>sas cho-, metus giltine kruopščiai sie- 
LSST valdyba (dvejiems1 rasJaU de'T i’auj^palyes nayo Urugvajaus l.etuvių 
metams! ir nustatytos'toli- '?el«ines suknelę. Chorai a- j kolonijoje. li«0 metais čia 

. -v. . - ; komponavo Algirdas Kača- buvo dar priskaičiuojamamesnio veikimo gaires. nauskas 1

Šaulių__ ______ _____
Balandžio 25-26 dienomis1 I®?,“’

buvo
iki 10,060 Lietuvių, o sian-1 
dien beliko apie 5,000.Šaulių atstovų susitikimas

. ^e‘ro!to. v’su°™entbVsl L. Barauskas deklamavo 
sestadienj, balandzjj>25 t*-»juijaus Raupo pasakų ”Ar- Mat, dauguma atvykusių 
Lietuvių namuose. Čia pro-, ~ .. ®vnizneo kno „.o | lecnuio meile , Henry Long- u Lietuvos jau buvo įpuse- g*ama 7 vaJ- vakare bus pra- j fejow „Hiavatos žvejonė“, jusio amžiaus, o naujose gy- Į 
dėta koncertu, kuriame pasi-: t « Jn i muzika palydint Danui La- venimo sąlygose, be savųjų.!

Spaudą bevartant

(Atkelta iš 2 pusi.

Prof. Dziewanowskis (ir 
kiti lenkai) čia kelia Pil
sudskio ”sumanumą“ siekti 
sudaryti bendrą Rytų Euro
pos tautų frontą prieš Rusi
ją. Jis cituoja lenkų istoriką 
Mykolą Sokolnickį. kuris 
Londone einančiame laik-

"Pasiūlymai lietuviams, 
gaila, jų nepatrauks. Unijos 
sąvoka imama iš istorijos 
archyvų ir visai svetima da
bartinio lietuvių tautinio są
jūdžio tradicijoms. Jaunoji 
karta jos kratosi. Jei unijos 
pritarėjai iš tikrųjų nori su 
lietuviais susiprasti, tai pri
valėtų liautis lietuvių visuo
menę vilioję unijos sumany
mais. To vieton tegul nuo-

raštyje Nepodlegnosc 1950' širdžiai imasi galvoti apie 
m. pasakoja: į toki susipratimą, kuris ne-

“Pilsudskiui vadovaujant, į keltu ginčų ir būtų priimti- 
išsilaisvinusi Lenkija nore- j nas“.
jo laisvės ir teisių ne vien • • •
sau. Ji rėmė ir stiprino visus 
Rusijos imperijos tautų ne
priklausomybės sąjūdžius ir 
siekimus“.

Kiek tai lietė lietuvius, tai 
Sokolskis čia stambiai klys
ta. * * •

1919 m. Velykų dieną 
(balandžio 20 d.) Vilnių iš 
bolševikų pasiėmęs Pilsuds
kis, kaip vyriausias lenkų 
kariuomenės vadas ir Lenki
jos valstybės galva, išleido 
proklamaciją "Buvusios Di
džiosios Lietuvos kunigaikš
tystės ^gyventojams“, kurio
je, nors savo norimos uni
jos neminėjo, bet vis dėlto 
tikino, kad norjs istorinės 
Lietuvos tautoms suteikti 
"progos laisvai pagal savo 
norus ir be jokio spaudimo 
iš lenkų pusės išspręsti savo 
tautinius ir vidaus reikalus“. 
Velykų Prisikėlimo šventė 
tačiau iš kapu neprikėlė Pil
sudskio svajojamos unijos.

• • •
Už lietuvius kalbėjęs Vil

niuje tuo metu ėjęs lenku 
kalba Glos T itvy gegužės 29 
dieną pareiškė:

rodys Piariztč B. Oimite. dai-1 - -9J9
nininke Y. Vizgirdaite. a-,„- nA kTj • C • .
tė vi k dii*d Januš— Babicko ”Apie nedainuotaa materialinių išteklių?jie tu-

R>»»<ai«nb»U iipai rtjo -vargti, skursti ir net ba- kaite skautų tautinių «*ni ir Butkų JlBės ”4«nai- dauti. Daug kas užsikrėtė 
grupe Pasvamte ir progra-! stiprybė'“. Paskutinis da- įvairiomis Ugomis. neteko
^rtrSuniro^ta^Tš 'ykas. pasakytas žemaitis- įveikatos ir^nksi nu?jo į!

buvo Pa'y^ “<lrin- amžinybę. I
certo — banketas ir šokiai. J J gaj senoji karta nyko.'

^landžio 26 d. ryte per; p,. mai dovavo Vy- >»«$ nesPfi° užpildyti tų!
ALB radijo valandų angių utas Gruzd spragų, nes daug mūsų tau-'
kalba apie šaulius kalbės | daU JwdK sukulT, imsnų seimų
skautu, y.į mokyklos mo-j koncerto buv0 vaišž8. ; odinius, vaikus paskandi- 
kinys Robertas Selenis. Taip. co svetimųjų juroje,
pat sekmadienį, į Visi dalyviai džiaugėsi, Dar skaudžiau, kad dau-
^čiZ* kur uXĄ salėję dalyvauti retoje me- giausia nukentėjo liberali- 
šauliai dalyvaus atžygiavę!“0 «"«>*«*• - - |n.ų pažiūrų asmenys,
rikiuotėje, Lietuvių namuose
yra rengiama Kazio Sra- 
gausko foto paroda.

Suvažiavimo globos ko
mitetą sudaro Leonardas 
Šulcas, Mykolas Vitkus ir 
Marijonas šnapštys.

Detroito šaulifi lietuvįš- 
kai publikai daugeliu atve
jų labai gražiai pasitarnau
ja, kaip kultūrinių renginių 
mecenatai, o taipgi ir įvai
riuose visuomeniniuose dar
buose. Kadangi suvažiavimo 
glo^ėiai kaip tik ir yra Det
roito St. Butkaus ir švyturio 
jūrų šauliu kuopos, tai vi
suomenė tikrai turėtų juos 
paremti, ypatingai gausiai 
dalyvaudama minimame 
koncerte-bankete. Bilietų i 
koncertą bus galima gauti 
prie įėjimo.

Žurnalistai mini Vaižgantą
Stasio Garliausko vado

vaujamas LŽS Detroito sky
rius balandžio 26 d. Lietu-

Kelios dienos prieš tai 
(gegužės 22 d.) Glos Litwy 
pareiškė pažiūrą, kuri ir 
šiandien tinka kaikurių len
kų galvojimui:

"Žinome, kad imperializ
mas yra stipriai įsišaknijęs 
lenkuose, nes jo reiškėjai y- 
ra tam tikri lenkų visuome
nės sluoksniai. Kaip mes ga
lime patikėti, kad jį iš gyve
nimo išbrauks burtininko 
lazdelės mostelėjimas? Jei 
vyriausio kariuomenės vado 
ir valstybės galvos (reiškia,
Pilsudskio) proklamacija 
tai galėtų pasalinti, būtų 
mums malonu, ir pritartu
me. Bet gerai žinome, kad
us stovi vienas prieš visus. * namuose paminės Juozo 
Ka reiškia kilnus, aukšti žo- į Tumo-Vaižganto gimimo 
džiai pnes apčiuopiamą ir gimto metų sukaktį. Progra-
juntamą
vę?“

gyvenimo tikro-

• • •

Amerikos ambasadorius 
Lenkijai Hugh Gibsonas tei
singai Washingtonui prane
šė, kad lietuviai Pilsuds
kio proklamaciją laiko ap
gaule.

. visuomenininkai, kultūrinin- 
į kai, kurių dėka iki šiandien , 
'galima buvo išlaikyti gai

li AUJA LIETUVIŲ B-NtS bingą lietuvių vardą.
APYLINKĖ rxų - i -vls tų išvykusių i amžinybę i 

1970 m. balandžio 12 d., visuomenininkų!
kun. V. Martinkaie ir dr. B. i K?vaI?u. sum!netl • Pi aną ( 
Matulionio pastangom, Pro-; V,koB»>. bu,vus' se!‘ i
videnee.RbodcIsland.buvo:™ »oaaWemokratų frakei- 
isteigta Lietuvių Bendruo-' J09 nari; Juozą kaselj, Lie
menės apylinkė. Susirinkime t»’?s seimo valstiečių imu-
dalyvavo Lietuvių Bendruo
menės Bostono apygardos 
valdybos pirmininkai A. 
škudzinskas, kuris susirin
kimą supažindino su Lietu
vių B-nės kūrimusi istorija, 
štatais, jos veikla ir reikšme 
lietuvių išeivių gyvenime.

Po pranešimo susirinki
mas nutarė įsteigti lietuviu 
Bendruomenės apylinke ir 
išrinko triiu asmenų vaidy
ba. kuri taip oadskinU pa
reigomis: pirm. dr. Balys 
Matulionis sekr. Saulė Ša
tienė ir ižd. Matas Kairys.

Susirinkimui pirmininka
vo dr. B. Matulionis, o sekre
toriavo Alvyda Guopytė, Su
sirinkimas buvo gyvas ir 
jaukus.

Po susirinkimo kun. V. 
Martinkus dalyvius pakvietė 
klebonijon, kur prie užkan
džio ir kavutės buvo pasida-, 

* * ‘ apie Jistuvii- 
itaia kku«.!

moję bus Vytauto Alanto 
paskaita apie Vaižganto gy
venimą ir kūrybą ir poros 
aktorių meninė programa 
(ištraukų iš Vaižganto kū
rybos skaitymas). Minėji
mas prasidės 12:30 vaL Vi-i lieta mintimis 
suomenė kviečiama gausiai ką veiklą ir kitai* 
dalyvauti. mais.

Alfonsas Nakas Dalyvis

dininku frakcijos atstovą; 
Jurgį Lazdauską - Toliušj, 
plataus masto žumali3ta- 
publicistą; Petrą čiučeli, 
mokvtoją, žurnalistą ir po
etą: Petrą K riteri, uolu so
cialistą: Otą Mačiulaiti. Lie
tuvos savanoris Vladą Vi
jūną, aktyvų liberalą: Fe
liksą Budreika. seną socialis
tą. Ju negali pamiršti ir 
tebeliūdi dar gyvi jų drau
gai Mikas Krasirskas. Juo
zas Kondrotas. Juozas Babi
lius, Juozas Miklovas-Dauk- 
šys, Julius Jazauskas, Ona 
Grachauskienė, Antanas Sa- 
nulis. Jonas Penkevičius su 
šių eih'učių autoriumi ir dau
geliu kitų.

Dabar Urugvajuje suma
žėjo lietuvių mirimai, nes 
dauguma suązuolėjo, nesi
leidžia gyvenimo audroms 
palaužti.

Urugvajaus lietuviai ne
irsta.j beini

1 
I

Albinas Gumbaragis

Floridos gubernatorius Kirk 
(apačioje) mėgino priešintis fe
deralinės valdžios potvarkiui ve
žioti negru vaikus j tolimesnes 
maišytas mokyklas, bet, teisė
jui Krenlzmanui (viršuj) nuta
rus bausti Kirką už kiekvieną 
įsakymo nevykdymo dieną po 
$10,000, Kirkas nusileido.

COCOA, FLA.

K; s gegužine

Tikuž$1.00
į Tik už $1.00 dar galima 
gauti Keleivio 1970 m. ka
lendorių, tikrą enciklopedi
ją. O erciklopedija juk yra 
sutrauktos pagrindinės visų 
mokslų ir meno šakų žinios.

šių metų Keleivio kalen
doriuje. be kalendariumo su 
tarptautiniais ir lietuviškais 
vardais, be Maironio, Balt
rušaičio, Putino ir kitų poe
tų eilėraščių, rasite visą eilę 
straipsnių, štai kaikurių jų 
antraštės:

200 metų nuo pirmojo su
kilimo prieš rusus, Kaip ru- ' 
sai korė žemaičių vadą, Šim
tametė byla Lietuvoje, Apie ' 
Tadą Kosčišką, Stalino su- '

I šaudyti Lietuvos komunis- - 
i tai, Apie Lietuvos šaulius ir 
{partizanus, Prisiminkim Jo
ną Biliūną, Lietuvių vardai . 
ir pavardės, Istorinė Lietu- 
vos valstybės pradžia, "Mes .. 
visi tautininkai fašistai“, A- 
merikos piniguose lietuvio 
vardas, Kam dabar priklau
so Lietuvos bažnyčių turtai, 
Kaip žuvys gaudomos elekt
ros pagalba, Ką reiškia tarp
tautinis himnas — interna
cionalas, Apie Budą ir bu
dizmą, Hitleris vėl pasikorė. 
Mirusieji užšaldomi, kad vė
liau atgytų. Kas įvyko ir kas 
dar Įvvks. Sveikata ir ligoa, 
ir t.t. ir t.t.

Lietuvių klubo tradicinė 
gegužinė rengiama balan
džio 26 d. J. ir M. Stepona
vičių (Siepp) sodyboje prie 
kelio nr. 1, netoli TI-CO a-j 
erodromo, Bellvvood, Fla. j 
Pravažiavus į pietus nuo ae
rodromo, didelė iškaba, už 
poros blokų dešinėj prie 
aiškų dėžutės bus iškelta 

lietuviška vėliava. Čia ir bus 
gegužinės vieta.

Jeigu kas paklystu, skam
binkite telefonu AM 7-2690.’

Mūsų gabios šeimininkės 
pažadėjo pagaminti lietu- 
\i-kų dešrų, kūj elio ir kitų 
skanumynų. Bus gera mu
zika. Pradžia 12:30 vai..

Visi esate kviečiami atsi
lankyti. Iki malonaus pasi
matymo mūsų gegužinėje!

J. Hermanas,

pirmininkas

Ir visa tai tik už vieną do
leri. Paskubėkite Įsigyti, nes 
paprastai Keleivio kalendo
riaus pritrūksta. Užsisaky
kite adresu:

Kelleivit 
636 Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127

STEPONO KAIMO
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininke A- 
domo Varno pieitą Lietuves

mo akto pasirašytojo 
no Kairio spalvotą 
111 coliu dvdfio ui 80

Paragink savo pažįstamus 
iisiraiyti Keleivj. Jo kaine
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Rusai okupantai, ialin is Lietuvos!

Mirė E. Lukauskienė būti ir pan. Viename nume-
Kovo 26 <1. Šiauliuose mi- *'*».» d- paskelbti 

rė dantų gydytoja Elena okle kehų Jaunuolių pasisa- 
Šalkauskaitė - Lukauskienė, k>’ma? aPle J« megstamuo- 
gimusi 1887 m., jau po pir-,slus aei0JUs-
mojo pasaulinio karo ištekė-Į .......
jusi už ižvmaus advokato ir ** Vilniaus,
visuomenininko Stasio Lu. l>asirinko_tokiu herojum Ju- 
kausko. kuris mirė 1925 m. į!? Skrajūną, pagrindinį G.

Velionės tėvas dar priešę°?Pe.T.
Lietuvai atsikuriant neori-; buitinin^ė veikėją. Kodėl;
klausoma valstybe ilgokai D^. tov kad,. J* netarnauja Meskauskas (Tiesa, kovo lo 
buvo Šiaulių burmistras. Jos ,J°kiai kaiahenei . 
du broliai, abu jau mirę, bu-' , .. .
vo profesoriai, du dar gyvi,1 * u Dabasins^as, iš Kau-
inžinieriai. ir dvi seseiys. ro- n.0, kejojum vėl pasi-
dos, abi jau mirusios. 1 mk° a^a^ ^teratūros v ei-

j kėją — Julles v erne Rober- 
. i tą Grantą iš romano “Kapi- 

Vilniuje mirė akt. J. Siparis tono Granto vaikai“. (Tai—
Balandžio 5 d. Vilniuje! “drąsus ir sumanus bemiu- 

mirė lietuvių teatro vetera- kas“), 
nas Juozas Siparis. Velionis'
buvo gimęs 1894 m.. Jis. dari Algis Staškūnas, iš Radvi- 
1920 m. besimokydamasj liškio, ypatingai veltiną ki- 
dramos studijoje, pradėjo' to prancūzo A. Durnas hero- 
vaidinti Vilkolakio teatre, jų D’Artagnan (’Trys muš- 
nuo 1926 m. vaidino Kauno kietininkai" — tai "drąsus, 
valstybiniame teatre, o nuo pasitikintis savimi žmo- 
1940 m. persikėlė i Vilniaus gus“).
valstybini teatrą. Per ilgus i
metus jis yra sukūręs daug; Vytenis šikšnys, iš Vep-

Ar gyvenimas Lietuvoje 
žymiai pasikeis?

Okup. Lietuvoje jau brė

žiami planai prasidėjusiam
*

naujajam dešimtmečiui — 
1970-1980 m. į

CHRUŠČIOVO LAIKŲ 
ANEKDOTAI

Kaip per penkerius metus 

įgyvendinti komunizmą?

Ar g\\enima> Lietuvoje! Chruščiovas: Viskas blo-
žymiai pasikeis? Nebūtinai, 
atsako Lietuvos Mokslų a- 
kademijos ekonomikos insti
tuto direktorius prof. K.

d.). Vis dėlto tame dešimt
metyje išiyškėsią keli bruo
žai. Viena, tikimasi, kad 
mažėsiąs pramonės plitimo 
tempas, antra — dar labiau 
būsiąs jaučiamas laisvos 

darbo jėgos trūkumas.

gai: butų nėra. maisto taip 
pat trūksta, liaudis nekultū
ringa — visi eina i cerkvę...

Žmogus iš gatvės: Atida
lyk rubežius — pusė žmo
nių tuoj pat išbėgios, ir lais
vų butų bus kiek nori. Už
drausk išvežti prekes i už
sienį. ir maisto bus taip pat. 
kiek reikia.

Chruščiovas: O ką daryti 
su cerkvėmis?

Žmogus iš gatvės: Iška
bink ten savo portretą, ir nė 
vienas žmogus i cerkvę neis.

Lenino tragedija Ką tik gavome:
Rašo ŽMOGUS

(Tęsinys)

STEIGIAMASIS SEIMAS

Akademijos pareigūnas 
teigia, kad pramonės srity 
numatoma plėsti "tradicines 
lengvosios ir maisto pramo
nės šakas, taip pat radio
techniką, radioelektroniką, 
staklių gamybą“. Tikimasi 
daugiau statyti laivų ir dau
giau gaminti žemės ūkio

Chruščiovas ir kolchozininkė 

Niūra

Chruščiovas aplankė vie
ną kolchozą, ten pailsėjo, 
pasilinksmino, pasisuko apie 
jauną kolchozininkę Niūrą į 

į Kremlių.

1917 m. gegužės 18 d. Pravda paskelbė Lenino 
straipsni “Liaudies milicija“, kuriame aiškina, kad tokia 
milicija reikalinga proletariatui, nes milicijoje būsianti 
tik:a demokratinė santvarka ir milicija galės demokratiš
kai auklėti mases, per miliciją neturtingi nebus valdomi 
turčių, bet savo liaudies policijos, daugumoj neturtingų, 
tokia milicija galės sėkmingai kontroliuoti viską ir, paga
liau, liaudies milicija leis žmonėms gauti duonos be eilės.

Kas žodis tai melas. Tikras Lenino tikslas buvo suor
ganizuoti teroro kumšti prieš kitas partijas. Kad tas kumš
tis būtų stipresnis, jis, prieš St. Seimui susirenkant, Įstei
gė Čeką, slaptąją policiją, ir Moses Urickiui pavedė tero
rizuoti St. Seimo atstovus.

Steigiamąjį Seimą šaukti nutarė ir rinkimų dieną — 
1917 m. lapkričio 20 d. — paskyrė dar Kerenskio vyriau
sybė. Bolševikai rinkimus stengėsi klastoti, bet ir tas jiems 
nieko negelbėjo — rinkimus jie pralaimėjo.

Rinkimų komisija paskelbė, kad buvo paduota 41.7 
milionų balsų, iš kurių bolševikai gavo 9.8 milionų, o ese
rai su socialdemokratais 20.8 milionus balsų, arba bolševi
kai gavo 25 '< balsų, o eserai su socialdemokratais 62b ir 
kitos partijos 13' >. Lenino balsavimo “technika" nepa
sisekė. ir jis liepė areštuoti vyriausią rinkimų komisiją 
ir kaikurius išrinktus atstovus.

, Kritusieji už laisvę, II to
mas. parašė \ iadas Ramo
jus, 195 psl., kaina S4.00.

Rugsėjo šeštadienis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Biiutė Pūkelevičiūtė, 237 
psl., kaina $5.00.

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl.. kaina $5.00.

Ee namų, premijuota a- 
pysaka. parašė Andrius No
rimas, 200 į - d., kaina $3.50.

Vincas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

Dialogas su kraštu, Aki
mirksniu kronikos, antra

parašė Bronys Raila, 
560 psl.. įrišta, kaina $7.00.

Nemarioji žeme, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo-' 
se, sudarė Alfonsas Tįruolis, 
176 psl., kaina 85.00.

Poilsis ant laiptu. \ ytauto 
Karose e iėraŠllai, 50 dide
lio formato puslapiu, kaina 
$4.00. • .

Diena prie ežero, Aloyzo

knvs? a

i Barono eilėrščiai musų ma- 
Seimas turėjo susirinkti 1917 m. gruodžio pradžioje, ižiesiems, NiioLs Vedegvtės- 

bet Leninas areštuoja visus kadetų partijos vadus, ju tar- jPalubinskie es i iustracijos, 
pe ir žinomą teisių profesorių Andrejų Šingarevą ir gaisų 40 psl.. kaina .'LO. 
gydytoją Fiodorą Kokoškiną. Policija trukdo išrinktiems j Rį^į įr Nerimai, Vaiž- 

| atstovams atvykti į Peterburgą, ir paskirtą dieną St. Sei- ’ <ranto 55 1 " V i a’s9 00 
Tiesiant kelią Lietuvos

gauna iš Niūros telegramą: 1 vra bejėgis, taigi vra bejėgiai ir beteisiai žmo-
Gimė trejetukas Pirmąjį pa- ’ nės, kuHu pasiaukojimu buvo nuversta caro valdžia. I na 
vadinau Nikita, tėvo garbei,’ , ‘ 1 • , , e • • - t> - • o - - na 31.00.
antrąjį Ivanu, liaudies gar-' m* sausi° d. Steigiamasis Rusijos Seimas su- Lietuvos Vyčio pėdsakais,

galerijos ir koridoriai perpil- Juozo Strolios 1940_1945
sargybinių, kurie tikrina atstovų atsiminimai, 176 psl, kai- 

• korteles. Į kalbėtojus yra nukreipti sargybinių grasinau- na $2.00.

aukšto meninio lvgio vaid- rių, Ukmergės raj, pareiškė, mašinų, augsianti ir chemi-i ir grižo į . _ , , , ... ...
menu. ’ j kad jo mėgstamiausias hero- jos pramonė, žadama visas pia5jo „ mėnesiai Nikita! mo. finera PHKankamo kyorumo. fotas posėdis _
----- - 1. ............................ r naejo » menesiai. NiKita paskirtas 1918 m. sausio 18 d. Tikras ir teisėtas krašto sei-J. Sipariui buvo suteiktas jus — Sherlock Holmes, žemės ūkio gėrybes perdirb- 

ne tik Lietuvos liaudies ar-1 nes jis "labai įdomiai ir grei- ti Lietuvoje.
sukuria savo priešų patisto, bet ir visos Sovietų tai 

Sąjungos liaudies artisto veikslus“ 
garbės vardas. 1952 m. jis jVIū 
gavo valstybinę premiją, bu- ^as 
vo apdovanotas dviem Dar- nuoĮįų nepasirinko savo h 
bo raudonosios vėliavos or- rojum sovietinio berniuko 
dmais ii medaliu Už šaunu yĮorozo kuris dėl partijos 
varbą D.džiajame Tėvynės pį(Įavė saugumo organams
'la!e J ? PI’ ®a^an‘ savo tėvą ir motiną...
ožio i d. jis palaidotas vals
tybės lėšomis Antakalnio.
kapinėse. [KOMUNISTŲ NUŽUDYTI

Šeštoji daktare Į KARININKAI

Zoologijos ir parazitolo- Į .Jau sukako ar tuoj sukaks 
gijos instituto vyresnioji 30 metų, kai rusų komunis- 
mokslinė bendradarbė Ona tai 1940 m. kovo-gegužės 
Kubliekie/.iė apgynė biolo- mėn. Katyne išžudė nuo 
gijos mokslų daktarės di-Į 4,000 iki 10.000 lenkų kari- 
sertaciją. Dabar dr. O. Kub- ninku. Tikslaus skaičiaus 
lickienė yra šeštoji mokslų dar nepavyko nustatyti, bet 
daktarė Zoologijos ir para-: jis yra tarp aukščiau minėtų

Nacionalinės pajamos o-
ūsų tautos laimei, kol, kuP- Lietuvoje pastaruoju. bei, *0 tvečiąją, mergytę^__ sirenka posėdžio, bet salės
dar nė vienas iš tų jau- metu augusios. anot Mes-j Rosjja tėvynės garbei. : cb’ti ginkluotų bolševikų sa 
• _____ ___________  u. k»uekn ”lnhai midrinorai“ J J ® t i x i. t t.Jn __

zitologijos institute. skaičių.

Iš širdies išėmė adatą ! 4,14-> lavonai buvo atpa-
I .. , T D. v lŽinti- Tal'P JM buV0 2 &ene- 
,.J’ Ęiedikis Kauno j rojaj, 72 pulkininkų, 50 pul- 
KŪniKinėje ligoninėje įvyk-; Vininkų leitenantų. 440 ka- 
dė sudėtingą širdies opera-į pjįOni^ 44g gydytojai, 10
cijų, .kurįys Pay-;veterinorių. lkapelionas.ki-
sauskienei is Šiaulių buv o k>-.L} žemesnio laipsnio kariai 
įmtą iš širdies 5 cm. ilgio a-, ir 220 civilinių.
(tiltą. Tai jau antra sėkmin-i
ga tokios rūšies operacija'-. =r ----- -
Kauno gydytojų tarpe.

Galės lankyti ir Kauną
Vilniuje paskelbta, kad 

Kaunas "tampa tarptautinio, 
turizmo miestu." Esą, numa-' 
tema, kad šiemet jame apsi-' 
lankysią “šimtai užsienio ša
lių delegacijų ir turistinių 
grupių“. Janina Narkevi
čiūtė išrinkta vadinamosios 
"Draugystės ir kultūrinių 1 
ryšių su užsienio šalimis 
draugijos“ Kauno skyriaus 
pirmiriinke.

Ta žinia reikštų, kad už
sienio turistai galės lankytis 
ir Kaune, ne tik Vilniuje.
Tačiau ar jie Kaune tegalėsi 
buvoti tik penkias dienas, ar 
ilgiau, kol kas neaišku.

kausko. “labai audringai 
betgi, skaičiuojant vienam 
gyventojui. Lietuva, palygi
nus su kitomis sovietų res
publikomis. išėjusi tų nacio
nalinių pajamų atžvilgiu i 
trečią vietą.

Pramonė vystoma mies
tuose. tačiau ji nevienodai 
paskirstoma. Todėl vad. ur
banizacijos vyksmas, kaip 
pripažįstama, jau sugniuž- 
dęs kaikuriuos miestus ir 
miestelius, kaip Vilkiją, Še
duvą, Kavarską, ir toks pat 
pavojus gresia ir kitiems 
mažiems miesteliams, kaip 
Širvintoms, Skuodui, Igna
linai ir kt.

Šiuo metu Lietuvoje yra 
144 miestai ir miesto tipo 
gyvenvietės, tačiau net 77 iš 
jų turi mažiau kaip po 5.000 
gyventojų. Kaip tik jų tarpe 
ir laukiama tų “aukų“.

Natūralus gyventojų prie
auglis šių dienų Lietuvoje 
dabar siekia 0.9 proc.. —tai 
labai nedidelis ir kelia rū
pestį. Pramonę vystant, tai 
pagrindinis darbininkų pa
pildymo šaltinis ir jis aiškiai 
nepakankamas. Kitas šalti
nis — iš kaimo išlaisvinama 
darbo jėga — jau dabar bai
giamas išsemti.

Lietuvoje atrasti naftos 
klodai, tačiau esama nuomo
nių, kad nors tos naftos ko
kybė nemaža, bet atsargos 
nesančios didelės. Be to. da
lis naftos klodų yra po Bal
tijos jūros dugnu. Prof. Meš
kausko nuomone, žaliava at
eičiai būsianti reikalinga, ir 
jos ištekliai sudarą “šimtus 
milionų tonų“. Juos teksią 
eksploatuoti, nors dar ne
aišku, ar Lietuvos pajūry bū
siančios steigiamos naftos 
verslovės. Statant atomines

Patiko Nikitai. Jis pasiun
tė Niūrai telegramą: Kaip 
jaučiasi mažyčiai

tieji ginklai, Leninui visa tai matant ir girdint. Jis tuo ne-! 
• sistebi, nes tokia bolševikų chuliganiška laikysena yra jo 

. ‘ paties įsakyta. Dar daugiau — jis atėjo į posėdį su pa-
T?*iU-u-trumpai. Ni-; ruoįtu įsakymu St. Seimą išvaikyti, bet išeidamas Įsakė 

1 re ia, \anas y 1, osi-? paįauktj jkj ankstyvo ryto.. Ir taip 1918 m. sausio 19 d.
į buvo išvaikytas St. Rusijos St. Seimas, kurio Rusijos liau

dis laukė ištisus šimtmečius.
ja verkia.

i?
Kultūrinės gairės

se, II knyga, para 
tas Bagdar.a. Liūs 
kaina $5.00.

pasako
se Vytau- 
3o • psl.,

Chruščiovas ir anekdotų 

kūrėjas PROLETARIATO DIKTATŪRA

■ Rezistencija,
. parašė R. Spalis 
i kietais viršeliais 
: $6.00.

romanas, 
429 psl, 
kaina —

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio elrėraščiai, 

i Prano Gailiaus iliustruoti, 
džia, seniai viliojo Leniną, kaip tikras ir greitas būdas 79 didelio f01 mato puslapiai, 
sugriauti seną režimą, paimti valdžią į savo rankas irleng- i puošniai išleista knyga, kal
vai valdyti, žinant, kad proletariato diktatūra bus jo, Le- ' na 85.
rino, asmeniška diktatūra.

Visi žinojo, kad Chrusčio- ’ Proletariato diktatūra, arba neribota bolševiku vai- 
vas yra sąmojingas, ir tuo jis 
mėgdavo pasigirti. Žmonės 
taip pat neatsilikdavo ir be
veik kasdien naują anekdo
tą apie Nikitą sukurdavo.

Nusibodo Nikitai klausy
ti apie save pašiepiančių a- 
nekdotų, todėl kartą įsakė 
enkavedistams surasti tą 
žmogų, kuris tuos anekdotus 
kuria ir jam atvesti.

Ilgai šnipai ieškojo, bet 
pagaliau surado ir atvedė jį 
į Kremlių.

Nikita jam pasakė:
— Aš gerbiu sąmojų ir to

dėl tavęs nebausiu. bet no
riu tave geruoju prašyti nu
stoti kurti apie mane anek
dotus.

Varpas nr. 9. 220 psl. rašo

ranta. Leninas buvo vienas iš tų, kuris Markso nesupra- 1 D . 1 •, ... . r o Lhevo antspaudais,to arba, teiswg.au, paėmė .s jo tik tei, kas jam patiko, i Vytauto Di<,a -0 dos 
Karlas Marksas aiškiai sakė, kad socialistinė santvarka onarcjO .\ndriekaus ei'ėraš- 
tegalinti išaugti tik kraštutinio kapitalizmo kraštuose, kur! eiai, dail. Telesforo Valiaus 
kapitalas labiausiai koncentruotas, arba aukštos pramo- iliustruoti, 156 psl., kaina 
nes kraštuose, demokratiniu keliu. Jis aiškiai nurodė, kad 83.00.
/fjsija nėra toks kraštas, nes ji labiausiai atsilikusi, su l yau, sesute p, ano Lem-
ruovo iv rvmlAtari21 tll 1 • t .1 .

— Gerai. — atsakė tasai 
žmogus. — Aš nustosiu, bet 
ir tu nustok.

—Susideram,—apsidžiau
gė Chruščiovas ir tuojau su
rengė savo naujam draugui 
pokylį.

Sėdi tas žmogus greta Ni
kitos garbingoj vietoj. Atsi
kelia Nikita ir prašneka:

— Štai, draugai, pažiūrė
kite į šitą stalą. Ko čia nėra ’ 
Praeis dar g>ra metų, ir 
kiekvienas mūsų šalies pi
lietis visa tai turės ant savo 
stalo!..

Tai Japonijos žemėlapis. Osakoj 
(rodo strėlė) dabar vyksta pa-

“Lietuyos Pionierius“ ke-!sau,inė paroda, šiomis dienomis ’ elektrines Sovietų Sąjungo- ... 
liuose numeriuose skelbė ilen ivvko <*’<*«!» duju sprogi. je, lietuviai siūlo tokią elek-i pus asIU: 
moksleivių pasisakymus a-j mas’ dėl to ki,° iciasras, žuvo aJ trinę pastatyti ir Lietuvoje. Į — Tu pralaimėjai, nes pir 
pie tai. koks jų mėgiamiau- P'e 100 žmonių ir vra apie 3<Wb mas pradėjai pasakoti ak
fias herojus, kuo jis svajoja, sužeistu. • (ELTA)

Jaunuolių herojai Anekdotų kūrėjas patrau
kė Nikitą už skverno ir sako

mas 
nekdotus...

maža pramone ir menku proletariatu
Tą Karlo Markso teoriją griežtai atmetė Leninas ir 

surado sau patvirtinimo pas socialistus revoliucionierius 
bei anarchistus: Pisarevą, Nečajevą. černovą. Michailo- 
vą, Kropotkiną ir kitus. — ir vėl, priimdamas iš jų tik tai, 
kas jam patinka, ypač teroro mintį. Socialistų revoliucio
nierių šūkį “bombos ir dinamitas, teroras pavienis ir ma
sinis“ Leninas pakeitė — masinis teroras, teroras ne tik 
griaunant senąją santvarką, bet ir valdžią paėmus. Jeigu 
socialistų revoliucionierių teroras buvo slaptas, arba šešė
lių karas, tai Lenino jis yra plikai nuogas ir atviras. Soci
alistų 1 evoliucionierių stambios nuosavybės nusavinimas 
išsigimė pas Leniną į “...atimti duoną ir batus“. Tuo būdu 
jo galvoj susidarė ne vadinamasis “mokslinis socializ
mas“, kaip bolševikai nori tvirtinti, bet žiaurus įvairių idė
jų kratinys, tikras anarchistinis chaosas su stipriu asme
niniu antspaudu.

Leninas kaltina socialdemokratus, kad jie stabdo re
voliuciją, nes jų reformos kenkia revoliucijai, kad maži. 
smulkūs pagerinimai, algų pakėlimai bei kiti priedai tėra na $2.50. 
kapitalistų priemonė laikinai apmulkinti darbininkus.
“Mes kovojame už visą rtiblį, bet ne už kapeiką ir norime 
gauti tą rublį tuoj pat, bet ne už šimto metų“, — skelbė 
Leninas, nors po perversmo jis suktai pasilaikė tą visą i poeto" Jono Ais?io straipsnių 
rublį sau, o darbininkai tegavo tik kapeikas, be jokios rinRinys. Kaina minkštais 

’ teisės pasiskųsti ar streikuoti. Į viršeliais $2.55, kietais vir-
Į sėliais — $3.75.

• (Bus daugiau)

berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl.. iliust
ruota, kaina minkštais vir
beliais $3. kietais — $4.

Šeštoji pradalge, literatū
ros metraštis, rašo 17 auto
rių, 400 psl., kaina minkštais 
viršeliais 83.15, kietais $3.75

Smilgos, A. Giedriaus 15 
apsakymų. 204 psl., kaina 
minkštais vigeliais $2.50, 
kietais — $3.75.

Gatvės berniuko nuotykiai
—R. Spalio apysaka jauni
mui ir senimui, Ii laida, 527 
psl., kaina $4.

Atsitiktiniai susitikimai,
Kazimiero Barėno 14 įdo- 

! mių apsakymų, 216 psl., kai-

Milfordo gatvės elegijos,
kad Keleivio administraci 
didelį susidomėjimą sukėlęs

teiswg.au
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvo

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Ar žinai, Maiki, kad i jie privalo mokytis, sako gu-
Floridoj gali kilti vaina?

— Kas sakė?
— laip rašo gazietos,

Maiki. Ar tu neskaitei? Sa
ko. Floridos gubernatorius 
Kirkus jau apznaimino svie
tui, kad jis šaudys preziden
to Niksono maršalus, jeigu 
jie pradės perdaug savo no
sis kišti j jo bizni, kur jis bo- 
sauja. Argi neskaitei?

— Aš skaičiau, bet tėvas 
neskaitei, nes nežinai, ką 
kalbi.

— Kaip tai nežinau? Ar
gi tas neteisybė?

— Pirmiausia nėra teisy
bės, kad Floridos guberna
torius yra Kirkus. Tokia pa
vardė mums būtų maloni, 
nes ji lietuviška. Bet tas gu
bernatorius nėra Kirkus. Jis 
vadinasi Claude Kirk.

— Nu, pritaisyk jam lie
tuvišką vuodegą, ir bus Kir
kus.

— Bet jis tokios uodegos 
neturi, tėve. Jo pavardė yra 
angliška. Angluose tokių ir 
panašių pavardžių yra daug. 
Sir John Kirk buvo anglų 
gamtininkas. Yra taipgi 
Kirkby, Kirkaldy ir panašių. 
Bet tos pavardės yra pašali
nis dalykas, tėve. Mums čia 
rūpi Floridos gubernato
riaus politika.

— Vot, vot, kalbėkim a- 
pie jo politiką. Argi neteisy
bė, kad jis žada šaudyti pre
zidento maišalus?

Ne, tėve. jis buvo jtū

Laiškas Maikio mokytojui 
J. Dunduliui

I ’ • 1
Tamsta vanoji Maiki ir il.uvo ir tebebus .kruvinos! 

primeni jam, kad, norint ki- grumtynės dėl garbės, ma
tą pamokyti, reikia pačiam jterialinės egzistencijos ir ga- 
dalyko esmę suprasti. Daly- .lybės. Jos vyksta dažniau- 
ko esmę Įžvelgti nėra leng- šiai todėl, kad žmogus ne- 
as uždavinys. Kur yra po- spindi idėjomis su dieviška 

Iitika, ten gali būti kelelio- J esencija, bet šovinistiniais 
pas kriterijus. Vertinimas ;tautos didybės polėkiais, 

ipi įklausys nuo to, kaip kie-pKol ant žemės egzistuos 
no smegenys harmonizuoja-1-žmogus tiktai kaip rusas, 
si su sąžine, humaniškumu, Įpenkas ar vokietis, o ne pla- 
tautinėmis aspiracijomis irįjčia humaniškumo prasme, 
socialinės santvarkos idea- i tol negalima tikėtis taikos

• pasaulyje. Kol žmogus bus 
fanatiškai Įsitikinęs, kad jo 
religija ir filosofinė bei po
litinė samprata yra teisin
giausia, tol.žiauri trintis tarp 
žmonių tebeegzistuos. Kol 
Įsisenėjusios bet kokios sis
temos ar filosofinės bei re
liginės sampratos puoselė
tojai nejaus bėgamojo gyve
nimo ritmo ir kaip viščiukai 
neįstengs išlįsti iš kiaušinio 
lukšto, tol bus riaušininkai, 
sukilėliai ir revoliucijo 

Anot Dundulio žodžių, 
iei ne komunistai, tai pasau
lis seniai būtų susitvarkęs. 
Pasaulis niekada nebuvo su
sitvarkęs. Nuo Kaino ir A- 
belio laikų! Ir kai komunis
tų nebus, pasaulis tebesi- 
tvarkys. Gal dar kruviniau 
ir žiauriau, negu praeityje. 
Rusai pasišovė pasauli tvar- 
kvti, užsimovę komunistines 
pirštines. Nuo jų laša milio
nų . žmonių kraujas. Nuo 
žmonių kančios ašarų, ga 
ais pavirtusių: msiškos im

nerijos padangėj retai kas

Ptalapb penktai

Taip atrodo viena Egipto mokykla po to, kai ją subombardavo Izraelio lėktuvai. Arabai sako, kad 
žuvo 30 mokiniu ir 36 sužeisti. Tas įvykis dar labiau įkaitino arabu neapykantą žydams.

lais.
Maikis yra vienas iš tų. 

kuris lietuviškoje spaudoje 
drąsiausiai ir bešališkiau- 
siai įžvelgia i politinių vin
gių esmę. Jo širdis lietuviš- 
ka, sąmojus filosofiškas ir 
politiniai horizontai nesiri- 
^boja siaurais parapijiniais 
j plotais. Iš io re tik senas tė- 
ivas tegali išminties pasisem
ti. bet ir jo kritikai.

Nuo mitinių Adomo ir Ie
vos laikų, kur tik žmogaus 
’nteresai susiduria, visuomet

bernatorius.
— Nu, tai jis sako teisy

bę. ar ne?
— Bet politikoj, tėve, nt 

tiek reiškia teisybė, kiek už- 
sispyrimas.

— O kas čia taip spiriasi:

dą.
— Turėtų mokėti pabau

— O jeigu parodytų špy
gą ir nemokėtų?

— Be abejo, būtų areštuo
tas ir uždarytas kalėjiman.

— O kas galėtų guberna
torių areštuoti?

— Tokias pareigas pa
prastai atlieka maršalais va
dinami pareigūnai, kurie 
vvkdo federalinės valdžios— Spiriasi Floridos gu- isakvTnus

bernatorius. ir spiriasi Justi- J 0 gubernatorius
cijos Departamentas, atseit Į 
to departamento teisėja:
Manatee apskrity.

— O kodėl jie negali su
sitarti?

— Todėl, kad jų reikalą’ 
priešingi. Federalinė val
džia negrams pataikauja 
nes jai įūpi ir Afrika, kur j 
varžosi su Sovietų Rusij; 
dėl itakos. Afrika nebus A 
menkai palanki, jeigu ma 
tys, kad negrai čia skriau 
džiami. Todėl Vyriausia 
Tribunolas ir leidžia patvar 
kvmus, kurie duoda negram 
visokių teisių ir net privile 
gijų. Negrams pataikautr 
pataikauja. Prezideųtas pa 
skyrė viena negrą net Vy 
iausiojo Tribunolo teisėju 

Negras yra paskirtas Wa 
shingtono miesto galva. I 
Washingtoro oolicija beveil 
visa juoda. Darbininkų un’ 
jos spaudžiamos priiminėt 
negrus savo nariais. Banka’ 
parduotuvės ir kitos Įstai 
gos verčiamos samdyti dau 
giau negin. Taip negrais rū 
ninasi federalinė valdžia 
Tuo tarpu baltveidžiai, ypa<

žęs tik prieš Manatee apskri-| pietinėse valstijose, negu
ties federalinį teismą, kuris 
buvo Įsakęs jam integruoti 
tos apskrities mokyklas, ve
žioti busais negrų vaikus Į 
baltųjų mokyklas. Guberna
toriaus galvojimu, toks rei
kalavimas esąs neteisėtas, 
res priešingas krašto kons
titucijai.

— O ką čia konstitucija 
turi?

— Konstitucija sako. tė
ve, kad švietimas yra pačių 
valstijų reikalas. Federali
nė valdžia Į tą reikalą nesi
kiša. Taigi, kai federalinis

nekenčia. Todėl, kai federa 
■iniai teismai reikalauja mo 
kvklas integruoti, juoduku 
maišvt su baltais vaikais, ta 
pietinės valsti ios priešinas’ 
Dėl to ir Floridos guberaa 
torius buvo pakėlęs maištr 
mieš federalini teisėją.

— Sakai, buvo pakėlę 
maištą. Ar tai dabar jis jai 
nusispakajiro?

— Taip. tėve. buvo pri 
verstas nusileisti. Juk prie* 
vėją nepapūsi. Tas pats tei 
sėjas, kuriam jis buvo pasi
priešinęs, apkaltino ji teis-

teisėjas reikalauja, kad vals- j nio Įžeidimu“ (eontempt) 
tija vežiotu juodukus Į bal-!i»‘ uždėjo pabaudą: 810,000 
tųjų mokyklas, tai jis laužo už kiekvieną diena, kol iuo- 
konstituciją. Tai viena. Ant- dūkai nebus vežiojami i bal-
ra. toks reikalavimas ir ne
reikalingas, nes negrų vai
kams yra pastatytų mokyk
lų. kur jie gyvena, ir tenai

tųjų mokyklas.
— Nu. o kas butų, Jeigu

gubernatorius nebutu nusi 
leidęs?

pašauktų savo miliciją ii 
lieptų tuos pareigūnus areš
tuoti ir į lakupą uždaryti*: 
Kaip būtų tada?

— Galėtų įvykti kraujc 
praliejimas. Bet aš nema
nau, kad bent vienas guber- 
natorius galėtų būti tok; 
lesperatas, kuris drįstų sto
ti prieš federalinę valdžią 

— Jes. Maiki, tavo teisy
bė, kad prieš vėją nepapūsi 

— Bet aš manau, tėve 
kad būtų daug ramiau, jei 
ru Washingtonas savo poli 
tikos Į mokyklų tvarką ne- 
rištų. Kiek aš žinau, valsti 
jų tvarkomos mokyklos neg- 
•ų neskriaudžia. Mokyklos 
ų vaikams statomos jų gy 
enamuose kvartaluose, ar 
i jų namų. ir motinoms to 
ria tvarka patinka, nes ju 
/aikai gali parbėgti namo 
;avalgyti, jos gali juos pa 
ydėti ir pasitikti. O kur bal 
ieji gyvertojąi su juodai: 
abiau nesutinka ir vaika 
lažnai mušasi, tai atskirose 
nokyklose jiems daug ge- 
iau ir ramiau mokytis. Taip 

’r turėtu būti: čia baltiems 
ia juodiems. Mokslas lygus 

’r čia, ir čia. Kodėl tai turėtu 
>ūti negerai? Baltieji sako 
<ad taip gerai. Ir daugumas 
’egrų sako: ”all-right“. Be* 
agitatoriai rėkia: ”No-o-o!* 
Mokvklos turi būti integruo- 
os. Juodukai turi sėdėti kar
iu su baltais vaikais. Jeigu 

’au ne visą laiką, tai kasdier 
uri būti nuvežti nors pora* 
alandu baltoj mokykloj pa

būti. Ir kai Wa?hingtono 
’iktatūra deda gu be it ato
lam? tokias fantastiškas 

pabaudas, jeigu jie atsisa
ko juodukus vežioti, tai neg
ili agitatoriams to tik ir rei
kia. Washinetono padrąsin
ti, jie drąsiai kelia riaušes 

keikia ”baltus velnius“. 
Nu. tai se ranka. Mai

DIDELĖ PAŽANG A 
VISOSE SRITYSE

net 75/<rodo, kad vagia 
tarnautojų.

Krautuvių administraci- 
Taip yra mūsų gyvenama-' {os, 'ens^avo . kelti vagims

jame krašte- JAV-se. Ciai^•“* J*?6 ,Vy 
1955 ra. buvo pradėus vyk- b?“'0 ū padorius nemnges- 
dvti planas nutiesti 41.000 i?lus P»kejus. Bet pasta,nu
myliu gr eitkeliu, ir jis jall; Ju metu jau nu are sugautus 
beveik baigiamas. Dabar y! va8ls įduoti tesimu. Se
rą svarstomas naujas pla- ““Į“ P“*e« V*?™

galima sulaikyti tik įsejusjnas nutiesti dar 54.000 my
lių greitkelių. Tam reikalui 
numatoma išleisti 320 bilio
nų dolerių.

Planas milžiniškas, bet:

iš krautuvės ir ten iškratyti 
O dabar jau 40 valstijų vei
kia Įstatymas, kuris leidžia 
Įtariamą suimti ir iškratyti

būtinas Įvykdyti, nes dabar-' P»«oje krautuvėje. _ 
tintuose keliuose netrukuus* Krautuves samdo v ris dau-
automobiliai nebesutilps. «!au ^U‘1- Pęngia elektra- 

Žinovai tvirtina, kad jau ".mus Jta.sus kūne išduoda
1985 metais Amerikos ke-1 mėginančius ta ar kitą pre- 
liais riedės net 38 mil. auto- _v°gti. Didelėse parduo- 
mobiliu daugiau, negu šian-! tuvese specialios televizijos

I dien, tai yra jų skaičius pa-> abas,. se]*a a^ĮJas Pa^‘ 
■' sieks 140 milionų. i P“. *!al,s- ,r pa-

. i . i s „t šitasfaktasliudytųdide-/elę'n.as.savo.k?b,.net$8?11
.emato saulę. Saulę, kui ios į me(|ži i ž Taj ■ matyti visus pirkėjus ir ką 
vardas Laisve, Teise, Te.-j džiaginįnVfe rej&inysJ Jie veikia. Bet, žinoma, tos
singumas. Tas pat buvo, na- Ti,.‘ visos priemones padeda va-
įarr.s nusiaubus Europą. 

Gal dar žiauriau, nes jiems 
žmogus buvo tik tas, kas bu
vo vokietis.

Imperializmas yra tie pa
lys kailiniai ir komunizmui, 
r kapitalizmui. Militariz-

Tik nelaimė, kad dar grei-. .... , A. , x

čiau auga iv neigiami reiški- b k susekti, bet nega i pa-
• • kelti žmonių doroves...

niai.
Štai, vagystės per pas

kutiniuosius 10 metų net pa
dvigubėjo. Statistika rodo, 
kad 1959 m. dėl vagysčių 

{buvo iškelta 45,000 bylų, omas abiejų lankstus patai-į (okiu |u jau buvo
nautojas. Baudžiava, forma-j j- 0 juk kjek dar b 
line ar neformahne yra vi- ( kurj d
sur. kur tik žmogus pajung- jaj |)a|jko nei?aiškirti ;/dčI

+o jokių bylų nebuvo iškel
ta!

.... } štai dar kitas pavyzdys.Vera jis laisvas nuo .snaude- prek įė, >
;.mo n- bet kuriame kap,ta- tal.{jo pel'metus beveik 
listiniame krašte. Skirtumas 3 dį, *„uostollu Ir tos
rnvo f i L’ i/mL’i'in ir LfnL'iTnmo c

tas ir išnaudojamas. J:s yra 
šnaudojamas komunistiškai 
mperialistinėje Rusijoje. į

tėra tik kiekyje ir kokybėje.
Kad šiandien kraujas ke

rimas nekaltų žmonių Viet- 
ame ir jo kaimynystėje, ga- 
ipia rasti keletą kaltininkų. 
Prie kaltininkų stalo galima 
pasodinti Vietnamo feodali- 
iės sistemos kunigaikščius, 
lėl kurių kaltės ten klestėjo 
skurdas, o jame brendo ko
munistinės sėklos. Neabejo
jai ten turi būti ir raudo
tieji instruktoriai. Ten vie- 
a ir prancūzu ilgos okupa
cijos imperialistams. Rezer
vuota vieta ir Amerikos biz- 
tieriams. Kad ne Amerikos 
biznieriai ir ju itaką Į poli
tiką. dabar nebūtu buvusios 
nei Berlyno problemos, nei 
Rytinės Vokietijos reatriša- 
mo mazgo, nei visos eilės 
valstybių, patekusių Rusijos 
eplėsna. Amerika turėjo jė 
ra. atomine bombą, bet ne- 

Lurėjo politinių smegenų.
Studentus galima kvalifi

kuoti i maištininkus idealis
tus ir teroristus. Jei antrieji 
yra baustini ir socialinio gy
venimo votis, tai pirmieji y- 
ra žmonijos sąžinės ir idea
lizmo išraiška. Kaip j srau-

vagystės vis didėja.
Įdomus dalykas paaiškėjo

vienoje Nevv Yorko parduo

tuvėje. Pasirodė, kad iš 175 

pirkėjų, kurie buvo specia

liai sekami, net 19 vogė pre

kes... '»

Kas krautuvėse vagia?
Atsakymas— net keturių rū*

šių vagys: vagys profesiona- 1 • • • la;.
ninkės ir

jaurymas. namų seimi- 
patys tarnautojai. 

Ypač liūdna, kad vagystės 
sparčiai auga jaunimo tarpe.

Labai daug vagysčių Įvyk
do patys krautuvių tarnau
tojai. Kaikurie tyrimai pa-

ris visuomet turi sankeleivi 
Blogi. Tik jaunimas, ypač 
akademinis, gal būt išmuš 
iš vėžių socialinio ir politi
nio gyvenimo ratus, kurie 
dabar yra Įklimpę Į dumblą. 
Kad jie nukreiptų savo ak
ciją ne tik Į vidaus refor
mas. bet ir i rusišką imperia
lizmą, reikia atitinkamo pa
skatinimo. Jie aktyvesni vi
daus reikaluose, nes tie rei
kalai aktualesni, apčiuopia

mos srovės tekanti vandeni j mi. savoje valstybėje. Tik 
patenka visokio šlamšto.į apsišlavęs savo kiemą, gali 
taip ir i studentijos nerime-'eiti talkon kitam. O kas va- 

ki. Ant šito punkto aš su ta- Į tar.čios ir idealios dvasios lo savo kiemą, negali būti 
vim soglasnas. O da bai
siu išsigerti,

n

h-’ aktyvią išraišką Įsivelia ne- blogas. 
:pageidaujamas gaivalas. Gė- K.R.

VOKIETIJA

Lietuvių evangelikų 

suvažiavimas Hamburge

Šių metų *birželio 6 ir 7 
dienomis Baliukų bute (2 
Hamburg 13, Bogenstrasse 
19 ilT. telef. 0411-446806) 
Įvyks Šiaurės Vokietijos lie
tuvių evangelikų suvažiavi
mas.

Suvažiavimo temos: Žmo
gus su Dievai ir be Dievo; 
Lietuvių evangelikų bažny
čios ateitis.

Referentais yra kviečia
mi senjoras kun. A. Kelelis,1 
kun. K. Felgendreheris. dipl. 
psichologas E. Žilius ir kiti.

Viriuje auktfiausiojo 
teisėjas Douglas, o apsėtoje at
stovų rūmų mažumos vadas (Je- 
rald Ford, kuris siūlo iškelti 
Dougiasui bylą dėl to, kad jis, 
būdamas vieno fondo prezidea- 
tas, gaudavo $12,000 metinio at
lyginimo, o tas fondas i 
didele Las Vegas loėimo 
pašalpa. Ar atstovų rūmai nu
tars Douglasiii kelti bylų, ] 
tysime vėliau. Douglas ii 
to fondo prezidento pareigų pa
sitraukė prieš metus.

PRAŠYMAS

^Keleivio^ administraci 

ja praio gerb. skaitytojos,

Suvažiavimo pradžia bir- • kurie keičia adresų,
želio 6 d. 16 vai., pabaiga , i«nt naująjį adresų
birželio 7 d. 15 vai. i . .

Visi nuoširdžiai kviečia- i "“fr*11 Prairti tr senąjį,
mi dalyvauti. į
Hamburgo lietuvių evang. į

atstovas ' pakto numerio —

JAU BAIGIAMAS IŠPARDUOTI

"KELEIVIO“ 1970 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

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

Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 
adresu:

KELEIVIS 
636 Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127
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MOTERŲ SKYRIUS

Vertė A. Tyruolis

TĖVIŠKĖ

Km minkštas kaip motulė* keliai,
Kaip jo* ranka švelnus?
Tai pievos, siena* ir vėjeli*,
Kur* lekia per lauku*.

Km kaip saldu* jaunosios bučki*, 
Šviesesnis ir už ją?
Tai liepa viri šiaudinio stogo, 
šviesesnė ir už ją.

* r« 2 ' 9 ' -t f r ‘J ' f

Ir ka* skaidresni* už jo* kūną?
Vaisinga*, jauna* vis?
Tai Nemunas Pakalnėj,
Gražiai neit moka ji*.

Kokio* didžiausios laimės ilgi*
Ir žmonės ir dievai?
Matyt kiek gali aky* žemę,
Užgimę* kur buvai.

Palikti tėviikę sunkiausia 
Našta dievam, žmonėm,
Kai reiki* po sali* toliausia*
Klajoti svetimam.

Agnės Miegel (1879-1964) — vokiečių rašytoja. Gi-

KELEIVIS, SO. BOSTON

John J. Divivo vedamas i teismą Bostone. Jis kaltinamas, 
kad kovo 17 d. nušovęs Eastern lėktuvų bendrovės lėk
tuvo vairuotojo pavaduotoją ir sužeidęs vairuotoją, kai 
tie neklausė jo Įsakymo skristi ten, kur jis liepė.

Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskieaė sutiko atsa
ku ti j Keleivio skaitytoją klausimas teisūs 
reikalais. Tie klausiami tari būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausimas ir at
sakymus spausdinsimo žieme skyriuje. 
Laiške reikia paB atėti, kad esat* Keleivio 
skaitytojas.
Klausimas prašome siusti 
adresu:

Dr. M. sveikauskas, Attorney at Law.
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mas*. ūžlSi

numatyti. Galima paskirti 
pareigomis taip pat galima 

Kelei- privatų asmenį arba asme- 
vj“ ir ’ Darbininką“. Skaito- kurių pareiga būtų susi
me ir Tamstos teisinius pa- 3įexti su giminėmis ir nuro- 
tarimus. Testamento reika- organizacijai (co-trus- 
lu Tamsta patari.asmenims, tee), kas būtų naudingiau- 
turin tiems giminių Lietuvo- sįa Lietuvoje gyvenantiems 
je. sudaryti testamentus, pa- gįminėmsjUip momentu. To- 
iiekant turtą "trust“e gimi- kiam privačiam co-trustee 
nėms. Gal tai ir yra geras gajjma duoti patariamąjį 

oalsą arba sprendžiamąjį

Klausima*

Mes skaitome ir

patarimas. bet sunkiai įvyk
domas dėl sekančių priežas
čių:

1. pav., mūsų visi draugai 
ir pažįstamieji yra mūsų pa
čių amžiaus, ir nežinia, ar

arba
balsą, kaip aplinkybės rei
kalauja. Individualiam pa
tikėtiniui mirus, organizaci
ja galėtų tęsti su giminėmis 
užmegztus ryšius, vadovau-Smulkutis pavydas

Tai buvo darni pora. Abu siems ruo stalo, ji nuėjo su! 
dailūs, išsilavinę, dar nese- sa>o vyru į kitą kambarį,' 
ni. Su jais būdavo malonu taip ėmė jam priekaištauti,

Į susitikti ir bendrauti, nes kad šis neiškentęs tuojau 
jie buvo paprasti, nuoširdūs apsirengė ir išėjo namo. pa-j 
ir draugiški. Tik vien smulk- likęs savo žmoną vieną. Aiš-j 
mena temdydavo mūsų ku. nuotaika buvo sugadin-Į 
draugystę. Ir ne tik mūsų. ta. Atrodytų dėl smulkme-'

mė Karaliaučiuje, bet augo lietuviškoj Pakalnėj prie Ne- §j smulkmena labai greitai nos.
muoo. Ilgesnį laiką žurnalistės darbą dirbo Karaliaučiuje, krisdavo į akis visiems kiek- Kitą sykį jie susipyko dėl 
mirė tremtyje Vakarų Vokietijoje. Jos auklė yra buvusi vier ame draugų suėjime, to, kad jos vyras kelis kar- 
lietuvaitė ir jai perdavusi lietuviškų dainų ir padavimų. ; Mat, šios darnios poros dai- tus pašoko su stalo kaimyne.

i lioji pusė buvo itin pavydi. Taip pamažu jos smulku- 
Šitas eilėraštis paimtas iš neseniai J. Kapočiaus iš- Ne, ji nepersekiodavo savo tis pavydas niekam neliko 

leistos knygos "Nemarioji žemė — Lietuva pasaulinės vyro ir neitai medavo jo ne- paslaptis, ir pažįstami ėmė 

poezijos posmuose“. Knyga gaunama ir Keleivio administ-
racijoje, kaina $5.

ištikimybe (tam ir nebuvo vengti betkokių galimybių! 

jokio pagrindo). Jos pavy- jam atsirasti. O kaip tai var-

nebuvo liguistas

Moterų ir vyrų ašaros

įdas dar
j reiškinys, greičiau juokin-! Todėl, praėjus kuriam lai- 

gas. Nežiūrint to. jis neretai, kui, daugelis pažįstamų tie-| 

gadindavo aplinkiniams siog ėmė stengtis su šia po-! 
•nuotaiką. i ra kuo rečiau susitikti, nes(

į Štai karią linksmame ką gr.li žinoti, kur ir kada 
Į draugu būry kiekvienas tu- bus mestas Įtarus žvilgsnis, 

prie-į

jie gyvens ilgiau ar trum-1 damasi mirusiojo patikėtinio 
piau negu mes, todėl juosĮ standartu,
paskirti “trustees’tais“ neiš
simoka ;

2. jei paliktum pinigus ar
ba kitokį turtą tvarkyti ban
kui kaip "tiustee“, kaip 
Tamsta dažnai patari, tada 
ir išlaidų būtų daug ir nebū
tų garantijos, kad banko ei
liniai tarnautojai nusimano 
mūsų krašto problemose ar
ba kad jiems rūpėtų mūsų 
reikalai. Mums miras, jie 
elgtųsi taip, kaip jiems nau
dingiau, o ne taip. kaip to 
reikalauja mūsų giminių in
teresai.

Balfą paskirti patikėtiniu 
(trustee) yra labai gera idė
ja. Ealfas ne tik žinos apie 
visus pasikeitimus Lietuvo
je. jei tokių būtų. bet ir su
gebės tuos pasikeitimus ati
tinkamai interpretuoti ir į- 
vertinti. Tai yra jo darbas ir 
tikslas. Manau, kad Tamsta 
neturėtum abejoti dėl šios 
organizacijos tęstinumo. Gy
venime nieko nėra 100% 
tikro. Todėl reikia numatyti 
ir sutvarkyti tai. kas imano
ma numatvti, ir neužsiimti 
nerealistiškais spėliojimais.

zo:

j įėjo pasakyti nors vieną gra-. pasakytas nelauktas 
. žų posmą. Įdomiausiai pa-1 kaistas.

Maža mergytė verkia, nes ne užuojautą. Bet jeigu apsi- deklamavo viena moteris. Ir j Pažvelkite atidžiai į save, 
jos lėlytė negali kalbėti. Ber- verks dėl tos pačios priežas- jaj kaip laureatei, pavy-' ar nesate ir jūs perdėtai įta- 
niukas verkia, nes jis krito ties moteris, tai niekas nesi- džiosios žmonos vvras, visai• ri! Ar nesukelia jūsų pavy- 
ir susižeidė savo kelį. Suau- juoks. ir jos ašaros bus sutik- nieko blogo negalvodamas, das aplinkiniams šypsenos, 
guaeji verkia iš džiaugs-. tos su užuojauta. Įteikė viena gėlę iš stovėju- ar negresia pavojus dėl to

netekti savo geriausių drau-mo, dėkingumo, nusivylimo, j Tai kodėl moterims gali-lSjOs ant stalo puokštės, 
sielvarto, piktumo ar skaus- ma. o vyrams netinka verk-! Reikėjo matyti, kaip Stal
ino. Nors visos tos ašaros su- ti? Tai priklauso nuo visuo- ^>a pasikeitė io žmonos vei- 
sideda iš to paties 1.59< į merės nuomonės, kun jau das. Negana to. Pakilus vi- 
druskos skiedinio, bet prie- seniai susikūrė "idealaus vy- į
žastys, dėl kurių jos lieja-' ro“ tipą. — drąsaus, paken-,.. .. ___________ _____ __
mos, yra labai skirtingos, Ne čiančio skausmą ir never-į ““ ~
visos ašaros vienodos. į kiančio. Juk jau įr mažasis { ,

Moterų ašaros kažkodėl, Antaniukas diena iš dienos! Tad leiskite ir vyrui išsi-j 
kitaip vertinamos negu vy- girdi pastabą, kad jis nejverkti’ Bėl to jis nė kiek 
rų. Moterų ašaroms nepri-1 mergaitė, bet berniukas, o(nerustOs savo "vyriškumo“? 
duodama perdidelės reikš-j berniukai, esą, neverkia, i Sakoma^ kad net didieji sė
mės, nes jos dažniau ir leng-! Taigi nenuostabu, kad iš jo Į novės herojai, kaip garsusis 
viau liejamos. Vyrai ašaro- išaugęs Antanas jau nebe- Achilas ar Odisėjus, verkė, 
ja daug rečiau, ir todęl jų gali verkti, nes ašaros laiko- — - - - -
ašaros laikomos visuomet la- mos silpnybės ženklu. Ir tai

gų ir pažįstamų?

L. A.

Jei paliktum pinigus, pav., j 
tvarkyti Balfui, — taipogi! 
reikalas neaiškus. Nežinia., 
kas su tomis organizacijomis i 
atsitiks po eilės metų.

APIE BITES

Praeitą kartą rašiau, ką 
Mudu su žmona dirbome -reikia daryti, kad bitės ne- 

visą amžių, taupėme ir dė-. norėtų spiesti. Nurodžiau 9 
jome skatiką prie skatiko.: priemones, čia noriu dar 
Mums rūpi. kaip geriausiai
būtų galima sutvarkyti tes
tamento reikalą. Ką Tams
ta mums patartum?

Skaitytojai

Ne\v York valstija

duoti porą patarimų.

Daug uždengto medau*

Negalima avilyje laikyti 
daug uždengto medaus, nes 
per uždengtą medų bitės ne 
mėgsta vaikščioti ir prade
da pilti medų lizde.

bai rimtų priežasčių išsunk 
tomis.

Kodėl aplamai žmonės 
verkia? Ir ar tai nėra visiš
kai beprasmirgas dalykas?

0, ne! Ašaros yra norma
lus žmogaus sielos ventilis, 
jos palengvina sielvartą ir

tiesa
Bet ar susilaikymas nuo 

verksmo žmogų stiprina?

žliumbė. Taigi tegul vyrai 
ir dabar dažniau verkia ir j 
tuo palengvina savo sielvar
tą, tegul nesigėdina savo a-Į 
šarų, nes ašaros žmogų tik!

i Ne. Žmogui galima uždraus-, stiprina. O verčiau tegul
ti verkti, bet negalima už
drausti jausti sielos ar kūno 
kančias. Tad noras, tram
dant ašaras, išauklėti vyra

daro lengviau pakeliamus narsesni ir drąsesni, davė vi-
skausmus. Ašaros "nuplau
na“ ir sumažina dalį sielos 
įtampos, nors ii būtų ir iš 
džiaugsmo kilusi.

Nors ašaros ir palengvina 
įvairiu pergyvenimu slėgi
mą, bet vis dėlto re kiekvie
nam dera verkti. įeini tiktai 
kas širdį padilgina. Tsivaiz

sai priešingus rezultatus. 
Mat. jam neleidžiant vartoti 
šio sielos Ventilio skausmam 
sumažinti, žmogus darosi 
ne stipresnis, bet silpnesnis, 
ne? iis negali verkdamas at-
c’na1aidnoti nuo ii slėgian-iyra šventos. Ašaros, kurio- 
čios vidinės pergyvenimų J mis siekiama kurio nors ap- 
oaštos. skausmams kaupian- skaičiuoto tikslo, yra nenuo

širdžios ir netikros.

moterys kiek mažiau verkia, |lldia j<) 
nes JOS savo ašaras kartais RlKsdl užtaptai .____

Y * 1 4* i tima širdimi, būtent 593 dienas,nę ko nors ereiciau pasiekti, io pi Afrik(B
arba verkia dėl visa. mažos Blaibcr„, twvm, 592
priežasties. J Uigi _ vi™, dien, .nuųrf,,.

Maroma. kad gyvuliai
negali verkti. Verkia tiktai 
žmonės. Bet ašaros vra irgi į 
nevienodos vertės. Ašaros, i Kartai* vyrai m 
pralietos dėl kito žmogaus, rėti pavydulingą žmoną* 

ne* visuomet girdi ją kal
bant apie tai, ką ji myli. ....

Sena motina

j Senų motinų bitės sten- 
Suprantu Tamstų proble-‘ gi-si auginti naujų. Jeigu, 

mą. Man tenka dažnai su taį motinos akelę uždengus, pa- 
problema susidurti ir ją sitaiko tinkamas spiesti 6- 
spięst*. Tiesa, kad, pavedus' ras, tai, nors bitės anksčiau 
bankui "tvarkyti“ su paliki-! į nemanė, gali išleisti spie- 
mu susinusius reikalus, bus čius.
išbridų. Tačiau reikia neuž- i Pastebėjus motinos akelę, 
miršti, kad bet kuris "trus-! reikia sunaikinti seną moti- 
tee“ — individaualus ar or-; ną ir visas motinų akeles, 
<?ani~acija — turi teise būti išskyrus didžiausią. Bitės, 
atlyginamas už darbą. j kurios ruošėsi motiną pa- 

’ . /keisti, dažniausiai augina
Tamsta sakai, kad eiliniai 1-2 motinu poras; kurios 

bar ko tarnautojai neturi su- ruošėsi spiesti, dažniausiai 
pratimo apie mūsų specifi- augina keletą motinų. 
nius reikalus. Tai yra teisy
bė. Tačiau šiuo atveju gerai Kaip ,ulaįkyti spietimą 
ir kruopščiai surašius testą-: ......
mentą, palikto turto admi-l ,K,al !>ltes P381?™ mobn>! 
nistravimas neturėtu būti a*te'e? Ir augina jose motinu

Atsakymas

duokite, jeigu viršininkui į tis ta našta vis sunkėja ir 
padarius kokia nemalonią žmogų silpnina. Juo nuola-

* ♦ •

Vyru ašaros turėtu būti Ka* ai esą ir kuo galiu
pastaba tarnautojui, tas vy- tinio "savęs valdymo“ tie-l ne perbrangios, o moterų ne tikėti* būti, ui viską 
nw imtu ir pravirktu... Tai, siog persikrauna vvro paša- perpigios. ! kings* savo motinai
gukeltų tiktai kitų juoką, bet monė ir jį sugniuždo. ! «» *-•-----* •V. Čekauskienė

reikalingas ypatingo "supra
timo“. Bankas, kuris turi va
dinamą "trust department“, 
vra specialistas trust srityje 
ir susiduria su specifiniais 
reikalavimais ir specifinė
mis problemomis visą laiką.

Reikia turėti galvoje, kad 
reikalui esant galima pa
skirti keletą "trustees“, pav., 
organizaciją ir individualų 
asmenį. Jų pasiskirstymą

perus, nuo spietimo sulaiky
ti regalima. Daugelis biti
ninkų mėgina sulaikyti spie
timą. sunaikindami motinų 
akeles. Bet dažniausiai nie
ko nepasiekia, nes bitės pa
siuva naujas akeles ir vėl 
augina motinų perus. Tiktai

ROMANAI
Birutė Pūkelevičiūtė, —

Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Jurgi* Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusi., kaina $4.00.

AU Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 psL 
kaina $3.50.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas,
365 psl., kaina $5.

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina $3.50.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psL, 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

Vincą* Ramonas: MIG- 
OTAS RYTAS. 166pusl., 

Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.
’ Jeronimas Ignatonis, LO- 
Ė1AI, 301 psl., kaina $3.00

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS. II tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY- 
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psl., kaina 
minKštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50 

Albinai Baranauskas, 
KARKLUPENUOSE, pre« 
mijuotas romanas, 224 psU
•mina $2.50.

Kazy* AlmėnM, UPĖ |
mus, UPĖ 1 ŠIAURĘ, 
romanas I dalis, 325 psl., II 
lalis 302 psl.. kiekvienos da- 
ies kaina $3 00.

Alė Rūta, KELIAS i 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas is JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psL, 
<aina $3.00-

Vytautas Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILUS.
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl.. ka»- 
ta $2.60

VytautM Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanu
.32 psl., kaina $3.50.

Vacy* Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

Kazy* Plačenis, PULKIM
ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo,
I tomas 200 ps.. kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Juozas AraiiKausKas, III-
MAGO UGNIS, premijuotas 
Omanas, 205 pusk, kaina 

$2.50.
Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre- 
nijuotas romanas, 279 psl., 
<aina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP
>VIEJŲ GYVENIMŲ. 462
usl., kaina $4.50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas
š knygnešio kun. M. Sida- 
avičiaus gyvenimo, 233 pst, 
<aina $2.50.

Alovza* bare na-: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai- 
na $ 1,50.

Pranas Naujokaiti*: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA | 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
<6 00

NITŽUDY-
užėjus didžiajam medune
šiui ar medunešiui staiga MINDAUGO 
pasibaigus, išnyksta noras i MAS, Juozo Kralikausko• X* * __ -  * - - -  S JOspiesti.

Sena* bitininkas
, premijuotas romanas. 246 

psl., kaina $3.
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Vietinės žinios

Bubulis ir Dundulis

vaidinamas

Paroda bus atidaryta iki Spalio 17 d. Bostono infi- 
atein.ančio sekmadienio po-. nierių balius Sheraton Mo- 

i pietės, ir ją verta visiems (tor Inn., Quincy, patalpose. 
‘ aplankyti. j ___m■

Filmas apie Lietuvą
3. m. balandžio 26 d. (sekmadienį) 5.30 vai. po pie tų Lietuvių Piliečių Draugijos III aukšto salėje, I
368 W. Broadway, So. Bostone, bus rodomas dar šioje apylinkėje nematytas M. Rainio pariicMas j

filmą Jūs pamatysite nepriklausomos Lietu vos gyvenimą, jos pajūrį, gamta ir miestus. Taip 
tysite Lietuvos kariuomenės {žygiavimą į Vilnių, vėliavos pakėlimą Gedimino kalne, kariuo- 
paradą ir kt. Lietuvos istorinius įvykius.

Antroje dalyje Jūs pamatysite Lietuvos, gyvenimą sovietams užgrobus Lietuvą: areštai, masiniai 
kankinių kapai (Pravieniškis, Rainių miškelis ir kt.) ir kiti komunistų darbai.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS BOSTONO LIETUVIUS ATSILANKYTI IR PAMATYTI, KAIP 

RUSA1-KOMU NISTAI IŠNIEKINO LIETUVĄ IR JOS GYVENTOJUS!

BALFo BOSTONO SKYRIAUS VALDYBA

Svarbi paskaita Kultūros 

klube
Bostono LB Kultūros klu- 

oe sį šeštadienį, balandžio 
zo a. 7:30 vai. vak. Tarp
tautinio instituto patalpose 
(287 Commonwealth Ave.) 
ar. Elona Yaišnienė skaitys 
visiems, o ypač tėvams įdo
mią paskaitą, tema: “Mūsų 
šeimos ir švietimas per atei
nančius penkerius metus“.

Paskaitininke yra jauno
sios kartos atstovė, jau pasi
žymėjusi lietuviškoje visuo-

| Sibiro kankine* Keleivyje Jono Kelečiaus paroda’ i
i __

Pirmadienį mus aplankė Praeitą šeštadienį Tauti- 
Stefanija Rūkienė iš Hart- nės S-gos namuose atidary- 
fordo, kuri sekmadienį skai- ta dail. Jono Kelečiaus dar- 
tė paskaitą apie savo išgyve- bų paroda, kurią suorgani- 
nimus Sibire. Ją atlydėjo E- zavo Kultūriniams subatva-
Iena Juciūtė, taip pat Sibiro 
kankinė, ir Pranas Martin
kus.

Mirė J. Strigūnas

kariams rengti komisija. Pa
rodoje iškabinti 25 didesnio 
formato kūriniai ir eibe ma-

Bostono Nori susipažint
rimto 7 
Metų

amžiaus.
Kas jaučiasi vienišas ir ieško 

ramaus šeimvninio gyvenimo. 
Balandžio 24 d. Jordan rašykite Keleivio adresu,

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Pasiturinti našlė ieško 
gyvenimo draugo 58-60

Hali salėje Baltų Draugijos 
koncertas, kurio programą 
atlieka pianistė J. Rajaus-
kaitė-šiušienė.

* • •
Balandžio 26 d. 7:30 vai. 

vak. Vilniaus operos solisto 
Vaclovo Daunoro koncertas 
New England Life Hali sa
lėje.

• * *

ėję ant voko ”M. A.“
pažy-

Kanadoje, Ontario provinci
jos mieste gyvenantis 65 metų 
amžiaus aukštas, tvirtas vyras, 
negeriantis ir nerūkantis, man
dagus ir pasiturįs, vedybų tiks- 

i lu ieško tinkamos moters.
Moterys, pasiryžusio* sukur

ti jauku šeimyninį lizdą, rašy
kite Keleivio adresu, pažymėju
sios ant voko ”Kanadiečiui“.

(15)

Gegužės 2 d. 7:30 vai.
Tautinės S-gos namų sa- 

’ėje trio koncertas (sopra
nas Aušra Vebeckaitė-Rieg- 
le, smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas ir pianistas dr. 
Vytenis Vasyliūnas).

• •
Gegužės 3 d. 3 vai. popiet 

Thomas Park aukšt. mokyk
los salėje Chicagos Scenos

Velionio Antano Rūko 
linksmas 3-jų veiksmų nuti
kimas, autoriaus pavadintas 
Bubuliu ir Dunduliu, bus 
vaidinamas š. m. gegužės 3 
d. 3 vak po pietų Thomas 
Park aukšt. mokyklos audi
torijoj, So. Bostone. Chica
gos Lietuviai Scenos Dar
buotojai. kurie tą veikalą

gėjų pastangas parems, ge
gužės 3 d. atvykdami į So. 
Bostoną susitikti su Chica
gos Bubuliu ir Dunduliu.

Bilietų į vaidinimą bus 
galima įsigyti gegužės 3 d. 
nuo 2 vai. po pietų Thomas 
Park aukšt. mokyklos salėj.

Rengėjai maloniai prašo
scenoj pastatė, po vaidinimo! i vaidinimą nesivėlinti. 
grįžta namo, tad spektaklis Iš anksto bilietai gaunami 
bus pradėtas punktualiai. Keleivio redakcijoj, 636 E.

rių rengėjai, tikėdamiesi, 
kad Bostono ir jo plačių apy
linkių lietuviai savo vaidini
mo yra pasiilgę, kad jie ren- meninėje veikloje, todėl bus

labai įdomu išgirsti jos sam
protavimus tokiu mums opiu 
reikalu.

Po paskaitos, kaip įpras
ta, bus kavutė ir laisvi pa
šnekesiai.

Ant. Rūko Bubulis ir Dun
dulis, eilėmis parašyta sma
gi pjesė iš lietuviško kaimo 
buities, savo idėja atskamba 
Vaižganto Rimus įr Neri
mus. Tai dviejų kaimynų ki
virčas dėl bičių, įsiliepsnojęs 
iki susipykimo, bet baigia
mas susitaikymu, linksma ir 
laiminga veikalo atomazga.

Bubulio ir Dundulio sta
tymu scenoj pasirūpino Chi
cagos Lietuviai Scenos Dar
buotojai. kurių ilgametė pir
mininkė vra buv. Lietuvos 
operos solistė S. Adomaitie
nė. Veikalo režisierius yfa 
akt. Algimantas Dikmis, 
dailininkas — Jurgis Daug- 
vila, kostiumų eskizus darė 
dail. Bronė Jameikienė. Sce
nos technika ir administra
ciniais reikalais rūpinasi 
Česlovas Rukuiža.

Bubulis ir Dundulis su pa
sisekimu buvo vaidinamas 
Chicagoje. jo išvyka buvo 
surengta į Clevelandą, gegu
žės 2 d. vakare veikalas bus 
vaidinamas New Yorke. o 
gegužės 3 d. 3 vai. popiet 
So. Bostone.

Ant. Rūko linksmą nutiki
mą vaidina šie Chicagos sce
nos darbuotojai: Jonas Ke- 
lečius — Bubulį. Stasė Kie- 
laitė - Kelečienė — Rožę, 
Laima Petravičiūtė — Ra-

Broadvvay, ir Vyt Stelmoko

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
-^rpgranui Naujoj Anglijoj 
i stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM. 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
oasaulinh) žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltie Florists eėliu ir dova
nu krautuve. 602 E. BroaH- 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna-

Ir Keleiviu

žesnių. Ji sutraukė didelį bū- • Darbuotojų sąjungos orga 
n lankytojų ii jau pirmomis nizuotas Antano Rūko vai

dinimas “Bubulis ir Dun
dulis“. Rež. Alg. Dikinis. 
Pakvietė Kult. subatvakarių 
komisija.

Praeitą pirmadienį palai- dien0™? "Upirkta ”emaŽai 
- 1 paveikslų.dotas James Strigūnas, pa-

likęs liūdinčią žmoną Verą, Po atidarymo, kurio pro- 
kuriai reiškiame gilią užuo- gramai vadovavo inž. E. Ci
kutą.

Girdėjome Sibiro kankinę

Lituanistinės mokyklos 
-ėvų komitetas balandžio 19 
d. buvo pasikvietės Sibiro 
kankinę mokytoją Stefani
ją Rūkienę iš Hartfordo pa-

n ... . pasakoti apie savo išgyveni-Papildome praeitame, nu. [£, Sibiro vergijo£ kuri
mery paskelbtą pranešim, J jai tnlRo lg

Jos pasiklausyti susirinko

Sandaros 7 kp. pranešimas

šitaip:
Balandžio 26 d. 2 vai. po 

pietų į Sandaros patalpas

bas ir St. Santvaras, apie J. 
Kelečiaus kūrybą išsamesnį 
žodį tarė dail. Viktoras Viz
girda. Jis pareiškė, kad dail. 
Kelečiaus darbai žiūrovą 
patraukia tuoj pat juntamu 
kūrėjo grožio ieškojimu. 
Dailininkas derinasi prie po- 
impręsionistų spalvų teori
jos. Jis yra suradęs savo in
dividualią spalvų gamą, vi
sumoje darniai skambančią.

• • «
Gegužės 9-10 dienomis: NENUSIMINKITE!

Tautinės S-gos namą salėse, G>H-, | „rinite-,
skaučių židinio ruošiama! reumato, rankų ar kojų skairn- 
dail. A. Petrikonio meno,"ais. nutirpimo, jaučiant nee-
paroda. * * IREE-LEEF RUB mostis dau-

j gamai pagelbsti. Užtikrinam pa- 
Spalio 11 d. So. Bostono , sėkmes, arba grąžiname pinigus.

Lietuvių Piliečių dr-jos 70 
metų sukakties ir senų narių 
pagerbimo banketas.« « *

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PRODUCTS
Narth Sta.. P.O. Bos 9112 

Newark. NJ. 07105

draudimo įstaigoj*! 389 W.i (124 P St.) atvyks Šchaefer 
Broadway. So. Bostone. alaus bendrovės atstovė

lu.

Susirgo M. Okunienė

Buvo sunegalavusi Marija 
Okunienė. architekto Jurgio 
Okunio motina. Jai reikėjo 
ir 3 savaites ligoninėj pagu
lėti. Dabar ji jau grįžo na
mo ir čia sveiksta. Linkime 
jai greičiau atgauti gerą 
sveikatą.

Inž. Eugenijus ir Irena 
Manomaičiai balandžio 18 
d. išvyko atostogų į Hava
jus ir grįš gegužės pradžioj.

Linkime malonių įspū
džių!

J.

(Atkelta iš 8 psl.)

sienyje. Ji plačiai koncerta
vo Lietuvoje, Latvijoje, Vo
kietijoje, Austrijoje, Kana
doje ir JAV. Ji yra muzikos 
kritikų įvertinta kaip puiki 
virtuoze, gili interpretatorė 

dastą, Bubulio dukterį, Le-1 ir didelės jėgos pianistė.
onas Barauskas — Dundulį, 
Arvydas Dikinis — Dobilą, 
jo sūnų, Juozas Valentinas
— viengungį Girdžių, Algi
mantas Dikinis — viengun
gį šaltekšnį, Julius Balutis
— piršlį Tarulį, Elena Pet- 
rokaitė - Rukuižienė — naš
lę Agulę. Kaip matome, vai
dintojų tarpe matomi ir 
mums gerai pažįstamų akto
rių vardai.

Ant Rūko Bubulio ir Dun
dulio atkvietimas iš Chica
gos į Bostoną nėra pigus da
lykas. To įsipareigojimo ė-

Savo koncertui Bostone 
Julija Rajauskaitė pasirinko 
Liszto muziką.

W)

V. Daunoras

(Atkelta iš 8 psl.)

dainavęs savo partiją su tik
rai itališku temperamentu“.

Panašiai vertina jį girdė
ję dainuojant Los Angeles 

mesi Kultūrinių Subatvaka- ir New Yorke.

McCaerthy, kuri su savo pa
dėjėjomis demonstruos, kaip 
su alumi galima pasigaminti 
įvairių ir skanių valgių, ir 
jais vaišins svečius. Taip pat 
pagamins skanaus gėrimo— 
punčo, kurio visi galės para
gauti.

Šchaefer alaus bendrovė 
duos 4 laimėjimus (po 6 a- 
laus skardines).

Kiekviena moteris gaus 
gražiai įvyniotą alaus skar
dinę. Be to. bus statinė a- 
laus, kuriuo galės visi val
antis.

Kviečiame visus atsilan
kyti, pasimokyti su alum ga
minti gardžius valgius ir pa
sivaišinti. Iki pasimatymo!

Kuopos valdyba

Pražuvo Lietuvo* vėliava

1965 metais Vasario 16- 
sios proga So. Bostono Lie- 

’ tuvių Piliečių dr-ja nupirko 
geros šilkinės medžiagos, o 
Ona Ivaškienė iš jos pasiu
vo gražią Lietuvos vėliavą, 
kuri pirmą kartą buvo iška
binta prie miesto savivaldy
bės rūmų Vasario 16 dieną.

Balandžio 16 d. draugijos 
susirinkime kažkas prisimi
nė tą vėliavą, ir tada paaiš
kėjo, kad niekas nežino, ka
me ji yra. Dabar visi nariai 
jos ieškos, tai gal ir suras.

Minėtos dienos susirinki
me buvo pagerbtas mirusios 
narės Bronės Balčiauskienės 
atminimas, priimti 3 nauji 
nariai.

Per kovo mėnesį pajamų 
buvo $13,961, pelno $2,167.

Patvirtintas valdybos nu
tarimas Lituanistinei mo
kyklai duoti $50. S. Griga
navičius pranešė, kad keltu-

t

ir io spalvų harmonija yra 
per 150 asmenį Š. Rūkierė Į s°dn jr išraiškinga subtilių 
kalbėjo jiems ašarodama. — tonų kontrastuose.

Dail. V. Vizgirdos žodžiu,
J. Kelečiaus spalvos nėra 
pripuolamos, jis jų nenaudo
ja mechaniškai maišydamas, 
o valdo pagal savo valią, ir 
tai liudija nepasikartojantis 
jų koloritas. Vienas labiau
siai visumoje išlaikytas dar
bas yra “Spalvinė kompo
zicija“, kur pilkus ir šaltus 
tonus papildo mėlynos ir ža
lios spalvos kontrastai. 

Sibire. Knyga Ankstyvesniuose savo pei- 
Keleivio admi- į sažuose ir žanrinėje kompo

zicijoje Kelečius yra dar re
alistas. Tokie paveikslai yra 
“Kaimo industrija“. “Žą
sys“ ir daug šaltos pajūrio 
nuotaikos turinti drobė “Pa
tiltė“. Jo abstraktuose jau
čiami realūs daiktai, bet jų 
negalima atpažinti. Jie yra 
lyg vaiduokliai teatro neby
liam spektakly. Kelečius sa
vo abstraktuose nebando 
kurti naujo pasaulio, o tik

tiek yra iškentėjusi ir tų 
kančių net po keliolikos me
tų negali užmiršti.

Aišku, per vieną valandą 
negalima išpasakoti to, kas 
buvo išgyventa per 16 metų. 
Ir čia mes neatpasakosime 
jos kalbos, bet patariame vi
siems įsigyti už $5 S. Rūkie
nės parašytą knygą “Vergi
jos kryžkeliuose“, kurioje 
surašyti visi autorės baisieji 
išgyvenimai
gaunama ir 
nistracijoje.

Po paskaitos buvo ir me
ninė dalis. Jurgis Jašinskas 
ir Birutė Adomavičiūtė gra
žiai paskaitė ištraukas išmi
nėtos Rūkienės knygos, o 
jaunutis Saulius Cibas, ma
tyti, pasiryžęs tapti profesi
onalu pianistu, paskambino 
porą kūrinių.

Po programos susirinku
sieji vaišinosi rengėju pa-
ruoštais gardumvnais, kalbė- siekia savo aplinka išreikš- 
josi su paskaitininke, kuri j ti spalvinėm priemonėm, ne- 
pasirašinėjo nupirktose kny- j kopijuodamas regimos tik-
gose.

Labai gerai Tėvu komite
tas padarė, pasikviesdamas 
i Bostoną S. Rūkienę, kuri 
sujaudino visų širdis.

šokėjam* nėra poilsio
Onos Ivaškienės vadovau

jami tautinių šokių šokėjai 
balandžio 9 d. šoko televi
zijoj (kanalas 5). garsinda
mi N. Anglijos liaudies šven
tę, balandžio 11 d. šoko 
Tarptautinio instituto ban
kete, o balandžio 18 d. N. 
Anglijos 26-toje liaudies 
šventėje Naticke, Mass.

Tos šventės sutraukia 
tūkstančius žmonių. O. Ivaš- 
kienės vadovaujamas sam
būris nepraleido nė vienos 
šventės nedalyvavęs. Kaip 
ir visose kitose, taip ir šioje

vo fondui viso labo suauko- i šventėje mūsų šokėjai turė
ta $15,493. jo didelį pasisekimą.

rovės.
Vieni jo darbai yra mo

dernaus amerikietiško me
no stiliaus, kiti artimi pran
cūzų dabartinei meno sam
pratai. Ir mažo formato J. 
Kelečiaus darbai yra pilni 
gyvybės, nuotaikos, ir juose 
yra daug judesio ir erdvės.

Po tokio dail. V. Vizgirdos 
parodos apibūdinimo, tarė 
žodi^ats dail. J. Kelečius, 
kuriame pavaizdavo visai 
skirtingą nuo Bostono čika- 
giškės visuomenės nuotaiką 
ir padėkojo parodos rengė
jams ir larkvtojams už šiltą! 
sutikimą. Ir iš tiesų dail. J. 
Kelečius sužavėjo visus savo j 
nepaprastu nuoširdumu, ir! 
nupelnytai jam susirinkusie
ji karštai plojo ir spaudė 
rankas. Ta proga ir jo žmo
nelei buvo įteikta graži ro
žių puokštė.

t

Laisvės Varpas j
Lietuvių Radijo . 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS 

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

SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 8t bmI| tarnauja Keturių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
desda gyvybės apdraudą ir ligoje paėalpą. kuri yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS ueieiko pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau tori daugiaa, kaip tris se puse mfloae dolerių 
kapitalų, tad jo spdraedi tikra Ir negi. Kiekvienas 
lietuvis «a gaU gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraadas nuo $100.00 Iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taepoasąjų Apdraudę — ĖL 
dosmsat lasuraaee, kad jaunuolis gautų pinigus 
šukėtojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigių TERM 
apdraudą: etfUMAOėapdraudos tik $3.00 mokės-

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lleturflkų 
klebu lr dnegf jų eariama. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis 12.00 į metus

SLA—kuopoa yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus ir iie plačiau paaiškins apie

Gausite spausdintas Informacijas, jeigu

of America 
807 Wost 30th Street, New York, N Y. 10001



Vietines žinios
-M#***#*#**.###****###************.

NAUJOSIOS ANGLIJOS BALTU DRAUGIJA

kviečia visus Į

Julijos Š išienes-Petriuskienes

Pianino koncertą
kuris Įvyks š. m. balandžio 24 d. (penktadienį) 

8:30 vai. vakaro 

JORDAN HALL.

Po koncerto—priėmimas Tautinės S-gos namuos,
484 E. Fouith St. So. Bostone.

❖
Į

J. Šusienės-Petrauskienės 

koncertas Bostone

Pianistės Julijos šušienės- 
ieti auskienės koncertas, 
rengiamas Naujosios Angli
jos Baltų Draugijos. įvyks 
balandžio 24 d. (penktadie
ni) S:30 vai. vakare Jordan 

, Hali. Po koreerto visi kvie- 
! čiami Į priėmimą, kuris Į- 
Į vyks Tautinės Sąjungos na- 
: muose, 4S4 E. 4th St., So. 
Bostone.

Julijos šušienės-Petraus- 
! kienės pianino koncertas nė- 
; > a eilinis įvvkis Bostono kul
tūriniame gyvenime, ir tiki
masi. kad lietuviškoji visuo
menė tai atitinkamai Įver
tins.

Julija Šušienė-Petrauskie- 
nė, mums plačiau žinoma 

i kaip Julija Raiauskaitė. yra 
i gimusi Amerikoje, moksli- 
nosi Lietuvoje ir vėliau už- 

? (Nukelta į 7 psl.)

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kiti apie aoL V. Daunorą

Nr. 16,1970 m. balandžio 22

Teatrologas Vyt. Mažei
ka savo knygoje ”Opera“ a- 
pie solistą V. Daunorą rašo, 
Kad ”meno mėgėjas paly 
ginti retai sutinka toki dai 
nininką, kurio menas užgau
tų jautriausias žmogaus sie
los stygas. Mūsų nuomone,- 
V. Daunoro asmenyje teat-j 
ras turi būtent tokį daininin-j:; 
ką. kurim, beje, nestinga ir į 
galirgo balso, ir gražaus 
tembro, ir geros technikos 
bei muzikalumo".

O ”Muzikalnaja Žizn“ re-' 
daktoriaus pavaduotoja J. 
Dobrinina, rašydama apie 
Lietuvos operos gastroles,: 
Maskvoje šių metų pradžio- i 
je, sako: ;

"Dainuojantis hercogo pa- ’ 
žeminto didiko Monterones! 
paveikslas, kurį sukūrė ta-; 
lentingasis V. Daunoras, su-

(Nukelta į 7 psl.)

VILNIAUS OPEROS SOLISTO

H;
-H

KONCERTAS
ĮVYKSTA 1970 M. BALANDŽIO 26 DIENĄ.

SEKMADIENI, 7:30 VALANDĄ VAKARO

NEW ENGLAND LIFE HALL, COPLEY SQ. 

225 Clarendon Street, Boston, Mass.

Bilietai gaunami salės kasoje prieš koncertą 

Auka: $5.03, $4.00, $3.00, studentam ir pensininkam $2.00

GAVOME MAŽĄ KIEKI 

SIENINIŲ KASDIEN AT

PLĖŠIAMŲ LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 

TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St

VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 82868

yra vienintele oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis-. Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jame greitai ir sąžiningaL 

tvarkmgaL

čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: A N 8-2895
Dr. Jos. J. bonovar 
Dr. J. Pašakarnio

J P R D 1 N I S 
OPTOMETRISTAS

Valardos:
m»o o vs»' rvto į)?: 5 vak 

Trečiadieniais nepriimama
44i BROAD V, A Y 

Seat h Boston, Mass

TEL. AN 8-2124 |

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

uuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
; Rap*«tinir*i taisome laikrodžtee 

žiedus papuošalus
373 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON 
Tel AN 8 4649

Išnuomoja

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARC HIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

j Išnuomojamas 7 kambarių na- 
Paragink savo pažįstamus / mas Cape Code, Centerville, su 

gražiu kiemu ir aplink medžiais. 
Tik viena mylia į pliažą. Skam-išsirašyti Keleivį. Jo kaine 

metams $6.00.

už visus indelius 
moka

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

VVorcester, Mass. 01604 
TeL 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio

binti tel. GE 6-5139. Adresas:
21 Bowdoin Avė, Dorchester, 

Mass. 02121. Z. Yieškalnienė.
__________________ ___ (15)_

Išnuomojami trys apšildomi 
butai Brightone, Mass. Skam
binti telef. 268-0528.

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų ro 
eeptcs ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaų. ~ 
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

B82 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6C20

Nao 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskvrus šventadieniu* ir

N & T OIL CO.. Ine.
641 E Broadvray So.

•y
Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-46621

Nuo įdėjimo dienos — Be Įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 105-taomas metas. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shalina ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškaL Turtas (Assets) yra 

virš $173,000,000

išsinuomokite
naują, saugų, švarų, modernišką ir geriausią 

T E X A S O alyvos

Texaso sprausmines liepsnos sustiprintoją

$7 00
14 u o m a tik Q per mėnesį

SUTAUPYSITE 

IKI 4 2 %

KURO

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

GE 61204

Naudingiausia skelbtis Keleivyje!

-! čiam įvairius siuntinius Į Lieta, 
vą ir kitos Rusijos valdomus 

Į^; plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
; vietinės gamybos medžiagą, ap- 
i avo, maisto ir pramonės gami- 
• nių. Tarime vietoje įvairią via. 
, tinės gamybos ir importuotą 
; prekių iš kitų kraštų visai io-
‘ momis kainomis. Be to, sisnčia- 
I me maistą, pinigus ir galite uš- 
' sakyti jų gamybos prekes, čia 
> sumokėsite pinigus, • giminės 
jten vietoje galės pasirinkti aš- 
! sakytas prekes.
; Taipogi tarpininkaujame per

tam tikras įstaigas atsikviesti
pnilMS«, „,« į

...... i................... .■« „ „„obliam

Dažau ir Taisau►► 
a
I Lipdau popierius ir 
^visaų, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią

Namus iš lauko ir viduje. •

JONAS STARINSKAS 
220 Savin HiU Avė.

TsL CO Š-S8M

Elood Square. 
Hardware Co.
linSOu N. J. ALEKNA 
SSS EAST ESOADWA1 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4ĮSB

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių

Kreiptis 

BRONIS KONTRIM

TsL AN
•2127 

8-1761

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO I UETUVĄ

■psigyveniaaLi 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Pristatymas greitas ir 
įsrsstsotis 

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kaino*
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
mm 9 vaL ryto ilri 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
ToL 268-0068

•;

i

•ąaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaas

A. J. NAUAKSY
Rosi Estais A Insursnci 

321 County Club Rd. 
Nevrton Centre, Mane. 621S9

ToL

Paragink savo pažįstamos 

iisiraiyti Keleivį. Jo kaina' 

metams $6.00.

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jas* atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų b i 1 i oT'orž (airtiskets) išrašomi 
.belaukiant — kt Jokio papildome 
h*»k e sč i*.

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 vaianaos: Kasdien
8—12

390 W. Broadvray 

So. Boston, Mate. 02127

Telefono*: 286-8704

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

assssaaaaasasaaaasssassssaaaaaassssaaaasssssasaaaasassaatasssaa^


