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Pakistane įsižiebė kruvinas
vidaus karas \

4
Rytų Pakistanas nori atsiskirti nuo Vakarų Pakista

no. Sukilėliai ietimis ir kartais puola vyriausybės kariuo- , 
menės tankus. Per vieną dieną 10,003 žuvusių.

Į
Šių dienų neramiam pa- Reikia manyti, kad dar po 

šauly atsirado dar vienas ka- kelių dienų ta susipainiojusi 
ro židinys — sukilimas Ry-: padėtis paaišėsianti. 
tų Pakistane. Šio sukilimo » » »
nuotaikos brendo jau iš se- Pakistano valstybė buvo 
niau, ir jos ypač sustiprėjo Įkurta 1947 m., atsiskyrus 
po dar atsimenamos baisios ■ musulmoniška jai daliai nuo 
audros, nusiaubusios Rytų Indijos. Tada buvo mano-
Pakistano pajūri, paskandi
nusios šimtus tūkstančių

ma, kad Pakistanas išsilai
kysiąs gal tik porą metų, nes

žmonių, o dar daugiau pali-i Jis vra Indijos perskirtas i 
kusios be jokios pastogės. į dyi viena nuo kitos per 1000 
Kadangi centrinė Pakistano! vakarini ir rytinį Pakista- 
valdžia nepakankamai rūpi-j ną. Bet jis išliko iki šiol, nes.
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Apačioje Jeruzalės žemė 
lapis su ribomis prieš 7 die
nu karą su arabais ir da
bartinėmis. Viršuje Izrae
lio statomi namai Jordano 
žemėj prie Jeruzalės. Tai 
rodo. kad Izraelis nesutiks 
grąžinti visu tu žemiu, k u 
rias jis yra užėmęs minėto 
karo metu.

nosi pabėgėliais, o kaikuriais 
atvejais net trukdė užsienio 
teikiamą pagalbą, tai jau ir

matyt, abi šias dalis jungė 
ne tik bendras tikėjimas, bet 
ir bendras pavojus iš Indijos

prieš tai buvusios gyvos pa- j pusės. Vakarų Pakistano 
stangos atsiskirti nuo Vaka- plotas yra didesnis, bet gy

lu Pakistano šiame, krašte ventojų ten mažiau (apie 50
mil.), negu Rytų Pakistane 
(70 mil.). Be to. kiek skiria
si ir abiejų dalių kultūrinis 
lygis. Rvtų Pakistanas yra ir
ekonominiai labiau atsili-' _________ __
kęs. Jis bendram parlamen- ~ ~
te turi daugumą atstovų, bet Už vieną žodį — 

šie pasidaliję tarp Įvairių
partijų ir nesudarė vieningo oJt/t/ 
fronto, ir vakariečiai visur,
vyrauja. Tas faktas irgi ke-; Bostono tetų knygų ir ras-

dar labiau sustiprėjo. Nea
bejotina, kad sukilimą iš ša
lies pakurstė ir Indija, ku
riai labai rūpi Pakistaną nu
silpninti.

Sukilimas prieš centrinę 
vyriausybę prasidėjo plačiu 
mastu. Sakoma, kad jam va
dovauja šeichas Mujibur 
Rahman. Koks to sukilimo 
karštis, galima spręsti ir iš šūkiu kuriuose skelbiama lia lvti^iu nepasitenkinimą . P11 keJa.fe, sumokėjo po
sūkių, Kuliuose sKeioiama. - erati;tin* nuotaikas S &>00 uz kiekvieną žodi buv. kad sukilėliai nenori jokiosi11 sepei austines nuotainas, i

c tibtoi riirivvvič_ kurios dabar pasireiškė su-, , prezidento Kennedzio ,
parašytame šitokio 1 

turinio raštelyje:
"Piliečiai - amerikiečiai, 

neklauskite, ka jūsų krašta
' irgi ne pėsti

apsaugos, o tiktai didvyriš- jurtos cianai- pasire«n.c , ranjęa
kilimu.

Anglijos plėšikai
kai mirti už tėvynę.

Deja, pradinis sukilėlių 
pasisekimas, atrodo, jau pra
deda blėsti. Nors krašte į- 
vesta griežta cenzūra ir už 
sienio žurnalistai išvaryti, i Netoli Londono keli plė- 
bet praslystančips žinios sa- į šikai užpuolė šarvuotą sunk-

gali jums duoti, bet klauski- ' 
te save, ką jūs galite duoti 
savo kraštui“4“.“

Anglų kalba to teksto vra
ko. kad ten vyksta kruvini vežimi, kuris išvežiojo pini- i 22 žodžiai. Pirkėjas sumo- 

’ " ’ - ’ - ‘ Į kėjo $11,000.
i' Iki šiol už Kennedžio laiš

ką tebuvo mokėta $2.700.
Tose pačiose varžytynėse 

už buv. prezidento Washing- 
tono laišką mokėta $5,400.

mūšiai su centrinės vyriau 
sybės pajėgomis. Indijos 
spaudos agentūra praneša, 
■kad tik praeitą penktadieni 
mūšiuose su kariuomene žu
vę apie 10,000 civilių sukilė
lių. Toks didelis žuvusiųjų 
skaičius vra dėl to, kad su- 
kijeliai puola kariuomenės 
tankus ietimis ar kirviais ir 
tik kardais ginkluoti veržia
si prieš kulkosvaidžių ugnį. j 

Sakoma, kad sukilėliai v

gus, ir pagrobė 1 mil. 90 
tūkstančių dolerių vertės pi
nigų. Tai vienas iš didžiau
sių apiplėšimų po 1963 m. 
pašto traukinio apiplėšimo, 
kada buvo pagrobta $7.3 mi- 
lionai.

Aštuoniolikmečiai

yalės balsuoti
Atstovu rūmai

San Francisco 

maioras teisme
San Francisco majorui Jo- 

seph L. Alioto (demokratui) 
iškelta bvla dėl kyšių ėmi-

kurios galva esąs maj. Ziaį“s .su,au£u_ Maj°ras sako> kad.ta
Khan. ši pogrindinė vyriau- slems 18 metų amžiaus. Se- byla jam norima pakenkti 
svbė iau prašanti kita^ šalis! natas3 nutarimą buvo vie- rinkimuose ir kad tai jo po

nu balsu priėmęs ,,au seniau. < litinių priešų darbas..
Tas konstitucijos pakeiti-j

mas Įsigalios tada. kai ji pa- ’ Bus demonstracijų 

tvirtins 38 valstijos. Iki šiol j 
Tuo tarpu oficialūs Vaka-i jj patrirtino dar tik 7 valsti- prieš karą 

rų Pakistano šaltiniai sako, Į jos.
kad sukilimas jau esąs už- : Jau suplanuota VVashing-
gniaužtas ir centro vyriau-{/Wi ūkininku 'tone ir kitur visa eilė de-
sybės kariuomenė apval-į ’ * į monstracijų prieš karą. ku-
džiusi padėtį, kad ten gyve-i protestuota i
nimas grįžtąs į normalias U 
vėžes. Dėl sukilimo centrinei 
vyriausybė ypač kaltina In 
diją, kuri įsikišusi į Pakista 
no vidaus reikalus. Mat, ne

priėmė s
ra sudarę savo vvriausvbę.! konstitucijos pakeitimą, ku- 

_ * • ’y ris leidžia balsuoti sulauku-

pnpazinimo ir materialinės 
paramos kovoje dė Rytų Pa
kistano nepriklausomybės.

rios įvyksiančios balandžio
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Pabėgo lenkas 

šokėjas
Iš i JAV atvykusio Lenki

Viršuje Armnlinos prezidentas 
Rcber-o V Levingstonas. kuris
norėk* naši nli kariuomenė'’Ii vad; gen. lei'. Mtjandro Lanus- 
se (; pačioje 
generolas m

Sekr. W. Rogers aiškino 
JAV užsienio politiką

Ji turėsianti panaikinti dabartini gilų ir kenksmingą 
JAV-bių visuomenės nuomonės skilimą ir paget. ti admi
nistracijos santykius su kongresu.

Praeitą penktadienį JAV pinsis Pietų Vietnamo sau- 
užsienio reikalų sekretorius gurnu ir jį ginsianti, bet kar- 
\YiIIiam P. Rogers įteikė tu savo politikoje žengsianti 
kongresui 617 puslapių ra- keliu, vedančiu iš to karo. 
portą, kuriame aiškinami šio JAV svarbiau. -s tikslas yra 
krašto užsienio politikos šie- ir bus — paliauoos ir susita- 
kimai ir ryškinamas JAV rimas, pagal kurį visos ame- 
tarptautinis vaidmuo ateity, rikiečių ir visos kitos ne pie

tų vietnamiečių karinės pa-
Sekretorius sako, kad šia jėgos pasitrauktų iš Pietų 

politikos linija bus stengia- Vietnamo ir būtų grąžinti 
masi atstatyti Amerikoj tau- belaisviai.
tinę ‘vienybę, nuošird^nį
administracijos ryšį su kong- Tolimesnis amerikiečių 
resu, kad būtų mažiau kni- karių traukintasis iš Vietna- 
samasi į praeitį, o daugiau mo priklausys nuo Paryžiaus 
žvelgiama į ateities galimy- taikos derybų eigos ir pačių 

s- ... pietų vietnamiečių augančio
Amerika neabejotinai rū- pajėgumo gintis. Vyriausy

bė tikisi, kad galėsianti vyk- 
d\t. IAV daliniu atitrauki- 
mą dabar numatytu greičiu 
ir kiekiu.
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Lietuviai išgelbėjo 

Turkijos tėvą*
Latviu Neu- Yorke lei-

tfrr___ _______ ±~_____(i
į Amerika ne. įeksianti do-
j minuoti pasaulio politikoj,

i ... T -i : bet ji vistiek turėsianti vai-. dziamas laikraštis Laiks pa-i v .• , ,. . , •,i,,,- «• 1 dmti dideli ir svarbu vaid-skelbe mums žinoma seną • ‘i .. , • meni pasaulio reikalu spren-naujiena. kaip lietuviai is- j- * T- i ,l •\ . . 1 , . t dime. Ji neskelbsianti savoeelbejo busima modernios • • , * • - - ,R«i« hm a i-- ,- - - ‘ Mm t-- mesianizmo.betirneuzsida-ivongiesmanas iteusb. pa- Jurkiios kureia. Turkijos •
sii čmęs finansų ministerijos j tėcu ' vadinama“ Kemalį !'ys!?nt.‘ s?'ye_ revesianti 
statistikos duomenimis, sa-: jiustafą Paša, žinoma Ata:i’^l’^.onistines politikos.
ko. kad 56 amerikiečiai, ku- turko vardu. ‘ ,
lie 1969 metais uždirbo dau- Į Ameiikai, vykdant savo
‘”9urei milioną dolerių pa- 1919 n1- sRaho lo d-‘ m°- tarptautinius pasižadėjimus, 
sinaudodami įvairiomis mo-!torui..su^edu?- Lietuvos te- nebūtinai yra reikalinga vi- 
kesčiu istatvmo skylėmis ritorijoje nusileido iš \ okie- sur svetimuose kraštuose 
nemokėjo nė cento pajamų! Hjos J R^iĄ skridęs lėktų- laikyti savo kariu omenę, bet 
m< kesčio " vas' Jame skrido 3 keleiviai, daugeliu atveju jos nebūsią

.O kelis tūkstančius pei- iš du turkai — gen. Enve- galima visos atitraukti. Tai 
mL+nc Mvriiibuntt’c ymnffnt: ras Pašair Kemalis Paša. priklausvsnuotometopoli- 
sumoka ikipaskuriniocentori Jie buvo Kau”e internuoti. (tirės situacijos.

; Prancūzija ir Anglija darė
s spaudimą tų turkų nepaleis- Serkr. Rogers pabrėžė 
į ti. Lietuva, aišku, turėjo į tai norą pasiekti susttari-
atsižvelgti, bet iš antros pu- n^° su \etaį? strateginių 

■sės. nenorėjo sulaikyti žmo- ginklų apribojimo reinalu. 
nių, kurie dėl nelaimingo at- pastangas grąžinti taiką Ar- 

jos dainų ir šokių Mozo\vsze ’ sitikimo atsidūrė Lietuvos timuosiuose Rytuose, bet 
sambūrio Detroite pabėgo, teritorijoje. Kažkas surado drauge nurodė i’- i kaiku- 
vienas 21 m amžiaus šoke- išeiti: suorganizavo tu turku rluos nusivylimu Iki šiol 
jas Richardas Gabrielis. 1 "pabėgimą“. ' medavė jokių rezu mtų Viet-

Jam leista apsigyventi > • -..... ■ ■ ■ - - ’ namo taikos deiybos, o taip
šiame krašte.

Uždirba milioną, o 

mokesčiu nemoka

Argentiną valdo
!xiriai

Kariuomenės vadovybė 
bet nepavyko — nuvertė prezidentą Levings- 

ertė levingstona. ton3> ir valdžios prie-akv

Lietuvos aviacijoje tarna-, pat nepasiekta jokios pažan 
vo vokietis lakūnas H. Rote- gOS jr Berlyno pasitarimuos, 
ris. Jis pašiluose eiliniam; nQrs j^v-bės čia nesilaiko 
piaktikos sKinlimui su jau-, užkietėjusių dogmų ir
nu lakunu. Lėktuvui pakilus, fO(jo pakankamą lankstuma. 
Roteris pastebėjo lėktuve Tai nepavvkfe^ daugiausik 
motoro sugedima ir todėl * ‘dėl So rietu S-gos priešingų 

tikslų siekiančios politikos. 
Net. esą, neaišku, ar sovietai 
tiki ai norį Artimuosiuose 
Rytuose pastovios taikos, 
nes Egipto pusėje Suezo ka
nalo ruože yra uri-.c sukon
centruota sovietinių prieš
lėktuvinių raketų, kaip dar 
niekur kitur pasauly.

nusileido žemėn. Tuoj prie 
lėktu vo atsirado tie turkai su

dabar atsistojo trys karinin- Lietuvos slaptosios policijos 
valdininku, jau apginkluoti 
pistoletais. "Užpuolikai“ į- 
sakė jaunam lakūnui pasisa

kai: gen. Įeit. Alejandro La- 
nu-se. adm. Fedro Gnavi ii 
brig. gen. Gailos Rey.

j ir gegužes men.
Balandžio 10 d. moterys

- į sėdžia v o Europos bendrosios įžygiuos į Pentagoną, Vietna- i
- rinkos žemės ūkio ministrai,'mo veteranai demonstruos į 

susirinko tūkstančiai Belgi-j balandžio 19-23 d. Balan-'
tik Indijos radijas varo su- jos. Olandijos ir kitų kraštui džio 24 d. demonstrantai žy-' 
kilimą kurstančią propagan- ūkininkų protestuoti dėl že- giuos prie Kapitolio; Ypač! 
dą. bet ir Indijos premjerė mų kainu. Jie reikalauja,' didelė demonstracija prasi-!
Indira Gandhi pareiškė pri- kad žemės ūkio gaminiams dės gegužės 3 d., kai de- šiaurės Airi"- atsistatydinęs 

juosi kainos būtų pakeltos bent toonstrantai suguls ant 5 di-; premjera.^ lamcs t'hichcster

I Belgijos sostinę, kur po-J Balandžio 10 d.

Tito aplankė
popiežių [

Jugoslavijos diktatorius (
Tito. atvažiavęs į Italiją, ap
lankė ir popiežių. Tai pir
mas bet kurios komunistinės !
valstybės galvos vizitas po-1.... 1 žino. koKs butu ouvęspieziui.

linti, o Roteris,. sėdęs į lėk
tuvą su tais turkais, nuskri
do i Vokietiją. Kitą dieną iš 
Tilžės buvo gauta telegra
ma, kad turkai yra saugioje j Aplamai paėmus, Rogei’s
vietoje, o lėktuvui leista su-! išd->tvta ja V ateities poli- 
erižti i Lietuva.

tarimą sukilėliams ir 
pasveikino ėmusis šio žygio. 10-15 procentų. džiųjų kelių. (lai k.

Komunistai smarkiai puo
la Khesan ir kt. bazes, tad
žuvo daugiau amerikiečiu. Žangos keliu.

Jei Ataturkui tada nebū
tų buvę leista i-skristi, kas 
žino. koks būtų buvęs jo li
kimas. Gal Turkija būtų ne-į 
tekusi žmogaus,

spm čiėii

tika taioina savy vis dėlto 
tam tikrą užmaskuotą ti au
kim,..-; iš pasauliui padovau- 
jančių pozicijų. Kitas klau
sima- ar ji tokia ir bu.- rea- 

Kuns savo į lybėje. Tie žodžiai yra dali- 
išvedė pa-! nai skirti ir vidaus opozici-

j jai apraminti.



Puslapis antras
keleivis, so. boston Nt.

Pažadai, pažadai, pažadai.• •

Pažadai yra bene gausiausiai ir lengviausiai politi- 
kierių visiems dalinėjama gėrybė. Ypač prieš rinkimus.1 
Savivaldybių ir valstijų pareigūnai žada, kongresmanai; 
žada, senatoriai žada ir net pats prezidentas žada. žada 
sumažinti mokesčius, at' iti kasdieninio gyvenimo 
reikmenis, padidinti algas, sulyginti teises ir rases, sunai
kinti kriminalistus ir t.t. ir t.t. Žinoma, už tuos žadėtojus 
mes balsuojame ir laukiame pažadų Įsikūnijimo. Laukia
me tol, kol net užmirštame, kas buvo žadėta, ir per kitus 
linkimus vėl už iš naujo kartojamus senus pažadus bal
suojame.

Specialių pažadų jau yra nekartą gavusi ir lietuvių 
visuomenė ar jos atrinkti atstovai. Suprantama, mums 
žadama tai, ko mes labiausiai norime.

Kiekviena naujai išrinkta vyriausybė mums pažada 
nepripažinti Lietuvos prievartinio Įjungimu i Sovietų Są
jungą, ir tuo mes pasitenkiname iki kito karto, tarytum 
tik to vienintelio dalyko Lietuvos išlaisvinimui ir reikia.

Kongresas priima rezoliuciją, raginančią prezidentą 
savo žodžiu ar veiksmu palenkti pasaulio opiniją Baltijos 
tautų laisvės reikalui, ir mes laukiame, kad taip ir bus 
padaryta.

Paskiras senatorius, kongresmanas ar miesto bur
mistras per Vasario 16 iškilmes pasako, kad su JAV-bių 
ar jo partijos pagalba Lietuva bus išlaisvinta, ir mes taip 
pat laukiame, kad taip ir Įvyks.

Bet pastaruoju laiku tų pažadų-atsirado dar daugiau.
Kaikurių senatorių bei Kongresmanų mums buvo pa

žadėta pasirūpinti, kad Simas Kudirka būtų išvaduotas ' 
iš sovietinio kalėjimo ir su šeima atgabentas Į Jungtines 
Valstijas, i kurias jis rizikuodamas savo gyvybe veržėsi, j

Laukiame.
Kiti senatoriai bei kongresmanai irgi tvirtai pažadė

jo patvarkyti, kad laivas Vigilant būtų perkrikštytas Simo 
Kudirkos vardu.

Tikime ir laukiame.
Kažkada kažkas buv. Altos pirmininkui inž. Antanui 

Rudžiui buvo pažadėjęs, kad JAV pašto valdyba išleisian
ti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 50 metų sukak
čiai atžymėti pašto ženklą. j

Laukiame. J
Po to taip pat atsakingų pareigūnų buvo pažadėtas 

visų trijų Baltijos valstybių 50 metų nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties pašto ženklas.

Laukiame. Į
O kadangi mes tikime ir laukiame, tai dabar Illinois 

kongresmanas VVilliam Murphy žada parūpinti mums dar j 
vieną pašto ženklą. Tai būtų Simo Kudirkos pašto ženk
las.

Tokio ženklo tai mes tikrai lauktume. Juo būtų at-Į 
žymėtas ne tik pavergtosios Lietuvos žmonių laisvės troš-! 
kimas, bet kartu ir kaiku JAV administracijos parei-; 
gūnų apsileidimas, politikų dviveidė moralė ir gėdingas Į 
žmogaus pardavimas už plekšnę.

Laukiame, bet, deja. vargu to sulauksime, nes jau ir , 
mūsų kantrybė baigiasi. ;

Na, bet dar vis dėlto tikėkimės, kad gal kas nors pa
žadės visų mūsų atvaizdus atmušti ant dolerio banknoto.

Argi tai negalima? Laukiame.

Senatas 51 balsu prieš 46 alsina -... *llsI^ke skirti lęšy SST (vir- •
su e) lėktuvui, kuris su 300 •
, . e e,'5« per valandą skristų
l.h(H) myku. \ irsuje panašus lėk*,., ., -.... . !V^>uv is (oncorde, kurį
s,ai<> kartu susidėjusius Hritaniū. o -..... '"‘i ir Prancūzija, u apa

čioje toks pat sovietu statomas Tf-iją

Prie Suezo,kanalo šiuo metu dar įnesišaudo, bet Egipto 
kariai \ištiek čia praktikuojasi ir budi. Kitoj pusėj ka
nalo taip pat budi visokiem netikėtumam pasiruošė žydai

x
Žymaus žurnalisto svarus 

žodis
trEMarasrr»..

VLIKAS RŪPINASI 

BRAŽINSKŲ LIKIMU

His Excellency,
Prime Minister of Turkey.

Ankara, Turkey.

Vliko pirmininkas dr. J. ... . .,
K. Valiūnas, praleidęs pen- reąuest tha
, . J, ■ ■ - ■ the Turkish Government notkias savaites Europoje, is jii „ j * n.r i • • • t .m ji to tum over P. ana A. Bra- vieną Turkijoje, kovo 20 d. . , x c ♦J J . p, zinskas to the Soviets, atplačiai informavo apie Pra- , , , ,,1 . i • , n • i whose hands they wouldu* A ImvHr'h Kvo ’zinc Lrn Jno ir Algirdo Bražinskų, 
Turkijoj internuotų, bylą.; 
Valiūno su Bražinskais ilgas j 
pasikalbėjimas buvo Įrašy-! 
tas i magnetofono juostelę.

Kaip jau seniau buvo El
tos pranešta, po kovo 8 d.' 
Aukščiausiojo Turkijos teis
mo taiybos nutarimo, kuriuo 
buvo panaikinti žemesniųjų ■ 
teismų Bražinskams palan-i 
kūs nutarimai, jų byla žy
miai pasunkėjo.

meet certain death.

Bražinskų gelbėjimo fon
dui aukas siųsti:

Lithuanian National Fund,

64-14 56th Rd., 
Maspeth, N.Y. 11378, 

ar ALTai, 2606 W. 63rd St.
' Chicago, III. 60629

# ♦ ♦
Vliko delegacija, valdy

bos nariai Romas Kezys ir 
' Jurgis Valaitis, ir Balfo at

vilko pirmininko dr. Va- stovas reik. ved. kun. P. 
liūno pastangomis buvo su- Geisčiūnas kovo. 18 d. Bra- 
stiprinta Bražinskų gynyba zinskų reikalu lankėsi pas 
— pasamdyti ir Įgalioti du Įstaigose, kad Bražinsku Ii

13. 1971 ro. kovo 30 d.

kontroliuoja jų vyriausybes, 
Rusijos karo jėgos yra pasi
ruošusios sunaikinti ten bet 

, kokĮ pasipriešinimą.
' O kokia yra pasaulio nuo- 
' monė? Jei ilgas ir brangus ! 
j karas yra kariaujamas Viet- 
{ name jo apsisprendimo tei
sei apginti, tai kodėl pamirš
tama ta pati teisė Rytų Eu
ropos tautoms?

Daugiau kaip prieš 4 me
tus kongresas vienu balsu 
priėmė rezoliuciją, skatinan
čią prezidentą atkreipti pa
saulio dėmesį Jungtinėse 
Tautose ir kitose tarptauti
nėse Įstaigose Į tai. kad Lie
tuvos. Latvijos ir Estijos 
žmonėms atimta teisė apsi
spręsti, ir telkti pasaulio 
nuomonę, kad minėta teisė 
Baltijos valstybėms būtų at
statyta.

Šitos problemos sprendi
mas nereiškia karo. Reikia, 
kad Sovietų Sąjungos žmo
nės suprastų apsisprendimo 
teisės reikšmę. Nore jiems 
patiems ta teisė atimta, bet

Kaip atrodys Bažnyčia 
po 30 metų

Tokia antrašte straipsnį gų celibato klausimas. Teo- 
išspausdino Darbininkas ko- rijoje jis liks katalikų Baž- 
, o 12 ir 16 d. numeriuose. JĮ nyčioje, bet praktikoje jo 
parašė Observator siapyvar-, beveik nebus.“
džiu prisidengęs asmuo. Ka-j Daugiau kunigų bus vadi- 
dangi Darbininkas yra lei- r.amojo 'pavėluoto pašauki- 
džiamas ir prižiūrimas pran- mo“. Daugelis jų bus seny- 
ciškonų vieniuolių, tai ma-įvo amžiaus, našliai, jau iš- 
nome, kad jie geriau gali' auginę ir aprūpinę s*avo šei- 
numatyti ir katalikų bažnydmas.
čios ateiti, todėl norime iri Išnyks teritorinės parapi- 
Keleivio skaitytojus su to jos. Jos virs asmeninėmis, 
straipsnio pagrindinėm min-■ išsivysčiusios iš dabar jau 
tim supažindinti. i besiformuojančių vadinamų

A, . . . ... - "broliškų celių“. Jos busOtseivator ta ateiti prana- , . 4 , V- „„ j-i, • . - dausiau skurdžiuos? clid-sauja sąlyginiai: ji galės bu-1 . > . .
pigių butų rajonuose, prie-;i tokia, jeigu katalikų baž-!raes£^ jonuose

nyčioje aLi.rauginimo valkatų ir benamiu
cesas vvks ir toliau dabartį-1 4 *laužuose.

„Tokios Bažnyčios bend
ruomenės bursis apie jų tar- 

' pe gyvenantį kunigą. O ta
sai kunigas ar vienuolis bei 
vienuolė niekuo nesiskirs 

muose.Jį rinks vyskupai,! ™° k™: ■>« drabužiu, nei
bet kariausi ju vra keli tūks-1 uzs*emimu-.- taiP kuntlgų,ra- 
, ... . , i sis kaimvniniame bute, dar-tanciar, tai pe popiežių rinks1, . x „i j - k-j u 1 be, įstaigoje, restorane pa-korespondenciriu būdu arba; , Ji • - • , .. . - j davėju tarpe, cirke... Ovyskupų išrinkti atstovai. . f ‘ x 1 . ,n -v • * • i i- miesto centro viskuoBus pasibaigus taisykle.', . . , V1i , . . r . i ke turtuoliai bus palikti sa-kad popiežius turi būti ita-1 ę 1

Primintina, kad Rusija j Jas.
buvo Hitlerio sąjungininkė I o . .. , .. Į jau pamn:
Anb-aiam nasauliniam karui ’ PoPięzms bus amžinas ke-- kurias morales normas, juo-pSZ^^au'uj liau™ka3: religines pareigas“.

P .. renkamas jaunas asmuo. Rusvo išgelbėta nuo nacių uzka-'. < .... . ;• • i • tav - -i- • išspręstas jau šiandien ke-;t navimo, kai JAV įsikišo i ,. * - , ? , . , ,., -i - i ./ r> Lamas, bet neturįs atsakv- karą ,r kariavo kartu su Eu- mo> k,’ausimaS; ką į,
sija. Po kai o jokia kita vals-, pOpįežiumi pai j;s pasensta šventųjų skelbimas. Jie bus 

i tybė nepagiobė svetimų te- ar kai atsisako s^vo pareigų, tikintiesiems pristatomi ne 
J ritorijų. Taikos sutarties Popiežius vis daugiau ke- tiek kaip šventieji, kiek kaip 
tikslas buvo apsaugoti, kad naus, vis mažiau maldinin- krikščioniško gyvenimo pa- 

, jokia totalitarinė valdžia ne- pu plauks i Roma. Romos vyzdžiai“
; pakartotų bet kurios formos kurijos valdžia palaipsniui 
agresijos, prieš kurią buvo mažės ir neteks reikšmės, i Vienuoliai

Įvedamas karas. Deja, sovie-. nes kraštų vyskupų konfe-
j tai pagrobė Rytų Europą. • rencijos ir pavieniai vvsku- „2000 metais bus išnykę 
• Atėjo laikas visam pašau-' Pai g'aus daugiau valdžios, dabartinio tipo vienuoliai ir 
; liui reikalauti, kad apsi- ’ Bažnyčią valdys kiti asme- vienuolynai. Ateityje vie- 
; sprendimo teisė būtų gerbia- ’ n.Vs- ° popiežius sau pasiliks nuoliai ir vienuolės gyvens 
į ma ir kad visos Rytų Euro- ganytojo ir mokytojo parei- ne grupėmis savo namuose,
‘ pos tautos turi būti laisvas, ga- , bet Įsimaišę Į vargšų tarpą,
: ir joms būtų leista pasirink- j : be regulos, be viršininkų,
1 ti valdymosi tvarką. į Dvasiškija į kur savo gyvenimo pavyz

džiu liudys pasauliui Kristų 
Vyskupai neturės savo rū- ir jo skelbtąjį mokslą. Iki 

mų, pastovios kanceliarijos, šiol vienuolijų sukaupti tur- 
nes jie bus nuolatiniai savo tai. ištaigingi vienuolynai 
vyskupijos parapijų laikyto- bus atiduoti vargšams gy- 
jai. Sumažėjus kunigų skai- venti arba kitiems bendruo- 
čiui, dažnai vyskupai talkins menės reikalams. Tokio tipo 
klebonams parapijose. ' j vienuolių bus nedaug“. 

Kunigu bus vis mažiau ir J
mažiau.. Jie bus ir kitaip pa-’ Ižpažintis
ruošti:

„Kunigai*bus mokomi so-; 2000 metais nebus panai- 
eialiniu mokslų, marksizmo, kinta, bet pakeis formą, 
evoliucionizmo, masių psi-1 „Kadangi jau pasikeitė 
chologijos. psichoanalizės,: Dievo supratimas— Dievas

ne kryptimi.

Popiežius

Jo neberinks vie kardi-plačiai paplitusi pasaulio Roįaj užsi(|arę Vatikano rū-inuomone tuo reikalu atneš - - -
vaisių. Tai neatsitiks per 
vieną naktį, bet galų gale 
Kremliaus valdovai pripa
žins, kad atėjo laikas atsisa-
kvti valdžios, kurią jie 
glemžė Rytų Europoje.

pa-

Šitokių minčių pareikšta
i tame straipsnyje.

Toks šiandien retai viešai 
girdimas tiesos žodis, pasa
kytas visam kontinente pla
čiausiai skaitomo žurnalo, 

Į yra nepaprastos vertės. Į š j 
Beveik ->0 metų praėjo. ! straipsnį turėtų atkreipti dė- 

! nai Ry tų Europos mažosios mesj įr mūsų veiksniai bei 
p aisty bes neteko nepriklau- j plačioji visuomenė ir bent 

Apie tai labai gražų veda- j ^pnybės, o pasaulio galybės , laiškeliu padėkoti šiam gar- 
Į mąji kovo 29 d. parašė US lA* Sl°l nč pirštų nepajudino Įbingam straipsnio autoriui 
News & World Report vvr. ^a^sve^ atstatyti. Hitle-Į jr minėto žurnalo redakto-
redaktorius David Law- ^UI •10? Pas^elbė kaią, bet Į jo adresas yra: 
rence . po karo leido Kremliui už

imti jo vietą.

TAUTŲ APSISPRENDIMO 

TEISĖ

Jis rašo, kad visas pasau
lis pritarė nepriklausomų 
respublikų kūrimui Afriko
je. Europos valstybės atsiža
dėjo turėtos ten kontrolės. 
JAV gerbia Amerikos žemy
nų valstijų nepriklausomu-

Šiandien tos valstybės, 
kuriom seniai turėjo būti 
duota laisvė, tebėra kalina
mos. Pavyzdžiui, Baltijos 
valstybės — Lietuva, Latvi
ja. Estija. Daug jų buvusių

mą, bet Europoj ir Azijoj piliečių ar jų kilmės žmonių 
mažųjų tautų laisvė nesaugi, gyvena JAV-se ir nepaliau- 

Vak
laisva, bet
do Maskvos diktatūra

Mr. David Lawrence, 
Editor

U.S. News & World Report 
2300 N Street 

Washington, D.C. 20037

PAVOGĖ 15,334 

AUTOMOBILIUS

Tai pernai Bostone Įvyk-r,. . .. ,. ja šaukti pagalbos tom trim lai pernai Bostone jvyk-
ti ' p >ialK Itn, valstybėm. -Jos buvo nepri- dytų automobilių vagysčių
bet Ry.ų Europą vai-!p skaičius. Per 10 metų tasklausomos nuo 1918

pasaulinio 
jas Įjungė Į Sovie-

, . . ....... A ., . tu Sąjungą, o Lenkiją. Čeko-
kun ir im šiol bu\o teikm- ą]0Vakiią, Rytų Vokietiją. 
ma- i Vengriją ir Bulgariją laiko

Kad Bražinskai nebūtų stipriais įyšiais prisirišęs. 
Turkijos ambasadorių Jung- Tautų apsisprendimo prin- 
tinėse Tautose Haluk Bayu- cipas nebegerbiamas. Jeigu 
len. Ambasadorius sutiko atsitiktinai ir iškeliamas pro- 
Iietuvių pageidavimus per- testo balsas, bet apčiuopia- 
duoti

i Antrojo 
Kremlius

m. Po 
karo skaičius beveik patrigubėjo, 

nes 1961 m. tokių vagysčių 
tebuvo 5,663.

Daugiausia tų vagysčių Į- 
vykdo 15-19 metų jaunuo
liai. Bet pasitaiko ir 9 met- 
tų automobilių vagišių.

Ju pavogtų automobilių 
policija per 2-4 paras suran
da 92G, bet profesionalu i-

perte- 
kti sa

vo likimui. Pagaliau jie bus 
>šę- tikėjimą ir bet

Šventieji

’Tr 2000 metais dar vyks

be to, praktiškų dalyku: i nėra baisus teisėjas, o tik 
kaip vairuoti automobili. į mylintis tėvas, pasikeitė Eu- 
kaip vertinti filmus, kaip or-: charistijos supratimas — ne 
<ranizuoti masinius streikus baisi paslaptis, o sielos mais

tas, pasikeitė nuodėmės ir 
kaltės supratimas, tad turi 

palikti kiekvieno asmenis- keistis ir išpažintis. Apie 
kam apsisprendimui.“ j 2000 metus bus išnykę iš mo- 

„Besirengia i kunigus gy-|ralės kodekso nuodėmės de 
vens mažomis grupėmis, ar ;sexto, o atsiras naujos socia- 
net pavieniui, ir tvarkysis|Lnio pobūdžio: prieš artimo 
bei vald.vsis be jokiu virei-! meilę, prieš teisingumą. Jei 
ninku ir auklėtoju. Studijų, |seniau kaimietis ar darbinin- 
kurias atliks pasaulinėse! kas negalėjo savęs apkaltin- 
mokvklose. dali pašvęsi ti neturėjęs meilės Afrikos 
mokslui, kita dali spoitui ir-ar Azijos badaujantiems, tai 
darbui. Tuo laiku isigys spe-
cialvbe. kuri užtikrintu duo-

ir pan. Dvasiniai dalykai, 
kaip malda, išpažintis, bus

ateity ie toksai trūkumas jau 
bus didelė nuodėmė.“ 

ra. Būsimas kunigas bus pa-j „Kadangi ateityje nuodė- 
skendęs pasaulyje, kad jį Į mė bus vaizduojama ne kaip 
pažintų, juo gyventu. Dėl to f Dievo Įžeidimas, jo įsakymų 
kunigas bus labai retai ma- laužymas, o tik kaip atsisa-
tomas ar randamas bažnv- kvmas bendrauti su Di^vu
čioie. O ir tu bažnyčių liks.ir išsiskyrimas iš Dievo tau-

pazymejo,
prašo siųsti laiškus Turkijos šiol, dės visas pastangas by- padėties klaus
vyriausybei oro paitu (tai lai laimėti, tikėdamasis vi- sprendžiamas, atsižvelgiant f,,,.onos motorti numeriusV'iuos nai- paminklai.“ ' nvks ir vadinamoji "dvasinė
hutų p.giau ,r parankiau): sokeriopos. materialinės ir į teisingumo be, žmonišku- (duoda‘nuvežę į Meksiką ar . "Bus jau išsisprendęs vadovybė“, kuri būdavo at- 

čioms apsispręsti. Kremlius dar kitur. šiandien toks aktualus kuni- liekama išpažinties metu..bei telegramas nurodomu moralinės, paramos iš visų nio 
adresu ir panašaus turinio:; laisvojo pasaulio lietuvių,

dėsnius.
(ELTA)

MMM
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KAS SKAITO BAI*. 

TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEl**'!*

Po Chicagos dangum
Neturime reikalingo vieneto’ patraukė garbės teisman.

1 Teismas bylą sprendė ir pri- 
I Draugo romano premi-1 pažino K. Ališauskui minė

jos įteikimo iškilmes iš Cle- tos knygos autoriaus teises, 
velando buvo atvykęs vyru Tada centro valdyba atsista-
oktetas, kuriam vadovauja tydino.
R. Babickas. Nors jis ir ne Skelbiami rinkimai. Kan- 
toks pajėgus, kaip New Yor- didatais vėl eina beveik tie 
ko vyrai, bet publika juo gė- patys senosios valdybos na- 
rejosi. O mes Chicagoje iki riai. Tai kas čia per pokštas? 
šiol neįstengėme sudaryti Jei garbės teismas jus pri- 
nors kvarteto iš senesnių ar Pažino klvdus ir atsistatvdi- 
jaunesnių dainininkų. Turi
me chorus, net operą, bet 
mažesnių vienetų, kuriuos rau jiems žmonėms 
būtų lengviau pakviesti sce- į da, k° dirbti ? 
noje pasirodyti, neturime. O
jie būtų labai reikalingi.

note, tai kodėl vėl kandida-, 
tuojate? Kodėl neleidžiate:

eiti to

Namų savininkų 

susirinkimas

kusi Lietuvių žurnalistų są
jungos centro valdyba atsi
sakė kandidatuoti. Chicagoj 
esanti revizijos komisija su
tiko vykdyti naujus rinki
mus. Sudaromi kandidatų 
sąrašai, ir netrukus jie bus 
išsiųsti nariams.

Detroito vyrai dirbo daug. 
Garbė jiems. Tikėsime, kad 
ir naujoji valdyba bus veik
li.

Bal. Brazdžionis

ATŽYMĖJO 

DR. J. VALAITI

Imigrantų tarnybos lyga 
Chicagoje kovo 30 d. Cong- 
ress viešbuty iškilmingai pa- 

. geifcė prof. dr. Joną Valaitį,
11 utheran ligoninės patolo-

Tą pačią dieną televizijoj' 
pasirodė Pirmyn choro keli 
talentai, kalbėjo ir pats va
dovas K. Steponavičius.

te
draugijos susirinkimas. Ja

( me kalbėjo 13-tos apylinkės 
Kovo 27 ir 28 dienomis į seniūnas (aldermanas) C. 

Marijos aukšt. mokyklos sa-igtachuk ir 15-tos apylinkės

gą. kaip pasižymėjusį naują-
Kovo 19 d. buvo Marąuet-j ate*- 
Parko namu savininkų j p,.of dr Jonas ,Va]aitis

yra veiklus ir lietuvių tarpe. 
Jis yra Altos centro valdybos 
vicepirmininkas, Lietuvių1

Chicagos Cosmopolitan National banko prezidentas Bo- 
nald Magers (viršuj kairėj) pasakoja laikraštininkams 
apie 6-7 mik dol. išeikvojimą, gal būt didžiausią JAV 
banku istorijoje.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo-

ST. PETERSBURG, FLA.

Koncertas klube

Ko vo 14 d. Lietuvių klube
buvo lietuvių liaudies dainų dynas, V. Baravyko. 590 psl. 
koncertas. Muz. P. Lingio apie 30.000 žodžių kaina $6. 
vadovaujamas choras pa
dainavo 12 dainų. Jos skam
bėjo gražiai. Po programos 
kiūto direktorius ir Mazo-

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis. apie

į lienė klubo vardu dirigen- 27,000 ž<»<lžių. 511 psl., kal
tui P. Lingiui įteikė didelę na — $5 Vd 
gėlių puokštę. Vėliau buvo
vapės dirigentui ir chorui, 
o svečiai patys vaišinosi.
Miro Maro motelio savinin- 

! kas ir Ed. Variakojis, ver
tindami choro ir jo dirigen
to pastangas šiame žemės 
kampelyje puoselėti lietu
viška dainą, nuo savęs dar 
pridėjo stipresnio gėrimo, 
kad choristai galėtų pra
plauti išdžiūvusias bumas.

Dainų programos prane
šėja buvo Kamiene, kuri sa
vo pareigas labai gražiai at
liko.

Lietuviškai angliškas žo-
dvna*. Vidaus Peteraičio, ii 
‘aula. daugiau Kaip 30,000 
žodžių. 5S6 psl.. kan-t $7 00.

Ką tik gavome:
Už laisvą lietuvi, parašė 

kun. M. Valadka. 409 pis., 
kaina $5.00.

Mes valdysim pasaulį,
L. Dovydėno atsiminimai, 
du tomai. I tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

Geroji vasara, romanas, 
parašė Česlovas Grincevi- 
čius, 261 psl., kaina $5.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

Mūsų kolonijoje vra ir 
jaunesnio amžiaus ■ vyrų ir j 
moterų. Malonu būtų. kad! 
ir jie, kurie gali dainuoti, įsi
jungtu į chorą.

E.V.

Fondo gautojo pelno pa-’ 
skirstymo komisijos pirmi
ninkas, o taip pat veiklus ir 
socialdemokratų tarpe. I

LAIŠKAS IŠ HAWAJŲ į

Įėję Pirmyn choras pastatė 
operetę šikšnosparnis. Ma
lonu. kad Pirmyn choras at
gijo ir jau turi 45 choristus.

W. Murphy rūpinasi pašto 

ženklu

Jau rašiau, kad per Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo paskelbimo 53 me
tų sukakties minėjimą pa
prašiau kongresmarą W.
Murphy rūpintis, kad Simas 
Kudirka būtų įamžintas 
JAV pašto ženkle. Jis mie
lai sutiko. Dabar jis prane
ša. kad tuo reikalu įteikęs
paštų vyriausiam tvarkyto- .... , .
jui prašymą. į tuviai ir kt.. protestuodami ■ sugrįžęs namo. radau Jūsų

■ prieš sovietų valdžios vyk- laiškuti, kurio raginama mo
jis taip pat rūpinasi, kadi (’onja tautų naikinimą, pike-i keti prenumeratą, nes pa- 

S. Kudirkos vardu būtų pa- tuo ja šokėjus. Spauda, radi-geidaujate mane ir toliau tu- 
vadintas ir Vigilant laivas, i Jas if televizija tai plačiai • rėti skaitytojų tarpe.

' skelbė.
Į Užtikrinu, kad, kol tokie, 

Kada čia taip padarys? kajD aukščiau minėjau, ne
užčiaups man burnos amži- 

Lenkijos vyriausybė žada-nai, nemanau su Keleiviu 
sugrąžinti 7,000 seniau nu- ' skirtis.
savintų bažnyčių ir koply-į
čių buvusiose vokiečių srity- į čia įdedu $25 čekutį. kad 
se. Tikime, kad ir Lietuvoje į laikraštis eitų kaip ėjęs. 
okupantas gal pradės pana
šiai elgtis ir grąžins bažny
čias tiems, kurie jas statė. į džiausius linkėjimus,
Gal ir Chicagoj kard. Cody! Jūsų
atiduos lietuvių savivaldai!

A. Jenkins 
* * »

Ateina nauji talentai

Mes jų laukiame ir sulau
kę džiaugiamės, čia turime 
fotografijos srities žymų ta
lentą — jėzuitą Kezį, kurio 
nuotraukų ir filmų paroda 
yra Jaunimo centre.

Buv. Lietuvos operos so
listė Iz. Motekaitienė. kuri 
ilens metus turi čia savo stu
diją, kovo 20 d. pristatė 3 
lietuvaites studentų vertini
mo komisijai Chicagos dai
lės meno rūmuose. Tai Auš
ra Baronaitytė, Vilija Kere- 
lytė ir Dalia Petreikytė.

Yra Chicagoje ir daugiau 
studijų. Ir ten yra naujų ta
lentų. Kita proga ir juos pa
minėsime.

Geras pasiūlymas

Šen. Pranas Savickas įne
šė mūsų valstijos senatan į- 
statymo sumanymą atsi
klausti žmonių, ar jie nori 
savo apylinkėje pigių butų 
namu. Paremkime senatorių 
Savicką.

Bereikalingas triukšmas

Keleivy pirmiausia per
skaičiau žinią, kad atsistaty
dino Veteranu S-gos Ramo-i jis buvęs neičiau išleistas, 
vės centro valdyba. Mes čia ' Ar negalėtu kuri nors mū- 
Chicagoje nieko apie tai ne- , su orjranizaHia surengti nu
buvome girdėję. įsitikima su Ri^e’-manu*’ Ido-

! mu būtu jo^pasiklausvti.
Reikalas toks. Pulk. K. i 

Ališauskas parašė knygą Bus 
’’Kovos dėl Lietuvos nepri-

kun. F. Lawlor.. Vėliau
atvvko ir dabartinio mero •/
Daley varžovas Fredman. 
Jis rodė didelį mums palan
kumą. bet, 'jeigu ir tikėti 
čo nuoširdumu, vargu jis at- j
stos Daley, kuris pei 16 me- Gobiamieji keleiviečiai. 
tų miestui yra daug gero pa- j

Kas kaltas?
daręs. Prieš dvi savaites man te- 

j ko atsigulti ligoninėj ant 
dalyviai pa-! kietos lentos. Trys specialis- 

sigedo, kad nebuvo atėjęs tai jr pustuzinis slaugių, visi
Susirinkimo

nė vienas demokratas. (gal, kaduzsinsę burnas 
neatpažintum?). mane už- 

Jiems neduoda ramybės į migdė, ir ką jie man darė 
per 6 valandas, nieko nema
čiau ir iki šiol nežinau.

Vokietijos pirmoji televi
zijos programa kovo 20 d. 
norėjo išryškinti, kodėl 21 
metų jaunuolis Šarūnas Ver

PRAŠO ŽINIŲ APIE 

SOVIETŲ VYKDOMĄ 

TAUTŲ NAIKINIMĄ

Kaip jau buvo

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS i labiau pablogėjo.
Pradžios mokykloje Šarū- j 

nas vaizdavo amerikoną. Jis 1 
vilkėjo baitus amerikoniš-' 
kus marškinius (berods Bal
fo). gyveno iliuzijomis, no- spaudoje, Lietuvos Tylimo

sėlis turėjo kalėti 18 mene- rėjc kaip nors pasprukti iš Institutas numato išleisti 
šių. Tuo reikalu buvo ap-į barnių aplinkos Draugų ne-: studiją apie sovietų bei na-

Po Ameriką važinėjasi iš 
Omsko atvykęs sovietinių 
šokėjų sambūris. Žydai, lie-

cių genocidą Lietuvoje. Tam 
darbui reikia turėti įmano-

Iš ligoninės tik šiandien

Priimkite mūsų nuošir-

Šv. Kazimiero kapines?

Dėl įų jau kelinti metai i PS. Iš laiško atrodo, kad. JŲ Jaa
kovojama. Jos vertos 38 mil. i drg. A. Jenkins nėra prara- 
dolerių. Kardinolas būtų jas dęs humoro. Tai reiškia, kad
tyliai į savo kišenę įsidėjęs, 
jeigu lietuviai nebūtų pakė
lę tokio didelio triukšmo.

Būtų labai įdomu

Žvdai privertė Kremlių 
daugiau žydu išleisti išva
žiuot1'. Jau vra išvažiavusiu 
ir iš Lietuvos bei kitu Pabal
tijo valstybių, štai Leonidai 
Rieermanas. atvykęs i Chi- 
caea, tūkstančiams žmonių 
pana=akoio. kas dedasi už 
Geležinės uždangos. Jis pa- 

j žymėjo, kad laisvojo pasau- 
į b’o žmonbi demonstracijos 
turi dideli atgarsį tenai. Dėl 
žvdu smarkios reak^iios il

tie užrištomis burnomis spe
cialistai yra grąžinę ir svei
katos, ir geros nuotaikos, ir 

į dabar jis vėl galės džiaugtis 
gyvenimu ir dar ilgai ramiai 
savo d arže auginti lietuviš
kas daržoves.

Nuoširdus ačiū 
ir už čeki.

už laišką

Red.

DETROIT, MICH. . 

”Ne kiekvienas Sibire šoka*

klausomybės“. Valdyba jam 
šitos teisės nepripažino ir

žumal'«6i vadovybės 
rinkimai

klausinėti jo draugai, moti- ,turėjo, 
na, sesuo, mokytojai, meist
rai ir jo draugė. Mums šis į-, Motinos rūpesčiu jis buvo mai daugiau davinių. Ypač 
vykis įdomus tuo, kad jame pasiųstas į Vasario 16 gim- trūksta gerai dokumentuo- 
figuruoja lietuvis ir kad į naziją. Apie tą Šarūno gy-, tos medžiagos apie sovietų 
ekrano šviesą pateko viena venimo laikotarpį televizijoj genocidą 1944-1953 metų 
iš Vokietijos lietuvių sočia- aiškino mokytojas kun. J. laikotarpy tiek pačioje Lie
jinių problemų, apie kurias Dėdinas. Jo žodžiais, šarū- tuvoje, tiek Sibiro koncent- 
dėl gėdos tylima. ' nas buvo gabus mokinys, bet racijos stovyklose.

i labai vienišas. Jo geriausi; Ka.d ir nedaug, bet yra at- 
Šarūnas gimė 1950 metais draugai buvo gyvuliai ir vykusių į laisvąjį pasaulį 

Miunchene, Lietuvių pabė- paukščiai, kuriuos jis augi- tiek buvusių Sibire, tiek ir iš 
gėlių šeimoje. Gyveno bara- no gimnazijos parke. Jam okupuotos Lietuvos žmonių, 
kuose. Jų aplinka nebuvo buvo didelis smūgis, kai tuos Visi prašomi atsiųsti Lie- 
patraukli. Vienas Šarūno paukščius kiti nužudė. Nors tuvos Tyrimo Institutui žinių 
draugų papasakojo, kaip Šarūnas buvo gabus, bet ne- apie sovietų vykdvta geno-

Versmės ir verpetai, aki-
! mirkų - straipsnių rinkinys 

skelbta i praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl.. kai
na $5.00.

Laumė Daumė, eiliuota 
pasaka vaikams, gausiai į- 
liustruota. parašė Stasė Pe
tersonienė, 63 psl., kai
na $4.00.

Knygos 
j aunimu;

ŠAUNUS PENKETUKAS, 
premijuota, gražiai išleista

vieną rytą tuose barakuose ?imokė. todėl turėjo apleisti cidą (žmonių naikinimą) o- apysaka, tinka mokykliriam 
lenkui kirviu perskelta gal- gimnaziją be vidurinio išsi- kupuotoje Lietuvoje, Sibire jaunimui, parašė J. švaistas, 
va. Žmogus su tokia galva lavinimo atestato. ar kitose Rusijos vietose. į kaina $3.
išeulėio visa rakti tik kita ... , 1 Prašoma pateikti kankin-išgulėjo vis? , aKti, u.ą, Sarunas pnzo , Mlunche- tų ar nuž^ytų asmenų: NARDŽĮO PULKAS, apsa-

a) vaidus bei pavardes, b) ‘ kymėįiai, paraše Bale 
jei žinoma, jų amžių, c) jei.

n-tą buvo nuvežtas į ligoni- na ybUna -au blR0 apgigy_ 
Pasveiko. daoar \aiks- venusj pigiųjų butų namuo- 

cioja nuplikęs su kirvio smū- ?(? £ kambarių bute. Jis pra- 
gio žaizdos pėdsakais. , dėio mokvtis fotogfafo a-

. . . . . mato, kuriam jis nei gabu-Apie girtavimą ir mirty- m<) . norQ . s
nes barakuose nėra ka ir be- ,,s >u m(,.^

! ru ir kitais darbininkais ir 
i ten nebegalėjo mokytis.

kalbėti — tai nuolatiniai da-! 
lykai.

Šarūno šeimos gyvenimas 
liūdnas. Tėvas, praradę? gy
venimo tikslą, gėrė

Taria ir nrasidėio jo spar
tus kelia? i nusikaltimus. Jis

Vaivorytė, 157 psl. 
na 82.0C.

kai-

The Sunday News kovo 
21 d. studentų demonstraci
jos Omsko šokėjų atvykimo! bėti. 
proga aprašyme mini ir jos 
vadovo Roberto Selenio žo
džius: ”Ne kiekvienas Sibire 
šoka. Sibiras yra vieta, kur 
nuo 1941 m. deportuota 
520,000 lietuviu, vieta, kur 
žmonės miršta badu“.

_____  tikslą, gėrė. Sūnui, | n?dirb°’ valkiojosi, užsiau-
motinos siunčiamam, dažnai ?ino ’,2ru? pbaukus, gėrė. Bu- 
reikėdavo tėvo ieškoti ręsto- vO neKar'a baustas už nedi- 
ranuose. Ten ii suradęs, ne- de1ius. nusikaltimus. Paea- 
galėio greitai išeiti, nes tė- bau 11? Frankfurte surado
vas jam Gundydavo“ alaus. enPT0 el{resl° mergaičių, 

i kurios‘n 'aikė. maitino irap- 
Tėvas. grįžęs namo, nore- rengė. Jis bm’O sučiuptas 

davo meilikautis su žmona, kain prostitučių išlaikvtoias 
bet, šiai atsisakius, prasidė- h- nubaltas 18 mėnesiu ka- 
davo barniai ir muštynės. 1Af’. Kalėjime jis neleido nu-
Kadangi gyveno susigrūdę, kirpti savo ilgu niauk-’, to- 
vaikai visa tai turėdavo ste- ^ė’ turėio nuogas sėdėti ce-

Kie raudamas tik kavos ir 
i dunnos.

įmanoma, ir jų profesiją, d) 
iš kur jie kilę, e) jų kanki
nimo ar nužudymo vietą bei 
datą. Būtu naudinga gauti 
ir nuotraukų. Jei kuriose 
nors vietose buvo įvykdytos 
masinės žudynės, prašoma 
pateikti skaičius — vyrų, 
moterų, vaikų.

Nenorintieū nurodyti sa
vo. kaip liudininko, pavar-i 
dės prušiimi anie tai pažy- MItRKLYS, A. 
met,. Tuo atyeąi bus panau- g ka ,s() 
doti jų pateiktieji duome- 
nys. |

Giminės pas kuriuos yra fiINTAKO takais, j. Na 
atvvkusiu buvusiu tremtinių ei,graš(-.jai. da(Mr
ar asmenų iš okupuotos Lie
tuvos. prašomi talkininkau
ti — tiems atvvkusiems pa
dėti aprašyti buvusius geno
cido ivykius.

KREGŽDUTĖ, I dalis 
dovėlis). parašė A.
kūnas.
$2.75.

(va-
Rin-

119 psl., kaina

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 psl., kaina $3.60.

Giedriaus 
psl. kai- 
..... $1.80.

kaina $1.80

Lokiai turi silpnas akis, 
b et-labai gerą klausą ir uos*

Trejus metus Detroite vei- lę.

Vieną tragišką nuotykį 
papasakojo pats Šarūnas.
Kartą po barnių tėvas išsiė- kėjo. kalėiimas smarkiai 
mė kišeninį peiliuką ir, pri- paveikė. Jis. atrodo, supra- 
dėjęs ii prie motinos gerk- to. kad savo elgesiu sugadi- 
lės, norėjo ją papiauti. ša- no visa savo jaunystę. Moti- 
rūnas, gelbėdamas motiną, na aiškina, kad jis pasidaręs 
atsinešė
peily

, Šarūno santykiai su tėvu dar; Romas E. Šileris

Kaip iš paskutinio pasi
kalbėjimo su Šarūnu paaiš-

Visus aprašvmus. liudiji
mus prašoma siųsti adresu:
Lithuanian Research Insti
tute,

28 W. 57th St.
New York. N.Y. 10019, 

USA

tracijų. 64 psl..
ŽATŽARAS, D. čibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems. Ados Sutkuvienės 
iliustracijos; 21 puslapis.
kaina .................. $1.50.

jJNTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka. 24 psl.
kaina .......................... $1-

fa pati anglų kalba. ..$.1. 
Skaid-ytė, Balęs Vaivo

rykštė? 5 scenos vaizdeliai. 
Institutas turi specialių kaina $2.

ilga duonai riekti tvarkingas ir dabar rašąs ro- anketų, kuriomis gnlima pa- ■ Jonukas kėliau ia, pasaka, 
?a liko gyva. bet maną. ; sinaudoti. > pagal Kanannickienę paraše

(E) ; Jonas Valaitis, kaina $1.50,



Puslapis ketvirtas Nr. 13. 1971 m. kovo 30 d.

Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

KOMUNISTU VADAS 
BARĖ LATVIUS

autoriaus, liudija apie jau
nimo dvasini bei mąstymo 

' skurdumą.
Sovietų Sąjungos komu-

nistų partijos laikraštis' Tačiau, kui gludi to dva- 
Pravda išspausdino Latvijos! simo skui durno šaknys,. zi- 
komunistu partijos pirmojo n?ma’ nepasakoma. Tas jau- 
sekretoriaus Augusto Vossoinimas- su b anzistonais, ne-
partijos suvažiavime pasa
kytos kalbos santrauką. Vos- 
sas rašo, kad yra žmonių, 
kurie priešinasi didelių Įmo
nių statyboms dėl to, kad 
joms aptarnauti reikės Įvež
ti nelatvių darbininkų iš ki
tur.

Kliūva ir latviu emigran
tams Vakaruose. -Jie, girdi, 
naudoją visokias priemones 
kyliui tarp latviu ir rusų i- 
varyti.

Vossas sako. kad reikią 
skirti didelio dėmesio ry
šiams su didžiąja rusų tauta 
stiprinti. Komunistinė staty
ba reikalaujanti tampriausio 
Sovietų S-gos tautų politi-

noru lankyti ypatingai vei
kalus su propagandos šū
kiais. polinkiu skaityti va
kariečių knygas — atrodo, 
tuo būdu kelia maištą kaip 
tik prieš skurdžią, agitaci
jos -persunktą aplinką. Tai 
kaip tik kelia nerimą parti
joje, nes ir „Komj. Tiesa“ 
pripažįsta, kad kultūros lo
biais nesinaudoja '"nemaža 
jaunimo dalis“. Dėl to jau 
numatyta visa eilė straips
nių ir laiškų.* * *

Paauglių auklėjimo, jų el- 
klausimai vis tebe- 

kvaršina ne tik Vilniaus, ki
tų miestų spaudos, bet ir 
mokyklų, teisingumo Įstaigų į 
galvas. Kaip tuos paauglius'

gesio

Pietų Vietnamo kariai laukia, kada juos paims helikop
teriai išvežti iš Laoso. Dabar vietnamiečiai jau apleido 
Laosą. Tas žygis labai nevienodai vertinamas.

Netekome gero draugo
riuomenę. Revoliucijos me- 

i tu įsijungė į Estijos laisvės 
Kovo 12 d. Londone mirė kovotojus, o nuo 1919 m.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome

būtų atstatyta. A. Tormai 
pavyko išsaugoti Estijos pa-J 
siuntinybės namus, kuriuose, 
ir šiandien yra ta pasiunti
nybė. Jam taip pat pavyko 
iškovoti, kad Estijos preky
bos laivynas nebūtų atiduo-gjas mQsų žinomų 
as rusams. Baltijos \ aisty- įmonių gyvai parašytas at

siminimų knygas:
ta
bių aukso fondų likimas, de
ja, buvo vienodas.

Šalia didelių gabumų di
plomatinėje srityje, A. Tor- 
ma pasižymėjo ir muzikoje.
Per ilgus metus jis dirigavo 
estų chorui ir jam diriguoda
mas per Estijos nepriklauso
mybės šventę vasario 27 d. 
gavo šiidies smūgį, nuo ku-Į nimų II-sis 
rio ir mirė po dviejų savai
čių ligoninėje. Tie lietuviai, 
ktirie gyveno Londone ka- 
įo metu. prisimena, kaip A.
Torma lietuvių draugijoje 
grodavo ir dainuodavo lietu
vių tautines dainas, kurias 
buvo išmokęs gyvendamas 
Kaune.

A. Tormos prisirišimas 
prie lietuvių tautos-buvo ne
paprastas. Jis domėjosi, kas 
vyksta Lietuvoje, ir iš visos 
širdies norėjo lietuvių tautai 
gero. Vos prieš mėnesį, per 
Vasario 16-sios minėjimą 
Lietuvių namuose, jis buvo 
sveikas, nors gal ir prislėg
tas,* kad šį kartą at.jo pasi 
lietuvius be savo žmonos, ’ 
kuri mirė praeitą vasarą. Pa- 

man apie savo

Ar skaitytos?
Aitvarai Jurgioir gir.a,

G baudos romanas iš partiza
nų veiklos. 254 psl., kaina 
$4.50.

Nuo krivūles iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove-

GRįZlMAS J LAISVĘ,' lės, 263 psl., kaina minkštais 
Stefanijos Rūkienės atsimi- • viršeliais $3.00, kietais $3.50

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

tomas, kaina 
kietais viršeliais $6.00. Mūsų mažoji sesuo, Anta

no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00.

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl.. įrišta, kaina $7.0v.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių. parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.
- Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52. psl., kai
na $1.00.

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

PASKUTINIS POSĖDIS
Juozo Audėno atsiminimai 
227 psl., kaina........... $4.00
KONTRŽVALGYBA LIE 

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 224 psl.. kaina 
$2.50.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas, 272 psl., kaina kietais 

.. •••••••...•• $ o. 7o,
ATSIMINIMAI IR MIN-

MIRĖ AUG. TORMA
nio, ekonominio ir kultūrinio j apsaugoti nuo nusikaltimų, 
bendradarbiavimo, — sako i vakarietiškos muzikos bei
Vossas. į kitų pomėgių, kaip juos su- Estijos nepaprastas pasiun-, kaip karininkas pradėjo di-,AU" '.nn?)J

i . • t i.- -i tinvs ir įgaliotas ministras plomatinę karjerą.. Jis buvo į ®aKoJ° JĮS . , -domint, kultūros ap.-a.sko- D į,.itanif-e Augustas Tol, į,masis Estijos karo atta? jaunas d.enas Parnu g.m„a- viršeliais 
nūs. svarbiausia, kaip juos askutillis BaItfjos vals. Kaune. Lietuvos laikino- ' ?V°Je’ ka-da «?a! ,buV0 T"'
Tai klausimai, kuriuos iš JJ1'; t0 'anf° dlPIomata“ J«j.0’'1'1 T ,‘a; ‘ vo mokoma estu kalbos. Jis!TYS- Kazi° Griniaus, I to
dalies švaistė Vilniuje vasa- “e. k‘?k seniau mirus 1923 m Pe . ą= laiką ge ai !aimingesAis, jo gim-
no men. vidurv susirinkę iMsiunumui . - i naziios direktorius leido
jaunimo, valdžios, prokura- ®U1 11 P11(:s Lie-, neuzmnso įgi pa mn les. ■ gjmnazjstams mGkytis savo
tūros (draugė Krestinina...) ^ų-riu^asiuntinvl' Griž§s i TaIin^ A- Torma < kalbos\ Kalbėjome ir apie
ir kt. atstovai. ' Komj. Tie- veikalus dabar tvarkvs buvo kuri laiką užsienio rei- estų laisvės kovas, kurias ir 

lipa" iškėlė kaĮkurias būdin- - 'kalų ministro pavaduotojas man teko matyti, nes tuo

Šia proga verta priminti, i 
kad Latvijoje latviai besu-i 
daro jau tik 60'i visų gy-į 
ventojų, kad rusų joje jau 
yra 30'r. Gyventojų prie-j 
auglio požiūriu Latvija yra 
paskutinėje vietoje, o miri 
mų — pirmoje.

Per paskutiniuosius
metu daugiau gimė negu '^snes to pasitarimo mintis. Charge d'Affaires titulu jau- ir nuolatinis Estijos delega- laiku teko gyventi Estijoje. . J' - - a i j • • * "nacni rlinlnmotoi T onirio j m j . rv • __ _ • a rTi,z\ lnilm Vedline’ ionm'moomirė 114,000, o per tą pati
laiką iš „didžiosios tėvynės“ ! . Kuras Įdomesnių įeiškj- 
Latvijon atvažiavo 158,000.1 nlu 
V
jy
!"• C Vi Vii V *t*V V iW,i TV* T VZ VV » vnėję bus mažuma. Dėl to tik-’'0-Kigijęs sirecialybę. opa-

i grindinė masė atėjo tiesiai is Ministras A. Torma buvo 
rieji Latvijos patriotai ir yra > mokyklos suolo. Antra. 36.2 gimęs 1895 m. vasario 19 d. 
susirūpinę, bet komunistų; ,)rocent0 paauglių nusikalti- Studijavo Petrogrado ir Tar- 
vadui dėl to galvos neskau-: pacĮaro tie. kurie dirba...: tu universitetuose teisę, o
da, ir jis is peties smogia _ j Pirmojo pasaulinio karo me
tuos, kurie visaip stengiasi,. J<e]į žodžiai apie jaunimą tu buvo pašauktas į rusų ka- 
kad Latvija paliktų latviška, i jr mena - Vilniaus operos-ba-'
kad jos gyventojų dauguma į jeĮO teaų-e ar filharmonijoje 

tematyti mergaitės, mergi
nos, vedusiųjų poros. Ber- 
niukai tuo metu - gatvėje jr Pa i8o 
ar dar kažkur. 1

1,970 metais Lietuvos

nesni diplomatai. Laukia- tas Tautų Sąjungoje Zene- Tuo laiku Estijos jaunimas, 
ma, kad Britanijos vyriausy-į voje per paskutinius 36 studentija, su jais kartu ir 
bė netrukus pripažins tokį metus jis buvo Estijos pa- jaunas Torma iškovojo sa- i

butu latviai.

JAUNIMAS KELIA 

RŪPESČIU

Petro Paltaroko, Algio Pet
ruševičiaus, Prano Skeiverio 
ir Paugaičio. 1969 m. gruo-

Šalia kitų neigiamybių, i 
okup. Lietuvos spauda pa
staruoju metu labiau susi-

Apie ka kalbama kom jau 
nimo susirinkimuose? Apie1

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

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

Gyvulių ūkis. George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl., kaina $1.00.

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

mas, 300 psl., kaina ...... $2
ATSIMINIMAI IR MIN 

TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas, 336 psl. kaina $5.

SIAUBINGOS DIENOS 
1944-1850 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa ( 
činskas; 273 pusi. kaina $3 §15.00.

LIETUVA BUDO, Stepo* ■ Tiesiant

Numizmatika, paraše Jo
nas Karys, 340 psl. kaina —

Lietuvos

psi., Kai-. 
..... $2.00!

pergy
ojo pasaulinio---------- , .

tus ir sovietų invaziją į jo patiankas bu s o _ pati įotiz- Ino Kaino, 480 
tėvynę ir kaimyninius Balti- rnas’ ant rankom es juosta ir na
jos kraštus. • ,ankoje šautuvas.

Augustui Tormai mirus, 
nustojo gabaus ir pa-

Tuo tragišku laikotarpiu :
A. Torma buvo labai susi-į 
diaugavęs su mūsų ministru! risyentusio diplomato, o lie- 
Balučiu. Jie susitikdavo ir į tuviai nuoširdaus draugo.
tardavosi visais mūsų kraš
tus liečiančiais klausimais. 
O tokiu reikalu buvo bėga- 
lės: reikėjo apsaugoti Balti-

j džio 18 d. stovyklos Potmo-' jos valstybių turtą Vakaruo- 
5 je pastate nr. 17 pasikorė se nuo sovietų kėsinimosi
Juozas Lankauskas, iškalė- nusavinti, reikėjo rūpinti: 

.... Į jęs 19 metų. Jis tuo metu bu- i kad Vakaru valstybės nenri- 
, . , . nano moKocio mokenmą, v0 -g metu amžiaus. Praneš- i pažintu Baltijos valstybių

rūpinusi jaunimo laisvalai- gamybos nesklandumus ir ta ir a|)ie k:ito Iietuvio> aimu. i užgl.obįm„. Pagaiiau reįkėjo 
kiu. Romj. Tiesoje kom- pan. Apie gamta. groz;. ro-j sjo 19(12 m Jono stankevi. l kas nors da,.yt? kad Ba!ti,įs 

j čiaus mirtį. j valstybių nepriklausomybėmantiką, meną — labai re
tai.

(ELTA)
jaunimo pareigūnas Žaliaus
kas nusiskundžia, kad Vil
niuje gyvenąs jaunimas ma
žai domisi teatrais, kinais, 
spauda, knyga. Esą. 20 me
tų amžiaus jaunuolių tarpe, 
dažnai gali išgirsti kalbant:
„išgėriau“, „neprisimenu 
kaip grįžau į namus“. Krei- . .

dėmėsi jaunimas, gau- 1 os specialisto, neseniai at
lankas kavines ar gat- šventusio 80 m. gimimo su- 

tranzistoii- • kakti, Pauliaus Galaunės

DAILĖS IR KULTŪROS 
BARUOSE

Vagos leidykla Vilniuje 
išleido muziejininko, meno-

DIENOJANT, Kipro Bie- PATARIAMA ĮSIGYTI 
anio, 464 psl., kaina....$2.00 j šiag R Bar-no knygag;

pia 
šiai
vėje vaikštąs su 
niais radijo aparatais.

Elta iš kitų. italų bei bri- 
į tų šaltinių, jau buvo paskel
busi žinią apie Potmoje pasi
korusį lietuvį, tik anksčiau 
nebuvo žinoma jo pavardė.

(E)

įamžino T. Ivanauska

Valdžia nutarė šitaip į- 
"Dailės ir kultūros}amžinti žymiojo zoologo Ta

baluose". Tai P. Galaunės’do Ivanausko atminimą: jo 
1912-1968 m. rašyti svai bes- j vardu pavadinti Kauno zoo- 
nieji straipsniai, apimantys! logijos muziejų, ant jo kape ' 
įvairias Lietuvos kultūrinio j Tabariškių kapinėse pasta-’ 
gyvenimo sritis. Pabaigoje;tyti paminklą, Kaune prie! 
išspausdinta išsami P. Gaunamo Janonio gatvėj nr. 9, 
Iaunės raštų bibliografija. ' kur T. Ivanauskas gyveno.

(E) į prikalti memorialinę lentą. 

Lietuviai vergų stovykloje ’ Pagerbė V. Kuprevičių

knygą 
b

Keliamas klausimas: ko
dėl Vilniaus teatrų salės 
dažnai būna pustuštės, ypač 
operos ir baleto teatro? Pa
sirodo. kad. apklausinėjus 
250 Vilniaus jaunuolių. 85 
net kelio nežino Į operos ir 
baleto teatrą...

į
t

Dar paaiškėjo, kad jauni-'
mas linkęs pažiūrėti detek- Italijoje Romoj veikianti Kaune gyvenančiam kom-; 
tyvinį filmą, paskaityti kny- FERT spaudos agentūra pa- pozitoriui Viktorui Kuprevi- 
gą apie tris muškietininkus. * naudojo Eita-Press informa- čiui sausio 30 d. sukako 70 Į 
Jaunimas, paklausias, kaip ei jas apie lietuvius Potmos metų. Ta proga jam suteik- 
jis vertina teatro pastatymą, stovykloje. Agentūra pa- tas nusipelniusio meno vel
ti umpai atsako: patiko, ne- skelbė šias lietuvių kalinių kėjo vardas ir surengtas jo 
patiko. Tai. nasak laiško, pavardes: Balio Gajausko; kūrinių koncertas.

Ed Sullivanas nutraukia savo 
televizijos programą, kurią iis 
turėjo 23 metus. Viršuje jis 
1950 metais. <> apačioje dabar 0

J. Vilčinskas

ATSISAKĖ 25,000 

KUNIGŲ

JAV kunigų taiybų fede
racijos, kuri jungia 60% 
JAV Romos katalikų kuni
gų, gen. sekretorius kun. W. 
F. Granev sako. kad nuo 
1963 metų iš 540,000 pasau
ly esančių kunigų 25,000 at
sisakė kunigystės.

JAV-se vienas iš keturių 
kunigų yra nepatenkintas 
bažnyčios griežta tvarka ir 
todėl galvoja apie kunigys
tės metimą.

Paul McCartney su žmona. Jis 
gavo Grainnn premiją už kūt
vėlų daina "Let lt IU-

PENKTIEJI METAI, Kip. Tūboto gaidžio 
ro Bielinio, 592 puslapiai, i premijuotas romanas 
kaina ....................... $2.00 ; psl., kaina minkštais virše-

NEPRIKLAUSOMYBĖS Piai.s .ki.etais . 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus !At%t,ktiniai sy3lhkimai» 
atsiminimų (1918-1940) V mmksiais vir"
tomas, 295 psl., kietais vir-*;eiai& •
šeliais kaina $3.75.

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
FUVĄ ATSTATANT, Ra- i 

polo Skipičio, 440 puslapių 
kaina ...............................$5.1

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R. Skipičio atsimi- į 
nimų II tomas, 476 psl., kai- j 
na $7.00.

metai,
. 438

Ar buvo-visuotinis tvanas, 
64 psl.. kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas. $0 psl., kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai,

igirio mušis, parašė dr.

GYVENIMO VINGIAIS 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl., kaina .. $3.50

Prisiminimų fragmentai,' Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
parašė Kazys Musteikis, 126' Ps^- karna 50 centu, 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.15.

ŽaL

Socializmas ir religija, E. 
J Vanderveide, 24 psl., kaina

10 centų.
Demokratinio socializmo 

pradai, (S Kairio ivadas), 
64

SIAURUOJU TAKELIU 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl. 
kaina .........  $2

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė 
lės Liūdžiuvienės, 88 psl. 
kaina ............................... $1

KĄ LAUMES LĖM£
(apie Salomėją Nėr j), Pet 
-Onelės Orintaitės, 234 psl. 
taina ................................ $3

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi- kaina z5 centai 
nimai iš Antrojo pasaulinio Atskirai sudėjus, jų kaina 

. karo laikų Europoje, 127 $3.05, bet visos kaitų par- 
I psl., kaina $2.00. i duodamos ud $2.

psl.. kaina 0 centų.
Tavo kelias

(Leono Bliumo), 
kaina 25 centai.

kelias Į socializmą, 
35 psl.,

Socu’.izmo teorija, (M. 
Fišerio ), 74 psl.. kaina25 et.

Socialdemokratija ir ko-
( K. Kauskio), 47munizmas

iMiaaa|iMaa|aaaaiaaaaifl|i||M|M|||||
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Puslapis penktas

i r>-raSlMilbčiimas !I

pJaikio sa Tėvu

— Tai kaip reikėtų sakv
ti?

— Rašyti ir sakvti reikėtų 
Chinija, bet lietuviai varto
ja garsą „k“ dėl to. kad 
’ch“ garso mūsų kalboje nė
ra. i

— Bet

Lietuva pasaulio audroje
Trumpas Lietuvos nepri- sąlygas: 

klausomybės laikotarpis 
. tarptautiniame valstybių 

pasakyk, kaip at-J vardyne paliko amžina at-1 • • • O J * * *

mos Įsijungti Sovietų Vokie- KOMUNISTŲ KONGRESE
tijai, Vengrijai, Lenkijai.
Rumunijai ir kt., nors Stali
no pastangomis jau 1919 m. 
buvo Įvestas SSSR pavadi- 

Ukraina. Lenkija. Lietuva, nim^s, kuris reiškė visos ei-
visa Latvija, Estija. Suomi- ^s komunistinių valstybių resas, Į kui Į atvyks 5.000 at- 
ja; Turkija Lut i gauti Už-' sąjungą. Tas rodo. kad jau stovų, o bus dar ir užsienio

nepriklausomos

NEBUS STAIGMENŲ

Kovo 30 d. Maskvoje su
sirenka Sovietų S-gos komu
nistų partijos 24-tasis kong-

sirado vaidas Chinija.’ Įminimą, o tragiškas Lietu- kaukazi su Karšo. Ardaha-j Stalinas svajojo apie komunistų delegacijų.
— Seniau, tėve, tas kraš-! vos likimas daugeliui diplo- mo ir Baku miestais; be to,(^vietini imperializmą. Le- jam ruošiamasi jau iš

tas vadinosi visaip: Sin, i matų ir žurnalistų davė pa-'bolševikai turi sumokėti Vo-|R^as lengvai atsakė Štai i- anksto. 1971-1975 metų eko- 
athai ir Chi-i gi indo netikėti sovietų su- kietijai ir Austrijai 300 mil. nui, nes tai tebuvo taktikos nomįnįs pianas buvo jau pa-Chin. Šiuos, Kath 

nas. Matyt, kad iš to ir pasi
darė. Chinija. Bet patys ki
niečiai ir šiandien tebevar- 

i toja Sin. Amerikiečių spau
da ji vartoja tokiais atve
jais. kaip chino-rusų ginčas, 
rašo: sino-russian contro- 
versy.

— Bet tai neparodo. Mal
ki, kodėl tie dainiai ar kinie
čiai tokie apsileidę, kodėl jie 
nesukilo prieš ruskius se
niau?

— Sukilti jie sukildavo, 
tėve, bet buvo neorganizuo
ti, ir jų sukilimai pasibaig
davo pralaimėjimu. Sukili
mai duodavo tik progos sve
timiems veržtis "tvarkos da
ryti“ ir dar daugiau juos a- 
piplėšti. Juos plėšė ir išnau- 

į dojo ne tik rusai, bet ir kiti:i

tartims, tvirtinimams, užtik- aukso rublių už karo belais- 
linimams, ar net leido nu- vių repatriaciją. Sovietai 
matyti taip pa: ir kitiems taip pat turi sustabdyti ko- 
gresiantį pavojų. Tuo būdu munistinę propagandą Vo- 
nors Lietuva nei a didelė, bet kietijoje ir Austrijoje, ir at
jos smurtiškas užgrobimas sakymui duotos 4S valan- 
ir atviras išprievartavimas dos, o sutartis turi būti pa- 
sovietiškų rinkimų ir teroro sirašyta per tris dienas. 1918 
pagalba iškėlė viešumon m. vasario 24 d. bolševikai 
svarbius tarptautinius klau- pranešė, kad sutinka su ri
simus visoms valstybėms, sais sutarties punktais, ir 
kurie laikas nuo laiko vis iš- sutartis buvo pasirašyta 
kyla visu griežtumu. 1918 m. kovo 3 d.

klausimas. • skelbtas vasario 14 d., viso-
l se respublikose Įvyko komu- 

Antras mūsų didelis kai- nistų konferencijos, kuriose
mynas — Vokietija — taip tas planas aptartas, 
pat išdidžiai žiūrėjo Į mažas į Tose konferencijose nie-
valstvbes, apie ką rašo bu- jęO nepaprasto nenutarta, 
vęs Vokietijos užsienio rei- Perrinkti visi sekretoriai, jų 
kalų ministerijos aukštas tarpe ir Lietuvos. Antanas 
Valdininkas Ernst von Weiz- Sniečkus. Mažai pakeisti ir 
saeckersavo atsiminimuose: kįtj aukštesnieji partijos pa

reigūnai.
SovitĮ inio gyvenimo ste- 

įs
'Net kuklios politinės tei

MAIK1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

1918 m. liepos 6 d. bolše- 
lerio sutarti, be: retas kuris vikams nužudžius Vokieti- 
prisimena Brest - Litovsko jos ambasadorių Maskvoje 
(Lietuvos Brastos) taiką/grafą Mirbachą, jo pareigas 
kuri yra labai Įdomi paly- laikinai ėjo pasiuntinybės 
ginti su vėlesniais Įvykiais, ' sekretorius dr. Kurt Rietz- 

leris, kuris 1915 m. pirmas 
Tuomet Vokietija reikalą- kalbėjosi Berlyne su Hel- 

vo iš Lenino, atsilyginti už fand-Parvus dėl revoliuci- 
| anglai, prancūzai, vokiečiai.Į 5Uteikt4 pagalbą ir diktavo jos Rusijoje.’ Aukšta vietą 
Ibet už visus daugiausia ja.| taikos sąlygas. Kaip žinome, užsienio reiki

T omn-jc buVO

Visi žinome Stalino-Hit-

jponai. Kinija gausiausia tau-| ^ninas buvo vokiečių agen- 
< ta,- su milionais gyventojų.dar m. rugsėjo 
Įbet niekam negalėjo atsi-l^n. Šveicarijoje 
’ spirti.

— Labas rytas, tėve!
— O kodėl jis toks labas?
— Jis labas iš dalies dėl 

to, kad žiema oficialiai jau 
pasibaigė ir dabar turime 
jau pavasari. Ar tėvas to ne
žinai?

— Jes, Maiki, dabar jau! tiko ne dabar.

pasirase
Į dokumentą, kuri perdavė 

— Tai kaip ji pasidarei Neskula, kad. bolševikams 
pykantoje prieš rusus veikia dabai* tokia karinga? Į paėmus valdžią Rusijoje, jie
ekonominis elementas, tai „ .. tuoj pat pasirašys taika su

— Revoliucija ją suce- Vokieti ia. be

i kiniečiu žemės. Bet tai atsi- f .. u 1 , o.t ; ik šiandien apie ją kalba, j 
b Kodėl? Todėl, kad revoliu-'todėl įvykus bolše

t * *
i cijai, jau 191t

ikų revoliu- 
:n. lapkričioir man smagiau po svietą pa-'skriaudos pasidarė jau isto->

sidairyt. Aplankau senus sa-* rinėmis, ir praeiti atitaisvti e/a ’-^ele pi ancuzų tautąį 28 d. paskelbiamos paliau- 
iv ‘ * Įvirsum visos kurevo frentus ir sužinau, apie Į nelengva, 

ką jie kalba. Žinai, kad vi
siems rūpi klausimas, kada 
Amerika susikii*s su Rusija.
Jie teiraujasi, kaip tu rokuo- 
ji. Nu, tai koman, išvirozyk. 
ką tavo galvelė mislina.

— Aš. tėve, nemanau, kad • 
mums būtų toks pavojus.
Tokio karo nenori nei Ame
rika, nei Rusija; jos veda 
net ir derybas, kad galėtų 
nuo tokio pavojaus apsisau
goti.

— Ar negali pasakyt, kaip;

opos. L'j’0Os tarp bolševikų ir vokie- 
valstybės, kurios stengėsi ją j čių. 1917 m. gruodžio 3 d.

derybos,

— Tai tu rokuoji, kad pa
vojaus nėra?

senui tas atsitiko? j'Pači?? buvo su-! prasideda
J tnuskmtos. Rusija yra kitas 

— Tiksliai pasakyti, kada; pavyzdys, Kinija trečias.
pirmutinis rusas peržengė kad ir didelė, gausi tauta,
Kinijos sieną, nelengva, te- bet iki revoliucijos Kinija 
ve, nes tais laikais aiškių šie-; buvo tik skuduras kitiems 
nu ir nebuvo. Rusijos impe- kojas šluostyt. O dabar, per 

į rija veržėsi i rytus per 300 j keletą metų, apsivalė' nuo 
i metų su viršum, užimdama ■ japonų okupacijos, išvijo 
i vis daugiau ir daugiau že- kolonistus ir kalba jau apie 
> mių. Dabar kiniečiai sako.' pasaulio užkariavimą, ga- 
; kad daug tų žemių priklauso ; mįna atomines bombas ir 
Kinijai, ir reikalauja, kad: reikalauja grąžinimo žemių 

kurias Rusijos carai buvo 
pasiglemžę prieš kelis šim-

rusai iš jų pasitrauktų.
— Maik, čia mudu turė-

— Karo pavojus vistiek tume susitarti dėl jų pava- į -us me^
yra. tėve. Karas gali kilti 
tarp Rusijos ir Kinijos.

dinimo. 
čiai“, o

saka:TU 
aš sakau

kinie- 
„čainiai“.

— O dėl ko joms reikėtų! Nu, tai kaip ‘juos vadinti iš 
peštis? Juk abidvi jas valdo! tikrųjų?
komunistai, ar ne? " C

— Tai tiesa, tėve. bet jukĮ niečiai 
konfliktas kyla ne tiek dėl 
komunizmo, kiek dėl nacio
nalizmo. Ir jis giliai Įsišak-

jie tik dabar susiprato7
— O ką reiškia naciona

lizmas?
krašta?

s reikia vadinti ki 
nes jie Kinijos gy-

— Nacionalizmas reiškia 
tautiškumą, tėve. Pavvz-

i — Nu, o kaip bus, Maiki 
jeigu ruskiai atsisakys tas 
žemes grąžinti?

— Aš jau sakiau, tėve, 
kas
ras.

sakiau, 
gali būt. Galės kilti ka-

— Žinai. Maiki. čia gali 
būt labai cekava istorija, a-

ventojai.
— Olrait, tegu būna ki-!, , _ .Je, va, mano pypke jau uz-niečiai. Aie pasakvk. kodėl 

Ko-::geso, tai tunu ugnies paieš- 
oti. Kita savaitę tu man

dėl jie tylėjo tada, kai I Ht/stori ją pabaigsi. Ar pa-
kokai pradėjo brautis į jų.

— Tėvas turėtum žinoti.
Pabaigsiu, tėve.
Nu. tai dabar gudbai.

kės. kurios mums paliko po bėtojams tas duoda pagrin- 
Versalio, buvo dažnai mums; do darvti išvadą, kad ir vi- 
paneigiamos mūsų kaimynų,' sos Sovietų Sąjungos komu- 
Įskaitant dargi Lietuvą“. į ristų kongrese staigmenų 

j nebus: jis pritars Brežnevo- 
Tai jis rašo, turėdamas Kosygino dabar vedamai li- 

galvoje Klaipėda, bet taip nijai ir vėl paliks juos tose 
ir kyšo vokiečio išdidi pažiū-į vietose.
ra, nors atsiminimai rašyti i žinoma, tai nereiškia, kad 
jau po Hitlerio katastrofos,! komunistų tarpe nėra opozi- 

"L x.. ...x cijos. Skirtumų yra didelių,
s,!

kada iš Hitlerio tūkstančio 
metų Trečiojo Reicho teliko

eikalų ministerijo
je dabar užėmė grafas 
Brockdorf-Rantzau, kuris 
kartu su Parvus paruošė pa
grindini planą bolševikų re
voliucijai. Dabar jie už in
vestuotus milionus Leninui 
finansuoti norėjo gauti mil
žinišką procentą. Jiems ge
ra progą davė prasidėjęs Ru
sijoje pilietinis karas, kuris; 
pareikalavo iš Vokietijos! darė planą Rvtų paktui, i 
maisto, karo medžiagos ir, I kuri turėio Įeiti Vokietija, 
svarbiausia, karo patarėjų, Sov. Rusija. Lenkija, Čeko- 
bei instruktorių. Už visa tai Slovakija, Lietuva. Latvija, 
vokiečiai pareikalavo, ir so- Estija, ir Prancūzija garan-

tik jie viešai nepasireiškia,
sąšlavų krūva... Šioje vieto-; nes valdančioji dauguma su- 
ie nesinori nė minėti ponis- • geba juos užslopinti.
kosios Lenkijos politikuo
jančiu pulkininkų grobimo 
politikos, kurie susidėjo net 
su Hitleriu Čekoslovakijai 
likviduoti.

1934 m. rugsėjo mėn. 
Prancūzijos užsienio reikalų

vietai sutiko. 1918 m. rug
pjūčio mėn. pąpiklytii. Breęt- 
Litovsko sutarti: bolševikai 
pasižada sumokėti Vokieti- 
:ai 6 bilionus aukso markių, 
pasižada sudaryti išimtinai 
palankia prekvbos sutarti ir 
’eisti laisvą medžio ekspor
tą.

Vokietijai pralaimėjus ka- 
ą Vakaruose, jos sudaryta 

-utartis su komunistais 1918

taikos
bet Trockis, norėdamas lai
mėti laiko (tikėdamas, kad 
Įvyks revoliucija vokiečių 
kariuomenėje), paskelbia, 
jog taika turi būti ”be anek
sijų ir kontribucijų“, jeigu 
su tuo sutiks Vakarų valsty
bės. Laukiant tų valstybių 
atsakymo, buvo padaryta 
derybų pertrauka nuo 1917;'n. rugpiūčio mėn. paskelbta 
m. gruodžio 25 d. iki 1918 i įgaliojančia, ir tolimesni 
m. sausio 4 d. Vakarai atsi-1 V okietijos-SSSR santykiai 
sakė Trockio pasiūlymą Į vystosi slaptai, ypač artimai 
svarstyti. bendradarbiaujant jų ka

riuomenėms ir karo pramo
nei. Tos sutarties oficialiu 
oanaikinimu pasinaudoda
mi. bolševikai pradėjo karo 
veiksmus prieš Ukrainą. 
Lenkiją, Lietuvą. Latviją 
Estiją ii- kt., bet greitai jų 
jėgos išsisėmė, ir jie buvo 
pi įversti sudaryti taikos su- 

derybas su tartis, pripažįstant tų kraštų 
nepriklausomybę ir valsty- 

! biu sienas.

Vokietija ir Austrija pa
reikalavo, kad Rusija atsisa
kytų Lenkijos. Lietuvos. Uk
rainos, Kuržemės, dalies 
Gudijos. 1918 m. sausio 15 
d. Trockis važiuoja Petro- 
gradan pasitarti su Leninu 
Sausio 28 d. vokiečiai pra
deda atskiras

džiui, Hitleris ir Mussolinis; kad Kinija vra labai sena’ 
ėjo nacionalizmo keliu. Tai. valstybė. Rašytinė jos isto-1 
yra vienos tautos neapykan-1 rija siekia 2205 metus prieš 
ta kitai tautai. Kiniečiai ne-j Kristų. Nuo to laiko tenai 
kenčia rusų, o rusai neken-i viešpatavo Įvairių karalių 
čia kiniečių. Prie tos neapy- dinastijos, ir buvo laikotar- 
kantos prisideda ir rasinis pių, kada jokio valdovo ne- 
antagonizmas, nes kiniečiai buvo. Ir dinastijoms keičian- 
priklauso geltonaiai rasei, tis, keisdavosi krašto pava- 
o rusai — baltajai. Bet svar- dinimai. Pavyzdžiui, viena 
blausias tos neapykantos e- dinastija vadinosi Kathai. 
lementas yra ekonofninis. Iš jos susidarė rusiškas tam 

kraštui pavadinimas Kitai. 
ŠĮ pavadinimą rusai vartoja 

dabar.
— Maiki, aš ir to nesu

prantu.
— Gerai, tėve, aš galiu 

paaiškinti kitais žodžiais/ —O kaip atsirado Čaini 
bet ta: užims truputi daugiau jos vardas?
laiko.

*ir
i

žinomas dainininkas ir trir.iiti-

plenti> — Laiko aš turiu 
Maki, galiu klausyt.

— Gerai, tėve. gerai, 
as sakau kad kiniečiu nea

— Tikras to krašto vai
das dabar vra China. tėve, 

' bet anglai ji taria Čaina. o 
Kai Amerikos lietuviai iš to gar

so daro žargoną Čaini ja.

Ukrainos Taryba, ir, Troc- 
kiui sugrįžus sausio 30 d., 
vokiečių reikalavimai buvę 
žymiai didesni. Vasario 9 d 
vokiečiai pa-kelbia pasira
šytą sutarti su Ukraina ii 

kad bolševiką'

, Lietuva taip pat pasirašė 
J taikos sutartį su SSSR 1920 
į m. liepos 12 d., o vėliau ir 

. Hepuol i mo sutarti, bet. Stali- 
pareiKalauja. kad bolševiką ; no nuomone, tie kraštai esą 
sutarti pripažintų. Vokiečiai. nepriklausomi. 1920
taip pat turi Lietuvos Tary-! m sna;io 10 d gtaiįnas ra. 
bos nutarimą. Trockis neno- "Vadinamų nepriklauso- 
ri pripažinti Baltijos valsty- mų Armėnijos, Gruzijos 
bių ii- reikalauja tuose kraš- i Lenkijos. Suomijos ir kt. va- 
‘uo?e plebiscito. Vasario 10 dinamoji nepriklausomybė 
d. Trockis askelbia ”nei i vra tiktai išorinė apgaulė, 
taika, nei kuras“ šūki. viską kurt nuslepia tų kraštų vy- 
metes vėl išvažiuoja Petro-! riausybių Rieigru jūs man at- 
gradan ir atsisako užsienio'leisite, pavadinant jas vy- 
reikalų komisaro pareigų. : riausybemis) pilną priklau- 

‘omvbe nuo tos ar kitos im-
m. vasario 11 d. Vo-' oerialistų grupės.“ 

i kieti ja vėl pradeda karo/
• veiksmus {iries Rusiją ir vi-j Taip pat verta pastebėti, 
su frontu žygiuoja pirmyn., kad 1920 m. sausio 12 d. 
Leninas vasario 18 d. Įsako j Stalinas parašė laišką Leni- 

! ninkas Louis Armstrong. 70 m/telegrafuoti vokiečiams, kadinui, kritikuodamas Lenino 
amžiaus, kuri buvo ištikęs šir-( priimamos bet kokios tai- "Tautinio ir kolonialiniol 
dies priepuoiis. Dabar jis sveiks- sąlygos bet vokiečiai į klausimo tezes“, nes tame' 
ta lieth Israel ligoninėje New reikalauja Hokumento ir va-'straipsnyje, esą. Lenino ne- 

Į Yorke. sario 22 d pastato naujas! numatyta pereinamos for-
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Buvo laikas, kada ir ko
munistų kongresuose būda
vo atvirai kalbama, bet. atė
jus Stalinui, visi išdrįsusieji 
kitaip negu partijos viršūnė 
pagalvoti, buvo sulikviduoti. 
Todėl kongresuose būdavo 
tik užplojami vadovybės pa- 

ministras Louis Barthou su-; siūlymai ir keliamas Į pa
danges ”tėvas ir mokytojas“ 
Stalinas.

Tik 20-tasis ir 22-rasis 
kongresai 1956 ir 1961 m. 
buvo Įdomūs, nes tem Chruš
čiovas nuvainikavo Staliną. 
23-čiaSis kongresas, jau 
Brežnevui viešpataujant, bu-

tuotų Sov. Rusijos vakarines 
sienas, o Sov. Rusija garan
tuotų Vokietijos rytų sienas.
Iš to plano nieko neišėjo, nes! vo blankus. Toks pat. spe- 
Lenkija ir Vokietija pasisa- jama. būsiąs ir24-tasis: šu
kė prieš toki paktą. Bet Sov. i sirinks, pritars partijos vi- 
Sąjunga 1934 m. rugsėjo 18įdaus ir užsienio politikai ir 
d. Įstojo Tautų Sąjungon. palaimins dabartinę vadovy-

I bę, gal tik su mažomis pasta- 
Laikina jėgų pusiausvyra; bomis, ir toliau "karaliauti“. 

Europoje buvo panaikinta.; Partijoje esantieji skirtumai 
kai 1936 m. balandžio 6 d. bus lyginami už uždarų du-
Vokietija baigė Įrengti su
stiprinimus prie Reino. W. 
S. Churchillis rašė:

rų. partinei masei nedaly
vaujant, nes komunistų par
tijoje nėra demokratijos.

“Baltijos valstybės, Len-įJ^^^5^^^S 
kija ir Čekoslovakija, su ku-j 
ria turi būti sujungtos Jugo-I 
slavija, Rumunija, Austrija1 
Tr kaikurios kitos valstybės, 
vra stipriai paliestos tuo mo
mentu, kada tas didelis su-Į 
tvirtinimų darbas buvo at-; 
liktas.“

(Bus daugiau)

Įsigykite 

ką tik išėjusią 

Jurgio GI a u d o s 

knygą

Simas
i Joje beletristine forma pa-

— Mama, tėtė man sakė, j vaizduota Simo Kudirkos 
kad mes esame kilę iš bež-| tragedija Vigilant laive. Tos 
džionių. Argi tai teisybė? knygos kaina 3.00. Ją gali-

— Nežinau, vaikeli, iš kur te gauti ir Keleivio administ- 
mes kilę, bet tavo tėvas tai racijoje.
visada atsisako mus supa
žindinti su savo giminėmis. '

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 197 1 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.50

(Jei kas mokesti siųs pašto ženklais, tai ne stambes
niais kaip 10 centų vertės)

Visuomet „Keleivio“ kalendorius buvo tikra enciklo
pedija — visokių naudingų žinių šaltinis. Toks bu* ir šis 
kalendorius. Nesivėlinkite ji išsirašyti šiuo adiesu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway

So, Boston, Mash. 02127



Puslapis šeštas

MOTERŲ SKYRIUS
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AUGUSTINAS GRICIUS
į

Rami vietelė
Nusipirkau porą revolverių, šovinių dėžę, keletą pei

lių. Teiravaus, gal kas kulkosvaidį turi parduoti. Nepar
duoda, sako — aiškiai kariškas instrumentas. Paprastiems 
piliečiams netinka.

Na. neparduoda — tai neparduoda. Pamėginsiu šie
met vasaroti be kulkosvaidžio.

O be revolverio žmogus poilsio negali rasti. Ir kirvis 
visada turi būti po ranka. Iš praktikos žinau.

Pernai pasitarėm su žmonele.
— T aip ir taip. — sakome abu. — Žmogus — ne mo

tociklas. Reikia poilsio, reikia kokioj ramioj vietelėj mė
nesi padrybsoti. šviežias pienas, laukų kvapas...

Vietelę pavyko rasti tiesiog rojišką. Prie upės, pamiš
kėje. Jokio bičiulio bala neatneš. Drąsiausiai gali bank
notus dirbti, nė lapė nelos.

Apsigyvenom su žmonele ramioje vietelėje, iš 
džiaugsmo rankas triname.

Šeimininkas — taip pat geras žmogus, padeda įsitai
syti. Kalbus.

Lovą skolina ir sako:
— Čia. regis, blakių buvo. Bet dabar jau išnykusios. 

Visus metus svirne stovėjo. Pernykštis gyventojas kai mi
rė, tai mes ją į svirną išmetėm.

— O kodėl jis mirė? — paklausiau.
— Dėl niekų. — sako šeimininkas. — Mūsų miškuose 

retkarčiais neramu. Gal plėšikai, gal šiaip kokie padaužos. 
Apsigyveno čia pernykštis gyventojas. Dvi dienas išgy
veno. džiaugėsi. Mat, poilsiui ramesnės vietos nerasi.. Tre- į 
čią dieną išėjo į mišką pasivaikščioti. Grįžo praskelta gal- j 
va. Rūbai nuvilkti, pinigai atimti. Iš ryto atsikėlėme, žiū- j 
rime — mūsų gyventojas sustiręs. Vadinasi, ar kraujo per 
daug nubėgo, ar šiaip nebeišlaikė.

Mudu su žmona pažvelgėme vienas į kitą.
— Tai čia baisu gyventi, — sako žmona.
— Nei baisu, nei ką,— nuramino šeimininkas. — Aš J 

amžių baigiu nugyventi, o dar nieko neatsitiko. Kai einu 1 
kur, vis kirvį nešuosi. Ir namie kirvį po ranka laikau. O 
tėvuką, tiesa, pasmaugė. Iš ryto radome nebegyvą. Dra- • 
bužiai, lašiniai išnešti.

žmona pakabino ant gembės paltą. Pabandė, ar stip- * 
ri.

— Nebijokit, neluš. — ramina gerasis šeimininkas. — 
Užpernai ant tos gembės pasikorė vienas vasarotojas. Bu
vo storas vyras, o gembė vis deltoj nelūžo.

Mano pakinkliuose sausgyslės sustingo. Žmona ker
tėje sudribo.

— Tai, ponai, matyti, jau bijote, — nustebo šeimi
ninkas. — Negyvų žmonių nereikia bijoti. Kas yra miręs? 
Lavonas. Galima sakyti — mėšlas. Gyvų, tiesa, reikia kai 
kada vengti. Turime mes čia tokį kaimyną. Truputį mište- 
lėjęs. Naktimis ateina su kuolu ir ima langus daužyti.. Jei 
kartais pajustumėte, kad langus vanoja, — rėkit. Aš tuoj 
jį sudorosiu. .

— Kodėl tokį pavojingą beprotį laiko laisvą? — nu
stebau. . • ' . > ¥>

— Kad būtų labai neramus, tai gal reikėtų pririšti. 
O dabar... Tiesa, moterų nepraleidžia. Peniai viena va
sarotoja ėjo grybauti, sutiko ji miške. Tuoj ją už gerklės, 
prie žemės... žinoma, miestietė — sutvėrimas silpnas. Gal 
per stipriai suėmė, o gal iš baimės pati per smarkiai atsi
gulė. Rado pusgyvę.

Žmona net suvaitojo.
— Aš čia nė vienos dienos nebūsiu, — rėkia žmo 

na. — Jurgi, grįžkim namo.
— Te-te-te... O kur geriau rasi? — šaiposi šeiminin 

kas. — Užtat kokia upė. Geresnės vietos nerasi. Žinoma, 
jei reatsargiai maudysies, gali ir paskęsti. Taip keli žmo 
nės ir prilakė. Pabrenda iki kelių. Rodos, nieko, pažengė 
žingsni, o ten — kaip į šulini. Ar koks sūkurys, ar kita. 
koks kotas... • .

Klausomės šeimininko informacijų, braukiame šalti 
prakaitą — net malonu.

Šeimininkas apsižvalgė.
— Na, tai labos nakties, — atsisveikino ir išėjo.
Paskui grįžęs pridūrė:
— Kai gulsite į lovą. gerai apsižiūrėkite. Peniai čia 

tokia ponia gyveno. Labai jai ši vieta patiko. Vieną vaka
rą, eidama gulti, pakėlė antklodę, žiūri — vidury lovos 
gyvatė susiraičiusi. Kaip ji ten įlipo, kas ją ten atnešė — 
ir šiandien nežinome. Užmušėme. šnypštė, biaurybė. Ir il
gumo gal koks metras.

(Iš Augustino Griciaus - Pivošos feljetonų rinkinio 
"Vyrai, nesijuokit!“ Dauguma šių feljetonų yra pa
rašyti dar nepriklausomos Lietuvos laikais.)

KELEIVIS,-9e:-B0ST0N

Edward Henry (kairėj) žiūri, kaip New Jersey senato
rius VVilliam Mušto bučiuoja jo žmoną, Eduardui Nevv 
Jersey ioterijoje 50 centu bilietu laimėjus 1 miiioną do
leriu. Henry telefono bendrovėje uždirba per metus 
$14,000. Jis žada ir toliau dirbti. Laimėta suma jam bus 
mokama kasmet po $50.000.

A. B a 1 t a k i s

KOMPLIMENTAI

Jei kaklas grakštus 
Ir skruostai išbalę,
Mes moteriai sakom:
”Tu mano gulbele!“

Jei glaustos, murkuoja, 
Lipšni nematytai,
Mes moteriai sakom:
”Tu mano katyte!“

O jeigu darbšti ji ,
Be krašto, be galo,
Mes moteriai sakom:
„Tu mano bitele!“

Jei čiauška — žvirblelis, 
Jei čiulba — lakštute. 
Tarsi pasamdyti 
Epitetai budi.

O jeigu supykstam,
Jei ūpas sugenda,
Ir tąsyk lengvai me$ 
Žodeli surandam.

Žirafomis virsta 
Grakštuoles gulbes. 
Bitelė — bobše,
Kuriai rūpi tik bulvės.

Matyt, ir katytės 
Prasti reikalai,
Jai sakom: „Na, ko 
Lyg smala prisvilai!“

Jei čiauška: ”Patauška!“ 
Dainuoja: ”Ko bliauni!“ 
Ir karvės, ir ožkos 
Bandom atkeliauna.

O moteris jaudinąs, 
Graužia nagus.
Jinai ne žvėris
Ir ne paukštis. Žmogus.

landų ar net visai nakčia' 
pamerkiame į šaltą vanden' 
(taip, kad apsemtų stiebu: 
iki žiedų) ir tik paskiau 
merkiame į vazą. Lapus nuc
kotų tiek, kiek jie yra van
denyje, reikia nuskabyti (la
pai, būdami vandenyje, pa
spartina kotų gedimą).

Skinti primulių ir cineriju 
žiedai „poilsiui“ merkiami 
į šiltą vandenį (35 laipsnių 
Celzijaus ar 95 Fahrenhei- 
to). Kad ilgiau nenuvystų 
pamerktas papartis, žydin
čios hortezijos, aguonos, jų 
stiebelius reikia 10-15 se
kundžių padeginti. kol ap- 
anglės galai. Tada išsiski
riančios sultys neužkimš piū-

vio. ir gėlė lengvai „gers“ 
vandenį.

Vandenį vazoje reikia 
keisti kasdien, atnaujinti 

į piūvį 1-2 cm. (i/b-l col.) “‘j 
; panardinant gėles „poilsiui“ 
;į vandenį, kaip aukščiau sa- 
, kyta. Kad vanduo vazoje 
| negestu, galima įberti keletą J 
kristalėlių kalio permanga- ' 
p.ato arba gabalėlį medžios 
anglies.

Skintos tulpės išsilaikys 
dvigubai ilgiau, jeigu jas 
pamerksime ne į vandenį, o 
į 8G gliukozės (glucose) 
skiedinį. Daugelis skintų gė
lių — rožės, chrizantemos— 
ilgiau nenuvysta, pamerktos 
cukraus tirpale (10 gramų, 
ar trečdalis uncijos vienam 
litrui, ar kvortai, vandens.). 
Begonijų lapus ir paparčius 
nakčiai pamerkti sūriame 
vandenyje (šaukštas drus
kos į dvi kvortas vandens).

NEW HAVEN, CONN.

Nr. 13. 1971 m. kcvo 30 H.

Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į keleivio skaitytojų klausimus teises 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesios š>*«o 
adresu:

Dr. M. Šveikauskas, Attorney at Law.
Co-operative Bank Plaza
1864 Centre Street
Bo<ton, Ma«s. 021%

Klausimas

Pats būdamas teisininkas, 
su dideliu Įdomumu visuo
met seku Tamstos teisinius 
atsakymus spaudoje. Turiu 
pasakyti, kad Tamstos atsa
kymai yra itin logiški ir Įdo
mūs.

Dvi lietuvaitės amerikiečių 

spaudoje

Prieš kiek laiko skaičiau 
T amstos patarimą žmonėms, 
turintiems giminių Lietuvo-

,r • oo J M TT i je- Tamsta tame patarime 
Vasario 28 d. Ne\\ Haven bubėjai apie „trust“. Nors

Register įsspausdino Vaivos j tada ne pjrmą kartą teko šį
Vėbraitės nuotrauką ir apra- terminą išgirsti ir, rodosi, 
sė ros laimėiimiK amerikm- Tamgta keHg kartug apie tai
čju m^ykloje.. Būdama še- s es: ra3iU5i, tačiau turiu nrisi- 
siolikos metų. jisiemet baigs »ažinti> kad man šis termi_; 
gimnaziją. Tai nepapiastų-nas vra v;saj nesupranta- 
gabumų mergaitė, visą lai-

lininkės pirmieji darbai bu
vę surrealistinio meno Įta
koje, bet dabar, išsidirbusi 
savotiška stilių, ryškinanti*. 4.7 w

žmonių laiko savo pinigus 
banke ’in trust“. Ar tai yra 
tas pats reikalas? Jei galėtu
mėt, būtų malonu išgirsti a- 
pie šią nepažįstamą sąvoką.

Teisininkas
N.Y.

Atsakymas

< mas.ką išsilaikiusi pačių pirmų-; 
jų mokinių eilėse (Honori Kas is esmės 
Society). neseniai gavus Na-j trust“? Žinau, 
tional Merit stipendiją. Be!
to, ji yra laimėjusi premijas L . , , _ .
ir atžymėjimus iš JAV mo-isa1, K9r‘’?s’ ~ taip pat 
kytojų tarybos už išskirtinus • P0PuJiai'ūs, kaip ir anksty- 
rašinius (rašinys apie Puti- yesn_ėse parodose matyti da
ną) ir literatūrą, algebrą ir mašinų ctalys, kosme-
biologiją. V. Vėbraitė daly- tlKa ir kitų modemiško gy
vavo Yale u-te 1969-70 me-',enimo , e}kmenų eilė, Dai-
tų Junior Science and Hu- 
manities simpoziume ir ža
da ten pat skaityti referatą
iš savo bandymų. Pats pas- ,
kurinis premijuotas jos i-a_ kascien mus supančių daik- 
šinys — Bettv Crocker Ho- eleganciją.
memaker of Tommorovv, ku- Laikraštis primena, kad 
ris įgalina dalyvauti varžy- Dalia Ramanauskaitė drau- 
bose valstijos ir viso krašto i gams ir oienininkui yra ži- 
ribose. Į noma kaip.Mrs. Leo Jensen,

Vaiva nesiribo'ja vien a- kad su savo vyru, skulpto- 
merikietiška mokykla, ji, I nvm, gyvenanti sename par- 
kiek sąlygos leidžia, labai (*yotu\ės pastate, -kuns pei- 
gyvai reiškiasi ir lietuviško- (-kbias į ei f yų gyvenamąjį 
je veikloje. Ji gerai moka , nam? ir studiją., 
lietuvių kalbą (kalba gražiui Dalia via Elenos (jau mi- 
dzūkišku dialektu) ir yrajrusios) ir Augusto Rama- 
viena iš geriausiųjų neaki-(nauskų duktė, gimusi Lietu- 
vaizdinio Lituanistinio Ins- voje, bet mokslus išėjus’ 
tituto Chicagoje studenčių, šiame krašte. Ji baigė kole- 
Ji vra paruošusi scenai du j giją ir įsigijo vidurinės mo 
vaizdelius ir dvi puikias lie-! kyklos mokytojos profesiją, 
tuviškos poezijos pynes. , bet mokytojavo labai trum

Ši jaunuolė žada studijuo
ti biochemiją.

Vaivos iškilimui daug lė
mė gera namų atmosfera. Ji MOTERŲ „LAIMĖJIMAS4 
vra dr. Juozo ir dr. Genovai-Į
tės Vėbrų vienturtė duktė, Colorado gubernatorius 
M. ir G. Židonių dukraitė, o Į pasirašė Įstatymą, kuris pa- 
iaik Lijolės Židonvtės sese-'naikino di audimą moterims 
rėčia. * dirbti anglių kasyklose.

* ± * I
Tai si moterų Ivgiu teisii

vra tasai' 
kad daug

nai. nes visiškai pasišventė 
menui.

Albina Lipčienė

KAD GĖLĖS GREITAI 

NENUVYSTU

Norėdami kuo ilgiau gė
rėtis nuskintų gėlių puokšte, 
prieš pamerkdami į vazą. tu
rime atnaujinti stiebų piūvį.
Tai padaryti reikia aštriu 
peiliu, Įmerkus gėles į van
denį, kad į stiebus nepatek- i 
tų oro.. Jeigu norime gėles
merkti i aukšta vaza, stiebus i 
nuplauname įstrižai. Ant-I 
raip gėlių kotai remsis į va-į 
zos dugną, ir vanduo sunkiai • 
pateks į stiebus. O chrizan-l 
temų, alyvų, flioksų, rožių 
stiebelius būtina įpiauti ar
ba padaužyti plaktuku.

Po to visas gėles porai va-j

IVORYTON, CONN.. ko

vo 10 d. Old Saybrook Pic- 
iorial savaitraštis paskyrė 
savo laidos pirmąjį puslapi 
dailininkės Dalios Rama
nauskaitės didelei nuotrau
kai, dviem kiek mažesnėm 
ios darbų nuotraukom ir ap
rašymui.

sąjūdžio vadovės gali pasi 
džiaugti dar vienu „lygybė: 
„laimėjimu“.

IR PINGVINAI 

„PASNINKAUJA“

Pingvinai (Pietų ašigalic 
1 srities paukščiai, turi spar-

T nus, bet neskraido) 14 die
Lųikrastis skelbia, kad jos nu '-pasninkauja“,_ beveil 

darbųparoda vra atidaroma lįko nf,efa negerfa yi. 
kovo 2( d. Nevv Yorke. Al-.sa ta ja;ka pe ?tovj vienoje 
Un Stone Įra'enjoje. 48 E.p-etoje> :jIat. pingvino 
Sbtn 8t. , p]unksnos iškrenta ne pa-

Korespondentas pažymi, laipsniui, o visos iš karto, 
kad šios dailininkės plunks- „Pasninkaudamas“ pingvi
ną ir rašalu paišytų pa- ras stovi tarp iškritusių 
veikslų rinkinys — tokių plunksnų ir laukia, kol iš- 
daiktų, kaip bonkos. bonkų cb’gs naujos, nes „plikas“ į 
dugneliai, popieriniai mai- salią vandenį eiti nedrįsta.

Mūsų teisėj, t. y. konti- 
nentalinės Europos teisėj, 
tokia sąvoka kaip „trust“ 
buvo nežinoma. „Common 
Law“, t. y. anglo-saksų tei
sėj, ši dvilypė „turto valdy
mo“ sąvoka yra labai daž
nas ir kasdieninis reikalas. 
Europos kontinento teisės 
mokslininkai šią sąvoką sa
vo raštuose apibūdina kabio 
anglo-saksų teisės „schizo- 
phrenia“ — atseit, — dvigu
bą asmenybę.

Anglo-saksų teisėj turtas 
gali būti vieno asmens arba 
asmenų grupės valdomas ki
to asmens arba asmenų gru
pės „labui“ (benefit). To
kioj situacijoj valdantis, at
seit, administruojantis, as
muo turi „legal title“. o as
muo. kurio naudai turtas y- 
ra administruojamas, turi 
vadinamąjį „eąuitable tit
le“. Tokiu būdu administ
ruojantis asmuo, nors ir turi 
„legal title“, negali pasinau
doti pačiu turtu savo paties 
naudai. „Trust“ ir vadina
masis „trustee“ (patikėti
nis) yra istatvmų priežiūro
je ir turi atlikti savo parei
gas pagal griežtus istatvmų 
nustatytus standartus. Jeigu 
us to nepadaro. -— jis gali 
būti „suinteresuotojo“ as
mens patraukiamas atsako
mybėn..

Yra įvairių „trust“ rūšių. 
Jų klasifikacija yra itin 
techniška. Niekas neturėtų 
bandyti sudaryti „trusij“ 
'naminiu būdu“, nes pasė
kos gali būti labai liūdnos: 
„trust“ sudarančiojo asmens 
(settlor) norai gali būti vi
lai kitaip interpretuojami ir 
pildomi, negu jis buvo nu
matęs. jei „trust“ nebuvo 
inkamai suredaguotas. To- 
lėl svarbu, kad „trust“ ir su 
:uo susiję teisiniai reikalai 
būtu atliekami specialisto— 
įdvokato. Ypatingai tai yra 
varbu vadinamųjų „testa- 

mentarv trusts“ atveju, nes 
ada. kai „trust“ vra vvkdv- 

mo stadijoj, „trust“ sudaręs 
įsmuo jau nebegyvas, ir jis 
■»ebeišaiškins, ka jis turėjęs 
'•aivoj. sudarydamas „trust“.

Tamstos minimas „savings 
bank trust“ irgi yra savos 
ūšies trust. Ši rūšis vra sa

votiška ir įvairiose valstijo
se įvairiai traktuojama. 
ėNew Yorko valstijoje ši rū
šis yra vadinama "Totten 
trust“). Tai yra informali 
nesudėtinga trust rūšis, i ku
ria teismai žiūri „nuolai
džiai“. Kitos trust lūšys yra 
žymiai komplikuotesnės, ir 
sunku būtų jas čia išgvil
denti.
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Vietinės žinios
CAMBRIDGE, MASS. 

Aukos Altai

URUGVAJUS 

Minėjome Vasario 16-ją

* * i < *.^#**#**r*****#<»###**###***>•*•**•  *-********************************** sukaxn lumizii. huKojo:
\ as\ liūnu šeima $30. 
Martišauskų seimą $20. 
Po $10: kun. S. Saulėnas,

Povilas Brazaitis po ope-j senoviškos bažnyčios lanky- y Narkevičius. P. \arkevi- 
racijos dar tebėra Miltono1 toją galėjo ir nustebinti. • £įus j Aneliauskas.

F. Brazaitis dar ligoninėje buvo gražus modernių laikų 
J ženklas, kuris senoviškąjį ir

Lietu os nepriklausomy-; Lietuvos nepriklausomy
bės art.artino paskelbimo! įgS atstatymo paskelbimo 

53-jų metų sukakties proga 
Lietuvos atstovybės tarnau
tojas Čibiras parašė straips
nelius dienraščiams EI I)ia ii

ligoninėje, 
šią savaite.

Vincas 
iš Carney

ją aolcAsti

A n estą jau 
ligoninės.

grizo

Prof. E. Kaminskas 

LB kultūros klube

Praeitą šeštadieni Bosto-; 
no lietuvių kultūros klube į 
kalbėjo Harvardo universi-i 
teto profesorius dr. Edvar-' 
das Kaminskas apie moder-i 
niosios biologijos atsiekimus ■ 
raudonuiu kraujo ląstelių:

Operavo E. Manomaiti
J. Malinauskų šeima $7.
Fo $5: P. Baiga, B. Jaku-

T . r, •• • at • tis, K. Bibokas, L. Virbickas. Inz Eugenijui Manomai- A p
c,u, Deacoress ligoninėje ;šillaus,.ai [uinvs
padarvta operacija. Linki-iOt , g. .i1 . - iv. J iStrokiene, O. Kundrotiene.! me tam greičiau sveikam su-1 ,f o , ,T -z -u : s M. Sau’vnas, M. Zenevich■ grįžti namo.

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

O. Mock< vičiūtė. S.

i

Panico. 
Iš viso

surinkta $145. Jie pasiusti 
Amerikos Lietuviu Tarybai.

Kiti aukojo po $1.

SKANDALAS DĖL 
EGZAMINU

t-rime Prf.'eir.ntas kiektail Ba’an<lž\j ^N8;30 vaL Japonijoje! medicinos
NčSSia v J°'danl)Ha11 tBaItl! d*?' mokyklas kandidatu 

įmanoma populiariai nupa- koncertas. Programoje—pi-į 
šakoti, ir žodžiu ir skaidrėm anistas Manigirdas Motekai-; 
supažindino klausytojus su. ti
šių kraujo ląstelių forma, jų j
funkcijomis organizme ir su Balandžio 4 d. So. Bosto- ’Č 
įvairiomis kraujo ligų ap- no Lietuvių Piliečių dr-jos 
raiškomis, ypač vėžio sukę- HI aukšto salėje Baltijos ir 
Lamais kraujo ląstelių paki- Žalgirio tuntų tradicinė Ra
tiniais. ' " * ziuko mugė.

J * * *
Nors dr. E. Kaminskas y- Balandžio 18 d. Lietuvių 

ra jaunesniosios kartos at- radijo valandos Laisvės Var- 
stovas ir mokslus išėjęs už- po koncertas So. Bostono 
sieryje, bet savo temą dėstė Lietuvių Piliečių d-jos salėj, 
be priekaištų taisyklinga lie- * * *
tuvių kalba, nepritrūkdamas Balandžio 25 d. 3 vai. po 
savo specialybės dalykams pietų Šv. Kazimiero parapi-

, yra 5-6 
kartus daugiau, negu jos ga
li priimti. Medicinos studi

jokio lietuviško termino.

Į d r. E. Kaminsko moks
linius darbus yra atkreipę 
dėmesį net ir dabartiniai 
Lietuvos mokslininkai.

Iškilus religinės muzikos 

koncertas
I

Religinės muzikos koncer
tai nebuvo dažni ir Lietuvo
je, o dar rečiau lietuvių me
nininkų pajėgomis jų suren
giama čionykštėse mūsų ko
lonijose. Praeitą sekmadie
nį So. Bostono Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
toks koncertas buvo sureng
tas jungtinėmis lietuvių ir 
kitataučių jėgomis. Jo pro
gramą atliko Šv. Petro lie
tuvių parapijos choras, Ar- 

r lingtono Filharmonijos cho
ras, Berklee muzikos kole
gijos ansamblis, Arlingtono 

£ Filharmonijos orkestro na- 
< riai. vargonų virtuozas Ze

nonas Nomeika. solistai Dai-
Mongirdaitė - Richarson 

ir Benediktas Povilavieius. 
Koncerto dirigentas buvo 
komo. Jeronimas Kačinskas, 
o koncertmeisteris Edvvin J. 
Carlson.

»

t

K va

Programoje buvo J. S. 
L; Bacho, Cesar Francko ir Je

ronimo Kačinsko kūriniai.

jos salėje Brocktone Juliaus 
Gaidelio vadovaujamo para
pijos choro koncertas.

i

Poezijos knygos

La Magnana. Tik keista, kad 
jis rašo ne Vilnius, bet Vil- 
no.

Kultūros draugijoje buvo 
iškilmingas susirinkimas, 
kuriame kalbėjo Lietuvos 
atstovas Anatolijus Grišo- 
nas, meninę programą atliko 
parapijos choras ir Atšalyno

Naujas daktaras
-«

Nors čia maža lietuvių ko
lonija, bet vis dėlto tinime 
ir aukštuosius mokslus bai
gusių. štai neseniai Monte- 
rideo universitetą baigė ir 
gavo gydytojo diplomą Vy
tautas Bagurskas. Anksčiau

;-juoti, atrodo, tegali patekti ■ tą patį universitetą yra bai- 
f tik patys gabiausieji, betne-,g£ ir gydytojo diplomą ga- 
seniai paaiškėjo, kad ten y- vę Adolfas Širvys ir Pianas 
ra patekusių ir už pinigus, i Tamošaitis.

Nors egzaminų lapai dėl Yra baigusių ir kitas aukš- 
geresnės jų apsaugos yra tąsias mokyklas. Apie pusė 
spausdinami net kalėjimų tuzino yra dantų gydytojų ir 
spaustuvėse2 bet apsukrūs daugiau kaip tuziną turime 
vertelgos sugeba ir iš ten ligoninėse ir sanatorijose 
juos pavogti ir parduoti net dirbančių slaugių. 
už 10 mil. jenų ( 28,000). : Jiems visiems tą specialų-

Žinoma. tuos lapus nu- jį vidurini ir aukštąjį moks- 
pirkti tegali turtingųjų tė- lą baigti buvo nelengva, 
vai, kurių vaikai ne visada
yra gabiausi. Kai šita sukty
bė paaiškėjo, kilo didelis 
skandalas.

12 DIDŽIAUSIU 

UNIVERSITETŲ

Nevy Yorko miesto uni
versitetas turi 190,000 stu
dentų. Kalifornijos univer- 

— 106,412, Wiscon- 
67.874. Indianos —

POEZIJOS PILNATIS,
Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje šutai- siteta 
pinti geriausieji visų jo iš- sino - 
leistų knygų kūriniai. Puoš- 58,566. Nevy Yorko valstijos
nūs leidinys, 592 psl., kai- — 55,635, Marvlando — 53, 
na $10.00. 975, Pennsylvanijos — 53,

Broliai balti aitvarai, 209, Mmnesotog — 51,247, 
Henriko Nagio elrėraščiai, Missouri — 46,966, Ohio — 
Prano Gailiaus iliustruoti,' 46,074. S. Karolinos — 45, 
72 didelio formato puslapiai. 001, Michigano— 44.092.
puošniai išleista knyga, kai- i________________________
na $5. j Daugiau kaip pusė žemės

Tau, sesute, Prano Lem- gyventojų niekada nematė 
berto gyvenimas, kūryba, sniego, 
prisiminimai, 269 psl., iiiust- į----------------------------- ------
1-uo‘a, kaina minkštais vir- I PRAŠYMAS
senais $3. kietais — $4. >

Nemarioji žemė, Lietuva, “Keleivio’ administraci- 
pasaulinės poezijos posrnuo ' j'a prašo gerb. skaitytojus, 
se, sudarė Alfonsas Tiruobs. Į kurie keičia adresą, prane- 
176 psl., kaina $5.00. į įent naujoji adresą neuž 

Po Dievo antspaudais Jir 
Vytauto Didžiojo godos. Le-į Nepamirškite parašyti 
onardo Andriekaus eilėraš-1 pašto numerio — code,
čiai, daii. Telesforo Valiaus‘
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.
CHAPEL B., Algimantas 

Mackus, 64 psl.. kaina $3
TĖVIŠKĖLĘ As REGIU,

RADIJO rROGRAMA

Tikėdamiesi platesnį mu-! eilėraščiai, parašė Pranas 
zikinį koncerto vertinimą iš- VAKARĖ BANGA, lvri- 

I' spausdinti kitame Keleivio Gražina Tulauskaitė. 
L numeryje, čia norime tik pa- 127 psl.. kaina $2.00. 

stebėti, kad šis koncertas su- AUKSINIAI RAGELIAI, 
traukė pilnutėlę bažnyčią lyrika, Pranas Naujokaitis, 
klausytojų ir programa bei 64 psL, kaina $2.00.

;|į-' jo? atlikėjai buvo publikos EILĖRAŠČIŲ RINKINYS. 
Jį priimti nepaprastai šiltai.' Steponas Strazdas, 159 
i Ypač didelio dėmesio susi- Ps^- kaina $2.50. 
į- laukė meistriškasis vargo- ŠERKŠNO SIDABRAS, M

Seniausia Lietuvių Radiji 
^rograma Naujoj Anglijo, 
.š stoties WLYN, 1360 L)

Imsiys. 40 ps!„ kaina SI.-' 1°“^ ir iš, .stoti“ ™ 
. 1 -- 101.7 mc„ veikia seKmadie

Mažai vasarotojų

Labai svarbus Urugva
jaus pajamų šaltinis yra tu
rizmas. Čia yra daug labai 
gražių paplūdimių, kurie va
sarą sutraukia daug vasaro
tojų. Jie atveža į kraštą ne
mažai svetimos valiutos. Bet 
ši vasara labai šalta, todėl 
ir turistų iš kitur mažai at
vyko.

M. Krasiskas

•Bp nininkas Zenonas Nomeika 
įf ir jo rankose, be Bacho pre- 
I liūdo ir Francko choralo, 

dar išskirtinai virtuoziškai 
nuskambėjęs Jeronimo Ka
činsko kūrinys — Improvi- 

Į' zacijos.

Ų Po koncerto gausi publika 
Į menininkams karštai ir ilgai 
t bažnyčioje plojo, o parapi- 

jos klebonas kun. A. Baltru- 
šūnas tarė padėkos žodi. Tai

Vaitkus. 86 psl., kaina 
$1.50.
Poilsis ant laiptų, Vytauto! 

Karoso eilėraščiai, 50 dide-Į

niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauKa 
r komentarai, muzika, da» 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dova 
lų krautuvę, 502 E. Broad 
vvay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
nac ir Kpleivia

nenusiminkiie:
... Galima pagelbėti sergantiems J 

lio formato puslapių, kaina [ reumatu, rankų ar kojų skaus- 
$4.00. ! mais, nulirpimu, jaučiant nuo-!
3TDABRTNĖS KAMANOS.i1 

REE-I.EEF RUB mostis dau-
Kazio Bradūno eilėraščiu ^rymai pagelbsti. Užtikrinam pa-
premijuotas rinkinys. 94 
nsl. kaina $2

GĖLTŲ KALBĖJIMAS, jo
nas Mekas. 32 p?L, kai
na $1.00.

sėkmes, arba grąžiname pinigus. 
Siųskite $5. gausite vaistus

su nurodymais.
ROVAL PROni'Cl'S 

Norlh Sta., I’.O. Box 9112 
Nebark, N.J. 07105

Paprastai giriame vieni LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
kitus todėl, kad ir jie mu^ Turime Lietuvos žemėla- 
pagirtų —----- ------ centų, už $2.50

DOVANA VAIKAMS (sulankstomas) 
• cienims).

ir už $3.50

Jūsų mažieji apsidžiaugs, 
gavę gražią Stasės Peterso
nienės eilėmis parašytą pa-į TftofnTnpntai 

i i Al imf nAiiMF 1 colalllvIllcUsaką LAUMĖ DAUMĖ. 
Knyga gausiai iliustruota,

labai kieti viršeliai, kaina 
$4.00.

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaiiės ei- 
į duotos apysakos "Teofilė 
I nuo Kražantės“. Keleivio i 
’ administracijoje ja galite 
I >auti už $2.00.

Įsigykite teisininko P. Šulo 
. parengtą leidinį "Kaip su- 
! daromi testamentai“. Tai la-
į bai naudinga informacijų 
į knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00

Ieškau gyvenimo draugės, ku- 
! ri padėtu tvarkyti bizni. Amžius 
j 35-55 metų. be vaiku. Foto nuo- 

LIETUVIA1S ESAME MES; trauka — būtinai. Paslaptis ga- 
i rantuota. Atsakysiu i rimtus 
laiškus. Siųsti adresu:GIMĘ. lietuvių dainynas. 

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

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

Perduoti L.K.P.V.
• (13)

Alice Crimmins. 31 m.. kuri 
New Yorke teisiama už savo 
dviejų vaikų nužudymą.

SEKSAS PRIEŠ VEDYBAS

Buvęs Didž. Britanijos 
anglikonų bažnyčios Canter-' 
būry arkivyskupas Fisheris,! 
83 m. amžiaus, ką tik Išė ju- • 
šioje knygoje rašo, kad susi- • 
žiedavusių lytiniai santykiai 
nelaikytini nepadoriais ir 
todėl leistini. Savo nuomonę 
arkivyskupas peremia šių 
dienų gyvenimo faktu: dau
gelis jaunų žmonių šiandien 
dėl įvairių priežasčių negali 
ciškonų vienuoliu, tai ma-

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjus PETRAS VIŠČINIS

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

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja snaiiylojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir Įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
”NEPRI KLAUSOM A LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva. 1

Metinė prenumerata JAV-se $S.OO 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, Quebec, CANADA

Ar turite

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštele? 
Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvara Įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5. 
Paštu nesiuntinėjamos. Reikia atsiimti raštinėje

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos“.

Ekskursijos i Lietuva 
Kaina 776.00

IŠVYKSTA IŠ BOSTONO:
BIRŽELIO 3, LIEPOS 14. RUGPIŪČIO 26.

Pagal naują INTURISTO potvarkį registracija 
birželio ir liepos mėnesių grupėms bus priimama tik 
iki 1971 m. BALANDŽIO 26 d.
Rugpiūčio grupei registrac i j a priimama tik 
iki 1971 m. GEGUŽĖS 20 d.
Visos grupės bus lydimos patyrusių mūsų Įstaigos 
tarnautojų.

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 
JAU DABAR!

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway.

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

SLA
SLSiVJEM.il,)1AS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENUIM AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mBono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

ŠIA—AKCIDENTALff APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite: _
Lithuanian Alliance of America 
307 West 30th Street, New York, N-Y. 10001
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Baitų draugijos kone :rtas 

šį ketvirtadienį!

Ši ketvirtadieni, balandžio 
1 d. 8:30 vai. vak. -Jordan 
Hali į.yksta Baltų draugijos 
koncertas, kurio programą 
atliks pianistas Manigirdas 
Motekaitis, svečias iš Chica- 
gOS.

Jis skambins lietuvių ir 
kitų pasaulinio vardo kom- 
pozitorm kūrinius.' Muzikos 
kritikai pripažįsta, kad Ala- 
nigirdo Motekaičio skambi
nimas yra tiesiog virtuoziš
kas. todėl reikia laukti, kad 
Bostono lietuviai pasinaudos 
šia reta proga jo pasiklausy

ti ir moraliniai parems savo 
' jauną kylantį talentą.

Po koncerto Tautinės Są
jungos namuose So. Bostone 
i ugiamas M. Motekaičiui 
priėmimas. į kurį taip pat 
visi kviečiami atsilankyti.

šis koncei tas yra jau pas
kutinis šiame sezone, o gal 
paskutinis ir iš viso, nes 
dėl nepakankamo lankytojų 
skaičiaus koncertai duoda
nuostoliu. -Jei bostoniečiai. *
par odytų šiais renginiais di
desnį susidomėjimą, tai gal 
Baltų dr-ja dai ryžtųsi ir at
eity tokiu.- koncertus rengti. 
O jie per eilę metų davė

Visi į KAZIUKO mugę!
j

Ateinantį s< tmadienį, ba
landžio 4 d-- So. Bostono 
Lietuvių Pili cm dr-jos pa
talpose įvyk- tradicinė Ka
ziuko muge.

Čia bus galima rasti gra
žių audinių, medžio droži
nių, stiklinių vabalų, keptų 
grybų ir kitų nuostabių da
lykų.

Skautų mainytės pavai
šins svečius skaniais pyra
gais. o jaum -nieji skautai 
jus rustebim ^avo menu, su
vaidindami Meškiuką Rud-

Baltų koncerto pianistas nesiuką.
Manigirdas Motekaitis Mugės at darymas 11:30

------- ---------------------------- • vai. ryto, pietūs 12 vai., o
progos pasirodyti kitatau- vaidinimas 3:30 vai po 
čiams daugeliui iškilių mūsų, pietų.
menininkų, sulaukusių dide- Visi maloniai kviečiami 
lio amerikiečių spaudos ir į šią mugę atsilankyti ir pra- 
visuomenės dėmesio. Tie leisti linksmai sekmadienio

i

i

koncertai plačiai išgarsino ir popietę.
aplamai pabaltiečių vardą. Baltijos ir Žalgirio Tuntai

Bus įdomus koncertas , mai mūsuose vis retėja, rei- 
i ketų laukti daugiau dėme- i 

Lietuvių radijo valandos šio ir paramos iš visos mūsų 
Laisvės Varpo koncerte ba-1 visuomenės tiems, kurie dar
landžio 18 d. 3 vai. popiet 1 i -* • - •,, r) . i • . • ivi- nebijo aukštesniu užmoju.So. Bostono Lietuvių Pilie- L-_ __ ____  i /
čių d-jos trečiojo aukšto sa
lėje programą atliks solistė 
Gina Butkutė-Čapkauskienė 
iš Montrealio ir vyrų okte
tas. taip pat iš Montrealio,
Kanados. Solistei ir oktetui 
a komponuos muz. Rock, ku
ri yra Aušros Vartų lietuvių 
parapijos vargonininkė ir 
tos parapijos choro vadovė.!

Programa bus įvairi ir i-

Koncerto proga leidžiama 
programos knygutė, į kurią 
bus įrašyti to koncerto gar
bės rėmėjai ir rėmėjai. -Juos 
organizuoja A. Matjoška ir 
A. Andriulionis. Organiza
cijos, verslininkai, profesio
nalai ir visi kiti kviečiami ši 
koncertą paremti.

Koresp.

Stasį Griganavičiu pagerbs
domi. Solistė atliks mūsų
liaudies dairas, lietuvių gegužes 16 dieną
kompozitorių kūrinius, iš-' 
traukas iš operų, o taip pat 
dainuos su vyrų oktetu.

Koncertas bus

So. Bostono Lietuvių Pi-, 
liečiu dr-ja savo buvusiam 

' reikalų vedėjui pagerbti 
pradėtas banketą ruošia gegužės 16 d.

komp. J. Gaidelio kūriniu St. Griganavičiaus pastan- 
1 gomis keltuvui įrengti fon-Mes žengiam*

Kai kultūriniai parengi- dui buvo surinkta $15,000.

Bedarbių net 7%

Vasario mėnesį Massa
chusetts valstijoje bedarbiai 
sudarė 7.3'< visų dirbančių
jų. Tokio didelio .nedarbo 
čia nebuvo nuo 1940 m.

Didžiausias procentas be
darbių yra Ne\v Bedforde, 
net 12.2'/ . Lowelly — 11.6 
* / . Pačiame Bostone bedar
bių yra 80,000. Tai sudaro 
5.6'- visų dirbančiųjų.

Ypač daug darbo neteko 
avalynės, drabužių gamini
mo, elektronikos ir tekstilės 
darbininku.

Brangus šlamštas

Ar žinote, kiek Bostonui 
atsieina visokių šiukšlių bei 
kitokio šlamšto išvežimas? 
Milionai! 1969 m. už tą dar
bą buvo sumokėta $4.52 
mil., o pernai — $4.9 mil.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Miibury St.

YVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868
yra vienintele oliciaii jsta*- 
ga YVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš YY'crcss- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Či» galima gauti įvairiau 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemonis kc..nomi*.

Vedėja B. Sviklieni

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovur 
Ur. J. Pašukam?*

! P F RIKIS 
CFTOMEi EIS I ĄS

Valandas:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROAD5VAY 

South Boston. Mass

? 1EL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodi
'KUDOK1UTĖ)

| O P 'f 0 M E T R I S T «
f Y’aiančos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
TrečiaLeniais—uždara 

445 BROADVVAY 
South no-ton. mass::: t* J* *4

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton. Mass.
Atlieku visus pataisyme, remoa- į 
to ir Dro.iekta- ima darbu? iš !w- ’ 
ko ir viduje, gyvenamų namu ir t 
biznio pastatu, paval Jūsų r»ik&- į 
lavima. šaukite visados iki 9 »»- , 
landų vakaro. .

Telefonas: 698-8675 «•

%*%
**$*

Ketvirtis & Co.
—JEYVELERS—

L* ik rod ži ai-1 Je i man tai 
Papuošalai

a
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South Boston Savings Bank
ALFRED YV. ARČIU BALI), PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 26S-2500I) A A R
už 90 dienu įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

51®
51%

$ 

b

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-1 uosius metus. Nuoši įnėiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:20 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigaitis. 
Reikale su tarnautojais galima susikal bet i ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš 210,000,000

Elektros Prietaisai ;,
£ Rūpestingai taisoma Įj»ikrodžia> li.if'. , ’ ’ . _ ____________________________________ - _________taisomi

žiedus, papuošalas

373 W. BROAD YVĄ Y 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

I -♦♦»+TtTTTTTtt»TyTt+TTT'»--.
A . ” - v w a MTV •t I r Dažau ir Taisau

r Namus iš lauko ir viduje. 4 
7 Lipdau popierius ir taisau 1

Knyga yra geriaasias žmogaus draugas f

F

Ę The Apoihecary s
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų r». $ 
ceptua ir turime visus gatavus vaistu*.

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

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas A N 8-6620

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v_ išskyrus iveatadier.iuR ir seksi

į <-vi3Ką pataisyti reikia. 
£ Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė, 
Dorchester, Mass.

► Tel. CO 5-5854

•«-4
i

Etood Square
Hardicare C o.

Savininkas N. J. ALEKNA
62b EAST BROADVVAl 
SOL T H BOSTON, MASS. 

l’ELEFONAS AN 8-414S 
Banjamin .Moore Dažai 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams 

CiscKie reikmenys narname 
Reikmenys plųmberiams 
’/«».,|r!e daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broad way

So. Boston, Mass. 02127 
Tei. AN 8-1761

| A. J. NAMAKSl į
Real Estate & Insurance ■! 

321 Country Club Rd. <1 
;ĮNewton Ct.it r e. Mass. 02159';

Tel. 332-2645 jj

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun 
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos vaidomu.- 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap 
avo, maisto ir pramonės gami 
nių. Turime vieloje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotu 

: prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be td, siunčia 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 

j sumokėsite pinigus, o giminės 
j ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

' Taipogi tarpininkaujame pei 
tam tikras įstaigas atsikviesti

^•4 J gimines čia pas save j svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Savybės:
I’roduktingumas

Grožis
Ekonomija

Rytdienos įrengimasM & T Oil CO,, Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
> ■>*» ’»77 >
Automatinis įpilimas ■- —3

2! Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4862
- - -f.-"f

1971
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Namams šildyti 

geriausias pirkinys

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

Globė Parcel Service, Ine.

Pilnas įrengimas. Įskaitant aly
vos burnerį. pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

®eufl CHtEF
Darbo vau..<uos: Kasdien

šeštadieniais
9—5
8—12

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. (Įuincy. Mass. 02169 
AA vos burnerio aptarnavimas ištisas 21 \al. per dieną

Skambinti telefonu: 436-1204

1 Oil Heating Eųuipment F
t V#*#******###^z#,

390 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis




