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JĄV-bes tiesia ranką 
Raudonajai Kinijai

Panaikino kelionės suvaržymus, nori užmegzti pre
kybinius ryšius ir linksta i kitas nuolaidas. Kinija kclkas 
pakvietė pasisvečiuoti dar tik Amerikos stalo tenisininkus.

JAV ir raudonosios Kini
jos nesantaika tęsėsi jau la
bai ilgą laiką, net nuo 1948
metų — nuo komunistų vai- sidarė ir demokratijų nekęs-: 
džios įsigalėjimo Kinijoj ir ta komunistinė Kinija, kuri* 
Čiang Kai-šeko pialaimėji- per šį laikotarpį gerokai su-
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dažnai galingas pasidaro ir 
”teisingas" bei vertas pagar
bos ir draugystės. Tokia pa

Dešinėje lt. Wiiliam L. Callev , karo teismo nubaustas kalėti už civilinių žmonių žudynes Pietų
daug politinių bei kariniu i-1 atominę bomba. Taigi, SU ja! '!«"“■»« iki gyvos galvos. Dėl to «. sprendimo visuomenė pasidalino i dvi dalis - už ir 
vykių tų apiejų kraštų ll'ea-• jau prieš kelelius metus už- prieš. Kairėje Calley sekretorė Shirley Seneli alpifšinėja ganios užu,.jautos la.skus. Ka.kur.uo- 
pykantą dar labiau sustipti-: mezgė diplomatinius ir pre- se JV .vra **' pinigų gynybos reikalams. Numato ma ...lea.li ne. ir kny ga apie šia oylą.
no. JAV pripažino tik Tauti- kybos santykius kelios Va- =_____ --,5^-------------------------------=--------- —-— t - ■ — ■ —=-

nės Kinijos vyriausybę, pri- į karų valstybės, o dabar, pa- . _v .
siglaudusią Formozos salo-• sirodo. jau ir JAV ėmė ties- Mirė cclistas , J ulkanas L Ina
je, ir jos atstovybę Jungtinė- ■ ti tam visada buvusiam savo

pikčiausiam priešui ranką... M. Saulius

mo. Per visą tą laiką gana i stiprėjo ir pasigamino net ir

pradėjo veik i ise Tautose. Komunistinė Ki
nija i Jungt. Tautas JAV pa . ......

nebuvo įleista Tai vTko §ana Palaips- Ilgai sirgęs, balandžio 6 d. ' Europoj auksciausias vul- 
ta v bin-na’ -anonin F™-' niui. Palyginus dar neseniai Denvery, Colo., mirė žino- kanas Etna (Italijoje) jau 

i JA\ diplomatai prasitarė, mas čelistas Mykolas Sau- kuris laikas ve! gi esmingai
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Komunistų kongreso 
sustiprino Brežnevo sostą

Brežnevas iškeltas "aukščiau lygių“. Padidintas Poli
tinio biuro narių skaičių:? jo šalininkais. Kosygir . nusmu- 

į ko į trečiąją vietą. Pakeis partijos bilietus.

bas, ieškosiu jiems naudingu 
susitarimu su Vakarų Euro
pa ir JAV-bėmis ir neleisią 

pagaliau pasibaigė, ir dabar savo satelitams nukrypti nuo 
bandomas suvesti jo nuveik-' linijos ir, reikalui esant, pa
tų darbų balansas. sistergsią net ėga tokius

eietikus sudrausti. Savaime 
Kaip viešai skelbiami da-į aišku, satelitus laikysią ir 

viniai rodo, tuo tarpu sovie- ekonominiu požiūriu tvirtai 
tinėje sistemoje ir jos vy- pririštus prie Sovietų S-gos,

Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos 24-tasis kong
resas, trukęs apie 10 dienų.

1 riausybėje sensacingesnių 
' pakitimų dar neįvyko. Gal 
: vertas dėmesio tik tas fak
tas, kad dabartinis partijos

Kiek jau iš dabar Brežne
vo ir jo šalininku pasakytų 
kalbų galima spėti, literatu-

i re profesorius
Pr. Padalis įt“"- .pa'“jo» rai. menui ii- mokslui didės-| generalinis sekretorius Leo- , n& minties |;lisvfs lieža(ta. 

Balandžio 5 d. Detroite po nidas I. Brežnevas ne tiktai, ma cja ateit tu,.& bflti 
ilgos ir sunkios ligos mirė buvo patvirtintas senose sa- laikomasi komu‘nistinio ka_
prof. di. Pranas Padalis. vo pareigose, bet dar gero-į tekjzmo

Deja, politikoj ir tarpiau- nistin? Ki”j? ?‘™?. T?i,- D . 
tiniuose santykiuose labai! Pa' ad“» Kin‘JOS Liaudies /S P. T letnamO gi ĮS 

Respublika“ ir priedo—tuoj į
panaikino visus buvusius su- dar 100,000 karių 
varžymus JAV piliečiams:

Prezidentas Nixona

i pėdų. Kolkas jiems pavojaus ganizatonų ir aktyvių vei
dai- nėra. Turistams leidžia-! kėjų prieš bolševikus 1941 
ma prieiti prie pat 165 pėdų, metais.
gylio kraterio ir stebėti ne-'

! paprastą vaizdą. Reikalauja Hooverį
keliauti į Kiniją. Neabejoti-! rrozictentas Nixonas pa-; Paskutini kartą Etna bu.‘ 
na, kad JAV biznieriai, iš-i^elbe. kad ik, siu metų yo snla,.kiaį iiiiv«.žusi 1960 PŪSltrauktl 

; kiše savo ranką pro vyriau- 1 d. iš \ įetnamo
sybės skverną, Kinijos ko- ■ kus grąžinta dm 100,600 ka- 
munistams pažadėjo dar ir:}ta^a ten beliks tiktai 
apčiuopiamesnės naudos, > 184,000 Amerikos karių, 
negu tik žodiniai kompli-j
mentai...

skai
savo

metais. Mokslininkai 
čiuoja, kad per visą 
*’gvvenimą“ Etna vra 
lava užpylus! mažiausiai mi- 
liona žmonių.

tijos ir, žinoma, ta pati tik-' tokiais. G toks taktas jau 
roji ir visos valdžios galva J gali ženklinti plataus masto 
Jis pirmas Įrašytas politbiu- partijos valyma, kokių bū
ro narių sąraše ir tai buvo davo Stalino laikais, 
specialiai pabrėžta.

Mat. Sovietų S-goj vienos 
Kosyginas,nors ir palik- asmenybės valdžioje iskili- 

tas senose pareigose, bet są

1 Prezidentas nenurodė da 
tos, kada bus iš ten išvežti1

r> e i u. • 4. paskutiniai Amerikos ka- IA. Calleu prokuroroPagaliau pirma karta i tas K . ... . , , . . ... , , . J 1T..-- 1 - nai dėl to. kad tai butu labai
°' naudinga žinoti priešui. O laiškas preZldCsltUl munistine Kinija. Praeita .. fc_,. , G, . ,,, i ą. • • • i ‘ i neišmanėliai ar kaikurie blo- savaitę jos stalo tenisininkų valios kongresmanai ir Leit. Calley bylos proku- 

g.upe pu mų kartą pas.rt.de tQ £ prezidenta. Į t oras kap. Daniel parašė
tai p tautinėse įungtvne^e Ja-- prez. Nixonui protesto laiš-

Demokratų vadas kongre- 
savo|se Hale Boggs iš Louisianos 
savo • reikalauja, kad FBI direk

torius Edgar Hooveris pasi
trauktų iš pareigų. J. Boggs

raše stovi tik trečioje vieto
je, kai antrąją užima prezi
dentas Podgornyj.

Politinio biuro nariu skai-
kaltina Hooverį, kad jis pa- čius, kurių buvo 11, padi- 
vedęs FBI agentams sekti 
kongresmanų ir senatorių 
pasikalbėjimus ir laikąs šni-

dintas iki 15, ir visi naujieji 
nariai vra Brežnevo šalinin-

mas visada reik-davo dauge
lio kitų asmenybių pražūtį.

ponijoje ir čia susitiko su a- 
merikiečiais. Nors kinai lai
mėjo pirmą vietą, o ameri
kiečiai 24-tą. bet visa JAV 
15 asmenų teniso grupė bu
vo pakviesta į Kiniją drau
giškų rungtynių. Čia ameri
kiečiai buvo labai manda
giai sutikti, pavežioti ir pa
globoti. Ta proga subėgo į 
Kiniją ir JAV žurnalistai, 
kurie savo spaudoje dar pa
didins "šviesios ateities en
tuziazmą“. Tuo tarpu telie
ka tik palaukti, kas dar bus 
toliau.

i kai. Tas faktas irgi žymiai 
_ . . . . 'sustiprina Brežnevo sostą.
Jemmgumo minmtias Mit- Spėjama, kad iš Centralinio 

che l ir pats Hoovens pa-lkomiteto n wi artimes_! 
retske kad Boggs skelbiąs, niu ,ajku iJstumti ukl.ainos
neteisybę. . , x.. . ., kom. partijos vadas P. Se- 

išimu pakenkęs teisingumo! įĮ()n(, malįįnamas I lest. Rusijos Federacijos gal-
i procesui. Prokuroro many- i j va G. v oronov, profesinių

I sąjungų vadas A. Šelepin ir

. ka dėl šio isikišimo i Callevc. - c «/
: bylą. Prezidentas savo įsiki-

pus universitetuose.

Suomija v ai d y si s 

be komunistuC’
Suomijoje sudalyta koa- niu' prezidentas turėjęs gin- SĮ(įj7lmas ............................................

licinė vyriausybė, kurioje '^ teismo sprendimą, o ginti . į latvis Peise, kuris jau .2 m. izraejį(> ministrė pirmininkė
nėra komunistų. Jie 5 metus Calley rei.~k.apginti toki ei-; ( eilono saloje, kurios vai- amžiaus. Tada Centralinio Goldą Meir atmetė Egipto pa-

komitetO naiių skaičius vėl j siūlymu atidaryti Suezo kanalą, 
sumažėtų, bet Brežnevo sa- jej izraelis atitrauks savo ka- 
lininkai visi lixtu. riuomenę nuo kanalo. Ji taip pat

' pareiškė, kad Izraelis neužleis
, j, - . .. Patvirtinus Brežnevą ir; Go,;in aukštumu. Gaza juostos.
kad Kiaste su L> mil. g\\en-» mmtiiviriiis io imdėti < - o, , oi_- z.* : (iai SUSupiinus JO paiieų, Jeruzalės ir S ’rm ei Sheikh.tai vykdanti žemes reformą. t,ir.-..i.-.. . ... ...i . .y •, tuo pačiu Via UZUII lama II žiūrėkit Izreko zemelapvje.
kadkraste su Linui g.vyen-:.jOVedama poiitinė linija, i
tojų yra 660.000 bedarbių, j 

Sukilimas dar nenumalšin-; Vakaruose manoma, kad ;
tas, ir spėjama, kad jau esą sovietai ir toliau siūlys nusi-į 
per 1.000 užmuštų. ! ginklavimo ir taikos dery-Į

Seniau jie veržėsi i valdžią. priešai žmoniškai vardu, surengė sukilimą. Jis 
kaltina vyriausybę dėl to, •tikėdami, kaip ir kitur, visą e^ttisi su mū»ų belaisviais, 

.ją užgrobti į savo rankas,;. Biap. Daniel dabai išeina 
į bet pamatę, kad Suomijoje I atsargą.
! to nepavyks pasiekti, pasi-_______________________
j traukė iš koalicijos.

korės- >Bet diplomatiniai Mnes-f Jie turėjo 3 ministrus. Da- 
ponden.ai jau dabai _ bando į bar vjetas užėmė social- 
numaĮvti ir artimesnė." atei-1 demokratai. Vyriausybė tu- 
ties žingsnius. Jakoma. kad:^ pai]amente jos saVo rė- 

' JA\ panaikinsianti preky-i mg.;u<
. bos suvaržymus, taikytu? ko- •
; munistinei Kinijai. Gal dar;-.

„ ,. , , .... i būsianti paskelbta pasenu-j
. \a ore . en e. . pačioje sa- va(Įina:nojj Formozos trukus iš J. Tautų Saugumo
v,va.dvb,u rinkimuose balsuoja; Rezoliucija> kur5a jAV įsi- Taiybos būtų metamas lau- 
astuomolikmete Elona l.eon. parejg0j0 gjnti Tautinės Ki-; kan Tautinės Kinijos atsto-
Tokio amžiaus piliečiai pirmą njjos^‘valdomas salas, nes, e-' vas ir jo vieton sodinamas! .. t
kartą gavotą teisę. Kairiųjų ko- pa]y (tabai- niekas ne-! Mao Tse-tungO atsiųstasis. . M ur' P3® * * Chicagos gyventojai jau
alicija surinko apie 50 procentu puola. O jeigu Kinija dar su- Neabejotina, kad šitame e,s !',l° •I.zen *" . ? *?a. penktą kartą savo miesto
balsu. Prezidentas pareiškė, kad tiktu kiek apraminti Siaurės flirte Kinijai rūpi užsitik- cen,-’E ir ji j.lU turėsime lipin- rnajoru išsirinko demokratą 
tai paskatinimas sparčiau v.k- \ ietnaira ir ii pastūmėti į kinti savo užnugario saugu- prie P:*Pra>to V'daus uždaro R,ckardą Dalev. Jis gali sū
dyti pramonės nacionalizaciją ir', taiką, tai gal JAV užmerktų mą. jeigu tektų susiremti su Dabar lipdome 6 centus
žemės reformą. akis ir repiasižiotu, kai ne- Sovietų Sąjunga. _ .Viršuje eilės prezidentas dr

s iš 200 atstovu.

EISENH0WER«USA pirm.

Vliko pirm. dr. Juozas K. Balandžio 7 d. Nevv Yor-i 
Valiūnas balandžio 2 d. iš- ke mirė 88 m. amžiaus kom- 
vjko 2 savaičių atostogų i pezito^ius Igoris Stravins- 
Floridą.Tuo metu Vliko pir- kis, vadinamas muzikos mil- 
mininko pareigas eina vice- žinu. Jis iš Rusijos pasitrau

kė 1920 m., iki 1939 m. gy
veno Prancūzijoj, o vėliau 
iki mirties JAV-se.

Juozas Audėnas.
, *

.r

Rytų Pakistane dar tebe
vyksta skerdynės, ir neaiš- 

z.v mu vaidmenį ku, ar pavyks sukilimą už-
1S72 m. prezidento rinkime, gmauzti.

Pu!'- Oran K. Henderson yra 
aukščiausio laipsnio karys, ku
riam keliama byla karo teisme 
dėl žudynių My Lai vietovėje I*. 
\ i et name.

pas.rt.de


/
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Ar kartais nepiktnaudojame 
kultūros žodžio?

* 1

Kultūrinis Įvykis, kultūrinis reikalas, kultūrinis tiks- j 
las. savos kultūros puošė’ as ir išlaikymas, kultūrnis 
parengimas ir pagerbimas ir dar šimtai kitų kultūros var
du vadinamų dalykų šiandien mirgėte mirga korespon
dencijose, aprašinėjančiose vienos ar kitos kolonijos, or
ganizacijos ar mažos draugijėlės veiklą. Aišku, tų tikrų 
kultūrinių ar kultūros dalykų tikrai yra, jie verti ir to var
do ir didelio dėmesio, bet kartais esama ir tokių reiškinių, 
kuriems vargu tas kultūros žodis, vartojamas tikrąja jo 
prasme, betiktų.

Štai vienas korespondentas rašo, kad jo vietovėje i- 
vykęs kultūrinis kortų vakaras, ir už jo metu surinktus pi
nigus dalyviai taip stipriai pasivaišinę, jog buvę net ir 
aukštielninkų po laiptais, o kitas iš savo kultūrinio paren
gimo programos mini tiktai karštą kumpi, kalakutieną, 
sudovanotus pyragus ir draugiškus gėrimus. Kitur buvęs 
dar aukštesnio lygio „kultūrinis subuvimas“ vienos drau
gijos metinių proga. Ten Įkaitęs draugijos pirmininkas 
paleidęs kandidatuojančiam i jo vietą priešininkui alaus 
buteliu i kaktą, Įvykęs tikras Žalgirio mūšis virtuvėje, 
bet viskas baigėsi kultūringai: atvykusi policija abu kul
tūros kėlėjus ir jų šalininkus apramino lazdom, pobūvi 
uždarė, ir salėje ant grindų liko tik iš veikėjų švarkų' pri
birusių išsilupinėtų guzikų...

Visa tai, gerbiamieji korespondentai ir veikėjai, nė
ra nei kultūrinė veikla ir nei kultūra. Ji būtų, jeigu dar 
gyvuojančių Piliečių klubų susirinkimuose, be paprastų 
biznio reikalų aptarimo, būtų bent ir labai trumpa išma
nančio žmogaus paskaitėlė, liečianti Lietuvos, šio krašto 
ar ir pasaulinės politikos klausimus, paragrinėjanti lite
ratūrą, meną, aktualios lietuviškosios visuomenės organi
zacinės veiklos klausimus arba vyresnio amžiaus žmonių

Izraelio žemėlapis. Jame galite matyti irlaš vietas, kurių 
Izraelio ministrė pirmininkė Meis nesutinka grąžinti.

je, Olandijoje ir susirėmime resris už kitą. Jie pradėjo 
su Anglija. Ir taip 1940 m. darbą 1940 m. birželio 17 d. 
birželio mėnesĮ Stalinas ga- Molotovo - Stalino žodyne 
lutinai užėmė Lietu vą, Lat- tai vadinosi „suvirškinti pra- 
viją ir Estiją, o tą žygi Mo- rytą valstybę“. Nors vėliau 
lotovas taip teisino Vokieti- tuose kraštuose sekė so vie
los ambasadoriui Maskvo- tiškai klastoti rinkimai, bet

karo paskelbimo, lygiai taip 
pat, kaip Rusija buvo užpuo
lusi Suomiją. Karui prasidė
jus, Lietuvoj, Latvijoj ir Es
tijoj žmonės sukilo ir vėl pa
siskelbė nepriklausomi, bet 
Vokietija greit tuos sąjū
džius nuslopino, nes jie ne
siderino su jos planais. Hen
ry C. Cassidy „Moscow Da- 
eline“ taip aprašė to meto 

nuotaikas Baltijos valsty
bėse:

„Lietuva, Latvija ir Esti
ja buvo Įjungtos Į Sovietų 
Sąjungą tik prieš metus, m 
labar kaikurie baltai kerši
jo. Vyrai šaudė nuo stogų, 
noterys badė gatvėse, kada 
Raudonoji armija bėgo“.

Bet buvo reporterių, kurie 
tą momentą suprato ir apra
šė visiškai klaidingai, kaip 
provokdškų nuotaikų pasi
reiškimą.

Daug vilčių pavergtos tau
tos skyrė Atlanto Čarteriui. 
kuris buvo paskelbtas 1941

Nevvfoundlande. Niekad ne- 
tų kraštų užėmimui pateisin- užmiršiu. kaip teko. rizikuo- 

” vra būtina nadarvri e-a F SOvietai naudojo visai ki- jant ęegtapo areštu ir gyvy-
^om«7mrifoms kX P J " be- slaptai klau?-vtis BBC

ią visoms mtiigoms, kūno- mateme iš Molotovo paais-,' • ta ivvki opi-
mis Anglija ir Prancūzija kinimo šulenburgui ir kaiDiP j- -eS- y •' pe
nori pasėti Galltijos valstv- vėliau matysime Moloto- l‘.ad,M ”.'J! su d‘dziauslu 
bėse nesutarimą ir nepasiti- v0 paaiškinimo Edenui. Ta. į sųąud.mmu perduot, pognn- memnlnk^ 
kėjimą Vokietija ir Sovietų Pamojo" bSvimo6 rezulta' nepatenkinti

je Šulenburgui:

Cž nepriklausomą 
demokratinę Lietuvą

Kitoje šio laikraščio vietoje yra parašyta, kad Lon
done išėjo Lietuvos Socialdemokratų Partijos Užsienio 
Delegatūros leidžiamas žurnalas „Mintis“. Jo vedamaja
me tari) kitko šitaip rašoma:

Su bendradarbių ir skaitytojų parama mes tikimės 
žurnalo puslapiuose realistiškai apžvelgti pasaulio Įvy
kius ir objektyviai juos vertinti. Tai dalydami, ketiname 
laikytis tradicinės Lietuvos Socialdemokratų partijos po
litinės linijos, siekdami Lietuvai valstybinės nepriklau
somybės ir demokratinės santvarkos. Turime vilties, kad 
su tais mūsų siekimais solidarizuos plačioji lietuvių vi
suomenė, jaunimas ir mūsų bendraminčiai, kitų kraštų 
socialdemokratai Vakaruose.

Žurnale ketiname skirti daug vietos Įvykiams kituose 
kraštuose, kurie gali turėti tiesioginės ar netiesioginė? Įta
kos Lietuvos darbo žmonių pastangoms išsilaisvinti iš sve
timųjų globos. Stengsimės stebėti kelius, kuriais pažangūs 
žmonės veržiasi Į ateiti, i laisvę nuo skurdo, baimės ir 
priespaudos. Seksime nūdieni gyvenimą pavergtoje tėvy
nėje ir puoselėsime išsilaisvinimo mintį.

m. rugpiūčio 12 d. preziden- i 
to F. D. Roosevelto ir W. S. Tačiau turime pripažinti, kad išeivijos veikla suvai- 
Churchillio karo laive Prince j dins tik pagalbini vaidmenį. Lietuvos nepriklausomybės 
of. Wales, Placentia Bay, atstatymas priklausys r.uo santykių tarp didžiųjų valsty

bių ir pačios lietu , ių tautos pasiryžimo.

imzai reikšmės Lietuvai gali turėti Rusijos inte
ligentijos sąjūdis, siekiąs demokratinės santvarkos. Apie 
to sąjūdžio užuomazgą pranešinėja Vakarų spauda. Per 
pastaruosius kelerius metus šimtai mokslininkų, literatų 

sijaudinimu perduoti pogrin- menininkų pateko ten Į valdžios nemalonę, nes buvo 
ovietine santvarka, Kaikurie jų paruošė irramojo uaisavmiu itziuia-;: svarbia žinia vi«oms na

susibūrime — pakviestas specialistas patartų bent sveika- Rusija“. (tus okupacijai pateisinti verįtoms tautoms Iš aštuo- Platino demokratimo sąjūdžio programą, kurios santrau-
tos, socialinės apsaugos ar teisių reikale. ! s Kremlius tenaudojo labiau- • karterio punktų čia te- ka spausdiname savo žurnale. Toks pačių rusų inteligen-

1 as įdomus Molotovo pa- Siai atsilikusių Azijos ir Af-
Kultūros būtų. jeigu ir pobūvyje surinkti pinigai bū- reiškimas buvo užstenogra- likos kraštų tautoms muK ^g. 

tu skiriami palaikyti savajai spaudai, jaunimo.stipendi- fu°tas į* ia^.V praneštas kinti, o taip pat jų tarnybo-! 
joms, Kultūros ar Tautom'fondams, bet ne supilami skys- , .er.Xnui>„Y1 PS ^e..^1.a Y" Je

paminėsiu tik pirmuosius tijos išsilaisvinimo sąjūdis gali ilgainiui išaugti ligi tokio 
lygio, koks buvo carinės priespaudos laikais, ir tokiu pat 
būdu kaip anas nuversti imperialistinę santvarką. Kitu 
atveju jis gali vystytis kaip Vakarų liberalinis sąjūdis šio 
šimtmečio pradžioje, privertęs -Prancūziją ir Britaniją 
atsisakyti kolonijų, ir tuo būdu išlaisvinęs kolonijines 
tautas.

taip pat jų tarnybo-' 
esančiai prostitucinei, „Pirma. Jie nesiekia teri

torinio ar kitokio užėmimo.kietijos užsienio reikalų mi- spaudai. 
1 nisterijos archyvuose. >timėlio pavidale iš aukotojo rankos atgal

išdžiūvusią gerklę. ....
į Sovietu kariuomene, esą. Antra. Jie nesiekia terito- 
, per klaidą okupavo visą rtnių pasikeitimų, kurie ne- 
į Lietuvą, nors Suvalkija no sutinka su tų kraštų laisvai 

l i antro susitarimo buvo palik-. Dareikštu noru
dar ir kokia nors menine programa — choro, solisto ar „Sekantis Rusijos etapas, ta Vokietijos žinioje. Vokie- 1
žodžio menininko pagražinimas, dailininko parodėlė. pasidalinus su Vokietija tija protestavo ir nepriėmė Trečia. Jie pripažįsta vi-

Į Jo

. Churchillis apie ta laiko
Parengimas ar pagerbimas galėtų dar būti’kultūrinis, tarpi taip rašo: 

jeigu prie tų visų kumpių, dešrų ir pyragų būtų pridėta Antras svarbus veiksnys, kuris gali paspartinti So
vietų imperijos disintegraciją. tai Vidurinės Rytų Europos 
gyventojų požemio smūgiai, kurie vis dažniau sukrečia 

kad soms tautoms laisvą norą žemės juostą nuo Baltijos iki Juodųjų ‘jūrų. Darbininkų ir 
s riaušės prieš keliolika metų Rytų Berlyne

Raltiinę vaktvbp*? buvo m • i- 1-1- nui • • ““*9 n 1956 metais V engrijoje, 1968 metais Čeko-tsaitijos vaistvoes ouvo j Tas ivvkis šukele Hitleriui nor: o-vvpnti kad hutu ntrtn- 
labiausiai priešbalševikinės: rimtu abejonių Stalino nuo- ■ tytos suvereninės teisės ir Slovakijoje ir 1970 m- gruodžio mėn. vėl Lenkijoje Krem- 
Europoje.. Jos vienos pačiosširdumu. Molotovas pripa-5 nepriklausomos valstybės te- iiui atrocl° banguojanti žemės pluta prieš žemės dre-

......................................... nai, kur jėgos prievarta jos bėjimą. Lietuvių tremtinių Bražinskų pabėgimas Į Vaka-
to nustojo.“ , rus, jūrininko Simo Kudirkos beldimasis Į laisvojo pasau-

i lio duris. Vytauto Simokaičio ir Gęąžinos Mickutės ban- 
Bet mūsų džiaugsmą ir, dymas pasiekti Vakarus. — tai vis simptomai audringos 

viltį Stalinas suprato kaip atmosferos, kuri viešpatauja toje Europos dalyję. 
tiesiogini pavojų savo už-*
grobtiems kraštams. 1941 m. ; Tų požemio smūgių stiprumas ir dažnumas nepri- 
lapkričio 8 d. jis pasiunčia klauso nuo išorinių veiksnių ir negali būti kontroliuoja-

Lenkiją, buvo sudaryti tris Stalino pasiteisinimo,
Deja, kaikuriais atvejais svarbiausias tokių pobūvių bendros pagalbos sutartis j tai Įvyko per klaida, nes Ne- pasirinkti savo krašto vai- jaunuomenės ri 
sirinkimu “menininkas“ vra graborius, kuris mikliai su Estija, Latvija ir Lietuva, rnuno unė buvo aiški riba. džios forma ma^al kuria iie irTpnkiinip K „ K,Šitos Baltijos valstybės buvo. Ta« hmlri, «„kėlė Hitlerini ? .7 _„„.T .2? 11 Į-

ir susu
sukinėjasi tarp stalų, ieškodamas sau būsimų klientų

Daugelis klubų ir senesių draugijų būtinai Į savo Įsta
tus yra Įsirašę straipsnį — „dirbti kultūrini darbą“, „švies
ti ir šviestis“, „siekti kultūrinių tikslų“ ir panašiai. To 
tikrai ir norėjo bei siekė senieji šių organizacijų steigėjai. 
Bet Šiandien visa ta „kultūra“ kartais pasireiškia tik sun-

atsiskyrė nuo Sovietų Šąjun 
gos pilietinio karo 1918-' 
1920 metu ir sukūrė kietu’

' žino, kad Vokietijos protes
tas pilnai pagristas, bet tei-

, .. . . ,. .. . sinosi, kad buvę sunku at-kehu. kuriuo revoliucijos y-, skirti Suvalkiją nuo visos
t-- iict-onpta vipnkjnrinp kplin dpšimtini’i dolp’in anka ra tuose kraštuose praveda-. Lietuvos. Ginčas tęsėsi kele- 
Aiai išstenėta vienkaiune n.ehų dešimtinių dolerių auka, mos. visuomenine santvarką „,5-^.:., i.ni c+aKnac 
Vasario 16-sios proga. O kartais irtos aukos nesulaukia-i jr vyriausybes, kurių svar-;^jko sumokėti Hitleriui 31vyriausybes.
ma. kai kokios nors mirštančios Šv. Pilypo draugijos na- _ blausias principas buvo prie-j 000* aukso markių^Taip
•ioi Vvol ei m nntoido nor ilcrne rYloflIC L’ltn mni- oJšlzrmrno b-nmnni^mni ir T? n ! .. ..... .
ma.
riai vienbalsiai nutaria per ilgus metus kitų sudėtus pini- (šiškumas komunizmui ir Ru-1 ”realiai“ buvo sprendžiamos 
gus geriau pasidalinti tarp savęs. ni skja** ypatingai iš Rygos per į vaĮstybių sienos, bet ne kaž 

į dvidešimtį metų ėjo stipri kokiais ten balsavimais... 
i anti bolševikinė propagan-

Churchilliui klausimą:

Taigi, tokios tikrovės akivaizdoje vis dėlto neskubė 
kime visų savo darbų vadinti kultūriniais, nors tas ’ dos srovė radijo bangomis ir 
žodis ir labai patraukliai skamba.

Laikui bėgant Įvyko dau

mas. Audros kyla dėl priešgamtinės ir primestos sovieti
nės santvarkos, nepriimtinos civilizuotoms tautoms. Jeigu 
tuo nebus susirūpinta., tai vieną gražią dieną Vidurinėje 
Rytų Europoje galime susilaukti tokio smūgio, kuris ne-

Lietuva pasaulio audroje
(Tęsinys) lūs. Estijos užsienio reikalų 

ministeris Selteris buvo iš

. kitais keliais į pasauli. Išsky-; gjau nesusipratimų su Mask- 
rus Latviją, šie kraštai betgi Į va, įr 194o m. spalio 13 d 
nebendravo su hitlerine Vo-į Ribbentropas parašė 19 pus 
kieti ja, vokiečiai buvo pa-;lapių Įaišką Stalinui, kuria- 
tenkinti, galėdami juos pa- me išdėstyti tie nesusiprati- 
naudoti sandėriui su Rusija,: maL ir tiems klausimams iš- 
ir sovietų vyriausybė dabar: ajškinti pakvietė Molotovą 
metvsi ant tų aukų su nea-1 Berlynan. Molotovas Berly-

„Tarp mūsų kraštų nėra 
galutinio susitarimo dėl ka
ro tikslo ir dėl pokarinio, .. . _x. , , .. . T. .. , ,
bendradarbiavimo taikai or-! ®a es butl lokalizuotas. Jis gali sukelti sprogimą, kuris

žygiuodami Lenkijon, vo-, kviestas Maskvon rugsėjo 24 
kiečiai užėmė perdaug ten-! dieną, po keturių dienų bu- 
torijos, todėl Stalinas parei-! vo pasirašyta sutartis, ir spa- 
kalavo, kad Ribbentropas lio 21 d. Raudonosios armi- 
1939 m. į-ugsėjo 27 d. vėl at-į jOs bazė jau buvo Estijoje, 
vyktų Maskvon. Ta proga į p0 to gekė Latvijos ministe- 
Stalinas pareikalavo sau ir j ris Munters ir Lietuvos Urb- 
Lietuvos. Po ilgesnių pasita- f šys. Spalio pradžioje Suomi- 
rimų Vokietija sutiko, kad jos Paasikivi buvo taip pat 
Lietuva būtų padalinta ir j iškviestas Maskvon, bet Suo- 
siena tarp Sov. Rusijos ir į mija atsisakė paklausyti Ru- 
\ okietijos eitų Nemunu. į sijos reikalavimo, ir ji 1939 
Tuo būdu Suvalkija turėjo j m. lapkričio 30 d. buvo už- 
likti Vokietijos žinioje. j pulta be karo paskelbimo.

Greit po to Estija. Latvija | Sovietų Rusija už tai buvo 
ir Lietuva gavo Sovietų Ru-' pašalinta iš Tautų Sąjungos,

pykanta ir apetitu... Jie bu re matėsi su Hitleriu du kar-
vo fuoj pat užimti stiprių tus, 194C m. lapkričio 12 ir 
Rusijos pajėgų, prieš kuriasi 13 dienomis po tris valan- 
jie neturėjo priemonių pasi-’ das, bet dėl akiplėšiškosMo- 
priešinti. Žiaurus likvidavi- lotovo laikysenos Hitleris 
mas visų antikomunistų ir neteko kantrybės ir 
antirusų buvo pravestas Į-: 18 d. Įsakė moštis žygiui Į 
prastu metodu. Didelis žmo-! Rusiją.
niu skaičius, kurie per dvi- j
dešimtį metų gyveno laisvė-! Japonijos Matsuokai lan- 
je savo gimtuosiuose kraš-'kantis 1941 m. kovo 27 d. 
tuose ir sudarė vyraujančią, Berlyne. Ribbentropas norė- 
daugumą. dingo. Didelė jų jo jam Įkalbėti, kad Japoni-

ganizuoti.“

Sunaikinti nacizmą ir fa
šizmą Stalinui nėra svarbu, 
jam to neužtenka: jis nori 
ką nors naujo užgrobti ir pa
silaikyti, ką gavo iš Hitlerio 
malonės. Kovoti vien dėl i- 
dė’įos jam yra svetima ir ne
priimtina...

Churchillis tuoj pat atsa
kė Stalinui telegrama, bet 
plačiau anglų pažiūroms iš
dėstyti 1941 m. gruodžio 16 
d. nuvažiavo Maskvon Ang
lijos užsienių reikalų minis
teris A. Edenas. Churchillis 
arie tai rašo:

bus jaučiamas ne tik taikingoje ir sočioje Vakarų Euro
poje, bet ir toli už jos ribų. Jis bus toks staigus ir netikė
tas, kap ir kiekvienas iš ligšiol įvykusių.

Ar Sovietų Sąjunga pageidauja tokios katastrofos?
Sprendžiant iš jos peršamosios Europos saugumo 

konferencijos, atrodo, kad re. Maskva tikisi, kad ji, ga
vusi Vakarti pasaulio pripažinimą pokarinių Europos sie
nų. pajėgs numalšinti Rytų Europos tautas ir Įamžinti jų 
vergiją.

Tarptautir.iuose santykiuose dorovės principai vai
dina labai mažą vaidmenį. Todėl ir iš Europos saugumo 
konferencijos pavergtosios tautos maža ko tegali tikėtis. 
Bet išeivija ir jos spauda vis tiek turi apeliuoti į pasaulio 
viešąją opiniją, kad tokia konferencija, jeigu ji kada nors 
bus sukviesta, pirmoje eilėje apsvarstytų Rytų Europos 
tautų laisvės ir nepriklausomybės atstatymo klausimą. 
Juk taika ir laisvė yra nedalomos. Konferencija tik tada 
atliks savo uždavinį, jeigu ji. svarstydama saugumo ir tai- 

( kos klausimus, užtikrins laisvę toms tautoms, kurios II-jo 
ijos puolimą, kiek tai liečia - pasaulinio karo metu buvo Sovietų Sąjungos pavergtos. 

Baltijos valstybes, Suomiją Iniciatyvos šioje srityje jau ėmėsi Rytų ir Vid. Euro- 
įr Besarabiją. I .)Og sociaĮdemokratų partijos egzilėje. Jos kreipėsi Į lais-

i- 4 vuju Europos valstybių broliškąsias partijas bendru raštu
mo ir abišalės pagalbos su-j tas Lietuvon Vladimiras De ! vusi išnaikinta. 'Stalinas reikalavo, „kad Jo V^a ,a a 1 n ei^aci°Pa °_ '°.
tartis. Sovietų Rusijai iškil-' Tuo metu Hitllerio kariuo- kanozovas, Latvijon Andre-’ ' I Didybės vyriausybė tuoj pat Helsinkyje. Prie sios akcijos turėtų pnsideti n kiti įseni-
mingai pasižadant nesikišti menė buvo užimta vakaruo- jus Višinskis ir Estijon And-• Vokietija 1941 m. birže- pripažintų būsimas SSSR jos demokratiniai sąjūdžiai.
Į tų valstybių vidaus reika- se — Prancūzijoje. Belgijo- rejus Ždanovas, vienas ge- lio 22 d. užpuolė Rusiją be ( Nueita Į 5 puslapi) (Nukelta Į 4 puslapi)

oiran
dauguma buvo išgabenta Si- ja pultu Sov. Rusiją, aiškin

damas komunizmo pavojų 
pasauliui ir pavyzdiu nuro- 

Pagal paruošta čekisto I- dydamas Baltijos valstybių

„Stalinas norėjo atstatyti 
1941 m. padėtį prieš Vokie-
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KAS SKAITO BABK

TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NBPEIKK

KAS GIRDĖTI NEW YORKE «0Moeooe3c«j&osoccoooeeooMes liūdime kartu su jais.' WATERBURY, CONN. ŽVILGSNIS į S. BOSTONO klausimas kam nors skirti 
Lai būna velioniui lengva i iicthviii puiriui lauką. Jie nesupranta, kad

• Amerikos žemė, o jo šeimai Atvažiuoja Grandinėlė t V V ta draugija tik tiek lietu-
Pirmasis baltų informacijos vių pagaminto fiimo „Latvi- ir kitiems giminėms reiškia- į • DRAUGIJĄ viams reikalinga, kiek ji pri-

ja per 50 metų“ premjera, me gilią užuojautą. Į Gegužės 8 d. 8 vai. vak. 'sideda prie jų visuomeninių
Žiūrovų buvo apie 1,200. j , aukštesn. mokyklos salėje So. Bostono Lietuvių Pi- reikalų palaikymo. Smuklių Pragaro vyresnysis, pre-

* ♦ , i Silkių pietūs ir legionierių Highland Avė., bus iš Cle- liečiu draugija yra pati di- vra įr taip perdaug, nereika- mijuotas romanas, parašė
1 1 velando atvykusio tautinių džiausią Bostono lietuvių jingas būtų ir draugijos lai- i Vytautas Volertas, 273 psl.,

šokių sambūrio Grandinėlės organizacija ir viena iš se- komas baras, jeigu jo paja-,'kaira $5.00.
Kovo 28 d. SLA 124 kuo- slI^k,t.akIis: Tas sambūJ.is di- niausiu,, nes Įsteigta 1899m. mos nebūtų’ panaudojamos!

lietuvių visuomenės svar-! 
tiems reikalams vykdyti.

Ką tik gavome:
darbuotojų pasitarimas

Jis Įvyko kovo 27 d. New 
Yorke, Barbizon Plaza vieš
buty.

Informacijos veikėjų pa-' 
si tarimo metu kovo 27 d.'
\Tn,v Vrvvlrzi Vvn z. įolmltoa •

Pasitarimo
suartėti Baltijos 
ganizacijų 
tiems, kurie

1 Už laisvą lietuvi, parašė 
kun. M. Valadka. 409 pis., 
kaina $5.00.

Be minėtų piniginių aukų. 
draugija yra užleidusi savo 
namų pusę ketvirtojo aukš
to skautams, kurie ten Įsi
rengė savo būklą. Buvo ir 
prieš tai pasisakiusių narių, 
bet dauguma buvo švieses
nio proto — jie patenkino 
skautų prašymą ir leido 
jiems Įsikurti draugijos ne-

radijo valandėlių, biuletenių ke. Estų, latvių ir lietuvių! į., k
leidimo srity, pasidalinti sa- spaudos žmonės sutarė susi- j , ior ien-ai 0 ui t ir mo_; ,u ; Bendruonlenj 
vo patyrimu informacijos rinkti kiekvieno mėnesio! tA,.vą _ .• :vpi5_
srityje, ypač kreipiant de- pirmoj ket . u tądien, ir pa-|din0 sav0 vadovvbes. 
mesio Į baltų kraštų bylos sikeisti žiniomis apie savo; .
■pristatymą svetimai JAV. tautybės žygius savo kraštų j Įdomų žodj tarė legiono 
Kanados ir kt. visuomenei, laisvinimo, kultūros bei kt. < ^ar;ų vadas, paryškindamas
Pasitarime apžvelgtos gali- klausimais. !karinės tarnybos trądicijų ___ _____ ____ . *__ v r_____  ___
mybės ateity plėsti baltų in- ’ palaikymo reikšmę. Po iškil-! poveikyje Bostone kilo min-j stambiausia yra dviejų salių, naudojamame aukšte,
formacijos bei jos derinimo Pasitarime iš lietuvių pu-j mių buvo vaisęs. ’ tjs, kad reikia paruošti nuo-' nuoma 86.702, narių mokės-j
darbą. sės dalyvavo Eltos Inf. re-j , . (dugnu veikalą amerikiečių $2.040, biliardas —$į

daktorius V. Alseika ir Dar-J 8io posto nariai via pasi- j visuomenei apie ta ivykj. 8,107, savi parengimai —$j 
Pasitarime dalyvavo per bir.inko vyr. red. K. Bučmys.! žymėję savo veikla ir para-įTam reikalui iš Clevelando:2’250 ir Lt

50 latvių, 35 lietuviai ir per ' duose no tik Hartforde het, v-----  _x. • • . .i
20 estų. i

Grandinėlę pakvietė Lie- buvo pat.irtinta dr-jos 1970 
metų apyskaita. Ji rodo. kad 
pajamų turėta $163,253 (vi
sur centai atmetami). Į tą 
sumą Įeina baio pajamos $
140,187 ir $23,066 visokių

Simo Kudirkos tragedijos kitokių pajamų, is kurių

VIGILANT ĮVYKIO

"veikalas

Sesijos, vykusios semina
rų pavyzdžiu, buvo penkios.

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

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

Radvila Perkūnas, istori- 
! nė piešė. parašė Balys Smo
gą. 130 psl., kair.a $4.00.

Draugija dar globoja tris 
sportininkų klubus.

O štai paskutinio dešimt-! 
mečio grynas pelnas: 1961 
m. — $5,114, 1962 m. —$ 
6,500. 1963 m. — 5,380,
1964 m. — $6,353, 1965 m. 
—$1.116,1966 m.—$10,972. 
1967 m. — $11.250, 1968 m.

ucmys., y “"-jy iam reikalu! iš t levelando, 11
(E) j duose ne tik Harriorde, bet į buv0 pakviestos ir i Bostoną _ .

jvisoje Conn. valstijoje. Jie; persikėlė Algis Rukšėnas,' Tai rodo’ kad baras yrž
Versmės ir verpetai, aki

mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl.. kai
na $5.00.

: turi kelias gražias dovanas.į dirbęs United Press Interna- svarbiausias pajamų šaltinis. 
■ laimėtas eisenose. Postui! tion.al žinių agentūroje Jo Ta\P buvo Pernai- taip buvo 

Lietuvių Darbininkų d-'jos daugiausia vadovauja du straipsniai yra spausdinti *r visada. Mano turimos apy-

Įvairios naujienos

Pirmojoje svarstytas baltų 7 kuopos Margučių renginys 
bendradarbiavimas ir žinių bus balandžio 17 d. Bručo 
telkimo iš okupuotų kraštų svetainėje, Y. oodhavene. 
reikalas, antroje pasisakė * * *

brohai: Stanley ir AValter York Times bei kituose 
Pattersonai ir mz. Antanas; Amerikos laikraščiuose. i"!

skaitos rodo, kad jau 1956 :
pajamų buvo $128,905, i _ $16,274. 1969 m. —$14, 

879 ir 1970 m. — $21,870.Mazalas.

Našia veikla

baro — $111.702.
. ... Ruošiamas Vigilant Įvy-J Vėliau ir bendros, ir baro 

relSKiasi.lr, kio veikalas yra plačios ap- pajamos pradėjo kristi: Draugija turi 4 aukštų ir
posto pagalbinis motėm vie- jmties. Autoriui padeda gru- 1962 m. jos nukrito net iki rūsio, kuriame Įrengta admi-
netaS' į Pė talkininkų, kurie renka Į-; $99,851, o baro pajamos —, nistraciJ'os raštinė ir kt.,

■ vairius iki šiol dar nežino- iki 903 Vėliau ios kilo nuosavus namus. Juose, be 
Kas dar bus . tus duomenis apie Įvykį ir; jr 1968’m. baro pajamos jau PataIP°® barui, >’ra sa"

sąlygas, kurios ji iššaukė. Y-' prašoko $100,000. 1969 m. es~. dvl talPlnan.cl0Si P° 
TAV . v , r - - Kai laikraštis pasieks ra užmegzti kontaktai sm Į- baro pajamų jau buvo $123, kebs simtus zm?mų ir viena
JA\ ir Kanados politikoje, buriniu laiveliu per Atlantą skaitytojus, našlių klubo mo- 7^° veikėjais. Kalbant su ■ 340, o pernai, kaip minėta, mažesne Jomis naudojasi

npnttnsins teru vakaras jau bus buvęs, 7lku?'ia!s jų.’ aiskėja >domi j net $140,187. Aišku tuos!ne tlk lietuvių, bet ir kitų
bet J. Petkaicio vadovauja- dažpai keista jų galvose- skaičius skaitant, reikia tu-! organizacijos savo rengi
mo Aido choro koncertas na- Yra dar. lr z nežinomų rėti galvoje, kad dėl dolerio nlams- YPae dabar, Įrengus
dar bus eeeužės 1 d Tai duomenų apie Kudirkos Ii- Į vertės nukritimo gėrimu kai-maloKraainos mėgė- ~ A- Ruk^-! nos gerokai pakilo. ‘

lams* Veikalas vaizduos netikį Sumokėjus už visas pilk- ji turėtų savo aikštę
. lapkričio 23 dienos tragedi-; tas prekes, pernai brutto pel- mobiliams pastatyti, 
ją. bet analizuos ir politines ' no liko $101,703. Jis pirmą

i sąlygas, kurios ją lėmė, ir kartą prašoko $100,000. To &ą metų sausio 1 d. drau- 
•’ sunkumus. Tos gi problemos peino 1969 m. buvo $89,747. gijos turtas Įvertintas $429, 
*ą nelaimingą Įvykį iriššau-! 1965 — $63.905, o 1960 818: namai—$362,417, bal-
kė. Į m. — $73,570. , dai — $17.401, prekių buvo

. i ’ i už $10.979, grynų pinigų —
Knygos rašymą remia Ci-■ Tarnautojų algoms išleis-j $39,315.

tizens Concerned for Simas ta 5evejk trečdalis — 33,!

• vien iš 
Vėliau

baltų jaunimo, studentijos Amerikos Lietuvių Inži- 
atstor.ai apie jų veiklą, tre- nierių 'ir Architektu s-gos 
čiosios sesijos paskirtis bu- skyriaus susirinkime kovo 
vo apsvarstyti baltų spaudos 19 m. Diržienės restorane 
bei radijo programų reika- Į dailininkas Albinas Elskus 
lūs, ketvirtoji sesija aptarė parodė filmą ir papasakojo 
galimybes baltams dalyvauti savo kelionės praeitą vasarą 
JAV ir Kanados politikoje,: buriniu lai
■pagaliau, penktosios sesijos i įspūdžius, 
uždavinys buvo apsvarstyti i * *
ligšiol buvusius baltų viešusį Brooklyne naujieji atei- 
pasirodymus, panaudojimą Į viai per 15 metų likvidavo 
S. Kudirkos ir kitais atvejais daug klubų namų. Namai 
pastebėto spaudos, radijo ir
televizijos dėmesio Baltijos 
kraštų laisvės bylai. Paverg
tųjų Kraštų savaitės JAV-se 
klausimai ir kt.

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

Seminaruose, sesijose pa
sisakė šie lietuviai: A. Gu- 
reckas, A. Barzdukas, R. 
Kundrotas, D. Kezienė. A. 
Mažeika. R. Simanavičius 
(Baltų Federacijos Kanado
je pirm.), G. Karosas, adv. 
A. Navasaitis. K. Miklas. A. 
Gečys ir dr. E. Vaišnienė.

Pažymėtinas aktyvus lie
tuvių ir latvių jaunimo daly
vavimas.

Pasitarimo proga buvo 
surengtos trijų tautybių li
teratūros ir spaudos paro
dėlės.

Pasitarimo sumanytojas— 
latvis dr. R. D. Paegle.

Kovo 28 d. Nevv Yorke 
pasitarimo proga Įvyko lat-

buvo pastatyti senųjų atei
vių. Klubai tebeveikia, bet 
neturi namų. Tik Maspeth 
Piliečių klubas, senųjų atei
vių Įsteigtas ir jų vadovau
jamas, sėkmingai tebevei
kia savo namuose.

Long Island Lietuvių Pi
liečių klubas metinę geguži
nę rengia birželio 26 d. Ron- 
kokomoj. L.L, N.Y.

J.K.

HARDFORD, CONN.

Mirė J. Dikinis

V.M.K.

BRANCH, MICH. 

Mirė Petras Spurgis

Petras Spurgis buvo nu
meris šios lietuvių ūkininkų 
kolonijos gyventojas ir daž
nai parašydavo „Keleiviui'

keltuvą, jos yra mėgiamos.. 
Žinoma, visai draugijos 

' veiklai būtų dar geriau, jei 
savo aikšte auto-

Knygos
jaunimui
ŠAUNUS PENKETUKAS, 

premijuota, gražiai išleista 
apysaka, tinka mokykliniam 
jaunimui, parašė J. švaistas, 
kaina $3.
NARDŽIO PULKAS, apsa

kymėliai, parašė Bale
Vaivorytė, 
na $2.00.

L5 i psl. kai-

Taigi, draugija turi gra-
$12,157, žias patalpas, jos visas tur-

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 psl., kaina $3.60.žinių is sios apyllinkės. De-

ja, daugiau neoerasmes, nes _ . oiaesirui —
išsiskyrė ne tik iš šios kolo- j šviesai — $5 277, valdybai ■ nėra skolų ir dar tu-į iliustruota pasaka, 24 psl.
nijos. bet ir iš šio pasaulio. : Minėtas komitetas davė ir' 7? 3 • rima pinigų kasoj ar $1 -

11 t.t. v įso labo įsiem ta , 5ankuose beveik $40.000.
$79.832. Tokiu budu gryno 1

Draugijai priklauso gero

tas vertas kelių šimtų tūks- j 3INTARĖLĖ, T
•j • Narūnės

I v.šią informaciją apie A. Ruk
šėno rašomą veikalą.j Jis buvo gimęs Lietuvoje 

1887 metais, išgyveno 84 
SLA 124 kuopos nariai metus ir mirė nuo širdies 

reteko arti 20 metų kuopos smūgio šių metų sausio 18 d. 
finansų sekretoriaus parei- Po smūgio dar buvo kiek at- . . . ; dybai atlyginimas nepadi-
gas ėjusio Jono Dikinio, ku- sigavęs, bet jau neaiški bu- ' ALTos pirmininkas dr. dėjo per paskutiniuosius ke
lis mirė tik 53 metų sulau- vo kalba. Gyveno vienas, ir Kazys Bobelis pianesa, kad,holiką metų. 
kęs. širdies smūgiui ištikus kai sūnus nuvyko jo pažiū- Jungtinis Pabaltiecių Komi-
darbovietėje.

Velionis, amerikiečiams 
žinomas John Dikins vardu.;

ALTOS PRANEŠIMAS

Negalima pasakyti, kad 
pernai draugija buvo ypa- 

Ethnic Heritag bylai tingai dosni visuomeniniam 
Iš Lietuvos velionis atvy- skelbti. Latviams atstovaus , reikalam, jiems skirdama 
. 1909 metais ir ansiovve- Gunars Meierovics, estam— $2.427. Primintina, kad dar

rėti, rado jį ant glindų jau Yew Bedfordo žvejybos
nebegyvą. tetas sudarė specialią komi

siją

pelno liko $21,870.
kai per 1,000 narių, dau- 

Čia pažymėtina, kad vai- gausia senieji ateiviai. Da- 
’ lis naujųjų ateivių visai be 
pagrindo vengia stoti i^šią 
draugiją. Kaip matėme, tai 
yra stipri organizacija ir ga
li būti labai naudinga visiem 
lietuviškiem reikalam, tik 
reikia, kad jos narių tarpe 
būtu kiek galima daugiau 
tokiu, kuriems rūpi, kad 
draugija vvkdvtu tą tikslą,

buvo malonus žmogus, įsjko 1909 metais ir apsigyve
Lietuvos i ši krašta atvvkęgjno Pennsvlvanijos anglies Gerhard Bushman ir lietu- 19o8 m., kada brutto pelno
prieš Antrąjį pasaulini karą. | kasvklu rajone. Charleroy viams — dr. Jonas Genys, j buvo trečdaliu mažiau negu l kuris vra įrašytas jos ĮstatųT • i. * T A T r 1 - • _ _ _ _ ? • . - • 1

Šis 14 metu paauglys John Ma 
thews revolveriu grasindamas 
reikalavo iš Birminghamo Į Chi- 
cagą skrendanti lėktuvą nu-

C kariuome-; vietovėje. Bet kasti anglį poJ • T_ • __ * v • . • ••Jis tarnavo JAY
nėję. iš ten grįžęs, dirbo ir į žeme jam nepatiko, ir jis 
mokėsi, baigė kolegiją, tu- Į persikėlė Į Michigano valsti

Į 1970 m., aukų duota 2.973,) 2 straipsny:
Dr. J. Genys yra Ethnic 1960 m. - $2,225, 1961 m., -Rūpintis kultūros ir spor-

..........  ............ _____________ __________ ______ ... Cpnfecleranon of America - $2,186-Mažiausia buvo; to reik‘a!ais skleisti švietimą
rėjo atsakingą darbą lėkiu-; ja, kur.tuomet kūrėsi lietu- yceprezide.,.as. kurioje Jis aukota 1966 m. tik $1.439.ilietuviu tarpe, rūpintis iab- 
vu gamyboje, sukūlė lietu-lviu ūkininku kolonija. Čia atstovauja Abi ai, o per ją ... ... darybe“.
viską šeimą, gražiai gyveno apsivedė ir įsigijo ūki. kur ,r vlslems Amenk'>s lletu- Yra draugijoj nanų, kurie
ir buvo visų bendradarbių ir į išgyveno keliasdešimt metų.

ir
viams.

pažįstamų mėgiamas. Visa laika skaitė „Keleivi“ 
ir buvo uolus po rėmėjas li- 

į gi paskutinių savo dienų.

37:

labai priešingi,

=3: 3:

kai kyla

3E

darybe
Šiuo metu draugijos vado-

GINTARO TAKAIS. J. Na
1 rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl.. kairia $1.80.
ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 

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

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka. 130 psl. kai
na .......................... $1.80.

KREGŽDUTĖ, I dalis (va
dovėlis). parašė A. Rin- 
kūnas. 119 psl., kaina 
$2.75.

Ta pati anglų kalba, ..$.1.
Skaid ytė, Balęs Vaivo

rykštė? 5 scenos vaizdeliai,
kaina $2.

Diena prie ežero, Aloyzo
Barono eilėrščiai

Sekmadieni, kovo 28 d., 
jis dar dalyvavo kuopos su
ruoštuose silkių pietuose, o 
pirmadieni mirė. Ketvirta- tuonerius metus. Jiedu ture- j 
dieni buvo palydėtas Į ka- jo trejetą vaikų, kuiie užau-j 
pus.

Jo žmona mirė prieš T;
Pigi ir patogi kelionė į Dainų Šventę!

Dainų šventė Chicagoje Įvyksta šių metų liepos 4 d.

vybę sudaro: pirm. S. Dre-! ?a,?no ei^rsciai musų ma-
vinskas. vicepirm. L. Svel-i

sekr. A. Čaplikas, fin.! Palubinslcenes ii.ustrac.jos,rus,
• sekr. A. Druzdis, ižd. E. Ket-! 
virtis, marš. J. Markelionis 
direktorių taryboje yra A 
Andriulionis, A. Baika, J.! 
Casper. J. Grigalus, O. Ivaš- 

i kienė, J. Lubinas, J. Šilalis.

1 40 psl.. kaina $3.00.

Netekome gero sekreto
riaus, mielo bendradarbio.

Velionis paliko liūdinėjus
kreipti i Kubą. bet pasisekė ji į žmoną, sūnų — medicinos 
įtikinti atsisakyti šito reikalą-j studentą ir dukrelę — aukš- 
vimo. 1 tesniosios mokyklos mokinę.

; gę išsisklaidė miestuose gy- Ta proga iš New Yorko ir New Jersey apylinkės Į Chicagą 
įventi. Todėl velionis, visų . . .. . .
i apleistas, gyveno jau vienas Yra organizuojamos ekskursijos lėktuvais papigintomis į Draugijos reikalų vedėjas
ir buvo rastas negyvas. • kainomis iš La Guardia ir Newarko aerodromų. Nori su t Per paskutiniuosius kelerius 

I i metus buvo S. Griganavi-
Tebūna jam amžina ra- šiomis ekskursijomis vykti ar gauti apie jas daugiau infor- į čius. Jam išėjus Į pensiją.

p-.ybė naujos tėvynės žeme- Inacj- praŠ0Inj kreiptis i Lito kelionių biurą, — 94-10 laikinai tas pareigas eina J. 
leje. į ! šilalis.

A. J. Jokūbaiti* ' Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. 11421. Tel. 847-5522. J. V-ga«

TĖVIŠKĖLE AS REGIU,
Imsrvs. 40 psL, kaina $1.-
Mlėraščiai, parašė Pranas
Gedimino sapna* ir Nerin

ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos. parašė Jonas Valai
tis. kaina $2.25.

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto. 55 psl. kaina $2 00

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kar.annickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.
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Iš pavergtos Lietuvos
■I

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Ministras apie studentus

Kiek okup. Lietuvoje stu
dentu. ką jie studijuoja ir 
kokia jų buitis — apie tai 
žinių suteikė aukštojo ir 
specialiojo vidurinio moks
lo režiminis ministras H. 
Zabulis. Jis vilniškės Eltos 
atstovui papasakojo, kad! 
šiuo metu Lietuvoje esama' 
57.000 studentų. Tik trečda-! 
lis jų yra darbininkai ir dar
bininkų vaikai. 29 proc. yra 
atvykę iš kolchozų. Jauni
mas pasirenka vieną iš 130 
specialybių. Studentai atlie
ka praktiką kitose valstybė
se, tiksliau, vad. socialisti
niuose kraštuose. Pernai ir
šiemet 150 studentų prakti
ka atliko svetur. Šiuo metuc
Lietuvių jaunimas studijuo
ja Bulgarijoje. Lenkijoje, 
Rumunijoje. Vengrijoje ir 
Rytų Vokietijoje.

Nors specialybių aukšto
siose mokyklose netrūksta, 
tačiau tos mokyklos, teigia

Lietuvos styginis kvarte
tas vasario mėn. vieną savai
tę koncertavo Vengrijoje, 
Djor ir Sopron miestuose, 
šalia Brahmso ir Haydno 
kvartetų, lietuviai supažin
dino vengrus su J. Juzeliūno
Trečiuoju kvartetu.* * *

Vilnietė baleto artistė 
Genovaitė Sabaliauskaitė 8 
mėnesius dirbo baletmeiste- 
re Čilėje. Santiago mieste. 

, Grižusi i Vilnių, Čilės meno 
veikėjams kviečiant, ji ir 
vėl išvyko i Pietų Amerikos 
kraštą. Ten ji paruošia kla
sikinius baletus, tikisi pasta
tyti fragmentus iš lietuvių 
baletų “Ant marių kranto“ 
ir “Jūratės ir Kastyčio“.

Sabaliauskaitė anksčiau 
yra šokusi Prancūzijoj, Bel
gijoje. Suomijoje, Turkijo
je ir Azijoje— Burmoje. 
Ceilone, Kambodijoje ir 
Tailande. * * *

A. Sniečkus šių metų pra
džioje vadovavo penkių as
menų Sovietų S-gos delega

Šen. Strom Thurmond, 68 m., ir jo žmona, 24 m., susi
laukė pirmo kūdikio — dukters Nancy Moore.

UŽ NEPRIKLAUSOMĄ DEMOKRATINĘ LIETUVĄ

(Atkelta iš 2 puslapio)

Liet. socialdemokratai išeivijoje ir jų spauda, mūsų 
supratimu, turi platų ir svarbų veiklos barą. Būdami pa- 
saulinėš darbo žmonių organizacijos — Socialistų Interna
cionalo nariu, galime palaikyti santykius su broliškomis 
partijomis laisvajame pasaulje ir tuo būdu supažindinti 
pasauli su savo tautos aspiracijomis.

Lietuvos darbo žmogus komunistinėje santvarkoje 
yra išnaudojamas ir pažemintas. Jo vardu kalba imperia
listinės valstybės pasamdyti biurokratai, kurie stengiasi 
Įtikinti pasaulį, kad “proletariato“ diktatūros krašte dar
bo žmogui yra sukurtas rojus. O iš tikrųjų tame krašte

Socialdemokratų "Mintis” ! Ar skaitytos?
. , .... .. . i r. . Aitvarai ir giria, Jurgio
Londone Nidos Knygų Žurnalo atstovas Bostone , Gliaudos r0,na;las pa..tiza. 

Klubo spaustuvėje jau is- yra Keleivis, 636 E. Broart-J nu veįk! 254 , , kaina
i spausdintas užsieniuose gy- vvay, S. Boston Mass. 02127, • .
1 venančių lietuvių socialde-1 Cfiicagoj—J. Valaitis, 1521 ’ ° ’
mokratų žurnalas “Mintis“. So. 50th Avė., Cicero, 111.
Šis žurnalas netrukus pasi-: 60650. Kiti atstovai bus pa
rodys ir JAV-se. i skelbti vėliau.

MINTIES turinys:

Vedamasis, kur pasisako
ma, kodėl dar vienas žurna
las leidžiamas.

J. Vilkaitis
sidairant.

Praeity be-

J. Valaitis — Lietuvos po
litinių partijų išeivijoje da
bartis ir ateitis.

Nuo krivūles iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas

įkibto k -• - Gintneris, 538 psl., kaina—MINTIS turėjo išeiti pra- <>- 
Į eitu metų pabaigoje, bet dėl t ’ 
netikėtų techniškų kliūčių Nemunas teka per Atlan- 
darbas užsidelsė, o prie to t?, ytauto Alanto 5 nove- 
dar prisidėjo ir Londono lės, 263 psl., kaina minkštais 
pašto tarnautojų streikas, viršeliais $3.00, kietais $3.50 
kuris taip pat sulėtino žur- Mūs„ mafoji sesuo, Anta

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

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antr? 

i knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl.. įrišta, kaina $7.0o.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių, parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.

nalo pasirodymą.

Žydų socialdemokratų

suvažiavimas
J. Va. — Socialistinis in

ternacionalas ir Lietuva. . ... . . -- -Į partijos atstovų suvaziavi-
J. Vlks. — Kiprą Bielinį I mas buvo balandžio pra- 

prisiminus. ! džioje Tel Avive. Į tą šuva-
J. Vilčinskas - Socializ-i ž!a\im^.buvo Palesti So

mas Lietuvoje. clal,ls.l« internacionalo ir vi-
į sų kitų veikiančių įvairiose

J. Pakalka— Steigiamojo ; šalyse socialdemokratų par
tijų atstovai. Draugišką, 
nuoširdžiai parašytą kvieti 
mą gavo ir Lietuvos Sočiai

Seimo Lietuvos socialdemo
kratų frakcija.

Toliau seka spaudos ap
žvalga :

1. Lietuva Britų užsienio 
reikalų ministerijos pasauli 

karovisai ne proletariatas vra diktatorius. Proletariatas, kaip n?° Rai° met0 diplomati- 
pastarųjų dienų darbininkų riaušės Lenkijoje rodo, kovo- nluose dokumentuose, kūne

Zabulis, dar nesugeba pa-; cįJab devynias dienas lan- savo“ diktatūrą. Kartu su juo demokratinės san- 
v Vidurinės i

socializmą.zai paruošiama energetikų; į noj vietoj pažymėta: “Afri-
masinų gamybos _ specialis- j ^os žemynas labai nukente- ’ 
tų.be to, labai trūksta Bzi-' jo nuo į0Įonjzaįorjų j
kos ir matematikos mokyto-
JU-

Vilniaus universitetui pa
kvietus studijuoti lietuvius.

ir plėšikų. Daugelis europie- į 
čių čia važiavo vien tik pri- 
siplėšti ir praturtėti“. Į

Šie žodžiai Lietuvos gy-
gyvenančius užsieny, jau e-: ventojams gyvai priminė ki

tus kolonizatorius — rusus,1 
vienintelius Europos konti-; 
nente. Ir šie važiavo ir tebe

Žvdų socialdemokratu

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa- 

kai-

demokrtų 
tūra.

Užsienio delega-

są gauta pareiškimų iš JAV,
Vakam Vokietijos. Argen
tinos ir Lenkijos lietuvių.
Vieni jų pagegidauja atvyk- j važiuoja prisiplėšti... 
ti tik tobulintis, kiti nori stu- ! (E)
dijuoti lietuvių kalba ir lite-!
ratūra. teisę, mediciną, žur--SVARBUS 
nalistika.

BALTISTIKOS 

VEIKALAS

Įvairios žinios

Aktorei Onai Juodytei- 
Chadaravičienei kovo mėn. 
sukako 60 metu amžiaus. Ji

Šių metų pradžioje Švedi
joje išleistas stambus baltis
tikos veikalas (598 psl.) 
’Donum Balticum“, skirtas 
pagerbti norvegų kalbinin-1 n«-įau

Neabejojame, kad ir Lietuvos darbo žmonės, kurie 
sudaro gyventojų daugumą, kai ateis laikas, pasisakys už 
demokratinį socializmą ir nepriklausomybę. Su jais soli
darizuoja MINTIS..

VOKIETIJOS

Lietuvių socialdemokratų 
suvažiavimas

Kovo 27-28 dienomis įvy- ir sunkiai įvykdomi kiti du 
ko Vokietijos Lietuvių Soči-' svarbūs momentai: pirmas 
aldemokratų draugijos na-j — kad rinkimų komisijos iš- 
riu

buvo iki šiol laikomi slaptai 
ir tik dabar teatskleisti vie
šumai. Juose aprašyta Pa- 

lovakijoje ; baltijo valstybių inkorpora- 
demokra- Į cįja j Sovietų Sąjungą ir ko

kius žygius tuo reikalu darė 
Britanijos vyriausybė.

2. Slapto demokratinio są
jūdžio Sovietų Sąjungoje 
programa, ši programa 1970 
metais buvo slaptai atgaben
ta Anglijon iš Sovietų S-gos. 
Tos programos ištraukos pa 

Į sirodė spaudoje, bet čia yra 
i skelbiamos tik tokios, kurios 
i dar nebuvo spausdintos. To- 
! je programoje yra pasisaky
ta apie Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

veras Kaunas, 5: 
na $1.00.

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- 
vvel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl. kaina $1.00.

Chicagos istorija, parašė 
ksas Ambrozė. 664 psl., 

iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

Alei- 
gausiai

DSl.,

Numizmatika, paraše Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00. v

Literatūrinė dalis:

Ed. Cinzas — Mergaitė su
visuotinis suvažiavimas. ; siųsti balsavimo lapai patek- j aPe^s^nu (apysaka).

j tų balsuotojams ir kaip pa- Kazimieras Barėnas — 
Svarstant lietuvių visuo-• sielgti, jeigu balsuotojų da-

menės V okietijoje reikalus, Įjs balsavimo lapų negaus,
buvo sustota tiesvrv v c va ... , . ~ ~ a - j ir antras — garantija, kad

Valst. dramos teatre pasižv- kui cl?ri$tian s- ^guū nV’i bendruomenine veikla ir balsuotoju gražinami rinki- 
—— vykstančiais-mėjo dar nepriklausomoje 

Lietuvoje.
, * «

Lietuviai krepšininkai pa
sižymi ir okupacijoje, ir lais
vo krašto sąlygose. Vilniuje 
kovo mėn. vykusiose Sovie
tu S-gos krepšinio pirmenv

S ■ ............. 1?-

sipelniusiam baltistikos ir 
slavistikos srityje. Rinkinį 
išleido švedų leidykla “Alm- 
qvist-Wiksell“ Stockholme.

Pažymėtina, kad veikale 
rašo kalbininkai, gyveną a- 
biejose geležinės uždangos 
pusėse: Lietuvos, Lenkijos.

siais metais

bėse Lietuvos krepšininkai Sovietų S-gos, JAV. Austra- 
ir vėl iškilo. Kauno žalgirie- lijos, Vokietijos ir kt. 
čiai ir Vilniaus Kibirkšties!
sportininkės moterys, abi Es okup. Lietuvos įdėti 
geriausios komandos Lietu- riraipsniai praėjusiais me- 
voje, iškovojo bronzos me- tais paslaptingai žuvusio 
dalius. Kitais metais pirme-i Pr°L J. Kazlausko, A. Amb- 
nybėse dalyvaus jau ketu
rios lietuvių komandos.

Geriausiu lietuvių krepši
ninku vis tebėra M. Paulaus
kas.

ražo, S. Karaliūno, V. Ma
žiulio. K. Morkūno, A. Sa
baliausko, V. Urbučio. A. 
A’aleck'enės, Z. Zinkevi
čiaus, iš gyvenančių Vakarų 
pasauly — L. Jurgutvtės-

, .... : mų komisijai jos nurodytu
Krašto tarybos rinkimais.. acjresu balsavimo lapai ne- 
Teko išgii-sti nusiskundimų,; gaĮėtų būti paliesti, iki rin- 
kad draugijos nariai, akty-,kįmu komisija juos visus 
viai dalyvaudami bendruo-> vienu kartu priims ir suskai- 
menės institucijose, mažai čiuos.
turi laiko draugijos reika-Į
lams. Gi tie bendruomeni- i Suvažiavimas nutarė rin- 
niai reikalai institucijų vir-į kiniuose dalyvauti ir tartis 
šūnėse lyg sustingo vietoje.; su kitomis liberalinėmis gru- 
Krašto taryba per visą trijų' pėmis dėl bendruomeninin- 
metų kadenciją, jau pirmoje1 kų sąrašo sudarymo, 
sesijoje padarius nutarimus! Suvažiavimas pasisakė už 
dėl Bendruomenės statuto; kontaktą su kitomis lietuvis-1 
pakeitimo, kasmet savo sesi- komis organizacijomis lietu- 
jose statutą svarstė, bet jįjviškoje veikloje, 
pakeisti ir pritaikyti esą-į
mom sąlygom nepajėgė. j Suvažiavimas konstatavo,

. kad draugijos veikla nors ir
Antras svarbus klausimas; nesparčiai, bet plečiasi, įsi- 

— Krašto tarybos rinkimų jungia naujų narių ir tvirtė-
nuostatai.

Sapnai (Ištrauka iš nespaus
dinto romano “Dvidešimt 
viena Veronika“).

Vytautė Žilinskaitė—Juo
kas (feljetonas).

Kronika

Socialistiniame pasaulyje 
ir Europos socialistų partijo
se.

Santrauka anglų kalba.
Žurnalo viršelis — E. Ma

tuko.

Žurnalo pirmasis numeris 
yra 188 puslapių. Jo kaina— 
2 doleriai.

Žurnalą redaguoja redak- 
; cine komisija. Vyri redakto
rius — J. Vilčinskas.

Čia prisimintina, kad Lie
tuvos socialdemokratų par
tija nuo jos įsikūrimo dienos 
glaudžiai bendradarbiavo su 
žydų socialdemokratais, ku
rie buvo susiorganizavę į sa
vo Bundą.

Žydų Bundas savo veiki
mo metų pabaigoje pasisakė 
už Lietuvos nepriklausomy
bę. Pirmaisiais Lietuvos ne
priklausomybės metais žydų 
socialdemokratų Bundas nu
stojo veikęs. Jo dalis įsijun-! 
gė į žydų sionistų socialistų' 
sąjūdį, o kiti įstojo į Lietu-' 
vos socialdemokratų partiją. [ Tiesiant kelią Lietuvos 
Štai kadėl Izraelio žydų so- nepriklausomybei, AMižgan- 
cialdemokratų partija nepa- j to straipsniai, 40 psi.. Kai- 
miršo Lietuvos socialdemo-i na $1.00.
kratų ir, susiradę jų Užsie-j______ __________________
nių delegatūros būstinę, pa-!
kivetė dalyvauti jų suvažia-į PATARIAMA ĮSIGYTI 
vime. iI

šias K. Barėno knygas: 
Tūboto gaidžio metai,

premijuotas romanas, 438 
psl., kaina minkštais virše- 

; liais $3.15, kietais $3.75. 
į Atsitiktiniai susitikimai, 
i 216 psl.. kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

Šių metų Socialistų inter
nacionalo tarybos posėdis 
numatytas Hellsinky, Suo
mijoje.

J. Vlks.

Indėnė Wilma Victor paskirta 
vidaus reikalu ministro Mortono 
specialia padėjėja indėnu reika- ' 
lams.

Ar buvo visuotinis tvanas, 
64 psi.. kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas. 80 psl., kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai,

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
i Daugirdaitė - Sruogienė, 24Redakcijos ir administra

cijos adresas:
M i n t i s

2 Ladbroke Gar dens, 
Londop, W II, Gr. Britain

kaina 50' centų.
Socializmas ir religija, E. 

i A'andervęlde, 24 psl., kaina 
■ 10 centų.

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

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

Socie’izmo teorija, (M. 
i Fišerio), 74 psl.. kaina 25 ct.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

JI p

Azalijų šventėje Norfnlke. Va., 
karaliene išrinkta anzlč Sarah 
Rippon

ja ryšiai su kitų kraštų lietu 
vių socialdemokratinėmis 
organizacijomis.

Baldauf, P. Joniko, A. Kli- 
Šiuo metu lietuviai krep- mo ir J. Lingio, 

šininkai vra vieni geriausių į
Sovietų Sąjungoje, bet 1938 j Veikalas laikomas vienu; fc] balsuojant nž akiui 
n- 1939 metais krepšinio sn-| stambiausių lydinamosios kolįspondenciįiu būdu. ir .tatutas ‘ ivedant

N6rs Krašto tarybos rinki
muose 1967 metais buvo su-

ty laisvoji Lietuva yra buvu-į baltistikos leidinių, išleistų!
si visos Europos nugalėtoja, i A akaruose

Kaunietis boksininkas J.
Juocevičius š. m. kovo mėn. Į 
Kazanėje vykusiose Sovietų

(E)

garbės teismas savo išvadas, komisija
! tarybos sesijoje užbaigė tarvbo ‘ 
' konstatavimu, kad rinkimai 
i buvo pravesti netvarkingai.

Buvo pakeistas draugijos
revizijos' J- Bylaitis. K. Dikšaitis ir M.

ir atsisakant nuo

Aptarti spaudos reikalai.
! o tarybos narių dalis pasiūlė “Apžvalgos“ redakcija pa- 

36.000 i tarybai išsiskirstyti ir pa-1 raginta dažniau išleisti la- 
ąjungos bokso pirmenybė- sėklinių augalų. Žmogus'skelbti naujus rinkimus, vis-i pelį.

naudoja tik apie 500. Dau- gi Krašto taryba nutarė ir '
giau kaip 100 yra išvestiniai, šiais metais visus linkimus' Išrinktos draugijos valdy- 

ro ir bronzos medalius, bu- Žemėje yra per 8.000 grudi- vykdyti korespondentiniu, ba ir revizijos komisija, 
vo taip Į>at kauniečiai J. Ko- nių kultūrų, o žmonės tenau- būdu. Tokiems rinkimams!
įyčevas ir V, Bingelis doja tik apie 30 rūšių. būtini tikslūs nariu sarašai. Dabar valdyboje bus \

g
Žemėje 

čVl
yra per

Kiuzauskas

Nutarta pasveikinti kitų 
kraštų lietuvių socialdemo-i 
kratų organizacijas.

se laimėjo aukso medali. Ki
ti laimėtojai, laimėję sidab-

Padėkojus tarybai ir vai , 
dvbai ir pavieniams asme-l 
nims už atliktus darbus, su-! 
važiavimas draugiškoje nuo- 

į taikoje užbaigtas.
. . , J- i

Atskirai sudėjus, jų kaina
$3,05, bet visos Kariu par
duodamos uZ
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tėvu

ras gandas, kad Amerikai 
gresia baisus pavojus — už
puolimas iš oro? Kas ruošė
si Ameriką pulti, niekas ne-J 
klausė ir niekas neaiškino.

* Priedo nesimatė, tačiau vi
suomenė bu vo gąsdinama ir į 
raginama statyti slėptuves. 
Buvo siuntinėjami net ir pla
nai. kaip išgriauti skiepus 
po savo namais ir Įmūryti 
bunkerius, kad būtų kur pa- 

' sislėpti. kai priešo bombos 
pradės ant mūsų Amerikos 

į kristi. Ir slėptuvės buvo sta- 
; tomos ne juokais. Sugadinta 
1 daug namų ir išleista daug 
pinigų. Visi laukė pavojaus.

1 Bet praėjo prezidento rinki
mai, ir praėjo bombų pavo
jus. Ir dabar žmonės negali 
suprasti, kokiems galams tas 
slėptuves statė.

— Jes, Maiki. tą slėptu
vių bizni aš dabar atsimi- 
r iau. Neįėjo ir mano gaspa- 
dinė Įsitaisyti slėptuvę po 

I savo auza. ale skiepas buvo 
peržemas. Dabar ji juokiasi 
ir džiaugiasi, kad nesugadi
no savo bildingo.

— Aš manau, tėve, kad ir 
dabartinis užterštos aplinkos

KELEIVIS, SO. BOSTON

JAV prezidentienė Pat Xi\«nienė sveikinasi su Mass. 
senatoriaus Kennedžio žmo.ia Joana, kai ši atvyko j sena 
toriu žmonoms suruošta priėmimą įkiltuosiuose rūmuo
se. Kennedienė mėgsta labai naujoviškai rėdytis, tad ir 
šį kartą atėjo apsiavusi odinėmis kelnėmis, ar vadinki
me tai ir suknele.

po prezidento rin-j 
? kimų bus pamirštas, kaip | 
i buvo pamirštas oro atakos r 
pavojus.

ravoius 
k- Dr. P. G. Luomons

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA

STASYS MICHELSONAS
________________________________________________ ■ — Džius di sem, Maik, aš

nesuprantu, kam tokie gąs-
— Maik, pasakyk man, si ir politikieriai. Kiekvie- dinimai reikalingi kanečį

kas yra juokulogija, apie ku- nas jų nori pridėti prie to prieš rinkimus. '
rią dabar visi kalba ir net savo dvyleki, siūlo visokių _ .
gazietos rašo? Sako. ji labai sumanymų, kaip padaryti — Toks baubas, tėve, rei-1 
pavojinga, žmonės pradės' visuomenei gryno oro. tyro kalingas tam. kad kandida-, 
mirti. į ir sveiko vandens. Turi pro- tas turėtų prieš ką kovoti ir Į

i gos pasirodyti savo patari- tuo būdu patraukti savo pu-;
— Matau, kad tėvas kalbi1 mais ir pats prezidentas. Ir S8n balsuotojus. Tokių bau-j

apie ekologiją. j kai žmogus gerai Į šią pro- M Amerikoj pergyvenomj
ipagandą Įsižiūri, tėve, tai jau ne vieną.-Prieš kiek me-

— Va. va, tu geriau žinai, i čia daugiau politikos, negu tų ouy o išpūstas anai chizmo
kaip ji vadinasi. O ką ji reiš-1 ekologijos. i pavoj’us; Lai žmonės su tuo i

j apsiprato, tai buvo prasima-' 
— Ale pasakyk, Maiki, ’ aidoblizmo šmėkla.!

kodėl tik dabar pradėta ši Kaikada pavojus gali būti. 
logijos mokslo skyrius, tėve, ermyderi kelti? Argi pirma.11’ neprasimanytas, tikras,i 
kuiis tyrinėja aplinkos ita- automobiliai nesmardino sa- net niekas nekieipia i tai dė-J

vo dūmais miestų? Ar fab-.P1^10 11 nAeka^. a^e ne’į 
rikų kaminai pirma nedū- kaloa. Jis išpučiamas tik ta-į 
mė? Ar nuodingos jų sutros ca' nai xaiCl^lai pmeiKia gy 
nebuvo suleidžiamos i upes 'entO*'a paiamos. Taip da .

9 . bar vra su aplinkos teršimu,ir ežerus? Ar f armėnai ne- T- -v -• -Ji tikrai teršiama. Tačiau iki 
šiol niekas dėl to nesijaudi
no. Tik dabar pradėta tri
mituoti pavojų. Trimituoja 
ir pats prezidentas, nes rin- 
kimai netoli. O žmonės pro- 

j testuoja dėl Vietnamo karo.
! Ar jie balsuos už dabartini i 
‘ prezidentą, jei tas karas ne- 
i bus dar pabaigtas, jeigu A- 
; merikos tėvų vaikai nebus 
Į visi parvežti iš Vietnamo na-

Mano pirmas susitikimas sa
nj/ i • • naeleiviu

Vadas sutiko nuvesti mus ir pas giminaiti Antaną 
s Petrėną, pas kuri aš ir Paliulis su seserim važiavome, bet 
’ savininkas surado kitą lietuvį, kuris mus mielai sutiko nu

vesti.

Petrėnai jau žinojo apie mūsų atvykimą. Mus priėmė 
labai maloniai, ruoširdžiai. Tuoj pavaišino. Nė nepajuto
me, kaip besikalbant atėjo vėlus vakaras. Mus paguldė i 
minkštą lovą. Kaip maloni buvo pirmoji naktelė Ameri
koje !

Buvo maloni šilta lapkričio pabaiga. Kišenėj dar tu
rėjau porą auksinių amerikoniškos valiutos. Viskas buvo 
nauja, pasakiška. Netoliese buvo geležinkelio stotis, kur 
nuėjęs su smalsumu žiūrėdavau i baisiu greičiu prade
dančius keleivinius traukinius.

Šeimoj, kurioje apsigyvenome, buvo du jaunuoliai. 
Vyresnysis jau buvo baigęs aukštesniąją mokyklą ir kas
dien važinėdavo i New Yorką dirbti. Antrasis buvo man 

Į labai draugiškas ir norėdavo, kad su juo gretimame tuš
čiame sklype žaisčiau futbolą. Tik nelaimė, kad aš dar nė 
žodžio angliškai remokėjau/o jis labai labai mažai "lau
žytai“ lietuviškai. Bet žaisti buvo malonu.

Ilgai dykauti nebuvo galima. Reikėjo darbo ieškoti, 
į 1 ik už gero kvartalo buvo milžiniška Singer So\ving Ma

ciūne dirbtuvė, išsidriekusi palei X*w Jersey geležinkelio 
liniją. Joje dirbo tūkstančiai darbininkų. Ten ir aš gavau
pirmąjį darbą naktimis, kur šaltais plieno velenais skardą 
plojo. Mašinistas buvo lietuvis, nekalbus ir neperdaug 
draugiškas. Kaikada skarda būdavo tik diržo platumo. Ją 
susukdavau Į ritulį ir jam grąžindavau. Skardos pakraš
čiai buvo aštrūs kaip skustuvas — suraižydavo pirštus, 

j Aliejus dribdavo nuo velenų ant skardos ir ant rankų.
! žiemos metu milžiniškas pastatas buvo šaltas. Uždarbis— 
už 60 valandų savaitę $5.

j
Tuo metu Elizabethe gyveno daug vyrų iš Žemaiti

jos krašto. Daugelis jų dirbo Singerio metalo liejyklose. 
Darbas buvo sunkus, bet uždarbis geras. Savaitės gale

Gimiau ir a.igau Krinčino padangėje. 190.6 m. is A-i parsinešdavo po $25. Jie mėgdavo savaitgaliais paūžti.
merikos grižo dėžė Kazys Sivickas. Jo paragintas aš, try- Į 
likametis jaunuoli?. ir i Ameriką išvykau.

Jis davė man savo iš Amerikos parsivežtą juodą mi- į 
iinį paltą su aksamine apykakle, 30 rublių auksiniais ir 1 mis alų išvežiodavo mūsų tautiečiams Į namus ir palikda- 
1906 metų spalio mėnesio Įgalo ankstų rytą išvažiavome Į vo šeimoje po 5-15 dėžių. Dėžė — tik $1. Ir kiek tielinks- 
Į Panevėžį. Čia dėdė pasodino mane į Liepoją einantį į mieji žemaičiai šeštadienių vakarais ir sekmadieniais 
traukini. Vidurnakti iau buvau Liepojoje. Po trijų dienu' linksmų dainelių išdainuodavo ir triukšmo sukeldavo’.

i Pagal miesto nuostatus, šventadieniais smuklės buvo už- 
’ darytos. Tuo metu čia vienas lietuvis, Maikiu vadinamas, 
turėjo porą arklių ir dideli vežimą. Jis šeštadieniais dėžė-

„Grodno“ laivu apleidome Liepoją.

— Ekologija yra tas bio- 
gijos mokslo skyrius 
nis tyrinėja aplink' 

ką organinei gyvybei,

— Nesuprantu, Maiki.

Žinau, tėvui sunku ši
klausimą suprasti, nes tik barstydavo visokiais nuo- 
dabar pradėta juo gąsdinti i dais savo daržų ir laukų? 
visuomenę. Pirmiau beveik i Ar sutirpęs sniegas ir ile- 
niekas apie tai nekalbėjo, taus vanduo nesunešdavo to 

poizino į upes ir ežerus? Juk 
— Nu, tai pasakyk, ką tas j tas buvo daroma visada. Ta’ 

reiškia? kodėl ligi šiol tylėjo visi po
litikieriai ir jų gazietos?

— Tariant paprastais žo-j
džiais, tėve, tai reiškia, kad i , Bravo, tėve, kad pra- 
dūmais užterštas oras, che-i^ėjai protauti!
mikalais užnuodytas van-l , m0, Prje t0 risidžjo dai.
duo, vienu žodžiu, užteršta! —Keikia ką nois daiy4; < , hvU
visa aplinka kurioj me< gy-1 Maiki. ba tylėti jau negali-! T^nddlmga aimijo. byla vj.a dpnnnd, nuiiuj nie. gy , . » dėl civiliniu zmomu skerdv-
venam n- tai pažeidžia mu-^a. i viet„a]įe Pl.;zident’ui
su sveikatą, vadinasi, tokia v-m mo.Ka,,padėtis mum< žalinga ir rei-- — Bet tėvui dar ne viską? uPb ka.“ ^uomene mažiau pautas mum. zaunga n lei t kapjetu 0 daugiau
kia prieš 3ą kovoti. Pradeda-|ai'ku- - &
ma net reikalauti, kad kai-i
tininkai. kurie šiokiu ar to-j — Ar ne? 
kiu būdu mūsų aplinką ter-į
šia, būtų baudžiami. \ ienos! niekas tokio „ermvdė- amerikiečiu
apylinkės gvventoiai iau pa-i n.iau n7 _as 7,- . 
traukė atsakomybėn Inter-i110. nekele. Rele. teve, n 
national Paper kompaniją, ^niaP- tlk kl °.k!° Pobūdžio, 
kad užteršė ju ežerą, suleis- B*velk P\ies kiekvienus pre-
dama jin išnaudotus chemi- zldento nnklmus budavo ls’ 
kalus. Bostono Edisono keliamas koks nors baubas 
kompanija paskyrė jau ke- visuomenei gąsdinti, ir ly- 
lis milionus dolerių apsau-i£ia£re8ial sugalvojama ap- 
gos priemonėms. Kovai su sau^a nuo tokio pavojaus, 
aplinkos teršimu jau svars- Savaime suprantama, už to- 
tomi kongreso, valstijų ir at- kią "apsaugą“ visuomenė 
skiru miestų įstatymai. Tai turi būti prezidentui dėkin-i 
va, tėve. ką reišika ekologi- ga ir, rinkimams atėjus, tu
jos sąjūdis. ri jam atsilyginti savo bal-

i sais.
— Bet ar tu mislini. kad

iš to lermo bus kiek pažitko? | —Betas. Maiki, neatsi-
! menu. kad panašus prajovas

— Naudos kaikam jau y- būtų kada buvęs, 
ra, tėve. o kaikam dar gali
būti. Gatvinė spauda jau — Nejaugi tėvas jau pa
naudojusi ta propaganda. Ji miršai. kaip anais metais

Tėvui atrodo, kad se

rūpintųsi aplinkos teršimu. 
Ekologija, ekologija! Tai 

• svarbiau negu Vietnamo 
.skerdynė, negu 45.000 už-

turi apie ką rašyti. Naudoja- prieš rinkimus buvo paleis-i racijoje.

— Nu, pagyvensime, Mai
ki. ir pamatysime, kas iš tos 
politikos išeis. O tuo tarpu 
tegu bus gudbai.

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio G I a u d o s 
knygą

Simas
. iJoje beletristine forma pa

vaizduota Simo Kudirkos 
tragedija Vigilant laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali
te gauti ir Keleivio administ-

Laive keleiviai buvo vienoj didelėj patalpoj. Pasie
niuose buvo dv iaukštės lovelės. Maistas buvo nedaug ge
resnis už Lietuvos ūkininkių duodamą kiaulėms jovalą.

Po 1$ dic ų pasiekėme Nevv Yorką. Tai buvo 1906 m. 
lapkričio . Artėjant prie Amerikos žemyno, audra 
nutilo. Buvo šilta ir saulėta. Visi išlipome ant denio tyru 
oru pak-vėput ti. Besidairydamas pamačiau didžiulę mo
teriško pavidalo statulą, kuri dešinėj rankoj aukštai iš
kėlusi laikė i; g šluotą ir tarytum tau. vaikeli,

IR DIEVAS TURĖJO 

SŪNŲ...

(Bus daugiau)

LIETUVA AUDROJI
(Atkelta iš 2-tro pusl.l

IZ . . . , sienas, ypatingai BaltijosKamajų miestely gyven- vaktybi^u,,^ į ssįR 
damas, poetas kunigas An-, įr
‘Sim, arn kdiu“81 aZ sienos atetat5™«“ Ir 

Pulkim ant ke įų a?e?-i tai tuo metu, kada skiečiai 
rius) augino vaikų. Kai sis fauv0 neto|; MasR j rti.
■saugo, A. Strazdas norėjo; ,el jja aiškiaj buVQ

nebūsi doras, aš tau kaili išpersiu 1“ i" 6,8 1 ! mo s us’ i Kremliuje ir vokiečių lėktu-
| Kiti kunigai, tuo pasipįk. | vai bombardavo Maskvų net

us keleivius nedideliu laiveliu nuvežė į į tinę. visaip žemindavo kun. ’ c lenos me u—
“ įstaigoje. Galvoju, jeigu jis valgo, tai pa- j A. Strazdą. Jie jį apskundė Į Painformuotas apie Stali-

Popiet • 
”Castle Gard 
at vykusius, v

sakė: ”Jei

Ja mažu laiveliu nuvežė prie krantinės ir
pasodino į keleivinį traukinį.

Be manęs, kaimynų Paliulio su seserim ir dar vieno 
vyriškio, vagone tebuvo vienas gražiai apsirengęs vyras. 
Šis mus lietuviškai užkalbino, klausdamas, kui- važiuojam.

— Į Elizabethą, — atsakėme.

— Aš jau ketvirtą kai tą atvažiuoju į Ameriką. Aš 
irgi į Elizabethą. — kalbėjo tas vyras..

Jo pavardės neatsimenu. Jį dažnai matydavau laivo 
alinėje aių g . iant. r.Iatau. jis ištraukia lyg ’’akėčkolį“ ir, 
nulupęs odą. valgo. Panašų dalyką kartu su duonos ir deš
ros gabalu buvau ir aš gavęs už savo pinigus minėtoje 
' Castle Garnen“ įstigoje. Galvoju, jeigu jis valgo, tai pa
mėginsiu ir a-. Kiek keistokas skonis, bet gardus. Tai bu
vo bananas, iki tol neragautas.

Pasirodė, kad mūsų kelionė į Eiizabeth Port (ne Eli- 
zabeth) buvo netolima. Išlipus iš traukinio, tas mūsų tau
tietis pasisiūlė mums vadovauti. Už poros kvartalų jau 
ėjome gatve, kur šiandien lietuviai turi didelę bažnyčią. 
Čia vaikėzai pradėjo mūsų nugaras lazdomis lyginti. Aš 
išvengiau, tų padaužų ”krikšto“, nes. kaip minėjau, turė
jau amerikonišką paltą, todėl neatrodžiau panašus į ”gri- 
norių“.

Atėjome į smuklę. Čia mus susodino aplink ilgą stalą. 
Pasirodė, kad savininkas buvo lietuvis ir mūsų vadui pa
žįstamas.

„Svečiai iš Lietuvos“, taip jis mus supažindino su sa
vininku. ‘Prašau visiems po -Kunerį alaus...“

Po lazdų „krikšto“ visi iautėmes daug geriau.

1 net vyskupui, kad jis augi- i no reikalavimus, Churchillis 
nąs vaiką ir dargi visiems griežtai pasisakė prieš Bal- 
sakąs, kad tai jo sūnus. tijos valstybių įjungimą į 

Sovietų Sąjungą. Savo pa- 
Vyskupas pasaukęs kun.! žiūrai sustiprinti jis pasiun-

A. Strazdą ir jį baręs:

— Tai ką, vaiką sumanei 
išauginti? Ar nežinai, kad 
tai kunigams draudžiama?

— Dvasiškasis ganytojau, 
juk ir Viešpats Dievas turė

tė Maskvon Cl. Attlee ir dar 
1941 m. gruodžio 20 d. tele
gramą Anglijos delegacijai 
Maskvoje, kurioje sakoma:

”Stalino reikalavimai dėl 
Suomijos. Baltijos valstybių 
ir Rumunijos yra stačiai

jo vieną sūnų. Tai kodėl jūs. priešingi pirmam, antram ir 
mane, žmogų, dėl to kaltina- trečiam Atlanto Čarterio 
te?—atkirtęs kun. A. Straz- punktams“.
das. * (Bus daugiau)

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 197 1 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.50

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

Visuomet „Keleivio“ kalendorius buvo tikra enciklo
pedija — visokių naudingu žinių šaltinis. Toks bu?, ir šis 
kalendorius. Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo adiesu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127
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ANTANAS VAIČIULAITIS

Gluosnių daina
(Tęsinys)

Jinai dar labiau įsiklausydavo. Aure. toli. kaip kad 
giliai po ledu vanduo čiurlena, — pažįstami balsai atsi
šaukia, toki silpni ir nustelbti vilkų rujos, bet vistiek gyvi 
ir tikri. Ji žino: tai dainuoja mūsų broliai. Jie dainuoja 
savo žemę ir aušros žvaigždę, pavasarį ir linksmą artoją 
savo dirvų vagoje.

Prigludusi pi ie drėgnų lango staktų, ji dar akyliau 
Įsiklausė. Tenai skyrėsi vienas balsas, mielas ir brangus, 
gražesnis už kitus. Ji suprato, kad tą žiemos naktį anoj 
tolybėj Mindaugas dainavo jai, savo mergaitei ir savo 
žemei. Jinai žinojo, kad čia buvo meilės, lūkesčio ir vi
sokios aukos daina savo šaliai ir savo žmonėms.

Kada ji taip klausėsi ir kada jos sieloje buvo taip 
švelnu ir tvirta, atsiliepė jai mama. iš miegų busdama:

— Gultum, dukrele, berymojus lange. Kas gali pasa
kyti. — gal tuojau visai neturėsim kur galvos priglausti.

Danutė regėjo motinos sielą. Mergaitei plėšte plėšė 
širdį. Ji. žilagalvė, čia gimė, maža bėgiojo ir vaikus išau
gino — ir štai, pakirdusi nakčia, dūsauja iš rūpesčio, at
jos neišraus iš šio tėviškės molio, į kurį ją Dievas pasodi
no ir kur. kaip obelis, įsišaknijo.

— Miegok, mamyte. — Danutė guodė savo motulę.— 
Gal nieko pikto mums neatsitiks.

— O tu žiburį užgesintum. Dar atsivilks koks šuo.
Duktė užpūtė spingsulę ir tarė:
— Aš dar pasiklausysiu, mamyte...
— O ką tujen girdi, vaikeli?
— Man vis dingojas, kad per pūgą kažkas šaukia ir 

dainuoja. Gal tai jie dainuoja...
Motina ilgai klausėsi, kol atsidūsėjo ir prabilo:
— Niekas ten nedainuoja, dukrele. Tik vėjai staugia 

aplink sąsparas.
Danutė klausėsi ir girdėjo: pūgoje dainavo jos bro

liai. Diasūs mišku vyrai tenai šaukė.
J aip besiklausant, pro ją. nei balti debesėliai, skrie

jo mielos svajonės. Ji regėjo vasaras ir šienapiūtes, ir tą 
liepos mėnesio naktį, tokią šiltą ir žiedų kvepėjimo pilną, 
kada garsiai dobiluose šaukė griežlė ir kada juodu, grįž- 
damu iš gegužinės, sustojo po anais beržais. Tai tenai 
juodu pirmą kartą pasibučiavo ir sakėsi niekados, o nie
kados nesiskirsią. ir tada žemėje buvo taip gera, ir platu, 
ir laisva. i ,

KELEIVIS, SO. BOSTON

Ukrainietė Pauline Hladis iš Cleveiando rodo savo darbo 
margučius. Vienam, ju nudažyti ji sugaišusi 4 valandas.

tų arba po šaltų užkandžių, 
nes padidėjusi skrandžio 
sulčių sekrecija sudaro pa
lankesnes sąlygas ir kitiems 

1 maisto gaminiams virškinti, 
i Skrandžio sulčių išskyrimą 
; skatina ir įvairios rūgščios 
J sriubos, kuriose yra pieno ir 
kitų organinių rūgščių.

Jau prieš valgymą virški-’ 
nimo sulčių išskyrimas suak-i 
tyvėja, jei paduota sriuba, 
uri malonų kvapą ir išvaiz

dą. Sriubų kvapą pagerina 
įvairūs prieskoniai. Ypač 
vertingi augaliniai priesko
niai, kurie ne tik pagerina 
'riubos skonį, kvapą, spalvą, 
bet padidina gaminio vita- 
mingumą ir mineralinių me
džiagų kiekį. Mūsų klimati- 
ėmis sąlygomis gerai auga 

petražolės, kurios turi 250 
ng% vitamino C, krapai—
’IO mg%. Nemažai šio vi
tamino turi salierai, svogū-

laiškai šių prieskoninių1; totu į • mokykla Ra.
larzoviu kiekviena se,™- kad vgliau gausiąs gerai 
linkę šviežių gai, turėti isti-, žpmokamą darbą gi pareiš.
.us metus. Ikimas tapplication) nieko

rp - • • , neipare^goia. Po keliolikosTačiau ne visos sriubos . . .
skatina virškinamųjų sulčiu tokiu laiškų ir visokiu nepa- 
sekreciją ir pagerina virški- siseklmū darbovietėje vyras 

Saldžios ir pieniškos apsispiendė nueiti paziūiėti 
priešin- fos mokVk1°s- Vvro anglų, 

ka^ba ir dabar nepergera, o

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

Dr. .M. Šveikauskas, Attorney at Lnw.
Co-operative Bank Hlaza 
1364 Centre Street 
Boston. Ma-«s.

Klausimas i gali čia tokioje demokratijos
> į šalyje dėtis tokie dalykai?
Iš kažkur gavusi mūsų ad- Patarkite, kur kreiptis ir ką 

resą, viena Chicagos mokyk- daryti. Mums kiti sako, kad 
la (gear training school)imes tą mokyklą patrauktu- 
pradėjo mums siuntinėti me į teismą, ir ji už viską tu- 
laiškus. reklamas, kad mano rėš atsakyti. Ar tas galima?

Skaitytoja

Janina Degutytė

GIMTOJI KALBA

Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm, 
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų.
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės 
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Pilėnų laužuose išdeginta, išlydyta
Su perregima gintaro šviesa
Ji — motinos baudžiauninkės lopšinėse,
Ji — Pirčiupio smėlynų raudose...

Ja kalba pievų tyluma ir gatvių gaudesys, 
Balkonai priemiesčių naujų spalvoti,
Gelsvų kasyčių juokas ir pušų rimtis,
Ir tie veidai, rūstim ir meile išvagoti.

mmą.
pasaldytos sriubos
gai — sumažina virškinimo . . , ., . .
sultis išskiriančių liaukų ak- ^a(.a , e?,eI^ V.!sai nem?š
tyvumą. virškinimo sulčių įį™* Mokykloje ne pajjrasė 
išsiskiria mažiau, maistas mano vvra, kad jis tik pasi- 

’-ašytu ir imokėtu 50 dolerių 
•r pradėtu lankvti ju mo
kyklą. Vyras taip ir padarė.

silpniau virškinamas. Noras 
valgyti mažėja. Todėl tokias 

f sriubas ir rekomenduojama 
valgyti tik po pagrindinio p0 vienos savaitės lanky- 
patiekalo (mėsos, žuvies, mo vyras pradėjo skųstis di- 
riebesnių bulvių ar grybų heliais gan os skausmais ir 
patiekalų). Jos gali pakeisti svaiguliu. Sakė. kad negalįs 
kompotą, kisielių ar kitą sal- pakęsti dujų ir triukšmo per 

8 valandas. Be to, vieną die
ną, važiuojant iš darbo, bu
vo sužeistas kito asmens. Aš 
pranešiau mokyklai, kas į- 
vyko. Sekretorė apgailesta
vo ir sakė. kad grąžins pusę 
rankpinigių (deposit). Išvi
so vyras lankė tą mokyklą 
vieną savaitę, c savaitės mo
kestis buvo $18.50, Vyras 
dėl sužeidimo toliau mokyk
los negalėjo lankyti. Tačiau 
praėjo mėnuo ir antras — 
niekas negrąžino rankpini-

dų valgį.

Sriubtfš padeda organiz
mą aprūpinti vandeniu. Su
augusio žmogaus organizme 
vanduo sudaro 65%. o kūdi
kio 70% viso svorio. Van
duo būtinai reikalingas gy
vybei palaikvti. Nevalgęs 
smogus, gaudamas pakan
kamai vandens, gali išgy
venti 30-40 paių, tuo tarpu 
be vandens — vos keletą 
naru. Dirbdamas

Illinois valstija.

Atsakymas

Atrodo, kad Tamstos vy
ras pasirašė „instalment. 
contract“, pagal kurį pasi
žadėjo sumokėti apie 700 
dol. už tam tikrą „mokslą“ 
(training). Šitokia sutartis 
yia „vienetas“, nors ir mo
kama dalimis. Tokią sutartį 
pasirašius. įsipareigojama 
užmokėti visa sumą. nors 
mokykla ir nebūtų lankoma.
Nei Tamstos vyro prasta sa
vijauta, nei automobilio ka
tastrofa pasirašyto įsiparei
gojimo nekeičia. Nieko ne
reiškia sekretorės pažadas 
grąžinti pusę depozito, nes 
ji neturi teisės kalbėti mo
kyklos vardu. Ji yra sekre
torė, o ne atsakingas parei
gūnas, kuris turi teisę kalbė
ti mokyklos vardu. Kiekvie
nu atveju tas pažadas (Wai- 
ver) būtų sunkiai įrodomas.

Jai dar vaidenos, kad per vasaros laukus atžygiuo
ja jie, šaunūs vyrai, o per pievas ir miškus, kaip kokia 
vandenų vilnis, atliūliuoja jų daina. Tie skardūs žodžiai 
šaukė ją: artyn ir artyn ją viliojo tokiu nenumaldomu ii 
gesiu, kad, rodos, pakilsi ir nueisi į jų aidesį. Ji tartum 
girdėjo, kad kažkas jai kužda, nedrąsiai dūzgena prie pat 
langų ir vis nenutikta.

Danutė pakėlė galvą, busdama iš savo sapnų: lauke 
iš tikrųjų beldėsi ir ją vardu vadino.

Ji pašoko ir klausėsi. Aiškus buvo girdėti balsas prc 
vėją ir naktų tamsybę.

Mergaitė drebėjo iš džiaugsmo. Ji pažino žodžius, 
daugel kartų girdėtus anų vasarų dienomis, kada liepos 
žydėjo ir, apsunkusios nuo žiedų, bitės ramiai dūzgė na-

0 balsas kartojo:
— Danute, Danute, ašai sugrįžau į tave.
Priemenėj ji atkišo duris ir pravirko, prisiglaudus 

prie Mindaugo tyli ir laiminga. Taip gera ir graudu buvt 
jai. : j-K

Kai peržengė namų slenkstį ir susėdo prie senolii 
židinio, Darutė kalbėjo:

— Aš tavęs laukiau dieną ir naktį. Po mūsų gluos 
niais aš prastovėjau duobę, iyg toji dainų mergaitė. Gluos 
niams, mano medžiams, dainavau — ir tau.

Atsakė jai Mindaugas:
— Girių tankmėje ir savo žygiuose ašai tave regėda- 

\au ir sapne sapnavau. Gulėdamas po ąžuolais, ašai įsižiū
rėdavau Į aušros žvaigždę ir tardavau savo širdyje, kad' 
ir tujen regi ją, aukštai bespindinčią.

..— O mes galvojom, ar jau bepamatvsim tave gyvą: 
nei gando, nei žodžio iš tavo šalelės.

Ir jisai apsakė jai, kaip toli buvęs išsiųstas, kaip po

Ar valgyti sriubą?
Gal apie tai ir nereikėtų Toks platus sriubų varto ji- 

kalbėti, jei nepasitaikytų mas turi ne tik tradicinę, bet 
žmonių, kuiie stengiasi išsi-i ir fiziologinę reikšmę, 
versti be sriubos ir ištisas,
Benas maitinasi mėsa, deš' Mėsos žuvies g,ybų sriu- 
a, lašiniais, duona ir ivai., tose yra daug ištirpusių eks-
iais sumuštiniais, tik kart- "'^tyvių medžiagų, kurios

i 4.-^,- i skatina virškinamųjų sulčiųKartemis užgerdami \an- .... . , •?.* 'i , . įsskyrima ir tuo naciu page-lens ar arbatos. i *
i rina maisto virškinimą bei

Sriuba Lietuvoje yra tra- įsisavinimą. Daugiausia eks- 
licinis pietų gaminys, že- traktyvių medžiagų randa- 
naičiai pieniškas sriubas ma suaugusio gy vulio mėso- 
lažniausiai verda ir vaka- je. Todėl sriubos, kurių pa- 
ienei, o aukštaičiai retai be grindą sudaro mėsos sulti- 
ų apsieina net pusryčiams, rys. valgomos pradžioje pie-

iglių šakomis nakvynę rasdavęs. kaip kovėsi žiaurio. 
rumtynėj ir kaip priešai, biauresni už pikčiausius žvėris 
□ito ir žuvo. Nevieną ir jų. brolių drąsiųjų, pakirto mir- 
is, o stribai brangius jų kūnus pamesdavo miestų aikštėse

*
Taip jisai kalbėjo, kol miegas saldusis sumerkė jc

akis.
Danutė sėdėjo šalia jo, klausėsi jo alsavimo ir žiū- 

ėjo į naktį, ar repamatys iš pusnių išbrendant svetimos 
ėmės vyrų plėšikų.

Kai rytuose ėmė švisti aušra. Danutė pažadino Min- 
laugą, valgydino jį kuo tik beturėdama ir paskui išleido 
girias, lydėdama ligi gluosnių, kurių šakose dainavo vė

jai neramūs.
Jis nūn lankydavos dažniau ir kariais atsivesdavo 

savo diaugų. Jiems išėjus, Danutė mąstydavo, kaip jie 
gyvena girių gelmėse, ir jai būdavo liūdna ir ilgu. kad 
ji negali sykiu su jais būti ir pakurti jų židinio ugnies.

(Bus daugiau)

Kai mokykla po trijų me
tų pradėjo ieškoti savo pini
gų, ji turėjo teisę tai pada
ryti. Kai ji padavė Tamstas

darbą, vidutinėje temperatū- /Nenorit ? Praėio metai teismą arba dar anksčiau,
roie žmofrus kasdien išski- (cteposl.t)'Frae.J0 1?efa.L i reikėjo susirasti advokatą,ioje žmogus Kasdien isski- :ųes numOjom ranka ir lai- , - i -i
ria 2300-2700 gramų van- kėm reikalų baigtu. k„>.s hutu lai!
dens. Tačiau karštame ore,
dirbdamas sunkų darbą,’ Beveik po trijų metų ga- Per teismą jis būtųnuiodęs, 
gali išskirti iki 10 litrų. Kad vome laišką iš tos mokyklos, ka<^„ buvote palvginamai 
nesutriktų normali organiz-i kad mano vyras mokyklai y- nauji ateiviai, geiai nemoką 
mo veikla, tokį kiekį van- ra skolingas 680 dol. už anglų kalbos, nepažinote A- 
lens žmogus kasdien turi į mokslą. Mes skambinom te- merikos sąlygų ir papročių, 
yauti su maistu ir gėrimais, i llefonu ir aiškinom, kad vy- kad raštą pasirašėte, nesu-

nesunkų

kuris būtų laiku teismui pa
aiškinęs visas aplinkybes.

ir gėrimais, 
laikoma. kad suaugęs žmo
nis normaliomis sąlygomis 
1 kg. kūno svorio vandens 
uri suvartoti 40 g., o kūdi

kis 120-150 g. Jei per gau
dai vartojama skysčių, per
braunamas širdies ir inkstu 
’arbas, padidėja baltymų 
-kilimas.

Iš sriubų mes gauname 
500-600 g vandens, iš įvai- 
ių gėrimų 800-1000 g.. su 
ietu maistu apie 700 g van- 

lens. Nedidelę dalį — vadi- 
amojo oksidacinio vandens 
šskiria pats organizmas. Jei 
evalgysime sriubos, reikės 
Jaugiau įprastinės normos 
šgerti įvairių gėrimų ar su- 
vartoti kitų daugiau van- 
lens turinčių maisto produk- 
ų. Dalį vandens gauname 

valgydami įvairias košes. 
Tei sriuboje yra vidutiniškai 
90%, tai košėse — 70-80% 
vandens.

Daugiausia vandens mūsų 
organizmas gauna iš suvar
totų daržovių ir vaisių. A- 
gurkai turi apie 97% van
dens, salotos — 95%. pomi 
dorai —93%, kalafijorai— 
90%, bulvės— 75%. Gana 

(Nuekelta į 7 puslapį)

ras mokyklą laikė tik savai-; prasdami, ką pasirašote, kad 
tę, jos nebaigė, kad mums '• ta mokykla pasinaudojo jū- 
buvo žadėta net dalis depo- į su „nežinojimu“. Aš esu tu- 
zito grąžinti. Jie vistiek by- rėjusi keletą tokių bylų Mas- 
lą perdavė vienam advoka- sachusetts. ir kiekvieną kar
tui. Jis siuntinėjo laiškus, tą teismas buvo palankiai 
skambino mums telefonu, ė- nusistatęs nuskriaustųjų at-
mė net prie durų ateidinėti, 
agindamas mokėti. Vieną 

kartą gavome šaukimą į teis
mą. Tą rytą buvo labai blo
gas oras. ir mes. nors ir sten- į

jvilgiu.

Mokykla laimėjo bylą dėl
iūsu nedalyvavimo (de-

i fault), nes pavėlavote į teis-
. - , . , i mą. Tada ir dar buvo laikoemes, bet pavėlavome be- b . * • r> t•i i j a* i -• reikalą pataisyti. Buvo gali- veik valanda. Atvykę suzi- * • i - % • • - •, j •, ■ . ma tuoj kreiptis i teismą,lojome, kad mums priteisė - , ,, ..y . ų. _ i ... f . _ ;piasant atidaivti iš nauiovisą sumą sumokėti tai

kyklai. Mano vyras
mo- 

įr aš
andėm aiškintis, bet teisė

jas tik išbarė, kad į teismą 
pavėlavom.

Po kelių dienų advokatas 
sulaikė mano vyro algą jo 
darbovietėje. Mano vyras 
taip pergyveno, kad metė 
darbą, o po savaitės gavo 
širdies smūgį ir išgulėjo li
goninėje tris savaites. Ir da
bar dar negali nieko dirbti. 
Atrodo, kad yra gavęs stip
rų nervų sukrėtimą. Tas ad

_' vokatas vėl siuntinėja grasi
nimus. kad 
ma ir t.t.

vėl duos i teis-

Gerbiamoji advokate, ar

byla (to 
fault).

rėmo ve the da-

Aš Tamstas labai užjau
čiu ir tikrai norėčiau patari
mu padėti. Tačiau turiu pa
sakyti. kad nieko nepasiek
tumėte, jei patrauktumėte 
mokyklą į teismą. Jie turi 
prieš Tamstas vadinamąjį 
„judgment“. apeliacijos lai
kotarpis seniai yra praėjęs. 
Nematau kitos išeities: lieka 
paprašyti, kad leistų išdės
tyti suma mažomis dalimis, 
kaip, pav.. po 2 dol. per sa
vaitę. Žinoma, jei Tamstos 
neturite jokio turto vyro 
vardu, gali būti. kad Tams-

(Nuekelta į 7 puslapį)
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AR VALGYTI SRIUBĄ? ’

( Atkelta iš 6 puslapio»
vandeningi yra mėsos ir žu
vies produktai, ypač pienas. 
Nors dalis mūsų vartojamų 
produktų ir turi gana daug 
vandens, tačiau be sriubos 
sunku išsiversti, nes daržo
vių ir vaisių suvalgome per 
mažai.

FUEL
COMPANY

į Kylanti dainos meno atstovė 

pirmą kartą dainuos Bostone

I
Ateinantį sekmadieni, ba

landžio 18 d. 3 vai. po pietų 
Bostono ir apylinkės lietu
viai turės progos Lietuvių 
radijo valandos Laisvės Var
po renginy, įvykstančiame

j ?.°* Bostono Lietuvių Pilie-, brangiausia, todėl apsimo-J neralinių medžiagų. Jų mais- 
cių cl>-jo» III auK-to >aiėje, ^-g kian<rjau mokėti už i tiro ūma? suma skirtingas.

Daug padėję oro užterši
mui sumažinti šiukšlių degi
nimo vietų panaikinimas, 
kuriu buvo net 33.

* CITGO CLIMAT1C 
HEATING OILS

Nuo spalio mėnesio bus! Valgydami sriubos, gau- 
reikalaujama kūrenti tiktai ’ name re tik vandens, bet ir 

sieros dvideginio tu-j reikalingu maisto medžiagų 
rinčių naftų. Ji bus branges- — baltymų, riebalu anglia- 
nė, bet sveikata yra už viską i. vandenių, vitaminų bei mi-

MIGHTV-MINI

k

etreo

We Sincerely 
want to 
please

you to mokė 
friends and 
permanent 
custome's

SERVICE
STATION

* CITGO GASOLINE & OIL

GENERAL 
DUAL 90’

OIL BURNER

Takes P3 the 
.space o. oi d styl<

%

OFF
LIST
PK/Ct

2 WHEELS 
BALANCEO 

or COMPLETE 
BRAKE 

ADJUSTMENT 

BUY BOTH!

EKP£/UT 
rutvet/fs

Complete
Petroleum
Services

iškilusia irc 1
dar kylančią naują mūsų 
dainininkę Giną Butkutę- 
Čapkauskienę, kuri plačiai 
žinoma lietuviams ir kita- j
taučiams savo pasirodymais gi 
televizijoje, koncertuose ir šventė 
operose, bet Bostone dar nė- 
la buvusi

fc išgiisti aukštai kurą, kuris mažiau terš orą.

P. Brazaitis jau namie

maustai Kaloringas yra 
skaidrus mėsos sultinys, to
dėl ils dažniau ir vartoja
mas švenčių pietums^ kai pa-

In t
f

Monteralio „La Patrie“: 
l laikraščio korespondentėj 
i Suzane Piuze rašo, kad —

”Gina dainuojanti taip lais
vą! ir natūraliai, kaip ir al
suoja: lakštir-salcs lengvu-

» mu ir su didele meile savo
menui“.

Povilas Brazaitis jau su- {gaminama daugiau kitų so- 
įžo iš ligoninės ir Velykas • tesnių valgai. Sultinių maiš

tavo bute. ; tingumą padidina prie jų
j duodami b arnūs miltingai. 

Kultūros klube kalbės : mėsos, kiaušiniu priedai. 
I New Yorka!

j M

dar-

■asy Budge*| 
Terms

So. Bostono LPD-jos šach
matininkai šį šeštadienį, ba
landžio 17 d., išvyksta į 
Brooklyną rungtis su Nevv 
Yorko lietuviais Rytų apy
gardos varžybose.

, Sukiniai su įvairiomis 
. žovėmis nėra kaloringi ir ge
rai tinka valgyti linkusiems 
tukti. Tačiau vyresnio am
žiaus žmonėms, kurie jaučia 
vienokius ar kitokius artero- 
sklerozės reiškinius, stinres-

w

410 Adams St. 
Quincy

Just beyond 
the Holiow

CITGO j

FORTŪNA
Service

OUR CUSTOMERS GET

24 HOUR 
FREE SERVICE
Complete forced ho: watet 
baseboard Systems steam 
and ho: wa:ei east fron wet 
base bogets
Ecsy buaget payment p^an 

Goiden Platter Parts Protection Plan

CALL 773-4949 or 436-1204

nių mėsos sultiniu reiktu at- 
sisak’'ti. nes juose nemažai 
vra is mėsos įssiskvrusio 
cholesterino, kuris padengia 
krauio indu sieneles ir su
mažina iu elastingumą, trik
do krauio indų funkciją. 
Taipi. jei cholesterino apy- 

;ra sutri- 
vartoti

Bostoniškių vadovas Ka
zys Merkis dėl žmonos ligos 
negalės važiuoti, tad jo vie- 

te“ pa'rėžia, kad solo ir du- ton komanda papildyta Kęs- 
etų vakare su žinomu VIont- £Učiu Makaičiu. Bostonui at- 
įeado bo.-u Jacque? Pi att y- s*ovaus Algis Makaitis, Al- 
patirgo publikos pritarimo girdas Leonavičius, Jurgis 
susilaukė Gina Čapkauskie- Zoza, Bronius Skrabulis (jis kaita organizme y 
nė. Anot korespondento, jai komandos kapitonas) ir kusi- nenaudinga 
baigus dainuoti gaišiąją pa- Kęstutis Makaitis. 
mišimo ariją iš ”Lucia di

Tos pat vietovės anglų 
kalba laikraštis „The Gazet-

Birželio 6 d. Sandaros sa
lėje balius Sandaros mote- 

maist*. kuris dar papildytų rų našlių karaliene: pagerb-
JO Kie.KĮ. ti.

Lammermoor“ operos, klau
sytojai jai sukėlė didžiules 
ovacijas.

Sumažėjo 12 mil. keleivių 

apie skulptūrą

„Tar. M.“

Bostono
Bostono Lietuvių Kultū- 

ios klubo susirinkime balan
džio 24 d. dailininkė Meila 
Kaii iūkštytė - Balkuvienė

ybfemotėrižŽA- bIbžį,apb mode.ri«.sku'P- ratHjoš'aiandosLaisvės Var 
pie savo mena ji kalba su lUU" t ° ? sHsl.llnT'lnJ?s J’ po koncertas So. Bostono 
užtikrintu žinojimu... Nuo “° Lietuvi, Piliečių d-jos salėj,
rudens žadanti išvykti Aust- 1
rijon. kur turinti sutartį su 
Grąžo opera...“

Chicagos lietuvių operos 
dirigentas Aleksandras Ku- 
čiūnas sako, kad „Gina yra 
gražios išvaizdos ir malo 
nios asmeny

PARENGIMU
KALENDORIUS

Balandžio 18 d. Lietuvių

* *
Balandžio 25 d. 3 vai. po 

pietų Šv. Kazimiero parapi
jos salėje Brocktone Juliaus

MBTA, kurios žinioje yra 
Bostono ir kitų 78 aptinki-• • , • v • •• ivc W4iv i x_/£ vvmviiv ej unuuc„ ................ niu miestu viešosios susisie- h ;i r ,Gegužes praboje ji da- kirį0 pl.ie-monžs (autobusai, Gardelio vadovaujamo pa,-a- 

'Satos^ p^vmS5 8'eležinkeliai). per paskuti-
atlikdama Violetos iolę. ' ’ I "įU°S‘US, m.ėnesių neteko Balandžio 25 (1. 3 vaL

i 12 mik keleivių, todėl ir de- pietų Jordan HaIl Aušros 
Solistės Ginos Butkutės- llcita§ pasiekė net $66 mil. Vedeckaitės - Riegle (sop-

Čapkauskienės iškvietimu į To fakto viena iš priežasčių ranas) koncertas, 
koncertą Bostone lietuvių *yra v^s didesnis nesaugu- 
radijo valanda Laisvės Var- ypač vakarais, todėl _

pijos choro koncertas. 
* * *

Balandžio 25 d.

* *

daug kas vengia važinėtis.
Gegužės 23 d. 3 vai. PO

TEISĖS PATARIMAI

(Aikeha iš 6-to pusi.)
tos esate „judgment proof“,
atseit, „nėra iš ko išieškoti“.

t .
Tada problemos nėra.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI.
Teisiniai mokykla nėra at- 

Turime Lietuvos žemėla-: sakinga už Tamstas isdku- 
pių — už 50 centų, už 82.50 s*as ne‘a^me5- Ji ieškojo sa-
(sulankstomas) ir už $3.50 'V g1
' daryti įstatymų pripazmto-
fsieninis). x ! mis priemonėmis.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

! -

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
inf<»rmuo;a skait»iojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir įdoniiu 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.
NEPRIKLAUSOMA LIETI VA“ yra dinamiškas mūsų iš- 

eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

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

pas tęsia savo tradiciją kiek
vienais metais parodyti lie-' 
tuvių visuomenei vis naujus 
mūsų talentus. Tu koncertuC t, •

šūkis: „Pažinkime ir rem
kime savo talentus“. Jeigu 
šioms pastangoms lietuvių į 
visuomenė parodys reikalin- ■
gą susidomėjimą ir gausiai i 18 d. 7:30 vai. vak. Bručo 
atsilankys į koncertą, tai bus ■ svetainėje, 86-16 Jamaica 
didelė moralinė parama ly-į Yve., Woodhavene, Lietuvių 
giai mūsų naujajai daininin-i Darbininkų draugija rengia 
kei, kaip ir lietuvių radijo i margučių vakarą. Visi sve- 
valardai Laisvės \ arpui. į čiai bus gardžiai pavaišinti, 
kuris rūpinasi ne tik visuo-!0 už geriausius jų pačių pa- 
meninėmis ir kultūrinėmis!gražintus margučius gaus 
radijo programomis, bet ■ dovaną.
taip pat ir tokiais koncer-i
tais. kuriuose parodomos vis Visi kviečiami atsilankyti 
naujos mūsų meninės jėgos.'ir čia linksmų rengėjų ir sa-

Koresp. • vo bičiulių tarpe maloniai 
i praleisti Atvelykio vakarą.

Ramina, kad oras švaresnis

NEW YORK, N.Y.

Sekmadienį margučių 

vakaras

Šį sekmadienį, balandžio

i pietų So. Bostono Lietuvių 
' Piliečių dr-jos III aukšto sa- 
! įėję Jlontrealio jaunimo 
1 sambūrio „Gintaro“ koncer- 
j tas, kurį ruošia Liet. Bend- 
! ruomenė.

Ar turite SLA

Pasak Bostono viešosios 
sveikatos įstigos pranešimą. 
Bostono oras pasidarė gero
kai švaresnis, kai pradėta 
tuo reikalu daugiau rūpin- .. 
eis. Per 6 mėnesius įame šie

N. Stilsonienė

HUDSON. N.H.

Ne nušovė, bet nusišovė

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radiy 
'rogrania Naujoj Anglijo 
š stoties WLYN, 1360 ki 
’ociklų ir iš stoties F Ai 
101.7 me.. veikia sekmadie 
liais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ią. Perduodama: Vėliausi!, 
laaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, daj 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
3altic Florists gėlių ir dovs 
>ų krautuvę. 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo- 
las A N 8-0489. Ten ?aun» 
•oc ir V d I oi via

nenusiminkite:
-r-, . ____  I Galima patrelbėli sergantiemsPraeitame numery para- j reufna|U rankų ar kojų skaus- 

sėme, kad policija Kaltina: mais nutirpimu, jaučiant nuo-
voj Broniu Šipuliauska nušovus varei.10b d\įdegimo sumažėję net * J ‘ . REE-LEEF RUR m<
40G. Blogiausias tuo požiū- Dabai paai^ke- oTjmai pagelbsti, l'žtii
nu oras esąs apie Kenmore 
aikštę.

Prieš 2 metus sieros dvi
deginio ore buvę 4 kartus 
daugiau, negu dabar.

mostis dau- 
_ . ikrinam pa-

JO, kad policija atsisakė to Sėkmes, arba grąžiname pinigus, 
kaltinimo. įsitikinusi, kad J. Siųskite $5, gausite vaistus
Grigas pats nusižudė. Taip 90 "“royal^prodT CTS 
balandžio 8 d. paskelbė Norl*h sta' p.o. f?ox 9112

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

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos“.

_ ____ t

Ekskursijos į 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.
Rugpjūčio grupei registracija 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 Broadvvay,

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

i

Concord Ylonitor laikraštis. Nebark, NJ. 07105

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met į tamau-ja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris so puse milono 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 — Ea. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

ŠIA—AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $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 darbu3.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 Mest 30th Street, New York, N.Y. 10001
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RENGIA EROCKTCNO ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS

CHORAS

1971 m. balandžio 25 d., sekmadienį, 3 vai. po pietų 

FARAPIJO3 SALĖJE, 25 SawtcII Avė.. Brock.on, Mass.

Sandaros 7 kp. nariams

Šj sekmadieni, balandžio; 
18 d. 2. vai. H'jpiet kaukia
mas Sandai ' 7-tos kuopos 

! narių visi? aisirinki-
i mas, kuria: e pagrindinis
! klausimas bus Sandaros 7 
kuopos nam<> pardavimas, 
todėl \isi nariai kviečiami 
susirinkimo i fuinai dalyvau
ti. Namo ]? lavimo klausi
mas bus švai stomas bet ku
riam narių d aičiui susirin
kus.

E. Bajerčius,
sekretorius

PROGRAMĄ ATLIKS:

Į Stasė Daugėlienė, kuri dainuos 
i J. Gaideliu vadovaujamo Brock- 

tono šv. Kazimiero parapijos; 
choro koncerte balandžio 25 d. i
parapijos salėje. | Kultūriniam" subatvaka-

jyje. kuris ‘ *u šeštadieni, 
balandžio 17 d. 7:30 vai. va-

Kult s v Iv tvakarv kalbės 
prof. dr. J. Gaigalas

Šv. Kazimiero liet. parapijos 

choras. — vadovauja Nepamirškim balandžio 23 ; ^aro Tautinės S-r,Oš namuo-

kemp. JULIUS GAIDELIS
Į

Solistė

A. Vedeckaitės koncerto se So. Bostone, kalbės Levv, 
Yorko valst. Binęhamptono 
universiteto ircfesorius dr.Balandžio 23 d. 3 vai. po 

pietų Jordan Hali salėje bus
STASĖ D A U G E L I E N E koncertas, kurio programą; grindiniai fiziniai procesai**, 

i atliks solistė Aušra Vedec- 
i kaitė - Riegle (sopranas), 
j smuikininkas Izidorius Va
syliūnas ir pianistas dr. Vy

J. Gais'ala<. Jo tema: ”Pa-

S. Merkiene dar ligoninėje

Komp. Julius Gaidelis

Meniniai eksponatai

Po meninės dalies —- VAIŠĖS 
Visi maloniai kviečiami dalyvauti!

R e n g ė j ai

Lietuvoj buvusi žymi spor-; 
tininkė, šachmatininko Ka-

Didelis gaisras Bostone, Back Bay apylinkėje, šiame 5 aukštu namo gaisre žuvo penki žmonės.

tenis Vasyliūnas. Programoj ^“.imuhuiao ah-į
yra ir Juliaus Gaidelio suitaj“0 Stase, Dvi

i,. Merkiene dar tebera Mass.. ,' sopranui, smuikui ir fortepi-
onui. Bilietai tik $2.50 ir $1.

i

dirbančios lietuvaitės ieš-

General ligoninėje. Linkime; ko So* Boslone Prie jf,ros 4 kam‘ 
jai greičiau sveikai grįžti ‘ bariu buto. Skambinti vakarais 

Kitame numeiy plačiau, namo. po g vai. 731-1174.

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

COSMOS PARCELS 

£XPRESS CORP. 

169 Milbury St. 

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

I
į TEL. AN 8-2124- 1 1 f

•Dr. Amelia E. Roddl t
i

; ■
yra yieni&teie oiiciaii įsuu- ' 3* į ’ ►
g a VVorcestery, kuri »muuo $ 
siuntimus tiesiog iš VVorces 
terio į Lietuvą ir kitas Kusi 
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntimai nueina greitai ir 
tvarkingai.

(RSJDOKIUTĖ)
O P T O M E T R I S T t

Vaianaos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečia d.eniais—-uždara 
445 BROADVVAY

SOUTH BOSTON. MASS-

Peter Maksvytis
Carpeoter & Builder

j 49 Church Street
£. Milton, 3Iass.

j Atlieku visus pataisymo, remon- 
į to ir projektą’ imo darbus iš lau

ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagral Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va-

’ landų vaitam.
» Telefonas: 698-8675

i ! i ,

E. KARDELIENĖS DAINŲ, 
PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje 
$ Real Estate & Insurance j galima gauti Lietuvos ope- i 
!; 321 Country Club Rd. j ros solistės Elzbietos Karde-
bNewton Centre, Mass. 02159 L Henės įdainuotų dainų ir ari- 
; i Tel 332-2645 j JŲ plokštelę. Kaina $6.00.
4 ________»' Paštu nesiunčiame.

A. J. KAMAKSi
COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

y
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

| Ketvirtis & ( o. -
: — JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Či» galima gauti įvairiau < ,»fkroda„

šių importuotų ir vietinės » žiedus papuošalus
gamybos medžiagų ir kitų.* g7g yy BROADVVAY 
daiktų, tinkamu Lietuvoje, * SOUTH BOSTON 
labai žemomis karnomis. jel £-41549

Vedėja B. Sviklieni

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

I P 1? D 1 N I S
OPTOMETRISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston. Mase

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St.. Brockton. Mass. 02102. Tel. 586-7209

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Fr i sta tymas greitas ir

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 valdomu^
plotus! Siuntiniai sudaromi iš IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
vietinės gamybos medžiagų, ap 
avo, maisto ir pramones gami 

j nių. Turime vieloje Įvairių vie i 
J j tinės gamybos ir importuotų į

prekių iš kitu kraštu visai že- i garantuotai
momis kainomis. Be to, siunčia Prekės parduodamos nuže- 
me maistą, pinigus ir galite už- mintomis kainomis. Numa- 
sakyti jų gamybos prekes, čia tomą, kad skarelių kainos 
sumokėsite pinigus, o giminės pakils.

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

o šeštadieniais

* . ren vietoje galės pasirinkti už į
* j sakytas prekes.
5 ! Taipogi tarpininkaujame per į
* ! tam tikras įstaigas atsikviesti1 n,’° & va-- fVto iki 2 vai. p.p. 
j : gimines čia pas save Į svečius Kitomis valandomis pagal

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

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

282 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v_ išskvrus šventąd>er.ius ir «ek

»r nuolat.niam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei- 

i tai ir sąžiningai. Atsilankę isiti- 
Ki„site. vedėju A. sei,.™^.

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

[J Krosnies aptarnavimas 
1 Automatinis Įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambi <ikite

268-4662;

S
ii

ti
fi

$

susitarimą telefonu.

389 YV. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

South Boston Savings Bank | l Trans-Atlantic Travel Service
tjT nti'CJAivn patvpi’CI i irrrvičv a 'n-Diviirt

& j:
B

AI.FRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 VVest Broadway, South Boston, Mass. 02127
A

Skambinkite 268-2500

I) A Ii AR

51«už 9(1 dienų Įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka 5; /O
Nuo Įdėjimo dienos— Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius melus. Nuoši mčiai yra nurašomi n.uo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikal bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) vra

virš 210,000,000

0 i

}})*

tu

4G
$
K t

ti

i £ Dažau ir Taisau l
it |
> samus iš lauko ir viduje. * 

Lipdau popierius ir taisai £t visKą, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Sawin Hill Avė.
► Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854 i ,

l lood Square 
iiardware Co.

Si-ininkas 8. J. ALEKNA 
6» EAST BROADWAI 

SOI i H BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4143

rt»n;a:nin iloore Dažai 
Popieros Sienoriig

Stintas Langams 
vieokie reikmenys narnama

Reikmenys plnmheriams 
• •«Air»p f-atoiiea daiktai

{ DRAUDIMO AGENTŪRA 
- Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

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

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 TransA.tlantic Travel Service, čia visų
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

::

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus ’ 
siųskite savo giminėms tik'per

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone

Darbo vau><aos: Kasdien
šeštadieniais

Čd &-*>

9—5
8—12

390 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

< > 
::
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KELEIVIS
Prenvmeraia . Subscription 

Amerikoje ir užsieniuose
metams — ’ year..........$7.00
pusei metų — 6 months .. $4.00

KELEIVIS 
636 East Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127

vf »♦ *

THETRAVELER: LITHUANIAN vVEEKLY

NR. 1« 'Keleivio“ telefonas AN 8-3071

Bražinskai dar reikalingi 
visų mūsų pagalbos

Jų likimą savo pastangomis dar galime pakreipti Į 

geresnę pusę, nors padėtis ir komplikuota.

Po to, kai Turkijos aukš- His Excellėncy Osman 
čiausias teismas panaikino Ocay Foreign Minister. An- 
žemesniųjų teismų nutarimą kara, Turkey.
dėl Bražinskų padėties, ga
lutinis jų bylos sprendimas 
atiteko T urkijos vyriausy
bei. Susidarius Turkijos nau
jai vyriausybei, tas sprendi
mas gali netrukus Įvykti.

His Excellency Ismail A 
rar Justice Minister, Anka
ra. Tuikev.

1 elegramos ar laiško teks-
galetų būti toks:

Ką tik iš Ankaros gautom j 
Vlike žiniomis, Bražinskų; e 
byloje daug lemia laiškai irįt0 extradite 
telegramos Turkijos vyriau- '. luSe?s Pranas ancl Algirdas 
sybei. Todėl vra labai tiks-! Pl az^llskas \\ho escaped

kindly ask you not 
Lithuanian re-

from Soviet enslavent. Ex- 
tradition would be equal to 
the death sentence for both 
Bražinskas“.

linga laisvojo pasaulio lietu
viams telegramomis ir laiš
kais nedelsiant apeliuoti Į 
naująją Taurkijos vyriausy-, 
be, kad Algirdas ir Pranas ; ,
Bražinskai nebūtu atiduoti!, J telegramųstun-

, tuną tikslinga įtraukti jaum- 
: mą: studentus, lituanistines 
mokyklas, vyčius, ateitinin-

sovietams, nes tai reikštų jų 
atidavimą mirčiai. Telegra
mas ar laiškus atskiru asme-c
r.ų ar grupių geriausia yra 
adresuoti šiems Turkijos vy
riausybės nariams ar kuriam 
nors vienam iš jų:

kus, neolituanus, skautus ir 
visus kitus, kad ir neorgani
zuotus.

ELTA

KELEIVIS 
Lithuanian \Veekly 

(Except for two vveeks in July) 
Fublisheč vn So. Boston, Mass. 

Since rebruary 9, 1905

KELEIVIS 
636 East Broadvvay 

South Boston, M; 02127

Atskiro numerio kaina 20 centų
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Egiptas, Syrija ir Libija 
jungiasi vienon valstybėn

Dėl to didėja grėsmė Izra i, nors jis tai vengia 
viešai pasakyti. Izraelio užsienio reikalų ministras vėl 
atvyksta i Washingtoną aiškintis nesutarimų.

Atrodo, kad kolkas laikas' šia proga galima prisi
dirba Izraelio nenaudai. minti, kad ir 1963 m. jau bu-

Praeitą šeštadieni Egi p-■ vo sudaryta panaši Egipto, 
to. Syrijos ir Libijos arabiš- Syrijos ir Irako federacija, 
kūjų valstybių galvos po 5 bet ji tik po mėnesio bendro 

Į dienas trukusios konferenci- gyvenimo sugriuvo, ir kiek- 
i jos pasirašė sutarti, pagal vieras kraštas vėl nuėjo sa- 
kurią šios trys valstybės jun- vais keliais. Arabu vienybės 
giasi i viena Jungtinė Arabu siekimas yra senas, bet jis ir

t

,....................... ,. , „ , . i Respublika. Ta jungtinė a-
Rytų Pakistano sukilėliai piima gieda karo gies mę ir tada žygiuoja prieš is \ akaru Pakistano at- i { j valstybė formaliai bu< 
vykusius jų malšinti karius. Iki šiol nepaprastai daug sukilėlių ir šiaip civilių jau žuvo. Įsteigta po rugsėjo 1 d. refe-

_______=— ---- —-——---------------- — ;------------ —------------------ rendumo trijuose kraštuose.

Chicagoje mirė 

Vytautas Končius

Ką komunistai žada Toronte mirė

Jonas NovogrodskisLietui ai:*>

nepaprastai sunkiai Įgyven
dinamas.

Savaime aišku, kad toks 
; arabu iungi masis vra nu-

* Ši nauja respublika turėtų kreiptas prieš Izraeli. Tai 
apie 40 mil. gyventojų ir už-į buvo pareikšta ir sutarties 
imtų vieno miliono kvadra-> pasirašymo proga.

Ji turėtų, žiant, jog Izraelio
pabrė-

tinių mylių plotą. Ji turėtų į žiant, jog Izraelio žvilgiu 
vieną susijungusiems kraš-1 nebūsią leidžian >kias
tams bendrą prezidentą, vie-, nuolaidas, nebūsią jokio Iz- 
ną parlamentą, vieną sosti-1 raelio valstybės pripažint- 
nę, vieną visiems bendrą vė-i mo. o būsią reikalaujama 
liaią ir himną. Suprantama, grąžinti be sąlygų visas už- 

; lo nereikalaujančiu mašinų ' 1,1111:41 .S?Gen° į ka(1 bus sujungtos vienoje' imlas ai abu teritorijas.
1 gamybos šaka. lengvąją ir J mni.pe^.' °.. n.u° '3 m’; vadovybėje ir visų trijų su-į
, ____ l_ Toronte. Čia jis buvo vienas! fa,.tiac nuitna.- -

iš veikliųjų lietuvių

Sovietų S-gos komunistų 
partijos numatytas naujo 
penkmečio planas tarp kitko 
numato Lietu \ ai

,4

Chicagoje staiga mirė Vy
tautas Končius, prof. Igno 
Končiaus sūnus. Gili užuo
jauta jo žmonai, tėvui, bro
liams ir kitiem artimiesiem. Piamones

į žymiai išvysčius daug meta-
gamyoą

Balandžio 10 d. palaido
tas Jonas Novogrodskis-No- 
vog, kilęs iš Šiluvos valse., 

padidinti i Kanada atvykęs 1929 m. 
46-49*; J '

Velionis pirma
Žydų varlės ir pelės 

; sovietu įstaigose
His Excellency Nihat E- ^Sekmadieni prasidės j Jaunas žydas, atėjęs Į so-i kaito- mil-e£allniy trąšų ga- 

~ . I vietų Aerofloto ištaigą New i “ L * • aud!m? “ L8’
"Žemės savaitė“

maisto pramonę, 
elektros gamybą

padidinti
pusantro

rim Prime Minister, Ankara. 
Turkey. 3.4 ir baldų —

. , lės stalo 50 varlių. Įstaigoje! P< kaito. Numatoma ati-
. Ateil}antI sekmadieni pra-: kjj0 didelis sumišimas, kai duoti naudotis pirmąja naf-

Yorke, iškratė ant sekreto- į u

His Excellency Sadi Ko- , , ...........
cas Assistant of the Prime 1 7emeij. sava.lte. ' ^."varlės pradėjo šokinėti, o'tos pei dirbimo Įmonės Ma
Minister. Ankara, Turkey. rio> ti -rias atkieipti visų c e-i tarnautojai jas gaudyti. žeikiuose dali. pastatyti dre

mesi Į tai. kaip žmogus ga
dina savo aplinką ir kad lai-i
kas mokvtL, kaip ją ap>au-, įstajgOje kpas žydas paleido i Utenoje, stambia konservuo- 
goti. Pirmą kartą tokia sa- 50 ,iu - to pieno ganlvkk}> padidinti
\aitė >u\o pei nai. i ( Akmenės cemento imo

Tuo pačiu metu Amtorgo

menės narių, ypač daug dir
bo socialdemokratų tarpe, 
visada būdamas pirmose jų 
eilėse. Jis buvo uolus Kelei
vio ir Naujienų bendradar
bis.

i tarties partnerių karinės pa-į Dėl tokios arabu sutarties 
visuo- jėgos, o taip pat viena krvp-! Izraebs stengiasi ?nt viešai 

nerodyti didelio s sirūpini- 
mo. Jo krašto apsaugos mi- 
nisteris Dajan pareiškė, kad

timi vairuojama 
politika.

užsienio

nažo vamzdžių gamyklą Ig- Rengiasi VU' d lio!i 
Halinoje, mėsos kombinatąt rri j • rz • • •. tautine kimia

JAV ir Raud. Kinijos pra-
r „ i*.........\-------- ------ i dėtas meilikavimasis, aišku,

Nėra paruošt 
tės programos 
tui, tad kiekvien

* ' įleisti žydus iš nelaisvės. Tar-H o0,000 hektarų pelkėtų ir ti. kad JAV lyg ir linkusios
! pe tų 10 bausmių buvo var

Prie tos Jungtinės Res- tai nesanti jokia naujiena ar 
publikos turėtų artimesnėj esminis padėties pakitimas, 
ateity prisijungti dar ir Su- Žydai is užimtų pozicijų ne- 

i danas, ši sutartą susijungi- sitrauksią. o ;ą dar labiau 
• mą sveikino ir kiti arabiški stiprinsią. Jie . pa.-j trauksią 
kraštai, tik Soudi Arabija ii j nei nuo Suezo kanalo, nei 
Irakas kol kas neparodė sa-! nuo Jordano upės. kol karo 
vo entuziazmo.

na.
Pav.. Bostono majoras | įs ir,PeI^- Toliau sekeute- Hkti kultūrtechninius dyrbu.

Rau-

paskelbė. kad miesto švari-; ^s, kraujas, galvijų ligos, 
nimas bus dalimis tęsiamas sausra- kruša, skėriai, tamsa 

j per balandžio ir gegužės mė- k sPeciali liga, nuo kurios

. pernelyg drėgnu žemių ir at- Pe,Jau£ neripiie.-inti
donosio Kinijos priėmimui

Lenkijoje tik 15' < žemės 
ūkių tėra nusavinta, bet pri
vatūs ūkininkai turėjo ati-

Kaikas prispirtinai nori žinoti i • Ralandžin 25 d 9lmnė pirmagimiai Vž 
tikslią dieną, kada prezidentas ! vaį/ k\.iečiami miest“ socfe į 
Ni\onas atšauks is \ ietnamo j gUsirįnk{j savanoriai SU Šluo- 
paskutimus JA\ karius, o jis • tomis jr šakėmis. Tą dieną 
tai nutyli, nes. jei pasakytu, tai' mjeSĮO centre bus SUStabdv- 
būtu labai naudinga priešui, bet! tas susjsjekimas, kad būtų 
čia matomas respublikonu cadas j gabrna pagrindinai išvalyti 
Hugh Scott laikraštininkam pa-, ga*veS) nudažyti hidrantus, 
reiškė, kad prezidentas tą dieną , ejsmo signalus. Bus SUi eng- 
yra numatęs ir ji bus ne vėliau
kaip 1973 metais.

Al.in I.indsey 
Angelo-' IJ;ivi>

yra komunistės 
b> los teisėjas..

i Jungtines Tautas, pripažįs-, duoti valdžiai nustatytą kie
tam dvi Kinijas. Bet komu-j ki mėsos, javų ir kitų gami- 
nistam to maža. taigi laikui1 nių. Dabar ta prievolė nu-

Matyt, karingieji žydai j 
nori ir sovietams užtraukti 
tuos prakeikimus...

Bomba sovietų 
ambasadoje

paskaitų ir parodu, ku
iriose aiškins ir rodys, kaip! Sovietų S-gos ambasadoj 
i mes teršiame gamtą, koks: Olandijos sostinėje Įv\ko 
į pavojus dėl to gresia pačiam!sprogimas. Sunkiai sužeista

400,000 hektarų plote, Į- 
! rengti 300,OOP hektarų labai 
produktyviu pievų ir ganyk-, , , , m
lu elektrifikuoti Vilniaus ■ degant bus bandoma I anva-, matoma panaikinti, ir ūki- 

žinkelio mazga ir 11 na tyliai nura^.vb I nuosto- • ninkai mokės mokesčius pi- 
lius. kitaip tariant, parduoti | nigais, kaip ir kiti gyvento-

Kaij) tas planas bus ivyk-l politini ar ekonomini pei- jai.
ną santykiaujant su komu
nistine Kinija.

geleži

dytas, teparodys tik ateitis.

Tatton“ geriausias 
filmas — vaistvoes, net per pas-i ... . • ._ . . , - . "o - • • greitai užsidegančiųFilmu pramones metiniu kutiniuosius 8 menesius iau; \ . «
Oskarų įteikimo sventeje ge- 8 valstybes uzmezge rysius; *

;....! Tik dabar paskelbta, kad
Šiuo metu Tautinę Kimią i,,.. x .... , . i Woolworth bendrove pernaipripažįsta 63, o RaudonąjąT - .... „„/b ,

‘ . v- i . ‘ is I aiwano įveze 1,000 labai- o2 valstybes, bet per pas-1 . -f, — •. " „ - . 1. greitai užsidegančių rrim-

riausiu praeitų metų filmu su Raudonąja Kinija ir nu-
žmogui ir kaip to išvengti. U^vietų preltybos atstovas ir! pripažintas "Patton“, kuria- trauk ėdiplomatinius santy- 

dar 4 asmenys. Nuostolių! me parodytas pagarsėjusio kius su Tautine Kinija.
Prasidėjo F B!
puolimas

Paskutiniuoju metu 
dėta pulti FBI Įstaiga, ypač. 
jos ilgametis vadovas Hoo-j kai'([

Tų FBI puolėjų eilėse.

i

padaryta §140,000. Policija 
turinti davinių, kad tai žydų 
darbas.

pra; i Kariai demonstruoia

parodytas pagarsėjusio 
Antrajame pasauliniame ka
re tankų dalinių vado gen. CeilonUS neįveikia 
Pattono gyvenimas. Filmas 

Į gavo 7 dovanas. Sukilėliu

Prekybos ministerija skel
bia. kad JAV ūkio šių metų 
pirmojo ketvirčio pajamos 
pirmą kartą prašoko trilio- 
ną dolerių.

Ceilone. kaip jau rašėme, 
vyksta sukilimas. Vyriausy
bė paskelbė, kad sukilėlius 
remia viena didžioji valsty-. 
bė (turėjo galvoje Kiniją), 
o jos tarpininkė yra Šiaurės 
Korėja. Pastarosios visai

Jugoslavijos diktatorius 
Tito ragina savo komunistus 
baigti tarpusavio kivirčus ir 
grasina išvalyti partiją.vens. Tų tbl puolėjų eilese į ' j Sovietai paleido j erdvę

' yra ir taikantis Į prezidenti-į sekmadienio Wa-į specialią stotį, kuri skrenda
•’nius kandidatus šen. Muskie' shingtone demonstruoja ke-j aplink žeme 125-140 mylių 
' ir atstovu rūmų demokratų1 Ii tūkstančiai Vietnamo karo’ aukštyje.
1 vadas Boggs. Jie kaltina šią veteranų. Jų demonstracijai ‘
; Įstaigą, kad ji "sekanti“ net baigsis penktadieni. Protes- 10,000 Pietų Vietnamo ambasadai Įsakyta išsikraus- cco- o 1970 m. surašymo
i kongresmanus, bet pavyz- tuodami prieš kara jie grą- karių pradėjo puolimą Shau tyti, nes susekta, kad joje duomenys jų rodo 2,151.000.
' džių ir konkiečių Įrodymų žiną Pentagonui ir gautus lygumoje netoli Laoso teri- buvo sukilėlių vyriausia būs- Taigi 117.000 kažkur din-
! neduoda. medalius. _ j torijos. įtinę. ' ’ go be žinios.

Sovietų surašymo žiniom, 
1959 m. žydu buvo 2.268,

stovis nepasibaigęs ir nėra 
tvirtų garantijų, kad prige
sęs kaias vėl neatsinaujins.

Bet iš tiesų, arabams jun
giantis ir vis stiprinu gink
luojantis sovietų ginklais. 
Izraelio rūpestis didėja. Dėl 
to i JAV šiomis dienomis vėl 
atvyksta Izraelio užsienio 
reikalų ministras Eban. Iz
raelio padėti sunkina ir pa
si-' iškęs JAV-bių polinkis 
pastūmėti žydus i nuolaidas 
arabams, raginimas taikos 
labui gražinti a- bams už
imtas žemes, 
siškai nenori.

Lo Izraelis vi-

Kap. Aubrej Danniel. leitenan
to Callev bylos prokuroras, pa
rašęs prezidentui Nixonui laiš
ką. kuriame apgailestavo, kad 
prezidentas įsikišo į tą bylą.
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JAV ir Kinijos sveikinimasis 
pro bambuko uždangos plyšį

Tarptautinėje politikoje, kurią valstybės planuoja j 
ilgiems metams i prieki, kartais Įvyksta tokių staigių po- i 
sūkių, kurių iš anksto nebuvo numatę net gudriausieji 
^stebėtojai. Vieras tokių pavyzdžių gaiėtų būti ir atsime
namas, rodos, nesutaikomų priešų Stalino ir Hitlerio - - 
komunistų ir nacių — susi4 nas, kurio rezultate sovietai 
prarijo Pabaltijo valstybes ir išsiplėtė pasaulinis karas.

Gal kiek panašus netikėtumas yra ir praeitą savaitę 
užsimezgusi JAV-bių ir Raudonosios Kinijos „draugystė,“ 
ar tuo tarpu bent diplomatinė šypsena pro bambuko už
dangos plyšį, ši kartą iniciatyva, atrodo, bus kilus ir kinie
čių pusės. Jie pakvietė i Kiniją draugiškų rungtynių ir pa
viešėti Japonijoje tarptautinėse rungtynėse dalyvavusią 
amerikiečių stalo teniso 15 asmenų grupę ir dar 3 JAV 
žurnalistus. Šie, žinoma, su savo vyriausybės palaimini
mu, pakvietimą entuziastingai priėmė, praleido komunis
tinėj Kinijoj 4 dienas, o Kinijos užs. reik. ministeris Chou 
En-lai taip pat entuziastingai pareiškė, kad dabar praside
danti „nauja era“ JAV ir Kinijos santykiuose, kad ameri
kiečiai žurnalistai esą Kinijoje laukiami ir panašiai.

Kaip ir galima buvo laukti, dalis amerikiečių spaudos 
ir visuomenės pro uždangos plyšį iškištą kiniečių pirštą 
tuojau pat griebė abiem rankom, o prez. Nixonas pasisku- į 
bino paskelbti net 5 nuolaidų punktus, skirtus tiems santy
kiams dar labiau atšildyti.. Nuo dabar — JAV duosian
čios įvažiavimo vizas Kinijos turistams, leisiančios savo 
prekybininkams daryti su Kinija dolerines sutartis. JAV 
žibalo kompanijos galėsiančios aprūpinti kiniečių laivus 
ir lėktuvus, JAV laivai ir lėktuvai galėsią vežioti komu
nistinės Kinijos prekes ir sustoti Kinijos uostuose, be to.

Haiti diktatorius Franccis Duvalier (kairėj) 1984 m. 
buvo "išrinktas“ prezidentu iki gyvos galvos. Dabar jis 
sunkiai serga. Vasario mėnesi jis savo Įpėdiniu paskyrė 
savo sūnų Jean ('Įaudė, 20 m. amž. (dešinėje). Bet ga
lutini sprendimą tuo reikalu gal padarys Duvalier valin
ga duktė Marie Denise, 29 m. amž.

jos provincijomis. Mes atsi
sakėme sutikti su tuo, nes 
ą) teritoriniai klausimai turi 
būti atidėti iki po karo ir b) 
mes manome, kad turi būti 

J palikta teisė laisvai apsi- 
1 spręsti“. ,

Po Stalingrado ir kitų pa-, 
sisekimų fronte 1943 m. ko- i 
vo 15 d. Sovietų Rusija vėl; 
pakartoja savo reikalavimus 
dėl Baltijos valstybių Lon
done ir Washingtone. Ame
rikiečių nuomonė buvo labai 
jautri Balt/ijos valstybių 
klausimu, o Washingtone 
taip pat buvo ir daug Suomi
jos draugų.

Vėliau Washingtone pra
dėjo atsirasti tylaus pritari
mo Stalino reikalavimams, 
kas matyti iš James Forres- 
;al laiško, 1944 m. rugsėjo 
2 d. rašyto Palmer Hoyt:

”...kai amerikietis nuro
do. kad mes elgtumės pagal 
savo krašto savisaugos rei
kalavimus, tai jis apšaukia
mas fašistu ar imperialistu, 
bet kai „Uncle Joe“ pasako, 
kad jam reikia Baltijos pro
vincijų, pusės Lenkijos, pu-

Mielam draugui Jonui Talalui, je žmonai

ONAI URBONAVIčlCTEI-TALALIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Amerikos Lietuviu Socialdemokratu Sąjungos

Centro Komitetas

Lietuvai būtų buvusios pri-1 Po karo Chicagoje jis irgi 
pažintos Jungtinių Tautų versdavęsis tuo pačiu ar pa- 
nario teisės kartu su Ukrai- našiais bizniais. Ateidavę 
na ir Gudija, tai tuo pačiu aukštų pareigūnų. Jie reika- 
būtų buvęs pripažintas ir laudavę baltų merginų, ir jis 
Lietuvos įjungimas į Sovie- parūpindavęs, kokių kas no
rą Rusiją. Į rėjęs.

Baltijos valstybių likimas i Esą, jį tai vertęs daryti ra- 
nebuvo pamirštas ir Jugo- sizmas, nes negalėjęs nįeko 
slavijos santykiuose su So- kita veikti. Bet dabar tai da- 
vietų Sąjunga, nes Jugosla- ryti jis. esą, jau negalėtų, 
vijos komunistai žinojo, ‘ Ne visi kandidatai yra to- 
kaip sovietai tas tris valsty- ■ kie atviri.
bes prarijo. (M. Djilas:Con-;
versation vvith Stalin). Tuo; KODĖL UŽDAROMOS

i būdu Lietuvos pavergimas; BATŲ DIRBTUVĖS

Vien N. Anglijoje užsida-
sės Besarabijos ir išėjimo į i paragino ir kitas valstybes,
Viduržemio jūrą, tai visi su-Į net komunistines, budėti dėl'
tinka, kad jis yra puikus, i savo nepriklausomybės ir rė 32 batų dirbtuvės, kurio- 
atviras, švelnus ir aplamai• nepasitikėti Maskvos taria- se dirbo 32,000 darbininkų, 
mėgiamas asmuo, su kuriuo mu draugiškumu.
lengva vesti reikalus, nes jis'
aiškiai pasako, ko nori”.! . Apie JAV prezidentų, uz- į gachusetts valstijoje. Reikia 
(„James Forrestal“ by A. A. slėnio reikalų Sekretorių,1 žinoti, kad batų pramonės 
Rogovv). kongresmanų ir kitų pobti- j įmonių daugiausia yra Penn-

kų laikyseną Lietuvos atžvil- gylvanijos valstijoje, o po 
Jaltos konferencijoj 1945 reikėtų atskiro straips-’ jos seLa Massachusetts. 

tų užimtas teritorijas, anks- ta jų kalbose ir raštuose, bet m. sausio 22-vasario 12 die- 'nl°-

grindžio spaudos plitimas, 
partizarų veikla, ir visi tie 

Persijos dalies ar Įvykiai randa atspindžio į- 
sąsiaurio, bet aiš- vairių asmenų atsimmimuo-

„Vėliau, man buvo leista 
suprasti, Stalinas nereikala
vo jokio
Tur kijo

leidžiama ir aplamai prekvba su Kinija nestrateginem . kiai parodė Sovietų Sąjun- se, kul iuos suminėti čia už- 
medžiagom. ’ f Sos nusistatymą pasilaikyti, imtų perdaug vietos.

ką jis turėjo 1941 m. birže
lio mėnesį, tai yra tris Bal-Kokio pelno iš šio politinio biznio abi pusės tikisi?

Aišku, JAV-se pirmieji trina delnus prekybininkai ir viso
kie taikos su komunistais idėjų misionieriai. Vyriausybė, 
reikia manyti, laukia, kad Kinija apramins šiaurės V iet- 
namą, leis JAV-bėms patogesnėmis aplinkybėmis pasi
traukti iš Indokinijos karo, o. be to, turint galvoj Kinijos jap Lenkijai ir Rumunijai 
ir Sovietų S-gos nesantaiką, būsią galima lengviau derėtis Stalinas bandė Baltijos 
dėl atominio ginklavimosi apribojimo ir kitais klausimais valstybių klausimu teirautis 
su Sovietų Sąjunga. JAV vyriausybės, bet prezi-

Kinijos komunistai tikisi didesnių laimėjimų. Jie be- dento F. D. Roosevelto atsa- 
veik tikri, kad vienaip ar kitaip JAV-bės leis Kinijai Įsėsti kymas, anot Churchillio, bu- 
Į Jungtinių Tautų kėdę. kad pavyks išstumti, jei ne' iš J. ašuus ii negatyvus, nes 
Tautų, tai bent iš Saugumo tarybos Čiang Kai-šeko atsto- tai būtu visis~ as pnesingu- 
vą, kad. laisviau Įvežant į JAV-bes savo agitatorius, būsią mas an ° cai eilUL 
galima čia pagreitinti vadinamąją "išsilaisvinimo revoliu- J942 m gegužgs 20 d. tais 
cijų“, didinant plyšį tarp vyriausybės ir tautos. Pastai ąjį pa£ Liausimais Molotovas 
tikslą aiškiai atskleidžia ir dabar pasirodęs kiniečių ofi- janLėsi Londone ir 
cioze straipsnis, kuriame ir toliau keikiama fašistinė, ka- 26 d. pasirašė sutarti su 
pitalistinė, karo kurstytojų“ ir kitokia JAV vyriausybė Anglija, kurioje pasižada 
ir raginami Amerikos negrai sukilti su ginklu rankoj prie
baltųjų priespaudą, o kiniečiai juos paremsią.

Hitlerio ir dr. Goebelso
tijos valstybes — Latviją, nuomone mažų tautų klausi-! 
Lietuvą ir Estiją — ir sovie- mu yra daug kartų pareikš-

čiau priklausiusias Suomi- keista, kad jie nesusiprato nomis buvo nutarta leisti iš- 
pakeisti tos nuomonės nors vaduotuose kraštuose pra- 
propagandos tikslui karo vesti laisvus rinkimus, prisi
metu. Dar 1943 m. prie Sta- laikant Atlanto čarterio dva- 
lingrado Hitleris kalba apie sios. bet greitai po to, vasa- 

1 „Kleirstaafcengeruempel“— ri0 27 d.. A. Višinskis padik-

Kilpa

1 Iš 1970 metais uždarytų 26 
batų dirbtuvių 16 buvo Mas-

Per 1970 m. iš užsienio į- 
vežta 235,583.000 porų batų. 
Kadangi kitur darbas labai 
pigus,, tai JAV batų dirbtu
vės negali konkuruoti su už- 

Sovietu Sąjungos komu- sienio dirbtuvėmis. Štai kaip

VALYS KOMUNISTU 

PARTIJA

mažuiu tautų sąšlavyna, o tavo Rumunijos karaliui ui- partijos nariai vėl sto-J skinasi batų darbininkų at-
dr. Goebelsas kartoja paša- timatumą, kad komunistas vi prieš neaiškų rytojų: bus Į lyginimai: Taiwane moka-

gali žinoti.

Lietuva pakulio audroje
(Tęsinys) šingas principams, dėl kurių 

mes kovojame šiame kare,

cializmas yra labiau šalta- tinio tipo rinkimus, 
gegužes' kraujiškas ir realistinis tais

klausimais“. I Potsdamo konferencijoje
11945 m. liepos 6-rugpiūčio -

_ . _ . , 1943 m. sausio 29 d. Chur- 7 dienomis Stalinas pareika- Tada nedaug tebuvo išvaly-1 suvaržytas,
žada nesudaryti atskiros tai-; r-u- Turkiinip iri l^vo sau kolonijų šiaurinėje ta. Blogiau buvo 1930 me-i

! kos, 20 metų saugoti P°ka_ į norėjo prezidentą Inonu pa-į Afrikoje Italijos sąskaitom tais. kada Stalinas iš 2.2 mil.
-----— r - - ir į tai stipriai reagavo Chur-’ narių partijoj tepaliko tik

chillis. Jis pareiškė: „Nors 1.4 mil. Iš tų 800.000 išmes- 
mes turėjome didelių nuo- tųjųdaug buvo sušaudyta ar 
stoliu, bet mes neturime te-i ištremta į vergų darbus, 
ritorinių reikalavimu — nei (
Karaliaučiaus, nei Baltijos! Dabar partijoje yra ketu- 
valstybių, nieko“.

bendrą pagalba kare ir pa-

i rine taiką, o sutarties 5-tas 
' straipsnis nusako.
! vieras kraštas nesieks terito 
į riniu užkariavimų ir nesikiš 
i i kitu kraštu vidaus reikalus.

. lenkti bendradarbiauti su 
kad nei i ^ovjetų Rusija. Čia kalbėda

mas jis prasilenkia su kaiku- 
riais faktais:

’Aš nebūčiau Rusijos, i Iš Churchillio pareiškimo
Edenui grįžus iš Maskvos, ■ ir užtrauktų negarbę mūsų ‘ knygoje ”The Hinge of • draugas, jeigu ji pamėgdžio- 

Churchillis buvo labai sujau-; tikslui“. į Fate“ matyti, kad sunkėjan- į tų Vokietiją. Jeigu ji taip
dintas dėl Stalino teritorinių i 
reikalavimų ir jis rašo:

Žinoma, visa tai labai tei- 
į singa, bet pripažinimas de 

Nuo pat .Rusijos revoliu-, facto Baltijos valstybėms 
cijos tie Klastai buvo Euro-jpuvo kritiškas, nes pripaži-

ti karo našta privertė ji gal- elgtųsi, tai mes turėtume su-
voti, jog Atlanto čarterio daryti geriausiai galimą
principu nebus salima pri- kombinaciją prieš ją, ir aš 
taikyti Sov. Rusijos užim- nedelsčiau tai pasakyti Sta-

pos apsaugos tvirtovės nuo; nĮmas de jure tokiomis saly- .toms sritims prieš Vokietijos linui. Molotovas norėjo su- 
bol>e\izmo. j gomis bei aplinkybėmis ir užpuolimą. Matyti, kad jau j tarties, kurioje Baltijos vals-

„Hitleris išdavė juos kaip j nėra būtinas. " " ‘ 1 K'“L......
mainu obiektą su Sovietais Sovietai Maskvos dervbo-
pries karo pradžią 1939 m. j se aiškino, kad jie okupavo 
Sekė žiaurus rusiškas ir ko-į Lietuvą. Latviją ir Estiją,
munistims valymas. Vado 
vaujantieji asmenys ir veiks
niai buvo likviduoti vienu 
ar kitu būdu... Mirtinas 
šauksmas sklinda atgal ir 
pirmyn ir vėl atgal per Esti-

„norėdami apsaugoti jas nuo 
vokiško fašizmo“. Tai kiek 
skirtingas aiškinimas, kaip 
tada Molotovas buvo pareiš
kęs Šulenburgui... Taip pa 
sovietai teisinosi, kad tie

ją. Latviją ir Lietuvą. Bet kraštai iš seno priklausė ca 
nėra jokios abejonės, kur y- rų Rusijai, jų geopolitinė pa
ra tiesa. Baltijos valstybės dėtis surišta su Rusija ir tie 
turi būti nepriklausomos“. 1 kraštai reikalingi sovietų 

Bet vis dėlto tam tikra kariuomenei kovai prieš
nuolaida Stalinui buvo pa
dalyta. Tai matyti iš Chur
chillio 1942 m. sausio 2 d.

Hitlerio Vokietiją. Bet jie 
riekad nebandė teisintis, 
kad užėmė tuos kraštus pa

Toks valymas 
karta buvo prieš

Avalynės pramonės dar- 
paskutinį! bininkai reikalauja, kad ba- 
17 metų.; tų įvežimas iš užsienio būtų

KAIP VEIKIA JUNGT. 

TAUTOS

tuo metu Anglija paliko Bai- į tybės būtų pripažintos Rusi- 
tijos valstvbes Stalinui, bet! 
dar nesutiko Rusijai pripa
žinti ritiniu Lenkijos ir Ru
munijos teritorijų, atseit, — 
naftos šaltiniu.

Kad tokią svarbia nuolai
da Molotovas p-avo iš Chur- 
chiRio, matvti iš ivvkių 
Maskvoje. 1942 m. birželio 
18 d. sovietu vadinamasis 
seimas susirinko ratifikuoti 
minėtos sutarties su Angliia. 
Po Molotovo kalbos sekė 
kalbos -Tusto Paleckio iš Lie
tuvos. V. T. Lacio iš Latvi- 
ios ir I. J. Vareso iš Estijos, 
kurie užgvrė tos sutartieslaiko užs. reik. min. Ede- gal gyventojų norą, nes tai 

rui, kuriame tarp kitko ra- būtų buvę vaikiška ir nerim- 
šoma:

"Mes niekad nepripažino- 
me Rusijos 1941 metų sienų, Į nematyti, kad jis būtu bu- tų Rusijos vidaus reikalas, 
išskyrus de facto. Jie buvo! ves pasimetęs, kaip tvirtino

patvirtinimą, bet kartu ir pa- 
ta. net pavojinga. Taip patirOf^ pasauliui, kad Lietuva, 
iš to meto Stalino laikysenos Latvija ir Estija tėra Sovie-

riolika su puse miliono na- 
I riy>

W. S. Churchilliui pralai-!
mėjus rinkimus, jo vietą' KAD VISI KANDIDATAI
Potsdamo konferencijoje už-Į TAIP DARYTU 
ėmė C. Attlee su užs. reika- {
lų ministeriu Bevinu, kuris 
ypač griežtai priešinosi Sta
lino reikalavimams, bet jau 
negalėjo pakeisti ankstyves
nių susitarimų, kuriuos pa
darė 1943-1944 m. veikusi 
European Advisoiy Commi- 
ssion Londone su nariais — 
Maiskv, John G. Winant ir 
William Strang bei patarėjų 
štabu. Jie nustatė Vokieti- 
ios okupacijos zonas ir daug 
kitu keistų dalvkų, pav., Ka
raliaučiaus atidavimą Stali
nui.

Filipinų užsienio reikalų 
ministras kartą šitaip apibū
dino Jungtinių Tautų veik
lą:

„Jeigu kyla ginčas tarp 
dviejų mažų valstybių, tai 
niekas nekreipia Į tai dėme
sio. ir ginčas dingsta; jeigu 
ginčas kyla tarp mažos ir 
didelės valstybės, tai mažoji

Nors Mississippi valstijo-! valstybė dingsta ; jeigu kyla
je nėgių yra apie puse visų 
tenykščių gyventojų, bet tik

ginčas tarp dviejų didelių 
valstybių, tai Jungtinės Tau-

vieno Fayette miesto majo- j tos^ išsigąsta ir pačios dings- 
ras yra negras Charles E-ita*‘
vers, kuris kandidatuoja į 
gubernatorius.

Jis pareiškė nenorįs, kad 
jo rėmėjai nežinotų, kas jis 
buvo anksčiau. Jis prisipa- i bių kylančius 
žįsta pelnęsis iš prostituci-! mus. 
jos. svaigiųjų gėrimų parda
vinėjimo prohibiciįos metu 
ir vertęsis panašiais biznias.

O kai prieš 25 metus bu
vo kuriama Jungtinių Tautų 
organizacija, buvo tikėta, 
kad ji sugebės taikiu būdu 
išspręsti visus tarp valsty- 

nesusinrati-

SOCIALISTAI VĖL 
VALDYS NORVEGIJĄ

Pokario derybose buvo 
svarstomas Jungtinių Tautų 
sudarymas, ir užsienio rei
kalų ministrų konferencijoj 
Maskvoje 1946 m. sausio 7 
-25 d. Molotovas pareiškė, 
kad, jeigu anglai reikalauja 
J. Tautose nario teisių Indi
jai. tai sovietai reikalauja 
nario teisių Lietuvai, Latvi-j 
jai ir Estijai. Vėliau Moloto- Antrojo pasaulinio

Jo šėma Philadelphijoje, Koalicinei vyriausybei at-
Forest ir Mount Olive turėjo sistatydinus dėl nesutikimo 
laidotuvių įstaigą. Prihibici-! įejti ar neįeiti į Bendrąją 
ja toje valstijoje tebuvo pa- Europos Rinką, karalius pa
naikinta tik 1966 m. Jis.deg-į vedė socialistui Trygve
tinę pirkdavęs iš baltųjų, ją 
atsiveždavęs karste ir laiky
davęs balzamavimo patal
poje.

karo

Bratteliui sudalyti naują vy
riausybę.

Socialistai yra valdę Nor
vegiją prieš 6 metus. Dabar 

! parlamente jie turi iš 150
Vokietijos okupuotoj Lie-j United Press International biu- vas pakeitė tą reikalavimą— metu jis Philipinuos kariam 

tuvoj vyksta žydų likvidavi- ™ vedėja Cambodijos sostinėje tenorėjo Gudijai. Ukrainai parūpindavęs mergaičių. Jis
Įgyti agresijos keliu, bėgė-! Churchillis. Ne, jis laikėsi 
disku susitarimu su Hitleriu.! kietai ir nemanė „kad vis- tuv
Baltijos valstybių gyventojų kas pralaimėta“. mas, prievartos mobilizaci- i Catharine Web, 2S m., ir dar 4 ir Lietuvai, o dar vėliau Lie- iš karių imdavęs po 10 pe-
perleidimas prieš jų norą

atstovų 74.

Pirm* kartą ore susidūrė

Sovietų Rusijai būtų prie- taip rašo:
Henry C. Cassidy apie tai jos, įkaitų areštai, darbo tar- laikraštininkai paskelbti dingę tuva buvo išjungta ir paliko zų, o mergaitėms duodavęs du lėktuvai 1910 m. spalio 

i n rašo: nybos, ūkininkų duoklės, po-1 be žinios. Ukraina su Gudija. Jeigu tik dvi. mėn. Milane, Italijoje.Gudija. Jeigu
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Amerikos Lietuviu Gyvenimą KAS NIEKO NEVEIKIA
I

TO NIEKAS NEPEIKM
KAS SKAITO BAM. 

TAS DUONOS NKTKAM.

SLA centro tarybos suvažiavimas kovo 26-28 d. SLA centre. New 
Yorke. Iš kairės i dešinę: Juozas Petrėnas, Tėvynės reduktorius; 
Eufrozina Mikužytė, iždininkė; Povilas P. Darais, prezidentas; 
Algirdas Budreckis, sekretorius. Antroje eilėje: Alek
likas, viceprezidentas; Jo^efina Milerytė. iždo g obėj;; dr. Stepo
nas Biežis, daktaras kvotėjas. Trūksta adv. Stepono Briedžio, iž
do globėjo.

Bostoniečiai, kurie norės
tame bankete dalyvauti, gali
kreiptis i SLA vicepirm. A.
Čapliką. j •

i I
,Kaip minėjau, banketas 

rengiamas Dirveliams pa
gerbti. !!I

Mikas Petrauskas, išvyk-1 
damas i Lietuvą, Literatūros! 
ir diamos draugijos Aušre- 

, lės ehoiui vadovauti paliko.
Joną Pilveli. Jis ir vadovu-, 
vo ligi 1949 m. Kuri laiką jis' 
vadovavo ir Bostono Gabi-Į 
jos chorui. Tie abu sujungti!
chorai 1931 m., Jono Dir/ė-Į 
lio vadovaujami, Mass. vals- j 
tijos Įvairių tautų 30 chorui
varžybose laimėjo auksinę! Tai pradėjusio veikti Etnos vulkano (Italijoje)

' taurę, kurią Įteikė pats gU- j kuris stengiasi kiek arčiau prilipti prie tos sky lės. 
berratorius. Bostono miestas i

iM

I

viena iš G skylių. Strėlė rodo kažkokį mokslininką

S

KAS GIRDĖTI NEW YOR -r ?

yra apdovanojęs ir Įvairiom j
) kitom dovanom, kurias bus; 
Įgalima pamatyti bankete. Į i
• * ’ 

Jonas Dirvelis 27 metus1

Konsulai pagerbs 

New Yorko burmistrą

Mirė

Bostonas,Kass

• *k
Iš L.M.K. Federacijos 

Bostono klubo veiklos

i Moterų Klubų Federacija 
jyia didžiausia moterų orga- 
į nizacija. Ji šiandien veikia 
! 63-juose kiastuose ir turi a- 
i pie ii mil. narių. Toje orga
nizacijoje da;y\auja ir lie
tuvės moterys, kairų klubų 
nemažai yra ir šiame krašte. 
Tie klubai apjungia Įvairių 
pažiūrų lietuves moteris, iš
skyrus komu: istes.

Prieš kelioliką metų L.M.
K.F. klubas buvo Įsteigtas ir 
Bostone l. Galinienės pa
stangomis. Dabar klubo val
dybą sudaro pirm. E. Valiu
konienė. vicepirm. ir ižd. V. 
Kulbokienė, sekr. L Ulpai- 
tė, pareng. reik. tvarkytoja 
O. Ulevičienė, narės A. Au- 
siejienė ir O. Milerienė.

Ši kartą žvilgtelėkime, 
kas buvo nuveikta tik praė
jusiais metais.

Balandžio 4 d. Tarptauti
nio Instituto banke:e Statler 
Hilton viešbutyje buvo pa
ruoštas puikus lietuviškų 
valgių stalas. Čia patarnavo 
klubo narės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais, ku
riais kitataučiai labai domė
josi. O. Ivaškienės tautinių 
šokių šokėjai atliko lietu
viškąją programos dali. ku
ri buvo palydėta gausiais 
plojimais. Visi valgiai buvo 
išparduoti, šokėjai pavaišin
ti, už kepinius gauta $82.30, 
ir ta suma atiduota Tarpt.

Į Irstitutui.
Iš Vokietijos vedybų rei

kalu i Chicaga atvykusiamv Cj i. v
A. Juozevieiui staiga mirus, 
likusiai su nepilnamečiais 
vaikais jo ligotai motinai su
linkta aukų lapais ir pasiųs
ta $200. R. Juozevičienė vi
siems nuoširdžiai padėkojo, 
nes tai jai buvo ne tik dide
lė materialinė parama, bet 
drauge ir paguoda, kad lie- 

lan- 
da-

Mirė O. Talalienė

Balandžio 15 d. mirė Ona 
Urbanavičiūtė-Talalienė. gi
musi Panevėžio apskr., Nau
jamiesčio valse.. Nauradų 
kaime. Padaidota balandžio 
19 d. Tautinėse kapinėse.

Velionė paliko liūdinti vy
rą Joną Talalą, kuriam reiš
kiame gilią užuojautą.

I. Nenortienės paroda

Bostonietės Inos Nenor
tienės kūrinių paroda bus 
balandžio 24-25 dienomis 
Jaunimo Centre.

Mielam Bičiuliui Jonui Talalui, jo žmonai

ONAI l RBONAVIfUTEI - TA BALIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Aleksandra ir Antanas Gustaičiai

Jackus Sonda

’ uvo Lietuvių Piliečių klu-;. 
bo pirmininkas. Jis yra senas. 
Sandaros narys. Jam dir
bant, garsėjo ir vietos lietu-' 
vių kolonija. Bankete bus 
pranešta, kiek surengta kon-

, . . certu, kiek suvaidinta veika-
i., baigęs leisiu kum- ‘ 
minarDa. studijavęs

kun. S. Valiušaitis I
Balandžio 11 d. nuo šir

dies priepuolio mirė kun. dr. 
Stasys Valiušaitis. gimęs 
1910 m

seminariją, studijavęgų
J. Dirvelio darbus verti- san ra-.-yz.- <?■ ■

8
f INe viename kitame pa

saulio mieste nėra tiek s ve
timų valstybių diplomatų, 
konsulų ir Įvairioms oficia
lioms funkcijoms deleguotų Komoje ir ten gavęs bažny 
asmenų, kiek jų yra Ne\v tiniu teisių daktaro laipsni. naklubonariai,jobu\ęcho-
Yorke, —net 26.000. Aštuo-: Atvykęs J Ameriką, jis ii- ristai.^ Jie subruzdo, ir jsi- 
niasdešimt viena valstybė' gmuusiai darbavosi italų tiaukė i daibą Ona Šilins- 
čia turi savo konsulatus, o., parapijose Brooklyne. kienė. Elena Lendraitienė, 
be to, čia veikia 135 delega-

Pasižymėjęs mokinys

KAS GIRDĖTI CHICAGGJE

cijos prie Jungtinių Tautų.
Santykiams su New Yorke 
esančiais diplomatais ir kon
sulais tvarkyti veikia speci
ali Įstaiga su gana dideliu 
savanorių ir apmokamų tar-

, Jonas Stankevičius, J. Jaku- 
’ tonis. J. Glodas, J. Triban- 
dis ir kt. O Vladas Šliora 

Lili jos ir Antano Šateikų jau nusipirko 4 bilietus, 
sūnus Eandoiias - Gedimi
nas yra De\vey mokyklos 8 Jie pasižymėjo
skyriaus mokinys. Jis daly-

Šv. Marijos centrinės ka-. , . . . . , vavo 200 mokyklų "Science _ _
nautojų stabu, kuriai vado- pa:r- varžybose kovo 19-20 talikų aukštesnės mokyklos "Donefaičio kapas 
vauja New_Yorko miesto die„omi^ Ten jįs rodė savo mokiniai Filipas Žukas, Do- Poetas K. Bradūna 
komisiomere jungtinėms išradi ‘ k”in iš vandens vydas Šablinskas ir James savo poeziją jau yra gavęs

ištraukti'druska saulės jėga, Kazlauskas buvo tarp atzy- 6 premijas. Jis yra išleidęs 
ir laimėm ant- ają dovaną metli Science r air varzybo- 10 l inkinių (kaikune pakar 

se.

Tautoms ir 
korpusui p. John L. Loeb.

Balandžio 1 d. komisio- 
nierė Loeb ir Metropolitan 
meno muziejaus vadovybė 
suruošė diplomatams ir New 
Yorke reziduojantiems kon
sulams vaišes. Svečius pasi
tiko burmistras Lindsay ir 
aukšti New Yorko miesto 
bei Metropolitan muziejaus 
vadovai.. Tarpe svečių buvo 
ir Lietuvos generalinis kon- j 
sulas Anicetas Simutis su 
žmona..

Balandžio 6 d. Svetimu; 
valstybių konsulų draugija 
suruošė banketą The Plaza 
Hotel New Yorko miesto 
burmistro John V. Lindsay Į 
garbei, kuriame, be garbės

. N.

Mirė A. Vaickelionis

Kovo 29 d. mirė ilgame- 
I tis Keleivio skaitytojas And
rius Vaickelionis. gyvenęs 
Huntington Station. L.I. Jis 
palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Gili užuojauta vni? 
šeimai.

velionio

WO-TCLSTER, MASS.

Ruošiamės gegužės 23 d 

pokyliui

Balandžio 4 d

J. Krasinskas

CONCORD, N.H.

Mirė atstovų rūmų narys 

Jokūbas Šulinskas

Rašytojų premija paskirta džiais piiminti Antaną Ru-
Kaziui Bradūnui d*’ čia gimusi> auSusį, išėju-,

Kradunui si inžinerijos mokslus ir sėk-; Atlanto pakraštyje jos ke- 
Lietuviu Rašytoju draugi- mingai vadovaujantį savo Į< i arnikos, emalio kūriniai jau 

jos premija, kuria kasmet m<\neį> į Plačiai žinomi. Reikia ma-
skiria Lietuviu Fondas, šie- . A. Rudis daug laiko ir le- nyti, kad jais susidomės ir 
met paskirta Kaziui Bradū- skina lietuvisKiems reika-, Chicagos lietuviai.
nvi už jo poezijos rinkini Iam,s' J.1S JTa ^Vęs. AItos;

« ‘ centro ir ALRKS pirminin- KONKURSAS PARAŠYTI
- kas. Chicagos lietuvių ope-,

ros globėjas, lietuvių radijo Į
. žmonos, Muzikos Žinių žurnalas

lėšomis išleista didelė dr. K.

MIŠIOMS

mišioms parašyti
toti) ir suredagavęs eilę Ii- J^rgelos Prasyta knyga konkursą: a) bendrosioms
teratūrinių leidinių. ! 1^įejUVOS —kasdieninėms ir b) gedu-

Viizi m -i I c- v Ai-1 n m, n 1.'64 metais . ŽOOziU, SU- II r-orime mišinius Tčiplrvio-Nuo 1961 m. jis redaguo- , , , . . .
ja "Draugo" kultūrinį prie- kaktuvm.nkas yra neras is 
da ; žymiųjų musų kolonijos vei-

‘ kėjų.

' a

Šauliai pastatė veikalą 

”Čia mūsų žemė“

lingoms mišioms. Kiekvie
noms premijuotoms mišioms 
skiriama po 300 dol. premi
jos. Kiekvienas konkurso

Lietuvių televizijai 5 metai

j Gegužės 8 d. Lietuvių te
levizijos 5 metų sukaktis bus 

Kovo 28 d. Jaunimo cent- paminėta Jaunimo centre, 
rę buvo
rengtas

dalyvis gali rašyti abejas i tuvės motei ys sunkią y: 
mišias ir laimėti abi premi- • jos nepamiršo. Ji ir

| bar mūsų moteris prisimena,
. v Į atsiųsdama laiškeliu ir svei- Misios turi būti parašytos! kjnimu

’ šaulių kuopos su- Paskutiniuoju laiku i pro- pagal naują liturgiją, lietu- 
vaidinimas. Vaidi- gramos paruošimą Įsijungė višku tekstu, dviem balsam Bražinskų reikalu

j Associated Press praneši
mu, balandžio 14 d. miesto 
ligoninėje mirė atstovų rū- 

i mų narys Jokūbas Šulins
kas (Jacob Shulins). Jis 12 je vaizduoja‘ma žiauri oku- kadolskis. kuris patalkinin-i nam balsui), c-1 iki e-2 ap-
; vai. prieš tai kalbėjo atsto- pUotos l_jetUVOs tikrovė. kauja ir Margučiui. Jo bai- imtyje, nesudėtingos formos
i vų rūmų posėdy, kuriame Kuopai vadovauja Vladas sas labai tinka radijui ir te- su vargonų palyda,
buvo svarstomas Pataisos j išggm^tis, o šaulėms — St. levizijai, tik ta jo barzda Konkurso komisijai pri-
departalnento Įsteigimo su-: Gecevičienė. Meno vadovas daug kam nepatinka. siųstos mišios turi būti pasi-

Televizijai išlaikyti reikia rašytos slapyvardžiu. Tas 
nemažai lėšų. todėl kiekvie- pats slapyvardis užrašomas 
na auka vra brangi. Lietu- ant atskiro užklijuoto pride- 
vių televizijos adresas yra: darno voko, kuriame jdeda-

no ”čia mūsų žemė“. Veika- K. Valaitienė ir stud. R. Sa- (pritaikytu giedojimu vie-

manymas. Jis buvo prieš tą! yra J. Petrauskas, o sporto 
buvo SLA! sumanymą, ir rūmai jį at- —Vytautas Bilitavičius. 

svečio ir konsulų, dalyvavo Į 57 kuopos gausus susirinki- metė. Baigęs kalbėti jis ne-
dar keletas ambasadorių ! mas> kuriame daug laiko teko sąmonės, buvo nuvež-j Gyvai veikia filatelistai 
komisionierė Loeb ir visa ei gegužes 23 d.
lė New Yorko miesto parei- banKeiui Onai iri
gūnų. Po nuotaikingos bur- ^onul Dine..arus pagerbti, 
mistro kalbos svečius link
miro labai

1 vai. Į tas i ligoninę, kur ir mirė. j 2615 W 43rd St.. Chicago, mas raštelis su autoriaus tik-

Velionis atvyko iš Lietu-! labai veiklūs. Jie turi savo 
vos 1909 m. Į Worc-esteri, iš f draugiją, leidžia biuletenį, 

Banketo vadovu išrinktas Į ten 1917 m. persikėlė Į New-| kuiį redaguoja Eug. Pet- 
inr n? TVį,;in narlpip'/n' nrvvfo 1 Q9?l m -Jom 91 I ruuclroc rengia parodas,

Pašto ženklų rinkėjai čia Ilk 6C632. Tek 254-2233. j rąja pavarde, adresu ir te-

įvain programa, A . T> c i • i i
atliko italu liaudies port.?’ 192Š. T' ;,am’ 21 me-Į rauskas,dakų chorai ŠAokė.ia'is."šo- įuozas. KĮasin^?5. Muzikui įų jaunuoliui, buvo suteik-

Zigmui 
pasirūpinti 
ma. šokiam?

kėjai iš Liberijos, daininkai 
iš Meksikos, Nigerijos šokė
jai su garsiuoju ”ugnies ri
jiku“ Sombe, Trinidado ir 
Tobago kalipso muzikantai 
su šokėjais, būrys šokėjų iš 
Japonijos ir garsioji Kinijos 
šokėja Hu Hung-yen. Tarpe 
svečių buvo Lietuvos gene- . 
ralinis konsulas Anicetas 10 ^2?.°

pavesta 
menine progra-

*>narskiui tos advokato teisės. 1926 m. 
jis buvo paskirtas Nevvpor- 

groti pakvies- to miesto teisėju. Tose pa
tas Danieliaus Šimkaus or-jreigose išbuvo iki pats 1957 

metais pasitraukė.kestra

Bankete bus garbingų sve-‘ Nuo 1936 iki 1938 metų 
čių. kurie pa-akys Įdomias i jis buvo valstijos respubli- 
kalbas. Atvyks ir SLA cent- konų komiteto vicepirminin- 

Vaišėmis rūpi- kas, valstijos konstitucijos

premijuoja rinkėjus ir kt. 
Paskutinėje parodoje bu

vo pagerbtas daugelio Lie
tuvos pašto ženklų kūrėjas 
dail. Adomas Varnas, kuris 
iau Įžengė i 93-sius metus, 
bet dar tebėra darbingas.

J. Žilevičius ir A. Rudis— 

sukaktuvininkai

”Antrojo kaimo“ spektakliai ^e^no numenu.
i Konkursui parašytos mi- 

Prieš kelerius metus su- ^jos ĮUrj atsiųstos Muzi-
kurtas Antrojo Kaimo ‘ sa- kos žinių adresu — 209 
tyros ir humoro teatras kas- C]ark PI, Elizabeth. N? J. 
met surengia kelis vaidini- 97206 — iki š. m. rugsėjo 8
mus. Z m orės juos mėgsta 
lankyti, nes ju turinvs pa
remtas aktualijomis. Šiemet 
šio teatro spektakliai buvo 
balandžio
bus balan 
mis 8 vai. \ak. Play House, 
Marąuette Parke.
Minės 1941

dienos.
Premijuotos mišios lieka

Muzikos Žinių nuosavybe, i 
Konkurso mecenatai —1

pasiųs
ta Turkijos prezidentui te
legrama, ir jų fondui paau
kota $5. Balfo seimo proga 
Baltui paaukota $25. Be to, 
mūsų klubo narės prisidėjo 
ir prie Balfo piniginio va
jaus ir suvažiavimo atsto
vams vakarienės ruošimo. 
Aukas aukų lapais rinko I. 
Galinienė. O. Bacevičienė, 
M. Gin.eitienė. O. Vaičaitie- 
nė ir E. Valiukonienė.

Klubo narės aktyviai da
lyvavo visose demonstraci
jose, o ypač proteste dėl S. 
Kudirkos išdavimo-rusams.

Punsko lietuviams pasiųs
ta rūbų siuntinys. Padėka M. 
ir L. Lerdraičiams už supa- 
kavima ir išsiuntimą.

žio 17 ir 18 d. ir dar. Klemensas ir Ona Bagdoną-! Kel^ta 
landžio 23-25 dieno- : jos cer

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Vasario 16 proga Vlikui 
10 auka. Į federaci- 

centrą pasiųsta $15.
Buvo pasveikinti Minkai 

! jų radijo 37 metų sukakties 
proga. Jie visada padedaro atstovas, vaišėmis rupi- Kas, valstijos Konstitucijos ivunes m. sukilimą į . . . ■ proga, uie visana paueua

naši Rita Akstinienė su savo pirmosios konvencijos atsto-1 Muzikas Juozas Žilevičius Vietos Lietuviu Fronto bi- , Kelemo v^sano 28 d. lai- moterų klubui, skelbdami
A^ltl%nkbn^t°^nk^mnn^ padėjėjomis. Kleopas Zuris vas, Newporto mokyklų ta-Į Įžengė Į devintąją dešimti, o čiuliai i-uošiasi* paminėti (l0J.e nuvo parašyta Kau mi- kiubo parengimus, užuoiau-

; norinčius ap’-ūpins bilietais, rybos narys. I Atstovų rū-t Antanas Rudis Į septintąją. 1941 metų lietuvių sukilimo 1'US10^ Dagocienes bi olis Jo- tas, padėkas ir kitas žinias 
o V. Mitrikas bu? atsakin- mus jis buvo išrinktas oirmą Apie muziką, kompozito- prieš sovietinį okupantą 30 i?S ^’vena ne'
gas, kad trokštantieji gautų kartą. ? rių. Muzikologijos archyvo metu sukakti. Minėjimas ;011 rit“sburS' °- Siao prane-

Gudu išleistame žemėla- ir ko nors stipresnio trošku- steigėją ir vedėją J. Žilevi- bus birželio 12-13 d. Jauni-
pyje Vilnius Įjungtas į Gūdi- liui numalšinti ir žiūrės, kad Velionis paliko žmoną, čių plačiau parašys muzikai, mo centre. t
jos teritoriją. i visur būtų tvarka. sūnų ir dukterį. Aš čia tenoriu keliais žo- Bai. Brazdžionis Į A. Va įnorius

mis.

su. kad Jonas Kazlauskas 
mirė 1970 metais.

be jokio atlyginimo.
Paaukota $10 ir Keleivio 

redakcijai, kuri visada mum 
patalkininkauja.

E. V.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

KVIEČIA "PASAGA“...

Taip pavadino straipsni 
apie balandžio 1 d. Vilniuje 
atidarytą naują aludę-sve- 
tainę-muziejų "Pasagą“ Li-

senovės karių formą. Praei
vi jie klausia: "Gal norite 
alaus, cigarečių, degtukų, 
sauso vyno bokalo?“ įdėjus 
atitinkamos vertės monetą 
i automato delną, jis lėtai

teratūra ir Menas, Lietuvos t kita ranka ištraukia iš nišos 
kultūriniu sąjungų savait- sienoje pageidaujamą p»e-
rastis.

Ji Įrengė Vilniuje Bokšto 
gatvėje buvusiame bastione.

Netrukus iš Gedimino aikš
tės ir geležinkelio stoties i tą 
savotišką pasagos formos 
užeigą važinės žirgais kin
kytos daugiavietės karietos.

"Šio gynybinio Įrengimo 
atkasimas, restauravimas ir 
pritaikymas aludei buvo su
kėlęs karštų ginčų. Skepti
kus gąsdino darbų apimtis, 
reikėjo išvežti dešimtis tūks- 
tančiu kub. metru grunto, 
pritaikvti moderniai aludei 
XVI-XVII amžiaus, fortifi
kacini įrenginį, atstatyti 3 
aukštų sugriuvusi bokštą, 
sukurti interjerą maždaug 
150 metrų ilgio, 6 metrų 
aukščio, 5 metrų pločio pa
talpoms. Abejojo jie ir bas

ke. Paskui ištaria: "Prašom, 
i sveikatą“... Bet tai dar ne 
viskas — Įteikęs automatui 

• netikrą monetą ar metalo 
gabalėli, nedoras pirkėjas 

į nubaudžiamas lėtu, bet stip
riu šarvuotos rankos auto
mato niuksu.“

Numatoma bastioną su
pančią daubą užtvindyti ir 
paversti didžiuliu vandens 
baseinu, kuriame bus augi
nami upėtakiai ir unguriai.

Remontuojant viename 
šlaite surastas požeminis ko
ridorius, vedąs vakarų pu
sėn. Tai Vilnių su Medinin
kais jungiančio tunelio lie
kanos.

"Jei paaiškės, kad tunelis 
už miesto ne visai užgriuvęs, 
restauruosime“, sako "Pasa
gos“ direktorius Br. Kaipo- 
šaitis. "tuomet ekskursantai 

elektriniu vago-itiono pavertimu alude. Kui 
tūros. Maisto pramonės mi- i Požeminiu
nisterijų ir vykdomojo ko-' neJ™ 5a . ,, ,
miteto pastangomis prieš 7 . \\kti Jesiog i Medininkus n 
metus pradėti ir sėkmingai I -ztl •
baigti "Pasagos“ atkūrimo: 
darbai dar karta irodė. kad

nėliu galės iš "Pasagos4 nu-

Sumanūs "Pasagos“ Įren
gėjai ir vedėjai vis dėlto vis
ko nenumatė. "Pasagos“ kū
rėjai pamiršo, kad aludžių 
lankytoju kultūra dar nėra 
labai aukšta. Senus ginklus 
reikėtų geriau pritvirtinti

Jame Fioramonti išeina iš Stateville kalėjimo. Juliet, Ilk. 
ten išsėdėjęs 3 m. ir 8 mėn. nuteistas už banko apiplė
šimą. Su juo žmona ir 5 metą duktė. Jis iš kalėjimo pa
leistas, kai paaiškėjo, kad apiplėšimą įvykdė ne Fiora
monti, bet į jį panašus James Basile, kuris prisipažino.

PO 30 METŲ BUS 6 BIL. r 

ŽMONIŲ

KIEK IR KAME YRA 

TELEVIZORIŲ

Šiuo metu 131 valstybėje 
yra 250 mil. 502 tūkstančiai. 
500 televizorių.

RADIJAS PIEMENS 

TARNYBOJE
LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

Ar skaitytos?
Japonų radijo inžinieriai 

karvėms Į ragus Įtaisė mažy
čius radijo imtuvus. Ta gar-domu skaityti, todėl siūlome 
bė teko ne kiekvienai kar-(Įsigyti šias mūsų žinomų 
vei, bet tiktai atrinktai ban- .žmonių gyvai parašytas ai
dus vadovei. Karves apmo-Įsiminimų knygas:
Rydavo suprasti garsinius ra- į

MES VALDYSIMdijo signalus; "grįžkite na-
mo . 
mas“.

Pasirodė, kad karvės e- 
sančios labai gabios —mo
kymo kursas tetruko 4 die
nas, Išėjusios ši mokslą, kar
vės elgdavosi pagal išgirstus 
radijo signalus.

Atsiminimus visuomet į-

PA-

Aitvarai ir giria, Jurgio
G baudos romanas iš partiza
nų veiklos, 254 psl., kaina 
$4.50.

Nuo krivūlės iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas

w - • Z isenmas , ’melži- ŠAULĮ, parašė L. Dovyde- Gintneris, 533 psl., kaina — 
nas, I tomas 268 psl., II to- $5.00. 
mas 248 psl. Kiekvieno tomo' Nemunas teka per Atlan- 
kaina $4.00. , Vytauto Alanto 5 nove-

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ, lės, 263 psl.. kaina minkštais 
Stefanijos Rūkienės atsimi-' viršeliais $3.00, kietais $3.50
nimų II-sis tomas, kaina 
kietais viršeliais $6.00.

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

PASKUTINIS POSĖDIS
laikė vyrą. kuris žygiavo j Juozo'Audėno atsiminimai
gatve Adomo kostiumu. Į 227 psl., kaina..........  $4.00

priešino- KONTRŽVALGYBA LIE
TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 224 psl.. kaina 

j $2.50.

SUKLIUDĖ TAPTI 

TURTUOLIU

Vieną vakarą Marselio 
(Prancūzijoj) policija su-

Nuogalis smarkiai 
si ir nurimo tik įšvirškus 
miegamųjų vaistų. Kitą rytą 
tardant paaiškėjo, kad su-Į 
imtasis — lažybų auka. Mat, 
už kiekvieną kilometrą jis J Viktoras Biržiška, DĖL 
turėjo gauti po 100 frankų. į MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi- 
"Jeigu ne jūs, dabar aš bū-1 nimai (1920-1922 m.), 312 
čiau turtuolis“, priekaištavo psl., kaina minkštais virše-
jis policijai.

ATSILYGINO

liais $2.50, kietais—$3.75.
PER GIEDRĄ IR AUD

skeptikai lieka skeptikais44.

"Į "Pasagą“ svečias pa
tenka dviem keliais: užlipęs 
stilizuotu pakeliamu tiltu i 
bokštą arba pro puošnų šo
nini Įėjimą. Bokšte, dengta
me dzūkiškais mediniais 
skydeliais (taip buvo už
dengtos Pilėnų ir Merkinės
pilys) Įruošta kavinė, spau-| mis, švaistėsi ietimis, žvan-Į Antroji pagal gyventojų 
dos suvenyrų kioskai, poil-jgino kardais, šaudė strėle-Į skaičių yra Indija. Ten da- 
sio kambarys, dengta aikš-! mis i automatus-siurprizus. i bar gyvena 537 mik žmonių, 
telė norintiems apžvelgti se-į Ar nevertėtų "Pasagos“ ko-Į o 2000 metais ten gyvens 
namiesčio panoramą. Pasi- j lektyvui iš anksto Įsijungti Į jau 1 bil. 80 mil. 
gerėję senojo Vilniaur v 1 - •' 1 « -is bokš
tais, svečiai sėda i dvipusės 
eigos eskalatorių - funikulie-

Jungtinių Tautų organi
zacijos skyrius, kuris seka 
gyventojų augimą, spėja, 
kad 'jau 1975 m. mūsų že
mėje bus 4 bil., o po 30 me
tu net 6 bil. 490 mil. gyven- Čia yra 61.5 mil. paprastų ir vaizdingu posakiu, — ir 

31.3 'Spalvotų televizijos a- io«o
paratų.

tojų.

Kinija, kurioj dabar yra 
740 mil. žmonių, 1975 me
tais turės 825 mik, 1990 m.

prie sienų arba pakelti aukš- ^en ^us jau j įjjj 30 0
čiau. Jau pumą v akai ą pa- 2000 metais — 1 bil. 160
sitaikė atvejų, kai Įkaušę 
svečiai mostagavo alebardo-'

Į masinę kovą prieš kai ku 
rių asmenų piktnaudžiavimą 
stipriais gėrimais? Sakysim,

Nauja biblija

rių ir nusileidžia i jaukios a- firmini 75 laipsnių gėrimą 
ludės gelmes. Įėjus pro šo-j "Pasagėlę“ svečiams par- 
nines duris, viskas vyksta į duoti tik taurėmis, o ne ąso- 
atvirkščiai — iš gelmių pa- čiais, kaip buvo pirmomis 
sikeliama ant stogo.*4 j dienomis,44 — rašo laikraš-

l tis.
Vien aludėje iš karto ga

lės aptarnauti 387 asmenis,
neskaitant kavinės.

1 Lietuva užversta Lenino 
"Nišose dega aliejaus ži- įr Stalino raštais, kuriuos 

bintai, skleidžia malonius mažai kas skaito. Dabar čia 
senovinius kvapus. Jauki kišama žmonėms jau nauja 
prieblanda sudaro gelmės, biblija — Brežnevo kalbų
Įspūdi. Kaustytos durys, j ir straipsnių du tomai, 
skobniai ir bosai, ant kurių į
geriama, sėdima, i sienas at-j --
remtos ietys, alebardos, ra-' 
gorinės, kalavijai suteikia 
aludei istorini koloritą. Ji1• w f
sustiprina meškų, šernų kai
liai, stumbru ir briedžiu gal-;
vos sienose. Skliautuose ka-i nistų partijos 24-jame suva- 
bo skydai, lankai su strėlė-j žiavime 7 valstybių komu- 
mis ir kitokie senoviniai nistų atstovai pasisakė už 
ginklai“... i tai, kad komunistų partijų

! santvkiai turi būti remiamiI
"Svečius aptarnauja seno-į lygybės pradu, kad neturi 

viniais kariu rūbais, su; būti kišamasi i kitos valsty

NENORI BŪTI MASKVOS 

VALDOMI

Sovietų Sąjungos komu-

bės komunistų 
daus reikalus.

partijos vi-

mil. gyventojų.

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-
Vienas negabus rašytojas iULP-

prikišo garsiajam anglų ra
šytojui Bernard Shaw, kad 
šis panaudojęs jo vaizdingą 
posaki savo dramoje "Šven
toji Elena44.

— Atleiskite, — atsiprašė 
— T*,7 Shaw. — Aš galiu jums at-
Pirmoje yiecOje yra JAV. iygjntį padalytą nuostoli ki

pakišo jam popieriaus lapą, 
kūpame buvo parašyta:

Antrojje vietoje eina So- ’ "Pasirodo, kad ir iš kvai- 
vietų Sąjunga su 28 mil. te- jį0 galima kaiko pasimoky- 
levizorių. Spalvotų ten nėra. tp“

Japonijoje yra 19 mil. pa- _ ______ _______ ,,
prastų ir 5.15 mil. spalvotų

grandinių liemenėmis ap
rengti padavėjai. Kavinėje 
pasitinka padavėjos su vai-!
dilučių kostiumais, žaliais- Taip minėtame suvažiavi- 
rūtų vainikėliais ant gelto-! me pasisakė Italijos. Rumu
nų lietuviškų kasų. Taip. ne- nijos. Ispanijos. Jugoslavi- 
gėda bus čia atvesti ir sve-į Jos, Čilės. Belgijos ir Japoni- 
čia iš užsienio“. (jos komunistų atstovai.

I
"Maloniai nudžiugina au-i Griežčiausiai iš jų savo

Sovietų Sąjungoje dabar 
gyvena 240 mil. žmonių, o 
iki 2000 metų tas skaičius 
padidės iki 329 mil.

Ketvirtoje vietoje yra 
JAV, kur 1975 metais, spė
jama, gyvens 252 mil. žmo
nių.

Minėtos Įstaigos duome
nimis. dabar ilgiausiai gyve
na švedai, bet manoma, kad 
juos amžiaus ilgumu pra
lenks olandai.

PABRANGS KELIONĖ 

LĖKTUVAIS

Lėktuvų bendrovėms leis
ta pakelti bilietų kainą 6G, 
todėl nuo gegužės 7 d. už bi
lietą iš New Yorko i Los An
geles reikės mokėti ne $146. 
bet $155. iš New Yorko Į 
Chicagą ne $56, bet $59 ir 
panašiai.

Bet skrendantieji iš Bos
tono i New Yorką mokės ne 
$26. bet $24, o iš Washing- 
tono i New Yorka ne $27, 
bet $26.

Bendrovės pernai turėju
sios 195 mil. dol. nuostolių.

Eastern Airlines bendro
vės 3,661 lakūnas sutiko 
dirbti antvalandžius už pa
prastą atlyginimą, kad ta 
bendrovė nebūtų priversta

televizijos aparatų. Vakarų 
Vokietija turi 15.5 mil. pa-l 
prastų ir 1.3 mil. spalvotų,; 
Didž. Bitanija — 16 mil. pa-’ 
prastų ir tik 750,000 spalvo-Į 
tų. Prancūzija — 10 mil. pa-' 
prastų ir 200,000 spalvotų, j 
Italijoje tėra 9.7 mil. televi
zorių, Kanadoj — 6.63 mil.

Kinija turi 800 mil. gy
ventojų, o televizorių tiktai 
300,000, Indija su 600 mil. 
gyventojų — 21,000 televi
zorių. Izraelis, kuriame gy
ventojų nėra nė 3 mik. tele
vizorių turi net daugiau nei 
Kinija ii- Indija — 340.000.

RAŠYTOJAS IR 

SKOLININKAI

. Tuo metu. kai Įžymusis 
rašytojas Markas Twainas 
redagavo laikraštį, jis turė
jo daug skolų. Kiekvieną 
savaitę, o kartais net kiek
vieną dieną jis gaudavo ke
lis priminimus, kurie pa
prastai nukelaudavo i krep
šį. Kartą jis gavo įspėjimą, 
parašytą dviejuose pusla
piuose. Siuntėjas rašė, kad, 
jei skola nebus grąžinta per 
tris dienas, tai iškelsias 
T vai nui bvla.

tematai - siurprizai. Tai au- nuomonę pareiškė Japonijos mažinti tarnautojų skai- 
tomataį turintys šarvuotų komunistų atstovas. i ciaus. _______

AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBOS NAUJAS
ADRESAS: 

Cihcago, III. 60629. 
2606 West 63rd Street, 

Tel. 778-6900 ir 778-6901

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio Glaudos 
knygą

Simas
Joje beletristine forma pa-

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? 

i knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., Įrišta, kaina $7.00.

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.

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

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

Gyvulių ūkis. George Or- 
vvel bolševikinės santvarkos

mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais .................. $3.75.

ATSIMINIMAI IR MIN 
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina ...... $2

' ATSIMINIMAI IR MIN 

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

SIAUBINGOS DIENOS 
1944-1950 įlietu atsimini
mai, parašė Juozas Kapa 

1 činskas; 273 pusi. kaina $3

. LIETUVA BUDO, Stepo 
no Kairio atsiminimai, 41$: nepnfciausomycei
psl., kaina................... $2.00 to s‘ra„!l,3mai’ 40

; na $1.00.
; TAU, LIETUVA, Stepo-i 
į no Kairio, 480 psl., kai- ‘
! na ............................. $2.00

satyra, 71 psl., kaina $1.00.

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

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00. ‘

istorija, parašė 
j

Tiesiant kelią Lietuvos
Vaižgan- 

psi.. Kai-

PATARIAMA ĮSIGYTI
DIENOJANT, Kipro Bie-

unio, 464 psl., kaina....S2.00
PENKTIEJI METAI, Kip

ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ...................... $2.00

j NEPRIKLAUSOMYBĖS 
Į SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus i 216 psl.. kaina minkštais vir- 
1 atsiminimų (1918-1940) V į sėliais $2.50.
tomas, 295 psl., kietais vir- j 
šeliais kaina $3.75. {- _ _

To paties autoriaus tomas, ! J J 117
VI kietais viršeliais $3.75J1V 
minkštais $2.50.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
rUVĄ ATSTATANT, Ra-

šias K. Barėno knygas: 
Tūboio gaidžio metai,

premijuotas romanas, 438 
psl., kaina minkštais virše
liais $3.15, kietais $3.75. 

Atsitiktiniai susitikimai,

! 6
Ar buvo visuotinis tvanas,

1 ps'.. kaina 25 centai.
vaizduota Simo Kudirkos i F0!0 Skipičio, 440 puslapių ; Materialistiškas

tragedija Vigilant laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali
te gauti ir Keleivio administ
racijoje. ,

Imkit ir skaitykir 

Kipro Bielinio 

knygą

* kaina ....................... .$5.
NEPRIKLAUSOMA LIE

SO psi.
isterijos 
, kainasupratimas,

20 centų.
Žemaitės raštai karės me

tu, 126 psl., kaina 50 centų.
Juozas Stalinas, 32 psl., 

kaina 25 centai.
Žalgirio mūšis, narašė dr.

TERORO IR VERGIJO 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyti 
bolševikinio teroro sistema

liais $2.50, kietais $3.15.
SIAURUOJU TAKELIU 

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

Twainasnė kiek nesusi-itos v.e^M stovyklos, kuriose )ATSIMINIMAI „ 
rūpino. Jis sugrąžino auto-* kentėjo ir žuvo mūsų (JUOZĄ LIŪDŽIU, Pe.rone- 
riui Įspėjimą, pridėjęs prie-j broliai, seserys, giminės ii (Ie» Lmdziuvienes, 88 psl 
rasa :

TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

GYVENIMO VINGIAIS 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie
nės, 360 psl., kaina . .$3.50 i Daugirdaitė - Sruogienė, 24 

Prisiminimų fragmentai,! psL, kaina 50 centu.
patašė Kazys Musteikis,1261 Socializmas ir religija, E. 
psl., kaina minkštais virse- Vandervelde, 24 psl., kaina 

10 centu.

draugai. Knygos kaina — į kaina
’Dvieju puslapių rankraš- centai.

ciai nepriimami

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Demokratinio socializmo
pradai, (S Kairio Įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ į . SociZizmo teorija, (M. 
(apie Salomėją Nerį), Pet»J Ešerio), 74 psl.. i\aina25 et

*onėlės Orintaitės, 234 psl.
.$3

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47tai na

Pirmoji skraidymo auka1
buvo Įeit. Selfridge, kuris Turime Lietuvos žemėla-’ Atsitiktinio kareivio už
skrido su Orvile Wright pių — už 50 centų, už $2.50 rašai, Jono Januskio atsimi- ' Atskirai sudėjus, ju kaina
1908 m. rugsėjo 17 d. Pats (sulankstomas) ir už $3.50 nimai iš Antrojo pasaulinio $3.05, bet visos kartu par-
Wright buvo sužeistas. (sieninis). karo laikų Europoje, 127l duodamas už $2. _

psl.t kaina $2.00, ~

l - psl., kaina 25 centai



Nr. 16, 1971 m. balandžio 20 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis penktas

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

;, nigeriai kelia riaušes ir dau
žo langus.

— Tėvas perdedi ir be 
reikalo Čikagą užgauni. Či
kaga yra Amerikos širdis, 
tėve. Jos universitetai, jos 
teatrai, jos muziejai yra kui-, 
į tūros pažibos. Ir Lietuvai, 
būtų didžiausias laimėjimas, 
jeigu Plungė virstų tuo, kuo 
yra Čikaga. Nors plungiškiai 
pranašauja, kad jų mieste
lis bus pripažintas Žemaiti
jos sostine, vistiek sų Čika- 

įga jis vargiai kada nors su- 
' silygins.

— Ir nereikia, Maiki, kad 
susilygintų.

— Bet dėl savo susisieki
mo kelių, tėve, Plungė vis- 

; tiek kyla. Statomos naujos 
dirbtuvės, ir kaikurios jau 
atsidarė ir pradeda veikti. 
Joms reikalingi darbininkai; 
jie atvyksta iš kitų Lietuvos 
vietų ir Plungėj apsigyvena.

— Bet ar yra kur apsigy
venti?
,— Jiems statomi nauji 

bendrabučiai, tėve. Kyla 
nauji mūrai po S ir 9 aukš- 

j’tus. Tai yra tokie trobesiai,
! i kaip Amerikoje dabar stato- 
j i mi apartmentai.

— Aš, Maiki, netikiu, kad 
i komunistai galėtų su Ame
rika susilyginti. Jie tik gi
riasi. _

— Bet tai ne amerikiečių 
patentas, tėve. Statyti to
kius bendrabučius išmokino

Mano pirmas susitikimas su 
"Keleiviu”

miestų gyvenimas, tėve.
— Na, kaip tėvui atrodo buvo tik kalbama apie jo at- Miestuose žemė apribota, o

pasaulis dabar, kai Gavėnia eiti, o dabar jau esą galima gyventojų vis daugėja. No- 
pasibaigė ir Velykos jau at- ir matyti, kad permainos romis nenonromis žmonės 
švęstos? vyksta. Ir plungiškiai su pa- buvo priversti statydinti vis

— Dabar daug geriau, sididžiavimu pradeda kai- aukštesnius ir aukštesnius 
Maiki. Žinai. Gavėnios ašj bėti, kad jų miestas bus pri- namus. Ir taip atsirado dan- 
niekad nemėgdavau, o Ve-į Pa^Litas žemaičių sostine, goraižiai. Jie dabar statomi 
lykų visada laukdavau. Tik i Sako, senoji Plungė taisosi visur.
negerai, kad kalendorius be, naują rūbą. Bus kitokios ke- — jr Plungėj? 
tolko sutaisytas: Gavėniai purės ir kitokie stogai. , į — Ne. tėve. Plungėj dan- 
duoda kelias savaites, o Ve- — Sakyk. Maiki, sakyk goraižių niekas dar nestato, 
lykoms. kurias visi myli. vos daugiau. Tačiau nauji trobesiai daug
tik vieną dieną. Ypač Lietu- — Atrodo, tėve, kad tos aukštesni už senuosius. Man 

žinios apie Plungę nėra pra- teko matyti fotografinę nuo- 
manytos, gal tik truputi per- trauką, kuri parodo keletą 
dėtos. i Plungės pastatų. Vienas ma-

— O ką gali žinoti, Maiki, tosi devynių aukštų, o trys— 
gal ir pramanytos. Juk ko- aštuonių.
munistai daug ką prasima- — O aš, Maiki, sakyčiau.

! no. kad tai melas.

voje Velykos būdavo visų 
laukiama šventė. Gaspadi- 
nės prikepdavo pyragų, pri
dėdavo ant stalo keptos ver
šienos, kumpio, margintų 
kiaušinių — gražu būdavo 
pažiūrėti ir gardu valgyti.

— Bet niekas negali pra- — Tėve, jeigu liežuvis
simanyti Plungės geografi- linksta, tai gali pasakyt, ką 
jos. tėve. tik nori. Atvykęs iš Airijos

— O kas ji? 'airis pirmą kartą pamatė
— Tai yra geografinė pa- Bostfno ž%>?e ‘ i}gakaklę 

tėve. Tai vra vieta, žirafą n susuko. Tai yra

— O kaip Velykos atro
dytų be pyragų ir kitų gėry
bių?£

— Vot, Maiki, apie tai ašį 
niekad nepamislinau. Gal 
tada Velykų ir nebūtų. Ži-lietis 
nai, kad Amerikoje ir dabar ’
beveik niekas Velykų ne „____ .____
švenčia. Ir mano gaspadinė! Jį *bu7o~ tenai, kai "Lietuvą' — žinai> Maikk aš n°!'ė 
šįmet ne margučių ant stalo i valdė kunigaikščiai, ji buvo ciau Pats pamatyti, kaip da- 
padėjo, ale bulvinių blynų - tenai prie caro valdžios, bu- i?ar PJungė atrodo. Tik tada 
iškepe. Nu. blynus aš mėgs- j vo prie Smetonos, buvo ir žinočiau, ar tenai y į a tokių 
tu, bet tik ne Velykoms Mai-į vokiečiams Lietuvą užėmus.! aamiI’ ai ne. Ale kaip tu 
ki. Gal dėl to man tą naktį ^pajoi ne komunistai atkėlė žmogus nuvažiuosi, kad ko- 
sapnavos Lietuva. Jes, Mai- ’ ją Lietuvon, ir jie negali tuo Į munistai neįleidžia, 
ki, sapnavos Plunge, kur j girtis. Per Plungę vingiuoja' Tėve. norėčiau ir as 
mažas būdamas su kitais!įr Babrungo upelis. Jis irgi• . pamatyti Lietuvą. Gavau 
vaikais kiaušinius ritinda--ne komunistų padaras. jįs* ]et plakatą. skelbiantį ke- 
vau. Ir pabudus užėjo noras i vingiuoja tenai nuo Ledu -iones į Lietu\ ą. Bet ati odo, 
pamatyti, kaip dabar Plun- GacįVnės * i <ad kelionių *lk biznis
gė atrodo. į Dar rait Maiki daromas. Be galo brangiai

— Gal dabar tos vietos teisvbė< ba aš lupeli’ atsi-!^’ 0 važiavęs turistes 
jau neatpažintum, tėve. me„u Aš tenai varles ęau. i Lietuvos nepamato. Po vie-

— Aš, Maiki, nemislinu.' dvdavau -na kitą dieną palaiko tave
kad ji būtu pasikeitusi. ; ‘ . į Leningrado viešbuty, paskui

__ Kodėl? i —; Let svarbiau negu tas, Vilniuje, kartais nuveža ta-
— Nu, kad miestas buvo'apclis k ^ailėb. tėve. yra've į Trakus, visur gerokai 

gerai sutvarkytas, Maiki. Į ta^ faktas, kad į centrinę į įmokėk — ir tuojau atgal 
Kiekviena stuba savo vietoj. Plungės aikštę sueina ' ieš-1 Amerikon. Miestai ir vieš-

— Bet laikas viską pakei-į keIiai L" Penkl> žemaičių I bučiai man neįdomūs, tėve.
čia. tėve. Kitaip nebūtu pa- kiauto pusių, būtent, L Rie-iA§ norėčiau pamatyti kai- 
saulvje progreso. Būtų taip. B Klaipėdos. iš bkuo- : mą, kolchozus, kaip tenai
kaip Kinijoj, kur per* tūks-, do- iš Mažeikių ir iš Telšių.į lietuviai gyvena, ir tada no- 
tančius metų tauta nenorėjo Todėl si> miestelis 5 ra suriš-į rėčiau parašyti knygą: Ką 
nieko keisti ir taip atsiliko tas su 'isais žymesniais Že-iaš mačiau Lietuvoje“. Bet 
nuo progreso, kad kaimynai rnaitijos centi ais, ii tas fak- Lietuvos pamatyti neleidžia, 
pradėjo ją mindžioti.

— Tu, Maiki. nežinai 
Plungės. Jos žemaičiai nie
kam neduos mindžioti.
Krabras narodas, Maiki.

— Tiesa, tėve, aš pats 
Plungės nemačiau, bet nese- — Bet a

ir!kur Plungė yra nutūpus, o. Pi akeintas melas f Juk tokio
--l ji tupėjo tenai visada, tėve. §yvuBo niekui nėra.
5i t- i___ i • t - i___ — Zinai, Maiki as nnrė-

(Tęsinys)
Neilgai dirbau Singeiio dirbtuvėje. Mano dėdės Si- 

\ickio svainis Petrėnas dirbo geležinkelio prekių stotyje 
(freighthouse). Jis man ten gavo darbą. Darbas buvo 
sunkus, ir reikėjo dirbti 12 valandų naktimis, bet būro 
pelningesnis. Daugiausia vargo man buvo su tvarkdario 
10 metų sūnumi. Jis visur valkiodavusi ir, suradęs mane 
vieną vagone, įkyriai mėgdavo boksuotis. Jeigu jo tėvas 
pamatydavo mudu besiboksuojančius, jis labai juokda
vosi. Man tai buvo nereikalingas jėgų aikvojimas. nuo
vargis. Aš jį galėjau prikulti, bet jis ”boso“ vaikas — ne
galėjau taip daryti.

Porą mėnesių padirbus, mane ištiko nelaimė. Vežant 
5 maišus cukraus (apie 500 svarų) iš vieno vagono į kitą 
per tarp jų padėtą pervažą, ši paslydo, ir aš su vežimėliu 
ir cukraus maišais tarp vagonų buvau pritrenktas. Veži
mėlio ašis sužeidė mano kojos pėdą. Daktaro nebuvo. Nuo 
vasario iki gegužės negalėjau vaikščioti.

Išsibaigė santaupos. Tuo metu mano dėdės svainis 
rengėsi grįžti Lietuvon. Jis gražiai prikalbino mane ati
duoti jam dėdės Kazio duotą naują apsiaustą ir dėdės dr. 
Sivickio juodą eilutę.

Buvau bedarbis ir be pinigų. Galop gavau darbą dul
kinoj gumos dirbtuvėj, mažai uždirbdavau. Ten dirbę vai
kėzai vakarais išeinant mane apmušdavo.

Atėjo įuduo su šalčiu. Nusipirkau plonytį gelsvą ap
siaustą. lai ne dėdės Kazio duotas puikus apsiaustas.

Tuo metu mano teta Kastancija Sivickaitė jau buvo 
ištekėjusi už Juozo šnarskio (Schnarkey) ir gyveno toli
moj VVisconsir.o valstijos šiaurėj. Rašiau jai graudžius 
laiškus, skundžiau." dėl savo padėties. Pagaliau ji su vyru 
sutarė mane parsitraukti ir atsiuntė kelionei $25. Kame 
buvo tas YVisconsin. tada neturėjau jokios nuovokos.

1907 m. gruodžio 26 d. būrelis draugų palydėjo mane 
i Pennsvlvanijos geležinkelio stotį. Čia sužinojau, kad bi
lietui atsiųstųjų $25 neužtenka, gavau pridėti iš savo ki- 

j senės. Likau be cento. Vakarop išdundėjau ilgon kelio-
I nėn.

Kitą dieną vakarop artėjau prie Chicagos. Visą lai
ką nieko burnoj neturėjau. Einu i išvietę, ir ant grindų 
pamatau begulintį dolerį. Apsidžiaugiau.

Penktą valandą įvažiavome į Union stotį. Kondukto-! 
liūs buvo įsakęs, kad čia turėsiu persėsti į Mihvaukee ge
ležinkelį. Sužinojau, kad tas traukinys teišeis 9 vai. vak. 
Turiu laukti 4 valandas. Laimė, kad buvau radęs tą dole
rį, todėl stoties bufete galėjau užkąsti ir kavos išgerti.

Pagaliau išvažiavau. Vidurnakty dar vienas persėdi
mas. Rytmety juo langą matyti sniegu apklota žemė. Žmo- į 
rėš kailiniais apsivilkę. Tikra žiema. Ketvirtą valandą i 
popiet pasiekėme Merrillį, Wis. Tai mano kelionės gele- j 
žinkeliu galas.

Išėjus iš stoties man bu o sakyta eiti gretima gatve 
dešinėn, užeiti į ruso fotografo įstaigą ir paklausti, kaip 
nuvažiuoti Į Heinemanną. Jis man parodė kitoj gatvės j 
pusėj stovintį pora arklių Įkinkytą uždarą vežimą, pana- Į 
šų i Lietuvos dvarponių karietas. \ ežimas jau pilnas, man I 
tėra vietos. Turiu sėdėti greta vežėjo atvirame lauke. Iki 
Heinemanno 12 mylių. Temperatūra 12 laipsnių žemiau 
nulio. Mano apranga — plona eilutė ir toks pat apsiaus
tas, patentuotos odos žvilgą batai, plonytės vatinės koji
nės, ant galvos juodas „derby“, panašus i apverstą kati- 
iuką, tuo metu visų vyrų dėvimą, juoda šilkinė skarelė ant 
kaklo, jokių pirštinių.

Skarele užsirišau ausis. Gerai, kad vežėjas turėjo 
odinį apklotą su vilnoniu pamušalu. Apsukau juo savo 
kojas ir užsitraukiau kiek galint ant krūtinės.

niai aš gavau žinių, kad tas, 
miestas ruošiasi didelėm 
permainom. Prieš kokius

tas lemia jam svarbesnį tėve. Todėl atrodo, kad tos 
vaidmenį, negu jis vaidino• kelionės ruošiamos tik pasi- 
praeity. Kaip amerikiečiams: pelnymo tikslu. Ir todėl, kol 
Čikaga yra svarbus geležin- nebus turistui laisvės, neva- 
kelių mazgas, taip žemai-žiuosiu.
čiams yra svarbi Plungė.

Maiki. nenorė
čiau, kad mano tėviškė pa
virstų į Čikagą, kuri iš tolo 
kvepia stokjardais, kur per

— Gud boi, Maik! Tą pa
ti ir aš sakau.

Paragink savo pažįstamus 
! išsirašvti Keleivi. Jo kaina

ketverius - penkeriu> metus dūmus dangaus nematyt, kui (metams $7.00.

Po poros valandų buvome Heinemanne. Lentpjūvės 
JarbirinKai kaip tik ėjo iš darbo namo. Tuoj prisistatė 
prie manęs Juozas Šnarskis. pirma paklausęs, ar aš Petras 
Luomons. Tuoj apstojo mus būrelis vyrų. Miesto ponaitis 
jiems keistenybė. Juozo Šnarskio pusbrolis Si monas 
Šnarskis, pamatęs, kad aš be pirštinių, tuoj išmovė iš savo 
odinių pirštinių vilnones ir man padavė. Džiaugiausi jo 
tokiu pastabumu, nes mano rankos tikrai buvo į ledą pa
virtusios.

Geras šešetas vyrų sparčiai nužingsniavo girdždančiu 
sniegu šnarskių sodybos link. Iki jos tik ketvirtadalis 
mylios.

Teta Kastancija manęs tą dieną nelaukė. Nustebo 
pamačiusi. Apsidžiaugė. Susikibom į glėbį. Apibėrė dau
gybe klausimu. Trumpu laiku visos vargų litanijos neiš
pasakosi.

(Pabaiga kitame numeryje)

rengia

BROCKTON, MASS.

Choro koncertas

Balanuzo 25 d. Brocktono 
šv. Kazimiero parapijos cho- 
įas. vadovaujamas komp. 
Juliaus Gaidelio, 
koncertą.

Šis choras, dar neseniai 
persitvarkęs naujo dirigento 
vadovybėje, per palygina
mai trumpą laiką padalė di
delę pažangą ir yra tapęs vi
sų parapijiečių pasididžiavi
mu.

Visi parapijiečiai yra pra
šomi prisidėti prie šio choro 
tobulinimo į jį įsijungiant ar 
bent paremiant finansiškai, 
nes lėšos yra reikalingos 
naujoms gaidoms įsigyti.

L.B. susirinkimas

Gegužės 1 d., šeštadienį, 
Sandaros salėje, 30 Interva
le St.. Montelloje, šaukia
mas Lietuvių Bendruomenės 
Brocktono apylinkės narių 
metinis susirinkimas. Susi
rinkimo pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Christine Hoomes (viršuje) ir į 
Linda Janca tarnavo FBI įstai- i 
goję. Jos atleistos dėl to, kad 
vakarais padėjo balandžio 24 d. 
demonstracijos prieš karą orga
nizatoriams. Jos žada FBI di- i
rektorių Hooveri skusti teismui.

Programoje — apylnkės 
valdybos, revizijos komisi
jos pranešimai, dėl jų disku
sijos, dienos reikalai ir gai
rės tolimesnei veiklai, taip 
pat ir valdybos bei revizijos 
komisijos rinkimai.

Jei kas negautų atskiro 
kvietimo, vistiek prašomas į 
susirinkimą atvykti, nes 
gausiai dalyvaudami sustip
rinsime apylinkės veiklą ir 
išrinksime rimtą ir dabščią 
valdybą.

Kurie dar nesate sumokė
ję už 1971 metus solidarumo 
mokesčio, galėsite sumokėti 
susirinkimo metu.

Valdybos nariai iki susi- 
rinkimo yra įgalioti rink
ti aukas Bražinskų reikalui. 
Pagal išgales visi padėkime 
denis nelaimingiesiems tau
tiečiams.

Atsisveikinome su 
kun. M. Vembre

Balandžio 1 d. atsisveiki
nome su kun. Mykolu Vemb
re, kuris Brocktono šv. Ka
zimiero parapijoje išdirbo 
eilę metų. Nebuvo lietuviš
ko parengimo, kuriame kun. 
M. Vembrė nebūtų dalyva
vęs; nebuvo lietuviško rei
kalo, kuriam jis nebūtų pa
gal savo kuklius išteklius au
kojęs.

Nors ir turime jauną, e- 
nergingą. tautiniai susipra
tusį kleboną, tačiau vistiek 
kun. Mykolo pasigendame 
tiek bažnyčioje dėl jo taik
lių pastabų visiems rūpimais 
klausimais, tiek jo sąmojaus 
ir geros nuotaikos parengi
muose.

Atsisveikinant tarp kitų 
organizacijų ir Liet. Bend
ruomenė įteikė išvykstan
čiam $25 čekį ir geriausių 
linkėjimų ateičiai.

P. Jančauskas

OAKVILLE, CONN.

Mirė V. Poplis

Balandžio 2 d. mirė ilga
metis Keleivio skaitytojas 
Viktoras Poplis.

Mūsų gili užuojauta ve
lionio šeimai.

Ar turite

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę? 
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“.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 1971 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.t ir Šis 
kalendorius. Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo adiesu:

KELEIVIS
636 E. Broadway t

So. Boston, Mass. 02127 ,

♦
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MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS VAIČIULAITIS

Gluosnių daina
(Tęsinys)

Atėjo pavasaris. Pievose žydėjo gėlės, iš girių atliepė 
gūdus gegutės balsas. Medžiai žydėjo ir paukščiai traukė 
savo dainas, kai žmonės verkė, bloškiami iš tėviškės že
mės bei namų ir netekdami gimtinės dūmo.

Vieną dieną pasklido gandas, kad Medžionės miš
kuose buvusios didelės kautynės. Daug žuvę ten žmonių 
svetimų, atsivilkusių mūsų žemės plėštų ir naikintų. Bet ir 
neviena motina, nubudusi vidury nakties, meldėsi ir dūsa
vo, kad nebūtų kritęs josios sūnus, begindamas savo tė
vynę.

Danutė nerimo. Jau daug laiko ji nebuvo mačiusi 
Mindaugo nė jo draugų. Veltui ji rymojo po gluosniais, 
kai toli už pievų ir miškų leidosi saulė, didelė ir liūdna. 
Neišėjo broliai iš girių ir nė žodžio neatsiuntė apsakyti, 
kokia dalia juos ištiko.

Neilgai laukus pataikūnai parnešė žinią:
— Eikite ir pamatykite ! Vakar parvežė banditus iš 

kautynių vietos. Šiandien jie guli išdriki rinkoje.
Danutė per naktį bluosto nesudėjo. Jai buvo liūdna 

ir baisu. Ji vis regėjo partizanų kūnus, sumestus miesto 
aikštėje, ir savo mintyje ji bijodavo žvilgterėti Į jų veidus, 
kad neišvystų to, kuris buvo jai brangiausias.

Aušrai prašvitus, ji iškeliavo.
Danutė ėjo per laukus, ir jai čiulbėjo vyturiai aukš

tai danguje. Bet ji negirdėjo paukščių, nė nematė vedrynė- 
lių, žydinčių prie tako. Jos dvasia bėgte bėgo į tenai, kur 
nužudyti gulėjo josios broliai.

Ji pasiekė miestą ir žengė lėčiau. Juo arčiau prie 
rinkos, juo labiau nerimo ir daužės jos širdis. Bet mergai
tė dėjosi drąsi, kad neišsiduotų savo gėloje. .......

Aure, ginkluoti tenai vaikščiojo sargybiniai, ir sto
viniavo būrelis žmonių išgąstingais veidais.

Danutė priėjus visa apstulbo.
Jos siela aimanavo:
— Dievulėliau tu mano, kaip jie išniekinti ir sužalo

ti, tie eiklūs ir šviesūs vyrai! Nepažintų jų nė tikra motina, 
kuri juos gimdydama kentėjo ir šaukė. Kraujais apkrekę 
ir sudraskytais veidais gulite jūs, mūsų žemės vaikeliai.

Danutė pažino Mindaugą. Kai jį išvydo ant bruko 
akmenų, ji pajuto, lyg visa, nei kokia paukštė, suspurdė
jus, išsiverš iš sa^ęs didžiule rauda ir vaitos, sukniubusi 
prie to, kuris buvo jai brangiausias iš visų. Jos akys žai
žaravo. Galop ji nieko nejautė ir nenutuokė, kur besanti 
ir ką bedaranti.

Kai ji taip stovėjo, savo sieloj raudodama, jai pasi
vaideno. lyg kažkas ją truktelėjo ir pratarė:

— Danute!
Ji krūptelėjo ir apsižvalgė. Balsas buvo toks artimas 

ir švelnus ir tiek sykių girdėtas. Rodos, tas žodis, lyg koks 
daiktas, dar laikėsi ties ja ore, vos ištrūkęs iš brangių lū
pų. Tačiau arti savęs ji nieko nepastebėjo. Tik, kaip dvi 
geležys. Į ją buvo įsmeigtos dvi piktos ir žiaurios akys. J 
suprato: ją stebėjo šnipas — ar‘ji nepravirks ir ai- nesu 
kniubs ant žemės, kad galėtų ją suimti ir jau gyvos ne
paleisti. j

Ji žiūrėjo į Mindaugą. Jis buvo prisiglaudęs prie kito 
lyg brolis prie brolių, skausmingai atmetęs galvą į šoną 
lyg dar kentėtų, lyg kažkur veržtųsi ar užtarimo ieškotų 
Gal jis stengėsi sukrutėti paskutiniąja savo jėga. O jo vei
das, iškentėjęs ir sužalotas, vistiek buvo jaunas ir gražus 
Danutė būtų rusilenkusi ir pabučiavusi tą šalin nukreiptu 
galvą, kad ji liautųsi kentėjus. Ji būtų puolusi, prie jo pri 
siglaudusi ir pasakiusi, tūkstančius sykių pabylojusi, kaip 
’abai jį mylinti. Ji spauste į jo sielą įspaustų savo žodžiu? 
kad Jisai, nusikėlęs į dausos kraštą, juos padėtų prie Die 
vulio kojų su pastaru savo mirties šauksmu ir su visa mū 
su žemės aimana.

KELEIVIS, SO. BOSTON

L. . >.-> .-r... hu.ugus kiltum taanseau ir jo žmona bu
vusi vieruolė Mary Dohertv. Jie susituokė prieš du metu. 
Kun Manseau dabar yra Dunstable, Mass., kongregacijos 
bažnyčios klebonas. 90'. parapijonų yra juo patenkinti.

Seržantas Rohert Jonės Įteikia $30,000 čeki Paulai ir jos 
broliui Gary iš Austino, Tex. Jie serga paveldima inkstų 
liga. Kiekvieną savaitę 15 valandų jie turi naudotis labai 
brangiai atsieinančiu kraujui valyti aparatu. Kai serž. Jo
nės apie tai sužinojo, jis per 12 valandų sutelkė $30,000 
iš Phan Rang aerodromo P. Vietname kariu.

DAR APIE SRIUBĄ

Be to, kas praeitame nu-
• mėty parašyta apie sriubos 
, valgymą, čia dar pastebėsi-
' me. kad jei į sriubą papil- '
• domai įdėsime grietinės ar „ 
sviesto, tai riebalų kiekis ir 
kaloringumas žymiai padi-; » 
dės. Tai nepatartina turin-l 
tiem? ir taip didelį svorį.

Pieniškos sriubos turi 
daugiau baltymų, o taip pat 
kalcio, fosforo. Tai ypač 
svarbu augantiems, dirban
tiems protinį darbą ir vyres
nio amžiaus žmonėms. Sal
džios slyvų, obuolių ir kitų 
vaisių sriubos yra daugelio 
mėgiamos. Jos turi daug 
argliavan denių, dažniausiai 
vra kaloringesnės. nei kitų 
rūšių sriubos. Nevirtų vaisių, 
uogų ir daržovių sribose yra 
daug vitaminų.

Kai skrandyje yra suma
žėjęs ar padidėjęs rūgštin
gumas, persirgus virškina
mojo trakto ligomis ar po 
operacijos, sriubas 
vai
sai sukramtytos maisto da-'

Teises patarimai
z--'

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti Į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausinius ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pa j; mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.

Klausimus prašome siusti tiesiog š’^o 
adresu:

Dr. M. Šveikauskas, Attornev ai Law.
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma-®s. 021-%

Klausimas nęs ir mano vaikų dėl jo pa
liekamo turto?

Juozas Mik š tas

MEILĖJ NUODĖMĖS NĖRA

PAVASARĮ pražysta ievos, 
Krūtinėj kaupiasi kaitra.
Pats savo lūpom kalba Dievas,
Kad meilėj nuodėmės 'nėra...

PAVASARĮ padūksta vėjas, 
Padūksta ir svaigi aistra.
Galvoji, j laukus išėjęs,
Kad meilėj nuodėmės nėra...

PAVASARIS džiaugsmu alsuoja.
Ir žemė — motina gera, 
Gimdydama, linksmai dainuoja,
Kad meilėj nuodėmės nėra...

PAVASARIS užverda kraują,
Ir eina širdžia atvira,
Ir vis kartoti nesiliauja,
Kad meilėj nuodėmės nėra...

PAVASARĮ jausmai pabunda. 
Išdykus rytmečio žara 
Ir mažą vabalėlį gundo,
Kad meilėj nuodėmės nėra...

AK, tas pavasaris ir meilė,
Staiga atėjus, kaip aušra!
Ji susuka tau protą dailiai,
Kad joje nuodėmės nėra...

3&55SS

Jos širdis vaitojo. Bet pro savo raudą ji jautė ana? 
dvi geležines akis, kurios, jei tik būtų galėjusios, kiaura-' 
būtų įsigręžusios į jos sielą ir į jos mintis. Ir kai Danutė 
taip aimanavo, kažkur toli suskambo balsas. Ji prikandę 
žadą ir klausėsi. Buvo tai ne vienas, bet tūkstančiai balsų 
kurie jai dainavo:

— Mes esame tavo žmonės, tavo žemė ir tavo siela 
Mes esame ir giria, ir pieva, ir tėviškės gluosniai, ir tave 
senoliai. Tu ištverki ir ateiki į mus. Tu ateiki į tenai, kur 
dainuoja tavo broliai milžinai.

Ji nulenkė galvą, lyg iš arčiau žiūrėtų į žuvusiųjų kū
nus. Paskui ji užsimerkė, nieko nematydama.

Danutė meldėsi už jų vėles.

Ištekėdama už savo da
bartinio vyro, buvau našlė 
su dviem vaikais: 19 ir 18
metų. Vyras, už kurio ište- Massarhusetts. 
kėjau. buvo mano, amžinat-j 
ilsį, pil mojo vyro geras Atsakymas
draugas. Jį pažinojau per,

. ... , , daugeli metų. Jis taip pat' 1. Iki 1964 metu Massa-
toti pertrintas, kad nevi-rt . viena khusetts valstijoje ‘toks raš-
sukramtytos maisto da-j 12 (]uk;erL TJUO metū I tas> kuli Tams aJmini. nebū.

erViuAu^aTo^u^nJ ™ ku?uos PardavIau'1963 metais Š1‘J' 

dzio sultimis, yra lengvai 1
virškinamos. . I Po metų mus ištiko didelė

Sriubos, kaip ir visas nelaimė: vyro duktė, kurią! ,
maistas, turi būti įvairios, auginau ir mylėjau kaip sa-! note\ar''a J)a?JOiG's ras\^ 
nesikartoti. Mitybos ,specia- vo, susirgo ir per tris dienas ! \°įs vekselis arba rastas ga- 

1 listų nurodoma, kad ta pati mirė. Alano vyras buvo kaip jRastas, r. uų^amsios 
sriuba neturi pasikartoti beprotis, netekęs savo dūk- vJnas. pasu ase lJo i me.ais, 
dažniau, kaip per 14 dienų. terš. Aš irgi liūdėjau, ir ilgai' neturi teisines reiKsmes.

! Netinka sriubą virti visai mes jos negalėjome užmirš- Tamsta sakai, kad vėliau 
! d’enai ar net porai dienų. ti. Bet gyvenimas tęsiasi, ir• vyras Tamstai išdavė kitą 
j Tokia sriuba netenka ne tik gyviem reikia gyventi. j raštą, nesakydama, kada tai 
j vitaminą, bet taip pat sko- Vyras pradėjo gerti ir pa- i įvyko. Patariu J amstai pa- 
! nio ir išvaizdos. metė savo darbą. Kito neieš-! sitarti su vietiniu advokatu;
j Taigi sriuba yra maisto Rojo. Pradėjo pirkti senus l nunešk Tamsta jam tą raštą 
j gaminys, turintis net įvai- namus ir juos remontuoti, jir paklausk, ar raštas yra 
' resnę paskirtį, negu kiti pa- paskui parduoti. Iš pradžių į tinkamai surašytas ir ar jis 
■ tiekalai. žinoma, jei valgo- tam priešinausi. Man atro- i turi teisinės galios. Jei turi, 
ma daug daržovių ir vaisių, <Je, kad nustosime kiekvie- — tada, jei vyras mirtų pir- 
sriuba kartkartėmis galima n0 savo cento. Bet vyras nu-! mas. Tamstos ad vokatas tu-■»•■••••• •• v

reikėtų

mą
Būsiu dėkinga už patari

Žmona

mas pas mus pasikeitė. Da
bar, jei Tamstos vyras pasi
rašytų vekselį (promissory

pakeisti įvairiomis . vaisių, stojo gerti ir tikrai pradėjo 
i uogu. daržovių^sultimis, gi- sunkiai dirbti. Taip jam pa- 

tik jokiu būdu ne Coca gjsekė parduoti net aštuonis
ramus, iš kurių jis uždirbo i nes jis turi būti pateikiamas 
nemaža pinigų. Tuos pini- i teismui per tam tikrą, paly- 
gus dėjo bankan šarvo vieno ‘ ginti trumpą, laikotarpį. Jei 
vardu. Aš jį prašiau dėti a-' per tą laikotarpį jis nebus 

, biejų vardu, bet jis kiekvie- pateiktas, — žus skola.
Laikraščiai rašo, kad Šve- na kartą, kai užsimindavau,i 2. Vvrui mirus Tamsta io- 

dijoje 27 m. amžiaus Maria pradėdavo pykti. Sakydavo,! kiu būdu negalėtum nueiri i 
• Bjoerstem paskirta prekybi- nebijok, tau užteks. i banką ir „išsiimti Tamstai
pio laivo kopitone Tai vyko prieš 25 metus.: „„klausančius pinigus“'.' .jei

Tai bus is viso pirmoji 1957 metais mano vyras su- „inigai vra bankan padėti 
i moteris, kuri vadovaus lai- manė nupirkti „apartment vien vyro vardu Kai bus pa-
jvuį house“, 8 butų namus. Pa- skirtas vykdytojas tuo atve-

Jos tėvas ir senelis buvo prašė mane jam paskolinti ju, jej įU5 paliktas testa- 
jūrininkai. j 10,000 dolery, nes nenorėjoj mentas, arba administrato-

' skolintis iš banko. As suti- rius, jei tokio testamento ne- 
MOiERIS VALDYS J kau. Pareikalavau rašto.I

i Norėjau, kad abu nueitume 
pas advokatą. Bet vyras sa-

Cola ar panašiais gėrimais.

retų pateikti teismui ieškinį 
„claim“. Su tokiu ieškiniu 
reikia elgtis labai atsargiai,

MOTERIS — LAIVO 
KAPITONĖ

S OSTINĘ

Oklahomos valstijos sos- ko: nereikia, jis pats man 
tinės Oklahoma City majore' isduosiąs rastą. Tą raštą jis 

i išrinkta 53 metu moteris Pa-! surašė angliškai ir pasirašė,
. kad pinigai jam buvo pasko-

Kada ji. taip melsdamosi, stovėjo, lyg ir pasivaideno į J linti už 4 procentus ir kad
jai: štai jie pakyla iš savo krauju klano, jauni ir stiprūs,' 7 !is ™an J1105 §^žins P° dvie’
oaima ja už ranku ir vedasi ją per pievas ir laukus, bal-1 Grenlandijoje amžino Ie-i jų metų, o iei pareikalau-
ais mūsu šalies vieškeliais, jie vedasi ją linksmi ir dr,- j d°A?IAS. iSaU' anksfiau'

Procentus jis man mokėjo 
ir tebemoka, bet pačios su
mos dar negrąžino, nors ir 
vėl man išdavė raštą, kad 
skolingas.

Esame nebejauri. ir neži
nia. kiek liko gyventi. Norė
čiau savo reikalus susitvar
kyti. Prašau man atsakyti į 
šiuos klausimus:

1. Jei mano vyras mirtų 
pirmas, ar aš galėčiau be 
teismų ir advokatų išsiimti 
iš jo banko man priklausan- 

j čius ir jam paskolintus pini-

j tience Latting.

..... . _ ... . , Delfinas turi 9S dantis,us o aphrku. plevena gaivus vejai, ir k.ekv.ena gele, .rj^ mais[a nekramtes. 
kiekvienas paukštis taip dailiai žydi ir dainuoja. Damuo-
a ir jie. tik jų balso regirdėti. nes jis keliasi taip aukštai, 
ižu tų debesų klajūnų, ir gieda prie Dievo sosto, — ir štai į 
ralop Jisai palenkia savo ausį ir išgirsta jų giesmės žo-; 
džius.

Neatmerkusi akių. Danutė apsisuko ir nuėjo, su sa- j 
rim nusinešdama tą jauną ir gražų jo veidą, su kažkokio ‘ 
leišsakyto skundo gėla perkreiptą į šalį. Ji pasuko į vieš
kelį, ir jai dingo jos. kad, pakilę, ją lydi vyrai, gaivūs ir 
drąsūs, ir kad jų kraujas sravi gyvas ir kaskart galinges- 
iis. Ji praėjo tėviškės namus ir pasiekė Medžionės girią, j 
<ur jai ošė pušys ir ąžuolai.

Ji išgirdo dainos balsus. — tos dainos, kurios ji su 
Igesiu klausėsi po tėviškės gluosniais.

Kantri ir pasiduodama savo daliai, Danutė nulenkė 
galvą ir žengė tenai, kur girių ūksmėje jai šaukė dainavo 
jos broliai milžinai.

* * ♦

Į gus?
į 2. Ar man tektų visas jo 
turtas, kuris via jo vieno 
vardu (santaupos banke ir

• namai)?
Aktorė Raquel VVelch su savo 3, Ar mano vaikams kas 

(„Gluosnių daina“ čia yra paimta iš to pat pavadini- Vyru Patricku Curtis. Jie susi- tektų iš jo palikto turto? 
mo Antano Vaičiulaičio padavimų rinkinio, kurį galima tuokė 1967 m. Dabar kalbama, 4, Ar jo broliai ir sesuo 
gauti ir Keleivio administracijoje. Jo kaina $2.50) kad jie skirsis. galėtų prisikabinti prie ma-

bus palikta. Tamsta galėsi, 
tam tikra tvarka, atgauti sa
vo vyrui paskolintus pinigus. 
Žinoma, tik, jei vyro Tams
tai išduotas raštas vra teisiš- 
kai galiojantis.

3. Jei Tamstos vyras nėra 
oficialiai adoptavęs (įsūni
jęs) Tamstos vaikų, jiems 
niekas iš palikimo nepri
klauso. Jei jis testamento 
keliu jiems paliks turto, — 
tai kitas reikalas.

4. Atsakymas į Tamstos 
4-tą klausimą priklauso nuo 
to, kiek turto 1 amstos vyras 
paliks. Jei to turto bus dau
giau negu 25.000 dolerių,— 
Tamstai teks tam tikrų įsta
tymų nustatytu būdu dalin
tis likutį su vyro broliais ir 
seserim. Jei Tamstos vyras 
nenori tokio rezultato, — 
iam patartina sudaryti tes
tamentą.

Pietų Amerikos paukštelis 
kolibris yra laukinės bitės 
didumo, sveria 2.5 gramo ir 
skrajoja kaip drugelis. Jam 
net ir snapo nereikia, nes 
maitinasi gėlių sultimis ir 
čiulpia nektarą vamzdelio 
pavidalo liežuvėliu.

f
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Vietinės žinios

LIETUVIŠKU DAINŲ IR KULTŪROS 
FESTIVALIS

RENGIA BROCKTONO ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS

CHORAS

1971 m. balandžio 25 d., sekmadieni, 3 vai. po pietų 

PARAPIJOS SALĖJE, 25 Savvtell Avė., Brockton, Mass

i
Į Stasė Daugėlienė, kuri dainuos

.1. va mo Brock-
tono Sv. Kazimiero parapijos 
choro 'itjjvcrt * balandžio 25 d.

j parapijos sašvje.

Solistė 

STASĖ DAUGĖLIENĖ

Komp. Julius Gaidelis

Meniniai

PROGRAMĄ ATLIKS: 

Šv. Kazimiero liet. parapijos

cho ra s, — vadovauja 

komp. JULIUS

i

s p o n a t a i

Po meninės dalies — VAIŠES

Sunkiai sarga ’ainininkas

Stasys LU ,&s

Carney ligoninėje guli po 
jur.Aiv? operacijos pa- 

a inn ic• vojingai susirgęs mūsų žmo-gaidelis imassollstas S.asys,
Linkime janr 

ir vėl sveikam 
i ūsų tarpą.

. £4

laepas. 
nugalėti 

grįžti
li-

i

Visi maloniai kviečiami dalyvauti!

Rengėjai

SLA 3G8 kuopos nariams Kas šiuo metu rūpi 

Lietuvių Bendruomenei

KELEIVIS, SO. BOSTON

Euvo gražus Laisvės Varpo

koncertasI
j Laisvės Varpas ne tik sa- 
i vo nuolatine radijo progra- 
«ma gražiai patarnauja Bos- j1 
. tono ir plačios apylinkės lie- 
tuviams, bet ir jo kasmeti-! 
niai čia rengiami koncertai 
būna aukšto meninio lygio. 
Labai Įdomus buvo ir balan- 

' džio 18 d. surengtas koncer- 
< tas, kurio programą atliko 
dainininkė Gina čapkaus- 
kienė ir Montrealio vyrų ok-• 
tetas. Plačiau tą Įvykį pami- 

■ nešime kitame mūsų laikraš
čio numeryje.

Bostono
Balandžio 24 d. 7 vai. va-' 

karo Sandaros salėje bus 
metinis kuopos susirinki
mas. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti, nes bus svarstomi
visus narius liečiamieji ia-Š į kongresą yra Įneštas i- 
bai svarbus reikalai. Jame Statymo pasiūlymas — Eth- 
bus renkama ir šių metų vai-j nįc neritage Studies. Jis nu- 
dyba. . . ! mato valdžios paramą tauti-

Po susirinkimo bus links-į njų grupių praeičiai tirti, jų _
ma valandėlė. ! kultui ai pažinti, tėvu atsi- Balandžio 15 d. buvo So.

Nesakykite, kad be manęs vežtai kalbai išlaikyti ir t.t. Bostono Lietuvių Piliečių 
apsieis, bet visi ateikite, čia jej Įstatymas būtų priimtas. Jr-jos mėnesinis susirinki- 
galėsiie ir mokesčius sumo- tai ir lietuvių švietimo, kui- mas- kuriame priimti 4 nauji 

tūros organizacijos gautų iš narian Fin. sekr. D.-Druzdis 
valdžios paramos. LB cent- pranešė, kad kovo mėnesi 
ro valdyba ragina siųsti laiš-i pajamų buvo >44,835, ir pei
kus savo kongresmanams ir no Bko $1,551. 
prašyti tą Įstatymą remti. A- i .
pylinkės valdyba nutarė uo-:. p!]šanaxi'4u> prane-
liai ta darba dirbti. jse- Į?,a“ keltu™ fondul Jau

Įsutelkta per 81/,000. 
pinigais pa-'

asmenis, kurie vyks i į Pirmininkas pranešė, Kad 
tikos kursus Fordha-i Orimasis su firmomis dėl 

uni versitete. Į metalinės lentos su aukoto-
j jų sąrašu. Ji atsieisianti apie 

Gegužės 2 d. parapijos; $1,000.
salėje kartu su Moterų Kiu-r A. Druzdis painformavo 
bų Federacijos skyrium ren-| apie gegužes lb d. rengiamą 
giamas Motinis Dienos mi-' banketą buvusiam draugijos

L.B. apylinkės valdyba 
balandžio 14 d. posėdy ap- 

4. tarė daug klausimų.

keti.
Kuopos valdybos vardu—

A. Andriulionis,
pirmininkas

Skulptūra Bostono kultūros 

klube

Bostono Lietuvių Bend- 
ruomenės Kultūros klubo su
sirinkime balandžio 24 d. 
7:30 vai. vak Tarptautinio 
Instituto patalpose, 287 
Commonwealth Avė.," kalbės 
skulptorė Meila Balkuvienėj 
tema: „Žvilgsnis Į moder- 1

Ji pasiryžusi 
remti 

j lituanis 
! mo

niąją skulptūrą“. 
Meila Balkuvienė Kai-

n ėjimas.

Gegužės 23 d. iš Montrea
nūkštytė meno stidijas išėjo; ]j0 pakviestas jaunimo an- 
Amenkoje: yra baigusi Nevv, samolis „Gintaras“, kurio 
York Art Students LeagueJso nariu So. Bostono Lietu- 
studij’uodama skulptūrą. f vių Piliečių dr-jos salėje at- 

Su savo darbais ji dalyva- ; ]j]<s lietuvių liaudies dainų, 
vo eilėje grupinių parodų:! čokjn ir muzikos programą. 
Society of Young Ameri-!
cans Artists, Nevv York Ri-i Birželio 12 d. apylinkė 
verside muziejuje surengto- rengia Tragiškojo birželio 
je lietuvių parodoje ir kt. ! (1941 m?) minėjimą parapi- 

Skulptorė Meila Balkų- Į jos salėje
vienė dabar yra reprezen-

Už kambarį $265

Nieko ypatingo eiliniame 
susirinkime

PARENGIMŲ
KALENDO RIUS
Balandžio 25 d. 3 vai. po' 

pietų Šv. Kazimiero parapi
jos salėje Brocktone Juliaus' 
Gaidelio vadovaujamo para
pijos choro koncertas.

Jei žmogus pasiektų Ju
piterio planetą, tai tenai jis 
svertų 318 kartų daugiau ne
gu žemėje ir, žinoma, nuo 
savo svorio subiikštų i blyną.

tuojama Ward-Nasse gale 
rijos New Yorke. Pastaruo-> 
ju laiku gyvena ir turi sa-j Pajūry pri e Atlantic Avė. 
vo darbų studiją Bostone, i statomi du dangoraižiai, ku- 

' riuose bus 624 butai.
J. Kasmauskas į Oklahoma' miegamojo buto mėnesinei 

' nuoma bus $265 ir 275.
Jonas Kasmauskas išvvko

reikalų vedėjui Stasiui Gri- 
ganaviciui pagerbti.

Pirm. St. Drevinskas pra
nešė, kacl So. Bostone pro
jektuojama statyti dango
raižių, todėl tektų daug na
mų nugriauti ir seniems šios 
apylinkės gyventojams kitur 
kraustytis. Jis siūlė draugi
jos vardu kreiptis Į atitinka
mas Įstaigas, kad toks pro
jektas nebūtų vykdomas. 
Nariai pritarė. Nariai taip 
pat pasirašė atitinkamą pe
ticiją.

Šia proga norėtume drau
gijos sekretorių maloniai pa- 

vi , prašyti, kad jis ateity vis 
.! dėlto neskaitytu „Padėka- 

vonės laiško nuo Petraičio,., 
ar ’Padėkavonės laiško nuo

Į Tulsą, Oklahomos valstijo-! Numatoma, kad rugsėjo' Tripirščio“, o tiesiai lietu viš- 
je, pas savo dukterį kur ma- mėnesį jau bus galima juo- kai — Petiaičio ar kuiio ki
no pabūti kelias savaites. gyventi. Greta statomas to padėkos laišką.

Ten jis žada gegužės 15 d. if garažas 1,550 automobi- __-------------- ---------
baigti ir savo 87-sius metus. B*ų.^

Linkime jam malonių Netrukus ta iki šiol nejau-
atostogų ir sveikam grįžti i ki pajūrio dalis bus vienas 
Bostoną. * L gražiausių rajonų.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašy ti Keleivi. Jo kaina 
metams $7.00. j

Balandžio 25 d. 3 vai. po 
pietų Jordan Hali Aušros 
Yedeckaitės - Riegle (sop
ranas) koncertas.

* * *
Gegužės 2 d. 11 vai. po 

pamaldų So. Bostono šv. 
Petro lietuvių parapijos sa
lėje ruošiamas Motinos Die
nos minėjimas. Minėjimą 
ruošia Liet. Bendruomenės

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijr 
Tograma Naujoj Anglijo. 
3 stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
<01.7 mc.» veikia sekmadie- 
iats nuo 1 iki 1:30 vai. die- 
ą. Perduodama: Vėliausių 

pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
jos ir Magdutės pasaka.

Biznio !*dka’ais kreiptis 
Baltic Florists geliu ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo-

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja sHaitytojus 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.
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se SS.00 
Adresas:

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

apylinkė ir L.M.K.F. Bosto-inasAN .8-0489. Ten gauna 
no klubas. i r,„5 ,> Koleivia.

Gegužės 23 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos III aukšto sa
lėje Montrealio jaunimo 
sambūrio „Gintaro“ koncer
tas, kurį ruošia Liet. Bend
ruomenė.

Paprastai giriame vieni 
kitus todėl, kad ir jie mus 
pagirtų

NENUSIMINKI! £!
Galima pagelbėti sergantiem.- 

reumatu, ranku ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
KEE-I.EEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtiknnam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

Siuskite 555, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., t’.O. Box 9112 

Newark. N J. 071(15

SLA
. -'/J. ŪKĮ

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVOJ
AMERIKOJE

Ekskursijos į 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 registracija 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 VVest Broadway.

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

SLA—jau 80 met ą tarnau-ja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinis pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas 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.

SI.A—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $?.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir \ie piačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street. N e v York, N Y. 10001

f



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 16,1971 m. balandžio 20

Vietines žinios ?

Kf rrffff f fffff f f fff f f f f f f f r r.-~ ************ ******* ***************.

Lietuvių Darbininkų dr-jos 

susirinkimas

P. Ketvirčiui 85 metai

Balandžio 12 d. 85 metų 
amžiaus sulaukė Petras Ket-kaukiamas sekmadienį,-

si nariai kviečiami dalyvau
ti.

N. Jonuška, sekretorius
Floridoje.

BALANDŽIO 25 1). 3 VAI. POPIET JORDAN HALL KONCERTO PROGRAMOS ATLIKĖJAI

Izidorius Vasyliūnas 
(smuikininkas)

r; x x xkx x XXX; 2*

Aušra Vt v. kaitė - Riegle 
(dainininkė—sopranas)

Dr. Vytenis M. Vasyliūnas 
(pianistas)

operos mokyklą, o vasaros 
metu buvo priimta i Mozar- 
teumą — operos teatro stu
diją Salzburge. Austrijoje.

Mano padėka

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems. kurie mane, buvusį li
goninėje, vienokiu ar kito- 

Būdama Vokietijoje, ša- kiu būdu prisiminė, 
lia studijų davė ir koncertų. Dėkoju SLA prezidentui 
Amerikoje yra koncertavusi |Povilui Dargiui, kuris laiš- 
Nevv Yorke, Bostone. Wor- keliu palinkėjo greitai pa- 

jcestery. Philadelphijoj, Nevv ■ sveikti ir pasimatyti SLA 
jHavene, Clevelande. Chica-'seime Miami Beach, Fla.
; goję, Kennebunkporte, Eli-
. zabethe, Tennessy.

Moterų Klubų Federacijos , 
Bostono klubo susirinkimas į

Linkime jam dar daug ra- 
! miu ir maloniu metu.

Šoks N. Anglijos šventėje

Ačiū, prezidente! Malo
nu būtų. jeigu taip įvyktų.

Bosioniškė visuomenė tu-j Ačiū SLA 359 kuopos pil
ies progos išgirsti Aušrą Ve- mininkei Gigai Brašiškytei, 
deckaitę - Riegle pilname} ^ddaį Anestaitei, Jono Ne- 
rečitalyje, palydimą dviejų • meškio šeimai, man° sūnai- 

į fcostoniškiu muziku, kuriu > čiui Edvardui, kuris pats pa- 
i neseniai praėjęs koncertas i «anlino <lu ^trukus ir man 
j turėjo neeilinio pasisekimo.

Sekmadienį trijų menininkų smuikui ir fortepionui. Čia daina „Močiute širdele“, I Tad balandžio 24 d. 3 vai. Dėkoju mane lankiusiems 
koncertas ’ ieis trys Kacho alDos & ban- Juozo Naujalio ”Oi, neverk,. Jordan Hali visi pasiklausy-i diaugui J. Sondai, Feliksui

::: —tas j-;

Balandžio 24 d., šeštadie- Onos IVaškienės vadavau-!
ni, 4 vai. popiet Tautinės ( jamas tautiniu šokiu sambų-!
Sąjungos namuose. 484 4th į ’
St., So. Bostone, šaukiamas ris gegužės 1 
Moterų Klubų Federacijos: N. Anglijos tautinėj šventėj y<(
Bostono klubo su>iiinkimas., \yrenrhame. Mass. šoks ke- ... , . _ D. .

Jame bus svarstomi atei-i fe dešimtys vaiku ir jauni- Ausra Vedeckaite - Riegle, 
ties veikimo planai. i ' ~ , . * -, . L- •• T • ‘ sopranas, talkinama smuiki-

Visos narės ir viešnios1 ? ioįVd-dvvau-' ninko lzidor’aus Vasyliūno
maloniai kviečiamos šiame; *■ .m.,r nradžios I ir palydima pianisto dr. Vy-susirinkime dalyvauti, nes kasmet nuo Pat lnadzios* tenio M Vasyliūno, duoda 
bus gera proga išsikalbėti I ......... oo j _ 1 savo rečitali, bene pirmąjį

Sekmadieni, balandžio 25 i idoza-to aiijos
tatų Nr. 58. 57 ir 36: dvi; motušėle“, Maironio žo- sime reto trio koncerto.

"L ame- džiai, ir specialiai šiam kon-
Bilietų kainos po $2.50 ir ledienei. 

specialiai nužemin-i Ypatinga

Zaleckui, Anelei ir Juozui 
Januškevičiams, Uršulei Re-

: , , i ,1„ 3 vai. popiet Jordan Hali ■ > B operos "ii Re Pastote“ I ceriui parašyta Juliaus Gai- Bi t
o(i. dalyvaus: p f hllss r^.,. : ir koncertinė arija ”Jau šyp- deuo penkių dalių suita sop- 81.00,
.,,.4,.^, ' - - “ ‘ so pavasaris“; Benjamin: ranui. smuikui ir fortepio-' tos> kad būtų visiems priei- Edmundui.

Godardo ”Lonšinė“ iš ope-; nui ”Kla'jūno maldos“, Leo- narna. į nuoširdžiaiSolistė

Rugpiūčio 28 d. minėtasveiklos klausimais.
Susirinkime bus ir meninė , ,

dalis. lyvauti. ' Amerikos liaudies. Programoje visi dalykai! Iš
Valdyba ! šokių šventėje Viennoje, Va. parinkti trio — sopranui, ’ Juozo Žilev ičiaus

sambūris yra pakviestas da-; Bostone.

ope
ros ”Joselyn“; Čaikovskio! nardo Andriekaus žodžiai.

: daira "Tiktai kas ilgesį pa-
' žįsta“; amerikiečio kompo- Aušra Vedeckaite - Rieg-1 
Į zitoriaus Arthur Foote ”Ai- le yra baigusi Julliard muzi
kių liaudies dama“ iš Gil-j kos mokVkU New Yorke. Ji; 
; bert Parker poemos ”Pierre toliau ^sė studijas pas prof. i 
; and his peopl

padėka sūnui 
kuris manimi 
rūpinosi, kas 

antra diena lankė, prižiūrė- 
! jo butą, nuvežė ir parvežė iš 
ligoninės ir atliko kitokių 
patarnavimų. Nepamiršo 
manęs ir sūnus, gyvenantis 

Praeitų penktadieni Stasėj“r’Su“‘1;,.0h41°V,,=..

S. Merkienė grįžo 

iš ligoninės

Nevvman Leaghton Mem- Merkienė grįžo iš General! dėkoju di. A. Kiisiukėnui 
phis mieste, Tennessy. Poligoninės namo, bet dar ne-! ?^,.^ta.ngas/nane §r^zmti 

lietuviškų kūriniu husito nuvyko i Vokietiją, kur pasveikusi. Linkime ligonei - ^'eiAllJV taipą.
liaudies įstojo į Dortmundo teatro greičiau atgauti jėgas Povilas Brazaitis

COSMOS PARCELS 

£XPRESS CORP. 

169 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW S 2868

TEG AK 6-2124 į j

;/>). Amelia E. Rf*4di\ į Peter Maksvytis

yra vicnuiteie oiicuu put. 
g a VVorcestery, Kun »tuucio 
siuntimus tiesiog is vVorce* 
teno į Lietuvę ir kitas Kus* 
jos valdomas sritis. Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai it 
tvarkingai.

Či» galima gauti įvairiau 
šių importuotų ir 
gamybos medžiagų ir kitų * 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, * 
labai žemomis kūmomis. 

Vedėja B. Sviklienė

fRUDOKIUl Ė)
0 P T O M E T R I S T Ė

Valandos:
| nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
į T rečio dieniais—uždara

445 BRGAI>WAY 
| SOUTH BOSTON, M ASS.
*******-»»***** ****** ***********7**

Ketvirfis Co.
—JE'.VELERS— 

L»ikrodžšai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
»Rūpvsting’&i taisoma laikrodžiu*

vietinės * ‘* žiedus papuošalas

379 W. BROADVVAY 
SOCTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

R

!

Carpenter & Builder
49 Church Street 

£. Miiton, Alass.
, Atlieku visus pataisyme, remon- 
1 to ir projektą’ imo darbus iš lau- 
! ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
. biznio pastatų, pae-al Jūsų reika- 
! lavimą. šaukite visados iki 9 n- 
’ landų vatam.
Į Telefonas: 698-8675

r****^ ******* ***** ****************A. J. N AM AKS V I
Real Estate & Insurance j 

£ 321 Country Club Rd,
Newton tt..tre. Mass. 02159 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope-1

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

ros solistės Elzbietos Karde- Tiesiai iš VVorcesterio siun- 
lienės įdainuotų dainų ir ari- čiam įvairius siuntinius j Lietu
jų plokštelę. Kaina $6.00. 

Paštu nesiunčiame.
vą ir kitus Rusijos valdomu?

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIĄ L SI AS DOVANAS 

siunčia betarpiškai
plotus! Siuntiniai sudaromi iš IS BOSTONO J LIETUVĄ 
vietinės gamybos medžiagų, ap

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

Į P a I) I N I s
CPTOMETRISTAS

Valandos:
nno 9 vai ryto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADU AY 

South Boston. Mass

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St.. Brockton. Mass. 02102. Tel. 586-7209

«

The Apothecary
LIETUVIŠKA T1KRA VAISTINE 11

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

582 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas A N 8-6G2P

Nuo 9 raL ryto iki 8 vaJL v_ i$skvrt<s Šventadieniu* ir seki 

tooeoooBCODOoeooocoeccoccoos<>5030!Zz:c-ooeoco5cosoooo&?

r t:

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

□ Krosnies aptarnavimss
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

s

Skambinkite

268-4862

1

i
*

tr kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

momis kainomis. Be to, siunčia-; Prekės parduodamos nuže- 
me maistą, pinigus ir galite už- mintomis kainomis. Numa- 
sakyti jų gamybos prekes, čia t°ma, kad skarelių kainos 
sumokėsite pinigus, o giminės pakils.
ten vietoje galės pasirinkti už- Atidaryta darbo dienomis 
sakytas prekes. ! nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

Taipogi tarpininkaujame per į o šeštadieniais
j tam tikras įstaigas atsikviesti i nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. susitarimą telefonu. 
Patarnavimas atliekamas grei- 389 W. Broadvvay
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- So. Boston. Mass. 02127 
Kinsite. Vedėjas A. Schyrinski ; Tel. 268-0068
********************************************************************

avo, maisto ir pramonės gami 
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že-

South Boston Savings Bank 1 Trans-Atlantic TraveI ServiceO n :: DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
ALI REI) W. ARCHiBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indelius moka

už visus kilus indelius moka

51®

5i
%

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-1 uosius melus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas ruo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje vra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shalina ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikai kėli ir lietuviškai. Turtas (Assets) vra

virš 210,000,000

e Dažau ir Taisau į
► Namus iš lauko ir viduje. * 

,* Lipdau popierius ir taisau 3
t viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin H iii Avė. 
Dorchester, Mass.

Tek CO 5-5854
-t4

4
•t

1

l iood Sguare Į DRAUDIMO AGENTŪRA
D ardu: are C o. Atlieka įvairių rūšių

Savisinkaa N. J. ALEKNA draudimus
62b EAST BROADWA1 
SOUTH BtlSiON. MASS. Kreiptis senu adresu:
TELEFONAS AN 8-414* 

H«n;a-r.in Mo..>re "lažai BRONIS KONTRIM
Fonieron Sieronia 1 598 Broadwav

Stiklą* l.angami
V»p- reikmeny!« narsaaa i So. Boston, Mass. 02127 !

.teiknijnys p!n*nl>?riasu ] Tel. AN 8-1761
• <r*1*7.i*a daiktai

‘ I
t

k
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 TraveI Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tiekets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanu pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone 2

Darbo vai«><aos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

*********** *****#*******#*******#***************^»,■#*
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