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Washingtoną vėl užgulė 
karingi demonstrantai

I
Jie siekia sutrukdyti administracijos ir kongreso dar

bą. Policija ir kariuomenė užkirto šioms pastangoms kelią. 
Apie 3,000 demonstrantų suimta. Gali būti priešingi re- į 
zultatai, negu demonstrantai tikėjosi. *

• ‘ . - t
Nors iš Vietnamo ameri- nuo tiltų ir kelių demonst- 

kiečių kariuomenė planingai rantų grupes ir nepaklus- i 
nustatytais kiekiais ir laiko- * niuosius suiminėti. Sakoma, 
tarpiais atitraukiama, bet kad iki pirmadienio vakaro 
vadinamųjų taikos šalininkų j jau buvo apie 7.000 suimtų 
toks administracijos veiks- į demonstrantų. Aišku, tokia- 
mas vistiek nepatenkina. Jie i me sąmyši netrūko ir visaip 
nori, kad JAV-bės iš Indoki-) nukentėjusių nuo policijos 
rijos karo pasitrauktų tuoj i lazdų ir dujų. Kadangi de-

SO. BOSTON, MASS., 1971 METŲ GEGUŽĖS - MAY 
Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

YY

Ju ten buvopat ir visiškai, palikdamos; ųuot-i monstrantams keliu užblo- čia matomos demonstrantu prieš karą palapinės Vlashingtone Fotomack parke.
tarp jų daug vadinamų ’’karin gajų“, pasiruošusių riaušėms.
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Gegužės l--ji tarp ginklų
• • X •žvangėjimo ir riaušių

Maskva gyrėsi laimėjimais. Rytų Berlyne riedėjo tan- 
| kai ir šarvuočiai. Mao Tse-tungas nieko nepasakė. Castro 
į puolė nuo linijos nukrypusius intelektualus.
t

\1 ito susirūpino, 
kus bus po jo

— I1

= i Gegužės Pirmoji ir seniau 
• visada būdavo atžymima 
j darbininkų demonstracijom 
I ir reikalavimais savo būviui 
į pagerinti, bet. ta diena nie-

Jugoslavija yra 5 respub-j kuomet nebuvo skiriama 
likų federacija. Tų respubli-i nei diktatūros gi ūmui, 
kų gyventojai labai skiriasi! nei melo propag; r nei 
savo kultūra, tikyba ir me-; militarizmo liaupsinimui., 
dižagine padėtimi.. Nors ten1 O šiais laikais senoji šios 
visur Įvesta komunistinė j šventės idėja yra jau ne kar- 
tvarka, bet tą iš skirtingų tą iškreipiama, ir ta šventė 
gabalu sudurstvta vienetą—
Jugoslaviją — net diktata

is anksto visame krašte su
planuotomis demonstracijo
mis, kurių smaigalys šiuo 
metu nukreiptas tiesiai i 
Washingtoną ir prezidentai 
Nixoną.

Taigi, tik pasibaigus paly
ginamai dar ramiom karo 
veteranų grupės ir margos 
sudėties minios demonstra
cijai Washingtone ir San 
Francisco, praeitą savaitgali 
ir šio pradžioje šalies sosti
nę užgulė jau daug karin
gesnių demonstrantų banga. 
Jų pradžioje turėję būti apie

tas valdžios įstaigų darbas Lietuvė VadoVUUS
nebuvo sutrukdvtas taip, , • •veteranu ligoninei

Dr. Valerija Raulinaitie- 
nė. veteranų ligoninės Dovv 
ney. Ilk, gydytojų štabo vir 

. šininkė. paskirta veteranų Ii 
. goninės Pittsburghe direk

kaip demonstrantai tikėjosi.
I

Stambiausios šias de
monstracijas organizavusios 
grupės buvo vadinamasis 
"Pirmosios gegužės kolekty
vas", "Liaudies koalicija už * 

prie

Ko pis čia gyvenat?- Sekr. Roger s lanko 
Jdausė demonstrantų arabus ir žydus

panaudojama visai ne tam 
reikalui, kam ji buvo skirta.

Štai, praeita G nužėsPir-
! moji Maskvoje vė. buvo at-
' žymėta komunistiniu režimo Tno jau artėja prie a. me-; bininll| jr nesamos 

j amžiaus ribos. Jam rupi vfe reklamavimu. simtai

i nui Tito nėra lengva išiai-j 
kvti vienuose rėmuose.

Šen. Aiken paklausė gru- JA V užsienio reikalų sek- tų , vvo
pės demonstrantų AYashing- retorius William Rogers šiuo kas bus po jo mirties .todėl i tūkstančių žmonių ' žygiavo 

mob, lemt-™?; i.-ibmvKjiinca įau dabar ealvoia sudaryti ,

taiką ir teisingumą' 
kurių jungėsi eilė mažesnių Tai pirmoji lietuvė gydv- 
grupių, turinčių savo tikslus. ■ tojai kuri paskirta tokioms

tone: "Ko jūs gyvenate šia- metu lankosi Artimuosiuose 
me krašte, jeigu visi kiti Rytuose, susipažindamas iš 
kraštai daug geresni už A- pirmų šaltinų su arabų ir Iz- 
meriką?" į raelio konflikto priežastimis

; ir padaliniais, bei ieškoda- 
Net senato užsienio reika-' mas taikai grąžinti sprendi- 

lų komisijos pirmininkas se- mo

jau dabar galvoja sudaryti 
tokią krašto vadovybę, kad 
ir jam mirus kraštas nepa-

Raudonojoj aikštėj pro Le
nino mauzoliejų, kurio vir-

, i i • • i . šuje stovėjo 1" Politiniobiu-kuktų ras klausimas ,uo diktdt01,um Lc0,
biau aktualus dėl to, ’ *

Jis jau aplankė Jorda-
. Į aukštoms pareigoms. O gal'natarius Fulbrightas, kuris ną, Saudi Arabiją. Lebano- 

Prezidentas, kuris savait- tai bus iš viso pirmoji mote-j labai kritikuoja Nixono už-Į ną, vyksta Egiptan, o gale 
gali praleido sakydamas rjs, kuri vadovaus veteranų' sienio politiką. priminė de-

dėl to, kad 
Bulgarija jau seniai svajoja 

1 atsiimti iš Jugoslavijos Ma
kedoniją.

kalbas krašte, pirmadienio ligoninei 
vakare grižo i VVashingtoną, ■

oO.OOO, tikintis jų dar dau- tuo paroaydamas, kad jis U I/j,/ Simokaitis 
|?.au: Demonsti anty dalis L demonstracijas nekreipia la-'
Washingtoną suplaukė jau bai d dėmesio ir nuo jų sunkiai seraas 
praėjusi šeštadieni ir bandė nebėga iš sostinės> Vargu tos; sunkiai

demonstracijos paveiks ir jo' Vytautas Simokaitis

monstracijų vadanms, kad 
jie visi būtų kalėjime, jeigu 
gyventų diktatūros valdo
mame krašte.

Jugosla- 
klausimą

svarsto komunistų rabinai, 
susirinkę Tito vasaros rezi
dencijoje Brioni saloje.

Dabar būsimos 
vijos vadovybės

Įsikurti palapinėse Potomac 
parke, bet policija juos iš 
ten išsklaidė ir apie 150 atsi
sakiusių iš ten išsikraustyti 
suėmė. Vėliau suėmė dar 
apie 150 nusižengusių tvar
kos nuostatams. Bet tai tik 
šeštadienio ir sekmadienio 
ivvkiu dalis.i 9/ C

Šį kartą didysis demonst
rantų žygis prasidėjo pirma
dieni. Jų pagrindinis užda
vinys buvo suparalyžuoti vi- 
tų svarbiųjų centrinės val
džios Įstaigų darbą, užblo
kuojant tiltus, kelius ir ati
tinkamas gatves, kad tar
nautojai negalėtų pasiekti 
savo Įstaigų. Tokiu būdu tu
rėjo būti užspausti Baltieji 
rūmai, kongresas, teisingu
mo departamentas, Penta
gonas ir kitos Įstaigos, iš vi
so apie 21 punktas.

Vietnamo politiką. Riaušės. ris uz mėginimą 
ir kiti karingųjų demonst-, sovietų lėktuvą i

ku-{ 
nukreipti 
Švediją,

buvo nuteistas 15 metų kalė
ti, šiuo metu sunkiai sergąs 
Taip praneša Elta.

rantų veiksmai VVashingto- 
ne. kuriais siekiama sutruk
dyti administracijos ir kong
reso darbas, gali turėti ir 
priešingų padarinių — gali j Bandė pabėgti 
tik sustiprinti krašte šioms į
demonstracijoms nepalan-į dr. King Žudikas 
kią nuotaiką. Tai dalinai 
pripažino ir kietas Nixono 
politikos priešininkas šen.
W. Fulbright.

I
Paskutinėmis žiniomis, ir

Negru vado d r. M. King 
žudikas, kuris nuteistas vi
są amžių kalėti, bandė pa
bėgti iš Tennessee kalėjimo. 
Jis jau buvo prasilaužęs ligi

demokratų bei respublikonų! paskutinės kalėjimo sienos,
vadai senatoriai Mansfield ir 
Scott labai neigiamai atsilie
pė apie šiuos karinguosius 
demonstrantus, išvadindami 
juos vandalais, istatvmu lau- 
žytojais, demokratinės san
tvarkos piktnaudotojais.

bet kalėjimo sargybos buvo 
sugautas.

Austrijos prezidentas Franz 
Jonas, sociali'!as. vėl perrink
tas toms pareigoms.

lankysis Izraely.
Būdamas arabų kraštuose, 

jis Ivg ir pritariąs arabų rei
kalavimams, bet atsidūręs 
Izraely, gal pritars ir žydam, j

Jo nksĮas kiek galima pa-belaisvius Siūlo 
lenkti pnesirinkus kokiam 

i nors susitarimui, kad pra- 
: džiai būtu galima atidaryti 
: susisiekimą Suezo kanalu, 
į šioje kelionėje Rogers yra 
' nepaprastai saugojamas, nes 
arabų partizanai, labai prie-

vežti į Švediją
Iš Baltųjų rūmų pasklleis- 

tas pasiūlymas komunistam

nidu Brežnevu priešaky. 
Minia šūkavo iš anksto par
tijos nustatytus šūkius, bū
simo penkmečio pasižadėji
mus, ir prakeikimus Sovieti
jos priešams. Brežnevas sa
vo kalboje pranašavo didelę 
gaibę ir laimėj’, n,. ir gyrė
si Sovietų Sąjungos nenuga
limumu. Gi eisenoj traukė 
kariuomenės daliniai, buvo 
vežami erdvėlaivių modeliai 
ir ėjo astronautai, moksli
ninkai ir vaikai.

G .gūžės 1 d. Rytų Berly-
Šiaurės Vietname esančius! ne buvo sui uostas didžiulis 
amerikiečių belaisvius per-! karinis paradas, kuriame

išimu JAV ir Izraeliu, gali 1 vežti Į Švediją. Ten taip pat riedėjo tankai, .-arvuočiai ir 
. kėsintis Į jo gyvybę. j galėtų būti sugabenti ir Š. raketos. Paradą priėmė Ry-

I JAV nedalyvaus 
filmų festivaly

Vietnamo belaisviai. Prezi
dentas tokiam pasiūlymui

tų Vokietijos komunistų par
tijos vadas 77 m. amžiaus

Švedijos premjeras Pal
me, socialistas, gauna grasi
nimų, kad bus pagrobti jo 
jaunamečiai sūnūs. Policija

. . . j Tuo tarpu tūkstančiai su-Į^ėl to šeimą saugoja dieną
Deja, si kaitą kalingų de-j jmju demonstrantų laikomi i *r naktį.

monstiantų pastangos >usi-į u^c|arvtj Kennedv stadione.' * * *
dūrė su griežta vyriausybės!
reakcija, pagal prez. Nixo- j p - S-g0s j Samuel G:a.v'ly . 43.
no nurodymą, jog teise de- i amziaus? pakeltas Į admiro-
monstruoti dėl taikos jgy-'dįp]omatu ... šnipai \(o ,1?ips1n>- Tai pirma!

vcionir rio»- na . i i aukšto laipsnio negras JAV
Prancūzijos žvalgybos vir-j laivyne. Negrai turi ir vie- 

šininkas parlamente oficia-įną oro pajėgų generolą —

vendinimo užsieny 
talpina savy teisės 
taika namie".

dar ne-į 
griauti

liai pareiškė, kad komunis-, Daniel James ir vieną pėsti- 
Demonstrantų siekimams| tinių kraštų diplomatai pikt- ninku generolą — Frederick 

sutrukdyti administracija' raudoja savo diplomatinę Davidson. ,
sukaupė i Washingtoną apie' padėti. Jų pusė yra šnipai, ir, į * * «

Ketvirtadienį organizuo
jama ir Bostone prieš karą 
Vietname nukreipta de- 
užblokuot administracijos Į- 
monstracija. Norima ir čia 
staigos ir sustabdyti darbą.

7,300 Įvairių rūšių policijos* naudodamiesi diplomatine 
ir dar atvežė apie 10.000 ka-, neliečiamybe, jie gali leng-' 
riuomenės su marinų dali-j vai savo juodą darbą tęsti, 
niais. šitos saugumo pajėgos!
ankstyvą pirmadienio rytą* Tas pareiškimas sukėlė
pradėjo ašarinėm dujom ir į visuomenėje 
kitom priemonėm vaikyti i tinimą tokiai.'

kėlė 
didelį pasipik- 

“atstovais”.1

Alahamos iru berną torius Geor
ge W allace kalbasi su laikraš
tininkais apie aukšč. teismo iš
aiškinimą. kad mokiniu vežioji
mas iš vieno* mokyklos i kitą 
yra teisėta mokyklą desegrega- 
ei.jos priemonė.

pritariąs, bet komunistų pa-į Walteris Ulbrichtas. Nors 
tokius karinio pobūdžio pa
radus keturių didžiųjų susi
tarimas draudžia, bet komu
nistai i tai nekreipė dėmesio.

Pekinge. Raudonojoj Ki
nijoj. bene pirmą kartą po 
metų laiko pasirodė patsai 
Mao Tse-tungas. Jis parado 
priimti atvyko lydimas dvie
jų slaugių ir savo pavaduoto
jo Lin Liao. Minia jam kėlė 
didžiules ovacijas, bet Mao, 
pabuvęs tik kelias minutes, 
vėl išnyko..

žiūra dar nežinoma.

JAV pranešė, kad nedaly RlbrichtliS
vaus Maskvoje rengiamame,
kino filmų festivalyje, nesatsistcityd UlCS 
paskutiniais metais rengtuo-! 
se festivaliuose buvo rodo-
mi filmai, kurie nieko bend
ro su menu neturėjo, o tiktai

Spaudos agentūrų • žinio
mis, Rytų Vokietijos komu
nistų partijos vadas ir tikra-

tarnavo grynai komunistinei j sis valstybės galva M altei 
propagandai, piktai ižeisda-į Llbricht, kuris yra 77 metų 

amžiaus, atsistatydinęs iš tų, 
svarbių pareigų. Sakoma, 
kad jo vietą užimsiąs jo pa
dėjėjas.

Kadangi Rytų Vokietijos 
politika yra diktuojama tik

mi amerikiečius. JAV dėl to! 
protestuodavo, bet festiva-j 
lių rengėjai nekreipdavo dė
mesio.!I
Amtrak valdus JAV

i
geležinkelius

: Keleiviniai traukiniai duo
da didelius nuostolius, todėl'

i sudaryta nauja bendrovė, i. ...........................
trumpai vadinama Amtrak,, karto’anc,as r,au!“ ,r ;ero 

'kuri perima valdyti susisie-i ... , , . ..
! kinta traukiniais.' ! ‘‘“t“:Mat- ,en 7ra,laba.' d.*’
i dele įtampa tarp kaires ir

Bus sustabdyta net 178 dainės, jog gresia pavojus 
traukiniai, net 6 valstijos ne- žudymų. Dešinieji
beturės keleiviniu traukiniu

Paryžiuje šią A<.... apmė
tė komunistai padegamomis 

Maskvos, tai vadų pasikeiti-! bombomis JAV ambasado- 
įri reikšmės. riaus namus ir Amerikos 

kompiuterių firmą.
Vakarų Berlyne ramiai 

pražygiavo apie 10.000 dar
bininkų. gi Švei< vijoje Įvy
ko demonstrantų v policijos 
susirėmimų prie ..merikos 
konsulato.

Gegužės 1 d. Kubos dikta
torius Castro savo kalboje 

nori išpiauti komunistus ar puolė intelektualus, žadėda- 
jiems pritariančius, kaip tai mas juos sutramdyti, o jau 
buvo padaryta Indonezijoje, prieš tai buv » suimtas žino- 
o kairieji su peiliu tykoja mas kubiečių poetas Nebei

to Padilla ir apkaltintas šni
pinėjimu.

mas mažai turi

Turkijoje, tramdant pasi- 
tero-

ro veiksmus, įvestas karo

Ar tas mėginimas išgelbės 
dar likusius keveivinius 
traukinius, parodys tik atei- dešiniųjų, tad vyriausybės 

' padėtis labai sunki.
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Prez. Nixinns nesileisiąs 
demonstrantų įbaidomas

Praeitą ketvirtadienį įvykusioje spaudos konferen- j 
cijoje prez. Nixonas atsakinėjo į eilę žurnalistų jam pa
teiktų aktualių klausimų, tarp kurių atgijusi demonstran
tų veikla, Vietnamo karas ir santykiai su komunistine

Kalbėdamas apie Washingtone vykusias ir dar vyks
tančias vadinamųjų „taikos šalininkų“ demonstracijas, 
jis pareiškė, jog tokie minios veiksmai nei prezidento, nei 
kongreso neišgąsdinsią, ir vyriausybė toliau tęs savo už
planuotą darbą — politinę liniją. Tai nereiškia, kad bus 
visiškai neklausoma taikių demonstrantų balso, betgi tie. 
kurie laužo įstatymus, būsią sutramdomi ir baudžiami.

Regėdamas demonstracijoje žygiuojančius jaunuo
lius, prezidentas sako. vis grįžtąs prie minties, kad jo pa
reiga esanti ne tiktai įgyvendinti taiką dabar, mūsų die
nomis, bet užtikrinti ją ir būsimiems tų jaunuolių laikams.

Jis pakartotinai pabrėžė, kad nei demonstracijos, 
nei kongreso kritika ir nei Šiaurės Vietnamo reikalavimas 
nustatyti galutinį amerikiečių kariuomenės atitraukimo 
iš Vietnamo terminą nepaveiks jo politikos. Jis esąs ap
svarstęs visus tuos argumentus ir randąs, kad jo šiuo rei
kalu nusistatymas esąs teisingas. Dėl to ir primygtinai 
žurnalistų klausinėjamas, kada gi visa JAV-bių kariuo
menė būsianti grąžinta namo iš Indokinijos, tos datos 
r.epasakė,/nes tokia žinia, prezidento nuomone, patarnau
tų tiktai priešams.

lžco ministras John ('onnally rodo ką tik išspausdintas 
naujas dolerines su jo parašu.

Vedeckaitės ir Vasyhūnų 
rečitalis

A
’ Reti būna tokie muziki- j Cornegie rečitalių salėje,

daugiau pamėgę italų kon
certo stilių, kur visuomet iš
kyla ir atlikėjo asmenybė, 
tad šio rečitalio stilius buvo 
šiek tiek vėsokas ir monoto- 
nus. ri ačiau grynosios muzi
kos mėgėjams tai galėjo bū- į 
ti ne kasdien išgirstama mu-Į 
zikos šventė.

Smuikininkas Iz. Vasvliū- 
nas ir pianistas Vytenis M. 
Vasyliūnas buvo tikslūs ir 
darnūs trio dalyviai, klausy
tojus sušildę jautraus muzi
kavimo šilima.

Dainininkė Aušra Vedec- 
kaitė-Riegle ‘buvo apdova
nota dviem rožių puokštėm. 
Klausytojų į rečitalį atėjo 
gal tik 150, iš kurių vargu ar 
pusę sudarė lietuviai. Taip 
nuskambėjo į praeitį rūpes
tingai paruoštas ir įdomus 
trijų muzikų rečitalis, savoj 
bendruomenėj gyvesnio su
sidomėjimo nesulaukęs. De
ja, iš praeities net ir tokie į- 
vykiai labai sunkiai besugrą- 
žinami.

K. R-tas

SPAUDĄ BEVARTANT

Vokiečių žurnalistas apie 
Sovietų Sąjungą

Rcmo Šilerio dėka galime skaitytojams paskelbti, ką 
vokiečių žurnale „Der Stern“ rašo jo korespondentas 
Rolf Winter, kuris su fotografu Robert Lebeck buvo iš
tremti iš Sovietų Sąjungos.

Winter vaizduoja, kaip sunku užsienio koresponden
tui sužinoti ir pamatyti Sovietų Sąjungoje tai. ko jis nori.

Jis ę savaites esąs prašęs leidimo apžiūrėti vieną iš 
37.00G kolchozų, bet neleido. Jis norėjęs aplankyti kuri 
nors fabriką, -pasikalbėti su darbininkais, aplankyti jų 
butus, pasiteirauti, kiek jie uždirba ir kt., bet. užuot davę 
leidimą ten nuvykti, siūlė parodyti Lenino muziejų, meno 
galerijas.

Tokio apgaudinėjimo, kaip Sovietų S-goje. Winteriui 
dar nebuvę tekę niekur matyti. Komunistų pareigūnai ne- 
silio v ę jų įtikinėti, kad Sovietų S-goje visur ir viskas gera. 
Vaikščiojome po Maskvą. rašo.Winter, ir. matėme ilgiau
sias žmonių eiles prie vilnonių apatinių drabužių krautu
vių, o vadovai tvirtino, kad drabužių problemos nėra.

Jie rodo mums blogai pastatytus namus, kurių tinkas 
suplyšęs, skylės smala užteptos, o mums porina, kad So- 
vietijos žmonės laimingi, turėdami tokius butus. Ir tokiuo
se butuose jie teturi tik po 9 kvadratinius metrus ploto 
vienam asmeniui, kai Vokietijoje net šuns būdelė turi 6 
k v. metrus.

Nors amerikiečiai nemaną pasilikti Vietname taip,. parengimai kokį mums! New York Times'muzikos g^nglu Vei
kai,, jie dabar stoviniuoją Pietų Korėjoje, bet apie visiška ' l’aru“se Aušra Vedeckaite- kritikas Peter G. Davis (ko- < - j° » -
pasitraukimą nebusią galima kalbėti tol, kol Siaurės V,et- ; d 3 ple!ų' sMbe recenzija, kur sako- I Apehaeijoj“ pasakoja-
namas nesutiks paleisti visų amerikiečių belaisvių. 4r dįi J kad ma kad jwhnv«m. nvnr- ma aPle mėsininką Komcių,

Lenkų rašytojas Jurgis 
Andrzejewskis parašė apy
saką „Apeliacija“, kurią 
lenkų diktatūra neleidžia1 Maisto krautuvių mėsos skyriuje matėme kelis gaba- 
spausdinti Varšuvoje, kaip' lūs menkos mėsos, o jie mums aiškino, kad Sovietų Sąjun- 
rusai nespausdina Solženi- goję mėsos ir jos gaminių pakanka.MTT- * ? 1 j zz • i • i ’

Taškente ir Samarkande elgetoms dalinome auką, o 
iš oficialių šaltinių žinojom, kad Sovietijoj elgetų nėra.

Sacharoj matėme vienoj vietoj 30 kupranugarių, o 
vėliau mums aiškino, kad Sovietų S-goje viskas mechani
zuota ir kupranugariai darbui nenaudojami. Didysis me
lagis Miunchausenas, palyginus su tai sovietiniais apgau
dinėtojais, vra tikras nemokša!

Jordan Hall’e. Ar dėl to, kad : ma, kad Beethoveno, Dvor- 
reti, tai neįdomūs ir nelan-! Žako ir Gaidelio kūrinių in- 
kytini? Ar tai tik šiokiadie-- terpretacija esanti tradicinė,

įsikalusį galvon, kad Lenki
jos saugumo policija nusam- 
džiusi 30,000 agentų jam 
sekti, o, be to, dar jį seka 
ir elektroninėmis smegeni
mis.

Karo metu Koničius. ei
nantis 17-sius metus, buvęs

u X -4. • m - - T» J • TA- -- 1 • J <. • gestapo areštuotas ir kan-mjų politiką . atseit, apie Taivvano ir Raudonosios Ki- jėgų. kurias dar tun savo: Aušros Vedeckaitės ir Va- kintas Turėdamas 22 me
ilijo? sutalpinimą Jungtinėse Tautose. Tai ateities klau- tarpe. Jokia reklama, jokie svHūnų rečitalio programą tus amžiaus ir tapęs komu- 
simas. Tai galėtų įvykti tik abiem Kinijom susitarus, bet graudenimai nepaskatino, sudarė šie muzikos kūriniai: nistu, jis vėl buvęs areštuo- džių. 
ir prezidentas netikįs, kad Taivvanas ir Raudonoji Kinija m.ūsų tautiečių kiek gausės- j g. Bacho trys giesmės. W. tas. Ši kartą jau lenku sau-

Klausinėjamas apie galimybes užmegzti diplomati
nius santykius su komunistine Kinija, prez. Nixonas at
sisakė dabar tokį klausimą svarstyti, tardamas, jog kol 
kas šioje srityje tesąs dar tik pralaužtas ledas ir reikią 
patikrinti po juo esantį vandenį.

nis paradoksas, kad savam 
kaime būti pranašu neleng
va? Susidaro apgailėtinas, 
tiesiog geliantis įspūdis, kad 
Bostono lietuviai nevertina

bet abu Vasyliūnai „parodė, 
kad kompozitoriaus inten
cijoms jų pagarba yra jaut
ri“. Man regis, tam Vasyliū- 
nų jautrumui mes visai be

Jis nenorėjo kalbėti ir apie vadinamąją „dviejų Ki- ir nebrangina tų meninių pa- pagrindo esame apkurtę.

Mūsų vadovai daug kalbėjo apie naują socialistinį 
žmogų, apie jo aukštas dorybes. Mums aiškino, kad nėra 
kyšininkavimo, o iš tikrųjų be kyšio nei namų nepataisysi, 
nei mirusio nepalaidosi, nei vaikų į aukštąsias mokyklas 
neišleisi, nei darbininkas į sanatoriją nepaklius ir t.t.

Winter duoda to naujo sovietinio žmogaus pavyz-

galėtų savo ginčus išsprę? tiesioginėmis derybomis prie 
dabartinių sąlygų. Mat, kaip žinome, ir čiang Kai-šekas 
ir Mao Tse-tungas nepajudinamai laikosi savų nusistaty
mų. ir kiekvienas jų sakosi esąs teisėtas visos Kini
jos valdovas, pirmasis neatsisakydamas atkovoti iš komu
nistų Kinijos žemyną, o antrasis — Taivvano salą.

Šios konferencijos proga buvo kelta ir kitų daugiau 
vietinės reikšmės klausimų, į kuriuos prezidentas atsa
kinėjo.

Prieš, prieš ir dar prieš

...... . A. Mozarto viena op. arija gurno. Jam prikišta, kad ris Armėnijoj kolchozo pirmininkas Sadojan nepastatęs
menkiecių d-jos rengiamus ir viena daina. P. Čaikovskio saugumui nepranešęs, kad kultūros namų, bet .sau susikalęs gražų namą. Piatigorske
koncertu^, kaip atiodo, ta, romansas, A. Foote’o Airių jo mylimos merginos broliai kažkoks Mali apgaudinedavęs sv ei damas gludus. Azei-
pati rykštė pradėjo plakti ir liaudies daina, B. Godard’o yra „kontrevoliucionieriai“. beidžane apsukrus vyras išx10 trąšų maišų vogdavęs 5.
\ asyliūnus. j Lopšinė iš op. Jocelyn, J. Ži- Nestebėtina, kad jam pakri- Kazachstane net partijos viršūnių pareigūnai sukūrę sa-

i Tuo tarpu Iz. Vasyliūnas pev^iaus Močiute širdele, kc protas ir visur vaidenasi votišką Mafiją, kurios „priežiūroje“ prapuldavo miliono 
ir dr. Vytenis Vasyliūnas. Jul. Gaidelio Klajūno mai- šnipai, kurie jį iš visų kampų rublių vertės prekės. Gruzijoj Troposjanas ir Gasparovas 

i kiek jų jėgos ir talentai pa- dos (kūrinio premjera, teks- seka. • a]gas p- premijas už didelę automobilių taisymo ar-
! kelia, savo koncertams pasi- tai Leonai do Andriekaus, Psichiatrinėje ligoninėje teię, kurios visai nebuvo. Ukrainoj ir Uzbekistane iš san- 
: rengia rūpestingai ir sąži-. kuris rečitaliu atvyko iš New jis rašo apeliaciją 'draugui deIiu be žifiios dingdavę tonomis grūdai, daržovės. Tokių

T orkoj ir J. Naujalio Oi, ne- pirmajam partijos sekreto-, • ... - tako‘būtu valima tęsti be ealo Taleiverk, motušėle (žodžiai riui“, kurioje dėsto savo gy-' Pa'5zttzl.<J s3ras3- sako. butų galima tęsti be galo. ia gi 
Maironio), Ariją ir dainą venimą. samprotavimus ir ,15 to naujo žmogaus tiervbos nieko geto neisejo. Re\o-

ningai. Jeigu tą jų darbą 
svertumėm laiku, tai tokio 
koncerto programos paren
gimas ir surepetavimas spausdinti tekstai'buvo pri-j įrodinėja savo nekaltumą, hucija buvo prieš 53 metus, o liaudies turto vagystė, už ku-
/TT-.l_____ TA__ „„nUnlin z-U-z-. -iz, -Ii™ Irir, . 1 KsUICmP VriJ 11)1 TA nOnllflICl L" Ori VOllrpip

Pastaruoju laiku JAV-se jau tikrai retai tegirdime ! 
kalbų ar demonstrantų šūkių, kur būtų teigiamai pasisa
koma UŽ ką nors. Šiandien dažniausiai ir triukšmingiau
siai tešaukiama tiktai PRIEŠ ir dar kartą PRIEŠ. Dalis 
spaudos ir radijo varo agitaciją aplamai prieš vyriausy
bės užsienio ir vidaus politiką, atskirai demonstruojama 
prieš Vietnamo karą, šaukiama prieš žygius į Kambodiją 
ir Laosą, prieš Šiaurės Vietnamo bombardavimą, prieš 
vietnamizaciją, o viduje — prieš Pentagoną, prieš gyny
binių priešraketinių raketų statybą, prieš greitesnio už 
garsą lėktuvo gaminimą ir dar daug kitų prieš.

t (Beethoveno, Dvaržako ir 
į Gaidelio sonatos), kokią jie 
atliko š. m. kovo mėn. kon-' rimai į anglų kalbą,
certe, reikalauja beveik iš
tisų metų intensyvaus darbo. 
Nemaža darbo įdėta, nema
žai laiko paaukota ir Vedec
kaitės — Vasvliūnų rečitalį 
rengiant. Ir. kas itin pabrėž-

jungti prie rečitalio progra- j Vienoje vietoje jis klausia: j rią gresia mirties bausmė, yra taip paplitusi, kad reikėjo 
mos, duoti jų proziniai ver- „Kas nutiks tokiems kaip' Įsteigti net specialią policiją, kuri kovotų su ja, su speku- 

aš, nekaltai persekiojamiem, Racija ir parazitizmu.
prie^pask’itlnlo ' Winter raš0-katl gyvenimas verčia žmogų pasirūpinti
žmogus ir'tauta fali darytį i tu0> ko jam darbininku ir valstiečių valstybė negali duoti, 
jeigu viršūnėse nėra teisy-j Maskvos Gorkio fabriko darbininkai tol vogė auto-

. Reta ir nauja tame kon
certe buvo tai, kad visi mu
zikos kūriniai buvo atlieka
mi trio: dainininkės —Auš
ra Vedeckaitė-Riegle, smui
kininko — Iz. Vasyliūnas,

tina, Vasyliūnų muzikiniai; fortepiono — Vyt. M. Vasy- 
renginiai visada turi tikslą, | liūnas. Ausys ' retai kada 
turi idėja: kai tėvo ir sūnaus Į žmogų apgauna, o jose liko 
koncertai da\ė šiokį tokį jSpūdis, kad nelengva reči-

bės, o visą galią savo ranko
se sužėbę velniai, kurie jos 
nenori paleisti, o tautai vis 
pasakoja: 'Mes jus nuvesi- 
me į rojų ir padarysime an
gelais !‘ Tačiau jie elgiasi ir

Na. o šiomis dienomis pasigirdo dar vienas garsus 
prie š. Jis nukreiptas prieš vidaus saugumu besirūpi
nančią F.B.I įstaigą ir ypač prieš jos direktorių Edgar 
Hooverį. Paskutinįjį prieš daugiausia ėmė šaukti kai
kurie prezidentiniai kandidatai ir kongresmanai. Mat, 
esą. F.B.I nuklausanti jų pasikalbėjimus, renkanti net 
apie „iškilius piliečius“ žinias, šnipinėjant! „garbinguo
sius“. Taigi JAV-bės jau esančios „policinė valstybė"...

Prezidentas, gindamas E. Hooverį. šiems kritikams 
pasiūlė pagyventi tikroje policinėje valstybėje, nes tik 
tada jie suprasią tiesa ir pamatysią skirtumą tarp poli-' 
cinės santvarkos ir demokratijos. '

oelną. ta pelną jie paskyrė 
rietuvių kompozitorių kame
rinės muzikos kūriniams 
leisti (išleista net keletas są
siuviniu), kai dabar ju kon
certai jau nuostolius krau
na, jie vistiek įsitikinę lai
kosi tikslo — propaguoti 
erarsmti lietuvių kamerinę 
muzika, kurios nei mes per
daug turime, nei jos kelio į 
platesni pasauli dar nesame 
pralaužę. Tikslai gražūs, 
koncertu meninis lygis iški
lus ir rimtas, atrodo, dar 
nesunku .būtų suglausti gre-

mobilio dalis, kol iš jų namie galėjo susimontuoti auto
mobilį. Mokyklose vaikai taip pat ima, kas į ranką pakliū
va. Vienas jų, paklaustas, kodėl taip daro, atsakė: „Tėvas 
iš fabriko taip pat vis ką nors pasiima“.

Spaudoje buvo reikštas pasipiktinimas, kad univer- 
Galtaiin nrnorflma hnvn riin^ žmones spaudžia taip, kad; ritėtuose už studento priėmimą imama 500 rubliu, 

tingai ū-ijMlės parengta ir su-Įiš. P^an^ų teišeina todėl, pav.. Maskvos medicinos institute darbininkų ir
repetuota, atlikta švariai. viena velniava • valstiečių vaikų tėra tik 28%, o Maskvos konservatorijoje

Žiūrovas — tik jos profesorių ir jų draugų bei pažįstamų vaikai.
epetuota 

muzikaliai, be jokių sutriki
mų.

i tas ir saviems idealistams

O mūsų palydovė Svetlana, rašo Winter, mums aiš
kino, kad Sovietijoje nėra korupcijos.

Nuo to laiko jie ją vadina Sovietlana.
Vakarietišką eilutę dėvįs Leningrado ekonomikos 

instituto profesorius Čerkasovas pasakojo apie sovietinio 
ekonomikos plano privalumus ir rūkė vakarietiškas ciga
retes. Maskvos kalėjime sėdi drg. Pokrovskis, kuris dvejus 
metus ieškojo mašinai dalies ir, jos negavęs, pasivogė.

Vieną vakarą Winter aplankęs jaunus sovietinius 
žmones. Jų bute ant sienų visa kolekcija vakarietiškų ciga
rečių dėžučių. Apie Vakarus'jie kalba, kaip krikščionys 
apie rojų. Jų bute brangiausias daiktas — amerikoniškos 
”bytų“ muzikos plokštelė, kurią jie nepaliauja groję. Jie 
prašo mus papasakoti apie Vakarus,‘jie klausia apie šve
dišką ir jugoslavišką socializmą ir apie Willy Brandtą. 
Jie klausinėja, ar Vakaruose tikrai yra tokia laisvė, nėra

CEILONE SOVIETAI 

SUSIKERTA SU KINAIS

Ceilone Mao Tse-tungo 
krypties komunistų sukilė
liai nori nuversti moters Si- 
rimavo Bandaranaike vado
vaujamą vyriausybę, Mask
va atsiuntė Ceilono vyriau
sybei lėktuvų ir helikopterių 
sukilėliams malšinti. Vadi
nasi, Kremliaus komunistai 
čia stoja prieš Kinijos Mao 

koncerto stilium,1 Tse-tungo komunistus, 
kur dainininkas save „pa-i Už tą pagalbą Maskva ga- 
miršta“, jis į klauusytojus f vo teisę Ceilone įrengti lėk- 
beria tik tai. ką mato pen- tuvų bazę. Keleivis jau rašė.1 
kiose gaidų linijose (aišku, kad Orionui bus daug sun-

Taip jau beveik visada 
būna — dainavimas tokiuo
se ansambliuose pirmauja. 
Ir šiame rečitaly pirmuoju 
smuiku „grojo“ dainininkė 
Aušra Vedeckaitė-Riegle. Ji 
turi komerinio pobūdžio ly
rinį sopraną, balsą valdo 
grakščiai ir lengvai, dainuo
ja muzikaliai. Tačiau šiame 
koncerte ji buvo toji, kuri

žinoma, kaikurie šitų PRIEŠ savo pamušale turi už-' ,pa.dėtl:1 .dej’a’ tas j mus apdovanojo vokiško ka-
. - • -i • kaip "iltinė, iau ne nuo šian-slepųir sayųjįLŽ. Regis, jie norėtų stovėti uzkomumstų dk' mus piauna ir mūsu 

laimėjimą \ įeiname, uz sovietų pranašesni apsigmklavi- žmoniŲ pasirvfimus lyg šal
mą, už JAV-bių karinių pajėgų susilpnėjimą ir pagaliau tu vandeniu užlieja, 
už komunistų agentų šnipinėjimo laisvę, už anarchiją ir žtaj kaJ koVQ mėn

mennio

i evoliuciją, kad būtų galima pakelti taurę už draugą Le- Vasyliūnai savo Sonatų kon- pasitaiko ir papildomų lini- kiau sovietų nusikratyti, nei tokios partijos, kuri viską komanduoja. Ar Vakarų žmo- 
nir.ą ar tėvą ir mokytoją Mao Tse-tungą... cert*ą pakartojo New Yorke, j jų). Mes esame įpratę ir jus prisiprašyti. nės supranta, kokie jie yra laimingi.
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KAI SKAITO KAM,

TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kalėjo, bet Lietuvos 

neišsižadėjo
Š. m. balandžio 7 d. To-į 

ronto lietuviai neteko veik
laus bendruomenės nario,

Kanadoje jis buvo apgy
vendintas YVinnipege. Tuo 
metu pasaulis smuko i gilią

WORCESTER, MASS

J. Svikla įamžintas 

Lietuviu Fonde

Velioniui Juliui Sviklai 
Lietuvių Fonde Įamžinti au- 

' kojo:
' Jakubaičiai 
liai — $20.

$25. Vaške-

KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

švelnaus žmogaus, tauraus ekonominę kiizę. kuri labai 
lietuvio Jono Novogrodskio. sunkiai palietė ir Kanadą.

Naujam imigrantui buvo y- 
Velionis gimė 1902 m, patingai sunku. Darbo pasi- 

gruodžio 14 d. Žaiginio k., rinkti negalėjo, reikėjo dirb- 
Šiluvos valsčiuje, Raseinių ti tai, ką rado.. Ir Jonui tekteko

dirbti sunkius darbus Kana
dos miškuose, geležinkelių 
ir sauskelių tiesime.. Bet ir 
sunkaus darbo išvargintas 
Jonas nepalūžo. Po sunkiu 

dviem broliais buvo paliktas fi2inio darbo valandų iis ak- 
pas močiutę Žaiginyje. Tė- tyviai dirbo Winninego lie- 
vai planavo, uždirbę kelio- tuvi pašalpinėj i/kultūros 
nei reikalingų lesų, tuojau draugijose, czsiiro ir rJs

apskrityje, žemės ūkio dar
bininko šeimoje. Ekonomi
nių sunkumų spaudžiami, jo 
tėvai prieš pat I D. karą iš
važiavo i JAV. Jonas su dar

juos pas save pasiimti, ta
čiau greitai ir nelauktai pra
sidėjęs karas jų planus su
ardė.

Jonui ir dviem broliam te
ko našlaičių — žemės ūkio 
darbininkų likimas. Jaunam 
Jonukui jis buvo sunkus, nes 
jo kūnas nebuvo nei stam
bus. nei stiprus. Tačiau ta
me smulkiame kūne buvo
stipri dvasia, siekianti žino
jimo. Būdams našlaičio var-

skaitė ir platino 
Amerikos lietuvių ir nepri
klausomos Lietuvos spaudą, 
'..oje bendradarbiavo. Nuola
tiniu bendradarbiu buvo 
„Naujienose“ ir "Keleivy“.

Po dešimties metų Winni- 
pero lietuvių kolonija jo 
veiklai buvo permaža. Dėl to 
1939 m. Jonas persikelia i 
Torontą, kur daugiau lietu- 
vių, kur gyvesnė jų veikla.

Sovietų Sąjungai 1940 m.

Po $10: S. Šurkus, P. Mo
lis. A. Parulis, Mačiai, J. i 
Vizbaras, S. Kleinas, S. ir M. 
Vydūnai, Brantai ir J. Sajo- 
nas.

Po $5: Pr. Kupstas, J. j 
Mackeliūnas, P. • Opoekevi- j 
čius, V. Rodzevičius, Gėd-J 
mintai, J. Naikelis, V. ir M.! 
Labrilai, A. ir B. Pridotkai,; 
D. ir V. Domantai. Matuliai, į 
Ch. Grigaitis. E. Meilus. A. Į 
Zenkus, J. Plesevičius, J. ir j 
A. Alvtai, J. ir O. Tarailos.Į 
P. ir Š. Simanauskai, P. Glo-17 I
dienė, ir A. Urbonas.

J
F. Keršis — $3.

Po $2: A. Mateika, Staš-j 
kienė, Kilmonienė ir Kava-! 
liauskai. K. Ziurlis $1. Su-' 
dėta smulkiais $2.

Viso labo surinkta $244. ;

I)r. Paul Gordon, Chicagos 
Įskiepijęs pelei isoprinosine

universiteto laboratorijoje 
vaistą, per 21 valandas ją

išgydė nuo slogos. Ta vaistas būsiąs veiksmingas ir gy
dant virusines ligas, pav.. influeneą.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
ge, jis sugebėjo užbaigti Ši- j okupavus Lietuvą. Kanados 
luvos pradžios mokyklą ir į lietuvių kolonija pasiskirstė 
Žaiginio dviklasę (gal at
virkščiai? Kel. red.). Tais
laikais Lietuvos našlaičiuiĮ 
berniukui tai buvo didelis j 
laimėjimas. Po karo atsista- i 
čiusios nepriklausomos Lie- ■

1 dvi sroves: i tuos. Kurie pri
tarė Lietuvos okupacija? ir 
sukomunistinimui, ir tuos, 
kurie- nepriklausomos valsty
bės praradimą laikė di
džiausia lietuviu tautos ne
laime. Nauiai i Torontą at-tuvos kariuomenėje Jonas .

jau dirba raštinėj ir plunks- V.vkęs Jonas nesuabejoda- 
ra sau pelno duoną. i mas stojo į socialdemokratų

! eiles ir visomis savo išgalė- 
Užbaigęs karo tarnybą, j mis dirbo su tais, kurie Jyan- 

Jonas laikinai apsigyvena
pas savo vyresnįjį brolį Lie
tuvos kariuomenės savanorį- 
kūrėją, kuris kūrėsi pagal 
žemės reformą gautame ū- 
kelyje. Ten jis kirto mišką, 
statė trobesius ir dirbo įvai-
rius žemės ūkio darbus. Jis 
neužmiršo sunkios Lietuvos 
žemės ūkio darbininko da
lios ir ieškojo būdų jai page
rinti. Dėl to jis stojo į Lie
tuvos socialdemokratų eiles 
ir buvo veiklus narys. For
malaus mokslo neturėdamas 
progos įsigyti, jis lavinasi
daug skaitydamas ir akty
viai dalyvaudamas Kultūros 
Švietimo Draugijoje. Tačiau 
jo, kaip ir daugelio jo bend
raminčių, veikla nebuvo tin
kamai suprasta ir įvertinta 
to laiko Lietuvos visuome
nės, ypač vyriausybės. Dar
bininkų judėjimas ir reika-

gino nenriklausomą Lietu
vą. Jis aktyviai propagavo 
nepriklausomos Lietuvos 
svarbą lietuviu susirinki
muose ir Amerikos lietuvių 
spaudoje. Tuo pat metu jis 
įstojo į Susivienijimą Lietu
vių Amerikoįe, kad stiprio
je patriotinėje organizacijo
je galėtų paremti lietuvių 
tautą nepriklausomybės sie
kimuose. ,

Po II D. karo atvykus Ka- 
radon nuo sovietinio oku
panto pabėgusiems lietu
viams, Jonas buvo vienas 
tų. kurie su išskėstomis ran
komis juos sutiko. Jis juos 
rėmė ir kaikuriems padėjo 
į šį kraštą atvykti. Jis kvie-j 
tė naujuosius ateivius į esą-, 
mas organizacijas ir su jais 
jungėsi bendrame darbe. I- 
sisteigus Toronto Lietuvių, 
Bendruomenei, Lietuviu Na-

lavimai geresnės buities bu
vo palaikyti priešvalstybiniu į iu aktyvus narys ir bendra- 
reiškiniu. To meto oficialio- j darbis.
mis pažiūromis pats žodisI
„socialistas“ buvo baisokas Į Naujuju .ąteiviu tar.ne lis! 
ir beveik tolygus keiksmą-i nutiko Lydiia. su kuria su-Į 
žodžiui. Tokių nuotaiku ita- darė pavyzdingą lietuviška j 
koje Jonas pateko į sunku- šeima Ir užaugino lietuviukai 
mus ir net apie metus buvo nusiteikusius — sūnų ir dūk- J 
uždarytas kalėjime, bet vy-. ra. Mirminege paliko Yo jau- 
riausio tribunolo buvo ištei-< nesnvsis brolis, o JAV

marn*. „Paramai**, iis buvo

sintas.

Iš kalėjimo paleistam Jo
nui pragyvenimo šaltiniai 
dar labiau sumažėjo. Be to, 
policija ir dabar jam neda
vė ramybės. Buvo pasiūlyta 
emigruoti ir pagrasinta ad
ministracine Varnių sto vyk
ios bausme. Dėl to 1929 m. 
rugsėjo mėn. Jonas su savo 
jaunesniuoju broliu išvažia
vo į Kanadą.

brolis ir sesuo. Visi jie nete
ko mielo vvro. tėvo. brolio. į 
Jo bičiuliai reteko gero 
draugo, o visi kiti Toronto 
lietuviai—švelnaus įr darbš
taus žmogaus, kuris drąsiai 
gindavo savo nuomonę, bet 
tain švelniai kad nieko neį
žeistų, kad nieko neužgautu.

J.S.
(„Tėviškės žiburiai“ 

1971.4.22)

CLEVELAND, OHIO Į HARTFORD, CONN.
į

i |
Nauja SLA 14 kp. valdyba Pavasario meniniai renginiai

i f
Kelerius metus buvo per- Mūsų broliai ir sesės Lie- 

renkama vis ta pati valdyba,‘ tuvoje, pavasariui išaušus, 
bet šiemet taip padaryti ne- vyturėliui sučiulbėjus, gand- 
bebuvo galima, nes iždo glo- į rui iš tolimos Afrikos, kur 

‘bėjas Eduardas Variakojis > jis praleido žiemą, paskri- 
| išsikelia Į Floridą, o iždo dus, laukia gegutės kukavi- 
; globėja Margareta Jonienė. mo. Mes, Hartfordo lietu- 
' — i Arizoną ir sekretorė J viai, pavasari sulauksime 
‘ Marija Trainauskaitė atsi- į taip pat visokių pramogų, 
j sakė iš pareigų dėl įsiparei- į Čia, teisybė, negirdėsime 
igojimų kitose organizaeijo- i raibosios gegutės kukavimo, 
: se. nei vyturėlio čiulbėjimo, nes

tokių paukščių čia nėra. bet 
i Balandžio 5 d. buvo kuo- jau girdėjome muz. J. Pet- 
! pos visuotinis susirinkimas,' kaičio vadovaujamo Aido 
kuris išrinko šitokią valdy- j choro gražų koncertą ir ti- 

Į bą: pirm. Alfonsas Braziu-1 kimės gegužės 22 d. koncer- 
lis, vicepirm. Stasys Lazdi-* to. kurio programa atliks iš 

; nis, sekr. Jonas Daugėla iž-; Montrealio atvykęs jauni- 
‘ din. Aleksas Johansonas, fi- mas. Tai bus Montrealio 
i nansų sekr. Juzė Polterienė, j jaunimo lietuvių tautinių šo- 
! Feliksas Baranauskas ir Ka- kių sambūrio Gintaras kon

certas. Hartforde jie pasiro
dys pirmą kartą. Jie šoka, 
dainuoja ir groja. Jų orkest
ras yra pakviestas groti ki
tais metais Chicagoje ivvks- 
tančioje ketvirtoje JAV ir 
Kanados lietuvių tautinių 
šokių šventėje.

! zys Karpius.Įį
Nutarta vasarą surengti 

gegužinę, o spalio mėnesį 
didesnės apimties renginį su 

| menine programa. Jame bus 
' paminėta kuopos 70 metų
• ukaktis.

I Čiurlionio ansamblio ke- 
• lionei į Pietų Ameriką išlai-

Nėra abejonės, kad jų me
nu pasigrožėti ateis ne tik

doms sumokėti paskirta $20. į vietos lietuviai, bet ir kaimy
nai iš New Britaino, Ne\vVelionio našlė ir sūnūs 

Alius ir Vytas prašė mane 
per Kelei vį padėkoti visiems 
aukojusiems, atsiuntusiems
gėlių, užprašiusiems mišias, Adv. Albertui Ošlapui ba- lapų šeimos draugų. Queens nariams pagerbti, 
dalyvavusiems šermenyse ir lahdžio 17 sukako 75 metai L. Bendruomenės valdybos: 
laidotuvėse, žodžiu ar laiš- amžiaus. Sukaktuvininkas vardu jos pirmininkui ati
kais pareiškusiems užuojau- nuo pat atvykimo į šį kraštą, tinkamą adresą įteikė inž. J.

nuo 1949 m. pabaigos, gvve- Zabielskis ir A. Milaševi-.
na New Yorko mieste ir yra čius, o prie jų gražių linkėji- Į Lietuviams daug gelbstin- J tas naujas kasininkas Juo- 
uoliai įsijungęs į lietuvišką- mų jungėsi visi dalyviai, pa- tįs dr. Alfonsas Martus jų zas Žukas, jaunas vyras, ei- 
ją veiklą. Nuo 1951 m. jis keldami taures ir sugiedoda- patogumui atidarė antrą ka-; lę metų dirbąs žymioje G.

Gegužės 3 d. Lithuanian 
i Village patalpoj buvo vaišės 

Albertui Ošlapui 75 metai visa eilė kitų garbingų visuo- iš valdybos pasitraukusiems 
menininkų ir asmeninių Oš- , ir kuopai nusipelniusiems

tą ir paguodą.
J. Krasinskas

PROF. IGNAS KONČIUS 

JAU GALI STOVĖTI
Sandaros kuopos valdybo- mi Ilgiausiu metų 
je ir Nevv Y’orko Lietuvių 
Taryboje, kur pakaitomis te-,

Praeitą savaitę Putname beeina valdybos pirmininko 
lankėsi Peliksas Zaleckas su arba pirmininko pavaduoto- 
Aleksandru Čapliku. Ta jo pareigas. Jis dalyvauja 
proga jie užsuko ir Matulai- Lietuvių Teisininkų draugi- 
čio namuose gyvenančio ioje. 126 ALS kuopos Nevv
prof.
kyli.

Igno Končiaus aplan-

Profesorius, kuris po puo
limo ir kitų negalių buvo ge
rokai pasilpęs. dabar jau ga
li pats pastovėti. Jį aplan
kiusiems jis papasakojo ir 
linksmesnių savo gyvenimo 
įvykių, o visiems savo'-se
niems bičiuliams ir jį atsi
menantiems siūnčia nuošir
džių sveikiniiitų. įI

i

„GINTARAS“ KELIAUJA!

FO J. A. VALSTIJAS

Montrealyje yra sukurtas 
šaunus jaunimo sambūris 
„Gintaras“. Jame yra per 50 į 
jaunuolių. Jo vadovas —j 
Zigmas Lapinas.

Yorke valdyboje ir L.V.L. 
N.Y. kuopos vadovybėje.

Lietuviu bendruomeniniu 
darbu adv. A. Ošlapas do
mėjosi nuo pat tos idėjos už
uomazgos Tiubingene. Vo- 
kietijoie. Jau eilė metų jis 
yra aktyvus ALB Queens 
apylinkės pirmininkas, su 
jos nariais palaiko nuošir
džius ryšius per dažnus ir 
kultūrine programa paįvai
rintus visuotinius susirinki
mus." "
saros sezono metu beveik 
kasmet ivyksta ir Ošlapu va- 
°ar.ietė:e, Mastic Beach. L. 
T., vaišingos šeimininkės 
Gšlapienės globoje).

jsp.

EROOKLYN, N.Y.

M. Buika sveiksta

Ilgametis Keleivio skaity
tojas M. Buika, gyvenęs 312 
Palmeto gt., buvo sunkiai su
sirgęs, gulėjo ligoninėje, kur 
jam buvo padalyta operaci
ja. Dabar ligonis sveiksta.

Linkime greičiau 
jėgas.

Rcmuvoi galima 
„Minti“

atgauti

gauti

Romuvos knygyne, 8420

Dr. A. Martaus antrasis 

kabinetas

Haveno, Waterburio ir kt.

Netekome reikalingu vyrų

Mūsų klubas neteko ilgus 
metus globojusio jo kasą 
Antano Ambrazo, kuris mirė 
balandžio 12 d. Jo vieton 
balandžio 18 d. buvo išrink-

binetą rytiniame priemiesty- į Fox firmoje, 
je — 848 E. 185 St. Ten jis!
priiminės ligonius nuo 4:30 
iki 8:00 vai. vakaro, išsky
rus trečiadienius.

Sveikinu P. Brazaitį

Povilas Brazaitis, peršo- ( 
kęs 85 m. sukaktį, nuo jau-1 
nystės veiklus visuomeninin-j 
kas, kovotojas prieš rusišką-' 
jį kolonializmą, visų gerų 
lietuviškų darbų rėmėjas,, 
paslaugus draugas, ir man•

SLA kuopa neteko fin. 
sekretoriaus Jono Dikinio, 
kuris ilgiau nei 10 metų 
tvarkė kuopos finansus.

Abu mirė nuo širdies prie- 
! puolio.
i V. M. K.

PETERSBURG, FLA. 

Pietūs lietuvių klube

Dažnai tenka skaityti ir
yra ištiesęs pagalbos ranką, Keleivy apie St. Petersbur- 
kai prieš kelerius metus, at- go Lietuvių klubą, jo darbš- 
vykęs į JAV, lankiausi Bos- čius-šeimininkus. Pasitaikius 

; tone. ; užklysti į šitą padangę, nu-
, ! tariau savo akimis tą klubą

Sveikinu drg. Povilą ir pamatyti, jo skelbtuose At-T ti m M i f* o Avp H o v o įJdliid' L^y Lly JU I ULLIO^v^ JA L“J ... : linkiu jam geros sveikatos velykio pietuose dalyvauti.
f r o įmo rroizri L'o tilt i > I * 1 *(Tokie susirinkimai va- ne’ Sa^ma &aut* ką tik isė-; dar iig^ metUs.

A. Ošlapa< vra per eilę 
įmetu nepanrastai daug pa- 
į stangų dėles, siekdamas 

Sambūrio nariai šoka, dai-j kiek gab'nt daugiau lėšų su- 
nuoja ir groja lietuvių liau-įkelti Vliko darbams, būda- 
dies muzikos instrumentais t mas daum'au neį 10 metu TE
— birbynėmis, skudučiais, į valdybos narys ir 6 metus 
vamzdeliais. įvairių rūšių i jos reikalų tvarkytojas, 
kanklėmis, rageliais, ilgais

us: žurnalą 
‘$2.ra

!a „Minti“ Jo kai-i

STATYS PAMINKLĄ 

J. SROLIAI

A. Plavičius

ŽUVO GEN. KONSULO 

DAUŽVARDŽIO SŪNUS

į Balandžio 25 d. vakare, 
i siaučiant didelei sniego pū- 

Chicagoje yra sudarytas' gai Sheyenne, Wyo., nusi- 
komitetas paminklui ant leidžiant trasportiniam lėk- 
kompozitoriaus, instrumen-į tuvui, žuvo pulk. Įeit. Fabi- 
talinės muzikos kūrėjo, liau-į jonas Daužvardis, Lietuvos 
dies dainų linkėjo, muziko-' generalinio konsulo Chica- 
logo Juozo Strolios kapo Šv.! goję dr. Petro Daužvardžio
Kazimiero kapinėse pasta- sūnus, ir dar 4 lakūnai.

Sukaktuvininkui ir tėvui tyū- * _ _
Komitetas prašo velionio Lėktuvas grizo is Colora-

. T i___ __________progą jį pa- J. Strolios gerbėjus aukoti do Springs, nuvežęs 15-ka-
tuos Rochesteiy Sv. Junš10j sveikinti jo sūnūs dr. Rai- paminklo statybos išlaidoms io aviacijos mokyklos moki- 
paiapijos saleje, kui juos mundas jr jp2. Algimantas padengti ir aukas siųsti Chi- r^-

beržiniais trimitais ir kt.
„ , .. . j pagerbti bei svečiams ir bi-

- į Gegužes 8 d. jis koncer- čiuI;ams su.eikti r j.

Kelio buvo apie 50 mylių, 
be to, neturėjome tikslaus 
adreso, todėl išvažiavome 
gerokai iš anksto. Teko pa
klaidžioti, ir į klubą pateko
me. kai pietūs buvo jau pa
sibaigę. Bet mes buvome so
čiai pamaitinti, pasiklausė
me muzikos. Išgirdus sukti
nio garsus, mintys nuskrido 
į praeitį, i Lietuvą, kada vi
si tą šokį šokome.

Klubas gražus, naujai at
remontuotas. lietuviškomis 
spalvomis išdažytas. Malo
nu būtu vėl kada nors čia 
apsilankyti.

Luckienė

pakvietė skautų organizaci
ja.

su žmona EI yra surengė tė- cago Savings & Loan Assn.
Į vų namuose labai jaukų po- banko sąskaiton Nr. 61961-9 

Gegužės 22 d. „Gintaras“'kyli. Jubiliato pasveikinti adresu: 6245 So. YVestem 
lankysis Hartforde, o kitą'susirinko apie 10 asmenų, jų Avė.. Chicagc, III. 60636. 
dieną, gegužės 23 d., jį pa- tarpe Tautos Fondo pirmi- Komitetą sudaro pirm. 
sikvietė Bostono Lietuvių ninkas prel. J. Balkūnas, dr. Donatas Bielskus (6559 So. 
Bendruomenė. Čia jo kon- L. Griniūtė - šmulkštierė ir Richmond, Chicago, III. 
certas bus So. Bostono Lie- adv. L. Šmulkštys, Sofija ir 60629), vicepirm. Stasė Pe- 
tuvių Piliečių dr-jos salėje dr. D. Jasaičiai, M. Galdi- tersonienė, ižd. Irena Smie- 
3 vai. po pietų. kienė, dr. A. Geldnerienė ir J liauskienė.

i -iiiii , -iit

Pulk. Įeit. F. Daužvardis 
neseniai buvo grįžęs iš Viet
namo ir buvo gavęs naują 
paskyrimą į Okinavvą. Jis 
paliko žmoną ir 3 mažame
čius vaikus.

Žuvusiojo šeimai ir jo tė
vams reiškiame gilią užuo
jautą. [

AMERIKOS LIETUVIU 

TARYBOS NAUJAS 

ADRESAS: 

Cihcago, III. 60629. 

2606 West 63rd Street, 

Tel. 778^6900 ir 778-6901

’U y,<



Nr. 18,1971 m. gegužės 4 d.

KAZYS ŠKIRPA

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Pasipriešinimo kovos 
iniciatyva

Lietuvos studentija

Okup. Lietuvos studentai

Premijos žurnalistams

Žurnalistų s-ga V. Micke-
— kaip jie pasiskirstę tauty-į vieiaus - Kapsuko premijas 

pripažino šiems žurnalis
tams: "Mūsų Gamtos“ žur
nalo .vyr. redaktoriui Riman
tui Budriui už kelionių apy
braižų knygas apie Sovietų 
Sąjungą, "Tiesos“ skyriaus 
redaktoriui Vytautui Minio
tui už publicistinius straips
nius, Vilniaus televizijos 
žurnalistui Kazimierui Mus- 
nickui už filmuotas apybrai
žas, “Literatūros ir Meno“ 
savaitraščio skyriaus vedė
jui Romui Sadauskui už 
publicistinius straipsnius.

Lietuva gaus 3.000 

automobilių

bėmis — apie tai Įdomių 
duomenų pateikia Vilniuje 
1969 m. išleistos "Istorijos“ 
10-tasis tomas. Tie duome
nys liečia studentus ligi 1969 
metu. Įskaitant ir 1968-1969 
mokslo metus.

/
Akademiniais 1968-69 m., 

pagal Vilniaus duomenis, 
Lietuvoje studijavo 54.261 
studentas. Pagal tautybes 
vaizdas buvo toks: lietuvių 
— 81.9G (iš viso 44,440 
studentu), rusu 1O,1G£ (5, 
480). žydu — 3.6G (1.953), 
lenkų — 2.1G (1,140). uk
rainiečių— 0.8G (433), gu
dų— 0.7G (380), latvių— 
0.3' '< (163) ir studentų kitų 
tautybių —0.5'< (272).

Palyginus su 1959 m. gy
ventojų surašymu, lietuvių, 
rusų, žydų ir ukrainiečių stu
dentų skaičius didesnis už tų 
tautybių gyventojų nuošim
ti, tuo tarpu mažesnis, paly
ginus su gyventojų surašymo 
duomenimis, yra lenkų, gu
dų ir kitų tautybių studentų 
skaičius.

Kaip keitėsi paskirų tau
tybių studentų skaičius per 
pastaruosius 20 metų, gali 
liudyti kažkurie statistiniai 
duomenys. Jie liudija, kad 
lietuvių studentų skaičius, 
palyginus su kitais, pasto
viai mažėja.

Taigi, tarp 1959-50 ir 
1968-69 metų -laikotarpy 
Lietuvoje bendras studentų 
skaičius nuo 11,335 pakilo 
iki 54.261. arba padidėjo 4.8 
karto. Lenkų tautybės stu
dentų skaičius betgi padidė
jo 12.6 kartų, žydų — 9 kar
tus, rusų bei kitų tautybių — 
6.7 ir 6.3 kaltus.

Tuo tarnu lietuviu studen-A
tų skaičius liko žemiau vi
durkio. Bendras jų skaičius 
padidėjo vos 4.5 karto ir iš 
buvusių prieš 20 metų 9,918 
studentų pasiekė 44,440.

Kaip smunka lietuvių stu
dentų skaičius, liudija pa
skirų mokslo metų duome
nys. Taigi. 1949-50 akade-!

Kaip žinoma, Italijos au
tomobilių bendrovė Fiat pa
statė Sovietų Sąjungoje Pa- 
volgvje automobilių fabriką. 
Jis jau pradėjo veikti. Iš 
pradžios per metus 
220.000 lengvųjų automobi 
lių. Jie vadinsis "Žiguli“. Iš 
jų šiemet Lietuva gausianti 
2,000. Be ju. dar būsią Į Lie
tuvą atvežta parduoti 30 
"Volgų“, 400 "Moskvičių“, 
570 "Zaporožiec-ų“.

(Tęsinys)
Taip pat būtų netiesa tvirtinti, kad, priešui braunan

tis i Lietuvą, nebebuvę kada organizuoti ir Įvykdyti gink
luotą pasipriešinimą. Tie, kam patikėtas ginklas kraštui 
ginti nuo išorinių pavojų, privalo būti tam visados pasi
rengę. tiek dieną, tiek ir naktį, kokios bebūtų momento 
aplinkybės tokiam pavojui atremti. Tame glūdi pati gink
luotų pajėgų paskirtis ir jų funkcija nepriklausomos vals
tybės gynime. Mūsų ano meto kariuomenės vadovybei ru
sų raudonosios armijos jėgų Įsiveržimas 1940 m. birželio 
15 d. i Lietuvą nesudarė jokios staigmenos, nes ta vadovy
bė jau žymiai anksčiau turėjo tikrų žinių apie sakytų jėgų 
telkimąsi ties Lietuvos rytų siena. Iš kitos pusės, Maskvos 
pikti, niekuo nepagrįsti, bet vis aštresni priekaištavimai 
Lietuvos vyriausybei nuo pat gegužės mėn. prodžios, pa
laipsniui išvystyti i akiplėšišką reikalavimą pašalinti iš 
savo pareigų vidaus reikalų ministerį Skučą ir saugumo 
departamento direktorių Povilaitį — pirštu rodyte rodė, J 
jog Sov. Rusija jau buvo pradėjusi vykdyti jos suplanuotą 
prieš Lietuvą agresiją, nė nebelaukdama įteikimo ultima
tumo Lietuvai. A. Smetonos tvirtinimas jo "Pro Memori- 
joje“, surašytoje ant Šventaičio ežero kranto po pabėgimo 
iš Lietuvos, kad "kariuomenės vadai nebuvo pateikę pla
no, kaip gintis“, yra gryniausia netiesa: planą, kaip ru
sams pasipriešinti, mūsų kariuomenės vadovybė turėjo

RAGINA MOKYTIS
VASARIO 16 GIMN.

Vasario 16 gimnazijos di
rektorius V. Natkevičius ra
gina ne tik Vokietijoj gyve
nančius tėvus siųsti savo vai
kus mokytis vienintelėje už t 
Lietuvos ribų lietuviškoje 
gimnazijoje.

Kolkas ten mokosi iš JAV 
tik 3 mokiniai: Birutė Mo
tiejūnaitė (II kl.) iš Los An
geles, Gediminas Mažeika 
(4 kl.) iš \Vashingtono ir 
Algis Avižienius (6 kl.) iš 
Chicagos. Nuo ateinančių 
mokslo metų. kurie prasidės 
rugsėjo 5 d., tas skaičius pa
didės. Direktorius ragina 
dar neapsisprendusius grei
čiau apsispręsti ir paduoti 
direktoriui prašymą, nes vie
tų berniukų bendrabutyje 
nėra daug.

Už maistą ir kambarį

Kanados lietuvių socialdemokratų vienam pradininkų ir 
vadovų /

JONUI NOVOGRODSKIUI

mirus, jo žmonai, sūnui, dukrai, broliui, seseriai ir jo 

vienminčiams gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Amerikos Lietuvių Socialdemokratu S-gos 

Centro Komitetas

ME1LOS BALKUVIENĖS ŽVILGSNIS 
J MODERNIĄJĄ SKULPTŪRĄ

Praeitas Bostono Kultu- sa kita, kas ši meną dabar 
ros Klubo susirinkimas, įvy- maitina, šios meno apraiš- 
kęs balandžio 24 d., buvo kos pavyzdžiu ekrane buvo 
skirtas modernaus memy parodytas dabar labiausiai 
klausimams panagrinėti. Su-į išgalėjusio šios srovės meni- 
sirinkimo prelegentė buvo ninko Oldenburgo kūrinys- 
jaunesniosios kartos skulp
torė Meila Balkuvienė, tu
rinti savo studiją Bostone,

nepaprastai padidinta dani 
tų pasta. Kiti panašios rūšies 
kūriniai vaizdavo taip pat

bendrabuty per mėnesį mo
kama $20, už specialias vo- . .
kiečiu kalbos pamokas $14 dalyvavusi eilėje parodų ir kolosalaus dydžio iš plasti}-
mėnesiui Pei'Kalėdų ir Ve- savo darbus dabar rodanti; kos, kartono ar kitų medžią)- menesiui, re. Kaieuų War(J.Nasse ga.| gų pagamintus natūralios 3

lerijoje. Jos paskaitos te- vaizdos daiktus, —elektros 
ma — "Žvilgsnis į moder-’ mygtukus, glaistytuvą ir kt. 
niąją skulptūrą

! tėvus. Nenorintiems keliau-

lykų atostogas ir vasaros 
metu vyresnieji mokiniai tu
ri progos pąžinti Europos,

M. Balkuviene nurodė, 
kad Pop art turi daug ryšio 

Šia proga prelegentė ne- su reklama, o skaidrėse pa- 
surasti' j° užmanymo duoti iš- teikti kūriniai aiškiai Įtiki- 

a di- 
j°s

i žvalgą, pavaizduoti vin- reikšmė, ypač Amerikoje, 
Lietuvos pasipriešinimo šūvio pasaulis tada negirdėjoj GJmnazįjos a(jreSas- giuotą jos raidos kelią. Ji kad skulptoriai, atlieję iš 

ne dėl to, kad lietuvių patriotizmas savo kraštui būtų taaa : ‘ J . i g7vu *r ^kiu žodžiu prista- gipso padidintą konservų
buvęs nepakankamai gilus, kad ryžtas sudėti didžiausias 684 Lamperiheim-Huetten- tė klausytojams dabarties dėžutę, susilaukia tarptauti- 
aukas uz savo ir krašto laisvę nebūtų buvęs prideramai feld, Litauisches Gymnasi- moderninio skulptūros meno nio garso, garbės ir pinigo, 
stiprus ar kad nebebūtų buvę laiko, kada pasipriešinimui um? w. Gerinai- 'T-u*. t,lk Pa«us kraštutinius vaiz-, Prelegentė nesileido į tų
pasirengti, juo labiau, kad mūsų kariuomenės vadovybė
nebūtų turėjusi plano nei ryžtingo bei vieningo sprendimo. nas 062560322).
Akivaizdoje grėsusiu Lietuvai mirtino pavojaus respub- Į Ruo ateinaiiCll; moksIo! Pirmiausia ji supažindino J “įkaita buvo išklausyta 
likos prezidentas A. Smetona, — kuris pagal jo paties „iety mokslo programos per- su Paclals žymiausiais da- su dideliu dėmeliu ir sukėlė
duotą, bet ne seimo tautos balsavimu pareikštą 1938 metų tvarkomos taip, kad jos be- barties skulptūros meno su-j gyvų diskusijų. Publika reiš-

sią studentų grupę- Atvažia- konstituciją vadinosi ir vyriausiuoju Lietuvos ginkluotųjų veik atitiks Amerikos high lais, jų tarpe su Alberto Gia-; kė pageidavimą pamatyti ir
vus į Olandiją, jis nutarė • pajėgų vadu.— ne tik laiku, bet ir iš viso nesiėmė reika- school programas. Baigę c°metti (šveicai-ų skulpto-; -og prelegent^s jvieilos
ten pasilikti ir paprašė su- lingu žygių toms pajėgoms pastatyti į prengties pozicijas. JAV ar Kanados, pradžios UįVs lr tapytojas) ir Henry į Ba]kuvienės kūrybos pavyz-
teikti jam politinę globą. į Priešingai, nudelsęs sprendimo priėmimą iki pat rusų mokyklos 4 skyrius priima- 'Moore (anglų skulptorius), i bet, deja, skulptorė 
Sovietų ambasados Hagoje j ultimatumo, pasitraukė naktį iš birželio 15 į 16 į užsienį, mi ii klasę. Baigę Vasario, neatėjo» inai yra. gį kartą tokios progos klubo

paruosusi, jis buvo pateiktas pačiam A. Smetonai, kaip j .rab US^ei n?n?n &UZ 1 Pas
išleis respublikos prezidentui ir vyr. ginkluotų pajėgų vadui. ’ d pač jaunesniems moki. 
nobi-Į o taip pat buvo iš anksto duotos parengiamosios direkty- ’ nfams stengiamasi surasti'

lietuvių šeimas, kur jie gale-, samį4 moderniosios skulptū- no, kokia šiuo metu yra 
• tų praleisti atostogas. ° Į {os išsivystymo istorinę ap- džiuiė reklamos jėga ir

vos kariuomenės dalių viršininkams, kaip sakytą planą 
reikėtų vykdyti, aplinkybėms to pareikalavus.

BĖGA IŠ MASKVINIO 

"ROJAUS“

Komjaunuolis Demčenka 
Dimitrijus, 24 m. amžiaus, 
specialistas propagandos sri
tyje, lydėjo Į užsienį išvyku-

i dus,. jo ekstravagantiškas meno reiškinių vertinimą, o 
j apraiškas. j ribojosi tik su jais supažindi-

pareigūnai labai stengėsi su į palikdamas tautą savo likimui. 
Demčenka pasimatyti, bet į

• 16 gimnazijos 9 klases, gau- j vie^as iš didžiausių šio simt- 
į na brandos atestatą, kuris' mečio skulptorių.

‘ Šie menininkai, nors jų; 
i kūryba jau ir nutolus nuo re- i 
j alių formų pasaulio, palygi-j 
nus su visomis naujovėmis

šis atsisakė su jais kalbėtis.
Į klausimą, kodėl jis atsisa
ko grįžti, Demčenka atsakė:

Komunizmas jau issisėmęs, gakyje su pačiu ministeriu pirmininku, arba pasidavė prie- . . .
1 šo valiai ir nevaliai, arba irgi pabėgo iš savo pareigų. Aki- . Kitų metų pradžioje } Ju- . ir keistenybėmis, kurios da

' 1 ’ vaizdoje tokio klaikaus krašto politinės vadovybės galo, P^e_ri bus Paleistat. n?az^s, bar siaučia meno centruo-
lietauviškajam patriotizmui teko ieškoti pačioje mūsų tau- i ^5 ti milionu my-! SG’ _ jaU klasikaL
toje naujų kovos vadovų, kurie nebeissibegiotų pabūgę, ui yra 164Q toJ Giacometti sudvasinta ir
priešo, bet ryžtingai atstovautų tautos laisves idealams. j jįau neĮ • m£nu|įe jįs skris a. j ištįsusių formų vaiduokliška

i pie du metus. ! skulptūra atitinka ir šių lai-
Kai tauta tik suspėjo kiek atsipeikėti nuo birželio 15 į

Faktas lieka faktu, jog lemtingu Lietuvai momentu jos; duoda teisę stoti į JAV 
aukščiausias pareigūnas neatliko savo pareigos kraštui į Kanados universitetus, 
ginti nuo išorinio pavojaus, o jo atskiri ministeriai. prie- i

ar

Iš i Australijos uostą į- 
plaukusio sovietų prekybos 
laivo pabėgo vienas jūrinin
kas.

Iš komunistų valdomos 
Rytų Vokietijos į Vakarus 
bėgdami per pastaruosius 10 
metų žuvo 86 žmonės. Ko
munistai išilgai sienos su

lankvtojams nesuteikė.
V.A.

PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai, 

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

Atsitiktiniai susitikimai, 
216 psl.. >kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

miniais metais lietuviai stu-j akaiu olrietija yna įien- 
dentai sudarė 87.5$i, 1955- m,lL mlnų' 424
56 m. 83.9' '<, pakilo 1960-61 
metais iki 88.9'-, toliau se
kė mažėjimas: 1965--66 me
tais 85.5' -, 1966-67 m. — 
83.1 G ir 1968-69 m.—81.9 
' -. Atrodo, kad pastaraisiais 
metais tas skaičius vėl mažė
ja.

dienos ją pritrenkusio dvigubo smūgio, — vadovybės su- i « 
gniužimo ir svetimų jėgų nekliudomo Įsibrovimo Į Lie
tuvą. — jos veiklesnieji elementai, nors dar ir be bendros 
vadovybės, tuojau ėmė intymiai tartis bei slaptai planuo
ti, kaip būtų galima kraštą nuo sovietinių įsibrovėlių vėl 
išvalyti pagal aną 1919 metų pavyzdį. Buvo natūralu j 
kad pirmieji tuo susirūpino buvę 1918-1920 metų Lietu- j 
vos nepriklausomybės kovų dalyviai — Lietuvos kariuo
menės kūrėjai-savanori ai. šauliai-laisvės kovotojai ir mū
sų kariai, kurie kaito iš gėdos, kad jiems nebuvo leista 

. birželio 15 d. atlikti savo šventos pareigos Lietuvai gin-
įsbėgiotų Rytų \okietijos ti. Kai dėl mūsų patriotiškojo jaunimo, išauklėto savano
ry ^entojai į \a aiu^- j riško Tėvynei pasiaukojimo dvasioje, jis stačiai nerimavo 

Siu metų pradžioje Ang- ir naudojo progas tam savo jaunų lietuviškų širdžių ryžtui 
viešai pademonstruoti sovietiškam okupantui stačiai į 
akis. Visa tai darėsi be jokio paakinimo iš viršaus ar pa- 
kurstymų iš šalies, bet natūraliai, nes tai buvo sveiko lie
tuviško patriotizmo išraiška.

(Bus daugiau)

mo bokštus, o spygliuotų 
vielų ilgis siekia net 52,000 
mylių. Berlyno mieste jie 
pastatė net mūrinę sieną, ku
ri skiria Rytų Berlyną nuo 
Vakaru Berlyno, kad tik ne

irtoje iš ten atvykusios so
vietų kultūrininkų delegaci
jos pabėgo 22 m. amžiaus 
Marija Vovčokaitė ir gavo 

55 m., per penkerius metus.; teisę čia apsigyventi.
Sovietu S-gos aukšt. mokvk-

Už Lietuvos ribų, Sovietu 
S-gos aukštosiose mokyklo
se, studiųuojančių lietuviu 
skaičius nėra žvmus: 1951-

lose mokėsi 438 Lietuvos stu
dentai (metinis vidurkis — 
87), kitame penkmetyje 
(1956-60) — 310 (arba’62 
per metus), gi 1961-67 me
tais tokių buvo jau 774 (110 
per metus).

(ELTA)

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninrirt

SLAVAI PABALTYJE

Latvijoje latviai besuda
ro tik 56.8'< visų savo kraš
to gyventojų. Ten slavų jau 
yra 925.000, arba 38.8G .

Estijoje estų yra 68.2G 
visų gyventojų, slavų —382, 
000, arba 28.2 G .

Lietuvoje lietuviai dar su
daro 80.1',. rusu via 8.6' >, 
lenkų 7.7G. Viso labo slavų 
(rusų. ukrainiečių, lenkų ir 
kt.) yra 509,000.

Taigi visur slavu skaičius 
didėja

j-sasa ' ■ /'i;.,;
ĮGRŪDO I PSICHIATRINĘ

LIGONINĘ ! “‘t J.* , .u“v.u 1T suimta ir įkišta į psichiatn
Rygoje pas Lidiją Doroni-I k£on*n?- 

ną policija rado slaptai iš
leistus Solženicino ir Amal- 
riko raštus. Už tai 1970 m. 
gruodžio 29 d. ją nuteisė 2 
metus sunkiųjų darbų kalė
jimam

Gynybos liudininkė toje 
byloje buvo poetė, prancūzų 
kalbos vertėja Maija Silma- 

i le, 46 m. amžiaus, I^atvijos

Š.rašytojų sąjungos narė 
m. vasario mėnesį ji buvo

Silmale nuo 1949 iki 1958

10 b
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas

supratimas, 80
istorijos 

nsl., kaina

kų žmogaus dvasios turini.
IGi Henrv Moore kūrvba, iš- 

plaukianti iš primityvių!
! skulptūrų įtakos, savo vidi-|
Į nės ekspresijos jėga yra to-i 
lygi Picasso menui. Jo figū-l 
rų iškreiptos formos turi ry-; 
šio su negyvojoje gamtoje^ 
regimu formų ritmu.

} 20 centų.
Prelegente, toliau savoj . 

paskaitoje skaidrėmis ir žo-j , raškai kares me
džiu aiškindama labiausiai; tu’ PSi-» kaina centų, 
išsišakojusias mūsų laikų! Juozas Stalinas, 32 psl., 
abstraktinės skulptūros ap-; kaina 25 centai, 
raiškas, ypač atkreipė dė-į žakirio mūšis, parašė dr. 
mesi į vadinamąjį Pop Art. Į Daugirdaitė - Sruogienė, 24 

! psl., kaina 50 centų.
medžiagąŠi meno srovė 

savo kūrybai susiranda žmo
nėse, vietovėse ir daiktuose,

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

kurie iš karto yra atpažįsta- centų, 
mi, nepataikaujantieji nusi-‘ Demokratinio socializmo 
stovėjusiam skoniui, satyriš-j pradai, (S Kairio Įvadas), 
ki ir šiuolaikiniai. Čia daili-Į 64 psl.. kaina 50 centų, 
ninkas savo kūrybai gali pa-; _ ,
naudoti kiekvieną daiktą,' /T*av° kebas į sociauzmą, 

(Leono Bliumo), 3o psl., 
centai.

pav., konservų dėžutę, elekt-' kaina 25i ..... . ,------------------- --------- ros mvgtuka, durti rankena,Hamut daXUX‘vSa euž Viri“G ChambCT,ain' j padvėsusia arklio kaulą, -j Socir’izmo teorija,
.? •• ' m. amžiaus. < pėdu ir 1 colio , jr Įtikinti, kad tai yra gražūs Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

nepagei aujamų figio krepSinio čempionas, apa-; daiktai. Tie daiktai ir yravaldžiai
Cvl.

Socialdemokratija ir kopi ancūzų įašytojų kūrinių ^joje bUVes sunkaus svorio bok-
įsvertima ■ . -- so čempionas ( assius ( lav. 25

Reiškia. ir Pabaltijo rašy- m. amž.. 6 pėdu 3 coliu ūgio.
tojus sovietai jau "gydo“ Ju atstovai planuoja rungtynes produktas Amerikai, kuri Atskirai sudėjus, jų kaina 
nuo erezijų tais pačiais me- Houstone. Tex. Abu gautu po i išvystė konvejerius, sukurt $3,05. bet visos kurtu par- 
todais. kaip ir savuosius miliroia doleriu kartūnus, superherojus ir vi- duodamos už $2. __

dabarties mūsų meno žodis>ų menu z-uvii. mUr,izrnas (K. Kauskio), 47
o. .♦ .. a ... 'psl., kaina 25 centaiPop art — ypač natūralūs 1 ’

i
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Pasikalbėjimas
sa Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

reikėtų gerokai pakratyti 
Baltuosius Kūmus Washing- 
tone. Tikrieji kaltininkai ~y-į 
ra tie, kurie užkūrė Vietna
mo pragarų, tėve.

* į — Tai tu rokuoji. kad mu- 
i du nekalti?

— Ne, mudu nekalti. Ir 
' negalima kaltinti visuome-

LIETUVOS KONSULATO 

IEŠKOMI

Aleksa. Olesius, jo žmona 
Elzbieta ir jų vaikai Anta
nas, Vincas ir Marija.

Braželis, Juozas, atvykęs 
Į JAV 1 $>49-50 m., apsigyve-

MICHIGANE DAUG 

VILIONIŲ

Michigano valstija daug 
ką vilioja visais metų lai
kais. Žiemą žmonės čia at-l 
vyksta paslidinėti slidėmis’ 
ar baltą sniego patalą parai
žyti motorinėmis sniego ro
gėmis, o vasarą atkeliauja' 

. .. , pavasaroti, šioje Didžiųjų e-'
rui pritaria, ir garsioji Niu- jadenkus, Petras ir Zeno- žerų valstijoje sveikatos pa- 
renbergo byla nustate pnn- n Antano sūnūs, abu gimė stiprinti.
cipą, kad ne visuomene ruo- Kaune i
šia ir veda karus, bet atskiri j Lietuviai dažnai keliauja
individai, ir tik jie turi Imt! Kazlauskas, Vacys, Kazio šiaurėn Michigano ežero pa

sėmus, gim. Žemaičiu Kalva- kiantėmis US 196 greitke-i 
rijoje 1932 m. spalio 1 d., liu, prie kurio tarp Benton* 
dingęs be žinios 1951 m. Vo- llarbor ir South Haven yra 
kietijoje. Coloma miestelis. Jame į-Į

rengtas ”I)eer Forest“. kuri 
Košuba, Petras (ar Kasu- ypač malonu mažiesiems 

ba) ir jo vaikai, kil. iš Paba- pasigrožėti jaukiais briede- 
liškių km., Prienų vai., turė
jo seserį Oną Košubaitę- 
štuopienę.

nės, išskynus tik plėšriuo ‘ ; phiiaŪelphia.' Fa. 
sius karo vanagus, kurie ka- -

atsakingi uz karo piktada
ry bes.

— O kas tai per byla. 
Maiki?

— Tai buvo byla, tėve, 
kuri po Antrojo pasaulinio 
karo buvo suruošta Niuren- 
berge karo kriminalistams 
teisti.

— O kas buvo tie krikina- 
listai?

— Nejaugi tėvas ir to ne-

Puslapis penktas

šitame Seattle, Wash.. name kilus gaisrui, žuvo 12 žmo
nių. dauguma senu. ir IK bu\o sužeistu. Manoma, kad 
gaisras kilo dė, nesaugion vieton numestos cigaretės.

liais.

Pamiršau, Maiki.
Tai hitlerinės Vokieti-

Rudenį daug kas atvykstaį 
iš Chicagos į Allegan ap-. 

Kovienė - Miskevičiūtė, skridęs miškus pagrybauti! 
žinai? Juozo duktė. Alfonso Mic- ir pamedžioti. Čia prie

kevičiaus sesuo, gim. Būd- Glenn vietovės yra įrengta 
viečio km., Pajevonio vai., i iš Kanados rudenį praskren-

jos karo vadai, tėve. Jie bu-; Vilkaviškio ap., i .JAV atvy- dančioms žąsims pailsėti 
vo apkaltinti dėl to karo' kusi po II pasaulinio karo. saugykla, kuria žąsys mielai 
pradėjimo, dėl žydų tauty- . ; pasinaudoja, nes čia jas me-
bės žmonių naikinimo ir ki- Mickevičius Alfonsas, džioti ar liesti negalima. Tai

zasu, kurios

usius 
pulkus 

yra visai ne- 
Tačiau'toliau u-

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

Radvila Perkūnas, istori- 
Pragaro vyresnysis, pre- nė pjesė, parašė Balys Sruo- 

mijuotas romanas, parašė ga 130 psi., kaina $4.00. 
Vytautas Volertas, 273 psl., Versmės ir verpetai, aki- 
kaina $5.00. mirkų - straipsnių rinkinys

Už laisvą lietuvį, parašė praeities ir artimų dienų ak- 
kun. 11. Valadka. 41)9 pis., Į ‘ualia‘s klausimais, paraše
kaina $5.00. f BronVs Ra,la- 851 I>sl” kal_

: na $5.00.
Mes valdysim pasaulį, Laumė Daumė, eiliuota 

L. Dovydėno atsiminimai, pasaka vaikams, gausiai i- 
du tomai. I tomas 268 psl.,, liustruota. parašė Stasė Pe- 
II t. — 248 psl. Kiekvieno, tersonienė, 63 psl., kai

na $4.00.

Ką tik gavome:

to kartuves. Ir toj byloj bu-į 11 pasauumo Kai o.
vo nutarta, kad ne vokiečių! . baugščios. -------------------
tauta dėl karo buvo kalta, Mic-kevicius, \ ytautas iv pėse ir ežerėliuose, kur jas jtomo kaina $4.00. 

. . bet tie kurie ta kara nradė- J° sesuo Lina, jų tėvas buvo galima rudeni medžioti, ios;__ ____ __
— Ei, Maik, kur tu buvai? rėti ir padaryti savo išvadą. i0 jr kurie ji vedė " į pašto vireininkas Virbalyje,'• nepasirodo. * '

Aš jau nuo vakar tavęs ieš- Žinoma, gali išteisinti, bet J \ j miręs 1958 m. Toronte. Ka- Michigane visų keturių
kau! gali ir patvirtinti teismo Dabar, Maiki. as jau. na(Įoje>

— O koks reikalas? t sprendimą. Taigi žmonių suprantu, kodėl mes už Viet-’
— Blogos naujienos, Mai- kalbos, būsią jis nekaltas, o s-ieiav nę neatsakingi.;

ki. Mudu galint i džėia pa- kaiti mes visi, yra tuščios} ^’e.mes k įeinamo kąrą pra- SOn) Juozo sūnus, gim. Vaiš- nlu 
idėjom. Mudu nekalti. Ge-‘ •- ’ -i kalbos.

i — Maiki, aš tikiu, ką žmo-
tekti, ar nežinai?

’ — Nesapnuok, tėve’
— Maiki, čia ne sapnas,1 nės kalba, ba ir šventose, ^au n01eJau 

ale tikras pavojus. Gal ture-' knygose yra parašyta, kaa; 
tume bėgti Kanadon, ar kur. žmonių baisas yra Die ve bal-!

— Visgi aš nesuprantu, ką Įsas. Tai gali būt, kad žmo-
tėvas šneki. j nių burnomis pats Dievas

— Vot tebe raz. nesupran-saxo, kad visi mes kaiti, lo
ti. Nu, argi tu nematai, ką1 dėl vieno leitenanto negali- 
gazietos rašo? ma už visus koroti.

— Ar tėvas jas skaitai? —Ne, tėve, žmonių bal
sas negali būt Dievo baisas,

; ne
.9

rai, kad tu paaiškinai, ba aš
bėgti.

VOKIETIJA

Lietuvis jaunųjų socialistų 

vadovybėje

Arminas Lipšys, Vokieti-

— Nu, aš neskaitau, ale 
man kiti pasako.

— Ką pasako? i ni kitiems. Dievas pasakė
— Pasako, kad tas leite-į NEUŽMUŠK, o \ietname 

nantas Calley, ką buvo nu- ’ žmonės žudomi. Negana, 
teistas į džėlą už Vietnamo į kad kareiviai žudo karei- 
skerdynę, esąs visai nekal- į vius, bet žudo ir beginklius, 
tas. ir prezidentas Nixonas ramius gyventojus, net mo
jau liepęs jį paleisti iš džė- tinas su mažais vaikais. Juk 
los. tai žiauriausias žvėriškumas

— Bet tai neliečia mūsų, Už tokį žvėriškumą pati ar-
tėve. ’ į niija nuteisė savo karį kalė- J

— Jes, Maiki, liečia ir ! jiman iki gyvos galvos,
mus... Žiūrėk, žiūrėk... ! — Ale jis sako, Maiki.

— Ką žiūrėti? i kad jis taip elgėsi ne save
— Žiūrėk, ar neateina po-! valia. Jam buvo vyresniųjų 

licija mudviejų areštuot. . Įsakyta žudyt. Jis sakosi at-
— Oi, tėve. tėve. pradėjai! likęs tik savo pavidnastį, pa

klajot. Pasakyk, kiek vakar į klausęs savo načalstvos.
— Jis taip ginasi, tėve.

— Negėriau nieko, Maiki.Į jam pritaria ir balsai iš vi-
Galiu pasibažyt. kad negir- suomenės. Ir tuose balsuose 
tas. yra tiesos, tėve. Visuomenė

— Jei negirtas, tai kodėl teisingai jaučia, kad čia ne 
šmėklos vaidenasi? Kodėl jis vienas kaltas. Todėl baus- 
nori bėgti nuo policijos? ti ji vieną, aplenkiant tik-

— Maiki, aš tau sakau, ruosius kaltininkus, yra ap- 
kad nuteistąjį leitenantą ; silenkimas su teisingumu. 
Calley prezidentas paleido1 Kalti yra tie, kurie jį paėmė 
iš džėlos, ir gazietos rašo.'' kariuomenėn, kurie nugabe 
kad jis nekaltas dėl Vietna- į no jį Vietnaman, kurie įdėję 
mo žudynių. Esą kalti kiti.! į jo rankas žudomąjį ginklų 
Sako, kalti" mes visi. Jessa,; ir pasakė: žudyk! Degink 
visi! Tai ką tas reiškia? Tai Naikink! Sudegink ir tuoj 
reiškia, kad ir mudu kalti, > trobesius, kur tie žmonės gy- 
ar ne? O jeigu kalti, tai ga-Į veno! Ar jis kaltas, kad žu- 
li uždaryti mudu į lakupą.’dė ir degino? Kaltas tik 
Va, Maiki, ko aš bijau. : tiek. kad klausė įsakymo.

— Tėve, taip kalba tik ne-į Galėjo atsisakyti. Bet jis bu-
protingi žmonės. į vo jau nužmogintas, žmo-

— Bet ir gazietos taip ra-' niškumo jausmas jo širdy
šo. : buvo jo nuslopintas. Milita-

— Tai yra jų pareiga, tė-' rinė sistema padarė iš jo ak- 
ve. rašyti, ką žmonės kalba, lą ir neprotestuojantį robo-r 
Ir leitenantas Calley, kurį! tą, kuris tik vykdo viršinin-’ 
armijos teismas pasmerkė ko įsakymą. Todėl tikrųjų' 
kalėjimam nėra dar išteisin-j kaltininkų reikėtų ieškoti 
tas. Prezidentas liepė paleis- aukščiau. Reikėtų ju ieškoti 
ti jį iš kalėjimo tik laikinai, tarp kai o vadų Vietname, 
nes pats nori jo bylą peržiū-j r< ikėtų ieškoti Pentagone ii

s žmones prieštarauja vie--

išgėrei ?

įmetu laikų pakitėjimai yra! 
labai ryškūs. Kas nebijo šal- j 
takos žiemos bei sniego pus-’ 

_ tam čia "karališka“ vie- 
Daugėliskio vai.,Į ta gyventi.

Rukšėnas, Antanas (Ruk-

niūnu km.
Svenčionių ap., gyvenęs 817 
Wadwarth Avė., Wauke 

, gan, 111.

jos lietuvių socialdemokratų' 
dr-jos revizijos komisijos! 
narys, Darmstadto Lietuvių' 
Bench uomenės apylinkės 
pirmininkas, išrinktas į 
Darmstadto jaunųjų socia
listų vadovybę.

BUVO $4, DABAR UK$2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Joti jos Jonas 

SIFILIS PLEČIASI
Parašė STASYS MICHELSONAS 

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

Pastaruoju metu labai su- . , . . „ T . . .
sirūpinta venerinių ligų pli-‘ K3 tole knygoje rasite? Lanai daug. Ten visa JAV, 
timu. Pav New Yorke 1955 Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
metais naujų susirgimų sifi-: rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
liu tebuvo užregistruota 555 ’ organizacijas, jos spaudą, jo* veikėjus, jos santykius su 

Šleinius, Fabijonas, Pra- atsitikimai, o pernai jau bu-; Lietuva ir Kt.
i.:iVQ g ggŲ Venerinės ligos’ „ - , , , ,, , • i • - > ~ •

plinta ir kitur, nebojant pa-i , Knyga parasta len^a kalba kiekvieno ji lengvai 
tobulėjusių gydymo būdų. i skaitoma. Tad paskubėkite j? Įsigyti.

Kitos tokios knygos neturime.

Šlapelis, Povilas, apie 78 
m. amžiaus, prieš ketverius 
metus gyvenęs St. Peters- 
burg, Florida.

no sūnūs, kilęs iš Mažiavų 
M;' km., Kulių pašt., Kretingos 

: ap., ar jo dukterys, gimusios
1918-1920 m., gyvenusios 

Į Phillipsburg, N.J.

Kas tai būtu? Gal kino apara- 
as? Ne. tai nauja mašina, kuri 

5er minutę pagamina 250 Įvai
riu rūšių segtukų (safety pins).;

ši- arklys 
Kentuck\

Štulca, Bronius (Stultz. 
Bruno) gim. ir augęs Brook- 
lyn, N.Yh, tėvai 1925 m. bu
vo grįžę į Lietuvą.

Vasiliauskas, Antanas, ar 
jo vaikai, kilęs iŠ Žemaitijos. 
Vilkų m., Žarėnų vai., į JAV 
atvykęs prieš I pasaulinį ka
rą. Gyveno Ne\v Yorko vals
tijoje. ūkyje.

Iieškomieii arba apie juos 
ką žinantieji maloniai pra
šomi atsiliepti:

j Consulate General of Lithu- 
ania,

41 West 82nd Street,

New York. N.Y. 10024

į Japonai augina mažas žu
vytes, kurios prieš žemės 
drebėjimą pradeda plašky- 
tis akvariume, tuo įsspėda- 
mos apie artėjančią nelaimę.

imkit ir skaitvkir 

Kipro Bielinio 

knvg^

TERORO IR VERGIJOJ 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Sociologai mano, jog tai pa
darinys augančio seksuali-. 
nio palaidumo, kūtvėliško. 
jaunimo apsileidimo irapla-Į 
mai menkėjančios tradicinės 
moralės ir silpnėjančio gė-į 
dos jausmo. !

Į
GERO APETITO ŽMOGUS

Mario Sajday. 29 m. arų 
žiaus. sveria 287 svarus. Jii I
Chicagoje laimėjo valgymo’ 
varžytynes, per 1 valandą ir j 
6 minutes suvalgęs 36 aust- į 
res, 12 paprastų ir 6 jūros' 
vėžius, gerą jautienos keps
nį su visokiais priedais ir 
salotais, dubenį sriubos ir 
dar lėkštę prancūziškų pyra
gaičių. Jis sako, kad būtų 
galėjęs dar daugiau valgyti, 
jeigu būtų buvę laiko. Jis 
laimėjo $1,500.

Įsigykite 

ką tik išėjusią

Jurgio G 1 a u d o s 

knygą

Simas

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

Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos 
ti agedija Vigilant laive. Tos 

tos vergų stovyklos, kurios* j knygos kaina 3.00. Ją gali-

Joje smulkiai aprašyti 
bolševikinio teroro sistema

laimėjo pirmą vietą 
irkiiii fenklvnėse * 75 CCllt^i.

kentėjo ir žuvo mūsų Į te gauti ii• Keleivio administ-
broliai, seserys, giminės iii .. . 
draugai. Knygos kaina _ . racijoje.

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"KELEIVIO“ 1971 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 naudingų žinių šaltinis. Toks bu?, ir šis 
kalendorius. Nesivėlinkite jį išsirašyti šiuo adiesu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway 4

So. Boston, Mass. 02127 ' ,

Z
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MOTERŲ SKYRIUS
ČESLOVAS GRINCEVIČIUS

Vaidinmas
Vaidinimo gale turėjo pasirodyti priešai. Ir jie pasi

rodė. Art savo išeiginių šventadieniškų žiponėlių buvo 
užsimetę, apsisiautę ilgas, baltas paklodes su blogai miltų 
klijais priklijuotais juodais popieriniais kryžiais. Jie at
rodė gan kvailiukai, bailūs, neuakėpę. Stoviniavo dažnai 
ant vienos kojos, kaip girti, tyčiojos iš dorų kareivių, už
kabinėjo mūsų merginas, niekus plepėjo, tauzijo, mėtėsi 
žirniais ar pupom.

Lietuviai vyrai, aišku, negalėjo toliau tokios nešlo
vės pakęsti ir savo kalavijais šoko anuos nevidonus valka
tas mušti. Baisiausias triukšmas, griuvinėjimai, kritimai, 
kalaviju — numatytai ir. blogiausiai, nenumatvtai — lū- 
žimai (juk mediniai).

Publika vis dar nežinojo, kada reikia juoktis, kada 
verkti, reikia ar nereikia bijoti. Buvo geriausia išeitis, 
kai pasidalino pareigom, vadnasi, tuo pačiu laiku vieni 
ašaras rijo arba, susėmę i nosines, jas slėpė kišenėse, kiti 
šokinėjo iš džiaugsmo ir rėkė iš vietos: "Duok tam nevi
donui padlecui, Žaiiaduonio žentui, tam Kindziukui! O. 1 
o, taip, taip, dar kartą per galvų!“

Augustinas, kuris tuo laiku buvo ^u ragais ir vedė 
• taurius lietuvius i nesulaikomą pergalę, įkvėpimo pagau
tas, kaip gar; e y s (ne veltui ir buvo vadinamas paravyku) 
viską mindžiodamas, priešus ir savus, veržėsi i prieki, mo- 
sykavo ne vienu, o dviem kalavijais, gi trečią buvo prie 
šono prisirišęs (atsargumo dėliai, jei anuos sulaužytų) ir 
kirto, kas tik pakliuvo., net klojimo stulpą nukėlė. Taip ir 
buvo, kaip tikėjosi: iš to narsumo sutriuškino abu kalavi
jus. Gerai turėti gudrią galvą ir viską iš anksto pramatyti. 
Ne visi tai gali.

Taip reikėjo, taip buvo išmokyti artistai, kad žiūrovų 
pasitenkinimui net keli priešai buvo nugalabyti. Jie turėjo 
gulėti ant šaltų grindų, kaip supuvusių eglių pliauskos, ir 
liudyti apie senovės lietuvių karingumą. Tik jie kadangi 
kasdieniniam gyvenime buvo geri šių laikų artojų sūnūs 
ir vadinosi Ju- •. • is, Anuprais ir Kiprionais ir neturėjo 
noro nei reikalo is tikro mirti, tai iš seno nesulaikomo pa
pratimo jų krūtinės kilnojosi. O tas, kuris gulėjo arčiau
siai publikos ir buvo Į tą pusę atsisukęs, ramiai žiūrėjo i 
žmones, gi pažinęs i ji spoksančių Ažnos Ievutę, ėmė mirk
sėti ir tik jiem abiem žinomais ženklais kalbėtis.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Sparnuot ts "angelas“ Marion Jayne, pernai laimėjusi 
moterų tarptautines lėktuvu lenktynes. Dabar ji ruošia
si šių metu lenktynėms, kurios gegužės 3 d. prasidėjo 
Columbcs ir po trijų dienu pasibaigs Nikaragvoje. Vir
šuje tas lėktuvas, kuriuo ji skrenda.

MOČIUTĖ ŠILE

J. N a r u n e

Snabžcta vejas tarp šakų, 
plaukia raudos pušimi, 
gegutėlė ten kukū 
užkukuoja nerami...

Supa vėjas vasarą 
tarp šilelių ir laukų.
Oi. nurieda ašara, 
girdint graudųji kukū.

Ne, ne man tos vasaros 
tarp pušelių ir laukų : 
man tik liūdnos ašaros 
be savųjų, be vaikų!...

J onas Aistis

lopšinė

Ką policija pataria moterims
Los Angeles policija išlei- važiuokite 

j do knygelę, kurioje moterim žiavimą. 
i duoda naudingų patarimų,;
j kaip saugotis nuo pavojų. Į Jei kelyje automobilis su- 

I gedo, pakelkite gobtuvą, sė- 
į dėkite užsidariusi duris, kol 
i atvažiuos pagalba. Laikyki-

Iš’.ipusios iš autobuso, ap-• te^Iargus uždarytus, kai kas 
idairykite, ar kas neseka.! nors prieis prie jūsų mašinos. 

Jei matote įtaitiną asmenį’ Geriau čia ilgiau pabūti, ne

Vaikščiojant

nokite ir su juo susijusį pa
vojų. Pasitarkite su vietos 

( policijos atstovais. Atsimin
kite, kad, jei piktadarys su- 

į savo namų įva-!&ebės, jis tą ginklą nukleips 
Į p; ieš jus.

užpakaly, sukite į kitą gat- j gu ieškoti nežinomo žino
vės šoną. Jeigu jis nenustos-gaus pagalbos. Keliuose daž- 
sekęs, pasiruoškite gintis: i nai patruliuoja policija.

j Jeigu važiuojate viena 
I nesustokite padėti pagalbos

šaukti ir bėgti į artimiau 
šią apšviestą namą;

duoti ženklą pravažiuo
jančiam automobiliui; į .

raudoti bet kurį turimą į Sustokite gerai apšviesto- 
daiktą — segtuką/batų ašt- se vietose. Prieš išiipdamos 
rią ir smailą kulni, lietsargį, apsižiūrėkite, ar nėra aplin

kui valkatų. Užrakinkite au-
Nesusigundykite nepažįs- tomobilį ji palikdama. Su

tarno pasiūlymu pavėžėti. 
Jei automobilis prisiartina ir 
jums gresia pavojus, šauki
te ir bėkite Į priešingą pusę. 
Vairuotojas turės apsisukti, 
jeigu norės jus sekti.

Dabokite savo rankinuką. 
Piniginė geriausia

prašančiam vairuotojui.

grįžusi gerai apžiūrėkite au
tomobili, dar neįsėdusi. Pik
tadarys gali būti viduje ir 
jūsų laukti.

Sugrįžusi namo. laikykite 
šviesas neisjungtas, kol atsi- 
uarys garadas, automobilis

Jūsų geriausias ginklas y- 
ra balsiai ir ilgai rėkti. Gera 
priemonė įrengti elektrinį 
apsaugos prietaisą, kuris pa
vojaus
myną.

atve',u pašauks kai-

Jeigu jūsų durys bus iš
laužtos ar langas išmuštas 
jums nesant namie, grižusi 
neikite į vidų, nes gali būti 
en piktadarys. Pasinaudo
kite kaimyno telefonu, pa- 
kambinkite policijai ir pa
aukite, kol ji atvažiuos.

Niekada nepasitikėkite, 
kad kiti praneš policijai apie 
tartinus asmenis, įvykius, 
iutomobilius. Padarykite tai 
pačios. Policijos telefoną vi
sada turėkite prie savęs.

Policijai paskambinkite 
bet kokio pavojaus atveju. 
Geriau be reikalo paskambi
nus turėti mažą nemalonu
mą. r egu per neapdairumą 
ar budrumo stoką būti už-įuibvHi °us pastatytas n- namų durys! . . - - , -

laikyti; .... ..___ būkite at-lmu~tai ar sužeistai.A. XX X X X * X VZ X X XX XX <- X Vt X XX X X X ▼ X X | K , —
kišenėj. Jei rėra būtino ,įi-l auaar>tos‘( U’aC at
kalė, nenešiokite su savin. i sargios ttitieltų namų gara- 
brangenvbiu ii didesnės pi- zuose; ganma, geriausia
nigų sumos/ i Pra'-vklte ką nors Jus Pas1’

tikti.

Užpuolimo atveju

Venkite eiti 
tamsiu vietų.

arti krūmų,
Namuose

Jei moteris gyvena viena,;

Užpuolimo atveju 
priemonės yra 
tis. Bet žinokite, kad riks-l 7
mas yra nuginklavęs daug 
kriminalistų ir dažnai padė-

VISOS 
leistinos gin-

Turėkite paruošta savo 
namu dura rakta, kad gale- tai geriau telefonų knygoje! jęs juos suimti. Taip pat už

Tokiu tragišku metu scenoje, kai dar viena mergina 
tuiėjo pradėti verkti savo bernelio (kad būtų panašiau i 
tikrovę, reikėjo gi ir vieną kitą lietuvi nukauti), mirusieji 
ir laukiantieji paskutiniojo teismo arba bent išnešimo iš 
scenos, išgirdo, kad žiūrovai, kurie iki šiol jiems buvo to
kie palankūs, pradėjo juoktis. Vis garsiau ir garsiau. Gale 
klojimo prie durų ėmė net švilpti.

Kas gi yra? Scenos gyvieji verkia, o publika plyšta 
juokais. Kas m taip. Susirūpino numirėliai ir laukė, 
kuo tas viskas baigsis.

Juokas vis didėjo, tai numirėliai pradėjo kilnoti gal
vas ir žiūrėti i sab . Ir matė, kad publika buvo kažkuo la- 
bai užimta, visi pakėlę galvas žiūrėjo i viršų, lyg pavasari 
i grįžtančias antis, ir visai nematė numirėlių prisikėlimo. 
Visai susimaišė ir gyviej karauninkai scenoje ir nežinojo, 
ką toliau ve ilvtl. Ui 1 mblika jų nei mato. nei girdi.. Tada 
ir jie ėmė spoksot ■ į stogą. Kas gi ten juokingo?

Ir išvydo: viršuje, kaip tik virš scenos, kur prasideda 
galinis stogo šlaitas ir paliktas čiukuras, nemaža skylė 
vėdinimui, kaip cherubinai bažnyčios skliaute, kyšojo ke
lios smalsios galvos ir ramiai stebėjo apačioje jų vykstan
čias tragedijas. Silpnoj žibalinių lempų šviesoj gal būtų 
niekas jų nepastebėjęs, jei ne jų pačių kaltė: pradėjo iš 
viršaus laidyti žirnius į jiems nepatinkamus artistus ir net 
į publiką. Nelabai protingi vaikai.

Tu mik, o sapne tau drugeliai sapnuosis 
ir sparneliais lengvais tave mariomis neš. 
Tu mik, nebijok — aš tave palinguosiu 
lr pernakt naktužėlę budėsiu čia aš.

Žiūrėk, kaip ten vyšnios ir obelys miega, 
Kaip sidabro akim praregėjo naktis. 
Atjos karaliūnas per kvepiant; sniegą,— 
Jam veja ir takai obelų nusnigti.

Padangėm skrajosi, sietyną pasieksi... 
Karaliūnas tau naktį atneš dovanų:
Atneš jis tau viską, o viską, ką mėgsti — 
Lėlių, saldumynų, margų kaspinų...

Mane tu matysi vis budint, liūliuojant. 
Nerimaujant per naktį ir laukiant tavęs.
O bus ten tau miela žiūrėt, kai po kojų 
Karaliūnui tarnai baltą žirgą atves.

Užsės karaliūnas, reikės vėl jam joti 
Ir kovot kažikur su piktais slibinais,
O tuien džiaugsminga žvaigždėtame plote 
Drugelius bevaldysi šilkų kaspinais.

Tvarkdariai atsiminė savo svarbias ir nepakeičiamas 
pareigas ir išbėgo laukan. Bandė nuvyti, bet anie neklau- Į 
so. Aišku, statys kopėčias, kai sis ant stogo, gaudys nenuo
ramas. Jų ten pasirodo, prisirinkę nemažai, visas spiečius, 
ir nežada kraus. 'lis.

MOTERYS GAVO 
MOKSLO LAIPSNIUS

losofijos mokslų kandidato 
laipsnį suteikė Bronislavai 
Černienei, apgynusiai diser
taciją tema "Pirmykštės pa
saulėžiūros tyrinėjimo meto
dologinės problemos“, ir is

(Bus daugiau)

(■'Vaidinimas“ naimtas iš Česlovo Grincevičiaus 
romano "Geroji vasara“, kurią galima gauti ir 
Keleivio administracijoje. Kaina $5.)

Vilniaus universitetas bi
ologijos mokslų daktaro
iaipąij suteikė Lietuvos vy- torfj moks, kandidat0 
naus.os.os farmacijos valdy-,|ai į Van(J^ : Danutei 
bos vaistažolių skyriaus vir
šininkei Eugenijai Šimkū
naitei, apgynusiai disertaci
ją tema "Lietuvos vaistin
gųjų augalų resursų naudo
jimo biologiniai pagrindai“.

Tas pats universitetas fi-

Truncaitei - šalogienei, ap
gynusiai disertaciją tema 
"Spaudos vaidmuo, auklė
jant Tarybų Lietuvos darbo 
žmones socialistinio interna
cionalizmo dvasia 1959-1965 
metais“.

ir prie pašto dėžutės rašytis puolikus daug kartų padėjo 
tik pavardę ir pirmąsias atpažinti ir suimti besigi- 
vardo raides, nepridedant į nančios moters jiems per- 
Miss ar Mrs. į drėkstas veidas. įkąstas pirš-

! tas ar kiti matomi sužeidi- 
Apsigyvenus kitame na-; mai.

me ar bute, patartina pakeis-' * * #
ti raktus. Įsitaisykit prie du-Į vfaas šias a ie.
rų grandinėlę. Atėjus kam mones įsidėmė>sios ir visas 
ką nois taisyti. Pliala parei-, ga]imvj,es apsvarsčiusios,
l-nlnnl.'ifA " i i i •

* vis dėlto neisikalbėkite sau 
i liguistos baimės, nepasidi- 
’ dinkite savo vaizduotėje ga- 

Buk,te pasiruosusios ne Kmu pavoju tiek, kad imtu- 
t,k save girti, bet ir kaimy-. • - d’ie„os metu

ant; nūs. Niekados svetimam, ne- . ju<Jri,-gatve išeiti. Nervin- 
I sėdynės. Jei paliekate auto- pasakykite, kad kaimyne gy-Į įokj įs_

........... Vena viena arba šiuo metu i baim-/Ugą jsfkalba;
\ia viena. ! ir tada kiekviename praeivy

Neįsileiskite nepažįstamo;^ Įžiūri užpuoliką, kie-
pasinaudoti jūsų telefonu. ■ ?' le.nam^ *o-
Pasiūlykite pačios pašaukti: Jan^ žudiką. Apgah ota> at-. ,, conommoc ir linmiGtac noi Iii-jam pagalbą.

tumėte duris 
ryti.

greitai atida-

j Jei grįžtate namo taksiu 
į ar privačiu automobiliu, pa-: 
! prašykite palaukti, kol įeisi
te i vidų.

Važiuojant

Važiuokite gerai apšvies- 
1 tomis gatvėmis. Automobilio 
largus ir duris laikykite už
darę.

kalaukite asmens dokumen
to ir tik tada įsileiskite.

ne

Nepalikite rankinuko

’ mobilyje, tai paslėpkite. Jei 
j bus matomas, tai gali krimi
nalistą paskatinti jį paimti.

Prie šviesos signalo susto
jus, neišjunkite motoro. Jei 
jums gresia pa vojus, triūby- 
kite ir kaip tik galite važiuo
kite.

sargumas ir liguistas bailu
mas nėra tas pats dalykas.

j Jei jums atrodo, kad ki- 
! tas automobilis jus seka, ne-

Jei kas paskambina per 
apsirikimą, niekada nepasa
kykite savo pavardės ar ad
reso ir kad jūs esate viena. 
Nepasakykite savo telefono 
numerio, nežinomam asme
niui paklausus, bet paklaus
kite. kokį numerį jis šaukia. 
Netęskite pokalbio. Padėki
te ragelį. Praneškite polici
jai. jei nešvankiai kalbėjo.

saugiaiLaikykite langus 
uždarytus, o atidaromiems 
vėdinti įtaisykite raktą, kad 
būtų galima palikti tik tiek 
pravertus, kad negalėtų joks
žmogus ilisti.

Užuolaidos sutemus turi 
būti užleistos. Palikite švie
są viename - ar dviejuose 
kambariuose.

Šiandien daug Amerikos 
moterų nukenčia ne tik nuo 
tiesioginių įvairių krimina
listų veiksmų, bet ir nuo tų 
veiksmų psichologinių pa
darinių. Nuo vienokio ar ki
tokio nusikaltėlio kartą nu
kentėjusi ar jo išgąsdinta 
kartais visai nustoja saugu
mo jausmo.- Tokiai aukai i- 
ma vaidentis, kad visada jos 
namuose lindi vagis, visada 
naskui seka užpuolikas. To
kį psichologinį stovi reikia 
nuo savęs vyti visomis valios 
pastangomis.

ŠUKUOSENA PRASTA. 

BET LIEŽUVIS AŠTRUS

New Jersey valstijos šu
kuotojų ir kosmetologų d-ja 
pripažino, kad generalinio 
prokuroro Mitęhellio žmo
nos šukuosena yra prastes
nė už visu viešoj veikloj da
lyvaujančių moterų.

X

Būkite atsargios, eidamos 
! i dideliu namu keltuva kartu* X. 4. £ X
su nepažistamu žmogum, 
geriau kelias minutes palau
kite apačioje.

Gal tai ir teisybė, bet jos 
Į Jei naudojatės didelių na-į liežuvis yra daug aštresnis 
Imu skalbykla, niekada joje už visos eilės minėtų mote- 
' nepasilikite viena, nes ten IV liežuvius. Savo taikliomis 

atsisakė joti rnoterys labai dažnai užpuo-! politinio turinio pastabomis 
ji jau yra daug kartų atkrei
pusi didžiosios spaudos dė
mėsi ir susilaukus ilgu ko- 
mentaru.

I

Annette Eckis 
banginiu, darant
kas. nes jaunas banginis kartą i 
jau buvo apžiojęs jos koją 
nebenorėjo paleisti.

kino nuotrau-į JamOS.

ir i
j Jeigu jūs galvojate apie 
j ginklo panaudojimą, tai ži-
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l
Vietines žinios

Atvyko dr. S. Vaičaitis

Dr. Saulius Vaičaitis at- 
, vvko 3 savaičių atostogų iš» fe V-' fe
Korėjos, kur jis atlieka karo 

'tarnybą. Jo žmona gyvena
i j)as savy tėvus Norkus La\v-

Viešėjo Alantai

Praeita savaitgali Bostone 
viešėjo rašytojas Vytautas 
Alantas su žmona, kurie šiuo 
metu važinėjo po rytines 
valstijas. Alantai svečiavo
si pas A. ir St. Santvarus..

Kukliai paminėjo 

Motinų dieną

Lietu, ių Moterų Klubų 
Federacijos bostono klubas 
ir Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė gegužės 2 d. Šv. 
Petro parapijos salėje suren
gė kuklų Motinų dienos mi
nėjimą.

A. Matjoškai pradėjus mi
nėjimą, susirinkusias moti
nas sveikino klebonas kun. 
A. Baltrušūnas ir Moterų 
klubo pirm. Elena Valiuko- 
nienė. jį

Onos Ivaškienės vadovau
jami 4-12 metų šokėjai pa
šoko kelis šokius ir Birutė 
Račkauskaitė ir Ramunė A- 
dovavičiūtė padeklamavo po 
eilėrašti.

Eligijus Sužiedėlis, JAV 
LB Tarybos narys, pasakė 
tai dienai gerai pritaikytą 
žodi, iškeldamas motinos, o 
ypač lietuvės, reikšmę. Jis 
pareiškė, kad nuo jos pareis, 
ar čia bus minima tik moti
nos, ar lietuvės motinos die
na. Jo taiklaus humoro pa
gražintais sakiniais kalbą vi
si išklausė su dideliu dėme
siu.

Parapijos choras, vado
vaujamas komp. J. Kačins
ko. 3 dainomis baigė prog
ramą.

' Seniausioms motinoms at
stovavo Ona Šidlauskienė iŠ 
W. Roxbury, 83 m. amžiaus, 
o gausiausiai šeimai — Eu
genija Račkauskienė, 6 vai
kų motina. Jos buvo paso
dintos prie garbės stalo, ir 
krūtinės papuoštos gėlių 
puokštelėmis.

Pranas Liauba Įrašytas

Į Lietuvių Fondą
it

Balandžio 21 d., eidamas 
į 84 metus, Bostone mirė pen- 
. sininkas Pranas Liauba ir 
; buvo palaidotas Naujosios 
I Kalvarijos kapinėse.

i
J rence. o Sauliaus tėvai 
Bostone.

-So.

Po iškilmingos dalies' mi-1 
nėjimo dalyviai vaišinosi į 
motinų sutelktais skanumy 
rais.

z
Geros pastangos, bet...

Ir Bostone prasidėjo šva 
ros mėnuo — majoras kvie
čia savanorius Į darbą Bos
tonui išvalyti ir pats su šluo
ta padeda.

Gegužės 1 d. savaitgalyje 
valė miesto centrą. Gegužės 
17-23 d. valys Roxburv, Pie
tų ir Šiaurės Dorchesteri ir 
Pietų Bostoną. Taip dalimis 
per ši mėnesi norima išvaly
ti visą Bostoną.

Geros pastangos, bet jų 
toli gražu neužtenka. Žino
dami Bostono žmonių apsi
leidimą, beveik galime ga
rantuoti, kad paskutini mies
to kvartalą šitaip išvalius, 
pirmasis jau bus vėl tiek pat 
priterštas, kiek buvo prieš 
valymą. Visokie miesto ter
šėjai ir sutriai tol šiukšlins

j Velionis i JAV atvyko 
! 1949 m ir isikūrė Bostone.I *
! Jis užaugino ir išmokslino 
sūnų Albiną ir dvi dukras: 
Valeriją, ištekėjusią už inž. 
Juozo Vaičjurgio, ir Eugeni
ją, ištekėjusią už vet. gydy
tojo A. Aželio.

Vietoje gėlių LF aukojo: 
Po $10: T. Janukėnas, J.

E. Valiukoniai, A. O. Šležai. 
E. A. Aželiai. J. A. Liaubos 
ir J. V. Vaič'jurgiai.

Po $5: K. A. Šimėnai. L.
M. Lendraičiai, P. Mučins- 
kas, E. Manomaitis, K. Ado
mavičius, J. Petrulis. V. Se- 
nuta ir A. Andriulienė.

LF Bostono Vajaus komi
tetas našlei Veronikai, sū
nui dr. Albinui, dukroms 
Valerijai ir Eugenijai ir vi
siems artimiesiems reiškia 
nuoširdžią užuojautą ir kar
tu dėkoja visiems aukoto
jams už aukas Lietuvių Fon
dui.

Vajaus Komitetas

Mūsų sportininkai laimėjo 

ir pralaimėjo

New Yorke balandžio 17 
d. buvo Rytų sporto apygar-

1.3CC apleistų namų

bostone yra apie 1.300 
namų. kurie jau nebenaudo
jami, bet ir nenugriaunami, t 
Juose prieglobsti randa vi-Į 
sokie valkatos ir nusikaltę-1 
liai. Tokie namai sudaro di- Į 
deli pavojų kaimyniniams 
gyventojams, nes ten dažnai 
yla ir gaišiai. l emai per 
3 mėnesius juose kilo 529 j
gaišiai.

BUVO SUSIRINKĘ
VEIKSNIŲ ATSTOVAI

Mūsų veiksniu atstovu
<• \ * j

pasitarime, Įvykusiame š. m. i 
oalandžio 24 d. Nevv Yorke,! 
dalyvavo Lietuvos diplomą-j 
;ų, Amerikos Lietuvių Tary-i 
bos. Pasaulio Lietūv ių Bend
ruomenės, JAV ir Kanados' 
Lietuviu Bendruomenių. Lie- 
uvos Laisvės Komiteto ir 

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto atstovai. 'Į

Ilgesnę pusę dienos vyku
siame pasitarime buvo: į

a) išryškinta Lietuvos pa
dėtis dabartinėje tarptauti
nėje Įvykių eigoje ir mūsų 
vedama kova dėl laisvės — 
ji turi būti remiama Lietuvos 
valstybės suvereninių teisių 
vykdymo atstatymo princi
pu;

b) pageidauta, kad Jung
tinių Amerikos Valstybių 
lietuvių veikloje būtų siekia
ma jos suderinimo tarp A-

We Smcerely 
want to 
please

you to .-ncke 
frtends and 
permanent 
customers

Takes 1 3 the 
space of old style

Complete
Petioleum
Services

OlIR CUSTOMERS GET

24 HOUR 
FREE SERVICE
Complete forced hot watet 
baseboard Systems steam 
and hot water cast fron wet 
base botiets.
Easy badget payment p’an 

Golder. Platter Parts Protection Plan

CALL 773-4949 or 436-1204

FUEL
COMPANY

Jei žmogus pasiektų Ju

piterio planetą, tai tenai jis

svertų 318 kartų daugiau ne
gu žemėje ir, žinoma, nuo 
savo svorio sublikštų i blyną, i

išnuomojamas
Jos žiemos pirmenybės. Jo- ?1.el^A°^ Lietuvių Tarybos ir 

Liet. Bendruomenes vadose dalyvavo ir Bostono spor
tininkai. Vyrų grupės krep
šininkai pirmą vietą užleido

vybės;
c) jautriai suprastas Bra- 

Worcesterio Geležiniam Vii- į zinskų gelbėjimo reikalas ir 
kui. o jauniai A ir B klasių; dėl to visi lietuviai kviečia-

vienas ar du kambariai senes
nėms žmonėms 102 Emerson 
Si. (prie I ir Broadvvay) pirma
me aukšte. So. Bostone.. Apžiū
rėti nuo 8 iki 12 vaL ir r.uo 5 iki 
10 vai. vak.

k
CITGO

Home 
or 

C u

SERVICE
STATION

* CITGO GASOLINE & OIL

GENERAL 
□ UAL 90’s

ZUSES.
50%

OFF
LIST
PtUct

aimėjo pirmas vietas.

Tinklinio buvo keturios 
komandos. Bostono vyrai— 
E. Auštras, J. Auštras, A. 
Baika, Bruzgys, G. Griauz
dė, Kondratas, Eikinas ir 
Skabeikis laimėjo pirmą 
vietą. Jaunių A klasė ir mer
gaičių B klasė pralaimėjo.

Stalo teniso žaidėjų buvo 
13. Bostonietis Grandies ko
mandos narys Skabeikis iš
kovojo trečią ėietą, o Eiki
nas — penktą.

Jaunių C kl. Veitas laimė
jo antrą vietą, mergaičių B 
kl. Eikinaitė taip pat antrą 
zietą.

Komandinėse vyrų rung
tynėse Nevv Yorko vyrai lai
mėjo prieš Bostoną 5:0. Bos
tonui atstovavo Grandies 
žaidėjai E. Auštras, Skabei 
kis ir Eikinas.

Šachmatų rungtynės (Bos
tono Lietuvių Piliečių klu
bas prieš Nevv Yorko Atletų 
klubą ) baigėsi lygiomis.

Bostono

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Gegužės 23 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių

visą aplinką, kol nepajus, ^Piliečių dr-jos III aukšto sa- 
kad jie už tai gali būti sun
kiai baudžiami.

Įėję Montrealio jaunimo
sambūrio "Gintaro“ koncer-

Reikia žmones gerais pa-Įtas, kurį ruošia Liet. Bend-
vyzdžiais mokvti tvarkos irlruomenė.

• 1 • • ♦ ♦ ♦švaros, bet reikia ir griežtes-’ 
nių priemonių tiems, kuriem Rugpiūčio 8 d 
gero pavvzdžio ir žodžio ne- parke Montelloj - Brocktone 
pakanka. , Minkų radijo gegužinė.

gausiaimi 
Fondui.

aukoti Tautos

(E)
Noriu surasti senyvą žmogų 

kartu gyventi. Esu gyvanašlė. 
Vyras psichiatrinėje ligoninėje 
jau keleri metai. Vienai jau se 
nyvai moteriai nuobodu gyven
ai. Turiu gražu 5 kambarių na
muką su visais re;kalingais pa 
togumais. Pageidaučiau, kad tu- 
tėtų automobili, nes miestelyje 
nėra autobusų. Kas norėtumėte 
įamiai gyventi, rašykite:

Mary Sarpalus.
611 No. Parkhell.

VVest Frankrort. III. 62896

GALIMA IR NEGALIMA

Komunistų partijos kon
grese Maskvoje buvo prisa
kyta visokių kalbų ligi nuo
bodulio, bet kaikurios jų su
kėlė ir vakariečių susidomė
jimą. Viena tokių tai buvo 
Literaturnaja Gazeta laik
raščio redaktoriaus kalba’------- -------------------- --- —’—

i rašvtoju sesijoje, kur jis aiš-! „ . ......, • , . , . , Prašau atsiliepti moteris sukino. kas sovietuose rasvto-.... gvvemmo aprašymu ir savoiui ar žurnalistui via galima . . 7-..‘ ...... , ,. , , i nuotrauka — būtinai. Atsakysiuir kas negalima net toleruo- ... .... , *° ;į rimtus laiškus, paslaptis ga-
j rantuota. Laiškas siųsti Kelei-

Pagai ji Vakarų buržua-! vio adresu, pažymėjus K.M.P.V.
zinę sistemą“ kritikuoti ne 
tiktai galima, bet ir reikia,} 
nes ji, esą, remiasi priespau-Į 
da. melu, išnaudojimu, ne-} 
žmoniškumu, teroru... 1

Komunistinės sistemos 
kritikuoti neleistina, nes ten 
jau yra pasiektas absoliuti
nis teisingumas ir visokia- 
riopa socialinė gerovė ‘bei 
humaniškumo Įgyvendini
mas...

Sakoma, kad tokią nuogą , 
kvailybę išgirdę, net ii- labai 
režimui ištikimi delegatai, 
tik instinktyviai išsižiojo. I

I

PASITRAUKĖ ATEITIES . 

REDAKTORIUS

Ateitininkų organizacija 
leidžia žurnalą "Ateiti“. Jo 
vyr. redaktorius Jonas šoliu- 
nas, kaip skelbia savo laiške

Romuvos 5Paudai- nepakęsdamas lei
dėjų cenzūros, atsisakė iš 
redaktoriaus pareigų.

(18)

2 WHEELS 
BALANCEO 

or COMPLETE 
BRAKE 

AOJUSTMENT 

BUY BOTH!

EX PSUT- 
TiMeeJPs

99c

CITGO

470 Adams St. 
Qu tncy
Just beyond 

the Hollow

FORTŪNA
Service

Motina, reikia bučiuoti 
kiekvieną žemės pėdą. kurią 
yra palietusi tavo koja.

H. Heine

RADIJO PROGRAMA
i

Seniausia Lietuvių Radijt 
Tograma Naujoj Anglijoj j 
š stoties WLYN, 1360 ki 
Iociklų ir iš stoties FM 
101.7 me., veikia sekmadie 
nais nuo 1 iki 1:30 vai. die

ną. Perduodama: Vėliausit 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, d ai 
tos ir Magdutės pasaka

Biznio reikalais kreiptis 
Paltie Florists gėlių ir dovs 
nu krautuve. 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo 
įas A N 8-0489. T^n paims, 

ir lėcloiviH

nenusiminkite:
Galima pagelbėti sergantiem^ 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais. nutirpimu, jaučiant nuo
vargi.
REt-I.EEF RUH mostis dau
gumai pagelbsti. Cžtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaisius 
su nurodymais.

ROYAL P KODUOS
North Sta., P.O. Box 9112 

Newark. NJ. 07105

Ekskursijos į Lietuva 

Kaina 776.00
IŠVYKSTA IŠ BOSTONO:z*

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, RUGPIŪČIO 26.

Pirmųjų dviejų ekskursijų visos vietos jau užimtos, 

bet dar galima iki GEGUŽĖS 20 dienos registruotis 

rugpiūčio 26 dieną išvykstančiai ekskursijai.

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 
JAU DABAR!

Trans-Atlantic TraveI Service
390 VVest Broadvvay,

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja Skaitytojus 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.
•NEPRIKLAUSOM A LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš- 

vi-
>ja ir dirba už

nepriklausoma Lietuva.

vi v/.nri un.i * v ZA » 1 it 14 liteliu
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, Qaebec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVOJ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met 9 tamau-ja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 VVest 30th Street, Nev York, N-Y. 10001
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' Vietines žinios
Šeštadienį buvo dvejos 

vestuvės

•e*#**#*#*####*#*##*##***#*****#*— **##<#####<« »* #**/###**#♦♦♦«<**♦*<.

Iiamovėnui inž. Juozui Vaičjurgiuiir 

Poniai, jų neužmirštamam uošviui ir tėvui

PRANUI L1AUBAI

mirus, ramovėnų Bostono skyriaus vaidu reiškiame 

gilią užuojautą.
‘ Skyriaus valdvba

Praeitą šeštadieni Ona 
Yiibiekaitė ištekėjo už Ed-‘ 

•vardo Janus - Januškevi-j 
į čiaus. Jaunosios tėvai Pet-; 
I ronėlė ir Jonas Virbickai! 
į vestuvinę puotą surengė So. į

įžymusis • Bostono Lietuviu Piliečiu 
dr-jos salėje.

Ketvirtadienį Balto 

susirinkimas

Ši ketvirtadieni, gegužės 
6 d. 7 :30 vai. vak. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje šaukiamas metinis
Balto skyriaus nariu ir visu, j į" ~......... •, . - • ‘ ‘ i Santvaras ir redagavimokuriems rupi lietuviu salpos , , , - •1. . . . ‘ T 1 Į darbą jau baigia,
reikalai, susirinkimas. Jame!
bus duota finansinė apvskai- Fausto Kiršos raštų išlei-i Bostone, 
ta. svarstomi opūs šalpos rei- dimu rūpinasi dabartinė Lie-Į
kalai. renkama nauja valdy- tuvių Rašytojų D-jos valdy-l A. Kubiliūtė, baigusi stu-' 
ba ir revizijos komisija.

Valdyba

Išleis F. Kiršos raštus

Bostone miręs 
poetas Faustas Kirša yra pa 
likęs dar gerą pluoštą ne
spausdintų savo raštų. Tą jo ^ą pačią dieną Audronė 
literatūrini palikimą ap$iė-| Kubiliūtė ištekėjo už Romo 
mė sutvarkyti poetas Stasys, Misiūno. Jaunosios tėvų A- 

ir redagavimo gos ir inž. Viktoro Kubiliuj 
suruošta vestuvinė puota bu
vo Parker House viešbutyje

ba. Spausdinimo išlaidas ti- j dijas, aktyviai dalyvauja

A. a. PRANUI LIAUDAI

Nesutaria, kam leisti gerti

kimusi sumokėti iš velionio 
palikimo.

Stasys Liepas jau namie

C’hicagos jaunimo visuome
ninėje veikiojo, o R. Misiū
nas dėsto Nebraskos univer
sitete.

šv. Petro mokyklos (Dorchester, Mass.) 7 ir S skyrių 
mokiniai plauna britu bendrovės lėktuvą, norėdami savo 
pramogų fondui uždirbti lėšų. Bendrovė jiems sumokėjo 
150 doleriu.

mirus, velionio žmonai Veroni kai, dukrai 

Valerijai ir inž. Juozui Vaičjurgiam 

bei giminėms ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą.
Albina ir Bronius l'teniai

Mass. valstijoje svaigiuo 
sius gėrimus leidžiama par 
davinėti tik 21 metu amžiau?

Buv. Lietuvos operos solis- 
; tas Stasys Liepas po sunkios 

, .. i ligos ir operacijos jau aplei-
a;'moinpis'- Pąbai seimelis j (jy ęarney ligonine.
120 balsų prieš 109 nutarė:
tą ribą sumažinti iki 19 me- petras Bliumas dar tebė-

Mass. valstijoje daug 

bedarbiu

Dalyvavo Bendruomenės 

darbuotojų suvažiavime

Atlanto pakraščio LB dar-

A. Archibaldas — United 

Fund vajaus pirmininkas

So. Boston Savings banko

Mass. valstijoje bedarbių 
šiuo metu yra 185,000 Tai

buotojų suvažiavime Pater-. prezidentas Alfredas Archi-
iu i N.J., gegužės 1 d. Bos-(, ., , . , ,

•Hon/A -yv-n-o,-.).,; „v • baldas vra pakviestas vado-a, i tono apygardai atstovavo; - 1aP5« . t
tų, o senatas 21 balsu prieš ra ligoninėj, bet ir jo sveika- sudaro 7.2 L visų dirbančių- jA>s valdybos pirmininkas 'auti United Fund vajui So.
15 atmetė sumanymą leisti ta gerėja. j jų. Pačiame Bostone bėdai- Antanas Škudzinskas. Bostone. Jis priklauso Įvai-
svaigiuosius gėrimus parda- : bių yra 82,000, arba 5.7S4,I Iš Bostono jame dar daly- riom amerikiečių draugijom,
vinėti jaunesniems kaip 21 Linkime abiem greičiau j o Bedforde bedarbiai-suda- vavo Jadvyga Škudzinskie- dažnai paremia ir lietuvių
metu amžiaus. visiškai pasve * ro net 12' '< visų dirbančiųjų, nė. organizacijas.

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis

KELEIVIO SKAITYTOJAMS

Prašome nesiųsti pašto ženklais prenume
ratos mokesčio ar užsakydami knygas. Siųskite pinigus 
tik čekiais ar pašto perlaida.

Admiitiistracija

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8*2868

TEL. AN 8-2124

įDr. Amelia E. Kodd
(RUDOK1UTĖ)

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

nac, 10 ry*o iki 6 vakaro 
T rečiu dieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS-

yra vienintele oiiciaii jsta* 
ga VVorcestery, kuri siunčia ' 
siuntimus tiesiog iš VVorce* į ~
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai it 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
į Atlietu visus pataisymo, remon- 
I to ir projektą’ imo darbus iš lan-

I
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vaaam.

f Telefonas: 698-8675

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisoma laikrodžio*

žiedus, papuošalus

37? W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston. Mass

A. J. NAMAKSV
d Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. *
Newton Ct.iire, Mass. 02159$ 

Tel. 332-2645 *
»#+###*>******>«

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. 02402. Tek 586-7209

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus! 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap- į 
avo, maisto ir pramonės gami į 
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotą 
prekių iš kitų kraštų visai že-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotai

momis kainomis. Be to, siunčia-; Prekes parduodamos nuže-

me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti

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

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

gimines čia pas save į svečius, Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

«<»•«* Vedėjas A. Schyrinski i Tel. 268-0068

ar nuoiaiiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę {siti*

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TlKHA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptua ir turime visus gatavus vaistus.

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

882 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v„ išskyrus šventadienius ir sek*.

l

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

Krosnies aptarnavimas r-.-SSta
O Automatinis Įpiiimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Skambinkite

268-4662

> ?

South Boston Savings Bank f Trans-Atlantic Travel Service
M Q g ,, DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 VVest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų Įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius mokar

51®
51%

Nuo Įdė jimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galim;*, susikal bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš 210,000,000

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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 2*7

£ Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje 

«. Lipdau popierius ir taisai 
t viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

t Tel. CO 5-5854

Elood Sąuare
Hardivare Co.

S*»ininkaa N. J. ALEKNA
S2S EAST BROADKAl
SOUTH BOSTON, MASS. 
IELEFONAS AN 8-414* 

R«nj»rr,in Moore i lažai 
Popi*r©!* Sieronis

°tiklas l-anjram* 
Viaokie reikmenys narnama 

Reikmenys plumberiama 
<-daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

Darbo vaikiuos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis




