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67-TIEJI METAI

Egipte bandė nuversti 
prezidentę Sadatą

I

Rengėsi nuversti prez. Sadat, bet nepavyko. Nušalinti 

6 kabineto nariai ir daug kitų aukštų preigūnų. Minia 

demonstruoja už prezidentą ir reikalau griežtos bausmės 

sąmokslininkams. Apie 300 suimtų. Sovietai nepatenkinti.
iI

Didžiausias paskutiniųjų (Įėjėjus, užimti pagrindines 
dienų Įvykis Artimuosiuose valdžios Įstaigas, policijos irj 
Rytuose, nustelbęs net Izra- kariuomenės vadovybę, 
elio ir arabų nesantaikos ži- Deja, Sadat greitai susi
mas, — Egipte rengtas suki- griebė, pašalino vidaus, ka-1 
limas prezidentui Sadat nu- ro ir dar keturis ministerius, i 
versti. Perversmas turėjęs i- pakeisdamas juos savo šali- 
vykti praeitą sekmadieni,
bet buvęs susektas, ir dabar 
tęsiasi tiktai sąmokslininkų

nu. Kais, ir per radiją trans
liuojama kalba kreipėsi i 
tautą, išaiškindamas per-■

gaudymas ir kiti padariniai., versmą ruošusių politikų šie 
Atrodo, kad Egipte tam

Šen. Mike Mansfieldas siūlo 
trauktis iš Europos

Siūlo sumažinti amerikiečių kariuomenę T opoje 

50 ' < . Tą planą atmeta ne tik administracija, be. .. mūs 

demokratų partijos politikai. Ji kritikuoja ir Europa.

1 Nors prezidento rinkimai Ivmą griežčiausiai atmetė 
bus dar tik kitąmet, bet tos dabartinė administracija, 
rinkiminės dvasios dvelki
mas jau dabar gerokai iau- 

į čiarnas. Prez. Nixono užsie- pabrėžęs, kad tok didesnio 
i nio ir vidaus politikos kriti-i masto amerikiečių kariuo-
ka stiprinama, pretendentai menės išvedimas iš Europos
Į prezidento kėdę ieško nau- nepaprastai susilpnintų eu- 
jų publiką patraukiančių po- ropiečių pasitikėjimą JAV 

! litinių šūkių, o partijų vadai Įsipareigojimais. O toks ne- 
Į taip pat stengiasi pasižymėti pasitikėjimas Amerika jau 
j kokiu nors išradingumu. de Gaulle laiku Prancūziją 

1 atšaldė nuo N, ) karinės są- 
ir ji ryžosi pati rū- 

’ pintis savo saugumu ir gink- 
1 luotis atominiais ginklais.

Joks traukimasis iš Euro
pos pirmiausia paveiktų V.

Prez. Nixonas dar vasario 
mėnesi savo kalboj? buvo

kius. Tai sukėlė Egipte di- Tuose iš Meksikos atplaukusiuose laiveJuose San I rancisco uoste rado 5 tonas marijuanos. Iš tokio* E^i šiol opozicija daugiau
šia jojo ant Vietnamo karo1Jdžiuli masių pasipiktinimą, kiekio būtų galima susukti 12 milionų cigarečių. Grobis Įvertintas pusantro miliono dolerių. Suini- 

učiuptnes Sadat yra laikomas buv. t! 8 asmenys. Federalinės valdžios agentai sekė tuos vyrus pusantrų metų. ko! pavyko 
prez. Nasserio teisėtu Įpėdi-] ___ ________ __ __ ____ _____ __ ___________________

tikra opozicine grupe prieš 
prezidentą pradėjo formuo
tis jau anksčiau, tik sužino
jus apie JAY užsienio reika
lų sekretoriaus \Villiam P.
Rogers lankymąsi Egipte. į monstracijo:
Tam buvo priešinga Arabų] monstrantai 
Socialistų Raitijos daugiau t prezidentą Sadat. bet ir rei 
prosovietinė grupė. Be to, ji i kalauja mirties bausmės są 
buvo priešinga ir Egipto sū
darytai federacijai su Sirija 
ir Libija, kuri, esą, buvusi 
sutarta be platesnio kitų vy
riausybės narių atsiklausi- 
mo ir tautos nuomonės. To-

niu ir jo politikos tęsėju.:
Kaire Įvyko didžiulės de- £)r Valiūnas lankėsi Lietuvos kamerinis 

kuriose de-
ne tik palaiko yalst. departamente groja Jugoslavijoje

Vliko pirmininkas dr. J. Gegužės 10 d. Į Jugoslavi
mokslininkams. K. Valiūnas, lydimas Lietu- ją koncertu^ pirmą kartą Vaclovas Daunoras gegužės

Paskutinėmis žiniomis iati. vos atstovo \\ ashingtone J. išvyko Lietuvos filharmoni- 9 d. dainavo Maskv oje. Jo

Daunoro koncertas
Maskvoje

Lietuvos geriausias bosas

arkliuko, bet atrodo, kad jis 
iki rinkimų gali gerokai nu- 
silpti, nes iš Vietnamo JAV 

į kariuomenę atitraukiant, at
krinta ir daug argumentu

išdavikai. Laukia-' pasikalbėjime buvo paliesta anistas D. Trinkūnas navimo mėgėjai karštai plo-| menės skaičių Europoje. Da-i
kiai federacijai, atrodo, ne- ma dar tolimesnių naujai su-1 daug mums svarbių tarptau- Vilniečių programoje pre- jo dainininkui ir akompani-

susijungusias į 
stambų vienetą, kuriam yra 
daug lengviau vydyti nepri
klausomą ir tik arabų inte
resam atstovaujančią politi
ką. Sakoma, kad po Rogers 
atsilankymo Sadat turėjęs 
„audringą“ pasikalbėjimą il
su sovietų ambasadorium V. 
Vinogradovu.

Dėl tų nesutarimų Sadat 
dar prieš Rogers vizitą nu
šalino viceprezidentą Sabry. 
aiškų sovietų šalininką. Bet 
tuo vidaus krizė nepasibai
gė. o tik sustiprėjo. Iškilo 
aikštėn, kad prieš preziden
tą rengiamas sąmokslas. Są
mokslininkai buvo numatę 
suimti prez. Sadat ir 'jo pa-

Kokia tokio bandyto per-1 domėjosi dr. \ aliūno pasku- čio kūriniai 
versmo akivaizdoje užsienio! tinės kelionės Europon Įspū-

džiais- Putname mirė
Dr. J. K. Valiūnas Wa- « • n i

shingtone lankėsi Vaist. de- l Okni/S
partamento iniciatyva.

(E)

' Lietuvos laikraščiai.
Koncertą transliavo ir 

dijas.

Australijoie mirė

Žymiai pabrango

San Rafaely. Cal., bus teisiami Į 
Angelą Davis ir Ruchell Megge. 
kaltinam; žmogžudyste, bet jau 
praėjo mėnuo, o dar vis nepa
skirtas ju teisėjas. Teisiamieji 
jau atmetė 5 pasiūlytus. Pasku
tini siūlytą teisėją — Alaną A.
Lindsey — 
traukoje.

matome šioje nuo-

Vokietiją ar Turkiją, kurios 
prieš ta karą. Ir taip denio- betaipL-Kai susid.nu su Rv- 
kratų vadas šen. Mike Mans- ,,i"ko komunistinių vals-
field" praeita savaitę iškėlė ‘-Vbm sienomis. \ an.aasi pa- 

, . . supusio Nato valstvbem be-
naują kovos vėliavą. kuri ,,fea „usi!enkti sovie.
turėjo sužavėti jo kolegas ir tams> arba Prancū2;jOS pa.

vyzdžiu, ginkluotis pačioms 
atominiais ginklais, kurie 
vargu dar jas išgelbėtų.

S. i. Mansiield pasiūly
mas dar ir tuo blogas, kad 
jis padalytas tada, kai pa
tys sovietai siū’ derėtis dėl 
kariuomenės bumažinimo ir 

, ginklavimosi apribojimo Eu
ropoje. Juk žinant, kad ame
rikiečiai ruošiasi vienšališ- 
kai iš Europos trauktis, so
vietams nėra ko derėtis, o 
belieka tik palaukti, kad 
laimėtų nieko už tai neauko
dami.

Toks šen. Mansfield pa
siūlymas susilaukė griežto 
pasipriešinimo net iš demo
kratų pusės. Be kitų. ji atme
tė šen. Muskie, buvę prezi
dentai Johnson ir Truman ir 
eilė kitų politikų.

V. Vokietijos kancleris 
Willy Brandt aiškiai pareiš
kė. kad toks JAV \ ašališ- 
kas traukimasis _ ..ropos 
būtų Nato organizacijos 
griovimas, savo Įsipareigo
jimų vienašališkas išsižadė
jimas, tiesiog neįmanomas 
dalykas.

Galima manyti, kad šis

bar ten yra jos apie 300.000, 
150,000 parvežti 

s ameiikiečiai jau 
luropą saugoja, tai 
kainuoja, dėl to 

( kiintanti ir dolerio vertė ir 
ra-j aplamai tai esanti nenorma- 

i Ii situacija.
Aišku. šen. Mansfield ra

do ir savo pasiūlymo šalinin
kų, bet susidūrė ir su nelauk
tai stipriu tokiam planui pa
sipriešinimu.

Suprantama, kad ši pasiū-

Tik kelia- dienas tesirgęs,' BaltramiejlinaS 
gegužės 13 d. mirė Jurgis,
Paknys, buvusio Lietuvos' Australijoje mirė vienas 
Banko direktoriaus Juozo' Įžymiųjų nepriklausomosios f 
Paknio sūnus, 54 m. amž.. IJetuvos kooperatininkų, bu" i'********************************• 
palikęs liūdinčią žmoną A- vęs Pienocentro direktorius,! 
dėlę. motiną Ievą. brolius agronomas, ekonomistas

Stasys Baltramiejūnas, gi- £«•//». 
męs 1902 m. Jis buvo ir Kiai-j -

reakcija?
Izraelis visa tai seka su di

deliu dėmesiu, bet mano, 
kad Egipto užsienio politi
kos linija žydų valstybės at
žvilgiu nepasikeisianti. Iz
raelio ministrė pirmininkė 
Goldą Meir pareiškė, kad t
dabar bet kokios derybos su į naštas 
Egiptu negalimos tol, kol ne-p
paaiškėsią. kas yra tikrasis! Praeitą kartą rašėm, kad, .
Egipto valdovas. I jei teismas nesulaikys, tai Stepą, Juozą ir Joną, kuriem

JAV užs. sekr. Rogers) nuo gegužės 16 d. pabrangs reiškiame girią užuojautą. ( ......manas, kad padėtis nėra pa- paštai Teismas paštų valdy- netoli Putnamo, pėdos sukilimo dalyvis , Norintieji iš Sovietuos iš-
sikeitusi, deryboms galime- bos nutarimo nesulaikė, to- Conn.. buvo įsigijęs žemes, Velionis v, a daug lasęs) važiuoti žydai tun issipirk- 

a_ ūki ir vertėsi pienininkyste, pienininkystes reikalais, is- ti . Jie ne tik turi sumokėtigalimy
bės nėra sumažėjusios, tik! dėl jau turime mokėti už pa- • - . . ,, . , ,
likę kiek daugiau laiko Izra- prastą laišką 8 centus, at\ i- Dirbo vienas gana sunkiai, I e tęs 

elio - arabų ginčo išlygini
mui pasiruošti.

Sovietų spauda dabarti
niais Įvykiai Egipte nepaten
kinta. Aišku, nepasisekęs

rūką — 6 c., oro pašto lais- 
ką — 11 c.

Žymiai pakelti antrosios 
klasės tarifai, kuriais naudo-

nius
kelis atskilus leidi- 
Australijoje plačiai

už vizą 900 rublių, bet bai
gusieji aukštąjį mokslą dar

planas nuversti prez. Sadat .(asi laikraščiai. Atskiri as- 
ir gal pasodinti jiems išti-i nienys dėl to pakėlimo labai 
kimą buv. viceprez. Sabry - nenukentės, bet Įstaigoms, 
tuo tarpu gerokai pakenkė į laikraščiams jis smarkiai su- 
sovietų tikslams. Tai dar] duos per kišenę, 
kartą Įrodė, kad tarpusavio Tarifų pakėlimas smar-
reapykantos graužiamuose kiai apsunkins ir taip jau la-
arabų kraštuose net ii- komu- bai sunkią lietuviškų laik 
nistams nėra lengva visada j raščių būklę, todėl visi pre- 
sa.o naudai brogą maišyti. : numeratoriai prašomi bent 
, . _ ‘laiku sumokėti prenumera-
r anteras teise, bet! ta. nelaukdami raginimu, 

.v, . . ; kuriu siuntinėjimas kainuo-
išteisimi ! ja |,inigą.

New Yorke 9 mėnesius tę-Į 
sėsi 13 karingųjų negrų Juo
dosios panteros organizaci-'

baigėsi skrido dail. Vytautas Ignas. ri

— reiškėsi lietuvių visuomeni- papildomai mokėti po 1,900 
nėję veikloje. rublių už kiekvienus mokyk

loje išbūtus metus. Kadangi
J A V g ei eži n kel ių 
streikas

studijos tęsiasi 4-5 metus, 
tai tokiam žvdui, norinčiam'
išvažiuoti ir 
jaus, tenka

sovietinio ro- i
sumokėti ikii Praeita pirmadieni prasi-i T-, .i,ė , , v1, • ; 6,000 rubliu. Išleidus 1 ;0 to-, dėjo JA v geležinkeliu strei-',, "u-- -• i •i km žydų. valdžios ižde jaukongreso ‘ ~ J] kas. Atitinkamu 

j nutarimu streikas gal bus 
. sustabdytas, bet nuostolių 
jau yra daug. Dėl tos prie- 

, žasties gali pavėluoti ir laik-! 
i raščių pristatymas.

; Teisėjas protestavo

kaiką viliojantis šen. Man;
.! field aukštai išk. tas balio-

nas sublikš be didesnių re
zultatu.

Ro- 
ku-

norinti. kad vyras

t » c'<■ *

Kalifornijos gubernatorius 
Gegužės 5 d. Į Lietuvą iš- n;0d Reagan -u savo žmona 

pareiškė

ir vra milionas rublių.
Toki „bizni“ kadaise darė

Hitleris ir Rytų Vokietijos 
komunistai.

Naujasis Rytu Vot lelijos komu
nistu vadas Erichas Honeckeris. 
5S m., pakeitęs pasitraukusį W. 
t Ibrichta. 77 m. amžiaus.

Kauniečiai Jūratė ir Čes-Į Val(l~i(Į
lovas Norvaišos laimėjo va-į
dinamąsias „Gintarinės po- Stouyhtono. Mass., 
roslt1 pramoginių šokių var- linkės teisėjas Sullivan buvo 
žybas, kurios baigėsi Kaune’tarp demonstrantų, kurie, 
gegužes 8 d. Varžybose da-1 apnulę Bostone federalinės 
lyvavo 27 poros iš Norvegi- valdžio pastatą, norėjo su- 

:ti Įstaigų darbą.
neuzijos, JAV-bių ir. ži- Na. <) paskui toks teisėjas, 

noma, daugiausia iš Sovietų žinoma, ištei.-ina visokius 
Sąjungos. riaušininkus. ,

jos nariu teismas n _ .......
VISU jų išteisinimu. Jie buvo Gegužės pabaigoje Vilniuje pasitrauktu i> politikos, kai 1911 jQS, Vokietijos. Šveicarijos,' trukdy 
kaltinami ruošę sąmokslą iš- atidaroma jo kūrinių paro- kietais baigs;- jo gubernatoria- prancQzjjOs, JAV-bių ir. ži- Na. 
sprogdinti policijos būstines
ir didžiąsias krautuves.

da. Ten bus ir jo naujausių Vimo terminą- 
<JarbU. san,‘ nešvarus

nes politika 
biznis.

e-



Puslapis antras Nr. 20. 1971 m. gegužės 18

30 metų
Birželio 22 dieną sueina 30 metų nuo ano lemtingo 

mūsų tautos istorijos momento, kai, vokiečių-sovietų ka
rui prasidedant, lietuvių tauta vieningai sukilo prieš so
vietini Lietuvos okupantą, paskelbė pasauliui lietuvių tau
tos suvereninių teisių vykdymo atstatymą ir sudarė laiki
nąją vyriausybę. Tai galėjo atlikti tik tauta, kurios vals
tybinė sąmonė buvo puoselėta istorinėj kunigaikščių epo
choj, tautinio atgimimo bei nepriklausomybės kovų lai
kais ir galutinai subrandinta nepriklausomybės klestė
jimo metuose.

Dabar iš 30 metų perspektyvos su giliu susikaupimu 
žvelgiame i vieną iš tragiškiausių Lietuvos istorijos lai
kotarpių.

Nacių-sovietų 1939 m. rugpiūčio 23 dieną gėdingu 
susitarimu Lietuva buvo pasmerkta sovietinei vergijai, 
kuri prasidėjo 1940 metų birželio 15 d. rusams ją okupa
vus. Nuo to momento prasidėjo Lietuvos sovietizacija ir 
sistemingas lietuvių tautas naikinimas, pasiekęs sa vo vir
šūnę masinių trėmimų metu 1941 metų birželio 14-18 die
nomis.

Nežiūrint žiauriausios pavergėjų priespaudos, visoje 
Lietuvoje gimė ir tvirtėjo pasipriešinimas okupantui, slap
tosios spaudos palaikomas ir Lietuvių Aktyvistų Fronto

JAM NEREIKĖJĘ NĖ

DIEVO TARPININKŲ į

Gegužės 3 d. suėjo 100 
metų, kai Šiaulių apskrityje 
gimė Vincas Čepinskis, Įžy
musis Lietuvos fizikas, pe
dagogas, visuomenės veikė-: 
jas, ilgametis Lietuvos uni-j 
versiteto rektorius, Lietuvos 
Steigiamojo Seimo socialde
mokratų frakcijos atstovas, 
1926 m. švietimo ministras.

Tos sukakties proga Lie
tuvos mokslų akademijos 
dabartinis prezidentas dr. 
Juozas Matulis, prof. V. Če
pinskio mokinys, Tiesoj ge
gužės 5 d. parašė straipsnį, 
antrašte "Didelis mokslo en
tuziastas“, kuriame iškėlė 
prof. V. Čepinskio nuopel
nus Lietuvos mokslui. Tas 

straipsnis baigiamas šitaip:
"Minėdami šviesią prof. 

V. Čepinskio asmenybę ir jo 
didelius mokslinius bei 
mokslo organizavimo nuo
pelnus, atidūodami pelnytą 
pagalbą didžiajam mokslo 
entuziastui ir talentingam

Kc.Lc.IViS, 50. BOSTON

Vokiečiu užsienio reikalų ministras Walteris Schee'is 
(kairėje) su Prancūzijos užsienio reikalu ministru Mau
rice Schumannu (dešinėj) diskutuoja Briusely dolerio 
krizę.

nedaug, ir jos labai trumpos, 
tad niekam nuotaikos nesu
gadino. Visais atžvilgiais ši 

• šventė buvo puiki. Tai buvo

nio grandiozinio renginio 
komitetas. Kaip jam su viso
mis problemomis seksis 
praktiškai susidoroti, tai pa-

Į re tik tarpusavės draugystės( matysime sulaukę liepos 4- 
per dainą diena, bet ir lietu- sios. Reikia tik viltis, jog 

' viskas pavyks geriausiai.viskos vienybės, lietuviškos 
jėgos demonstracija, atkrei
pusi ir amerikiečių dėmesį. 

Kaip gi su šia,
ja?

Gero laikrodžio tikslumu, 
Ketvirtoji -JAV’ ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventė yra 
rengiama vėl lygiai po pen
kerių metų. Ji Įvyks 1971 m. 
liepos 4 d., sekmadienį, ta
me pačiame Tarptautiniame 
Amfiteatre. Kaip trijų pir
mųjų, taip ir šios surengi
mas yra Lietu.iu Bendruo

vadovaujamas. Šio pasipriešinimo pagrindinis tikslas bu- J pedagogui, turime pasakyti, 
vo atstatyti okupanto sutrukdytą Lietuvos suverenumo 
vykdymą. Tam palankus momentas atėjo 1941 m. birželio 
22 d. vokiečiams pradėjus karą prieš sovietus. Slapta su
rankioti ginklai buvo -nukl eipti piieš okupanto karines 
pajėgas, ir iš Kauno radk o birželio 23 dienos rytą jau 
buvo paskelbta pasauliui, kad Lietuvos suverenumas vėl 
atstatytas. Tuojau buvo sudalyta ir laikinoji Lietuvos vy
riausybė. Tuo būdu po trijų dienų Kauną pasiekusi vokie
čių armija rado ji jau lietuvių valdomą ir tvarkomą. He
rojiškose kovose žuvo daug pasiryžėlių, bet didysis tikslas ■ paskaitose bei brošiūrose 
buvo atsiektas. Sukilimas vyko ne tik Kaune, bet ir dau- dažnai pasireikšdavo Įvairūs 
gelyje kitų Lietuvos vietovių. Taip buvo Įrodytas visos.; j0 idealistiniai nukrypimai.' 
lietuvių tautos ryžtas gyventi lais’ ai ir nepriklausomai. ' Jo filosofiniuose samprota- 

i vimuose reiškėsi dideli 
Birželio 24 d. laikinoji Lietuvos vyriausybė rinkosi prieštaravimai ir nenuosek- 

pirmojo posėdžio ir skubiai pradėjo vykdyti krašto admi- ; iumai. Tačiau dvasioje i'ki 
nistravimo ir tvarkos atstatymo uždavinius. Šis faktas bu- • paskutinio atodūsio jis pasi- 
vo staigmena naujajam Lietuvos okupantui ir nesiderino ]jko tvirtas ateistas. Tai pa-' 
su jo ekspansinės politikos planais. Nei grasinimais, nei rodė jo paskutinis atsaky-' 
klasta, nei vilionėmis okupantas neįstengė vyriausybės mas vyskupui Karevičiui,' 
paversti savo politikos vykdytoja. Po sesių savaičių dar- aplankiusiam jį mirties pa- 
bo Laikinoji Vyriausybė okupanto buvo priversta savo fale. Kada Karevičius pi a- 
veikimą sustabdyti prieš savo ir tautos valia. Taip baigėsi siūlytis išklausyti išpa- 
paskutims nepriklausomybes svystelejimas, naujųjų oku- f if £ inti salįa_ 
pantų nuslopintas. Po to ėjo treji nacinio teroro metai, • mentais pix)f y Čepinskis 
kurių metu lietuvių tauta vėl išvystė visą kraštą apėmusį atsakė: "Nei Tamsta nei aš 
pogrindini pasipriešinimą, tose pogrindžio kovos sulygo- nežinome, ar dievas yra, ar 
se buvo sudaryta ir vieninga politinė kovojančios tautos j0 nėra. Jei jis yra, tai aš mi- 
vadovybė — Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, ręs pats prieš jį atsiskaity- 
Nacinę okupaciją 1944 metais pakeitė bolševikinė, iki šiol. siu be jokių tarpininkų, jei- Į
tebesiterianti ! gu gi io nėra, tai ir to nerei-1 Pradžiai noriu keletą žo-

• kės. Dėkoju Tamstai už pri- džių apie buvusias šventes 
Praslinkus 30 metų nuo ano didingo Lietuvos istori- ‘ lankymą ir pasiūlytą pašiau- ( pasakyti.

jos momento, šiandien galime drąsiai skelbti pasauliui, :• gą.“ į tt n •
kad lietuvių tauta nenurims, kol Lietuvos suverenumas į už kelių valandų po šių* • - 3<j- ? 'V- n.as lai
bus vėl atstatytas. Tai Įrodė 1941 metų sukilimas, visuo-! žodžių prof. V. Čepinskis JJa
tinis tautos pasipriešinimas okupantams, herojiškos parti-. amžinai užmerkė akis?

kad socialistinėje visuome
nėje mes negalime visos jo 
veiklos palikimo priimti be 
rezervų. Nors prof. V. Če
pinskis laikėsi materialisti
nių pozicijų mokslo tiriama-! 
jame darbe, nors materialis-j 
tini mokslo pradą pabrėž-, 
davo ir visose paskaitose, ta-1 
čiau mokslo populiarinimo

čia matome V. Vokietijos, Olandijos. Šveicarijos ir Aust
rijos šimtines. Jos visos pabrango, doleriui susvyravus.

Ketvirtoji Dainų švente
Nė pilnų dviejų mėnesių 

nebėra likę iki Dainų šven
tės. o Keleivyje i'ki šiol in
formacijos kaip ir nebuvo. 
Pasinaudodamas šventei 
ruošti spaudos komisijos 
biuleteniais bei kitais šalti
niais, bandysiu čia pakalbė
ti bent apie pačias šventės 
stambmenas.

zanų kovos, gaivališkas pavergtųjų lietuvių laisvės sieki
mas ir po pasaulį išblaškytos politinės emigracijos nepa- čio 22 d. 
liaujamas ryžtas dirbti ir aukotis tėvynės išlaisvinimo va
landai priartinti. Lietuvos prisikėlimo viltis stiprina taip 
pat faktas, kad visa eilė valstybių dabartinės Lietuvos 
okupacijos nepripažįsta teisėta esant.

uzsime- 
i na, jog Amerikos lietuviai į- 
spūdingas dainų šventes

Tai įvyko 1940 m. rugpiū-! rengdavę ir prieš naujųjų at- 
| eivių erą. Vieną jų sumini, 
rengtą 1939 metais. Pasauli
nės parodos proga New Yor-

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas kviečia 
visus laisvojo pasaulio lietuvius šią reikšmingą sukaktį 
atžymėti taip, kad būtų padarytas reikšmingas įnašas į 
Lietuvos vergijos dienų sutrumpinimą.

Šia proga primintina. kad 
kun. Stasys Yla savo 1964 
m. išleistoje knygoje "Dievo 
sutemose“ skyrelį apie prof. 
V. Čepinskį pavadino "Vin
co Čepinskio kelias nuo be
dievybės iki Kristaus“. Ten 
jis paskelbė ir pasaką apie 
tai, kad prof. V. Čepinskis

ek. Be abejo, tuomet pana 
šios šventės nebuvo rengia-

1929 m. gegužės mėnesį va- 
Ikvėpkime ir mūsų jaunajai kartai sukilėlių partiza-! žiavo į Zarasus specialiai iš- 

nų herojinę dvasią ir tvirtą pasiryžimą aktyviai Įsijungti pažinties atlikti. Kas prof. 
į Lietuvos laisvinimo darbą.. Šia proga raskime būdų at
kreipti pasaulio viešąją nuomonę į faktą, kad lietuvių tau
ta, parodžiusi tiek herorizmo kovoje už savo krašto nepri
klausomybę, tebėra soviete pavergta, rusinama, naikina
ma, o Lietu.a kolonizuoj; i rusais ir laikoma izoliuota 
nuo išorinio pasaulio.

Bražinskų, Kudirkos ir Simokaičių bandymai prasi
veržti iš sovietinio kalėjimo atkreipė pasaulio dėmesį į 
Lietuvos dabartinę padėtį ir pagyvino Lietuvos laisvinimo 
pastangas išeivijoje. Šios sukakties proga įvertinkime Lie
tuvos pasiryžėlių žygius ir panaudokime juos Lietuvos 
bylai pasauliui išryškinti.

Suderintomis jėgomis ir ryžtingai veikime, kol suki
limo ir jo pastatytas laikinosios vyriausybės didysis tiks-

V. Čepinskį gerai pažinojo, 
tam buvo aišku, kad S. Yla 
čia bus paskelbęs nežinia iš 
kur girdėtą ir jam patogų 
"senų žmonių padavimą“. 
Gi iš tikrųjų V. Čepinskis 
buvo žmogus, nebijąs tiesos, 
neturėjęs reikalo savo įsiti
kinimų slėpti ir. jeigu jam 
būtų prireikę išpažinties, tai 
ją būtų drįsęs atlikti ir Kau
ne.

menės žinioje. JAV LB pir
mininkas Vytautas Volertas 
Dainų šventės vykdomojo 
komiteto pirmininku pa
kvietė dr. Gediminą Baluką. 
Kiti pareigūnai yra: Anta
nas Rėklaitis — vicepirmi
ninkas, Petras Armonas — 
vicepirmininkas ir muziki
nės komisijos pirmininkas,
Stanley Balzekas, jr. — vi-

' cepirmininkas ir informaci
jos anglų kalba k-jos pirmi
ninkas, Jonas Paštukas —«

Į vicepirmininkas ir registra- 
’ ei jos k-jos pirmininkas, vin- 
; cas Giėbliūnas — sekreto- 
' rius. Kostas Dočkus — iždi
ninkas, Jonas Jurkūnas — 
narys technikiniam amfite
atro paruošimui.

Kiek šiais metais šioje 
Ketvirtą- j šventėje dalyvaus choristų, 

tuo tarpu sunku pasakyti. 
Kiti mano kolegos spaudoje, 
matau, labai entuziastiškai 
rašo apie pusantro ir net du 
tūkstančius. Aš toks optimis
tas nesu. Tuo tarpu yra už
siregistravę puskapis (tiks
liau — 29) suaugusiųjų cho
rų ir 16 lituanistinių mokyk
lų chorelių. Reikia viltis, jog 
apie tūkstančio choristų ir 
dabar sulauksime, ir, jeigu 
tikrai taip įvyks, tai ir rengė
jų. ir publikos lūkesčiai vi
siškai pasiteisins, nes šventė 
choristų gausumu nebus at
silikusi nuo Trečiosios. Dėl 
svarbių, ir gal labai svarbių, 
priežasčių tuo tarpu atkrito 
du nepaprastai geri chorai: 
clevelandiškis Čiurlionio an
samblis ir torontiškė Birby
nė. Mažųjų jungtinį chorą 
diriguos pamainomis Stasys 
Sližys ir Faustas Strolia. Su
augusiųjų — Bronius Bud- 
riūnas ir Vincas Mamaitis 
(pastarasis diriguos himną 
ir giesmę oficialiosios dalies 
metu).

Kur ir kaip įsigyti bilie
tus? Jie jau nuo kovo pabai
gos yra platinami visiems 
chicagiečiams gerai žinomo
je vietoje — Marginių krau

tuvėje (2511 W. 69th Street, 

CJiicago, III. 60629, telefo-

herojiškai laikėsi ilgais tau
tiniais rūbais apsirengusios 
choristės, kai publika prog
ramos metu šimtais stovėjo 
eilėse prie vandens fontanė
lių koridoriuose. Nepaisant 
visko, programa buvo ište
sėta iki galo, ir šventė buvo 
laikoma pavykusia. į

i

Antroji Dainų šventė įvy-' 
ko 1961 m. vasarą, berods, 
liepos pradžioje, irgi Chica- j 
goję. Joje man dalyvauti ne- į

Visokiem skirtingiem šven
tės surengimo darbams at
likti yra įsteigta net 11 (vie
nuolika, taigi!) komisijų.
Štai jos ir jų pirmininkai: 
salės dekoravimo — Adol-’nas 778-4585). 
fas Valeška, lėšų — Alber-J
tas Vengris, vidaus tvarkos: Ten bilietus bus galima 
— Vytenis šilas, informaci-į gauti iki pat liepos 4-sios. 
jos lietuvių kalba — Stasys, Gi Dainų šventės dieną nuo 
Džiugas, bilietų — Albertas 12 vai. juos bus galima įsi-
Kerelis. leidinio redakcijos gyti amfiteatro kasoje. Gali-
— Stasys Daunys, leidinio ma užsisakyti taip pat tele 

fonu arba laiškais. Tokiu at
veju reikia nurodyti, kiek ir 
kokios kainos bilietų nori
ma. Kartu reikia atsiųsti če
kį arba perlaidą (money or- 
der) ir sau pačiam adresuo-

administracijos — Andrius 
Juškevičius, nakvvniu —v v
Stepas Ingaunis, chorų glo
bos — Salomėja Enrijonie- 
nė, garbės svečių priėmimo 
— Nijolė Vengrienė ir pir
mosios pagalbos — dr. Vy-: tą voką su pašto ženklu. Ant
tautas Tauras.

Kiekvienas komisijos pir-
teko, bet iš spaudos žinojau. į mininkas turi sau pasirinkęsi i •• i i • • i ’ no novin _ FallzininVukad ji labai gerai pavyko.

Lygiai po penkerių metų. 
tai yra 1966 m. liepos 3 d., 
Chicagos Tarptautiniame 
amfiteatre (International 
Amphitheatre) buvo Trečio
ji Dainų šventė. Ji sutapo su 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresu, tad visų nuotaika

( po būrelį narių - talkininku, 
į tad visas šventės reigimo a- 
i paratas susideda iš geros

čekio ar perlaidos užrašyti: 
”Pay to the order of Lithua
nian Song Festival Commit- 
tee. Paštu ir telefonu užsa
kymo adresas yra šis: Mar
giniai, 2511 West 69th St., 
Chicugo, III. 60629, telefo

nuos reguliariai, o tik ypatin- buvo itin pakili, ir publika 
gomis progomis.

šimtinės narių. Kiek man ži- nas 778-4585. Kol pinigų ne- 
noma. tai pats (teoretiškai) I gaus, Marginiai bilietų ne- 
geriausias betkokio ligšioli- Nukelta į 3 pusi.

MINTIS

Dainų šventės pastoviai 
pradėta rengti nuo 1956 me
tų. Tų metų liepos 1 d. Chi
cagoje buvo surengta Dainų 
šventė, rodos, tik vėliau ga
vusi "Pirmosios“ vardą. Sa
vo užrašuose neturiu užre
gistravęs, kokioje salėje, ha
lėje ar amfiteatre ji įvyko, 
tik žinau, jog tą dieną Chi
cagos gatvėse buvo 103 
laipsniai (Fahrenheito) tem
peratūros, o patalpoje, kur 
dešimttūkstantinė minia 
klausėsi virš tūkstančio cho
ristų dainavimo, temperatū
ra siekė nuo 110 iki 120 1. F. 
Ten buvo daug "dy>vinų epi
zodų“, nes ambulansai išve
žė keliolika ar kelias dešim
tis nualpusių iš choristų ir iš 
publikos tarpo. Tuomet Į 
spaudoje piktinausi, kodėl

suvažiavo iš tolimiausių 
JAV bei Kanados vietovių. 
Čia turiu pastebėti, kad vi
sos trys Dainų šventės buvo 
ne vien JAV, bet ir Kanados 
lietuviu, tad iš Kanados re 
vien choristai, bet ir nema
žai publikos atvažiavo. Tuo
met apskaičiavau, jog publi
kos galėio būti nėr dešimti 
tūkstančių, o choristu per 
tūkstanti. Čia nemažu būriu 
pasirodė lituanistinių mo
kyklų mokiniai — jų jungti
niam chore priskaičiau 435 
dainininkus, kai tuo tarpu 
suaugusiųjų buvo netoli 640. 
Vieno dienraščio redaktoriai

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke
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. ,v. , į Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos
mano skaičius rado perma-!užs Deie?atūra. 
žais, bet tatai galėtų įrodyti
programos metu darytos' 
nuotraukos. Nors gatvėse 
minimą dieną irgi buvo 
karšta, bet amfiteatras da
bar jau buvo neblogai vėsi
namas, ir niekam alpti nete-

1915 m. gegužės 7 d. vo- 
, kiečiai nuskandino naują 

Jas užtikrinti Lietuvos nepriklausomybę, tada okupantų Į Anglijos laivą ”Lusitania“, 
sužlugdytą, bus pasiektas. ; žuvo 1,198 žmonės, įskai

tant 124 Amerikos piliečius.'rengėjai nepasirūpino gauti,
Tai paskatino Ameriką pa- dirbtinai vėsinamą patalpą.1 ko. Iš praeities pasimokius,
skelbti karą Vokietijai. Bet kartu ir stebėjausi, kaip šioje šventėje kalbų buvo ir

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

New Yorkas, 1971 m. balandžio 30 d. '

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis. Lithu
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Britain.
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KAI SKAITO BAM, 

TAS DUONOS NVRAM. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA,

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
KAS GAL APSAKYTI 

TĄ CHICAGĄ BRANGIĄ...

Kas gal apsakyti 

Tą Chicagą brangią. 

Kuri savo dūmais 

Murzina padangę!..

Prisimenu prieš kokius 40- 
50 metų mūsų vyresnieji 
broliai, sesės „drukuotomis“ 
antraštėmis atsiųsdavo laiš
kus į Lietuvą su tokiu posmu 
apie Chicagą. Jau tais lai
kais ji teršė orą ir vandeni. 
Čia buvo nemaža pramonė, 
todėl mūsų tautiečiai dau
giausia pasuko jon apsigy
venti, sau ir savo šeimai pra
gyvenimo pelnytis. Dirbo 
pasibaisėtinose sąlygose gar- i 
siuosiuose Chicagos „stock- 
yarduose“. kurių šiandieni 
jau beveik ir pėdsakų nėra 
likę.

I
Gyvenimas nestovi vieto

je, keičiasi. Mėgstama Chi
cagą vadinti ir „lietuviu sos
tine“. kurios, deia, reikalų 
tvarkyme mes jokio žymes
nio vaidmens neturime.

i
Kriminalas netvarkomas 

siautėja, mokesčiu našta vis 
daugiau ir daugiau slegia 
tvarkingu žmonių pečius. 
Čia suplūdę ir benlūstą va
dinamieji „skurdžiai“ jau ; 
ištisus miesto rajonus paver
tė lūšnynais. Reikėtų juos i- 
kinkyti tas lūšnas griauti ir 
jų vietoje naujus namus sta
tyti. Tačiau visokie „demo
nai“ taikstosi jiems namus 
statyti ten, kur žmonės tvar
kingai ir švariai savo gyven
vietes užlaiko.

Viešoji miesto transporta- 
cija autobusais bankrutuo
ja. CTA lyderiai ieško mi- 
lioninių subsidijų iš Illinois 
valstijos, bet nesistengia au
tobusų judėjimo sutvarkyti. 
Dabar jie tik karavanais po 
4-5 slenka miesto gatvėmis, 
kaip Vokietijoje bavarų ok- 
sų (jaučių) traukiami mėšlo 
vežimai... Važmą pakėlus su 
persėdimu 55 centus, gat
vėse nepaprastai padidėjo 
automobilių kamšatis, nes 
žmonės prisipirko visokiu 
„džiunkų“ ir jais važinėja į

darbus. Autobusai dažniau
siai tušti ar pustuščiai slenka’ 
ir savo dyzeliniu kuru nuo- 
dija ir taip jau visokeriopai 
užterštą Chicagos orą. Dau-i 
gumas ir vengia raudotis' 
susisiekimo priemonėmis,1 
les visokie maniakai važiuo-i 
jančius užpuola, sumuša, a-Į 
piplėšia.. Miesio administra-j 
cija. kaip lietuviai sako. gal-i 
voja: „Ne tėvo arklys — nei 
sūnus važiuoja“, taigi taip j 
viską ir leidžia pro pirštus. Į

Yra Amerikoje daug ma-' 
žų gražių miestelių, kuriuo
se „visai kitas Dievas gyve
na“, bet ten sunkiau ar visai į
unku pagauti doleri 
eikia su Chicagos visais 
'malonumais“ apsiprasti.

Jotiios Jonas

tar n .1

LAVVRENCE, MASS.

Kun. Julius Gaspariūnas

Metinės pamaldos ir 

gegužinė

Lietuviu tautinė kataliku

J FULGIO ANDRIUŠIO 

ANTKAPIS

Australijoje pernai gruo
džio 19 d. mile rašytojas 
Pulgis Andriušis. Ten suda
lytas komitetas, kuris rūpi-' 
naši rašytojo amžino poilsio! 
vietoje Cėntennial Park ka-' 
pii.ėse Aūeiaideje pastatyti* 
aik.'.api. Projektui paruoštil 
paskelbtas konkursas. Už j 
geirausią projektą skiriama! 
$WO premija. Projektą rei-Į 
kia pasiųsti ne vėliau, kaip) 
šių metų liepos 27 d.

Į
Komitetas kreipiasi i tau

tiečius, prašydamas paremti 
komiteto pastangas auko
mis. Pulgis Andiirušis, pasi
traukęs iš Lietums i tremti, 
buvo visą laiką su mumis. 
Jis rašė mums ir su savo kū-

TO NIEKAS NEPEIKIA.

Jacųueline Onassis su dūkia Caroline (antroji iš 
nell atvyko į Somerset Hills Ponv klubo arkliu

dešinės), sūnum John ir dukterėčia Peggy MėDon 
parodą Bostone.

Į parapija kasmet iškilmingai rytos gyvu žodžiu lankė mus 
'švenčia Mirusiųjų paminėji- W lageriuose Vokietijoje.
I mo dieną. Į Persikėlęs i Australiją, bu-i

' vo nuolatinis visokių litera-; 
: Šiemet pamaldos bus sek- tūros vakarų dalyvis. Su sa- į 
'madienį. gegužės 30 d. 11 vo kūryba buvo nuvykęs net 
vai. Tautinėse kapinėse prie Į JAV. Komitetas mano, kad 

Lionės Juodytės įriamuo- Nopth Lovvellio - Alethueno. Pulgio Andriulio gerbėjai ir 
tos šios ir kitų dainų akor-1
dai dažnai nuskardena šios 
vietovės upelių šlaitais, ir ty-

je

GLENN, M1CH.

Aš mėgstu mėlynąjį dangų.
PAVERGTŲ ATSTOVAI 

IŠVYKO EUROPON
KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Ką svarstė Lietuvių 

Darbininkų draugija

rusis vandenėlis juos nuneša
į plačiuosius 
ro vandenis.

Michigano eže-

Mėlynas dangus, čia nėra 
teišalų. Čia gyvena Zyzai, 
Dambrauskai, Kromeliai, 
Jomantai, Janulaitis ir kitos 
lietuviškos ar pusiau lietu
viškos šeimos. Graži, rami 
vieta vasarojimui.

Daugelis rią vietovę lan-

jas laikys kun. Julius Gas- ,o raštų skaitvto jai. išsiblaš-Į žvelgtųjų Europos Tau-1 
pariūnas, A.B. Po pamaldų kę po platųjį pasaulį, pa-1 r ^elni.ą suaai'ančių tauti-j 
bus gegužinė gražioje vieto- rems komiteto pastangas at-! niy gomĄetų {minininkai ge-, 

žvmėti paskutinę jo poilsio Suzes n?^n- kinkos: \ akarų
vieta lietuviško stiliaus ant-į, 5°p?Je- ?k.slas ~ ieš_ 

koti atramos bei paramos;
V akarų Europos sostinėse 

. ' sovietų pavergtųjų valstybių i čiantieji klausimai.
kalais kreiptis šiuo adresu:! bylai, be to, sutv ii tin-1 Vienuoliai pranciškonai

i ti bendradarbiavimą su Eu- New Yorke sumanė pastaty- 
Pulgis Andriušis Fund“ t roP°je genančiais sovietų ti rūmus, kuriais galėtų nau- 

■ r»- i_ o ii___  e. j Paver£t,JJ,J tautų veikėjais, dotis įvairios lietuvių orga
nizacijos. Tam reikalui jau

Šioje PET misijoje Lietu- 
ralia, 5048. ■ atstovau.'a Lietuvos ,le-

Visi prašomi tą dieną
skirti mūsų ruošiamoms iš-£
kilmėms.

Kun. Jul. Gaspariūnas, A.B. 

ir Parapijos Komitetas

RCCHESTER, N.Y. 

Smarkiai retėja mūsų eilės

kapiu.

Aukas siusti ir kitais rei-

c o J. Riauba, 9 Harrow St., 

Dover Gardens, S.A. Aust-;

ko visais metų laikais: pa va- Maža mūsų lietuvių kolo
sali atvyksta žydinčiais Mi- nija pernai neteko 20 asme- 
chigano sodais pasigrožėti, nų. Jie amžinai išsiskyrė iš
vasarą — pailsėti, švaresnia
me Michigano vandenyje 
pasimaudyti, rudeni — Alle- 
gano apskrities miškų rezer
vatuose pagrybauti ir kitų 
gėrybių Įsigyti. Žiemą at'ke- 
liauna motorinėmis sniego 
rogėmis paskrajoti ar slidė
mis sniego patalais pasiirs
tyti. Būtų gera. kad čia lie
tuviai daugiau nuosavybių 
įsigytų. Gamta visiškai to
kia, kaip Lietuvoje.

Jotiios Jonas

LB VADOVU 

KONFERENCIJA

mūsų eilių. Štai jų sąrašas:

Vilimas Sadvikas, 54 m.,' 
Kazimieras Vaivada. 91 m., 
Aleksas Rumbutis, 80 m., 
Jonas Palskis. 76 m., Kai- • 
bienė, 67 m., Sib’estras Būt-j 
rimas. 78 m., Ignas Blažys,1 
51 m., Andrius Naujokas, 75 
.. Jurgis Daukus, 75 m., Mar- 
lyn Styra. 23 m.. Jonas Mal- 
deikis, 85 m., Augustas Šva- ,' 
ba. 83 m., Leonas šikštėnas,! 
59 m
m., Ona Kundrotienė. Elz
bieta Čereškienė, Anelė Pač- 
kienė, Vanda Švabienė. Jo
nas Paškus ir Krakienė.

Gegužėe 2 d. Įvykusiame 
Lietuvių Darbininkų dr-jos 
susirinkime buvo Švaistyti ir 
netiesioginiai draugiją lie

TIKRAI DIDELIS DARBAS

Gegužės 6 d. Nevv Yorke 
posėdžiavo Balfo centio 
valdyba. Buvo svarstyta ir 
ispręsta, kaip ir kituose kas 
mėnesis vykstančiuose posė
džiuose. nemaža einamųjų 
ir organizacinių reikalų..

Kaip visuomet, pašalpų 
skirstymas užėmė vieną 
svarbiausių ir šios darbo
tvarkės punktų. Patenkinti 
36 piašymai, daugiausia šei- 

vaikais ir li- 
e
a

,000
doleriu.

tik

surinkta nemaža suma, bet 
rlov vaikalintra cii-i SU ma2ais

įetęs įvairių organizacijų 
atstovų posėdį. Jame daly
vavo ir Br. Spūdienė, kuri tai

Geriausia būtų
išleisti visi Pulgio Andriušio lovas Sidzikauską
raštai, a ii tuo i ei a u pa-( j vavo ir Br. Spūdienė, kuri Pažymėtina, kad — .
snupms an napio o . _ PET atetųvai išvyko gegu-, pajnformavo, kas ten buvo , vieno pasėdžio atlikta ope-

zes o d. Is Paryžiaus atstovai ’ nutarta. į racija. Sausio - vasario - ko-
vyks į Stiasburgo miestą,' . . . . i vo mėnesiais tiesioginei sai
kui- gegužės 10 d. prasideda . Lietuvių Darbininkų dr-i . išleista 38.000 dolerių, 
Europos Tarybos Pataria- jos susirinkime niekas nepa-,^10 16 gimnazijai Vo- 

. mojo Seimo ir tos tarybos ^ake prieš, bet L. šateikie-. Rietijoje k sSaIaziečiu mo_ 
Amerikos lietuvių sociali- vykdomojo organo — M i- ne suabejojo, ar tinkama

nio klubo tradicinė geguži- j nistių kabineto visos savai- vieta pasirinkta ir ar yra ga
nė rengiama gegužės 30 d. tės sesija. Numatytas bend- nantija. kad tie rūmai pasi- 
J. ir M. Steponavičių ras posėdis su Europos Tary- liks lietuvių nuosavybė, kad 
(Stepp) sodyboje, visiems bos Patariamojo Seimo Ko- JŲ nepaims vyskupas.

COCOA, FLA. 

Kviečiame į gegužinę

kyklai Italijoj pasiųsta 12, 
006 dolerių (visa ši suma su
rinkta Rėmėjų Būrelių, kun. 
Bernatonio ir kt.), ir visa tai 
atlikta tik su 5,000 dol. iš-

(Atkelta iš 2-tro pusi.)

Dainų šventė
siųs. Bilietų kainos suaugu
siems po 3, 4. 5, 6 ir 7 dole
rius. Studentams ir mokslei
viams 3-jų dolerių bilietai 
bus pardavinėjami po 1.00 
dolerį.

Tai, rodos, ir viskas, kas 
buvo svarbiausia. Nereikia 
nė burnos aušinti įrodinė
jant. jog ir Ketvirtoji Dainų 
šventė, kaip ir visos trys 
ankstesnės, turi nepaprastą' 
kultūrinę bei politinę reikš
mę, kad į ją lietuvių sulėki- 
mas iš viso šiaurės Ameri
kos kontinento nelieka ne
pastebėtas amerikiečių, sve
timtaučiu, o ir mūsų tėvynė- i 
je. Kas tik gali tuo laiku pa-! 
imti atostogas, turi būtinai 
atvažiuoti ar atskristi į Chi
cagą ir ateiti į Tarptautinį 
Amfiteat”ą.

Alfonsas Nakas

perai žinomoj vietoj. Prie misija Neatstovaujamoms* Prisiminta Lietuvių Soči- laidu centro raštinei, tarnau-
Henrika< Dirda *56' US_1 kelio’ netoli Valstybėms. . aldemokratų partijos 75 me- toju algoms, nuosavybės ap-

rodromo. pamatysite didelę tu sukaktis. 1896 m. gegužes brandui ir mnkpsčiams bei
iškabą. Pravažiavę tą iška- Baltijos valstybėms Stras- 1 d. Vilniuje buvo minėtos jjaifo inkorporavimo mo-
bą į pietus, už poros blokų burge atstovaus vienas \ ac. partijos steigiamasis susirin- kesčiams. Tai sudaro tik tru-
dešinėj pusėj rasite ir gegu-, Sidzikauskas. Galimas daly- kimas, kuris priėmė partijos ,)Uti daugiau nei 12'. šalpai
žinės vieta. Ant laiškų dėžu-1 kas. Europos Tarybos posė- programa. Tos programos išleistu sumu.
tės bus užkabinta lietuviška1 džiuose Strasbuige bus is- fotografinė kopija ir parti- ‘ . L .u

įkeltas Baltijos valstybių ru- įOs slaptai leistas Darbinin- . , , pigiai“ vykdomas
I sinimo klausimas. , kų Balsas buvo parodytas salPos darbas galimas tiktai

! susirinkimo dalyviams. Jie Balio tai nautojų pasisy enti- 
( Europos T arybą sudaro savo akimis pamatė juodai h™ 11 sumanumo dėka. Ame- 

Mūsų geros šeimininkės i 17-kos Vak. Europos parla- ant balto parašyta, kad so- ri^os šalpos organizacijų o-
pažadėjo pagaminti skaniųĮmentų atstovai, o Ministrų cialdemokratų partija pa- P^ratyyinės išlaidos siekia

| I7--U2_ ______________ i„... , U. 510 ir rlounrian nmponhi ’

Šiemet jau mirė 13: Kun-; 
parskienė

PLB Valdyba kviečia LB 
vadovų konferenciją, kuri i- 
vvks 1971 m. gegužės 22-23. Rė, Lija 
dienomis Philadelphiioie. i Agota Glenskienė. 76 m.,

Konferencijos dalyviais Albinas Steponaitis. Jonas 
kviečiami JAV ir Kanados; Earoras, Juozas Dauda, Jur- 
LB Centro valdybos. JAV ir; Matulionis, Kazimieras 
K ar a dos LB tarybų pr^i-! Mockevičius, Rapolas Ba- 
diumų atstovai. II Pasaulio raus^as- ^na Pabrinkienė ir 
Lietuvių Jaunimo kongreso Juozas Bažaras. 
prezidiumo pirmininkas iri
atstovai. II PLJK finansų!, Mirusiųjų šeimoms reiš- 
komisijos pirmininkas ir at-į -riame užuojautą, 
stovai, IV Dainų šventės; .
vykdomojo komiteto pirmi-; Taip nientame; kaip me- 
ninkas. IV Tautiniu Šokiui!1?"? laPa! i™!™!- Po metų 
šventės vykdomojo komite-; ' t mūsų mieste belizs tik 
to pirmininkas, PLB valdy
bos ryšininkai prie Vliko ir 
PLB valdybos nariai.

ė, Emilija Tankie-i vėliava*
Vaišnorienė, 89 m., ’ Jei kas paklystų, s

vienas kitas lietuvis.
C. K. Zlotkus

• v ’ GERIAUSIA

DOVANA!

Dovanokite savo drau

Kardažuvė vandenyje iš
vysto toki dideli greiti, kad 
ios viršutinis žandikaulis 
tampa baisiu ginklu. Viena 
me Anglijos muziejuje yra gams įr bičiuliams metinę 
6 coliu ąžuolinė lenta, kuria! ... . •
kiaurai permušė kardažuvė. Keleivio prenumeratą. Jum, 

atsieis tik $7, o tas, kuriam 
: ~ ji bus dovanota, per metus

1917 m. kovo 8 d. Rusijoj kas savaitė gaudamas Kelei- 
prasidėjo revoliucija. vj, jus tikrai atsimins.

kitę AM 7-2670.
skambin-!'I

i.

lietuviškų valgių, kurių 
siems bus užtektinai.

Bus galima ir pašokti. Vi
si maloniai kviečiami atsi
lankyti. Iki pasimatymo mū- 
«ų gegužinėje.

J. Hermanas, 

klubo pirmininkas

Kabinetą — tų pačių valsty--.skelbė sieksianti Lietuvos! ir daugiau piocentų!
nepriklausomybės. Kunigų Lietuvių visuomenė turė- 
leistas Tėvynės Sargas tą' ,tų skirti daugiau dėmesio 
socialdemokratu paskelbtą tiek pačiai Balfo veiklai. 

Europos Tarybos sesijoje Lietuvos nepriklausomybės tiek ii- iš viso savo tautiečių
dalyvaujant ir Turkijos de- mintį pavadino tuščia sva- pagalbos reikalui.

bių užsienio reixalų minist 
rai.

legacijai, bus progos su ja jone ir pareiškė pripažįstąs 
pasikalbėti Bražinskų bylos carą tikruoju Lietuvos val- 
reikalais. dovu.

Rodos, visiems partijos 
V. Sidzikauskas su kitais steigėjams ir tiems „netikė- 

FET atstovais dar lankysis Hams Tamošiams“ buvo 
kitose Vak. Europos sostinė- lemta tos „tuščios svajonės 

Kinija labai šiltai pilėme se — Bonnoje, Hagoje, Bei- įsikūnijimo sulaukti.

AMERIKIEČIAI KINŲ 

KALĖJIME

Amerikos sportininkus, to- Kopenhagoje, Stockhol- 
dėl daug kas įsivaizdavo, nie, Madride ir Londone. J 
kad tuo būdu ji nori už- Nevv Yorką gris birželio 17kad tuo būdu ji nori uz 
megzti geresnius santykius 
su Amerika. Bet iš Wa- 
shingtono dabar pranešama, 
kad Kinijos kalėjime dar

dieną.
(ELTA)

(jb)

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo>

! Pasidalinta margučių va- dynas. V. Baravyko, 590 psl. 
karo įspūdžiais, nutarta va- Į apje 30,000 žodžių kaina $6. 

; sarop surengti gegužinę gal i
į valdybos nario inž. A. Ma- 
čionio užmiestinėje sodybo- 

, je.
Lietuvių Darbininkų dr- 

jos susirinkimuose visuomet;tebesėdi 4 amerikiečiai ir jų 1918 metais įsikūrė Tau 
nepaleidžia. Visi jie Ameri- tų Lyga (Sąjunga) pasaulio paliečiami ir bendrieji lietu- 
kos kariškiai. Jie pateko į taikai palaikyti. Veikti pra-1 vių reikalai, todėl susirinki- 
nelaisvę, kai kiniečiai nušo- dėjo sekančių metų sausio mai būna gausūs ir įdomūs, 
vė jų lėktuvus. 10 d. | Vlks.

Lietuvių-anglų kalbu žo
dynas. redagavo Karsavi. 
naitė ir Šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5 00

Lietuviškai angliškas žo-
dvnas. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daiuriau Kaip 30.000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7 00.



Iš pavergtos Lietuvos
KAZYS ŠKIRPA

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Pasipriešinimo kovos 
iniciatyva

UŽ KĄ TEN KALINA i Respublikinių literatūros ir 

Albinas Telkenis, meno kandidataigimęs
1924 m., botanikas, suimtas 
1969 m. rugsėjo 29 d. ir 1970 
m. balandžio 6 d. nuteistas 
kalėti 3 metus sunkiųjų dar
bų stovykloje. Jis buvo ap
kaltintas paruošimu ir pla
navimu platinti laišką, 
„šmeižianti partijos žemės 
ūkio ekonominę politiką“, o 
iš tikrųjų jis padėjo vienam 
senam ūkininkui 1967 m. 
surašyti turimus nusiskundi
mus. Ūkininkas skundų laiš
kų niekad neišsiuntė, bet 
jam mirus, jie pateko Į slap
tosios policijos rankas.

—. i -
Algis Statkevičius, gimęs 

1937 m., buvęs socialinių ty
rinėjimų Įstaigos Finansų 
ministerijos tarnautojas, su
imtas 1970 m. gegužės 18 d., 
apkaltintas, kad jis parašė 
„Komunistų manifesto kri
tikos“ ir „Sociologinių studi
jų Lietuvoje išvadų“ kny
gas. Pernai lapkričio mėne
si pasiųstas i psichiatrinę li
goninę prievartiniam gydy
mui.

Kunigas Antanas Šeškevi- !

čius 1970 m. rugsėjo 9 d. 
nuteistas kalėti vienerius 
metus sunkiųjų darbų sto
vykloje už tai, kad mokė re
ligijos jaunuolius, jų pačių 
tėvams pageidaujant.

„Iškelia“ kandidatus

Birželio 13 d. Lietuvoje 
bus Aukščiausiosios Tarybos 
rinkimai. Kandidatų bus 
tiek, kiek reikės atstovų iš
rinkti. Iš tikiųjų tuos kandi
datus parenka partija, bet 
tik „dėl svieto akių“ juos 
duoda „iškelti“ Įmonių ar 
Įstaigų susirinkimuose.

Štai Alytaus Mašinų ga
mykloje kandidatu „iškėlė“ 
iš Maskvos atsiųstą A. Snieč
kui prižiūrėti Valerijų Chra- 
zova. Kauno Audiniu fabri-t
ko darbuotojai „iškėlė“ Ki
rilą Mazurovą, Kauno dirb
tinio pluošto gamykla — pa
ti Brežnevą, o Klaipėdoje 
„iškelti“ Kosyginas, Šelepi-i

(Tęsinys)
Savaime suprantama, kad bendrinio vadovavimo 

organo sudarymo projektui negi galima buvo nepritarti.
Tik turėjau stiprių abejonių, ar jis. kad ir veikdamas 
slapčiausiai, galėtų kiek ilgėliau nuo NKVD išsisaugoti.

Sekančią dieną buvo atsilankęs pas mane karo avia
cijos viršininkas generolas A. Gustaitis (mirė Sibire), pri- 
leidžiu, su prof. Petkevičiaus žinia. Pasikeitus mudviem 
nuomonėmis apie ano meto Lietuvos padėtį ir perspekty
vas nusikratyti sovietų okupacijos, generolas pasakė, jog 
galėtų, jei būtų reikalinga, atskraidinti Į Vokietiją mano 
dispozicijon kandidatus naujos vyriausybės sudarymui, 
jeigu ji būtų užsienyje skelbiama. Jis aiškino, jog sovietų 
kontrolė aerodrome dar nebuvo ypatingai griežta ir dar 
būtų buvę Įmanoma pakilti su lėktuvais Į orą tolimam 
skridimui. Jis teprašė jį Įspėti apie reikalą ir skaičių asme
nų kiek iš anksto, kad galėtų skridimo operaciją tinkamai 
suorganizuoti.

Kadangi, kaip skaitytojui vėliau paaiškės, susitarti 
su vokiečiais dėl naujos Lietuvos vyriausybės paskelbimo 
užsienyje nesisekė, tai generolo Gustaičio pažadėtu patal- 
kininkavimu pasinaudoti neteko. Dėl tos pačios priežas
ties, prileidžiu, nebeteko vėliau patirti ką nors konkrečiau 
ir apie projektuotos pogrindžio Tarybos faktiną susida
rymą ar jos veiklą.

Iš kitų žymesnių karininkų, su kuriais tada buvo man 
lemta pakonspiruoti. bet irgi jau mirusių, suminėsiu dar

Valstybinio Televizijos ir j jurgj Bobeli, Kauno karo komendantą; pulk. Petrą 
Radijo komiteto mišraus
choro veiklą, lietuvių kom
pozitorių chorinės muzikos 
propagavimą.

Lietuvos Kompozitorių s-, . v. . . , .. .
ga ir Valstybinė filharmoni-j man nėra žinomas, jų čia neminėsiu, kad jiems kuo nepa-
ja — Saulių Sondeckį už in- kenkčiau.

Apskritai, visi. kurie buvo mane kontaktavę arba ku
riuos buvau kontaktavęs iš savo pusės, jau patys — be jo
kio iš mano pusės Įkalbinėjimo — buvų priėję išvadą, jog • 
gali tekti vėl tvertis ginklo, kaip 1918-1919 metais, ir kad ! 
rusų-vokiečių konfliktas galėtų sudaryti tam tinkamą pro-1 
gą. Jie teprašė manęs, kad imčiausi iniciatyvos bei nusta- ties 
tyčiau veiklos gaires. Patariau karininkijos ir šaulių at
stovams, kad jie pasistengtų paslėpti ginklų ir šaudmenų, 
kol tatai dar buvo Įmanoma, o jaunuomenės atstovams
sugestinavau, kad nutiestų ryšį su manim per "žaliąją gnj apje Rusijos koncentra.

Lietuvos Rašytojų
pašildė 4 rašytojus — Joną
Avvžiu. Vlada Dautarta. Va- •> *>
cių Reimeri ir Vytautę Ži
linskaitę.

Lietuvos Teatro dr-ja — 
Eleną Čiudakovą už sukur
tus Violetos, Džildos, Lak 
mės. Manonos ir Rozinos 
vaidmenis.

Lietuvos Dailininkų s-ga 
— Napoleona Petruli už Le
nino paminklą, Joną Pra
puoleni už meniškus baldus, 
Birutę Žily te už iliustracijas 
vaikiškoms knygoms.

Lietuvos Fotografijos dr- 
ja — Antaną Sutkų ir Ro
mualdą Rakauską už meni
nės fotografijos knygą „Ša
lis ta Lietuva vadinas“.

Lietuvos Televizijos ir 
Radijo komitetas ir Lietu
vos Kompozitorių s-ga — 
Lionginą Abarių ir. Antaną 
Gimžauską už koncertinę

s-ga

Aleutu salyno (š. Atlante, j pietus nuo Beringo j ūros) tolimos Amchitka sa' - . ši rudeni
bus mėginama 5 megatonų atominė bomba, t. y. 250 kartų stipresnė, negu išspi -K' ■- i Hiroshi- 
moj. Dėl to labai susirūpino Aliaskos senatorius Mike Gravel. Jis bijo, kad sprogim.is nesukeltų 
žemės drebėjimo, kad pažeminio vandens nepada rytų radioaktyviu, kad nesukel-u yniu. Dėl 
to protestavo ir Kanada, pabrėždama, kad ta sri tis yra labai jautri žemės di e'.ėjimams.

mybę bei politinę laisvę. Deja, tai galėjo Įvykti tik po 
metų, kai buvo susilaukta tinkamos tokiam ryžtingam žy
giui progos, nors per tą laiką sovietiškieji lietuvių tautos 
pavergėjai ir jų komunistiniai pakalikai iš gyventojų tar
po pačiame krašte jau buvo pridarę jam ir tautai skau
džiausių žaizdų.

Mano surizikuota kelionė i Kauną labai nebesaugio- 
mis aplinkybėmis buvo sujaudinusi kaikuriuos mano kole
gas, kitus Lietuvos diplomatus užsieny. Sakytieji kolegos 
buvo susirūpinę, kad nebūčiau enkavedistų sukliudytas 
grįžti i savo postą Berlyne, ir tuo būdu tas postas gal būtų 
buvęs sužlugdytas kaip tik tada. kai jis atrodė labiausiai

. . . „ _ . , , svarbus Lietuvos gelbėjimui nuo ją ištikusios didžiosios
aladžių, Šaulių Sąjungos vadą pulk. Juozą Saraus^ą,. neĮajmgS> get tas buv. Lietuvos kariuomenės kūrėjo-sava- 

norio žygis praėjo laimingai, nes veikiau apdairiai, kaip 
karys, sumaišydamas okupantui ir jo vietiniams komunis
tiniams talkininkams visas kortas... -

(Bus daugiau)

tarnavusi K.A.M-jos centre, ir pulk. lnt. Petrą Gužą, Sa 
vanorių Sąjungos pirmininką. Kai dėl pavardžių kitų as-! 
menų, kūne buvo mane kontaktavę, bet kurių likimas !

Negrų vado kun. Martino Kingo 
žudikas James Ray sėdi Brushy 
kalėjime, nutek tas 99 metams. 
Jis neseniai mėgino iš kalėjimo 
pabėgti, bet buvo sugautas dar 
kalėjimo kieme.terpretacinę - kūrybinę veik

la, vadovaujant Valstybi
niam filharmonijos kameri
niam orkestrui, 1968-1970 
m. paruoštas koncertines 
programas.

Mirė dvi kultūrininkės

MILIONAS KALINIŲ N.H. LAIKRAŠTIS APIE 

HOFFĄ
Ką tik išėjusiame „Min- 
s“ žurnale rašoma:

Lietuvoje šį pavasari mirė 
dvi kultūrininkės. Kovo 25 
d. Vilniuje mirė Dailės mu
ziejaus taikomosios dailės 
skyriaus vedėja Jadvyga 
Katinaitė - Matuliauskienė. 
Ji dalyvavusi ekspedicijose 
dailės paminklams tirti, pri
sidėjo prie kultūros relikvi
jų apsaugojimo nuo išnyki
mo, buvo parengus mokslini 
katalogą apie Slucko juos
tas, ruošė darbą apie 16-19 
amž. koklius.

Kaune mirė vaikų knyge
lių autorė suvalkietė Elena 
Spurgaitė, Kazlų Rūdoje bu
vusi dantų gydytoja. Jos

sieną“. Tačiau Įsakmiai nurodžiau jiems

„Londono savaitraštis „The 
Observer“ (1971.1.3) at- 

’žaliaia sPausckno iliustruotą straip- 
visiems, kad i cijos stovyklas, kuriose šiuo i

Džimi Hoffa, galingos ve
žikų unijos vadas, dabar sė
di kalėjime. Jis buvo nuteis
tas aštuoneriems metams už 
„jury“ teisėjų
mą, nes bylų turėjo daug ir J

Bet My Lai kaimo skerdy- 
nė ne vienintelis toks Įvykis.

kruvinosPo jos sekė kitos 
dramos. Sugrįžęs dabar iš 
'Vietnamo seržantas Danny 
S. Notlcy liudija, kad ir po

papirkinėji-i La? ’ skerdynės "būrys 
:„į kareivių nuolatos medžiojo 

ir šaudė beginklius vietna- 
betneerzintų sovietiškojo okupanto bent kokiais demonstra- 'meįU kalinama apie milionas; vis išeidavo iš jų laisvas. Ta-j miečius — ne tik vyrus, 

tyviais veiksmais, kurie tik paskatintų jį imtis preventy- \ žmonių. Tdkių stovyklų vien I čiau visuomenėje buvo Ir te-j ir moteris ir vaikus“.
vinių persekiojimo priemonių, ir to pasekmės galėtų būti; tik Moldavijos pelkėse, 300; bėra Įtarimas, kad kaltini- 
perankstyvos aukos. Bet patariau, kad tylomis būtų sten- į mylių i pietų rytus nuo; nias jam buvo žvalgybos su- 
giamasi sudaryti slaptą pogrindžio organizacijos tinklą— • Maskvos, esama keliolika, ir i ^abl’lkaota^* Isltlkl™™as y-
crriiin/«iii« Irurin nuo-nlha hfitn eralima susidrausminti ola-! jose laikoma 20 tūkstančių ia _ a Jis riui baustas dėl nenuolankumo 

sovietu santvarkos opozicio- valdžiai. V alstybės gynėju
te. j~te -K-a-.* , • t nieriųf rašytojų, moksliniu- į (prokuroru) buvo dar prezi-
C.a aukščiau apibudintais pasitarimais ir nurodymais; tetų denių-. I dent0 Kennedžio brolis. kai

buvo pasėtas pirmas tautos sukilimo paruosimo daigas. į , Hoffa d[.ėb- jam įžeidį_

OU

jose ___7_____ _______
ningam pasiruošimui ateities kovai, kada tam jau būtų j kalinių, tarp jų tūkstančiai; baustas dėl
griaučius, kurių pagalba būtų galima susidrausminti pla
ningam pasiruošimui ateities kovai, kada tam jai 
atėjęs laikas ir susidariusios palankios aplinkybės.

kurį greitai pasekė kiti panašūs daigai ne tik Lietuvos į 'Nelegalus rusų laikraštis i mą: „Who do you think v 
centruose, bet ir provincijos miestuose ir miesteliuose. į dabartinių Įvykių kronika“ j are? A spoiled kid!“ NNuo

lo akse žibėjo ašaros, kai 
jis kalbėjo apie tai būreliui 
kongresmanų. Dalinys^ ku
riam jis priklausė, išžudė to
kiu būdu 30 kaimiečiu“.

Karūną7 ir ant naktinio 
puodo galima trdėti.

nas. Jie Lietuvoje negyvena,Į knygos vaikams ir jaunimui, 
gal joje via kada lankęsi, o j kaip „žaliapūkė“, „Jūreivis 
§al ir ne- ! Baltrukas“ ir kt., buvo iš-

... i leistos 130,000 egz. tiražu,
pdovanojo ■ j. pajaj(]oęa Petrašiūnų ka

pinėse.Antanui Saulevičiui, Aly
taus autotransporto konto
ros vairuotojui, ir Stepui Ur
bonavičiui, Vilniaus garve
žių depo dizelinio traukinio 
mašinistui, suteiktas Socia
listinio darbo didvyrio var
das ir Įteiktas Lenino ordi
nas ir Pjautuvo ir kūjo me
dalis.

Gavo premijas

Kauno rajono vartotojų, 
kooperatyvų s-gos vaidybos 
pirm. Borisas Orlianskis ap
dovanotas Garbės raštu.

V. Kapsuko premiją lai-, 
mėjo žurnalistai R. Budrys,! 
V. Miniotas, K. Musnickas 
ir R. Sadauskas, o žurnalistų 
s-gos premiją — K. Bagdo-

Visas tas planas bazavosi geležine logika ginkluotos ko- i rašo, kad Moldavijos sto-! tos dienos Hoffai prasidėjo 
vos neišvengiamumu ir todėl privedė prie tikslo — tautos Į vykioje esama nemaža buv. j visokie kaltinimai ir bylos, 
sukilimo, siekiant atgauti prarastą valstybinę nepriklauso- Baltijos valstybių piliečių.! iki galų gale jis buvo nuteis 

i Magnetofono juostoje, kurktas.
’ pateko i Vakarus, rusų po-

Lietuvos rašytojai š. m.' Okup. Lietuvos Aukšč. 
balandžio 20 d. savo susirin- Tarybos — tariamojo parte
kime svarstė jaunosios lite- mento — prezidiumas š. m. 
ratų kartos ugdymo ir auk-' balandžio 13 d. Įsaku nusi- 
lėjimo klausimus. Į penktąjį! pelniusio kultūros veikėjo 
visos Sovietų S-gos rašytojų garbės vardą suteikė rašyto- 
suvažiavimą buvo išrinkti jui V. Sirijos Girai, jo 60 m.

Parvžiuie A Budrrvs dalv- šie raš-vtojai: J. Avyžius, A.; amžiaus proga.
’ ' i\ t i " ■ i Baltakis A. Bieliauskas. K.! Garbės rastas balandžiovavo su kitu tautybių muzi-U , ; .- - ‘ ' 4 'Korsakas, J. Macevičius, A. 19 d. įsaku buvo suteiktas

Maldonis. Just. Marcinkevi-į Vilniaus operos ir baleto ar
čius, E. Mieželaitis, J. Po- tistui Abdonui Lietuvnin- 
žėra ir M. Sluckis. kui..

(E)
* * *

Lietuvis muzikas - klarne
tistas Algirdas Budrys atlie
ka devynių mėnesiu staža

kais keliuose koncertuose ir 
gegužės 18 d. dalyvaus 
Prancūzijos Radijo ir Tele
vizijos koncertų salėje Įvyk
siančiame užsienio muzikų, 
besi tobu 1 ina nči ų Pa įy žiu j e. 
baigiamajame koncerte. Bri
tų muzikas R. Heims pakvie
tė Budri su kitais dviem mu
zikais liepos mėn. atvykti Į

* * * * * *

g IĮ

etas Ginsburgas papasakojo I Dabar New Hampshire 
apie padėti stovykloje. Jis' valstijos "Manchester Union I 
pasakė, kad palydėjęs Į am-Į Lead ei paskelbė įeikalavi- i 
žino poilsio vieta latvi Jani m3- kad prezidentas N ixo-į 
Kapicins. mirusi 1970 m;, nas heptų ištirti Hoffos by-- 
sausio 6 d. Jis buvo 52 m. į ^es esa davmių, kad Hof- 
amžiaus. Nuteistas 15 metu'^a. ^uvo nuteistas pa&i’-e-, 
už pašisakvma prieš Latvi-• krel™. žvarbos su-
jos rusinimą. Maždaug tuo : fabl?kuota Hudijimu. Laik-( Juozas St 
pat laiku stovykloje taip pat! {as^ls. Pa^uo^a n pavaideSį kaina u5 cer.'n. 
mirė 67 metų amžiaus lietu- zm°nių, kūne dabai pnsi-j žakirio mūris, parašė dr. 
vis, pasikorė du 56 metu ka- i)a^fta’ ka. nudiję pnesi Daugirdaicė - Sruogienė, 24
liniai- lietuvis ir estas, spaudžiami. psi.. k^a oU centų. . _
Kalinių grupė parašė atvirą Socializmas ir religija, E.
laišką žurnalui „Novyj Mir“.

Ar buvo visuotinis tvanas, 
61 psl.. kaina 25 centai.

Materialisiiš kas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

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

alinas, 32 psl.,

Dailininkas Kazys šimo-
nininkaT Tr^komnozkori^! nis’Tarp kitų laišką pasirašei dar 
T„r,. no k i f k S laukęs 83 m. amžiaus. Jis ir stovvkloje kalinamas žino- gas
vena eidamas 80-sius metus t6bedlpa-Esama dai- mas latvių poetas Jiktor tyrinėjimai galėtų juos
Kaune, pastaraoju metu _ i Iminko gerbėjų, kurie prašo Ka nrns, nuteistas dešimčiai; tvirtinti ar paneigti. 

Anglija ir viename fest.va- Šančiuose. Pasikalbėjime su įa,.bus Dailininkas gaulla ‘ ■ I •
ir Lit. ir Meno bendradarbe O-, -- bet ir džiaumasi tu

na Narbutiene J. Dambraus- ™
i i ik-j • • rIs P1 °gų parduoti savo pakas, kalbėdamas apie praei-
ti ‘

lių atlikti ten Schumano 
Bramso kūrinius.

Balandžio 13 d. Šiauliuosena\ ičius, televizijos redakto
rius, ir G. Dauguvietytė, re-j įvyko senovinės muzikos va- 
žisierė. i karas. Atlikti G. Palestrinos,

* * * i Mozarto. Haendelio, Bacho
Estijos sostinėje Taline Į- ir kk kūriniai. Teatro akto- 

vyko šiuolaikinės lietuvių riai skaitė Snakespeare, Pet- 
tapybos paroda. Buvo eks- rarkos sonetus ir senųjų po- 
ponuota apie 50 darbų. ; eite.-

Žymus chorvedys, vargo- Žinoma, tokie aiškinimai į 
irgi nėra „tikras pini-;

“ ir tik tolimesni išsamūs i 
pa-į

mą nacionalistinei organi-j M Y LAI—TAI NE VISKAS 
zacijai.. Už nepaprastą drą-j 
są Viktoras Kalninš yra kitų1 v įsi jau žino. ka reišika

My Lai. Tai Pietų Vietnamo 
kaimas, kur Amerikos ka
reiviai išžudė visus ramius

i kalinių labai gerbiamas. Ki- 
, veiklą muzikos baruose,' Pasikalbėjime su Literatu-Į ti anglų laikraščiai mini be

prisiminė ir savo dainas, pa- ros ir Meno bendrardarbiu! tuvi Balį Gajauską, kalina- 
rašytas operos solistams. Jis K. Šimonis pasakojo, kad' mą Moldavijos stovyklose“.: gyventojus ir sunaikino patį 
paminėjo, kad daug dainų mėgstąs muziką,— dėl to jo' 1 kaimą. Dėl tos skerdynės A-
specialiai parašęs „puikiems 'kūryboje tiek daug muziki- „Minties“ žurnale yra ga-; merikos armijos teismas pa- 
dainininkams — V. Grigai- nių motyvų. Jis ypač domisi na daug Įdomių straipsnių, smerkė leitenantą Calley ka

, tienei. A. Kučingiui. A. So- archeologija, istorija, met- 
• deikai, V Januškaitei“. į raščiais

Žurnalą galima gauti ir 
'Relei v v j e “. K a i n 82 i

lėti iki gyvos galvos, <> kiti 
dar tebėra tardomi

Vanderreide-, 24 psl., kaina 
10 centų.

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

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

Soctebzmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 p ’., kaina 25 et.

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

Atskira >• jn kaina
S3.05. bet visos kartu par
duodame- te ‘Š?V—•
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Pagoniška šventykla 
Žemaitijoje

"Mokslo ir Meno“ žurnalo 1971 m. nr. 2 rašo archeologai
Ramutė RIMANTIENĖ ir Vytautas URBANAVIČIUS

Vienas rečiausių mūsų praeities paminklų — bene 

didžiausias praėjusių metų radinys • Praėjus Šimtams me

tų po krikščionybės įvedimo — pagoniškos apeigos • Kas 

deginta ir aukota • Slapta nuo jėzuitų akies.
* * *

Žemaitijos gyvenvietę Mosėdi galima pavadinti ak- 
.menų karalyste. Čia gydytojas V. Intas įsteigė akmenų 
muziejų, šio unikalaus muziejaus kolekciją sudaro Įvai
raus didumo, Įdomių toimų gamtiniai akmenys. Daug tų 
akmenų puošia muziejaus centrą, ligoninę, gyvenvietės 
aikštę, sodybas, o daugelis guli tiesiog laukuose, pakelėse, 
raistuose, pelkėse, tose vietose, kui tie akmenys išgulėjo 
tūkstančius metu.

gūsių asiūklių šaknų, kurie čia buvo užaugę, kai židinys 
kurį laiką buvo nenaudojamas, šiuo antruoju židinio at
gaivinimo laikotarpiu Į ji pateko ir puodų šukės.

Vienas iš puodų — tai 16.5 cm skersmens ir 7.2 cm 
aukščio dubenėlis. Antrasis — puodynėlė kiek atloštu 
kraštu, 18 cm skersmens anga. Trečiojo puodo išlikęs tik 
dugnas. Tiksliai nustatyti, kuriam amžiui jie priklausė, 
kol kas sunkoka, tačiau tokios formos ir taip žiesti puodai 
Lietuvoje buvo žinomi nuo XVI a. iki pat XIX a.

šiauriniame židinio pakraštyje buvo Įtaisytas pasto
vas aukurui iš didelių akmenų, apkamšytas mažesniais 
aptašytais plokščiais akmenimis, kad dubenuotasis geriau 
stovėtų. Net jo.užpakalinė pusė, kuri prieina prie pakilu- 
mėlės, paremta dviem plokščiais statmenais akmenimis.

Dubenuotasis akmuo yra 80-110 cm aukščio, apatinė
je dalyje tai netaisyklingas keturšonis, viršutinė dalis turi 
apie 45 cm aukščio, yra dailiai nukalta, ritinio pavidalo, 
taitum girnos. Skersmuo 115 cm. Per vidurį iškaltas 32 
cm skeismensir 11 sm gylio dubuo. Pastaruoju metu ak
muo bu.o Įvirtęs i duobę, iš dalies apneštas žemėmis. At
kasus židinį, dubenuotasis akmuo buvo sugrąžintas i savo 
vietą ir gerai sutapo su visais pastovo Įlinkimais.

Naujasis erdvei tirti įstaigos 
(NASA) viršininkas dr. James 
Fletcheris sako. kad. nepavykus 
paleisti į erdvę Mariner Marš 
erdvėlaivį gegužės 8 d., antras 
mėginimas toki pat “laivą“ nu
skraidinti i Marsą gali būti nu
tęstas iki gegužės galo.

— Vot, Maik, aš ir vėl at- gaidžio, tėve. .
einu pas tave pasikalbėti. — O tu nežinai?

— 0 apie ką šiandien — Nežinau, tėve. Bet ži-
kalbėsimės? ! nau, kad ne visi kiaušiniai

— Reikėtų pamislyt. Mai-! būna balti. Vienos vištos de
ki. Žinai, mes jau apie viską : da balsus, o kitos — gelto- 
kalbėjom. Išvartėm visą nus-
dangų ir žemę. tai toliau ei-į — Jes. Maiki, aš tą žinau 
ti jau nėra kur 
ma, per dideli
iš krašto. Kibą padarykim; gali pasakyt? 
žingsni atgal ir pradėkim; — Galiu. tėve. 
gaspadoriškai. — Nu, tai koman, išviro-

— Gal tėvas norėjai paša- zvk, kurie duoda žmogui 
kyti: šeimyniškai? * daugiau sylos, balti ar gelto-

— Ne, Maiki, aš noriu gas

Bene pats didžiausias šio muziejaus eksponatas yra 
Šilalės ir Naujokų kaimų riboje esantis didžiulis akmuo, 
vietinių žmonių vadinamas Šilalės kūliu, štai čia, netoli 
šio milžino, 1970 m. buvo atrastas vienas iš rečiausiu mū- ' 
su krašto praeities paminklų — pagoniška šventykla.

Viskas prasidėjo paprastai. Į Šilalės kūli supančią 
pelkę atėjo melioratoriai. Iškirto krūmus, iškasė griovį. 
Greit turėjo pradėti rinkti ir akmenis, palikdami tik tuos ; 
kurie buvo atrinkti akmenų muziejui. Šiuos gydytojas V. 
Intas yra sunumeravęs ir pažymėjęs baitais dažais. Iš pa
žymėtųjų akmenų vienas buvo cilindro formos su iškaltu 
dubeniu. Iš žemės kyšojo tik vienas šio akmens šonas ir 
dalis briaunos.

Ekskavatorininkai, nenorėdami šio akmens suskaldy
ti, iškėlė ji Į žemės paviišių ir pernešė prie Šilalės kūlio. 
Atostogavęs tėviškėje kretingiškis inž. I. Jablonskis iškel
to akmens vietoje pastebėjo anglių ir molinio puodo šukių. 
Apie radinius buvo pranešta Istorijos instituto archeolo
gams. Rugpiūčio mėn. čia buvo atlikti bandomieji kasinė-

Aukščiausiąja savo dalimi jis yra stovėjęs i šiaurę, 
o žemesniąja Į pietus, t. y. Į duobės pusę. Keturšonės da
lies plokštumomis jis buvo orientuotas pagal pasaulio 
šalis.

(Bus daugiau)

1918 m. liepos 16 d. bol
ševikai sušaudė Rusijos carą 
su visa šeima.

* * *
Lokiai turi silpnas akis, 

bet labai gerą klausą ir uos
lę.

Ką tik gavome:

. Kaip sako-i ir norėjau tave klausti, kurie j jūnai, 0 rugsėjo mėn., dalyvaujant Lietuvos Istorijos-et- 
raštą išėjom' geresni: balti ar geltom? Ar i.OPTafiios muziejaus archeologams ir Vilniaus universite-

ni?
padoriškai.

— Bet dabar tas žodis
— Maistingumo atžvilgiu, 

tėve, balti kiaušiniai vra
mūsų kalboje jau nelabai - taip pat geri, kaip ir gelto- 
vartojamas, tėve. ; ni.

— Kodėl? ' — Ale žmonės geriau
— Jis atsiduoda slavizmu, ! mėgsta geltonus, 

paskolintas iš lenkų kalbos. Į — Ne visi, tėve. Tai pri-
— Tai kas, kad paskolin-Į klauso nuo apylinkės. Kai 

tas? Juk skolintų žodžių • Massachusetts valstijoj ge
nies turime daug. Ar mūsų; riau patinka geltoni, ta: 
galva nupirkta iš slavų? Ne, j Nevv Yorko valstijoj geriat 
Maiki, ji paskolinta. Taip įperkami balti. 0 maisto ži-
pat paskolinta nosis, ausys, 
akys ir kiti galai. Paskolinta

novai sako, kad lukšto spal
va neturi nieko bendra st

ir žemė, ir vanduo, ir ugnis, kiaušinio gerumu. Jie lyginė.
kiaušinius su pienu: nežiū
rint kokios karvė spalvos,

ir sniegas, ir pasakyk, kas 
nepaskolinta? Net saulė pa 
skolinta
lintos ir mv
Nu. tai kodėl turėtų būti ne 
gera paskolinta gaspadorys- 
tė?

— Tėvas kalbi, kaip koks 
kalbininkas.

— Ne. Maiki, aš kalbu, 
kaip ščyras Plungės žemai
tis, ir tu nevadink manęs 
kalbininku, ba aš supyksiu.
Aš juos žinau, tuos kalbinin-; kaikurie augaliniai dalykai 
kus. Jie sudarkė mūsų gra-; pavyzdžiui: pupos, žirniai, 
žią kalbą: gerus žodžius iš-j riešutai ir pynacai. 
metė, o prikimšo visokių! —Aš, Maiki, noriu dau 
"naujadarų“. Tfu. net pikta giau sylos. tai pasakyk, kai 
darosi. | man būtų geriausia valgyti’

— Na, gerai, o ką tėvas; — Sveikam ir stipriam
turėjai pasakyti apie gaspa-į kūnui. tėve. reikalingas ivai- 
dorystę? , i rus ir maistingas valgis. Ta.

— Pasakyt aš nieko netu-Į yra tokie dalykai, kuriuo.4 
rėjau. Maiki: aš tik norėjau į aš jau minėjau, būtent: mė- 
gaspadoriškai pasikalbėti. : sa, kiaušiniai, pieniški daly-

— Apie ką? f kai, daržovės, duona. grūdi-
—Nu, kad ir apie tokį što- niai dalykai ir vaisiai. Bet

fa, kaip kiaušiniai. Apie' nežiūrint ką valgysi, bet jei- 
juos tu man dar niekad nie-jgu savo kūno nemankštysi. 
ko nepasakei. j tik valgysi ir gulėsi, tai stip-

— O ką tėvas norėtum a-: rus nebūsi, tik nutukti galė-
pie kiaušinius žinoti? ' si. O nutukimo kiekvienas

ogratijos muziejaus 
to studentų Romuvos klubo nariams, darbas buvo baigtas.

Atkasus 7x9 m. didumo plotą, paaiškėjo, kad dube- 
nuotas akmuo yra aukuras, stovėjęs prie židinio, židinys— 
tai 1.5 m skersmens ir 70 cm gylio duobė, kurios dugno 
paki
I
Tik
pats aukuras.

Duobutėje — židinyje buvo matyti susimaišę degėsių 
ir kalkių tufo sluoksneliai. Iš židinyje rastų anglių biologė 
E. Šimkūnaitė nustatė, kad ugnis čia buvo kūrenta ne vie
ną kartą ir ilgą laiką, nes buvę duobės dugne akmenėliai 
(ne tik granitai, bet ir porfirai ir kt.) sudegę beveik i pe
lenus. Židinys kūrentas Įvairia mediena. Rasta ir beržo, 
ir ąžuolo anglių, tačiau yra nemaža ir sudegusių pušų žie
vių, kurios tiko ilgą laiką ugniai palaikyti. Rasta taip pa* 
ir kadagių anglių, kurios ilgai smilksta ir rūksta. Jokit; 
kaulų degimo pėdsakų nėra. tačiau rasta su pelenais susi
lydžiusio gintaro ar sakų gabalų.. Kalkių tufo nuosėdos

' SENJORITA STORULĖ“

Argentinos sostinėje buvo 
varžybos dėl "Senjoritos 
Storulės“ vardo. Kandida
čių buvo šešios. Laimėjo 41 
metų Maria Medina iš Cor- 
dobos. kuri svėrė 530 svarų. 
Jos apimtis per krūtinę ir lie
menį 3 jardai, o per klubus 
net 4 jardai.

Kitose varžybose ji neda
lyvaus, nes gydytoju patari
mu stengsis suliesėti.

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

Pragaro vyresnysis, pre-j Radvila Perkūnas, istori- 
Neramumais pagarsėjusio Ber- mijuotas romanas, parašė; nė pjesė, parašė Balys Sruo- 
kelev. Vai., universiteto nauja.Į Vytautas Volertas, 273 psl.,Į ga, 130 psl., kaina $4.00. 
sis kancleris Albertas H. Bowke- kaina $5.00.
ris, kuris tas pareigas pradės Amerikos lietuvių istorija, Versmės ir verpetai, aki- 
eiti nuo rugpiūčio mėnesio. redagavo dr. A. Kučas, 639
___________ ____ a ; psl., kaina $10.00.

Už laisvą lietuvį, paraše .
KODĖL BITĖS SPIEČIA , kun. M. Valadka, 409 pis., Bro^nkaila’ °o1 Psl” kai'

mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė

kaina $5.00.

tomo kaina $4.00.

žvaigždės pasko- visų karvių pienas baltas ii j rodo, kad židinys ilgą laiką, gal net šimtus metų, buvc 
/nulis paskolintas, visų lygiai geras. Kiaušinia apleistas ir spėjęs apaugti. V ėl is naujo užkurtas, jis jat

ir pienas yra geriausias žmo
gaus maistas.

— O man, Maiki, geriau
sias maistas yra mėsa.

— Bet mėsa mėsai nelygi 
tėve. Mėsų yra visokių, ir jt 
grupei priklauso žuvys 
paukštiena, kiaušiniai ir sū 
ris. Ju vieta gali atstoti ii

nebebuvo nuolat kurstomas, nes dar rasta ne visai sude

na $5.00.

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

Kokios priežastys skatina 
bites spiesti, tikrai nežino
ma.

Bitės pradeda ruoštis 
spiesti tada, kada šeimoje 
atsiranda jaunų bičių per
teklius, kurios gamina pie
neli ir neturi, kam jį atiduo-’ 
ti, ‘

BUVO $4, DABAR 11K $2

Lietuvių išeivija Amerikoje

ki. ba aš noriu dar pagyven- LIETUVOS 2EMĖLAPIA 
ti. Norėčiau dar ir Lietuvą
pamatyti, jeigu mūsų vaduo- Turime Lietuvos žemėla 
Ojai ją išvaduos. pjų — už 50 centų, už $2.5’ tvanku;

Gvventi nori kiekvie- (suIanKstomas)
(sieninis).nas. tėve, bet ne visi moka į 

»vventi: daugelis pažeidžia i .
-avo sveikatą ir be laiko nu-
nna i kapus.

— Olrait, Maik, aš dabar
au žinosiu, kad balti kiau- 
iniai lygiai geri, kaip ir gel- 
oni. O kas reikėtų daugiau 
iinoti. kad su giltine nėsusi- 
;iktum?

— Tėvas jau gana ilgai 
po šią pakalnę keliauji ir. 
jeigu nori savo kelionę dar 
ilgiau pratęsti, tai turėtum 
savo pypkę numesti per tvo
rą ir turėtum rečiau Zacirką 
lankyti.

— Ale kad išsigerti reikia, 
Maiki.

ir už $3.5'

įsigykite 

ką tik išėjusią 

Jurgio G 1 a u d o s 

knygą

Simas
Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos

Parašė STASYS MICHELSONAS 
Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 

Labai linkusios spiesti bi- galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.
tės yra: i

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
1. su sena motina; Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje

2. seimos, kurių lizde seni,. rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos
juodi koriai; organizacijas, jos spaudą, jo,s veikėjus, jos santykius su

3. šeimos, kurių avilys sto- Į Lietuva ir KL 
vi saulėje ir ypač. jeigu jis j
plonomis sienomis ir tamsiai! Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
dažytas, nes tokiame avily-į skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti, 
je darosi labai karšta ir Kito* tokios knygos neturime.

4. jeigu avilio laka at
kreipta i pietus, nes prieša
kinė siena labai Įkaitinama 
ir avilyje darosi tvanku.

Gali būti ir kitų priežas
čių.

Spietimo sąlygos:

1. šeimoje turi būti užau
gintos ar augančios moti
nos ; i

2. oras turi būti gražus:
3. lauke turi būti medaus.
Jeigu medunešis pasibai

gia ar nutrūksta, tai ir bitės 
augančias akelėse motinas 
sunaikina ir nespiečia. Jei-

Ar turite

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

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos“.

tragedija Vigilant laive. Tosi^u lauke staiga atsiranda di-
, , . o t (leli medaus šaltiniai, tai bi-knygos kaina 3.00. Ją gali- j t&! dažniausįai nuo spietį.

ilaiko.— Norėčiau žinoti. kadėL turėtų vengti, tėve, nes tai —Bet jeigu negersi ir ne- j te gauti ir Keleivio administ- i mo susilaik 
įogu ir greičiau' rūkysi, ilgiau gyvensi. .. . cjuodos vištos 

kiaušinius?
deda

Gal reikėtų paklausti

baltus apsunkina žmogų 
Į kapus nuvaro.

Negąsdink manęs, Mai- pakentėt, ar ką jau
— Olrait. Maiki. trajysiu‘1 aclJ°je. Senas bitininkas

K. M.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

r
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MOTERŲ SKYRIUS ii! ,TSii
JKŠVi TEI*.

Teises patarimai
Atsakymas

į Sunku konkrečiai atsaky
ki j lamstus Krausimą, netu
rint visu sinuiKiu uavinių.

ALOYZAS BARONAS

Žanetos meilė
\ i

i

’V

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa-l ~................ ,,
Uvi, , ska.iviojy LUus.mu, tense. negauty lš
reikalais. Ti. klausimai turi būti bendru palua,jmo suluos Jam (oan 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir ii
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivic 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog 

adresu:

Mano, pensininko, gyvenimas gal buvo kiek ir nuo
bodus. tačiau aš perdaug tuo nesiskundžiau. Gyvenau 
nuomojamam butely, turėdavau koki centą atliekamą, 
gavau pensiją, vaikai gyveno kas sau, ir perdaug mes vie
nas kito lankymais nevargindavome. Žinojau, kad jiems 
visada nėra laiko, o aš, nors laiko buvo perdaug, jo jiems 
negalėjau paskolinti, o atimti iš jų nenorėjau. Pinigų ga
lėjau jiems'duoti, bet irgi perdaug nesiūliau. Jie turėjo 
sau, o as sau.

Toje pačioje gatvėje buvo taupymo Įstaiga, bažnyčia, 
pora krautuvių, netoli daktaras ir graborius, na, ir keletą: 
saliūnų. Taigi žmonių judėjimas buvo d idelis, ir net žie
mą su vienu ar kitu pasikalbėdavau gatvėje, o kartais nu
eidavau alaus išgerti i saliūną. Ji laikė pusamžė pora. ta
čiau daugiausia laiko už baro stovėdavo žmona. Neretai 
i alinę ateidavo ir jos dukra, ištekėjusi už inžinieriaus, su 
savo ketui mečiu berniuku. Berniukas lakstydavo po alinę, 
daužydavo lazda biliardo kamuolius arba džiaugdavos, 
galėdamas Įmesti pinigą i grojimo mašiną ir pagroti kokią 
plokštelę. Berniukas nepažino raidžiu, tačiau kažkaip in
stinktyviai mokėdavo surasti reikiamą numeri ir pagroti 
norimą plokštelę. Visi alinės nuolatiniai lankytojai vaiką 
pažinojo. Ypač tie. kurie ateidavo tik dienomis, nes vaka
rais berniukas beveik niekada neateidavo. Juliuko, taip 
vadinosi tas keturmetis, mama pasėdėdavo kartais alinė
je ir pasikalbėdavo su geriančiais ir motina, bet Juliuko 
tėvas niekada nesustodavo. Jis sakėsi nekenčiąs net to 
kvapo. Net stiklo vaisvandenių neišgerdavo. Jei reikdavo, 
jis skubiai pereidavo alinę i butą. kuris buvo greta. Iš vi
so jis alinė? nemėgo, visi tai žinojo, ir niekas Į tai nekrei
pė dėmesio.

Tarp daugelio alinę lankančių buvo ir Žaneta. Jos 
tėvai buvo jau mirę, brolis vedęs ir gyveno kitame mieste, 
o Žaneta, po metų gyvenimo išsiskyrusi su savo vyru, pra
dėjo gyventi nei šiaip, nei taip. Turėjo rūsyje mažą buteli, 
apleistą ir piijauktą. Jei alinėse sutikdavo koki vyrą, tai 
pagyvendavo pas ji ir vėl sugrįždavo po ’keletos dienų 
namo. Kartais ji kažkur dingdavo, ir jos nebematydavom, 
o kartais ji ateidavo, neturėdama nė dolerio alaus stiklui 
ar cigaretėm, ir visuomet atsirasdavo, kas už ją moka. Ža
neta dar neturėjo tiisdešimt metų. buvo šatėnė, pabalusio 
veido, nedidelio ūgio mergaitė. Aš kartu su jos tėvu dir
bau liejykloj ir atsimenu, kaip ji gimė ir augo. Ji buvo 
man labai gerai pažįstama, ir dėl tos priežasties gal ji 
manęs kartais ir nemėgo, o kartais būdavo ir labiau drau
giška. Neturėjau aš su ja kalbos, nors kartais ji prieidavo 
ir prisėsdavo pasikalbėti. Šiaip jau ji buvo labai ekscent
rike. Kartais kad pradėdavo kuri nors svečią plūsti visai 
dėl nieko, blaškytis, net baro savininkė nežinodavo, kaip 
nuraminti, o ir i gatvę nebūdavo patogu mesti. Kartais 
ji būdavo tokios geros nuotaikos, kad pirkdavo visiems 
gėrimą, negailėdama savo atsitiktinai ir nelabai garbingi1 
būdu uždirbtų pinigų.. Bet mažąjį Juliuką tai Žaneta vi
sada labai mėgo. Vaikas suprato, kad mergina jam labai 
gera, ir todėl mielai jos klausydavo. Vaikas dar mažai mo
kėjo angliškai. Žaneta neblogai mokėjo lietuviškai, ir abu 
kalbėdavos dviem kalbom. Ji visada, kada tik turėdavo 
duodavo jam ketvirti dolerio Įmesti i grojamąją mašiną, 
ir berniukas visada mokėdavo paspausti plokštelę ”Ramo- 
ną“. Jei Įmesdavo pinigą i biliardo stalą, berniukas laz
da stengdavosi kaip galima greičiau visus kamuoliukus 
be jokių taisyklių sugrūsti i skyles ir. kai tai padarydavo 
labai džiaugdavos, tuo vaikišku džiaugsmu užkrėsdamas 
ir visus susirinkusius.

Kartais močiutei ar net ir mamai nelabai patikdavo 
kad berniuką Žaneta glostydavo ar pasisodindavo ant ke 
lių, bet jos nieko nesakydavo, nes tai nebuvo dažnai, c 
pagaliau, grįžusi i namus, motina vaiką visada numaudy- 
davo, nes, šiaip ar taip. alinė nebuvo labai švari vieta 
nors žmonės čia lankėsi daugiau ar mažiau pažįstami.

Aš i alinę dažniausiai užeidavau pora kartų per die 
ną ir, kai išgerdavau keletą stiklelių degtinės, rodos, šir
dis pradėdavo stipriau mušti, ir kraujas lengviau tekėdavo 
mano, pensininko, .gyslomis.

Kartą buvo giedri rudens diena. Tą rytą mieste ir 
priemiesčiuose buvo pirmoji šalna. Tie, kurie sirgo šienli
ge. lengviau atsikvėpė, nes kenksmingųjų žiedadulkių be
veik nebebuvo. Pavaikščiojęs kiek lauke, maniau tą dieną 
nebeiti i alinę, bet pasidarė nuobodu, ir užėjau. Joje te
sėdėjo tik Žaneta. Buvo jau pusiaudienis, savininkė kažką 
virė ir vis išeidavo į gretimą kambarį, palikdama mus vie
nus. Žaneta gėrė alų ir buvo Įkaušusi.

— Gerai, kad užėjai, sėdžiu nuo ryto. ir nė gyvo žmo
gaus, — pasakė ji man.

— Graži diena, niekas nenori lįsti Į karčiamą, — at-

•t

Birželio 12 d. prezidento Nixono duktė Trieia išteka už 
Kcwardo Coxo. Pamergėmis Trieia pasirinko savo pus
seseres — prezidento Nixono brolio dukteris Bethą (kai
rėj), 11 metu, ir Amy, 12 metu amžiaus. V

Kazys Jakubėnas

UŽKUKAVO GEGUTĖLĖ

Užkukavo gegutėlė 
Vasaros rytelį;
Ar dalužę dalužėlę,
Ar skausmus vargelį?

Nežinoti, neatspėti,
Koks rytojus laukia:
Ar dienelė bus saulėta,
Ar gal apsiniaukę?

Užkukavo gegutėlė, 
Nuskambėjo aidas.
Ko gi tavo širdužėlė 
To rytojaus baidos?

Mes vargelį rūpestėlį 
Nugalėsim dviese.
Ar matai, kaip skaisčios gėlės 
Galveles ištiesia?

Tai jos nori nuklausyti,
Ką čia mudu šnekam,
Ir gegutei pasakyti,
Kad mums laimė teko.

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law. 
Co-operative Bank Elaza 
1864 Centre Street

Boston, Mass. 021-U

ivui) pi įKiausanuų pinigų, 
oainvus tuietų teisę įesKuu 
ukucio (ueiiviency; iš no
ve“ (Venseų) pasnasiusių 
asmei.ų.

Vekselį pasirašiusieji as
menys y m atsaningi uz iie- 
ounivnetą sumą Kariu ir at- 
oAiiai" (jonuty anu se»eiai- 
.yj. Tokiu atveju, bankas 
6an įesKoti jam priklausan
čios sumos is Visų arba iš 
,leno. Tai yra baiiKo pnvi- 
.egija — jis gali pasirinkti, 
m Katro vekseų pasirašiusių
jų asmenų jis nori "ieškoti“ 
jam piirkiausancios sumos. 
iaciau,'jei bankas nutartų 
itckoti vadinamąją "deii- 
ciei.cy“ vien iš lamstų, tai 
Tamsios, sumokėję tai, kas 
viršija Tamstų dalį atsako
mybes, galėtumėte ieškoti

kaip kiti. Jis mums sarto, 
kad ji? visuomet turi pasiga- 

Prieš ketverius metus mū- minti savo vakarienę, kad 
sų sūnus, grįžęs iš kariuome- namai nesutvarkyti ir 1.1. Ji 
nės, nutarė vestis. Vedė lie- deda savo pinigus į banką 
tuvaitę, ir mes buvome už savo vardu ir nori, kad jis 
.ai dėkirgi. Apsivedę nuta- apmokėtų visas sąskaitas, 
rė pirkti namus. Sako, kam Jis r utarė, kad ji turi prisi
iria išmesti pinigus nuomai. dėti savo pinigais, o ji nesu- 

Nuėjus į banką paskolos, tinka. . Taip jie nemokėjo 
bankas pareikalavo žirantų. bankui ’moitgage* tris mė-
Vaikai jauni, neturi ’*kredi- nesiūs, ir bankas, kuris jau j.................
to“ taigi bankas nutarė ne- buvo juos anksčiau įspėjęs.’likučioiškitųvekselįpasira- 
duoti jiems paskolos be tėvų jiems pranešė, kad parduos I šiušių asmenų, kaip pav. iš 
garantijos. Mudu su vyru jy namus iš vaižytynių. j maicios tėvų. lai teisiškai
sutikome pasirašyti, bet sa- Mes nežinome, kas mums ’ vadina?? . co?trnj.utl°n“, ir, 
kerne: jei mes pasirašysime, daryti. Jei vaikams trūktų' mano ^inl0P?lst Y1S0S valSLl- 
tegul ir jos tėvai pasirašo to pinigo, mes jiems pasko- .turl J,okj. da jką v.ieno"
vekselį. Tai bent nebus mū- lintume. Bet jie turi savų, a- kl0J ai kit°kioj iormoj 
sų vienų atsakomybė. Jos bu dirba. Sakome, jei mes' , *aktas> Kad marčios tėvai 
tėvai, kurie gyveno tada Chi- 'jiems vieną kartą duosime, dabar gyvena Indianoj, o ne 
cagoje, renorėjo pasirašyti, • jauks jie ir kitą kartą pinigų . r“lka ą

, bet galu gale sutiko. Taigi iš mūsų. Gal jie nemoka to- kJek aPbUnklW bet ne- 
- mes visi turėjome nueiti į dėl, kad žino, kad jų tėvai. padaiyty negaIimu- 
, banką ir pasirašyti vekse-j pasirašė vekselius ir tėvams; ApIamai imant? aš labai 
I JUt- -ofl o -• 'teks sumokėti, jeigu jie pa- Tamsįoms patarčiau rinitai
' sklandžiai Vaikafabu cbi- ' 1 pasikalbėti su vaikais. Būtų
į bo ir mokėjo už namus. Pas-! Prašau patarti, ką mums gerai, jei ir marčios tėvai 

kutiniu laiku vaikai, kurie dabar reiketu darytl? JeiffU ^vvautu šitame rimtame

Klausimas

Būtina žinoti

bankas norėtų atimti namus pasitarime. Vaikai tokiu at- 
iš vaikų, ar mūsų atsakomy- veju, kaip Tamsta aprašai, 
bė būtų baigta? Marčios tė- galėtų nustoti savo iki šiol i 
vai dabar gyvena Indianoj, namus įdėtų pinigų (equi- 
Taigi. ar mums vieniems rei- ty), jei namai būtų parcluo- 
kėtų mokėti už garantiją? ti už mažesnę sumą. negu 

* Ar bankas, pardavęs namus, jie verti. Be to, čia, man at- 
pasitenkintų gautais pini- rodo, gresia pavojus ne tik 
gaiš, ar vis iš mūsų ieškotų? pinigų nustoti, bet Tamstų 

. vaikų bendras gyvenimas 
' gali suirti. Vedę žmonės pri- 
Į valo žinoti, 'kad kiekvienas 
j jų turi daryti tam tikrų 
į "kompromisų“, nė vienas 

Mėnesinės — ne liga, o tybiškos) acidofilinės (rūgš-jne&ak užsispyręs viską pa-
i- i • x_.-_ x-__-___x _ y-__\ i. _ i_x • • _ statuti ”ant eavn“ nesiskai-

i neturi savu vaikų, pradėjo 
i nesugy venti. Ji sako. kad 
Į mūsų sūnus geria ir nrage- 
j ria savo alga, kad jis ne- 
i grįžta namo iki vėlaus vaka- 
| ro ir su ja nekalba. Mūsų 
i vaikas sako, kad jis išgeria,
Į bet nenusigeria, kad jis, at- 
j ėjęs namo, žmoros niekuo- 
: met neranda, nes 'ji dirba i- 
! ki 6-tos, o ne 5-tos valandos, Illinois valstija.

Tėvai

-k-

! tokia būsena, kai moteris 
jaučiasi daugiau pavargusi,

tį mėgstančios) bakterijos statyti ant savo“ 
gamina pieno rūgštį ir tuo • tydamas su kitos pusės nuo-

i yra mažiau atspari infekci-i sulaiko kitų piktybiškų bak- menėmis ir nusistatymais.

Senovėje motei ims per , metu moterims reikėjo veng- 
-nėnesines buvo draudžiama 1 ti barnių, nestebėti gaisrų, 
minkyti duoną, pyragus, nes ! Vienu žodžiu., per mėnesi-
ešla neiškils. Buvo drau-; nes moteris buvo --------- ,
lžiama turėti lytinius santy-' sergančia, nešvaria — ji pri- j 
Kius. maudyti vaikus, kartu! valė jo daugiau būti namie, 
;u kitomis moterimis praus-' vengti viešų vietų.
is pirtyse — kitos gali su-' Visa tai siejama su bur- 
•irgti votimis. Negalima bu- tais ir prietarais. Bet ar juo- 
zo sodinti, burna purkšti gė-'se nėra tiesos? Juk medici- 
ių — nuvys. Per mėnesines ( nos požiūriu tie prietarai ap- 
r po gimdymo negalima bu-’ saugodavo moterį nuo kon- 
o lankytis viešose vietose:' takto su infekcija ir priešin- 
večiuose, turguje, bažnyčio- gai, neleisdavo užkrėsti svei- 
e. Nėščioms ir mėnesinių kūjų savo turima infekcija.

jai. Su mėnesinių krauju ar į terijų augimą, tai per mene-i
išskyromis po gimdymo pa- j sines. kai šių bakterijų mity- 
sišalina daugybė įvairių Į ba sutrinka,K jų apsaugo ja
bakterijų. kurios, perėjusios

laikoma i nema^a dauginimosi ciklų 
' gerai maitinamoje terpė
je — kraujyje, virsta labai 
piktybiškomis ir lengvai ga
li sukelti sveikų aplinkinių 
žmonių pūlingus odos susir
gimus. Gal būt, tos bakteri
jos ir daugybė fermentų, pa
tekę ant moters rankų, gali 
sustabdyti minkomos tešlos 
mielių gyvybingumą; dėl to 
ir tešla nekyla, ir gėlės vys
ta. Be to. pati moteris per 
mėnesines yra mažiau at
spari infekcijai, ir jai pra
vartu vengti kontakto su 
sergančiais, šilčiau rengtis, 
esimaudvti šaltame upių, 

ežerų in jūrų vandenyje. Ge- 
iau tai atlikti po šiltu dušu. 

stengiantis gerai dezifekuo- 
ti panaudotus daiktus — 
kempinę, dubenį, vonią., kad 
neapkrėstu kitu šeimos na- 
nių.

Lytiniai santykiai drausti
ni ne tik per mėnesines, bet 
ir 2 dienas prieš ir po mėne
siniu. Tuo metu iš gimdos 
kaklelio pasišalina apsaugi 
nis gleivių kamštis, kuris 
mechaniškai gina moters vi
dinius organus nuo infekci
jos. Jei normaliomis sąlygo-

ukiau. — Net ir Juliuko nėra, tokią gražią dieną beveik 
visada su motina ateidavo pas močiutę.

(Bus daugiau)
(Ši Aloyzo Barono novelė yra paimta iš tik dabar 

Nidos išleisto literatūros metraščio Septintosios Pradalgės.
Metraštį redagavo Kazys Barėnas. šioje 464 puslapių jau 
Septintojoje Pradalgėje redaktoriui pavyko sukaupti ilgą 
eilę vyresniosios ir jaunesniosios kaitos rašytojų —poetų 
r beletristų bei literatūros kritikų. Metrašty su savo kūry

ba dalyvauja Jonas Aistis, Leonardas Andriekus, Gražina 
Tulauskaitė, Kazys Almenas, Albinas Baranauskas, Jur
gis Janavičius, Pr. Dom. Girdžius. Kazys S. Karpius. K.
Balėnas, Aldona Gustas, Vincas Kazokas, G. I. Vėbnenė.
Kazys Bradūnas. Vytautas Alantas, Teresė Pautieniūtė,
Eduardas Cinzas, Žentą Tenisonaitė. Č. V. Obcarskas,
Aloyzas Baronas, Jurgis Gliaudą, R. E. xMaziliauskas, R.
Šilbajoris, dr. Jonas Grinius, Pranas Naujokaitis. Septin
toji Pradalgė gaunama ir Keleivio administracijoje. Jos mis moters makštyje gyve- 
kaina:kietais viršeliais $5.00, minkštais — $4.50). nančios saprofitinės (nepik-

moji reikšmė žymiai suma
žėja. Lytinių santykių metu 
į makštį patekusios pašali
nės bakterijos gali persikel
ti į gimdos kaklelį, vėliau į 
gimdą ir kiaušinta'kius. Nuo 
lytinių santykių prieš pat 
mėnesines ir po jų moterims 
greit išsivysto lėtinis gimdos 
kaklelio uždegimas — kata
ras. Dėl to pagausėja baltų
jų, atsiranda gimdos kakle- 
io žaizdelės, gimdos ar 
kiaušidžių uždegimai. Kar
tais po ilgai užtrukusio gim- 
los kaklelio kataro išsivysto 
nevaisingumas ai- ikivėžinės 
būsenos.

Per mėnesines moterų li
gų gydytojai (ginekologai) 
vengia tyrimo per makštį 
kurio metu gali įvykti gim
dos kaklelio susitraukimas 
(spazmas, kuris ne mėnesi
niu metu yra nepavojingas); 
neatlieka prieš ir mėnesinių 
metu bet kurių smulkių ope-

”Keleivio“ skaitytojui, 

Ontario, Canada

Jei Tamsta žinai, kur bro
lis gyveno paskutiniu metu, 
vai galėtum patikrinti tos 
miesto dalies vadinamus 
'Vitai statisties“ tos vieto
vės miesto savivaldybėje. 
Jei brolis mirė. jie turėtų 
tuos davinius mirimų staiis- 
jkų sekcijoje.

Advokatas ne tik turi tei
sę, bet turi ir pareigą niekam 
nesakyti, kas yra testamen
te parašyta, jei jis neturi da
vinių, kad testatorius yra 
niręs. Jam pristačius mirties 
metriką, jis privalėtų testa
mentą pristatyti atitinkamai 
.staigai patvirtinti (proba- 
e). Tada ir tik tada toks tes- 
.amenas pasidaro viešu rei- 
xalu ”public record“. Jeigu 
Tamsa pats negali to atlikti, 
gali pasisamdyti privatų de- 
.ektyvą. kuris galėtų ieškoti 
informacijų Tamstos brolioracinių veiksmų: bandomo

io gimdos išgramdymo. tubųĮ ieįkalu. Toks dalvkas, žino- 
(kiaušintakių) prapūtimo, j ma> brangiai kainuoja ir vi- 

_ gimdos kaklelio žaizdelių suomet reikia būti atsar- 
prideginimo ir kitų operaci-J gjam, samdant detektyvą, 
jų todėl, kad įvykus spaz-j Toks detektvvas privalo bu
mui, gimdos gleivinės ląste--tj „mtos firmos naivs. Pav., 
lės gali pro kiatišintakius l Pinkerton Amerikoje laiko- 
patekti į pilvo ertmę, ten : ma gera detektyvų firma. Y- 

(Nuekelta į 7 puslapį) ' ra kkŲ-
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Vietines žiniosu

f
Literatūros mokslas 

okupuotoje Lietuvoje

PADĖKA

Kaip pei kūnas iš giedro 
dangau*. s. nr. baianazio 12 
u. mane įsuko netiKtta di
džiule neramie. įveistu stai
gumu uuKusd stemple parei- 

! naiavo KompaKuotų. gvvy- 
Ne- 
įgu

ne skuoi uei eit-Atyvi pagal
ba ir po to nuolatinė pašiau-j 
Koja.-ti globa mano gerųjų; 
šeimininkių 1. Baškienes bei 
i. Kubilienės ir mane dai j 
įaiku sugriebusio“ Carneyi 
ligoninės chirurgo dr. R.,1 
Aicmtyre sėkminga operaci-Į 
ja.

Didelė mano padėka pri
klauso ir lietuvisaos širtiies 
.dealistam
ninkams St 
Kinui, pažadėjusiems duoti 
po pusę kvortos man išeik
voto kraujo bankui papildy-j 
ti. Daug man padėjo ligoni
nėje nuolat mane lankęs ir 
namie konsultavęs dr. St.j 
Jasaitis, azalijų krepų pri-į 
siuntęs ir sunkioj valandoj! 
suraminęs dr. \Villiam H.! 
Crosby, pakartotinai atlan-! 
kydavęs dr. Mitus. Didžiai i 
stiprino mane taipogi mora-i 
irė pagalba ypač ligoninėje

FUEL
COMPANY

I
pradėti perspausdinti ir kai-; 
kurie išeivijos dar gyvų ,.a. | ou pavojuj ope.acyų.. 
švtnin kūriniai, kain Ma- bučiau g\\ųjų tai pe, JSšytojų kūriniai, kaip Ma 
riaus Katiliškio romanasI
"Miškais ateina ruduo“ irTokia tema praeitame 

Kultūriniame subatvakarvje. , . 
kalbėjo dr. Kostas Ost. aus-Į 
kas, svečias iš Philadelphi
jos.v

Remdamasis iš okup. Lie-, 
tuvos kruopščiai surinktais 
daviniais, — tenykščių lite
ratu pareiškimais, statistika 
bei‘literatūros ir kitoms me-i xar1^ Pramos numerių, 
no sritims diriguoti skirtais' Prelegentą sklandžiu ii 
komunistu partijos potvar- glaustu žodžiu pristatė Kult. 
kiais. —‘prelegentas išsa-pubatvakariųkomisijosvice- 
miai peržvelgė kelių dešimt-i pirmininkė Birutė \aicjur 
mečiu Lietuvos sovietinio gyte. o programą baigė pa 
literatūros mokslo raidą Ii- dėka paskaitininkui ir lan- 
gi paskutiniųjų dienų. Jis kytojams pirmininkas inž.

Dr. K. Ostrausko rimtai 
paruošta paskaita buvo gau
siai susirinkusių subatvaka- 
rių lankytojų su dideliu dė
mesiu išklausyta. Tai buvo 
vienas pačių gerųjų subatva-

Romas Veitas.

Didžiausia draugija pagerbė 

Stasį Griganavičių

isr\ škino ta mokslą trukdau-* V fc
čias aplinkybes, i.airius pa
sireiškusius vingius, gale 
kreipdamas žvilgsnį ir i at
eities' perspektyvas.

Sovietinės okupacijos pra- So. Bostono Lietuvių Pi- 
džioje šio mokslo pažangą liečiu dr-ja gegužės 16 d. 
stabdžiusi nepaprasta atitin- surengė šaunų pokylį save 
karnų specialistų stoka, ypač buvusiam reikalų vedėjui 
atmetus, kaip ideologiniai Stasiui Grigaravičiui pa- 
komunistams nepriimtinus, geibti. Į pokylį susirinko 
senųjų literatūros mokslinin-• pilnutėlė didžioji salė — la
kų darbus ir p'ačius moksli-1 bai retai tiek susirenka. Po
niukus. Tą stabdį didinęs! kylį pradėjo komiteto pirm. 
ir kietas stalininis režimas. A. Druzdis, pasveikinęs da- 
skrupulingai ir grėsmingai iyvius ir paprašęs toliau va- 
sergėjęs mokslininkus ir me- dovauti Edm. Ketvirtį, 
nininkus nuo betkurių min- Po gausių ir gardžių val
ties nukrypimų nuo ortodok-i šių, kuriomis rūpinosi Moni

kos Plevokienės sutelktas 
šeimininkių štabas, E. Ket
virtis pristatė garbės stalo

sinės partijos linijos.
Postalininiais laikais ta 

padėtis kiek pagerėjusi, ge
rokai padinęjęs kvalifikuotų 
literatūros mokslo žmonių 
ir jų vertingesnių darbų 
skaičius, bet vistiek išlikusi 
kieta kom. partijos kontro
lė, vykdoma per sudėtingą 
biurokratinį aparatą, kurio 
pagrindinis valdytojas yra 
Maskva. Taigi ir mokslas ir 
menas vistiek liko palenkti 
partijos politinei linijai, 
nors pastaiuoju metu vis 
daugiau pasitaiko įžiūrėti 
nepaklusnumo reiškinių, di
dėja Vakarų mokslo ir me
no įtaka ir net viešai reika
laujama naujos pažiūros į 
literatūros mokslo uždavi
nius, objektyvesnio tyrimo

svečius ir kaikuriuos buvu
sius įžymesnius dr-jos vei
kėjus (adv. A. Youngą, J. 
Leki, A. Namaksį ir kt.).

Pirmasis žodžiu 
Balfo vardu A. Andriulio
nis. po jo A. Čaplikas, kun. 
A. Baltrušūnas (visi lietuviš
kai), dr. A. Kapočius, drau
gijos vardu St. Drevinskas 
(abu angliškai).

Šiltą žodį tarė JAV atsto
vų rūmų narė Louise Hicks. 
Kalbas užbaigė A. Neviera, 
A. Matjoška L. Bendruome
nės vardu, E. Cibas Altos ir 
M. Subatis skautų jaunimo 
vardu. Visi kalbėjo lietuviš
kai. -

Raštu sveikino Mass. sei-

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGH1Y-MINI
kcrroo

We Sincerely 
want to 
please

you to make 
fnends and 
permanent 
custorners

SERVICE
STATION

* CITGO GASOLINE & OIL

GENERAL
OUAL

I

ns kolegoms daini-j 
St. :.ivai bei Y. Ei-;

OUR CUSTOMERS GET

24 HOUR 
FREE SERVICE

lankiusių bičiulių: J. ir E. j 
Gaidelių (parvežusių manėt 
r iš ligoninės), J. ir E. Ka-' 

činskų. Iz. ir E. Vasyliūnų,! 
kunigų A. Baltrušūno ir J. į 
Svirskio, V. ir V. Kulboku,'
A. Čapliko. F. Zaleeko, j.;
Vembrės, ponios Brooks ir 
kitu. Ramino ir atvirukais . ....
gausiai siųstoji mano priete- lia Prekinių emocijų^ (ki
lių paguoda.

Nuoširdžiai ačiū ir sama-
ijietiškajam Keleiviui už in- . ,e •• • neapsirengdavo,formaciją ir linkėjimus pa- 1 &
sveikti.

OIL BURNER

Tokes 1/3 the 
.space of old style

|Eosy Budget 
Terms

SAVE

90’s

%

OFF
LIST
PK/Ct

Complete
Petroleum
Services

r"

k
CITGO J

EX P<?*7~ 

TMet/PS

2 WHEELS 
BALANCEO 

or COMPLETE 
BRAKE 

ADJUSTMENT

Corrple:e forcea hot wa‘et 
baseboard Systems steam 
and ho: water cas: fron wet 
base bojlers.
Easy budget paymen: p’an 

Golder. Platter Parts Protection Plan

CALL 773-4949 or 436-1204

FORTŪNA
Service
470 Adams St. 

Quincy
Just beyond 

the Hoi!ow

f

BUY BOTH!

bankamericard
CITGO CHARGE

Pamiršta
ma, jog mėnesinių metu mo- 

. • ... ■ '. teris turi daugiau pailsėti,
...... . ,. laikvtis. kiek galima, namunadeka iš fiziniu ir modali- , ų • -* . , .... *. režimo. Nekalbu apie visniu kančių išvargintos mano , - .. K . i6 dažnėjančius abortus, kurių

moterys nelaiko nusižengi- 
. . *^uk>t\bių pa- mu etikai ir sveikatai. Todėl
laima, atitolindama nuo visų nenuostabu, kad mūsų am-
jusų tą tie* kiekvienu žmo- žiaus motervs dažniau serga 

j gum nuolatinėje grėsmėje kai kuriomis ligomis.
: kybančią kančių ir kartybių
taurę,, iš kurios man jau teko 
keletas lašų paragauti. į ■ ~ ■■

Stasys Liepas Išnuomojamas hutas

Lietuviai ir žemaičiai, ar 
nas, teatras). Mini madai galvijai esame? Argi tėviš- 

' viešpataujant, jaunos mer- kes kalbos niekad nebmokė- 
gaitės per mėnesines šilčiau sime?

D. Poška

sveikino šir(ljes_ 
Telvdi

(Iš "Tart Mot?

Komp. J. Gaidelio mokinių 

koncertas

metodu ir šio mokslo srityje' .. „ ,
išsilaisvinimo iš politiniu i me’10 nar-v® ĮĮ?}™™’ Flynr 
H ‘! ir Mass. valstijos sekretorius

' John Davoren, savo sveiki- 
Hgoje okup. Lietuvos "ii- nimą surašęs dideliame la- 

teraturos mokslo raidoje su pe jr jį sutvirtinęs valstijos 
atitinkamais pateisinimais j antspaudu.

St. Griganavičius ilgesne 
kalba visiems nuoširdžia 
padėkojo. Susijaudinęs jis 
pasakė, net nežinojęs, kad 
turis tiek daug draugų ir bi
čiuliu.£

Prieš pokylį prie Įėjimo 
\ keltuvą buvo atidengta me- 

istorijon Maironį. Krėvę, j talinė lenta, kurioje surašv- 
"V aižgantą, Faustą Kiršą ir ti vjsj stambesnieji aukoto- 
net Igną Šeinių. jai keltuvo fondui — iš viso

Dr. K. Ostrauskas noris 13i, suaukoję S12,780. 
tikėti, kad ateityje gal būsią p********************************* 
galima sulaukti tikrai svarių Gegužės 23 d. 3 vai. po 
ir literatūros mokslo vardo pietų So. Bostono Lietuvių 
vertų darbų, jeigu režimas Piliečių dr-jos III aukšto są
mokslininkų ir menininkui Įėję Montrealio jaunimo 
pastangų neužspausiąs. Jis sambūrio ”Gintaro“ koncer-

ir partijos formuluotu dali
niu „atlaidumu“ praeities 
„nukrypėliams“ pagaliau 
buvo leista „Įsisavinti“ ir vi
sa eilė jų vadinamojo buržu
azinio laikotarpio jau miru
sių rašytojų, grąžinant so- 
vietinėn Lietuvos literatūros

taip pat laikąs teigiamu reiš-; tas, kuri ruošia Liet. Bend- 
kiniu, kad okup. Lietuvoje ruomenė.

Draugui

JURGIUI PAKNIUI

staiga mirus, jo žmonai Adelei, motinai 

broliams Stepui. Juozui ir Jonui

užuojautą reiškia

Ievai.
gilią

Amerikos Lietuviu Socialdemokratu Sąjungos 
Centro Komitetas

Išnuomojamas hutas suaugu
siems. — So. Bostone, netoli jū
ros. 3 kambariai, tik atremon-I

! luotą*. šildomas gazu, yra dušas
Birželio 13 d. 2 vai. poi (shower). Skambinti: 268-3879. 

pietų Tautinas S-gos namuo-į (21)
se So. Bostone rengiamas1
komp. Juliaus Gaidelio mo
kinių koncertas. Koncertą 
organizuoja mokinių tėvai.

VedybosI
j Našlys, pasiturintis, ramaus 
: būdo. gerai atrodantis, negerian- 

Ketvarka akis bado, bet |fe jr berūkantis, - ieško Io-
nuo jos dar niekas neapako.! kjos me,„

žiaus. Rašyti:
P.O.Bos 982. North Bay, Ont. 

Canada
(21)

(Atkelta iš 6 puslapio)

Būtina žinoti

t -

prigyti ir daugintis. Taip iš
sivysto rimtas susirgimas— 
andometriozė. šiuo metu su 
sirgimai endometrioze vis 
iažnėia. Kai kurie autoriai 
ši susirgimą vadina civiliza
cijos liga.

Šiuolaikinė moteris užmir
šo senovės prietarus, bet dar 
nepakankamai turi žinių a- 
pie savo lyties sferos norma
liąją veiklą — fiziologiją. 
Todėl per mėnesines dabar 
ne tiktai lankomi pokyliai,' 
kaitinamąsi saulėje, bet ir' 
aktyviai dalyvaujama varžv- j 
bose, sportuojama. Išskai-' 
čiavus nevaisingas dienas, 
nevengiama lytinių santy
kių prieš pat mėnesines ir po 
jų, nevengiama šokių, gla
monių. galinčių sukelti lyti
nį susijaudinimą ir gimdos 
spazmus; nevengiama stip-

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
brograma Naujoj Anglijoj i 
3 stoties WLYN, 1360 ki- 
iociklų ir iš stoties FM 
>01.7 mc.» veikia sekmadie- į 
riais nuo i iki 1:30 vai. die 

ną. Perduodama: Vėliausiu 
•asaulirdų žinių santrauka 
r komentarai, muzika, da, 
įos ir Magdutės pasaka

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists trelių ir dovj. 
tu krautuve. 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo- 
ia« A N 8-0489. Ten gaun> 
-io= ir Keleivic.

SAVAITRAšT IS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius :r lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir Įdomiu nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite Įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
-NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.00 

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Montreal. G90, Quebec, CANADA

NEN'l simineiie:
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, ranku ar kojų skaus
mais. nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti, l’žtikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

Siuskite $3, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., I’.O. Bov 9112 

Newark. N J. 07105
l

Ekskursijos į Lietuva 
Kaina 776.00

IŠVYKSTA IŠ BOSTONO:

BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, RUGPIŪČIO 26.

Pirmųjų dviejų ekskursijų visos vietos jau užimtos, 

bet dar galima iki GEGUŽES 20 dienos registruotis 

rugpiūčio 26 dieną išvykstančiai ekskursijai.

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 

JAU DABAR!

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay.

South Boston, Mass. 02127

. Telefonas: 268-8764

SLA SUSlVIEKIJIilAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met į 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 SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpines pagalbos pagrindu.

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

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

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

ŠIA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian Allianee of America
307 West 30th Street. New York, N-Y. 10001
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Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 20. 1971 m. gegužės 18

ae*##*##<**##*#>^***#*#****###*##*#*##******  ****** ****************** J. Tumavičienč ligoninėje

i: Vietines žinios I
Mūsų šokėjai gražiai 

pasirodė

****<***********************<*****--** ********** ' t

Jadvyga Tumavičienč šiuo
; metu guli Robert Brigham. dienomis
i ligoninėje (Roxbury, 12o; knvn v ĄnjrH_

’Grker Hill).

MONTREALIO ANSAMBLIS „GINTARAS“ 
ATVYKSTA J BOSTONĄ

NEPAMIRŠKIM GINTARO 

KONCERTO!

Vėžlys yra greitesnis 

už Bostono paštą

Linkime
namo.

greičiau grįžti

Kodėl?
Ši sekmadieni, gegužės 23 Šiomis dienomis bostono J 

diena 3 vai. popiet, So. Bos-; pašto viršininkas paskelbė, Žurnalistas George Minot
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje bus gražus Kanados 
jaunimo, susispietusio j Gin
taro sambūri, koncertas.

VVrenthame buvo N. Angli 
jos 27-ji liaudies šventė. Jos 
programą atliko per 20 tau
tinių šokių sambūrių. Jų tar-1 
pe buvo ir Onos Gaškienės 
vadovaujamo sambūrio 40 
mažųjų ir 32 vyresniųjų šo
kėjų. Jie šoko gegužės 15 d. 

šventės rengėjai buvo pa- 
ambūrius,kad laiškai, įmesti iki 4 vai. The Boston G tote" dien-! si,.inkę geresnius sal 

popiet i dėžutę prie pašto j- rasty klausia, kodėl tokiems R . t |ietuviai buvo, 
staigus, kitą diena pasieks politikieriams, kaip pav.,, eiIė<e
didesnius miestus, kurie yra Maherty, kuris uždirba per 2iūrovu ‘slįirjnk„ keli 
601) myliu atstume nuo Bos-j metus daugiau nei $20,000, Į tūkstanžiai juta 

’• • e.dziama gyventi PCTJM | būrys ir įjetuviy.
hntii nytmifišp' !

nema-
Ateikime pažiūrėti, kaip tono

tas jaunimas šoka, dainuoja ..................... ‘ I but^ namuose
ir groja senais lietuviškais Al' taip is tiki uju bus, pa-i
instrumentais. Kas jų kon-i tirsime vėliau, o štai kolkas Atsakymas nėra sunkus: 
certus matė ir girdėjo, sako, i mes žinome, kad So. Bosto- dėl to, kad jis yra pohtikie- 
kad jie suteikė labai daug no pašte gegužės 4 d. Įmes- rius. Iš tikrųjų tuose namuo- 

'' tas ir antspauduotas laiškas >e turėtų gyventi tik tie. ku- 
adresatą pasiekė tik gegu- rie neuždirba tiek, kad ga- 
žės 10 d., nors tas adresatas lėtų išsinuomoti butą priva- 
gy. ena vos pusės mylios at- čiuose namuose.
stūmė nuo So. Bostono paš-1

Vedė B. Povilavičius

džiaugsmo.

Į Bostoną Gintarą pakvie
tė Lietuviu Bendruomenė. greičiau

v

Dorchesterio klubo 

susirinkimas

to.

Susirgo Marijo Okunienė

šeštadienį, gegužės 15 d., 
Marija Okunienė, architekto; 
Jurgio Okunio motina, buvoi 
paguldyta Camey ligoninė-i 
je dr. St. Jasaičio priežiūroj.'

Linkime ligonei 
pasveikti.

Sulaukė savo sūnaus
Dainininkas Benediktas į

Povilavičius susituokė su A- (icilija ir Vincas Kaza-į
____ ___  ___ _ ..... _ . dele Ališauskaite. Gausus ir kaičiai sulaukė savo sūnaus

vak. So. Bostono Lietuvių1 nas Adomonis, 86 m. am- 'šaunus vestuvinis pokylis bu- Alvydo grįžtant iš Vietna-1 
Pil. dr-jos patalpose :”vks; žiaus, pasakė žinąs dar vie-1 vo gegužės 16 d. So. Bosto- P1®- Alvydas grįžo, pakilęs 
Dorchesterio Lietuviu kiuoo1 na už save senesni. Tai yra i no Lietuviu Piliečiu dr-jos iki seržanto laipsnio, 
narių susirinkimas. Visi na- Petras Baltušis, gyvenantis i U aukšto salėje

Gegužės 27 d. vai.

Bar vienas jaunuolis4

Į mūsų Įstaigą atėjęs Jo-

riai kviečiami dalyvauti.
Valdyba-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St. 

VVORCESTER, MASS. 

Tei. SW 8-2868 

yra vienintele onciau pia. 
ga VVorcestery, Kuri siunčia
siuntimus ussiog iš VVorces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir 1 f

v

M

gy

a
* ‘Mps ■

Jo koncertas įvyks
1971 m. gegužės 23 d. 3 vai. po pietų So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos auditorijoje

368 W. Broadvvay, So. Bostone

Quincv. Jis esąs 91 metų Ilgų ir laimingų metų jau- Labai gili mintis negreit gauti jėgų ir tebeguli Eliza-i 
amžiaus. i navedžiams! j paviršių iškyla. beth ligoninėje.

P. Bliumas dar ligoninėje ; BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE-I
; Petras Bliumas po širdies ’ _
priepuolio vis dar negali at- i TAI TIKI, AD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

TEL. AN S-2124

įDr.Amelia E. Rodei
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 7 0 ryty iki 6 vakaro 
Trečia deniais— uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. M ii ton, Mass.
Atlieku visus pataisyme, remon
to ir projekta’imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vatam.

Telefonas: 698-8675

A. J. A. 1JMASJ
Real Estate & Insurance «! 

321 Country Club Rd. <« 
<>Newton Ctutre, Mass. 02159;; 

Te!. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

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

Paštu nesiunčiame.

/e**^**#************e z-*****.********.'*******************•'**************' *

tvarkingai.
Či» galima gauti įvairiau

sių importuotų ir vietinės

| Ketvirtis & Co.
: _JEWELERS—$

Lsik rodžiai- Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
J ftūp«stin}jai taisoma laikrodžio*

žiedus papuošalus
gamybos medžiagų ir kitų J 379 w BROADVVAY
daiktų, tinkamų Lietuvoje, *

iflabai žemomis karnomis.
Vedeja B. Svikliene *

SOUTH BOSTON 
Tel A N 8-4649

***********************»*********'

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
CPTOMETRISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston, Mass

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

t

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

j prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia-;

COSrMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

' Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa-me maistą, pinigus ir galite už-; 

sakyti jų gamybos prekes. Čia tox™’ kad skarelių kainos 

sumokėsite pinigus, o giminės I Pa lis’
ten vietoje galės pasirinkti už- į Atidaryta darbo dienomis 
sakytas prekes. ; nuo S vai. ryto iki 5 vai- vak.

Taipogi tarpininkaujame per į o šeštadieniais
Į tam tikras įstaigas atsikviesti: nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 

gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. • susitarimą telefonu.

389 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- iKnyga yra geriausias žmogaus draugas Ki"sitc- A- suraski i

&
*#*<#<^««^.r«»<ee*****e**<»**'r *<•«'**«'*■**■**■******** **************"*

B The Apothecary 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiiaome gydytojų re 
ceptua ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinf.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Phann.

B82 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskyrus šventadienius ir gekm.

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

J Krosnies aptarnavimas
_____ “Z____ -ii

□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

g

Skambi n kitę

268-4662

I

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų Įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

5z%
5;%

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Rankas veikia 105-tuosius melus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Rankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. .1. Grigalus. 

Reikale su tarnautojais galima susikal bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra
virš 210,000,000

R
| Trans-Atlantic Travel Service

DALGIAUSIA 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

►
£ Dažau ir Taisau į

j ► Namus iš lauko ir viduje. *
> Lipdau popierius ir taisai? 
\ viską, ką pataisyti reikia.
£ Naudoju tik geriausią

medžisgą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

Elood Square 
Hardivare C o.

8*T>ninLaa N. J. ALEKNA 
62S EAST BROADVVaY 
SOI TH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414K

Benjamin Aloore i?ažat 
Popie/v/. Sieronisi

Stiklas bangams 
Visokia reikmenys narnami

Reikmenys plumberiama 
daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadwav 

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

Podarogifts Ine. skyriui 
Bostone

Darbo vau..(uos: Kasdien
šeštadieniais

9 1 j 
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

**************** *** *******/
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