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Vietnamo frontas lūžta
1

Jis pareiškė, kad Pietų Vietnamo neužleisiąs komu

nistams, kad Šiaurės Vietnamas stovįs prieš didelę grės 

mę. Tuo tarpu komunistai nesulaikomai veržiasi į krašto f 
gilumą, užimdami vis naujas vietoves. !

I 
Iki šiol komunistų invazi-i 

ja ne tik nebuvo atremta, 
bet nebuvo ir labiau sulėtin
ta. Nebodami nepaprastai Į 
stiprių ir koncentruotų ame- 

. rikiečių aviacijos smūgių, 
I komunistai jau užėmė visą 
eilę Pietų Vietnamo šiauri
nių rajonų, atkirto svarbiau
sius susisiekimo kelius, o 
paskutinėm dienom įsiveržė 
ir į šiaurinės provincijos 
sostinę Quang Tri. Su tokiu 
pat atkaklumu komunistai 
jau veržiasi į kitus labai 
svarbius punktus— Kontum 
ir Pleiku. Tenka atkreipti 
dėmesį, kad iš Kambodijos 

' srities jiems tik apie 60 my-į 
lių atstumas ir ligi pačios P. į 
Vietnamo sostinės Saigono. ' 

Kodėl tokia gynybos ne-;1 
sėkmė? i

Prez. Nixonas. praeitą sa
vaitę teli vizijoje kalbėda
mas amerikiečių visuome
nei, nebodamas gausėjančių 
„taikos šalininkų“ demonst
racijų ir prezidentinių kan
didatų kritikos, tvirtai pa
reiškė. jog Pietų Vietnamas 
komunistų agresijai nebū
siąs išduotas. Jam Amerikos 
karinių dalinių vadas gen. 
Abrams, esą, užtikrinęs, kad 
Šiaurės Vietnamo komunis
tai ir karo lauke nepasieksią 
pergalės, kad pietų vietna
miečių armija, remiama a- 
merikiečių aviacijos ir lai
vyno, pajėgsianti atremti 
priešo puolimą be amerikie
čių žemyno karių pagalbos. 
Tad prezidentas numatąs 
pagal planą vėl atitinkamą 
skaičių amerikiečių iš Viet
namo grąžinti namo, nes 
tam pritariąs gen. Abrams 
ir prez. Thieu.

Karo korespondentai ir 
■ amerikiečių kariai pažymi, 
kad nėra galimybės komu
nistų invaziją atremti tik a- 
viacijos jėgomis. Mat. pietų 
vietnamiečių žemės daliniai 
daugeliu atvejų kovoją pa
lyginamai prastai. Priešui 
artėjant, jie arba bėga, ar
ba lindi apkasuose, šaukda
miesi amerikiečių bombone
šių pagalbos. Jie vengia tie
sioginio susirėmimo su ko
munistais ir patruliuoti pa
vojingose apylinkėse. Jų 
aukštesnieji karininkai, esą, 
rūpinasi tik kuo greičau eva
kuoti iš pavojingų zonų savo 
šeimas, tam naudodami ka
rines susisiekimo priemones.

Gal visiškai taip visur ir 
nėra, nes ir pietų vietnamie
čių žuvusių skaičius siekia 
tūkstančius, bet jų gynybos 
frontas palengva lūžta.

Prez. Nixonas dar pabrė
žė, kad Pietų Vietnamo už
leidimas komunistams būtų 
JAV-bėms istorinės reikš
mės moralinis smūgis, nes 
tuo būtų tikrai mirčiai iš
duota šimtai tūkstančių P. 
Vietnamo laisvę gynusių gy
ventojų. Be to, Amerika su
sikompromituotų kitų savo 
Azijos sąjungininkų akyse, 
nustotų bet kokio pasitikėji
mo. Todėl jis įsakęs ir toliau 
bomborduoti Šiaurės Viet
namo karinius įrengimus, 
kol komunistai savo invazi
ją atšauksią.

Dailininko Viktoro Vizgirdos ARS kolektyvo pe riode sukurtas kolegos dailininko Viktoro Petra
vičiaus portretas. ARS sąjūdis, apjungęs neprik lausomos Lietuvos jaunuosius dailininkus ir ta
lentingąją profesūrą, turėjo didelės reikšmės Liė tuvos dailės pažangai, ir ta įtaka žymi ir šiandien. 
Dail. V. Vizgirda buvo vienas iš to sąjūdžio pir mąją atstovų. Jo kūrinių paroda, prieš porą sa
vaičių įvykusi Bostone, buvo rimto ir turinčio /savo veidą menininko kūrybos pavyzdys, praėjo 
su didžiuliu pasisekimu ir sutraukė gausybę lan kytojų.

{Kudirkos likimu susirūpino 
|ir amerikiečių organizacijos 
I
I
I

Massachusetts seimelis priėmė atitinkamą rezoliuciją 

Simui Kudirkai išvaduoti deda pastangas ir Tarptautinė 

Amnestijos organizacija.

Massachusetts seimelio at
stovas iš So. Bostono Ray- 
mond L. Flynn įnešė pasiū? 
lymą priimti rezoliuciją Si
mo Kudirkos laisvinimo' rei
kalu, ir seimelis ją priėmė 
balandžio 10 dieną.

Seimelio priimtoje rezo
liucijoje primenama, kad 
1970 m. lapkričio 23 d. lie
tuviui Simui Kudirkai buvo 
atsakyta politinė prieglauda, 
kad jis vėliau sovietų buvo 
nuteistas 10 metų kalėti ir 
tą bausmę dabar atlieka so-

”Buvo pažeistas svarbus 
princijas. kuriuo remiantis 
buvo įkurta mūsų didžioji 
valstybė. Mes turime užtik
rinti visą pasaulį, ypač žmo
nes už Geležinės uždangos, 
kad JAV tebėra laisvės 
kraštas. Mes negalime ir ne
turime leisti, kad mūsų trą- 
dicija ir veidas būtų sutep
tas“.

Turėdamas visa tai gal
voje, o taip pat ir faktą, kad 
prez. Nixonas netrukus vyks 
i Maskva, seimelis nutaria

vietų kohcentracijos stovyk-; pagarbiai paraginti prez. 
— a v * " • ■ Nixona. nuvvkus i Maskvą,
zod21al: I iškelti lietuvio jūrininko Si-

i mo Kudirkos reikalą, kad 
į jam naciam ir jo šeimai bū- 
I tų leista išvykti į JAV-bes.

Katedroje protestavo 
1 

prieš karą
Vakarų Vokietijos parla- Šv. Patriko katedroj-New 

. mente betrūko tik dviejų Yorke 12 labdaringojo ordi- 
i no vienuolių ir viena nevie- 

........ ............  . Opozicija nuolė, priėmusios komuniją, 
kilodami kumštis prieš pre-■ dabartinei socialdemokratų čia pat ant grindų,
----- ...... įuo norėdamos pareikšti pro-

' testą dėl Vietnamo karo.
i Apie 60 vienuolių tuo pa-

> prie
' katedros gatvėje, reikalau- 

j Opozicija priešinasi sutar- ^a^10S, kac^ N.ew Y°lko k3'

civiliniais gyventojais, treti nenuvertė
Į ęet spėlioja, kad galį būti
pavartoti ir atominiai gink- Brandto 
lai. Bet greičiausia —nieko 
ųepaprasto nebus, tik komu
nistai veršis dar giliau i pie- ■ 
įus, o Amerikoje dar gar-’ balsų. pareikšti vyriausybei 
šiau rėkaus demonstrantai, į nepasitikėjimą. ( _

Muskie iškrito 
iš varžybų

Maine valstijos senatorius 
Maskie. pats pirmasis demo
kratas. pradėjęš rinkiminį 
vajų, kandidatuodamas į 
prezidentus, pralaimėjęs 
pirminius rinkimus net kai-, 1>ew JurRtJ vv ,^Hl
myninėse valstijose, pasi- st.. tel. (212) 724-9907) at- 
traukė iš pirminių varžybų, į siuntė redakcijai rasta, ku- 
bet neatsisakė nuo kandida-' . .
tūros. Jis tikisi, kad partijos rlame. iasoma._ kad minėta

■ mo Kudirkos išlaisvinimu iš 
1 koncentracijos stovyklos ir 
kad jam su šeima būtų leis-

Ta rezoliucija pasiųsta 
prezidentui Nixonui ir JAV 
Simo Kudirkos Komitetui.

O štai. Tarptautinės Am
nestijos organizacijos JAV 
skyrius, kurio būstinė yra 
New Yorke (200 W. 72nd

zidentą Nįxoną. : ir laisvųjų demokratų vy- 
lriaūsvbei, Willy Brandto va-.

Prasidėjo Indijos ir įdovaujamai. nuversti surin-' n.-ntP«tavn
; ko 247 balsus, o reikėjo 249.' nclu ipe^u 1H otestavo 

■JT-X T • f T 7 U ‘ n’HfiTmn
Pakistano derybos

Formaliai karas tarp In- 'čių~s7Šo7iZtųS^^ tal.ik.ų, bažny<;ia . dalyvautų
dijos ir Pakhtano dar nėra. ja tvirtinimui.dijos ir Paki?tano dar nėra . ja 
pasibaigęs — dar tik suda- į 
rytos paliaubos. Pakistanas' 
tebelaiko užėmęs 50 kv. my-J

1 
lių Indijos teritorijos, o In-! 
dija — 3,000 kv. mylių Pa- ■

konvencijoje, nevienam ki-į 
tam kandidatui negavus bal- Į “ 
sų daugumos, gal bus susto-1 
ta ir prie jo kandidatūros. v. ,. . , -
Ar taip bus, šiandien niekas ^a lsvaziu°t1 I JAV-bes. 
nežino.

I 
šią savaitę dar bus pinui-. tiesiems

mai rinkimai 5 valstijose. Į R).o^npv 
Ikj šiol daugiausia laimėje 
šen. McGovern. Su juo var
žosi Humphrey ir Wallace.

Sadat vėl grasina 

Izraeliui karu
Egipto prezidentas Sadat. 

grįžęs iš Maskvos, kur jis 
buvo nuvykęs prašyti dau- 

1 giau ginklų ir gavo atitinka- 
j mų .pažadų, pareiškė, kad 
arabai ne tik atsiimsiu iš Iz
raelio okupuotas teritorijas, 
bet ir aplamai Izraelį nu- 
šluosią nuo žemės pavir
šiaus. Kitą Mahometo gim
tadienį arabai minėsią Jeru
zalėje.

Rašte raginama rašyti 
laiškus Sovietų S-gos aukš- 

> pareigūnams — 
! Brežnevui. Kosyginui, Pod- 
' gorniui, 'jos ambasadoriui 
; Washin°tone Dobryninui ir 
| Jungt. Tautose — Malikui 
i ir prez. Nixonui.

Minėta Amnestv Interna- 
tional yra Jungtinių Tautu 
patariamoji organizacija. Ji 
įkurta J 961 m., veikia 27 
valstybėse. Jos būstinė Lon
done. vykd. komiteto pirmi
ninkas yra buvęs Airijos už
sienio reikalu ministras ir 
Europos ministru tarvhos 
pirmininkas Sean MacBride.

J A V skyriaus garbės pir
mininkas yra Victor Reu- 
ther, žuvusio automobilių li
nijos prezidento Reutherio 
brolis, direktorių tarybos 
pirm. — prof. James Harri- 
son. Patarėju tarvbos tarpe 
yra prof. Zbigm‘ew Brze- 
zinski. šen. Jacob Javits ir 
kiti.

j prieš karą nukreiptoje veik-
'loję.
I Septynias vienuoles poli-
■ cija suėmė.
Italijoje streikai 
sustabdyti

Į Streikai Italijoje ilgą lai
ką nesiliovė, bet šiuo metu 
'jau ramu, nes trys didžio- 

i sios unijų federacijos — ka- 
I talikų, komunistu ir socialis
tų — susitarė streikus su-i 
stabdyti iki parlamento rin-l 

i kimu, kurie bus gegužės 7-8 i 
i dienomis.I V..-.- -

SUim- 8en. George McGovern, vienas 
iš demokratą kandidatu į JAV j Kubos diktatorius Castro 

rengiasi vykti į Maskvą, ma-
1 tyt, bijodamas, kad sovietai 
( neparduotų Nixonui jo barz-

Tokios padėties akivaiz
doje Vietnamo klausimą vėl 
bandoma rišti diplomatinė
mis priemonėmis. Paryžuje 
atnaujnamos takos derybos, ,
nors komunistai, ypač kai | kistano žemės. Be to, Indi-j 
jiems sekasi kovos lauke, jo- joje yra per 73,990 Pakista-, 
kių nuolaidų nėra linkę da-j no belaisviu, o Pakistane —, 
ryti. Manoma, kad. Vietna-Į 659 in,dai> įjabar prasideda1 
mo taikos reikalu ir prezi-; derybos taikos sutarčiai su-: 
dento patarėjas Kissingerisį daryti, 
buvo visai slaptai nuskridęs; 
LrnrpIninka^Tm™'18 so"e''Nuimtą policininką ‘

Na. o p/ez. Nixonas savo'k(dtina padegimais i 
kalboje praeitą sekmadienį' Wakefield, Mass., 
grasinančiai pareiškė, kad ■ tas policininkas Lawson, ku- 
Šiaurės Vietnamas, jeigu jisĮ ris jau pats prisipažino pa- prezidentus, Mass. valstijos pir- 

degęs net šešis namus. Bet 1 rainiuose rinkimuose gavo net 
įtariama, kad jis ir daugiau i »2% visų balsu. Pagal iki šiol 
tokių ”išdaigų“ yra pada-! buvusią 6 valstijose pirminiu do‘s piaukQ 
ręs. Jis yra 25 m. amžiaus ir j rinkimą duomenis, jis demokra-į • * »
policijoje tarnavo trejus me^ konvencijoje pirmam baisa-' j^ew Yorke vieno už nar-' 
tus. Taigi, kaip tokia poli-Jvimui turi daugiausia delegatu kotikų platinima

1 — 232,
Viso labo delegatu bus 1,509.

i Į 
j neatšauks invazijos, —stovįs, 
1 prieš nepaprastai didelę ri-I 
I ziką... Ką tai reiškia, sunku

Žinoma, tokia stipri mara-, pasakyti. Vieni mano, kad 
line ir karinė parama Pietų' tokiu atveju galinti būti in- 
Vietnamui turi reikšmės, bet vazija iš jūros į Š. Vietna- 
žinios. iš fronto visiškai nė- mą, kiti. — kad būsią su- cija gali kovoti su krimina-' 
ra džiuginančios, j bombarduotas Hanojus su listais?

gi

Pietų Vietname vykstant Į 
kruvinoms kautynėms dėl j 
krašto laisvės, Amerikos biz-! 
nieriai „ekonominei para- į 
mai“ nusiuntė transportą! 
grindims vakso... Dėl to kilo 
čia didelis pasipiktinimas' 
tokais vaizbūnais.

# * *

Japonijoj sustreikavo 1.6 
mil. transporto tarnautojų ir

nuteisto dėl to suiro susisiekimas 
I namų savininko rūsyje rasta traukiniais, lėktuvais ir tak
išį ,078,000 grynais pinigais? siais.

Kai S. Kudirkos likimas 
rūpi net tokioms organizaci
joms. mūsų, lietuviu, parei
ga dėti visas pastangas, kad 
ir kitų valstijų seimeliai pri
imtu panašias rezoliucijas, 
kad dar ir kitos tarptautinės 
įstaigos Kudirkos likimu su- 

Įsidomėtų. }



Puslapis antrąjį

Gegužės Pirmoji
1889 m. liepos 20 d. Paryžiuje susirinkęs Socialistų' 

Internacionalas nutarė gegužės 1 d. paskelbti viso pašau--į 
lio darbininkų diena. Darbininkai tą dieną buvo raginami 
mesti darbą ir eiti į gatves ir aikštes savo reikalavimų de
monstruoti. O iš tų reikalavimų svarbiausias buvo 8 va
landų darbo dienos reikalavimas, nes tada dirbta per sa
vaitę 6 dienas po keliolika valandų nehigieniškose ir ne
saugiose sąlygose ir už mažus atlyginimus.

Jau nuo kitų metų gegužės 1 diena švęsta įvairiuose 
kraštuose. Varšuvoje ta diena atžymėta 1890 m., o Rusijos 
sostinėje Peterburge — 1891 m.

Nors to meto Lietuvos-miestai buvo maži ir pramonė 
menka, bet jau 1892 m. pirmą kartą Vilniaus darbininkų 
negausus būrys slaptai susirinkęs minėjo Gegužės Pirmą
ją. Nuo to laiko iki 1899 m. Gegužės Pirmoji buvo minima 
slaptai, bet vis platesniu mastu, ypač nuo 1896 m., kada 
buvo įsteigta Lietuvos Socialdemokratų partija.

į viešą demonstraciją Vilniaus darbininkai Gegužės 
Pirmąją teišėjo 1899 m. Jie giedojo Marscljietę ir šaukė 
„Šalin caras!“ Policija, bizūnais plakdama, demonstran* 
tus išvaikė, kaikuriuos suėmė.

Ypač žiauriai su G( - ės Pirmosios demonstrantais 
Vilniaus policija elgėsi 1902 m. Tada gubernatoriaus von 
Vai įsakymu 26 demonstrantai buvo viešai nuplakti rykš
tėmis. Tai sukėlė didžiausią visuomenės pasipiktinimą. 
Jaunas basiuvis Lekartas, nepaisydamas socialdemokratų 
atkalbinėjimų, pasiryžo gubernatorių nušauti, bet nepa
taikė, tik jį sužeidė. O pats Lekertas birželio 9 d. buvo 
pakartas.

Paskutinis — trečiasis — doku
mentuotas Kipro Bielinio atsi
minimu tomas. Jis liečia mūsų 
nepriklausomybes 1917-1921) m. 
kovas ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pirmuosius metus. 
Knyga gaunama Keleivy, Dar
bininke, Drauge ir pas kitus 
knygų platintojus. Kaina $5.00.

KELEIVIS, SO. BOSTOft

I
1

Kipras Bielinis Viršelis Kęstučio čerkeliūno

D r augo knygų apžvalgininkas apie šią Kipro Bielinio atsiminimų knygą tarp kitko šitaip rašo: j 
■'Knyga yra ne tik vertingas be galo įvairaus laikotarpio istorinis šaltinis, bet ir Įdomiai parašyta,' 
skaitoma kone kaip intriguojantis romanas“. j

Nt. 18, 1972 m. gegužės 2 d.
wiiiai ■ - uit 

Bet ir žiaurios policijos priemonės nesulaikė darbo 
žmonių nuo Gegužės Pirmosios demonstracijų ir savo rei
kalavimų kėlimo. Ši diena jau buvo minima įvairiuose 
Lietuvos miestuose.

Nepriklausomoje Lietuvoje ji buvo privaloma šventė 
iki 1928 m. Vėliau ji buvo panaikinta, ir ta diena pava
dinta Medelių sodinimo švente. Tą dieną savo tikslams 
stengėsi panaudoti ir Mussolini, ir Hitleris. 1955 m. ir po
piežius gegužės pirmąją dieną paskelbė Šv. Juozapo die* 
na. JAV-se ta diena neprigijo. Čia darbo šventei buvo pa
sirinkta kita diena — rugsėjo pradžioje.

Ir šiemet Gegužės Pirmąją visuose žemynuose darbi
ninkai žygiavo gatvėmis, džiaugdamiesi pasiektais laimė
jimais ir reikšdami tvirtą pasiiyžimą tęsti kovą dar dėl 
geresnės ateities.

į RETO
ĮDOMUMO 

KNYGA

Steponas Strazdas

GEGUŽĖS PIRMOJI Į

(Tai eilėraštis, sukurtas dar prieš pirmąjį pa- 
sulinį karą, anuo metu žadinęs darbininkijos ko* 
vingumą, kėlęs revoliucinę dvasią ir šaukęs mi
nias į g:

«

)s ir demonstracijas.) * S

Broli viendali! i
Raudos į šalį!

'a . - U
k. A

Rimk... nesiguoski vargais!
Ein milioninė, 
Skamb sutartinė, —

i n...

Stoki eilėn su draugais!
Meski varstotą, L.
Kūjį ir špatą, — - 
Tavo šiandieną šventė! 
Eik — atsikvėpsi, 
Brolius apglėbsi, 
Jungnešy, darbo bite!

i

Kelkis, nelauki, ' . i
Pančius nutrauki i y
Melo, savaimės, sapnų! t

Eik — suskaitysi, j
Eik — pasakysi,
Kiek tu penėjai tranų! ’> \ 1

Ranka į ranką! I

Vargti pakanka! Į
Laisvės dainužę užtrauk,
Sostams tamsybės
Ir neteisybės

*

Galą tu jiems pranašauk!
Tik mesk varstotą,
Kūjį ir špatą, 
Jungnešy, darbo bite! 
Eik — atsikvėpsi, 
Brolius apglėbsi, — 
Tavo šiandieną šventė!

r

Žygiavo ir Lietuvos darbininkai, bet jie negalėjo at
virai, kaip demokratiniuose kraštuose, pareikšti savo rei* 
kalavimų. Jiems iš Maskvos buvo atsiųsti ir įdėti į burnas 
58 šūkiai, kuriuos jie ir tegalėjo kartoti, nieko nuo savęs yra 
nepridedami ir neatimdami.

I

Jiems uždrausta protestuoti dėl atlyginimų ir kitų < 
darbo sąlygų. Uždrausta reikalauti žodžio, spaudos, susi-; 
rinkimų laisvės, protestuoti dėl žiaurių bausmių už švel
niausią valdžios kritiką.

Nors jie, eidami pro dabartinių Kremliaus guberna
torių ir jų tarnų tribūną savo viešo protesto ir nepareiškė, 
bet užtat dar stipriau gniaužė kumštį, siųsdami tylų pra
keikimą tiems, kurie, prisidengdami gražiais darbininkų 
gerovės šūkiais, tą patį darbininką laiko dar labiau pa
vergtą, bebalsį, išnaudojamą ir kasdieniniu melu maitina* 
mą. t. >v . |

Bet tikėkime, kad ateis diena, kada ir Lietuvoje išsi
laisvinęs darbo žmogus bus tikras savo krašto šeimininkas, 
neujamas nei svetimųjų, nei savųjų ponų.

BALTISTIKOS KONFERENCIJA

Į trečiąją baltistikos st.:-, mos sumos čekį „The 3rd 
dijų konferenciją, įvykstan- į Conference on Baltic Stu- 
čią gegužės 11-14 dienomis' dies“ vardu, adresuotą ”AA 
Toronto universitete, laukia- Į ES, 18 Boulton Drive. To
ma susirenkant netoli šimto ronto 18, Ont.“ Neturint re- 

, gistracijos formos, reikia nu
rodyti, į kurias funkcijas re- 
gistruojamasi.

♦ * *

Baltistikos konferencija 
bus užbaigta banketu uni- 

' versiteto Hari House didžio
joje menėje. Kalbą tema 
„Baltijos Panteonas“ pasa
kys AABS pirmininkas Ka
lifornijos universiteto profe
sorius estas Jaan Puhvel. 
Vėliau bus šokiai.į j

! _ Kadangi bankete tėra 400 
vietų, tiek, kiek numatoma 
konferencijos dalyvių, pi r* 
menybė bus teikiama

Caru ramsčiai Lietuvoje. Neabejotina, kad ir Keleivio skaitytoju 
tarpe dar yra tokių, kurie juos gyvus matė, o kaikurie ir jų bizūno 

ragavę. t

Ponai plakė rykštėmis baudžiauninkus, o carą 
žandarai plakė žmones ir baudžiavą panaikinus. 
Pakanka lik prisiminti, kaip buvo mušami ir 
malšinami 1902 m. Gegužės pirmosios demonst
rantai. šiandien raudonieji žandarai turi dar 
modernesniu ir skaudesnių priemonių žmonėms 
kankinti ir žudyti.

programos dalyvių — pra* 
nešėjų, jų tarpe 19 lietuvių. 
Manoma, kad konferenciją 
stebės dar tris kartus tiek.

Šalia siaurų klausimų 
nagrinėjimo, programoj bus 
eilė platesnio pobūdžio pra
nešimų, kurie turėtų būti į- 
domūs ne vien specialistam. 
Tad yra lauktinas ir visuo
menės dalyvavimas.

Mokestis už pilną konfe
renciją yra 15 dol. asmeniui, 
studentams 5 dol., už pavie- j 
nę dieną 10 dol., banketą—Į 
8.50 dol.

Registruotis reikia jau da* 
bar, ] •

t

I keturi: Willy Brandt (V. 
I Vokietija), Tage Erlander 
| (Švedija), Fietro Nenni (I- 
talija) ir Harold Wilson 
(Britanija). Biuras atlieka 
administracines funkcijas ir 
prižiūri sekretoriato veiklą.

Sekretoriato būstinė yra 
Londone. Jo gen. sekreto- 

I ius nuo 1969 m. yra Hans 
Janitschek (austras) ir pa* 
vaduotojas Rodney Bal- 
comb (Anglija). Sekretoria
tas leidžia mėnesinį žurnalą 
„Socialist Affairs“.

Socialistų Internacionalo 
kongresas, kaip jau rašėme, 
įvyks šių metų birželio 26- 
29 dienomis Austrijos sosti
nėje Vienoje. Jame daly
vaus ir Lietuvos Socialdemo* 
kratų partijos Užsienio 
legatūros atstovai.

Neteisinga 
komunistų 
informacija

d e-

jis nerašo, kad tokią teisę tu- nūs už paimtus įkaitus. Mė* 
ri tiek prokuroras, tiek ir ginimas išvežti įkaitus pasi
kaitinamojo gynėjas. .baigė tragiškai: kilus susi

šaudymui, teisėjas ir 3 už- 
žodžiu. Sovietijos laikraš- puolikai buvo nušauti, o pro- 

čių skaitytojai Davis bylos kuroro padėjėjas taip su- 
vaizdą turi visai iškreiptą, žeistas, kad jis visam amžiui 

į liko paralyžuotas.
Šia proga priminsime An* i

gėlos Davis bylos istoriją, j Angelą Davis kaltinama 
į dalyvavusi tame sąmoksle 

Kalifornijoje, teisiant tris išlaisvinti teisiamuosoius, 
negrus, nužudžiusius kalė ji-; parūpindama ginklų. Ji ilgai 
mo sargą, staiga 4 ginkluoti, slapstėsi, bet pagaliau buvo 
vyrai pakilo iš salės kėdžių, Į suimta.
nuginklavo sargybinius, pa-Į Kuo ta byla baigsis, sužL 
ėmė įkaitais teisėją, proku-, nosime vėliau, bet visiškai ir 
roro padėjėja ir 3 prisieku- i šiandien aišku, kad Davis 
sias 
juos į gatvę, pasodino į išimą, kaip tai vaizduoja so- 

| anksto paruoštą sunkvežimį; vietų spauda, o už dalyvavi- 
į ir pareikalavo tuoj paleisti imą ginkluotam teismo už- 
į iš kalėjimo brolius Jackso-1 puolime.
t

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE-

!
posėdininkes, išvedė i nėra teisiama už komuniz-

- - - - - I 1 • 1 • • -J •

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA. 

STEPONAS KAIRYS

I
i

Kalifornijoje teisiama bu
vusi Los Angeles universite
to prof. Angelą Davis, neg
rė. Sovietų laikraščiai ją ke
lia j padanges, vadina kan
kine. Taip Sovietų Sąjungos 
spaudą informuoja ir jos ko* 
respondentai, esantieji JAV.

Jie rašo, kad Davis esanti 
teisiama tik dėl to. kad ji 
komunistė, bet jie nutyli, 
kad čia komunistų partija 
veikia legaliai, kad ji stato 
net kandidatus į preziden
tus. Taigi, kaip gali Davis 
būti teisiama tik dėl to, kad 
ji komunistė. Vadinasi, prie
žastis yra kita.

LEIDŽIAMI POETO FAUSTO KIRŠOS

POMIRTINIAI RAŠTAI

Lietuvių Rašytojų Draugija rūpinasi išleisti poeto 
Fausto Kiršos pomirtinius raštus, kuriuos yra su
redagavęs Stasys Santvaras. Tai gausus kūry
bos pluoštas, apimąs 410 mašinėle rašytų puslapių, i ji 
įeina eilėraščiai, nebaigti eilėraščiai, Aidų aidužių frag
mentai, III ir IV Pelenai. Pabėgėliai, užrašai bei sampro* 
tavimai apie literatūrą ir kt. Medžiaga labai įdomi ir bū
dinga. kurios išsamų paaiškinimą gale pateikė redaktorius 
Stasys Santvaras. Tokiam veikalui išleisti reikalinga žy
mi pinigų suma. Iš velionies palikimo galima apmokėti 
tik dalį spausdinimo išlaidų. Kitą dalį tikimasi surinkti 
iš visuomenės.

Lietuvių Rašytojų Draugijos valdyba maloniai prašo 
visus poeto Fausto Kiršos bičiulius ir kūrybos mylėtojus 
tuojau prisidėti auka prie jo pomirtinių raštų išleidimo. 
Mes laukiame ir stambesnių aukų, nes Faustas Kirša. kaip 
vienas iš žymiausių pomaironinės kartos poetų, yra vertas 
savo tautiečių paramos bent pomirtiniams raštams išleisti.

Visas aukas prašome siųsti šiuo adresu:

Pasak komunistų Pravdos 
korespondentą, prokuroras 
sakęs, kad Davis vardu bu
vo pirktas ginklas, o iš tik
rųjų prokuroras sakė, kad ji 
pati pirko ginklą. Teisme j 
net du liudininkai tai patvir*, 
tino. t

Komunistų koresponden
tas rašo, kad teismas gali at- Ave< Brooklyn, N.Y. 11221. 
mesti jam nepriimtinus pri- . .. ,, ,, ,
siekusius posėdininkus, bet Lietuvių Rašytojų Draugijos Valdyba

SOC. INTERNACIONALO vos Socialdemokratų parti
ja užsienyje. Minėtose pan
ti jose, yra per 13 mil. narių.

Socialistų Internacionalo 
biurą sudaro pirmininkas 
(šiuo metu austras Bruno 
Pittermann) ir 12 narių. Vi
cepirmininkai šiuo metu yra

NARIAI

Minties žurnalo nr. 2 pa
skelbtas Socialistų Interna- 

1 cionalo narių sąrašas. Jam 
iš viso labo priklauso 54 par-

Lithuanian VVriter’s Association, 910 Willoughby 

t

pasiunčiant atitinka-1 anksto užsiregistravusiems, tijos. Jų tarpe yra ir Lietu*
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KAS NIEKO NEVEIKIA.

TO NIEKAS NEPEIKIA.'
KAS SKAITO MAMl

TAS DU0NO8 HKFKAJM*, Amerikos Lietuviu GyvenimasDETROITO NAUJIENOS
Didžiausias Grandinėlės 

pasisekimas

Liudo Sagio vadovauja
ma Clevelando tautinių šo» 
kių grupė Grandinėlė Det
roito publikai davė spektak
li balandžio 9 d. Ne tik kad 
apie 750 Creswood viduri
nės mokyklos auditorijos 
kėdžių buvo užsėstos, bet a-’ 
pie pusantro šimto žmonių, 
suleistų be bilietų, dar ir sto
vėjo visais pakraščiais. Au
tomobilių judėjimą tvarkę 
pasakojo, jog dalis publikos 
buvo priversta grįžti namo, 
nes neberado, kur pasistaty
ti automobilius.

I

i

nį, lengvesnį plakatą, kitoje 
turėjo ir kryželį. Kryžiai 
tie daugumoje nedažyti, iš 
paprastų ketvirtainių stiebe* 
lių sukalti, bet kai buvo ne
šami virš galvų iškelti, labai 
oriai, tai darė labai, labai 
didelį įspūdį, šiaip baltųjų 
demonstracijoms labai ne
jautrūs, o dažnai net tyčia 
jas ignoruoją juodukai, ku
rių. saulei išsišvietus, buvo 
pilnos vidurmiesčio gatvės, 
demonstraciją stebėjo su di
deliu dėmesiu. Daugelis de
monstraciją - eitynes foto
grafavo, o mažiausia dvi 
(neganrantuoju dėl trečios) 
TV stotys ir filmavo.

HARTFORD, CONN.

I

Dr. Bruno Kalninš, gimęs 1899 
m., įžymiųjų latviu rašytoju 
Rainio ir jo žmonos Aspazijos 
sūnus jauniausias Latvijos ne
priklausomybės akto pasirašy
tojas, ilgametis socialdemokra
tu centro komiteto narys, seimu 
narys, socialdemokratu jaunimo 
sąjungos organizatorius ir kurį 
laiką pirmininkas, vokiečiu oku
pacijos metu pogrindžio veikė
jas, kalintas Stutthofo koncent
racijos stovykloje, dabar gyvena 
Švedijoje, vadovauja Latvijos 
socialdemokratu partijai užsie-

J. Juodžio paveikslų paro’ 
da bus atidalyta Lietuvių 

i namuose gegužės 6 d., šeš
tadienį, o uždaroma gegužės 
14 d., sekmadienį. Bus išsta
tyti 45 paveikslai, kurių kai
nos nuo 50 dol. iki 2,000 dol. 
Su dailininku LF vadovai 
susitarė, kad visiems, kurie 
šios parodos metu taps Lie’ 
tuvių Fondo nariais, pa
veikslų kainos bus sumažin
tos 10%.. Šias eilutes rašant,' ... , . , . .. , . , . . ,
dar nėra nustatyta tiksli pa- Sreitai ir tl>kiu smarkiu įsibėgėjimu, kad sunkiai begali Į g 

valanda. ■ susigaudyti ir geras stebėtojas. Net liberalai ir radikalai Į 
nebegali susivokti ir paspėti eiti kartu su konservatoriais kjmp. Juliaus Gaidelio, ir 
visuomet iniame gyvenime.

Neseni laikai, kada respublikonų krašto apsaugos 
sekretorius darbininkams taikė medžioklinio ir naminio į 
šuns palyginimą. 1 
panijos, nuo kurios tepraėjo aštuoneri metai, daug kas 
pasikeitė net karščiausių laisvo ūkio apaštalų taktiniuose 
ėjimuose, tik jau ne galvosenoje ir elgsenoje. To meto 
respublikonų prezidentinis kandidatas Goldwater buvo Į ]<t Balandžio I)’ (f Bostone 
griežtai nusistatęs prieš visokį socialinį draudimą ir sočia’ I 
linę globą, ir jam tas žymiai pakenkė.

Visi turtingieji vaidino griežtus individualistus ir ne
pripažino jokių socialinio gyvenimo netikėtumų. Gi šian
dien net konservatoriškiausi respublikonai ar dixiecratai: 
rūpinasi socialiniu apdraudimu, nes tas apdraudimas ypa
tingai šiuo metu yra reikalingas ir būtinas. Ir tai nėra jo
kia socialistų išgalvota prabanga bausti, skriausti ar plėš
ti turtinguosius. ;

Socialinis draudimas buvo įvestas 1935 m. rugpiučio 
14 d., prezidentui Rooseveltui rūpinantis padėti atstatyti 
ekonomini krašto gyvenimą, siaučiant depresijai. Užėjusi 
1930 metų depresija privertė tai jvesti gyvemman prieš. atsilankyti į koncertą, pasi- 
visas aukštojo ekonomistų klubo pastangas. O tieji ekono’; klausvti jo dainos meno 
mistai laikė tokią prez. Roosevelto ekonominę politiką! linksmai praleisti-laika, 
klaidinga ir net kenksminga kraštui. Gi šiuo metu net ir ; Koresp.
tie ekonomistai mato, kad tas draudimas buvo protingas 
ir padeda pergv’venti visus ekonominius sukrėtimus be 
jokių staigių trūkčiojimų. t

Girdime .net respublikonus giliantis, kad tiek ir tiek 
jų administracija išleidžia socialiniams reikalams, kai jie 
patys tuo tarpu dar menkai teprisideda prie to draudimo 

■ stiprinimo, o naudojasi tik to fondo pertekliaus likučiais. 
Socialinis draudimas pergyveno daug papildymų,' 

bet pagrindas paliko tas pats,’ kaip buvo prez. Roosevelto 
įvestas.

I

B. KLOVAS

ramsčiai Pavasario koncertas

Visuomeninis gyvenimas niekada nestovi vietoje, y- 
patingai šiame pragmatizmo amžiuje.

Kas tie pragmatistai? Lietuviškai tai būtų viendieniai, 
kurie gyvena viena diena: ką gauna, tą išleidžia ir vėl 
kombinuoja visokias galimybes. Todėl nieko ir stebėtino, 

i kad, esant veikliems kombinatoriams, pakitimai eina taip i

rodos atidarymo
Apie tai skaitytojai išgirs; 
per lietuviškas radijo valam! 
dėles.

!

Lietuvių moterų grupė, 
talkinama Lietuvių Ameri’ 
kos Piliečių klubo, rengia 
ru'otaikingą pavasario kon
certą gegužės 27 d. 7:00 v. 

, vak. Lietuvių Amerikos Pi- 
| liečiu klubo salėje, 227 Law- 
i rence St., Hartford, Conn. ! 
i Programoje — Brocktono 
_ Šv. Kazimiero lietuvių para-! 
• pijos choras, vadovaujamas

Nuo Fisher greitkelio a- 
pie vieną mylią nužygiavus 
iki Kennedy skvero, ten bu
vo pasakytos kelios kalbos, 
sugiedoti JAV bei Lietuvos 
himnai. Ten buvo ilgai tuš’ 
čiai trintasi. belaukiant pa
grindinio kalbėtojo vyskupo. 
Tomo Gumbletono. Pasiro-! 

pynę Duktė viena namie li-'S.0’ f'ei^(,1)stiacijų rengėjai 
ko, Iškilmingą trejinį, Greitų Yl( vyskupas ^tmė-
polkę, Rezginėlę, Šlepsiuką, Ne P0*;1 oūo dalyje lu antios 

valandos teiks sutvirtinimo 
sakramentą, bet vis ragino 
publiką jo laukti. Kai vysk. 
T. Gumbleton atvyko, jau 
buvo 2:40 vai., ir demonst
rantų bebuvo likę tik apie 
šimtas. j

Grandinėlės šokėjai, ku
rių tarpe buvo 33 mergaitės 
ir 14 berniukų, bet kurie ŠO’ 
ko ne visi kartu, o pamaino
mis, atliko šokius: Kepurinę, 
Aukštaičių kadrilį, Blezdin
gėlę, Pakeltkojį, Kuskinėlį, 
Pakrėstinį, baleto pavyz
džiu paruoštą ilgesnę šokių

Dauguma detroitiečių J. 
Juodžio paveikslus esame 
matę tik žurnalų bei laikraš
čių puslapiuose, tik repro
dukcijose. Dabar bus gera 
proga juos pamatyti natūra
laus dydžio, natūralių spal
vų. Manau, kad kiekvienam 
yra verta šią parodą aplam, 
kyti.

solistas Stasys Liepas.
Programa ivairi ir graži. 

Choras savo dainų repertua- 
Net nuo 1964 metų prezidentinės kam- j ™osia uoliai. Jis koncer’

I tavo ne vien Brocktone. bet! 
} Kennebunkport, Maine, tė-j 
i vų Pranciškonų vienuolyne, 
i Providence. R.I., Bostone ir

Šakalinį. Dovanų šokį ir dar 
Suktinį. Šokėjus lydėjo sep
tynių muzikantų orkestrėlis, 
sudarytas iš vienerių elektri
nių vargonų, dviejų akorde
onų, trampetės. gitaros, 

‘smuiko ir klarneto. Išskyrus 
keliolikos minučių pertrau
ką po Duktė viena..., pirmo= 
je dalyje Grandinėlės šokė
jai nedingo iš scenos ištisas 
45 minute?, o antroje— apie 
pusvalandį. Publikos prita
rimas buvo nepaprastas — 
plojimų audra kartojos dau
gelį kartų.

I

Grandinėlė buvo pakvies
ta pas mus Stasio Butkaus 
vardo šaulių kuopos inicia’ 
tyva. Po labai sėkmingų pa
sirodymų Chicagoje ir Det
roite, regis, Grandinėlė dar
poro’j'e miestų šoks viena. Oi 
po Tautinių šokių šventės 
važiuos poros savaičių gast
rolėms į Europą. ,

'i ‘ i. j;
Demonstracijos už religijos 

laisvę

de*

Paminės Tragiškąjį birželį
I

Jau tikrai paaiškėjo, kad 
kartu su latviais ir estais ren- 

• giamas Tragiškojo birželio 
įvykių paminėjimas Įvyks 
sekmadienį, birželio 11 d., 
Mercy kolegijos McAuley 
auditorijoje. Iš lietuvių pu
sės meninę programą čia at
liks tautinių šokių ansamb- 

I lis Šilainė ir Windsoro mer-> 
gaičių kvartetas Aušra. Apie 
visa tai dar turėsiu progos 
vėliau parašyti.

Alfonsas Nakas

giedoio mišias, kurios buvo 
transliuojamos per televizi
jos 7 ir 38 kanalus ir 8 kana
lą New Yorko valstijoje.

Koncerto pelnas bus ski-• 
riamas: pusė Lietuvių Jau-; 
nimo kongresui ir pusė Lie’1 
tuvių Amerikos 1 
bui. j

Įėjimo auka: suaugusiem 
— 3 dol., moksleiviam—1 
dol. •

Visi maloniai kviečiami

p.,J v. Cį Į ny, jai atstovvauja pavergtųjų 
Piliečių klu- Įau((1 socialistų sąjungoje ir So-

BROCKTON, MASS.

WORCESTER, MASS.

ir

LB apylinkės susirinkimas

cialistli Internacionale, redaguo
ja partijos žurnalą Brjviba. Jis 
gegužės 7 d. atvyksta į Bostoną 
ir čia 2:30 vai. popiet Latviu 
namuose, 64 Sigourny St., Ja- 
maica, skaitys paskaitą, kurioje 
apžvelgs tarptautinę padėti.

Į siejaus krautuvėje (kampas 
5 ir P gatvės) ir So. Bostono 

i Lietuvių Pik d-joje pas ve- 
' deją Vincą Kazakaitį, Nor- 
woode pas Adomą Tumą, 
42 Chapel St.

Bilietų platintojai kartu 
renka ir aukas kongresui ir 
skelbimus baliaus progra
mai.

Šokiams gros populiarus 
Polkanauts orkestras. Pra=> 
džia 8:00 vai. vakare.

Kviečiami jauni dr seni, 
visi jaukioje klubo atmosfe
roje smagiai praleisite kele
tą valandų, atnaujinsite se
nas ir užmegsite naujas pa
žintis. --

Balandžio 16 dieną Sam 
daros salėj įvyko LB Brock- 
tono apylinkės narių metinis 
susirinkimas, kuriame daly
vavo per 20 asmenų. Savo 
veiklos metu valdyba sutel
kė ir įvairiems lietuviškjems 
reikalams paskirstė arti 
$1,400. J

Valdybos nuveikti darbai ( 
ir pranešimai susirinkimo 
priimti su pagyrimu. Revizi
jos komisijai savo pareigų 
neatlikus, susirinkimas, kaip 
vyriausias šeimininkas, pra
nešimus priėmė ir patvirti’. 
no.

Petrui Ausiejųi dėl sveika- 
tos ir laiko stokos iš pareigų 
atsisakius, o B. Burbai ne
dalyvaujant. jų vieton iš
rinkti čia gimę lietuviai dr. 
Petras Bizinkaųskas ir Zu-' 
zana Barauskienė, abu akty-

Sekančią dieną apie de* 
monstracijas. trumpai para
šė abu Detroito dienraščiai 

Detroit Newš ir Free 
Press. TV antras kanalas.'
kurio atstovai, pats mačiau 
ir su jais kalbėjausi, taip at
sidėję eiseną filmavo, deja, 
žinių metu savo filmo nie
kaip Įterpti negalėjo. Die-, 
na, mat, buvo pilna pasiu’ 
tusių įvykių: balandžio 15 
d. Detroite viešėjo visi 4 de
mokratų prezidentiniai kan
didatai: Wallace. Muskie, 
Humphrey ir. MeGovem; y- 
pač daug kontroversijos su
kėlė Wa.llaee, sutraukęs nrr 
žiausia 10,000 žmonių mi
nią ir tuomi labai sujaudi
nęs kitus tris kandidatus; 
didieji JAV bombonešiai 
buvo ka tik puolę Haiphong 
uostą; iš Detroito tą rytą iš
sidanginę kinų pingpongis-- 
tai tebuvo nuvažiavę tik 50 
mylių į universitetinį miestą 
AnnArborą, kuriame vėl bu
vo tūkstančiu dėmesio cent
ru. Taigi, TV stotys žinių 
metu davė čia minėtų įvykių 
filmines iliustracijas, mūsų 
kryžių eitynę, palikdamos 
nuošaly. Vis dėlto TV 7-tas' 
kanalas dalį eitynių parodė.1

Negalima sakyti, kad de->' 
monstracijos nepavyko, bet į 
negalima jų pavadinti ir la-j 
bai didingomis. Didžiausias: 
minusas — demonstrantu

Mirė Jonas Naikelis

Netekome labai brangaus 
lietuvio, didelio dainos mė
gėjo, gero dailidės: mirė tik 
52 m. amžiaus Jonas Naike
lis. Tai buvo auksinės širdies 
žmogus, tik prieš 22 metus 
įsikūręs šiame krašte. Jis 
priklausė Lietuvių Piliečių 
klubui. Labdaringajai drau
gijai, Maironio parkui. Me
no mėgėjų ratelio chorui 
(buvo jo pirmininkas), Šv. 
Kazimiero parapijos chorui, 
dailidžių unijai.

Velionis balandžio 27 d. 
palaidotas Notre Dame ka
pinėse. ________  _____
me i 
mažamečiai vaikai—Rober-; 
tas ir Linda, motina ir sesuo 
Julija Žemaitienė.

Mielas 
miai šios 
Mes ilgai

Draudimų rūšys

Mes turime tris svarbiausius socialinius draudimus, 
kuriuos administruoja federalinė vyriausybė.

1. Svarbiausias yra pensijų fondas (Old age and sur- 
vivors insurance trus fund). Tas draudimas apsaugoja 
darbininkus ir jų šeimas nuo ekonominių sunkumų, su
laukus pensijos amžiaus darbininkui, ar jo šeimos narius, 
jam mirus.

To fondo lėšos yra sudedamos, mokant darbininkui 
ir darbdaviui po 4.05% nuo darbininko uždarbio ligi $ 
7,800 per metus. Laisvos profesijos moka tan fondan 

1 Dideliame nuliūčfi- 6.075%?. 1972 metais norima tą apmokestinamą sumą pa- 
paliko žmona Kristina, kelti ligi $9,000 ar net ligi $10,200.

P J.

Ką tik gavomeĮskaudinti nesiliaujančių 
žinių apie tikinčiųjų perse-- 
kiojimą okupuotoje Lietu
voje, sujaudinti j Vakarus iš
vežtos tikinčiųjų peticijos 
Jungtinėms Tautoms su 17, 
000 parašų, Detroito lietu
viai. kaip ir kelių kitų mies
tų tautiečiai, surengė
monstracijas. Tai įvyko ba
landžio 15 d. Detroito 
durmiesty. Dloco ir LB 
dams kviečiant, nors iš ryto 
buvo ir labai apniukę, susi
rinko netoli 300 žmonių. 
Tiesa, gal anie 30, taigi apie 
10%> buvo kitų tautų atstos 
vai (lenkai, ukrainiečiai, 
slovakai, Wavne universite
to studentai), bet visi kiti — 
lietuviai. Didele dalį sudarė 
studentai ir vidurinių mo
kyklų moksleiviai.

Nors šioje demonstracijo
je, kuri (pats žygis) prasi
dėjo 12:30 vai. vidudienį, 
buvo nešama ir visa eilė so^ 
vietus labai aštriai geliančių 
plakatu, bet aplamai ją rei
kia vadinti kryžių demonst
racija. Čia kryžių — labai 
mažą, vidutinį ir gan ilgą — 
turėjo kone kiekvienas eity
nių dalyvis. Net ir tie, kurie 
nešė vienoje rankoje mažės-1 minti pirmąjį įvykį.

vi- 
va-

I

Į
i 

Jonai! Ilsėkis ra-į 
šalies žemelėje, 
tave prisiminsim.

J. Krasinskas

LF DEŠIMTMETIS.
UŽBAIKIME MILIONĄ!

I

Lietuvių Fondo dešimt
mečio visuotinis narių šuva- į

stoka Jeigu butų šitaip žy-! žįavįmas įvyksta Chicagojei 
giavę bent pora tūkstančių | m> gegužis 6 d. Jaunimo 
žmonių su dviem tūkstan-, Centre Ta proga toje pat 
ciais kryžių tai ir amenkie- vietoje ta či di 7 val 
ciai būtų labiau įvertinę. ■ vakaro ruošiamas ‘

J. Juodžio paveikslų paroda' LF sukaktuvinis 
b a liūs.

Lietuvių Fondo Detroito! Meninėje programoje: ra-; 
vajaus kamitetas, norėda’ šytojas A. Baronas ir solistė 
mas LF dešimtmetį kuo iš-į J. Šalnienė. Šokiams groja, 
kilmingiau paminėti, šiais! L. Bichnevičiaus orkestras, 
metais turės du renginius, i Įėjimas — auka $7.50 asme-!

1971 biudžetiniais, metais tuo fondu naudojosi 25.5 
milioro asmenų, ir jiems buvo išmokėta 31 bilionas do
lerių. Tas fondas turėjo tais metais beveik 34 bilionus do
lerių pajamų ir 32 bilionus išlaidų. Tame fonde turėtų bū
ti nuo'jo pradžios per 34 bilionai dolerių1 pertekliaus, su
krauto ligi 1972 metų.

2. Nedarbingumo draudimas (disability insurance). 
Iš to fondo mokama asmenims, kurie yra jaunesni kaip 65 
metų amžiaus ir kurie tapo nedarbingi ir dar yra perjauni 
gauti pensijai.

Į tą fondą moka darbininkas ir darbdavys po 0.55% 
nuo apmokestinamos sumos. Laisvų profesijų asmenys 
moka 0.825% tan fondam

1971 metais šiuo fondu naudojosi 2,666,000 asmenų, 
ir jiems buvo išmokėta 3.38 bilionai dolerių. Tas fondas 
turėjo beveik 5 bilionus pajamų ir apie 4 bilionus išlaidų. 
Jame iš viso turėtų būti likę apie 6.5 biliono dolerių.

Ligoninės apdrauda (Hospital insurance). Tas ap
draudimas apmoka ligoninės išlaidas asmenims, kurie yra 
sulaukę 65 metų amžiaus ir kurie dirbdami mokėjo sočia’

Gana to jungo, Kipro Bie=> 
___ __________ 7__ linio atsiminimų III-sis to- 
vūs vietos vyčių veikloje. Li->į mas, 492 psl., kaina $5.00. 
kusieji valdybos nariai pa- ‘ 
likti tie patys. Pareigomis; 
buvo pasiskirstyta taip: pir-j 
mininkas Povilas Jančaus-] 
kas. vicepirm. Albina Baš-! 
kauskienė, Aleks. Mantau-! 
tas, Donatas Jančauskas ir 
Zuzana Barauskienė, sekr. ■ 
Bronė Meižienė, ižd. dr. Pet’ 
ras Bizinkaųskas. Revizijos!

Jaunystes atsiminimai, pa
rašė Vladas Požėla. 335 psl., 
įrišta, kaina $4.00.

We will conquer the world 
by Liudas Dovydėnas, 219 
psl., kaina $5.00.

Melagingas Mikasės laiš- 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl.. kaina $1.50.

Erčkšmės našta, romanas, 
komisijon išrinkti Stasys Ei-{ paraše Jurgis Gliaudą, 384 
va.' Romas Bielkevičius ir į 1 ' -
Antanas Jurkštas.

psl.. kaina $6.00.
Vaišvilkac,, romanas, pa

rašė Juozas Krąlikauskas, 
j 234 psl., kaina $4.50. 
j Lemtingos dienos, 

Prie Brocktono apylinkės .Taškausko apysaka, 
sudarytas II PLJ Kongresui $2.50.
talkos komitetas praneša,] Alpis, romanas, autorius 

, .'kad "Gintaro baliui“, kuris. Kazys Karpius. 227 psl., kai-

Gintaro balius
Jono 

kaina

linio draudimo mokesčius. Tan fondan darbininkas Gintaro Danui , kuiis Kazys Karpius. 2_ t psl., kai-
darbdavys moka po 0.6% ir laisvos profesijos irgi po tiek 1 13 5,«raz,“«e ™ »®Į»; . „
pat nuo'apmokestinamos sumos. ' L“?*-™!*
1 1 ■ Bndgewatery, bilietai jau romanas, autorius Kazume-

. . 1971 biudžetiniais metais tuo fondu pasinaudojo 4;5|.platinamii Norintieji daly-! ras Barėnas, 458 psl., kaina
TaUjyeitaLbnS!.1\ai n!U1_ SU JaYy*_en.ex\ ,etj8, miliono asmenų, ir ligoninėms sumokėta už juos 5.5 bil. j yauti prašomi laiku jais ap-; minkštais viršeliais $4.50,

dolerių. Tas fondas turėjo per metus 6 bilionus dolerių sirūpinti, kad vėliau netektų! kietais — $5.00.
pajamų ir 5.5 biliono dolerių išlaidų. Fonde iki šiol ture-' nusivilti, nes vietų skaičius Liepalotų medynuose, a- 
tų būti likę per tris bilionus dolerių. i ribotas. Bilietai gaunami: i pybraižos, parašė Petronėlė

Juodžio paveikslų paroda, j rezervuoti iki gegužės 1 d.,' 
o vėliau, rudenį, įvyks Dai- i skambinant 312—925-6897 
navos ansamblio "Sidabri- arba parašant LF valdybai, 
nes dienos“ pastatymas. Dar! 2422 W. Marquette Rd., Chi- 
noriu keliais sakiniais pri-' cago, III. 60629.

1 A. Rėklaitis

Prie tų fondų valstybė prideda dar 2.5 biliono dol. Į Brocktone pas apylinkės, Orintaitė, 216 psl., kaina 
i valdybos ir Talkos komite-’minkštais viršeliais $3.00, 
i to narius, Bostone Petro Au=' kietais — $3.50.(Nukelta j 7 psl.)
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Atnaujina senus rūmus

Vilniaus operos ir baleto 
teatro vyr. dailininkui Juo-

Puslapis ketvirtas

Lietuvių dailės vingiai

kurs "Lietuvos“ ansamblis. 
Kiemas bus pritaikytas va
saros spektakliams po atvi
ru dangumi. Pernai Vilniaus 
operos teatras čia suvaidino 
"Aidą“.

♦ ♦ ♦

Vilniuje atnaujinami ca
ru laikų generalinio guber
natoriaus rūmai. Lenkų lai* 
kais ten buvo vaivadijos 
būstinė. Atnaujinimo pro
jekto vyr. architektas y a R. 
Kazlauskas. Atnaujintuose 
rūmuose bus įrengta meno 
darbuotojų būstinė, čia įsi-1 zui Jankui sukako 60 metų.

Da>l. Viktoras Vizgirda, praeitą vasara ląnkydajmasis Lietuvoje, turėjo progos išsamiau susipa
žinti su dabartiniais tenykščių lietuvių dailininkui darbais, čia jį matome dailininkų grupėje V iiniu j. 
Iš kairės j dešinę — dailininkai R. Gibavičius. V; Vizgirda, A. Kmieliauskas, V. Kisarauskas, S. 
Kisarauskienė ir A, Gudaitis. Viešėjimo proga, dail. V. Vizgirda Lietuvoje pademonstravo skaid
rėmis ir užsieniuose gyvenančių ir kuriančių lietu vių dailininku darbus ir atsiekimus.

ROMANAI j1

Balandžio 22 ir 23 dieno
mis Bostone buvo ne tik la
bai gerai pasisekusi Kultū
ros klubo surengta dail. V. 

.Vizgirdos kūrinių paroda, 
bet turėjome progos žvilgte
lėti ir aplamai į lietuvių dai* 
lės istoriją.

Dail. Viktoras Vizgirda 
parodos atidaryme savo žo
dy "Lietuvių dailės vingiai“ 
suglaustais komentarais pa
lydėjo ekrane parodytų 400 
skaidrių iš lietuvių dailinin
kų kūrybos svetur ir Lietu
voje. Iš tikrųjų tai buvo 
vaizdinė ir greito tempo pa* 
norama viso to, kas sukurta 
lietuvių dailėje, pradedant 
pirmąja / 
Draugijos surengta parodai 
Vilniuje 1906 metais. Ekra-i 
ne prabėgo senosios daili-j 
ninku kartos ir Čiurlionio j 
kūrybos pavyzdžiai. Toliau 
jau sekė dail. A. Valeškos 
sukeltas sąjūdis su Nepri
klausomųjų dailininkų drau
gija, kai 1930 m. viešumon 
iškilo jaunoji dailininkų kar* 
ta, išauklėta nepriklausomo
je Lietuvoje dail. J. Vieno
žinskio įkurtoje meno mo
kykloje.

Palikdami tą kūrybinio 
nuosmukio ir politinių temų 
laikotarpį, matėme jau pa
kitusios sampratos socialisti
nį realizmą, kai Stalinas jau 
buvo nuvain'kuotas. Po eilės 
darbų vyresniosios kartos — 
Kuzminskio, Mackevičiaus, 
Kėdainio, Jurkūno ir kt., se
kė jau sovietinėje santvar- j

Jurgis Gliaudą. BRĖKŠ- 
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00. /

Vacys Kavaliūnas, AIDAI 
IR ŠEŠĖLIAI, premijuotas 

■ romanas, 234 psl., kaina $5.
i

Birutė Kemėžaitė, 
DIEV! AŠ IŠEINU..., 
psl., kaina $4.50.

Pragaro vyresnysis, 
mijuotas romanas, j 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaina $5.00.

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

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

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

Aloyzas Baronas, PAVA- i 
SARIO LIETUS, 261 psl., 

Į kaina minkštais viršeliais 
j $2.59, kietais $3.75.

Jurgis Gliaudą, LIEPS-
1 NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, pręmijuotas romanas, 

; 304 pusi., kaina $4.00. 
’ Birutė Pukelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis, 
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Kazys Plačenio. PULKIM 
ANT KELIŲ ... romanas iš j 
kun. Strazdelio gyvenimo.
I tomas 200 ps., kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas, kaina $5.00*

k ;tr. Tarulis, VILNIAUS
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15. RAŠTAI - 
kietais viršeliais $3.75,

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50

Rene Rasa, MEILĖ TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 
šeliais — $3.75.

Juozas Švaistas: ŽIOB
R1AI PLAUKIA, romanai 
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Vacy3 Kavaliūnas. KAL ■ 
! NŲ GIESMĖ, premijuotas 
į romanas, 201 psl., kaina 
I $2.50.
I
I t 
į 
i I

GANA TO JUNGO, Kip* 
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl., kaina $u.00.

JAUNYSTĖS ATSIMINI-
SU-' MAI, Vlado Požėlos, 335
2<)4 psl.. kieti viršeliai, kaina —. 

$4.00. ,, ■
MES VALDYSIM PA

SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $1.00.

WE WILL CONOUER 
THE WORLD by Liudas 
Dovydėnas, 217 psl., kaina 
$5.00. y.-

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai, 41.6 
psl., kaina................. ž$2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 48d psi., kai
na .............................. $2.00

DIENOJ ANT, Kipro Die
tinio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 .poslapiai, 
kaina ...........   $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, 1 to- 
rnas, 300 psl., kaina ........ $2.

ATSIMINIMAI IR MlN-į 
TYS, dr. Kazio Griniaus,; 
II tomas. 336 psl. kaina $5J

LIETUVOS VYČIO PĖDj 
SAKAIS, Juozo Strolios įdo-t 
mūs 1940-1945 m. aisiminil 
mai, 176 psl. kaina $2.00;

PASKUTINIS POSĖDIS1. 
Juozo Audėno atsiminimai, 
227. psl., kaina..........  $4.0(1

KONTRŽVALGYBA L1E< 
TUVOJE, Jono Budrio at< 
siminimai, 224 psl., kaina 
$2.50.

- straipsniai; 
ATSIMINIMAI, parašė -Juo

zas Liūdžids, 246 pusla
piai, kaina  ..........$3.00.
ATSIMINIMAI APIE 

jlUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, į>8 psl., 
kairia . >■«.•••..*.. ...•■•••...$1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ...............................$5.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R. Skijiičio atsimi
nimų II'tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Aūgustaitis, 154 psl., kai
na $1.50. ' , ..

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

NEPRIKLAUSOMYBES 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
atsiminimų (1918-1940) V

, pre- 
parašė

■

CHICAGO, ILL.ŠAUDO SUKČIUS , chozti supirkinėjęs žemiau-1 
sios kokybes, gaminius, o - 
restoranams juos parduoda-. 
vęs kaip aukščiausios lūšies. I 
Jis su savo draugais iš tokių į 
operacijų uždirbęs milžiniš-' 
kas sumas. Pranešama, kad ■

Iš Maskvos pranešama.1 
kad sušaudytas Azerbeidža- 

’ no respublikos vaisių sulčių I Ke jau sovietinėje santvar-j— - — y——■ — —v ------s į 
koje išauklėti menininkai., gamyklos^ dri ektomis Kan- 
Parodyta eilė darbų 
politinės tematikos, ......~ , , . , • .
moję — figūrinės kompozi-1 bri vandeni, cukių ir eiti 1- 
cijos, vaizduojančios karo 
paliesto žmogaus tragišką 
likimą, darbo žmogų jo kas
dieninėje aplinkoje, poilsio 
metu. Tai Jokūbonie, Vei* 
verytės, Karatajaus, Savic-

Susirinks įvairių tautų 
respublikonai

Gegužės 5-7 dienomis 
kas sumas. Pranešama, kad ' Marriott viešbuty pusė- ■ 
vienu kaitų Sikisovas į savo Į džiaus mažumų respubliko-' 

komiteto 
dr. Jonas

ir be' tajevas už tai, kad jis sulčių 
tikru- g’amybai vartojo ne vaisius,

. ~ --------------—---------- ~c — —

' nu rūkštį. Sušaudytas ir ga* 
myklos vyr. technikas Kuš- 
nerovas. Kiti 30 asmenų nu
teisti kalėti iki 15 m. Jie vi
si "pasisavinę šimtus valsty
bės pinigų“.

Sverdlovske sušaudytas 
produktų restoraųams supir- 
Rėjas Sikisovas. Jis iš kol*

Dabartiniam tapytojų są
jūdžiui Lietuvoje atstovavo 
Čeponio, Surgailio, Stasiule*. 
vičiaus, Kisarausko, Anta
navičiaus, Švažo, Tuleikio 
drobės, Vildžiūno skulptūra. 
Lygiai gausių pavyzdžių bu* 
vo grafiškosios kūrybos, tai
komosios dailės — vitražų, 
kilimų.

Svetur gyvenančių daili-. ra®° • 
ninku kūryba buvo suskirs-j v .
tyta daugiau jau pagal jų' . ą I ozela turėjo dūle* 
kryptis: J. Rimša ir Domšai-: bus iasytojo gabumus, jo at- 
tis, Valeska, Kasiulis, Jony- j simimmai _
nas. Toliau ėjo Ignas, Va* į Pai;ašytų atsimimmų, to
lius, Paukštienė, abstraktis- 
tai Dargis. žoromskis, Ur- 
baitytė, Mončys, Viesulas, 
Brazdys, Šalkauskas ir dau
gelis kitų.

kišenę įsikišęs 209,000 rub-; nai. Jų centrinio 
lių. j sekretorius yra

Genys, Marylando universi-
Be jo, buvo teisiami dar teto profesorius. Jis yra lie* 

17 asmenų. Jie gavo mažės- tuvių respublikonų federa- 
res bausmes. ciios pirmininkas.

Lietuvių Dailės ko, Ddžiaukšto ir daugelio 
kitų kūryba.

VLADO POŽĖLOS 

ATSIMINIMAI

i
i

Neseniai iš spaudos išėjo 
Vlado Požėlos atsiminimai, 
pavadinti ”Jaunystės atsimi- 

, nimai“. Apie juos Naujieno- 
| se adv. Jonas Našliūnas ši*-

cijos pirmininkas.
I

Paaiškinimas visuomenei apie '

PODAROGIFTS , INC.

V

Dail. V. Vizgirda pabrė
žė, kad tais laikais, kai Pa* 
ryžiuje kubizmas jau buvo 
praeities istorija, Lietuvoje 
visa, kas neatitiko senų tra
dicijų tikrovę, žiūrovui dar 
buvo staigmena ir nepriim
tina naujovė dailės kūrybo
je. Nereikia tad stebėtis, 
kad 1932 m., kai ARS kolek
tyvas surengė savo pirmąją 
parodą Čiurlionio galerijoje, 
kilo jau viešas triukšmas su 
protesto ir pasipiktinimo 
pareiškimais spaudoje, ku
riuos skelbė grupė senosios 
kartos menininkų. Galdiko, 
Mikėno, Jonyno, Gudaičio 
ar Samuolio parodytas Viz* 
girdos portretas su viena a- 
kimi šiandien galėtų būti 
jau priskirtas ir prie ekspre
sionistinio realizmo, o tada 
buvo daug kam tik pasišai
pymo objektu.

vieni iš geriau-

dėl kiekvienam lietuviui re
komenduotina šią 
perskaityti“.

knygą

, Mes esaąie VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri yra 
išskirtinai įgaliota VNEŠPOSYLTOKGo priimti ir siųsti 
DOVANŲ ližšakymua giminėms Lietuvoje ir S.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje, kuri siunčia DOVANŲ užsakymus į VNEšPOŠYLTAR- 
Gą be jokių tarpininkų, bankų etc.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje, kuri pnini'a užsakymus PKEFERENT1AL ROUBLE 
CERT1F1CATES — SPECIALIOS PIRMENYBĖS RUBLIŲ 
PAžYMĖJlklAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai 
per VNEšPOSYLTORGų, aukštos kokybės prekės gaunamos 
specialiose VNEšPOSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandė
liuose daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir S.S.S.R.

i PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje VNEšPOSYLTORGo autorizuotu priimti užsakymus 
BUTAMS.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ameri
koje, kuri gauna VNEšPOSYLTORGo paskyrimų AUTOMO
BILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų 
tučtuojau, 'lai yni šie modeliai:

Aloyzas Baronas: V1EN1
SI MEDŽIAI, 117 psl. Kai 
na $ 1,50.

Vytautas Volertas, UPE
TEKA VINGIAIS, romana*
332 psl., kaina $3.50.

Alė Rūta, KELIAS )
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos tomas, 295 psl,, kietais vir- 
lietuvių gyvenimo, 248 psl.

. kaina $3.00-
i Vytautas Volertas, G Y

VENIMAS YRA DAILUS
j romanas iš lietuvių emigran

tų gyvenimo, 242 psL. kai
; na $2.50

D. Nendrė, AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ, romanas,

b 365 psl., kaina $5.
Jeronimas Ignatonis, LŪ

ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
į • Aitvarai, ir giria, Jurgio 

Gliaudos romanas iš partiza- 
i nu veiklos, 254 psl., kaina 
$4.50.

Aloyzas Baronas:’ LIEP 
TAI IR BEDUGNES, pre 

1 nijuotas romana3į 279 psl. 
į <aina $3,60.

Vytautas Alantas: TARI 
j DVIEJŲ GYVENIMŲ. 461 
l )usl -. kaina $4.50.
' Agonija, romanas, antra 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 
psl., kaina $5.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikauško 

premijuotas romanas, 24< 
psį., kaina $3.

Dirvoj rašytojas 
Gliaudą "Jaunystės 
nimus“ taip vertina:

"Vlado Požėlos Jaunystės 
'atsiminimai yra stambus į* 
našas į lietuvių memuarinę 
literatūrą“. '

Jurgis 
atsimi-

Kaip dail. V. Vizgirda pa
stebėjo. lietuvių dailė neturi 
nuoseklios raidos. Bet nuo
latiniai bangavimai liudija 
lietuvių dailės gyvybingu* 
mą. Daugelis menininkų ly
giai svetur, kaip ir Lietuvo
je, neatsisako dabarties ir 
Vakarų kultūros poreikiams 
kurti visai naujų formų pa* 
šaulį civilizacijos ir mašinų 
sunaikintam žmogui gaivin- 

i ti. Naujam dabarties žmogui 
reikalinga ir nauja forma, 
kuri nebūtu panaši į auto
mobilį, bet būtų jam artima 
ir miela, iš to paties mecha
nizuoto pasaulio, kurio jis 
yra apsuptas. Taip atsiran
da Brazdžio skulptūra, Šal
kausko ir Viesulo grafika, 
Varnelio, Zapkaus ir kt. ta
pyba.

Pradėdamas savo žodį, 
dail. V. Vizgirda dar paste
bėjo, kad jokios išklostytos 
teorijos ar. skriptai kūrinių 
vertės nepadidina. Mėgėjiš
kos kritikos ar vertinimai 
paprastai tik sukląidina ne
nusimanančius. Ir teigiamas 
žodis gali dažnai tik sukir
šinti ir nieko neįtikinti. Į 
dailės kūrinį geriausia žiū
rėti kaip į žavią moterį, ieš* 
kant tik grožio. Jei pradėsi-

I

Po ASR kolektyvo vėl bu
vo sugrįžta prie saikinges- 
nių dailės krypčių. Skaidrė* 
se buvo parodyti pavyzdžiai 
skulptorių P. Aleksandravi
čiaus, Antinio, tapytojų Pu- 
zino, Račkauskaitės - Cvir- 
kienės ir kt. Paskutinis 
prieškarinis laikotarpis pa
sižymėjo Lietuvoje grafikos 
suklestėjimu. Tai Rato. Jo* 
nyno, T. Valiaus, Augiaus ir 
Petravičiaus — visų 
minga kūryba.

savai-

Toliau paskaitoje 
pateikti socialistinio 
mo pirmieji pavyzdžiai rusų 
mokyklos įtakoje, kaip Dil- 
kos. Dimzlio, Jacevičiūtės 
darbai. ,

buvo 
realiz-

Minties žurnale K. Abr. 
rašo:

"V. Požėla rašo ypatingu 
būdu. Vietomis jis kaip be- 
leletristas plačiai naudojasi 
dialogu, ir tokie atsiminimų 
knygos puslapiai iš tikro 
virsta lyg į apysaką, kurioj 
pasakojami tikri įvykiai. 
Kitais atvejais sau žinomus 
dalykus jis pasakoja kitų 
žmonių lūpomis. Kaikur sa
vo pasakojimą paremia do
kumentine medžiaga. Bet, 
kaip jis prie pasakojamo da
lyko beprieitų ir kai]) beper- 
duotų, reikia pasakyti, kad 
•su mažomis išimtimis jis pa* 
sakoja vis reikšmingus ir į- 
sidėmėtinus dalykus“.

Tą knygą už $4 galite 
gauti ir Keleivio administra-Į 
rijoje.

me nagrinėti jos biografiją,' 
aiškinti praeitį, ligas, tikrin
ti išmieras, — tai bus tiktai 
patrauklaus vaizdo sugadi
nimas...

MOSKVICH 112 IZH—$3155.00; MOSKVICH IE—$3033.00; 

(ZAPOROZ1IETS 968—$2026.00, — jeigu jau nebus buvę 
anksčiau parduoti.* * I

Kas pirmas ateina—-tam pirmam patarnaujama!

Klientu patogumui užsakymus galifė paduoti bet kuriai 
prie mūsų prisijungusiai firmai;

COSMOS PĄRCELS EXPRESS CORP. 
488 Madison Avė., Floor 21 st,

New York, N.Y. 1C322. Tel.: (212) 758-1150/1

PACAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadvzay, New York, N.Y. 10019 

Tel. 212—581-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 VValnnt Street, Philadclphia, Pa. 19106 

Tet, 215 WA 5-3455
arba tiesioginiai į mūsų Vyriausią Ištaigą:

PODAROGIFTS, INC.
, 240 FIFTliAVENUE (tarp 28 ir 27 g-vės) 

NE V/ YORK, N. Y. 10001
Tel. (212) — 685-4537

Būkite tikri, kad paduodute savo užsakymus tikrai autorizuo
tai fitmai.

sėliais kaina $3.75.
GYVENIMO VINGIAIS, 

dr. P. Kalvaitytes-Karvelie- 
nes, 360 psl., kaina . .$3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
činskaš; 273 pusi, kaina $3.

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- 

j minimų (1909-1916) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais .. . .............. $3.75,

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

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

DANGUS DEBESYSE,— 
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kiptais $3.75 '

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nerį), Pet
ronėlės Orinlaitės, 234 psl., 
Kaina $3.00. :. ♦ ' 'L ■* “’

i
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA

STASYS MICHELSONAS

j

KEJLE1Y1& §0. ĘOSTON Puslapis penktM

nių bus ginklų, tuo didesnis nutildyti. Laikas juos palai- 
bus pasaulio taikai pavojus.

— Nebūk pikto pranašas, 
Maiki. Nepranašauk svietui 
pabaigos.

— Tėve, aš tokios pabai
gos nepranašauju. Aš kalbu, 
kaip jos išvengti, kaip paša
linti karo pavojų.

karu
— O ar tu' žinai, kaip jį 

pašalinti ?
— žinau, tėve. Reikia pa

šalinti NATO organizaciją 
ir Varšuvos Paktą. Bet pir
miausia reikia tautų santy
kius pagerinti, kad viena ki
tos nebijotų.

— Jes, Maiki, lengva pa
sakyti, kad tautoms reikėtų 
vienybės, ale kaip tu jas su
vienysi, kaip jų santykius 
pagerinsi, kad viena kitos 
nekenčia? Mūsų prezidentas 
norėjo pagerinti santykius 
su Pekinu; kelis mėnesius 
ruošėsi, ■ apie šimtą kores
pondentų nusivežė, kad ap
rašytų, kaip gražiai jį priė
mė. O kas atsitiko? Kai jis 

' išlipo Pekine iš rapleno su 
.visa savo kompanija, tai Ki
nijos žmonės ir žinoti neži
nojo, kad atskrido Ameri- 

i kos prezidentas. Ir sugrįžęs 
' namo jis beveik neturėjo ką 
1 pasakyti. Beveik nieko ne- 
I pranešė ir jo koresponden- 
Į tai. Tai kur čia santykių pa
gerinimas? Gal negeriau bus 

į ir Maskvoje.
— Vot, vot, Maiki, gerai, kus šaudytų. Tyčia ar nety-į 

kad susitikom, ba reikia iš
aiškinti labai svarbų klausi
mą.

dos.

NEW YORK, N.Y.
I

.Pagerbs Vincę Jonuškaitę

Vaižganto klubas gegužės1 
6 d. Kultūros. Židiny rengia' 
buv. Lietuvos operos prima-J 
donos Vincės Jonuškaites -i 
Leskaitienės 70 metų sukak-j 
ties minėjimą. Pradžia 6 vai. i 
vak.

■

— O kodėl jau jis toks 
svarbus?

— Nu, žmonės kalba, kad 
mūsų prezidento kelionė 
Maskvon gali prarūgti.

čia. Amerikos bombanešiai 
anądien apdaužė tris sovie
tų laivus šiaurės Vietnamo 
uoste. Maskva raidavei pasu 
šaukė Amerikos ambasado
rių ir įdavė jam smarkų pro
testą prieš Ameriką dėl tų 
laivų apdaužvmo. Nu, tai 
kaip dabai- Niksonas gali va
žiuoti Į Maskvą svečiuotis?

— Kokiu budu ji galėtų 
„prarūgti“?

— Well, Maskva gali su
sipykti su Vašinktonu pir
ma, negu Niksonas tenai pri
bus. Sykį taip jau atsitiko. 
Tada Eisenhauris buvo A- 
merikos prezidentu. Jis pa
sišaukė Chruščiovą į svečius, 
ir Kremliau^ bosas buvo 
taip svetingai čia priimtas, 
kad atsilygindamas pasi
kvietė Amerikos prezidentą 
į Maskvą pasisvečiuoti. Ei- 
senhovveris kvietimą priėmė 
ir pradėjo ruoštis Maskvon, 
kaip dabar ruošiasi Nikso
nas. Ale prieš išvažiuoda
mas Eisenhaueris tada pa
siuntė lėktuvą su šnipu, kad 
apžiūrėtų Rusiją iš oro. Kai 
rusai pamatė jų padangėm 
skrendantį kažkokį lėktuvą, 
tuoj davė Chruščiovui žinią 
ir paklausė, ką daryt? O 
Chruščiovas atsakė: “Tuo
jau numuškit jį žemėn“. Ir 
lėktuvas buvo nušautas že
mėn. Kai pasirodė, kad tai 
buvo sparnuotas Amerikos 
šnipas. Chruščiovas taip įdū
ko, kad išplūdo Eisenhaurį 
pikčiausiais žodžiais ir suar
dė visą kelionę Rusijon. Tai
gi gali ir dabar taip atsitikti.

I

— Bet jis ruošiasi į Mask
vą ne svečiuotis, tėve. Jo ke^ 
lionės tikslas yra santykių 
pagerinimas. Todėl, juo tie 
santykiai darosi blogesni, 
tuo didesnis reikalas juos 
gerinti.

— Apie kokius santykius 
tu kalbi?

i į

k 
i

I

— Ne, tėve, Nixonas to
kios klaidos nepadarys, ko
kią tada padarė Eisenhowe^ 
ris.

— Olrait ,Maik, lauksime 
jų pakasynų.

i Apie sukaktuvininkės pla-j 
Ičia veikla kalbės iš Bostono! i *-• *' z
atvykęs poetas Stasys, Sant
varas. Minėjimas bus pai-‘ 
Iliustruotas sukaktuvininkės 
idainavimais.

Klubų federacijos
25 metų sukaktis

j Lietuvių Moterų Klubų 
iFederacijos suvažiavimas ir 
'jos 25 metų sukakties minė 
jimas įvyko balandžio 29 d. 

įPlaza viešbuty. Kalbėjo bu
simoji JAV Moterų Klubų 
F-jos pirmininkė Haugan, 
sveikino gen konsulas A. Si
mutis, Lietuvos laisvės ko
miteto pirm. V. Sidzikaus
kas, Vliko pirm. dr. J. K. 
Valiūnas ir kt.

BROOKLYN, N. Y.

atsiminimai

Tiesa, tėve. Pekine 
jam nelabai pavyko. Ir tai 
suprantama. Amerikos san
tykiai su Kinija seniai jau 
buvo nutraukti, ir ilgai vie
na kitos nekentė. Tik dabar 
pasikalbėjimas buVo atnau
jintas. Tuo tarpu su Maskva, 
nežiūrint šaltojo karo, buvo 
ir tebėra vedamos svarbios 

t derybos dėl kaikurių ginklų 
i sumažinimo. YVashinętono 
i diplomatai spėja, kad Mask
voj galės būti pasiekta svar
bių nutarimų. Ir patys sovie
tų vadai ruošiasi Amerikos 
prezidentą priimti. Nors da
bar, kai mūsų prezidentas 
atnaujino Vietnamo karą ir 
žiauriai tą kraštą naikina, 

, rusų santykiai su Amerika 
atšalo, tačiau yra ir bendrų 
reikalų, dėl kuriu galima su- 

: sitarti. Pavvzdžiui, Sovietų 
| Sąjungai reikia duonos, o A- 
merikoje jos perdaug. Čia 
abiem pusėm patraukli dir
va išplėsti prekybą. Kai Ru
sijai reikia duonos, Ameri
kos pramonei reikia Rusijos 
metalų. Dabar tarp Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos ei
na atkaklios ginklavimosi 
lenktynes. Rusija ginklų ga
mybai skiria 17 bilionu do
lerių. o Amerika net 80 bi
donų, Tokios milžiniškos iš
laidos labai apsunkina kraš
to ūki ir didina karo pavojų 
Todėl sveikesnio proto dip
lomatai Washingtone ir sa
ko. kad tų dvieju kraštų san
tykiams pagerėjus, Europo
je būtų galima sumažini 
NATO ir Varšuvos Pakte 
karines jėgas, pašalinti kare 
pavoju ir sumažinti tarptau
tinę įtampa. Tai protingu 
žmonių balsas. Tačiau •ne
laimė, kad ta taikinga bals? 
užrėkia karingi Pentagono 
vanagai, kuriems šautuvu 
poškėjimas, bombų sprogi
nėjimas ii- sužeistųjų vaito- 
iimas tai maloniausia muzi
ka. Be karo jiems nuobodūs 
pasaulis.

— Santykių yra visokių, 
tėve, smulkių, asmeniško po
būdžio, ir pasaulinės svar
bos. Pavyzdžiui, šių metų 
pradžioje Kalifornijoje bu
vo areštuotas studentas Ku- 
rašvili, kuris iš sovietų buvo 
mainais atsiųstas čia studi
juoti. Jis buvo suimtas už 
vagišiavimą parduotuvėje. 
Sprendžiant iš pavardės, jis 
galėjo būti kaukaziečių kil
mės; bet kadangi ji buvo at
siuntusi sovietų valdžia, tai 
Maskva jį atšaukė. Veda
mas į sovietų lėktuvą New 
Yorke. jis kėsinosi nusižu
dyti. Galų gale imigracijos 
vyriausybė leido 'jam čia pa
silikti. Dėl šito incidento A- 
merikos valdininkams teko 
tartis su rusų pareigūnais. 
Bet tai buvo smulkus reika
liukas, ir dėl tokių mažmo
žių valdininkams nesunku 
susitarti. Bet yra santykių, 
kuriems reikalingos ilgos ir 
sunkios diplomatinės dery
bos. Pavyzdžiui. Europoje 
yra sudaryta 15 valstybių 
karinė oiganizacija prieš 
sovietus. Trumpai ji vadina
si NATO. Prieš tą organiza
ciją komunistinės valstybės 
turi sudariusios Varšuvos Į 
paktą. Tai yra du priešingi — Nu, tai pasakyk Maiki 
frontai. Kolkas jie veda tarp kaip mudu o-alėtume tuos va- 

nltąjį karą“, bet nagus nutildyti?

— Maiki, jie gali susipyk
ti dėl Vietnamo. Juk žinai, 
kad mūsų prezidentas Viet
namo karą atnaujino ir lie
pė savo bombonešiam smar
kiai jį bombarduoti. Kaip 
laikraščiai rašo, tai didieji'; 
Amerikos bombanešiai da-j ,
bar mėto bombas į to krašto! si “karštajam karui“. Tai y-, J'ai ne mūsų jėgoms 
miestus dieną ii-naktį. Rusi-! ra pavojus ne tik Europai, ujdavim^ tėve. Mes galim 
■ja tuo tarpu siunčia šiaurės; bet ir visam pasauliui. Nuo tik pasklžiaueti, kad prieš 
Vietnamui daugiau ginklų: to pavojaus neapsisaugosi 
ii amunicijos, kad užpuoli-į jokiais ginklais. Kuo baisės-

savęs tik ”š;
nuolat ginkluojasi ir ruošia- 

“karštajam karui“. Tai y-,

Mirė M. Buika

Balandžio 18 d. Wyckoff 
ligoninėje mirė M. Buika, I 
ilgametis Keleivio skaityto- ( 
jas, buvęs plačiai žinomas < 
siuvyklos savininkas. Jis pa- - 
laidotas St. Charles kapinė- ' 
se. I

Paliko liūdintys žmona ir ( 
sūnus, kuriems reiškiu gilią | 
užuojautą.

P. Piiniška

a—a—r —hm '■"iiraiiniBiiii m

Ar skaitytos?

UŽSAKYKITE TUOJ! 
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETUVĄ!

SPECIALŪS RUBLIŲ 
CERTIFIKATAI 

INTERTRADE 
EXPRESS ( ORI’, 

jums pirmoji pasakė ir 
jūsų gimines patvirtino. 
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos, nes specia
lus rublis vertas 4 pa
prastų rubliu ar netgi 
daugiau. Tai yra tas 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.
Rublių certifikatai gali 
būti išmokėti paprastais 
rubliais labai geru kursu 

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade Express 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra 
imama $2.35

Jokių priniokėjimų!
Galite siųsti bet kokią 
sumą.
Prašykite mūsų naujo 

iliustruoto katalogo 
UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYK IT TIK PER 

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Pil t h Floor

New York. N.Y. 10010 
Tei. 982-1530 

LABAI SVARBU!
A U T O M O B I L I A I 

Tik trumpą laiką 
Greitai pristatoma.

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina ----------- - $3.211
MOSKVICH 412 IZH 
Kaina-------------$3.155
MOSKVITCH 408 IE 
Kaina ---------- — $3,033
ZAPOROZHETS ZAS968 
Kaina-------------- $2,026
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI 
Prašykite specialaus 
biuletenio!

Mes turime šito biznio 
23 metų patyrimą ir 
tūkstančius patenkintų 
užsakytojų.

i

I

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato, Seimo nario, mi
nistro Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

>

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ '

Į
I.
i

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi- 
karo laikų Europoje, 127 
nimai iš Antrojo pasaulinio 
psl,, kaina $2.00.

Chicagos Istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl 
gausiai iliustruota, 
na kietais viršeliais 
minkštais — $8.

Rimai ir Nerimai, , ..... ( ______ ____ _______ ,
ganto, 55 psl. kaina $2.00. i Henriko Naglo elrėraščiai,

Versmes ir verpetai, aki- ; Prano Gailiaus iliustruoti 
mirkų - straipsnių rinkinys i 72 didelio formato puslapiai, 
praeities ir artimų dienų ak- puošniai išleista knyga, kai- 
tualials klausimais, parašė ’■ na $5. 
Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5;00.

Radvila Perkūnas, istori-, 
nė pjesė, parašė Balys Sruo-1 
;a, 130 psl., kaina $4.00.

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši 
•:oje 238 psl. knygoje yra ? 
įrantos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė 
Parašė Pranas Naumiestis i 
eis. Kaina................. $3 5( I

Draugas don Camillo, j 
domūs klebono ir vietinės 
tomunistų partijos sekreto- 
iaus pasikalbėjimai. 216 

•įsi., kaina $3.
Elegiški Stepono Kolupai

los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Kvartetas, 4 dramos, au_ 
orius' Kostas Ostrauskas,| 
170 psl., kaina $5.00. j

Vilnius lietuvių liaudies1 
lainose. (su gaidomis), pa
bengė Gražina Krivickienė- 
Gustaitytė, 394 psl. kaina 
$5.00. ' 1

juos kvla rimta opozicija.
113 laikui padedant, jie bus $15.00.

Pasinaudokite paskutine gera i»roga įsigyti visas 4 
į knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
, Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl. 

Gana to junga, 492 psl. 

Teroro ir vergijos imperija

I Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
’ turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa

koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuosfe atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K, Bielinis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk
las ir kt.

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
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Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS,

Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal- 

t ;• pinti geriausieji visų jo iš- 
*^11’ leistų knygų kūriniai. Puoš- 

, nūs leidinys, 592 psl., kai- 
j na $10.00.

Vaiž- | Broliai balti aitvarai,

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

Po Dievo antspaudais. 
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.
VYNUOGĖS IR KAKTŲ 

SAI Julijos Švabaitės ei 
lėraščių rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
Vaitkus, 86 psl., kaina 
$1.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps1 
kaina $2.00
METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 

ruolis, 176 psl. kaina $3. 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS.

Steponas Strazdas, 159 
nsl., kaina $2.50.
Nemarioji žemė, Lietuva 

Numizmatika, parašė Jo- pasaulinės poezijos posmuo- 
nas Karys, 340 psl. kaina

!

se, sudarė Alfonsas Tiruohs,1
176 psl., kaina $5.00. '

I

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 

IŠSIUNTINĖTAS

"KELEIVIO“ 1 9 7 2 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonai 

Kalendoriaus kaina tik $1.50
"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo

pedija — visokių gražių, įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS

636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127

KELEIVIO
prenumerata-gera 

dovana
K

4



Nr. 18, 1972 m. gegužėm 2Puslapis šeštai

MOTERŲ SKYRIUS

Suvalkų kalėjimo

1 • 
' •

KELEIVIS, SO. BOSTON

I

(Tęsinys)1

VLADAS POŽĖLA

Kol viršininkas buvo surištas, Kapsukas jau buvo 
laisvas. Kartu su juo išėjo ir M. Kacas, socialdemokratas, 1 
Bundo partijos narys. Nusileidę su belaisviais apačion, Va
rniai išėjome lauk, perspėję sargybą nejudėti ir nešaukti 
iki septynių. Gatvėje buvo ramu. Pagal duotąjį ženklą 
apsiausties būrys atsitraukė paskiromis kryptimis'. Laik
rodis rodė 18.40 vai. Žygis truko 25 minutes.

Telefono vielų operacija pasirodė buvusi viena reika- 
lingiausiųjų: nebeveikę nė vienas tų keturių telefonų, ku^ 
riais ligoninė mėgino susisiekti su policija. Dar didesnį 
apsaugos uždavinį atliko išorinių durų sargybos. Visiem 
bandymams išbėgti lauk užkirsdavo kelią vaiduoklis iš 
tamsos: i . j !

Rašytojas Kazys Binkis, nuo kurio mirties 
balandžio 27 d. sukako 30 metų. Jis yra 
pradėjęs mūšy poezijoje naują sąjūdį — 
modernios kūrybinės dvasios pomaironinį 

laikotarpi, kurio šūkius paskelbė jo leistas 
"Keturių Vėjų“ žurnalas, turėjęs didelės 
įtakos jaunajai nepriklausomos Lietuvos 
poetų kartai. Pats yra rašęs eilėraščius, 
dramas, feljetonus, redagavęs antologijas.

— Kaip čia: prie pat sienos, ir tokios išdaigos? Kas 
čia yra? — puolėm jį. Tuo tarpu kaip iš dangaus nukrito 
mūsų kareivis.

— Per vėlu, nebegalima! — šūktelėjo jis mums ir 
kaip žaibas prapuolė krūmuose.

Apmirėme iš apmaudo. Čia pat siena: gyventojo šu- 
nes loja, žmonių balsai girdėti. Dar kas nors išeis. i

— Maiš atgal! — susigriebęs šūktelėjau visiems, o 
vadovą pasiėmiau už diržo, kad nepabėgtų.

Visi grįžome atgal tomis pat pėdomis senojon vieton. 
Prisispyrę kamantinėjom likusį vadovą, kodėl taip išėjo. 
Tuo tarpu silpnu švilpesiu atsiliepė ir antrasis vadovas. 
Mūsiškis nušvito: ”Ar aš nesakiau, jis tuoj ateis?“ šokosi 
jis. Iš tiesų netrukus tas atėjo. Paaiškėjo ir paslaptis. Šią 
naktį buvo kontroliuojama siena, ir jis tai negalėjęs pra
nešti. Kareivis teisingai supratęs padėtį: tokiomis sąlygo
mis eiti per sieną — rizika visiems. Tokius duomenis tu
rėdami prieš akis, nutarėme: 1. eiti per sieną su gyvento 
jo žinia; 2. tuojau siųsti vieną vadovą susitarti su juo; 3. 
kol ateis žinia, pasitraukti į šakų krūvą.

(Bus daugiau)
rhrt»VTnrx « ****««»***-« ♦ ** *♦♦♦♦♦■»• ►-*■<*■♦♦-**’*•*’***■»

gai, giegvieną į 8 dalis, ii 
I sudėk ant tešlos eilėmis, vie 
ną prie kitos. Apibarstyk 
gausiai cukraus milteliais 
ir kepink vidutiniame karš- 

cuk-; ty (370 laipsnių) apie 30

Obuolinis tortas

Marš atgal! — ir grasino revolveriu. i
Po to viduje dar padidėjo teroro įspūdis. Kol kalėji-; 

mo administracija atsigavo, praslinko apie pusė valandos.'

Mes atsidūrėme pirtyje, nes ristieji mūsų žirgai pasi
vėlino laiku atvykti, ir ten išgirdome apie kažkokį mieste 
kilusį triukšmą. Kas, kur. kaip atsitiko — niekas negalėjo 
pasakyti. Visų veiduose buvo matyti nuostaba. Miestą ap
supo kareiviai. Ir pirties kvartalas buvo apjuostas. Pagal 
dokumentus Kapsukas, Kacas ir aš buvome vietos gyven
tojai : aš — mokinys. Kapsukas — įstaigos raštininkas, o 
Kacas — siuvėjas. Kratų banga laimingai nuslinko pro 
mūsų galvas.

i
Pagal maršrutą mes visi trys jau turėjome būti pu

siaukelėje į Prūsus. Deja, mūsų vežėjai — tariamai patyrę 
kontrabandininkai — pusę valandos pasivėlino atvažiuot 
ti. Dar pusę valandos sutrukdė kratos. Koks netikrumo 
jausmas, koks nervų įtempimas! Mes pakeitėme taktiką. 
Kiemais ir skersgatviais atsidūrėme miesto pakraštyje vos 
apie aštuntą valandą vakaro ir tada leidomės kelionėn.

Buvo pašalę. Nuo ratų traškėjo sausledžiai. Nors va-; 
žiavome šunkeliais, toli nuo vieškelio, vedančio Filypavo 
link, bet ratų keliamas triukšmas atkreipė dragūnų pat-. 
rulio dėmesį. Dragūnų jau patniliuota visoje pasienio apy- i 
linkėję. Supratę pavojų, mudu su Kapsuku apsimetėme: 
giltais triukšmadariais. j

— Kur važiuojate? — prišokęs prie arklio, dragūnas į 
kyštelėjo lemputę vežėjams po nosim.

' I■ ■>
— Namo, ponuli! Va, į šitą kaimą! — paaiškino ‘jam 

vežėjai.

Kazys Binkis

GĖLĖS IŠ ŠIENO

TESTAMENTAI
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį /'Kaip su
daromi testamentai“. Tai la- 

. bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na ■— $3.00.

Anglu - lietuviu kalbų žo
lynas. V. Rąravyko. 5.90 psl. 
įpie 30,000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
lynas, redagavo Kaisavi- 
iaitė ir Šlapobęrskis! apie 
17.000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo-
Vvnar.. Viliaus Peteraičio. II 
aida. daugiau kaip 30.000 

-žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Tuo tarpu prišoko ir kitas raitelis. Mudu su Kapsuku 
dainuojame, gerkles plėšome. Vežėjai, plūsdami mus', bot
kočiu tildo. Raiteliai ir mus apšvietė. Visų mūsų išvaizda. 
— tikri kaimiečiai: ir kepurės, ir skrandos.

— Trauk juos velniai! — užbaigė savo apžiūrą rai
telis. ' i . .' ' .

Paleisti be atodairos skubiai drožėme į mišką, pro ša 
lį kaimo. Kai šiltoje miško sargo trobelėje jau gėrėme ar
batą, lengviau atsidusome nuo mus sukrėtusio šiurpo. 
Daugiausia vargo turėjome su draugu Kacu. Jo išvaizdai 
visiems krito į akis. Turėjome jį nuskusti, šviesius ūsul 
pridėti ir nutriušusią skrandą jam parinkti. Su tokia de
koracija ir jis nebesiskyrė nuo vežėjų.

Kelionę baigėme mišku. Ėjome žąselėmis, — miške; 
dar sniego būta, — kad atrodytų, lyg vieno žmogaus eita.' 
Ilgai sukinėjomės po mišką, kol atitikome reikiamąjį bara 
ir jo sargybą. Mus palikę, vadovai nuėjo su jais kalbėtis 
Jie turėjo grįžti ne vėliau kaip po pusės valandos. Praėjc 
valanda, ir jokio ženklo. Kas, jei jie nebegrįš? — klausė
me vienas kitą. Saugumo sumetimais pasitraukėme Į tank
mę. Pritūpę ant žemės, godžiai gaudėme bet kokį miško 
garsą, Ničnieko. Kažkur toli lyg trakštelėjo, lyg kažkas 
bėga. Mūsiškiai? Po minutės kitos išvydome: augalotas 
kareivis ateina su vienu mūsų vadovu.

Aš surinksiu alei vieną 
Visus pievų žiedelius 
Iš nupiauto rytą šieno 
Ir svirnelio kampelius 
Jų galvutėm išdabinsiu. 
O kai grįš jis iš lankos 
Ir prie kiemo apsistos, 
Aš jį tyliai prakalbinsiu 
Ir svirnelin pavadinsiu 
Atsikvėpti nuo kaitros...
O dėl to, kad sužrnočia, 
Ar jis myli kiek mane, 
Kai paklaus manęs, dėl ko čia

• Tie žiedeliai balzgani 
Taip pat žydi, kaip lankoje, 
Ir taip kvepia, kaip šile, — 
Nesakysiu, kad dėl jo jie, 

Tik užminsiu, kad atjoja 
Man bernužis iš toli...
Ir žiūrėsiu tylumoje 
Į jo veidą ir akis, 
Kol man jos tik pasakys, 
Ką jis mąsto, ką dūmoja 
Apie tą, kuris atjoja...

Jeigu veidas, greit įnubalęs, 
Staiga rausti vėl pradės, 
Jeigu lūpos lyg gėlelės 
Nejučiomis sudrebės 
Ir be vilties nusiminęs 
Jis nuleis žemyn akis 
Ir ”sudie“ man pasakys, —

Oi, tada aš prie krūtinės 
Jį priglausiu taip tvirtai, 
Taip meiliai jam pasakysiu, 
Kad jis vienas man tiktai 
Ir širdyje, ir mintyse; 
Kad žiedeliai tie iš šieno 
Anksti rytą sulig diena 
Rūpestingai atrasti 
Ir svirnelin dėl jo vieno, 
Dėl meilužio sunešti...

Bet... Jei jis nenusimintų 
Ir juokais tik paverstų 
Mano žodžių tiesią minti, —

Oi, tada jau nuraminti 
Nieks manęs nebeįstengtų, 
Nieks tada nesužinotų, 
Kam tos gėlės iš lankos 
Čia tarp sienų samanotų, 
Lyg lankoj dailiai marguotų, 
Niekas, niekas niekados...

v •

3 rūkštūs obuoliai 
2 šaukštai sviesto
1 kiaušinis
Trečdalis puoduko 
raus
Pusantro puoduko miltų 
Pusė puoduko pieno
2 šaukštukai kepimo : 
telių
1 šaukštukas vanilės 
Žiupsnis druskos 
Cukraus miltelių 
Cinamono
Paimk dalį cukraus ir 

trink su sviestu. Likusį cuk
rų suplak su kiaušiniais ir 

' sudėk į pirmutinį mišinį. Iš- 
I sijok miltus su druska ir ke- 
' pimo milteliais (baking 
■powder). Supilk po truputį 
pieną, vanilę ir išmaišyk. Iš- 

' versk ją į riebaluotą keptu- 
I vę. Išlygink. Dabar nulupk 
' obuolius ir supiaustyk išil-
i
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su-

minučių. Tada keptuvę (iš 
krosnies ištrauk, aptepk tor
tą tirpintu sviestu, pabars- 
tyk daugiau cukraus milte
lių, cinamono ir vėl dek į 
krosnį keliom minutėm. Tor
tas bus gatavas.

(Iš Bostono skaučių Židi
nio valgių rėptų knygelės).

i ... --
, bolševikinio teroro sistema, 
I tos vergų stovyklos, kuriose 

ir žuvo mūsų 
seserys, giminės ir

Imkit ir skaitvkir

Kipro Bielinio
knygą

I

Kacas atsiliko — jo plaučiai nepajėgė lenktyniauti. Kai 
baigėme lenkti krūmus, staiga pastebėjome — kareivio

GYVAČIŲ SRIUBA

JIĮ TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta

Hong Kongo (Britanijos, 
kolonija Azijoje) restora- Jientėj° 
nuošė gyvačių sriuba laiko-1 broliai,, 
ma skanėstu. Šio skanėsto draugai.. Knygos kaina — 
paklausa tokia didelė, kad centai.
kiekvieną mėnesį iš įvairių __ ________
Azijos šalių į Hong Kongą I IFTI VOS APIAIatvežama apie 60,000 gyva- LIETty os ^^MELAIIAI 
C1U‘ ! A Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

[Mes padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau | 
galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius. $

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 
o mes viską atliksime. |
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— Skubiai paskui mus! — šūktelėjo vadovas: karei-1
vis pirma, paskui ji vadovas, už vadovo mes trys lėkėme, nėra. Pasirodo, jo nubėgta posto tikrinti. Tai buvo kito 
jau visa zovada. , , • vadovo pareiga, kurios tas neišpildė. Kur jis dingo — ne^

žinia. Jautėme aiškų mūsų vadovybės veiksmų nesklan-1
Ne metas buvo klausti kur. Bėgome išsižioję. Mūsų durną. Įtarėme ir šitą vadovą. '

SIUNTINIAI-DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR !

SENA P A TIKIMA F I R M A 
aptarnauja nuolatos didėjantį klientu skaičių

vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
dėkojame Jums už pasitikėjimą.

tai prašome pasinaudoti musų patarnavimu ir 
būsite dėkingi m u m s.

toliau 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metu patyrimu.

•Jei esate
mes
Jeigu ne,
J ū s

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausiu patvarkymu reikaluGLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PIIILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455

CENTRINĖS ĮSTAGOS NEW YORKE:
240 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y. 10001
Tel.: (212) 725-2449

ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
1013 N.Marshall S. WA 5-8878 

1)1 2-2374 
A N 8.8764 
BE 5-7788 

486-1836
TA 5-7560 

354-7608

PIIILADELPHIA, Pa. 19123, 
įjAJLiitviuKr., Mu. Z1224, 3206 Eastern Avė.
SO. BObTUN, Mass. 02127, 390 W. Broadvvay 
CHICAGO, 111. 60622, 2242 W. Chicago Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St. 
DElRulT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. ELIZaBEIH, N.J., 07201, 956a Elizabeth Avė.HaiVi1K..MCa, Mich. 482x2, 11415 Jos. Campau A. 365-6350 
HARTl' CRD, Coen., 11 Charter Oak Avė, 
HANSAS C1TY, Kan. 66102, 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Gal. 90026, 2841 Sunset Hlvd. 
MIAMI, Fla. 33138, 64-05 Biscayne Blvd.
M1NNEAPOL1S, Minn.55418, 2422 Centrai Av. NE, 788-2545

203-249-6255
AT 1-1757 

382-1568
FR 9-8712

1 ’

hG
NEVV BR1TAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829

g

< •

OMA11A, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St. 
PARMA, Ohio 44134, 5432'Statė Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avė. 
ROCHESTER, N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. 
NFW YORK. N.Y. 10003. 101 Kirst Avė. 
SAN FPANCISCO. Cal. 94122, 1236—9th Avė. 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th St. 
SOUTH RTVER. N.J. 08882, 168 Whitehead Avė. 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison St. 
TRENTON. N.J. 08611, 730 Libertv St. ' 
VINELAND, N.J. 08360, Parish Hali, W. Landis A. 691-8423

731-8577
749-3033

GR 1-3712
B A 5-5923
OR 4-3930
LO 4-7981
ME 3 1853 

. 257.2113
798-3347

T,Y 9-9163

12 knygų už$2
Juodojo pasaulio sukili

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

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

Kunigų celibatas, parašė

G
::
::
G

i:
’ ■
<>

G
G
< ■
::G
k!

kun. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.

::
b
Ui::'■

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

G< -
ji

Žalgirio mūšis, parašė dr.
■: i Daugirdaitė - Sruogienė, 24
■: > psl., kaina 50 centų.

<•
<!
<.

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

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

Tavo kelias į socializmą, 
(Leono Bliumo), 35 psl,,

G
' I

!:■ kaina 25 centai. 
<:!G
G 1 
G 
' » 

i:
G
G
< >

j > 
j!
< >

I

Sociy’izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$5.60, bet visos kartu par
duodamos už $2.
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I Vietinės žinios]i ?
St. Santvaro sukaktuvinis 

literatūros vakaras

Poeto Stasio Santvaro am
žiaus sukakties proga gegu
žes 27 d. So. Bostone, Tauti
nės S-gos namuose, rengia
mas atitinkamos programos 
literatūros vakaras, kuria
me dalyvaus poetas Henri
kas Nagys, svečias iš Mont- 
realio, ir aktoriai Jonas Ke- 
lečius ir Stasė Kielaitė-Kele- 
čiuviene, kurie atvyks iš Chi
cagos.

Toks renginys Bostone j 
jau labai seniai yra buvęs.' 
tad verta tam įvykiui diens 
jau iš anksto rezervuoti.

>

LB susirinkimas

Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkės narių vi
suotinis susirinkimas bus šį 
šeštadieni, gegužės 6 d. 7:30 
vai. vak. Tautinės S-gos na
muose, 484 Fourth St.

J susirinkimą atvyksta iš 
Philadelphijos LB Centro 
valdybos vicepirm. Vincen
tas Gruzdys, kuris padalys 
pranešimą apie vėliausius į- 
vykius. Jis dalyvaus sekma
dienį ir Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo kongreso Bostono 
komiteto parengime So. Bos
tono Lietuviu Pil. d-jos salė
je. Pradžia 6 vai. vak.

Bostono ir apylinkės lietu
vius prašau gausiai dalyvau
ti apylinkės metiniame susi
rinkime ir kongresiniame 
renginy.

Antanas Matjoška, 
LB. apylinkės pirm.

I
1

Parapijos choro pobūvis

I " i
CAPE CODE, 

prie , j ū r

OLD SILVER

o s,

B E A C H,

visai naujame

i

H

Bostone jau buvo šokių 

šventė

IŠVAŽIUOJA, TODĖL

PARDUODA

Jonas Kasmauskas Išvažiuoja 
pas dukterį į Floridą, todėl pi
giai parduoda savo namą, auto
mobilį, baldus, įvairius įrankius 

( ir kt. Namas gerame stovyje, 
yra žemės gėlėms pasodinti.

Nepraleiskite geros progos ir 
kreipkitės:

i

Dviejų savaičių
rudens-žiemos

A <1k

£
W. FALMOUTH, išnuomojami

gražiai įrengti atskiri kambariai su vonia.

Maistas šviežias ir gardžiai pagamintas. Pajūris švarus, 
vanduo šiltas, ir meškeriotojams džiaugsmas. Didelė 
motorinė valtis. Kainos prieinamos. Aplinka maloni tarp 
gražiu ošiančiu medžiu. Teirautis sąlygų ir skubiai siųs
ti užsakymus adresu:

Aleksandrai Moriarty, 121 Bellevue Rd., Sguantum, 
Mass. 02171.

name

i:

ii
s

$

ii
::

75 Armandine Street, 
Dorcheseter, Mass. 
Telefonas 288-9042 

(19)

Liepos 2 d. Chicagoje bus 
Ketvirtoji lietuvių tautinių 
šokių šventė, kurios progra
mą atliks lietuvių jaunimas i 
iš kelių žemynų. Ten vyks ii 
Onos Ivaškienės vadovauja
mo sambūrio apie 50 šokė
jų. Jie, kaip ir visose trijose i 
buvusiose šventėse, šoks vi- ! 
sus programoje numatytu? 
šokius (kaikurie sambūria’ 
to nepajėgia).

Kelionė į Chicagą tokiam 
gausiam būriui labai brangi 
o šventės rengėjai gal tegrą
žins tik mažą dalį išlaidų 
Taigi pačiam sambūriui ten 
ka ir lėšomis pasirūpinti.

Tuo tikslu balandžio 3( 
, d. So. Bostono Lietuvių Pil j 
d-jos salėje sambūris suruo j 
šė vakarą, kuriame pašokt | 
visus Chicagoje šoksimus j 
ūkius. Be tų 50 vyresniųjų, 
kurie dalyvaus šventėje, šo
ko ir patys mažiausieji, vos 
kelerių metų amžiaus, kurių 
sambūryje yra apie 25.

Sambūrio sugebėjimais; 
pasidžiaugti susirinko šoke-j 
jų tėvai, seneliai ir draugai, j 
Sambūrio gerbėjų, be abejo-į 
nės, yra daug daugiau, negu i 
i vakarą atsilankė. Bet ku-į 
rie buvo, tie įsitikino, kad 
mūsų sambūris šokių šven
tėje Bostonui gėdos nepada
rys, kaip jis ir ligi šiol nepa
darė.

Šis vakaras sambūriui bu
vo gera repeticija. Jis gale-j 
jo pajusti savo silpnesnes! 
vietas, kurias dar per liku-k 
sius 2 mėnesius galės Sustip-I 
rinti.

Po programos šokėjų tėvų 
vardu Mykolas Subatis savo 
trumpame žody priminė šio 

i sambūrio vedėjos Onos Ivaš- 
kienės nuopelnus, jai padė
kojo ir linkėjo dar ilgai tęsti 
tą sunkų darbą bei įteikė 
gražių raudonų rožių puokš
tę.

Vėliau, kas norėjo, galėjo 
gardžiuotis šokėjų mamyčių 
pagamintais skanėstais ir 
tėveliu Užgėrimais bei patys 
pašokti..

i
i

Šv. Petro lietuvių parapi
jos choro pobūvis bus gegu
žės 14 d. Lantana salėje 
Randolphe. Pradžia 5 vai. 
vakare.

Dovanokite savo drau 
atsieis tik $7, o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per metus 
kas savaitė gaudamas Kelei 
Keleivio prenumeratą. Jums 
vj, jus tikrai atsimins.

Kaimo Jurgio užrašai

*

r

CAPE (’OI)E, prie gražaus ir švaraus ežero, balto smė
lio puikios pagrantės ir kvepiančiu didžiulių pušų — 
nuo liepos 1 d. ar anksčiau išnuomojama daili 5 kamba
rių su ugniakuru ir šildymu

vasarviete

les k o
Ieškoma nuolatinės "namų ruo 

šai šeimininkės, kuri sutiktų gy
venti Cape God. Osterville, Mass 
kartu su savininkais Adomo
niais.

Dėl sąlygų kreipkitės į

Trans-Atlantic
393 West

So. Boston.
Telefonas 617'

arba savaitgaliais 
telefonu 617—428-2020

Travel Service
Broadvvay
Mass. 02127 

•268-8761

Į

3j

i
^1

Kaina nebrangi, o malonumas didelis. Yra laivelis, žuvi
ninkams taip pat pramoga. Teirautis sulygti ir užsisa
kant skubiai rašyti:

Aleksandrai Moriarty, 124 Bellevue Rd. Squantum, 
Mass. 02171.

□1

ją — jaunuomenę, kuri iki nio katalikiško tikėjimo 
šiol aktyviai atsiliepė į pa- dvasiškių ir pareigūnų; tu-> 
vergtų tautiečių šauksmą, i rime, ak, viską, kas mūsų

h

s

b::

i

Kaina nuo $619.00

Vykstantiems iš Chicagos tik $100, iš Clevelando tik 

$66 daugiau.

Ekskursijos išvyksta iš

BOSTONO (NEVV YORKO)

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės jTrans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

PRAŠYMAS

S
I
L

:: 
u :: 
H 
s 

■i::
G< ►::

Savininkė: Aldona Adomonienė f

TINKA DOVANOTI

EWAKENING LITHUA-

So. Bostone, Cit.v Point rajo
ne, išnuomojamas tik suaugu
siems 3-me aukšte 5 kambariu 
butas. Prašoma teirautis telefo-1 ja prašo gerb. skaitytojus, 
nu: 268-2814. I ..............

kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ii senąjį.

Nepamirškite 
pašto numerio -

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Gegužės 7 d. So. Bostono
Į brolių, sesių ir tėvelių Lie- Lietuvių Piliečių d-jos III a. 

Turime Amerikos ir kitų tuvoje kančių šauksmą gali salėje Bostono Jaunimo ko- 
! Vakarų pasaulio kraštų mil- 
į žiniškai plačią ir galingą 
' spaudą, nevengiančią pami- 
j nėti ir lietuvių ryškesniuo
sius žygius už savo laisvę ir 
tikėjimą; turime tos spaudi

i paremti, išgirsti -ir
; jiems atvira širdimi krikščio
niškos pagalbos ranką. Taip, 
mes, laisvėje ;

ištiesti miteto meno it', šokių vaka
ras. * * *

mes, laisvėje gyvenantieji; Gegužės 21 d. 3:00 vai. 
lietuviai ir krikščionys, turi-! po pietų Tautinės Sąjungos 
me viską, kas reikalingą. dL>.namuose komp. Juliaus Gai- 

,.Į delio mokinių metinis kon-

*
dos balsus dažnai pasekantį ?.inęa? sąjūdžiui savo bro-Į 
mums palankų televizijos 
stočių ir radijo tinklą; turi-'

I me įvairiausių konfesijų, 
; krikščioniškojo mokslo išpa- 
j žinėjų sambūrių su milionais 
i narių; turime visokio laips-'

1

i lių balsui paremti.
O ką esame nuveikę? 
Taip, mes pajudėjome...

Kaimo Jurgis
(Bus daugiau)

LAISVO ŪKIO RAMSČIAI

“Keleivio” administraci-

NIA, 187 psl., kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J,

Stukas. Ji tinka skaitantiem 
angliškai ir norintiem susi- p

parašyti' pažinti su Lietuvos praeiti- 
code, nqi ir dabartimi.

17,000— 1,700,000 būti ištremti Sibiran, vien 
; dviejuose apskrityse surin- 

šių metų balandžio 4 d.; ko virs 17,000 pagalbos šau- 
Keleivio vedamasis buvo pa^ kiančių balsų n i ado pue- 

Kentėjirnų šauks- perduoti juos laisva
jam pasauliui ir pasauliniam 

I forumui— Jungtinėms Tau
toms,

17

vadintas: ”,
mas į kurčias pasaulio au
sis“. i

Dabar, po kelių savaičių, 
kai kenčiančių mūsų brolių 
šauksmas nuskambėjo pa-į 
šaulio spaudoje, to vedamo-i 
jo pavadinimas turėtų būti1 
šitoks:

Tą žygj atlikdami, jie tL 
kėjosi laisvėje gyvenančių 
lietuvių efektyvios paramos.

"Kenčiančių brolių šauks
mas j apkurtusias lietuvių 
ausis, širdis ir sąžinę“.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA' certas.

* *
Gegužės 27 d. 7:30 vai. 

vak. Tautinės Sąjungos na
muose — literatūrinės va
landos su poetu Stasiu Sant- 

i varu. Dalyvauja svečiai poe- 
; tas Henrikas Nagys, akto
rius Jonas Kėlečius ir kt.* * *

Birželio 3 d. Santaros-Švie
sos Federacijos rengiama 
dr. Broniaus Vaškelio pa
skaita.

informuoja shaiiytojus apie pasaulinius jr lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška., 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 $8.00
Adresas:

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

(Atkelta ir 3-jo psl.) 

apmokėti ligoninės išlaidoms tiems asmenims, kurie nėra 
apdrausti socialinio draudimo geležinkelių pensijų fondo; 
už karius, kuriems įskaitomas kariuomenės laikas į socia
linį draudimą; už pensijas asmenims, kurie nėra pakan
kamai apdrausti ir sulaukia 72 metų amžiaus.

Vien tik iš tų trijų fondų per metus yra gaunama 3.5 
biliono dolerių pertekliaus. Net sumokėjus to fondo pini
gais valstybės 2.5 biliono dolerių įnašą, dar tame fonde 
lieka beveik 1 bilionas dolerių.

Kaip matome, visa ta socialinė gerovė valstybei nie
ko nekaštuoja, ir perteklių galima dar kitiems tikslams 
panaudoti. Iš tikrųjų to fondo perteklių valstybė turi in
vestuoti į nuošimčius nešančius valstybinius vertybės po
pierius. Bet ar to fondo pertekliaus investavimas į valsty
bės paskolą yra konstitucinis, tai dar niekas nėra išaiški
nęs, nes valstybė nebemažina, bet dar didina savo skolą 
Jei būtų gerai investuoti tų fondų pertekliai, tai mums 
mažiausiai reikėtų penkių Fort Knox’ų, kur auksas laiko
mas, o -dabar ir tame pačiame viename vis daugiau atsi
randa tuščios vietos.

Dar yra ir daugiau panašių fondų, — geležinkelių 
pensijų fondas, valstybės tarnautojų pensijų fondas ir'kt.. 
kuriuos valstybė administruoja ir kurie patys savaime tu
rėtų gerai finansiškai stovėti.

Šiuo metu, kai yra nedarbas, net ir konservatoriai bi
jo prieš tuos fondus prasižioti, nes ir jie gerai supranta 
kad tik tų fondų pagalba valstybė gali verstis be jokių 
socialinių ir politinių sutrikimų. Juk reikia tik įsivaizduo
ti, kas būtų, kai visa ta armija asmenų, kurie dabar gauna 
iš tų fondų išmokėjimus, nieko negautų! Mes turėtumėm 
net didesnę depresiją, kaip buvo Hooverio laikais. Ir tai 
nėra joks nuopelnas laisvojo ūkio apaštalų ar teoretikų 
ekonomistų, bet tų, kurie buvo realūs politikai ir realūs 
ekonomistai ir paruošė kraštą, kad prireikus būtų galima 
bent pakenčiamai ekonominiai išsiversti, nesukrečiant 
vėl viso krašto ekonominės sistemos, kaip būdavo anks- 
ciau. ' ' -'-Į ■ - '

Matome, kad tai. kas pirmiau čia buvo laikoma socia
lizmu, pasikeitus sąlygoms, šiandien jau yra kapitalis
tinės sistemoj stiprybė ir ramstis.

Ieškau automobilį turinčio se
nesnio žmogaus kartu gyventi. 
Gera vieta. Nepraleiskite geros 
progos.

Rašykite Keleivio adresu, pa
žymint ant voko L. R.

Cape Gode, Centerville, Mass.,' 
išnuomojama vasarvietė — 7 
kambariai, 4 miegmieji. Yra di
delis apaugęs medžiais kiemas. 
Tik viena mylia nuo jūros pa
plūdimio. Kreiptis šiuo adresu: 

Zosė Vieškainienė
33 Windsor Road 
Quincy, Mass. 02171 
Telefonas: 471-7206.

(18) !

SUSIVIENIJIMAS 

LIETUVIU 

AMERIKOJE
SLA—jaii 80 met| tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpų, kuri yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS urieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

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

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

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

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

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
’ kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus. t

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, Nėw York. N.Y. 10001

Na, o mes? Juk mes čia 
turime visa tai, ko neturi 
mūsų broliai Lietuvoje: ir 
gausų įvairių laipsnių dva
siškių kadrą, ir dešimčių de
šimtis lietuiviškų parapijų su 
dešimtimis šimtų dievobai
mingų parapiečių; ir gausų 
skaičių lietuviškų mokyklų, 
dažnai parapijos pastatuose 
prisiglaudusių ir globojamų; 
ir lietuvišką spaudą, lietu- 

„ viškus ir krikščioniškus rei- 
, kalus propaguojančią ir re=> 
mian.čią; turime taip pat į- 
vairiausių patriotinių ir reli- ■ 
ginio pobūdžio organizaci
jų; turime politinius ir bend
rinius veiksnius; turime 
veiklią lietuvišką studentė 
jami ir grasinami, rizikuo-

I

i 
I

Laisvojo pasaulio ausys 
nebuvo visiškai kurčios ir 
burnos nebylios: ar ne iš jų 
ir mes tą kentėjimų šauksmą 
sužinojome ir išgirdome?

i

RADIJO PROGRAMA

Tik mes kenčiančiųjų bro 
lių šauksmui tinginio ir ap
sileidimo šlynu užsikli'javo- 
me savo lietuviškas ir krikš
čioniškas ausis ir širdis

Jie ten, Lietuvoje, oku
panto spaudžiami, persekio
dami patekti kalėjiman ar 

L..

Seniausia Lietuvių Radijt 
Tograma Naujoj Anglijo 
s stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.> veikia sekmadie 
ūais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ią. Perduodama: Vėliausių 
tasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dar 
tos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis ? 
Paltie Florists gėlių ir dova 
iu krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
nas ir Keleivis.
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ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 13 D.

SOCCER

i A. Rudžiūnienė grįžo 

iš Suomijos .

paskutines prieš pusfinalį per spalvoti}

Albina Pvudžiūnienė, dir
banti Trans-Atlantic Travel

per Suomiją važiuojantieji 
galėtų pamatyti kuo įdomes
nių dalykų ir maloniai pra
leisti laiką.

1

Vakaras su jaunimu

Jis įvyks sekmadienį, ge
gužės 7 d. 6 vai. vak. Lietu
vių Piliečių d-jos salėje, So. 
Bostone. Vakaro programoj 
bus trys dalys: meninė va^

j čiau. Tai būtų didelė pagal- 
■ ba rengėjams ir patogumas 
j atvykusioms, kuriems nebe
reikės dairytis vietos.

televiziją tiesiai iš stadiono dėl Europos

DĖMESIO! SVARBU! (
i

Šį trečiadienį, gegužės 3 
d. 7:30 vai. vak, kardinolo1 
Cushingo auditorijoje (50 
W. Broadvvay, arti Broad-

j vvay požemines stoties) šau-. 
. kiamas So. Bostono gy ven- į 
l tojų susirinkimas, kuriame , 
1 bus svarstoma, kaip bent So. j 
Bostone apsiginti nuo krimi-1 

i nalistų ir vandalų.
! t

Stalų rezervavimo reikalu j Visi, ypač organizacijų 
prašoma skambinti komite- vadovai, kviečiami dalyvau- 

i ti šiame svarbiame pasitari- 
' me.
i Lietuvių Darbininkų D-jos 

susirinkimas

landėlė, užkandžiai su pasi- to pirm. Česlovui Kiliuliui,1 
rinktais gėrimais ir šokiai, į telef. 282-8797.

4

I

i I I i
Meninę valandėlę ruošia 1 

ir ją atliks išimtinai patsais 
jaunimas. Tai bus nauja ir j 
įdomu. Laukiama malonių ' 
staigmenų. Užkandžiais rū-' 
pinasi rūpestingų moterų bū- j 
relis, kurios daro viską, kad' 
bufetas būtų. geras, gražus 
ir įvairus, šokiams gros ži
nomasis Worcesterio L&R j liečiu draugijos krepšinio 
Trio, kurį labai mėgsta visi l komanda. Ji tose varžybose: 
šokantieji ir šokius stebin- laimėjo pirmąją vietą, 
tieji. į

i . .
Atsilankiusieji į vakarą ' Lietuvis redaguos 

bus susodinti prie stalų. Kad1 arkivyskupijos laikraštį 
viskas sklandžiai vyktų ir 
kad visiems būtų jaukiau, i

Krepšininkai laimėjo 

pirmąją vietą I

I
Balandžio 22-23 dienomis

Clevelande buvo XXII-sios’
Š. Amerikos lietuviu sporto
žaidynės, L---- --  TT. . ......
ir So. Bostono Lietuviu Pi- Visi nariai kviečiami

dalyvauti.
N. Jonuška,
sekretorius

Sekmadienį, gegužės 7 d., 
vai. popiet So. Bostono;2

Lietuvių Piliečių d’jos patai- Į 
pose bus Lietuvių Darbiniu-i 

kuriose’dalyvavo k^ .kuoP°s įlinki- j

V. VOKIETIJĄ 
prieš

ANGLIJA
iš Briuselio

1 Mat, yra numatoma, kad

ITALIJA 
prieš 

BELGIJĄ 
iš Berlyno

taurės dvejos rungtynės

Pirmos rungtynės—V. Vokietija prieš

BOSTONO ARENOJE

— 12 vai. dienos. Visos vietos rezervuotos: 
$(>, $8.51), $10. Bilietai parduodami kasoje, o 
taip pat Bostone Tyson krautuvėje ir Out- of. 
Town Cambridge. Informuotis: (617) 267-3810

I
i

r v ___
j So. Bostono LPD sachma- kėtis laimėjimo.
, tininkai praeitą penktadienį

East Walpole parapijos susitiko su Bostono Univer-i .
prašoma iš anksto sudaryti vikaras kun. Pranas Rimkus sitetu, kurį rudens rugtvnėse Po % ]aimėjo Algis 
pažįstamų ir draugų būre- paskirtas Bostono arkivys- buvo nugalėję santykiu 3-2. Leonavičius ir Jurgis Zoza,

Lygiom su B.U.

I

giomis 2^-2 ’A, nors iš rųng- žirgą viršaus, kiek sudelsė 
i ir vėliau nebeįstengė laimėti 
pilno taško, sutikdamas su 
lygiomis.

i tynio eigos galima buvo ti-

1 a 4 *• <' I vk~ v/ / v j / u t u 11 ^c~) J z 11 1 * 1 1.4 *-* • į

liūs po 10 žmonių ir rezer- kupij'os laikraščio The Pilot šį kartą rugtynės baigėsi ly- o pustaškį pridėjo Algis Ma-
vuoti stalus kiek galint anks- redaktorium. i

COSMOS PARCELS

ĖXPRESS CORP.

169 Milbury St. 
WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8 2868

yra .vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kun siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

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

j
^Dr. J. Pasakarnio

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
į nuo 9 vai ryto iki 5 vai. v&k į
1 Trečiadieniais nenriimama ( 

447 «ROADWAY Į 
f South Boston, Mass

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų Teika- 
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

<>
< •
’ -

Ketvirtis & Co.
—JEWEL.ERS—

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Kūpantin^ai taisomu laikrodžio* 

žiedu*, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

’ <

I

<

;! TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
(RTJDOKIUTĖ) 

OPTOMETRISTt 
Valandos: 

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečia dieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

>

1 >
1 •

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

-ų

□ Krosniesaptarnavimas
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokejimo^sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

3 The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildomų gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistu*.

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

882 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

; Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius Ir sekse.

M & T 01L CO., Ine
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

k

1 ►

Skambinkite

268-4662
g

1

Service S. Bostono įstaigoj, j Tl ans.Atlant;c Service jstai. 
grįžo iš Suomijos. Ji ten bu-' 
vo išvykusi susipažinti 
turizmo sąlygomis,

gos organizuojamos ekskur
su į sijos, grįždamos iš Lietuvos, 

kaip sustos Suomijoje.

Paragink savo pažįstamus! 
išsirašyti Keleivį. Jo kainai 

kaitis. Pastarasis, turėdamas metams $7.00.

I

i*******#/##*####*###/#/**####*##** 
į A.J.NAMAKSY ' 
;! Real Estate & Insurance

321 Country Club Rd. ;; 
i;Newton Centre, Mass. 02159;; 
•j Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

<!• i

• I

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worce8ter, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

I

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. 
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak* 

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dieną įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 

taryboje yra adv. J. Grigaitis.
Reikale su tarnautojais galima susikal bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

: Dažau ir Taisau J•
! Namus iš lauko ir viduje. į 
h Lipdau popierius ir taisau į 
į viską, ką pataisyti reikia. 1 
r Naudoju tik geriausią 4 
t medžiagą. 7
f JONAS STARINSKAS I

220 Savin Hill Avė. 4
Dorchester, Mase. 4
Tel. CO 5-5854 4

Flood Square a 
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas I.ang’amg 
Visokį* reikmenys narnama 

Reikmenys plumberiam* 
Visokie geležies daiktai

__________________________________

I

— iuUcum.'.Atl»MlUt«V
DRAUDIMO AGENTŪRA

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay

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

!>

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 tiekets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė ParcelĮ Service, Ine
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9. 5 t. F

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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