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66-TIEJI METAI

Raudonoji Kinija paleido 
savo pirmąjį satelitą

Jis rodo ne tik komunistinės Kinijos techn^os pa- 
žangų, bet didina ir karo grėsmę laisvajam pasauliui.

Komunistinė Kinija pra
eitą setĄadienį palšįlt į erd
vę pirmąjį gavo pagamintą 
360 svarą satelitą, kuris, 
skrisdamas aplink žemę, už
giedojo Kinijos revoliucinį 
bimną "Rytai yra raudoni“. 
Tuo būdu ir kinai pakilo į 
tarpą tų didžiųjų valstybių, 
kurios tokių satelitų pripildę 
erdvę arba jau sugeba juos 
ten paleisti. O tokios valsty
bės yra JAV, Sovietų Sąjun
ga. Anglija, Prancūzija ir 
Japonija.

šis pirmo kinietiško že
mės satelito iškėlimas kartu 
sukėlė ir kitu valstybių susi
rūpinimą. Tas faktas rodo. 
kad Kinija jau turi pasiga
minusi ir pakankamai pajė
gių raketų, kurios gali iššau
ti ne tik erdvėlaivius, bet ir 
atominiu bombų krovinį.

Tuo būdu nepaprastai di
dėja Kinijos grėsmė ne tik 
kaimynei Sovietų Sąjungai, 
bet ir JAV-bėms. Nora kai
kurie žurnalistai bando to 
kiniečių laimėjimo reikšmę 
mažinti, sakydami, kad tai 
padaryta, norint nukreipti 
tautos akis į erdvę nuo že
miškų sunkumų, bet kariniai 
ekspertai reiškia pagrįstą su 
sirūpinimą. Tokį susirūpini
mą pareiškė ir JAV krašto 
apsaugos sekretorius.

Šis įvykis, atrodo, atitin
kamai paveiks ir JAV prieš- 
raketinių raketų statybos 
planą, kurį vis kritikavo va
dinamieji taikos balandžiai 
kongrese ir senate, nenorė
dami skirti tam reikalui lę- 
šų. O tas klausimas bus vėl 
svarstomas šiomis dienomis.

Tenka priminti, kad savo 
didžiausius priešus tiesiogi
niai ar netiesioginiai sustip
rino pačios JAV-bės. Sovie
tai kadaise iš čia pasivogė 
atominių bombų gamybos 
planus, o Kinijai JAV išau
gino ir išmokslind gabių 
mokslininkų, kurie dabar ją 
ginkluoja raketom ir atomi
niais bei hidrogeniniais 
ginklais. Nors kiniečiai ra
ketas pramogos reikalams 
jau mokėjo gamintis prieš 
1,000 ar daugiau metų, bet 
dabartines jų karines rake
tas pagamino mokslininkai, 
kuriems vadovavo MIT čia 
baigės mokslus ir buvęs a- 
merikiečių aviacijos pulki
ninkas ir kitoks aukštas pa
reigūnas Chien Hsueh-aken. 
Jis. kaip įtariamas komuhis- 
tas. buvo iš JAV išleistas į 
Kiniją ir ten, kaip matome 
gerai pasidarbavo.

Dabartinis kinų satelitas 
aplink žemę apskrenda per 
114 minučių. Jo paleidimas, 
signalai ir kiti daviniai yra 
uoliai sekami įvairiais elek

troniniais JAV ir kitų kraš
tų įrankiais. Ne visos apie jį 
turimos žinios yra skelbia
mos. Bet pabrėžiama, kad 
po šio pirmo bandymo kinie
čiai pabandys paleisti ir erd
vėlaivį su žmogumi bei sudė
tingesnius satelitus.

Vliko pirmininkas 
Tolimuosiuos Rytuos

Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas š. m. balandžio 
21 d. išvyko į Tolimuosius 
Rytus. Gegužės mėn pra
džioje lankysis Australijoj. 
Numato grįžti į New Yorką 
apie gegužės vidurį.
Dr. J. K. Valiūnui išvykus. 
Vliko pirmininko pareigas 
eina vicepirmininkas dr. B. 
Nemičkas.

• • e •minėjimai
Vlikas praneša, kad, ren

giant Lietuvos Steigiamojo 
Seimo minėjimus, priimant 
atitinkamas rezoliucijas ar 
nutarimus, lietuvių ar anglų 
kalbomis paruošti projektai 
galima gauti Vlike.

Steigiamojo Seimo minė
jimus rengią ir norį tokius 
projektus gauti, gali kreip
tis adresu: ELTA, 29 W. 57 
St., New York, N.Y. 10019.

Protestai dėl Lenino
sukakties

Tie. kurie numato J. Tau
tų padaliniui UNESCO pa
siųsti protesto raštus, ryšium 
su Lenino 1(X)-ja gimimo su
kaktimi, gali Eltoje gauti ir 
prie protesto prijungti Eltos 
Informacijose paskelbto str. 
"Antroji Lenino medalio 
pusė“ vertimo į anglų kalbą 
tekstą. Rašyti adresu: EL
TA, 29 W. 57th St New 
York, N.Y. 10019.

Maskva nori didesnio
gaisro Azijoj

Sovietų spaudos agentūra 
Tass paskelbė, kad JAV ne
nori taikos Azijos pietry
čiuose, kad jos plečia karą, 
todėl raginu šiaurės Vietna
mą sudaryti bendrą frontą 
su Laosu ir Kambodija prieš 
JAV-bes.

Taigi. Maskva nori dar 
didesnio gaisro tolimojoje 
Azijoje, o Washingtone dar 
yra galvojančių, kad Mask
va padėsianti ten sugrąžinti 
taiką.

SLA rinkimų 
rezultatai

Tėvynėje paskelbta, kad 
iš M. Klimo, A. Miliausko ir; 
Br. Spūdier.ės sudalyta ko
misija suskaičiavo paduotus 
balsus ir gavo šitokius rezul
tatus:

Už P. Dargį į prezidentus 
balsavo 1,36b. už A. Čapliką 
į viceprezidentus — 1,372, į 
sekretorius už A. Budreckį! 
— 1,186, už P. Janušką —į 
249.

Už E. Mikužytę į iždinin- į 
kus — 1.305, į iždo globė-{ 
jus už S. Briedį — 861, už1 
J. Milerytę — 846, už A. Su- 
kauską — 606, už V. Adam
kų — 457 (išrinkti pirmieji 
du), už dr. S. Biežį į dakta
rus kvotėjus — 1,345.

Dar viena nauja 
respublika

Maža Afrikos valstybėlė 
Gambija (iš viso 360,000 
gyventojų) 1965 m. gavo 
nepriklausomybę, bet savo 
valdovu laikė Britanijos ka
ralių. Dabar buvo įvykdytas 
žmonių atsiklausimas (refe- 
rendumas): dauguma
balsuotojų pasisakė už res
publiką.

Svarbiausia Gambijos eks
porto prekė yra žemės riešu
tai (peanuts).

Taigi, tokie maži ir atsili
kę kraštai gali laisvai savo 
likimą tvarkyti, o tokios se
nos ir kultūringos ^valstybės, 
kaip Lietuva, Latvija ir Es
tija tos atimtos teisės iš oku
panto nesulaukia ir turi neš
ti jom3 uždėtą svetimą jun
gą-

Kas naudojasi žemės

ūkio pašalpomis
Kongresmanas Conte ža

da įnešti pasiūlymą, kad vie
nas ūkis negalėtų gauti pa
šalpos daugiau kaip $10000. 
Jis paskelbė, kad įstaigos, 
kuri skirsto tas pašalpas. 46 
nariai pernai patys gavo nuo 
$5,000 iki $124.412 pašal
poj Žodžiu, tomis pašalpo
mis naudojasi stambūs ū- 
kiai. Jų rankose yra ir tų 
pašalpų skirstymas, todėl su
prantama. kad pasiūlymai 
apkarpyti vieno ūkio gauna
mų pašalpų sumą vis būda
vo atmetami.

Kėsinosi nužudyti
Chiango sūnų

Praeitą penktadienį New 
Yorke vos išvengė kulkos 
Tautinės Kinijos prezidento 
Chiang Kai-sbeko sūnus 
Chiang Ching-kuo, kai jis 
ėjo į Manhattan viešbutį. Jį 
išgelbėjo policininkas, kuris, 
pastebėjęs piktadarį ren
giantis šauti, suspėjo jį su
laikyti.

Viršuje JAV Aukščiausiojo teismo rūmai Washingtone, 
apačioje kairėje teisėjas William Douglas, kuriam ren
giamasi iškelti bylą dėl jo nesuderinamo su teisėjo parei
gomis elgesio. (Jis. būdamas vieno fondo prezidentu, ga
vo per metus $12,000 atlyginimo, o tas fondas turįs 
tamprių finansinių ryšių su Las Vegas gemblerių klubu) 
Dešinėje Aukščiausiojo teismo teisėjas Samuel Chase, 
kuris 1805 metais m. dėl nusižengimų buvo pašalintas.

Wai ter Reuther vėl Kaip lengvai uždirba
išrinktas

Automobilių unijos kon
vencija Atlantic City, N.J., 
savo prezidentu vėl išrinko 
Walterį Reutherį. Už jį bal
savo 13,609 atstovai, o už jo 
varžovą Artą Foxą tik 220.

Unija turi 1,8 mil. narių. 
Už ją daugiau narių teturi 
tik transporto unija.

Savo kalboje Reutheris 
kritikavo Nixono politiką, 
pabrėžė, kad unija siekia 
karo pabaigos, bet kartu ir 
smerkia tuos, kurie degina 
Amerikos vėliavas. "Būti 
prieš karą dar nereiškia bū
ti prieš Ameriką“, sakė Reu
theris. Jis pasisakė prieš 
smurtą, nežiūrint kas jį vyk
dytų — juodieji ar baltieji.

Netrukus prasidėsiančio
se derybose su darbdaviais 
unija reikalaus didelių atly
ginimų pakėlimų, pensijų 
padidinimo ir kt.

Popiežius aplankė labai 
skurdžią Sardinijoe salą. A- 
narchistų būrys ten sukėlė 
riaušes, mėtė akmenimis į 
pravažiuojantį popiežių. Su
žeistų buvo 24, iŠ jų 14 poli
cininkų, suimtų 26.

pinigus
Bostone teisiamas buvęs 

įstaigos, stačiusios $9 mil.

! vertės požeminį garažą, vir- 
j šininkas Brady, kuris kalti- 
: namas "nuiKiovęs“ $400,
Į 000 tą statybą vykdant.
! Teisme buvęs statybos inži
nierius patarėjas liudijo, 
kad jis pats Brady 1960 m. 

į įteikęs $261,000.
Toje byloje buvo ir dau

giau asmenų apkaltintų ir 
nuteistų, bet Brady nuo teis
mo buvo pasislėpęs. Vėliau 
buvo suimtas, todėl ir jo by
la tik dabar sprendžiama.

Panašių bylų yra ne tiktai 
Bostone.

Prezidentu paskelbė, kad 
iš Vietnamo per ateinančiu* 
metus grąžinsiąs 150.000 a- 
merikiečių karių, bet nepa
sakė tikslių terminų. Jis ga
li juos atšaukti ku mėnuo 
po tam tikrą dalį arba visus 
kartu kitų metų balandžio 

1 30 d. Tai priklausys nuo pa-
! dėties fronte.

• *
Castro prisipažino, kad į 

' Kubą buvo išlipęs sukilėlių 
| būrys, bet esąs sunaikintu.

Komunistai nesulaikomai 
okupuoja Kambodiją

Nebojant stiprinamo pasipriešinimo, komunistai vis 
slenka pirmyn. Siunčiami pagalbai ginklai, bet reikia ir 
karių, o jų niekas nenori duoti.

Dabar ima aiškėti, kad 
bene geriau buvo. kai Kam- 
bodiją valdė vadinama ne
utralioji vyriausybė, negu 
dabar, kai po perversmo val
džią paėmė antikomunistai. 
Pasikeitus politinei situaci
jai, šiaurės Vietnamo kari
niai daliniai ir P. Vietnamo 
komunistiniai partizanai ė- 
mė taip spausti Kambodijos 
silpnas karines pajėgas, jog 
sunku joms atsilaikyti. Ir 
palengva komunistų kariuo
menė okupuoja kraštą, artė
dama prie sostinės Phnom 
Penh. Praeitą šeštadienį 
priešas buvo tik 42 mylios 
nuo miesto ir kaikur vyko 
kautynės tiesiai vjgas prieš 
vyrą.

Kambodi^ prašo JAV 
pagalbos, nes. jeigu komu
nistai ją visą okupuotų, tai 
grėstų dar didesnis pavojus 
visam Pietų Vietnamo fron
tui. TuoTarpu JAV ten nu
siuntė moderniškesnių gink
lų ir nežinia kiek "specialis
tų“. komunistų veržimąsi 
bando stabdyti amerikiečių 
bombonešiai, bet to maža. 
Priešui sulaikyti reikia ir 
gerai apmokytų karių, o jų 
ten neleidžia siųsti kongre
sas. Dairomasi, ar čia Kam
bodi jai negalėtų padėti In
donezija. Malajai ir gal net 
Japonija, bet atrodo, kad 
"niekas nenori mirti“.

JAV užsienių reikalų sek
retorius bando tą klausimą 
kelti tarptautinėje plotmėje, 
kreipiasi į Ženevos susitari
mo dėl Indokinijos signata
res, bet vargu kas iš to iš
eis. nes sovietai priešinasi 
ir laukia, kad įvykiai vysty
tųsi savaime komunistų nau
dai.

■ ii! • { ,1; Ir■>. i

Skaičiuojama, kad į Lao
są ir Kambodiją veržiasi a- 
pie 150,000 gausumo komu
nistų pajėgos. Apie 65,000 
šiaurės vietnamiečių yra La
ose, daugiau kaip 4<> 000 
smaugia Kambodiją, o prie 
jų dar reikia priskaityti di
delius partizanų dalinius.

Frontuose padėtis keičia
si kiekvieną dieną, ir jos vie
noks ar kitoks susiklostymas 
gali nulemti visą Vietnamo 
karą.

Buvo sukilusi Haiti kran
tų sargyba ir iš trijų laivų 
apšaudė prezidento Duva- 
lier rūmus.

• • *
J Baltuosius Rūmus atėjo 

prezidentui adresuotas siun
tinys su namų darbo bomba. 
Ji buvo pastebėta, tikrinant 
visus gaunamus siuntinius.

Sekmadienį Bostone buvo 
"Pabusk, Amerika*4 sąjū
džio demonstracija, kartoje 
dalyvavo kelios dešimtys 
tūkstančių žmonių. Kalbėto
jų tarpe buvo akL Bob Ho- 
pe, šen. Brooke ir Irt.

JAV
Harrison Symmes, koris po 
kreiptą prieš JAV demonstraci
ją buvo atšauktas.

$ •c*f*

Bank of America. didžiausio 
banko pasaulyje, prezidentas 
Louis Lundborg JAV semito už
sienio reikalą komitetui pareiš
kė, kad karas Vietname yra dL 
džiausią klaida/ dėt kurios suiro 
JAV ūkis ir buvo pakenkta A- 
merikos bizniui.

Kambodijos ambasadorius Khim 
Tit Jungtinėse .Tautose. .Jam 
tenka sunkus uždavinys atkreip
ti šios pasaulinės organizacijos 
dėmesį į savo krašto padėtį ir 
surasti būdą jai gelbėti.
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Gegužės Pirmoji
Jau praslinko astuonios dešimtys metų, kai Gegužės 

Pirmoji buvo paskelbta darbininkų vienybės švente. Per 
tą laiką darbininkijos pasiekta milžiniškų laimėjimų, ku
rie toli pralenkia pirmuosius Gegužės Pirmosios reikalavi
mus. Tada įsikūrusio Socialistų Internacionalo darbinin
kija buvo raginama kovoti dėl 48 darbo valandų savaitės, 
šiokio tokio aprūpinimo ligos, nedarbo atveju, geresnės 
apsaugos darbe nuo nelaimingų atsitikimų.

Šių dienų akimis žiūrint, tai buvo labai kuklūs reika
lavimai. Bet ir tie reikalavimai, kol jie buvo įvykdyti, ne
apsiėjo be sunkios kovos ir daugybės aukų.

Lietuvoje Gegužės Pirmoji pirmą kartą atsargiai ii 
kukliai buvo paminėta 1892 m. Nuo tų metų Lietuvos dar
bininkija tą dieną tai vienur, tai kitur pasireikšdavo si 
Tavo reikalavimais ir kukliomis demonstracijomis. Tikta. 
1896 m. Gegužės Pirmoji, kuri sutapo su Lietuvos Sočiai 
demokratų Partijos įkūrimo diena, buvo plačiau paminėta 
Nuo to laiko kasmet ta proga Lietuvos Socialldemokrati 
partijos vardu buvo leidžiami atsišaukimai į darbo žmo 
nes.

1899 m. Gegužės Pirmąją dieną Vilniaus darbininką 
surengė viešą demonstraciją, kurią policija išvaikė. Buvc 
suimtų, sužeistų ir ištremtų. 1902 m. tą dieną veik visuose 
miestuose buvo demonstracijos, o Vilniuje viena policija 
net nebepajėgė demonstrantų išvaikyti, todėl teko pasi
kviesti kariuomenės dalinį. Vilniaus gubernatoriaus įsa
kymu suimtieji buvo nuplakti rykštėmis.

Šiandien anų dienų darbininkų reikalavimai įvykdy
ti. O ir šių dienų reikalavimą — 35 darbo valandų savai
tę — dalis darbininkų taip pat jau laimėjo.

Anuomet bijota, kad, darbo valandas sutrumpinus, 
žlugs pramonė ir pakriks visas ūkis, o dabar gyvenimas 
parodė visai ką kita.

JAV buvo pirmoji valstybė, kurioje buvo įvesta 48 
valar/ių darbo savaitė, o šiandien, kaip minėta, čia bedir
bama 40 vai., o kaikur tik 35 valandas, turima senatvės 
pensija, draudimas nedarbo atveju, o taip pat ir nelaimin
gų atsitikimų atvejais, apmokamos atostogos ir kt. Ir čia 
visa tai pasiekta į unijas susispietusių darbininkų bendro
mis didelėmis pastangomis. Visoje laisvoje Europoje taip 
pat darbininkų sąjūdis yra stiprus ir daug laimėjęs.

Bet yra šalių, kur darbininkijos unijos yra išprievar
tautos, neturi teisės savarankiškai veikti ir ginti darbo 
žmonių reikalus. Tai ten, kur yra vienos partijos diktatū
rinė valdžia.

Tokioj padėty nūnai yra ir Lietuva. Tiesa, Sovietų 
Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, kuri prievarta į ją įjung
ta, Gegužės Pirmoji yra paskelbta valstybine švente. Tą 
dieną darbo žmonės išsirikiavę žygiuoti gatvėmis ir šū
kauti partijos nukaltus šūkius, kurie nieko bendro neturi 
su šalies darbininkijos reikalais.

Kaip kasmet, taip ir šiemet Socialistų Internaciona
las išleido atsišaukimą į pasaulio darbininkiją.

KELBIVIS. Sa BOSTON

Kas kitur rašoma
PEILIO POLITIKA šovę vaidinti kažkokią ne

susigaudymų komediją!
Australijos Lietuvių Bend- ”Mes rašome laiškus į 

' ruomenės leidžiamo laikraš- Lietuvą, jie mums rašo į A- 
čio Mūsų Pastogė redakto- menką, mes jiems siunčia- 
rius rašytojas V. Kazokas me siuntinius, prie progos 
kovo 9 d. numery tarp kitko važiuojame jų aplankyti, 
rašo: jie atvažiuoja aplankyti

"Tačiau gyvenime yra po- mūsų, mes gauname (t. y. 
litika. kuriai aukojama ir kas non> 1S ^etuvos knygų

Austrijos sostinėje Vienoj prasidėjo JAV ir Sovietu Sąjaagoa konferencija atominių tinklų ap- ' žmogus, ir tauta. Tai p e i - ir. ?audost
ribojimo reikalais. Paveiksle id kairės į dcAitt, JAV delesaeijos pirmlaiakas Gerard Smith. JAV lio politika, kurios nle^° nesako, bet ilgi tik at- 
delegacijos narys ir buvęs ambasadorius Maakvoj Lienelyn Thompson ir sovietų delegacijos vardan skerdžiami ir savie- važiuoja iš Lietuvos koks 

; ji. ir priešai, kuri ir savuo- menininkas ir suruošia kon- 
— ■ sius padaro vienus kitiems tuoj pradedame

• priešais. Tokia politika yra v**?t*J *. stismbuoja nepa
rašai žmonijos organizme lankiai musų virsunesirima 

m- piktybinis vėžys, kuris veda <irum_stis apačios. Kažkas 
i panašu j bičių psichologiją. 
’ Jos rūsčiai suūžia, kai kumš-

pirmininkas Vladimir Semenov. Manoma, kad ta konferencija užtruksianti labai ilgai.

Pasaulis aplink mus
(Tęsinys)

ANTISEMITIZMAS

* * ♦

Prieš 40 metų Socialistų Internacionalo Gegužės Pir
mosios proga išleistame atsišaukime buvo priminta ir Lie
tuva. Ten štai kas buvo pasakyta:

"Diktatūros ir naujojo teroro viešpatavimas susilau
kė dviejų sunkių smūgių: nuvirto Ispanijos diktatorius 
Primo de Rivera ir Lietuvos viešpats Voldemaras. Bet 
nei Ispanijoj, nei Lietuvoj kova dar nebaigta, senosios oli- 
garchinės galybės dar tebekovoja prieš jauną, kylančią 
demokratiją.

"Kai Ispanijoje ir Lietuvoje kova eina dėl demokra
tijos įgyvendinimo ir dėl fašizmo gynimosi sutriuškinimo, 
tai kitose šalyse kovos tikslas yra išlaikyti demokratiją 
ir fašizmo puolimą atremti.

"Dėl to mes Gegužės Pirmąją dieną siunčiame visų 
diktatūros šalių darbininkams savo sveikinimus ir paža
dame savo aktingą solidarumą visiems kenčiantiems dėl 
savo politinių įsitikinimų, vis viena, ar jie vargsta Lie
tuvos kalėjimuose, ar Mussolinio salose, ar kitokiuose ur
vuose, į kuriuos diktatoriai savo aukas pasmerkia“.

Tie žodžiai tinka ir šių dienų Lietuvai. Nūdien Lie
tuvos žmonės, kurie viešai pareiškia savo nepasitenkini
mą, yra persekiojami, baudžiami, varomi į vergų darbus. 
Be to, Lietuvos valstybinis gyvenimas yra sustabdytas, 
kraštas okupuotas.

Neabejojame, kad Lietuvos darbo žmonės Gegužės 
Pirmosios proga prisimena kovas dėl Lietuvos laisvės, 
dėl darbininkijos geresnio gyvenimo ir. tai prisiminę, ryž
tasi atsargiai, apdairiai eiti toliau kovos keliu ir laimėti. 
O laimi tie. kurie kovoja. Nieko nėra amžino. Neamžina ir 
bolševikinė santvarka.

♦ * *

-- .JAV-bėse Gegužės Pirmoji 
šventei‘čia yra skirta kita diena.

tada, kai Izraelis 1967 
per simboliškas šešias die- rf katastrofos.

! nas laimėjo pnes arabus ka- 1
Į rą (simboliška čia tik tiek,' "Kai mūsų tautai taip rei- teli į avilį. Ar nebūtu metas 
’ kad po šešių bibliškų darbo kalingas ir neįkainojamai baigti tas komedijas?
' kronirnc L-idulrviortas liotirv-is idienų septintąją, taip sa- brangus kiekvienas lietuvis.

jo saugumo viršininkai irgi'kant,*galima jau skirti poil- ar jis būtų čia, ar bet kur Kai pernai Virgilijus No- 
nasirodė viešai ir atvirai i aini iv UmoHa TViovmi nasanlvip tai atsiranda nei- t^lka koncertavo VVinasore,pasirodė viešai ir atvirai. « siui ir Izraelio Dievui pade- pasaulvie. tai atsiranda pei

Antisemitizmas — sena kad juose antisemitizmas koti už pagalbą...). Žydas, lio politikos apaštalų, kurie a^ buvau nu\ažiavęs pasi- 
įsanlin apdfl het. matvt. dar tehėra atinms .Tule žvdai' Vnvio ti-arK/UčUai loiVnmuc no mpilp skelbia lietuviui. klausyti jo damos. Ir po kon-pasaulio gėda, bet, matyt, 

.okia ji kaikam maloni, kad 
nuolat vis prasiveržia kur 
nors iš naujo. Mes, lietuviai, 
rgi susilaukdavome jo reiš

kinių savo krašte tiek anais 
dar antisemitinės rusų impe
rijos riboje gyvendami, kai 
žmonės, ypač kaimuose, gąs
dino vieni kitus, kad žydai 
nuvažiavusį į miestą prieš 
Velykas gali paplauti ir 
kraują macams kepti panau
doti. tiek jau ir nepriklauso
mybės laikais, kai verslinin
kai pradėjo antižydišką są
jūdį, stengdamiesi riksmu 
išgąsdinti Lietuvos žydus. 
Verslininkams, žinoma, ne
bebuvo ko rimtai karščiuo- 

: tis, jie pervėlai atėjo reikšti 
Į savo pavydo. Tydai, tiesa.
' Lietuvos gyvenime buvo įsi- 
! tvirtinę labiausiai ten, kur 
į duona balčiausia. Jie buvo 
! prekybininkai, jie — profe
sijų žmonės, ypač gydytojai. 
Bet nepriklausomybės lai
kais steigėsi Maistas. Lietū
kis, Pienocentras ir kitos to
kios bendrovės ir koopera
tyvai, jaunimas ėjo mokytis 
praktiškų profesijų, ir be jo
kios bėdos žmogus galėjo 
savo veršiuką ar grūdus ar 
linus parduoti, kur jam pa
rankiau, ir pas lietuvį gydy
toją nueiti, jei jam malo
niau. Dėl to ir triukšmo ne-

dar tebėra stiprus. Juk žydai 
gydytojai buvo pakaltinti, 
kad jie norėję nunuodyti tė
vą Staliną, o gal prikišę na
gus ir’prie Gorkio...

Antisemitizmas Sov. Są
jungoje ir po to aptyla, at
vėsta ir vėl prasiveržia. Bet 
po Stalino mirties, kai Sov. 
Sąjunga šiek tiek apdraskė 
savo geležinę uždangą ir ne-

kuris tradiciškai laikomas ne meilę skelbia lietuviui, . ,...
bailiu, štai kad tėškė. Ui net bet neapykantą ir veisia kerir ce^į“ " at?fotikRiibu' 
baisu žiūrėti. Taigi ir Sov. to bacilas. Kesnis . kmp DU-Sąjungos žydas, jeigu anks- -rokia politika vadovau-' ^T’^žiu^masis 

ciau ir buvo liūliuojamas jantį,, nelik, jokių kitokių kad lietuvių tauta, nežiūrint
H.6 iTiU PT*‘I _ nenalankiaurių gvvepimo

juto galis parodyti, kad jis sukersime, tai tikrai patys saiV£nl cno-eba išauklėti to.
yra toks pat, kaip ir jo bro- vieni kitus iaapardyaime i ?u?eba t0_
iio TovH,oi«io . , - i klu i«kihu tarptautinio mąs
li® Izraelyje. visus keturis vėjus. Ir kuo ta- talentu

Užtat žydų padrąsėjimas da remsis ta didžioji politi- ų*
- tiesiog erzina Sov. Sąjungos ka, kai beliks tiktai peilis ”Mūsų bendravimas su 

begalima jau visko nuslėpti j valdančiuosius. Sovietinėie sustirusioje rankoje? Į Kraštu per sekantį dešimt-
nuo pasaulio, atrodo, žydų Spaudoje padažnėjo žydų ... .. .. 1 mėtį, be abejo, plėsis. Dau-
klausifhas kas metai aštrėja, puolimai. Aukštose vietose __!aa^^u_p?in° giau lietuvių lankysis Lietu
Kai apie žydų teisių siauri-' sėdintieji žydai verčiami tai 
nimą ar jų persekiojimą ži-' spaudai duoti pareiškimus, 
nios pasiekia užsienius, tuo-1 kuriuose įrodinėjama, koks 
jau kelia balsą tarptautinis; geras žydų gyvenimas Sov. 
sionizmas. O tas sionizmas ‘ Sąjungoje ir kokie biaurūs 
stiprus. Kodėl gi Sov. Są-i yra tie jos žydai, kurie skun- 
jungos žydai negali turėti, džiasi. Pastaruoju metu, 
savo spaudos, mokyklų, mal- • kaip matėme jau nebeišlai- 
dyklų, organizacijų? Jei žy- • ko sovietinės spaudos ner- 
dai neturi tų ir kitų teisių, i vai, ir ji pradeda aštriai pul-
tek vadinas, jie su ti tarptautinį sionizmą, ly-

’Tačiau peilio 
apaštalai nežino sąžines ir 
ja nesivadovauja. Jų misija 
drumsti, kurstyti vienus 
prieš kitus ir griauti. Pagal 
juos geriau tegu nieko ne
lieka, jei tik ne pagal mus! 

(Mūsų pabraukta. Kel. red.)

voje ir daugiau atvažiuos iš 
Lietuvos į Ameriką, žinoma, 
jei okupantas nenuspręs ki
taip. Ne tik jų, bet ir mūsų 
solistai pradės konetrtuoti 
Lietuvoje. Galimas dalykas, 
kad ir mūsų dailininkai pra

"Tikime, lietuvis jau se-'^s .savitfrPi» bendradar- 
^ biavimą, t. y. pradės ruošti 

meno parodas čia ir ten. Ir 
tai nebus, kaip kad kaiku-

niai įsejęs is džiunglių ir 
jam šitokia politika nepake
liui.priespaudfL. Tarptautiniai , gindama jį su nacizmu mes rie mūsų didžgalviai politi-

sionizmo sambūriai juk yra buvome pratę rusiškąjį ko-' "Bet mes nesukrečiamai, kai galvoja, okupacijos "pri- 
laisvuose kraštuose, kuriuo- į munizmą lyginti su naciz- tikime ir lietuvių tautos at-! pažinimas“: niekas "priva- 
se tokia priespauda nežino-: mu. j eitim, ir nenorime savo tau-' čiai“ okupacijos pripažinti
ma. O jeigu Sov. Sąjunga I Tačiau pasigirsta antise- tos likimo grįsti peilio poli- į negali, — bet tai bus žymus 
neduoda savo žydams tokių mitišku įdomių naujienų ir tika. Principas — meilė įrašas į lietuviškų savitarpio
žmogaus teisių, tai tegu lei-. iš Vokietijos, kuri naciu lai- visų lietuvių v į- 
džia išvažiuoti, nes pasaulis kais išžudė milionus žydų siemslietuviams 
platus ir bus kur įsikurti ir, savo krašte ir tuose, kuriuos' daugiau pasitarnaus mūsų į tų valdžia sudarys mums to- 
iš ko pradėti gyventi. Jeigu ji buvo užėmusi. Nors po ka- ’ tautai ir išlikti, ir iškovoti kias "palankias sąlygas'

ryšių stiprinimą. Aišku, ne
gali būti tikras, kad okupan-

ne į JAV. tai galima važiuo- i ro antisemitizmas viešai ne-1 sau laisvę'
ti kurtis ir į kitus kraštus, besireiškė Vokietijoje, bet 
Svarbiausia, kad šiandien vis tiek protarpiais užtikda- 
be sunkumų gali Izraelis pri-| vome laikraščiuose žinių

į bebuvo ko kelti, nes klausi-j glausti kiekvieną žydą, ku- kad šen ar ten naktį chuliga-
mas išspręstas taikiomis var
žybomis, kurios ne paaštri
no santykius tarp žydų ir 
lietuvių, bet greičiau sušvel
nino.

Dėl to paskutiniaisiais ne-

ris nebijo darbo ir nuolat nai svastikomis ir šūkiais 
virš galvos kabančių tokių1 nutepliojo sinagogą ar pa- 
pat semitiškų arabų bombų, našiu būdu apibiauriojo žy- 
grėsmės. Tasai pats tarptau- dų kapus.
tinis sionizmas juk ir Izrae- I Paskutinis nesusipratimas 
lį remia, kad jis galėtu atsi- įdomus tuo, kad jis keliamas 

visiškai kitoje plotmėje. Ši-‘priklausomybės metais vers-' ginti ir savo piliečius išmai 
lininkų sukeltas "gevaltas“ ■ tinti. Bet Sov. Sąjunga, de- 
atrodė dirbtinis, nereikalin-1 ja, sunkia širdim teišleidžia 
gas, pavėluotas, greičiau at-' žydus, nors jų ir nemėgsta 
neštas iš Vokietijos, negu ar net nekenčia. Iš šalies'ta, kaip žinia, kasmet Kris- 
savas. Protingi žmonės žy- mums, žinoma, nesupranta-! taus kančios vaidinimai. Jie 
dų klausimą jau buvo su- ma, kodėl ji taip nenori iš-, ir šįmet prasidės gegužės 16 
tvarkę taip, kaip jis turi bū- leisti savo piliečių. Nemegs- d. O jau dabar vaidinimu

kart žinomi ir tie. kurie kal
tinami antisemitizmu. Ober- 
ammergau. Bavarijoj, vyks

V. Kazokas, aišku, turi 
galvoje Australijos lietuvių 
gyvenimo reiškinius, betgi 
kiekvienas apsidairęs leng
vai pastebės, kad tokių "pei
lio politikos“ šalininkų ne
trūksta ir JAV lietuviams.

Ar šiaip ar kitaip kalbant, 
mums yra gyvas reikalas 
tiesti rankas per Atlantą, 
kad galutinai neatitrūktame 
nuo lietuviško kranto“.

Taip šiuo klausimu sam
protauja Vytautas Alantas.

ti tvarkomas, kad nekiltų tarno būtų juk geriau nė a 
tarp tautybių pavydo ir ne- kyse nematyti. Tai duok jam 
susipratimų. I pasą, ir tegu važiuoja. Dar

Bet Rusija antisemitizmo'galima ir šiokiu tokių vilčių 
neatsikrato iki šiai dienai. {savo ideologi jai kitur turėti. 
Tiesa, po bolševikinės revo- į Išvažiuos koks žydas komu- 
liucijos žydai ten turėjo ge-1 nistas į kita kraštą, apsidai-
rą markę, ir ne tas vienas 
Trockis. Jie, kaip internacio
nalistai, didelį savo žmonių 
procentą buvo davę bolše
vikiniam pogrindžiui, o kai 
po revoliucijos visos tauty
bės pasidarė lygios, tai iš to 
pogrindžio išėjo į viršūnes. 
Bet ar ilgam? Jei metų me
tais eiliniuose žmonėse bu
vo dalinai gyva mintis, kad 
gi žydai valdo Sov. Sąjungą,
jei antibolševikinė propa-! ii apsimetinėjo, kad ir jie 
ganda kartais būdavo tie-.bijo, 
siog suvedama į tą antisemi- Sov. Sąjungos žydai, kaip 
tizmą, tvirtinant, kad visi! visi tvirtina, pasidarė drą- 

nėra prigijusi. Darbo vieno bolševikų vadai y-' sesni kelti balsą ir reikalau- 
ra žydiškos kilmės, tai Sta- ti sau teisių ne tada, kai su-

AR BENDRAUTI IR KAIP 
BENDRAUTI?

Apie bendravimą su Lie
tuva Akiračių šių metų nr. 2 
pasisako Vytautas Alantas, 
rašytojas, publicistas, Lietu
voje 1934-1939 metais buvęs 
valdžios laikraščio Lietuvos 
Aido vyr. redaktorius ir čia 
dabartinis Lietuvių Žurna
listų S-gos pirmininkas. Jis 
taip rašo:

"Tai yra antra didžioji 
problema, kuri per paskuti
nį dešimtmetį dominavo vie
šojo gyvenimo scenoje. Kiek 
tuo klausimu prikalbėta, pri
sinervinta, prirašyta, pa
skelbta rezoliucijų, pamoky

ruošėjai buvo pakaltinti, kad 
tuose vaidinimuose yra anti
semitiškų išsireiškimų. Ruo
šėjai ginasi, bet nesutinka 
tokių posakių išmesti. Pa
saulio žydu kongresas at
kreipi į tai Miuncheno arki
vyskupo kardinolo Doefne- 
rio dėmesį ir siūlė jam bent 
nedalyvauti tuose vaidini
muose, kur įžeidinėjami žy
dai. Bet kardinolas arkivys- 
kūpąs atsisakė paklausytipatarimų, pasmerkimų,

rvs ir pradės visiems skelb
ti. kad niekur kitur nėra to
kio gražaus, turtingo ir lai
mingo gyvenimo žydui irne- 
žydui, kaip Sov. Sąjungoje.

Bet, matyti. Sov. Sąjungai
bijo, kad Bvažiavuaeji ne- žydų prašymo ir dalyvaia j žiūrint at
pradėtų peikti to buvusio ----------------------J---------  -
gyvenimo, nors tokia baimė
greičiau tradicinė, paveldė
ta dar iš Stalino laikų, kai 
visi bijojo visų. o valdantie-

Oberammergau vaidinimuo-: ro(jo ]yg mes būtume pasi- 
se (miestelis pnklauso jo 
diecezijai). Tas jo atsisaky
mas dar labiau sujaudino ir 
papiktino žydus.

Iš tiesų, argi Vatikano su
sirinkimas nenutarė, kad 
tradicinis metimas visiems

SPAUDĄ BEVARTANT

šiemet sueina šimtas me
tų, kaip Simbirske, prie Vol
gos, gimė Vladimiras Ulja- 
novas, geriau žinomas Leni
no slapyvarde. Vieniems jis 
didelis niekšas, kitiems — 
istorijos didvyris. Tiesa ga
li būti kur nors viduryje, nes 
ji visada ten, o ne kraštuti- 
nybėse. Ji slypi galvosūkio 
išsprendime: sįr "didieji“ 
suka istoriją, ar istorija tuos 
"didžiuosius“ pasigamina 
sau įrankiu? Kad Leninas 
turėjo lemiamo poveikio vė
lesnei rusų revoliucijos ei
gai (prie pradžios nagų ne
prikišo ir net ja netikėjo), 
abejonių nėra. Gal dar pra
bėgs kelios tokios sukaktys, 
kol bus galima bent apytik
riai nustatyti tikroji Lenino 
rolė didrusių istorijoje. To 
belaukiant, jau išleista ir 
dar bus išleidžiama visokių 
knygų, svarstančių Leniną 
ir Sovietijos ateitį. Jos įdo
mios ir lietuviui, nes Lietu
va šiandien yra Lenino su-

šventuose vaidinimuose dar 
tebenori kartoti senus anti-
žydiškus teigimus, žydai, be; kurtos Sovietijos praryta 

respublika.

J. VIa. linas prieš savo mirtį pats ar (rikūrė Izraelis, bet kaip tik galvų? 6 jeigu krikščionys

žydams kaltės už Kristaus; abejo, turi teisę piktintis ir 
nužudymą turi būti pašalin-' protestuoti, nes tai, tur būt, 
tas iš knygų ir iš krikščionių ir yra antisemitizmas.

S. Baltavagis

• • •

(NaMto
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Per anksti padėjo Keleivio lazdą W0RCESTER10 NAUJIENOS

Mūsų poetas ir rašytojas 
Juozas Krūminas, iš tėvynės 
bėgant nuo raudonųjų bar
barų, skundėsi: "Mes kaip 
skruzdėlės ėjom ir ėjom. ir 
mus traiškė karo mašinos 
ratai“. Tai vaizdinga teisy
bė. Daug lietuvių žuvo ke
liuose, ugnies tvane liepsno- 
jančiame Drezdene ir kitų 
Vokietijos miestų griuvė
siuose.

Išsiblaškėme svečiose ša
lyse kaip skruzdėlės ir pra
dėjome iš naujo kurti liki

{vairios naujienos co Burdulio vadovaujamas
, . . . • Ciaiko universiteto prof. penketukas, sudainavęs 8

mu. nes buvome vietinių , w r Kva.aPPins na. dainas. Publika datninm-. komjaunuolių sekami ir la- “ Narnai J Actw» ka™J** „ i

jami; . v- - r Committee administrato-' ®JJesto 
1941 m. ankstyvą birželio . • A. Wells kun. A. Volungiui į

rytą L Vitėnas vežė j pieni- • * • | įteikė miesto raktus ir savo
Balandžio 14 d Sv.. Jono Į

2la'«vjSme.s*?^0 anw>iSLrn ^sna^oa Zh«nd! i

mesdavome vienu kitu saki-;

mo apkandžiotą gyvenimą.‘ džiotoiai atvažiavo pasiimti

.. Bakienė. Jis greitai su-,amerikiečių spaudos bend 
mojo, kas čia darosi, apsu-•*uozas Kėblins.
kęs arklį skubiai grįžo na-, '“*• 6,2 m- 
mo ir, tėvui pasakęs sudie. Į Sėtuvių ir užaugęs So. 
dingo paežerės meldynuose, i Bostone. Į laidotuves buvo 
Po pusvalandžio žmonių me- ^^S3 dabartinis Bostoao

Daugeliui pavyko, ir išaugo 
nauji lietuviški skruzdėly
nai.

Tačiau po ketvirčio šimt
mečio mūsų gretos pradėjo 
sparčiai retėti. Užtenka tik 
pažvelgti laikraščių pusla
piuose į užuojautas, paskai
tyti įnirusiems parašytus ne
krologus, ir tenka susimąs
tyti. Daug pažįstamų ir 
draugų iškeliauja anapus ri
bos.

1970 m. kovo 26 d., anksti 
rytą, Leonas Vitėnas išsku
bėjo į darbą. Vakarą skubė
jo namo, nes čia pat Vely
kos, ilgas poilsio savaitgalis, 
tai reikėjo tinkamai sutikti 
Prisikėlimo šventę ir pava
sarį. Deja, likimo buvo lem
ta kitaip. Autobuse Leoną 
suspaudė baisūs skausmai. 
Pažįstamas bendradarbis iš
vedė iš autobuso, neleido 
nukristi ant šaligatvio, ir li
gonis susmuko jo glėbyje. 
Atsirado daugiau žmonių ir 
bandė daryti dirbtiną kvė
pavimą. Ligonis lyg ir suju
dėjo ir nurimo. Iškviestas 
ambulansas Leoną nuvežė į 
ligoninę.

Pro šalį važiavo žmona su 
dukra, bet į būrelį žmonių

majoras White ir buvęs Col
lins, gubernatorius atsiuntė 
savo atstovą generolą, buvo 
daug laikraštininkų. Iš Bos
tono buvo ir lietuvių —inž. 
A. Čaplikas ir F. Zaleskas.

Vaišės laidotuvių daly
viams buvo Maironio parko
salėje.

• • •
Balandžio 19 d. Aušros

dienos parade So. Bostone 
žygiavo daugiau lietuvių. 
ne"u airių.

Kun. A. Volungis 
nuoširdžiai padėkojo.

Barketui vadovavo West- 
fieldo šv. Kazimiero parapi
jos kleb. kun. Vincas Puido
kas.

• • •

TAS DUONOS

OF RE PTI LE S AFUTCAN FT.FPH ĄNTKKR n 

Netrukus JAV paštas išleis šiuos 4 ženklus New Yorko gamtos istorijos muziejaus 100 metų su
kakčiai atžymėti, ženklai bus didelio formato, ir juose — įvairūs gamtos istorijos vaizdai.

KANADOS NAUJIENOSPer balandžio mėnesį mi
rė šie lietuviai: Jurgis Giba-

ST. CATHARINES, ONT. lietuviškiems reikalams ir 
; linkėjo sveikatos, ilgo am- 

Komunistams nesiseka žiaus ir ilgai būti veikliam 
lietuviškame visuomeninia- 

Vietos komunistai buvo me darbe.
pasišovę minėti Lenino 100-i
jį gimtadienį, buvo pasisam- Lietuvoj mirė T. Skeivienė 

jdę Queensway viešbučio sa-i Kovo 16 d obelių vals. 
- . . . • balandžio 19 d.. Jie tiKė- £juje mj,-g visuomenininko

„ ,žuv? "ST1 3°’ kal mln,eĄma8 I>adės Jono Skeivio motina Teklė
Edvardas Vizbaras, 21 « ų jiems komunistines mintis Skeiviene, išgyvenusi 84 me-
jaunuolis, sprogmui prykus plačiau paskleisti, sau dau- (U£ velionė gaudav0 p^j. 
lėktuvų stovykloj Cherry, gtau pritarėjų surasti. Deja, jos 12 rubliųper mėnSį. Iš 

čia yra nemažai įvairių tau- įOS nebūtų galėjusi
tų veiklių asmenų, pabėgu- gyventį jej ne sūnaus stun
gių ia komunistų "rojaus“. ^riaj

A. Didžbaliai sugrįžo jg: Jie, sužinoję apie rengiamą Liūdinčiam Jonui Skei- 
minėjimą, įspėjo viešbučio vjuj rejskiame gili^ užuojau-

liukonienė, Alena Rutkaus
kaitė - Andersonienė, Vla
das Paleckas, Vladas Žar- 
nauskas, Gladys Pinkienė, 
Vincas Liutkus, Julija Ma- 
tusevičienė ir Elena Pet- 
kau&kienė.

liaudies priešo“, bet Leo
nas jau buvo tamsioje girio
je.

Dar nenutilo tėvynės so
dybose aimanos ir nenudžiū
vo nuskriaustųjų ašaros, kai 
1941 m. birželio 22 d. iš 
Kauno radijofono pasigirdo 
Lietuvos Himno garsai. Iš
lindęs iš savo slaptojo urve-;
b'o, pirmąjį pasitikau Leoną, j , rtų parapijos kleb. kun.
Jis šį kartą jau su šautuvu Alfonsui Volungiui jo kurn
ant peties pastojo bėgan- gsvimo 25 m. sukakties pro- 
tiems priešams kelią. i & buvo suruoštas banketas.

•Ir vėl Leonas įsijungė į A Volungis yra gimęs 
tėvynės gynėjų gretas ir ak- !r an«» Worcestery, todėl 
tyviai dalyvavo 1941 m. su- lLkankete dalyvavo apie 
kilime. Lietuvai apsivalius asmenų. Meninę progra
mai raudonųjų, grįžo polici- ”* atllko vargonininko Vin- 
jos tarnybon. Dirbo Antaza
vės ir Rimšės policijos nuo- 
vadose, o vėliau buvo Dūkš
to apsaugos policijos būrio emigravo į JAV. čia pasto-
vadu- ' viai įsikūrė ir gražiai sutvar- _ __ .... „

1944 m. vasarą, artinantis ekonominius reika- j Arizonos, kur jie buvo nu-. m^uėjimą, įspėjo viesbucic
bolševikams prie Lietuvos, jyg Abu su žmona turėjo' vykę savo dukters, mokyto-1 administraciją ir painfor

• •

Foint, N.C. Palaidotas Wor-
cestei-y.

• • *

mokyto-• <,UI“W18M*VIJ* 11 P«<mur-
Leonas paliko tėviškę ir su darbus, nusipirko vienos ‘ jaujanėias indėnų mokyklo-f minėjimą rengia,
zarasiskių pabėgėlių kolona šeimos namuką ir dukrelei je, aplankyti., t i ur patarė jiems patalpų ne»-
atsidūrė Žemaitijoje. Čia Aldonai galiojo duotiaukš- nuomoti, o jei tai nebus pa-
vėl įstojo i organizuojamus ųjį mokslą. t aemižės 24 d Sandaros’?3^’ vl!sb^tl.Į bus- pike'
apsaugos dalinius. Pradžio- f Atrodo, 4kad nieko nesti. į ™a\.,r b^otuojamas.
je dirbo pirmojo pulko sta- ir ontu hpf neri- i1 S1OS ,apsK . ?.8. Viešbučio administracija , , . -
tbė?šntateTcVlš^e_nnk"ik®ta mirtis sudra9k® šir' į DvareckC/Vincas Mitriai ^'m° Paklause lrsaI« at'iki’em^ reVkaVms A. Viso^

. Ventos barepraaidėjus d' Rodos ir tai anks- kad ^o^m^enį1 Ta^ga
nekreipe dėmesio, nes nepa- „įso ofenzyvai, stabas pasi- ir netikįtai mirčiai buJ y ’tau^ ir JonSriSL Ca*annes mleste ,r V' jfa ga™ daug šUtų sveUctai-

trauke i Kretingą ir čia ne- vn ««« v«ivVsame Niagaros pusiausaly
komunistai neturi pasekėjų. mų ir «nWmų.
Prieš trejus metus rinkimuo- Šarapnickas

Vietos spauda rašo, kad'gę j parlamentą komunistų

A. Visockas

savo gimtadienį

SLA 72 kuopos narys,

Lėtume tenkinti savo kultū
rinius. organizacinius ir so
cialinius reikalus“.

Bendrovės valdybos pir
mininkas yra inž. Jonas Jur
kūnas.

Bendrovė jau nupirko 3 
akrų žemės sklypą, arch. E. 
Masiulis jau yra paruošęs 
namų planą.

Bendrovės adresas: 222
W. Adams St., Suite 949, 
Chicago, III. 60606, telefo
nas 263-6547.

galvojo, . kad šaligatvyje 
merdi jų mylimas žmogus— 
vyras ir tėvas. O taip netoli 
buvo namai. Dažnai gyveni
mas pasityčioja iš žmogaus.

Jau temo. Staiga telefo
nas. Aldona verkdama pra
neša, kad mirė jog tėvelis. 
Nejaugi! Skubame pas ne
laimės ištiktus kaimynus, 
nes jų namelis trečias nuo 
mūsų. Skubiai važiuojame i 
ligoninę

Nuo pat vaikystės dienų 
Leoną pažinojau, nes mūsų 
gimtuosius Bakenų ir Rai 
nių kaimus teskyrė tik du ki
lometrai. Arčiau velionį pa
žinau Zarasų progimnazijo-

Leonas Vitėnas gimė 1914 
m. Rainių kaime, Salako 
vata, Zarasų apskr. ir augo 
gausioje šeimoje: šeši bro
liai ir dvi seserys. Tėvas bu
vo apsukrus, gražiai tvarkė 
savo valakinį ūkį ir vaikus 
leido į mokslą. Leonas, bai- 
kęs Zarasų progimnaziją, 
buvo pašauktas į Lietuvos 
kariuomenę. Vėliau buvo 
priimtas į pasienio policiją. 
Reikėjo saugoti tėvynės sie
nas nuo priešų, nes antroje 
ežerėlio pusėje lenkai tyko
jo paglemžti tėvų sodybą 
Dar vėliau Leonas buvo per
keltas į viešąją policija, kur 
ištarnavo iki pirmojo bolše
vikmečio.

Rusams okupavus Lietu
vą, Leonas tuojau buvo at
leistas iŠ tarnybos ir apsigy
veno tėvų ūkyje. Retkarčiais 
susitikdavome Gubavos mo
kykloje ir atsargiai persi-

. - Kretjnga m ciane- vo priešinga, nes Velykose! Stankevičius 
sustojęs išvyko Vokietijon. Hartforde siautė sniego aud-'
Leonas pateko i Lenkija ap- ra jr maišėsi dangus su že-
kasu kasti. Rusams veržian- me. Bet išaušo giedras pir
tis gilvn į Vokietiją, pateko ma(įienio rytas. Būrys drau siu vasarą mokyklinio am-: kandidatas nesurinko nė 400
Dancigo apsupime, iš ku- žiaus jaunimui bus sunku ĮbaW B šimto balsuotojų
rio išsoruko ir laimingai pa- koplyčios atlydėjo j 15aKkda^^e'^KaS5 ak ™na9 tebuvo “ komu’
siekė Danija. iuh™’" t? kainos kyla, darbųKarai pSbaigus ir _yčl bU8 *

mes abu Wentorfo ir Spa-: Genedikto kapines Bloom- 
kenbergo D.P. stovyklose, i fjejde. Nors buvo darbo die- 
1eonas ir čia nesėdėjo bo, na, būrelis lietu-
darbo. bet buvo paskirtas t velioniui atliko paskuti-
SchlLesvng-Holsteino apv- ■ ne p^j^jrą. Laidotuvėse 
gardos lietuvių mokyklų m-: dalyvavo abu šiame krašte 
spekcijos raštvedžiu. gyveną broliai: gydytojas

Nematant kelių į tėvynę, povitas iš New Orleanso ir 
1947 m. Leonas išvyko į Bronius iš Chicagos. 
Angliją. Ten dvejus metus pasiliko vargo vargti žmo- 
dirbo žemės ūkvje. vėliau Pa Stefanija ir duktė stu-
persikėlė į Bradfordą ir dir
bo tekstilės fabrikuose. Ang
lijoje susitiko likimo draugę 
Stefaniją Benetyte ir 1950 
m. sukūrė lietuvišką šeimą. 
Turėjo nusipirkę butą ir au
gino dukrelę Aldoną.

Antrajame bolševikmety- 
je graži Vitėnų sodyba buvo 
sudeginta ir sulyginta su že
me. Tėvas su dviem jauniau
siais vaikais ištremtas į Si
birą ir Molotovo apylinkėje 
mirė badu. Jo mirtis tuo tra- 
giškesnė, kad, gelbėdamas 
vaikus, jiems atiduodavo sa
vo maisto davini. Taip sūnų 
ir dukrelę išgelbėjo nuo mir
ties, bet savo kaulus paliko 
Sibire. Kiti šeimos nariai iš
sislapstė ir tolimos šiaurės 
išvengi. TTk vienas brolis

dertė Aldona, kuriai dar la
bai reikalingi tėvo pečiai. 
Lietuvoje liko trys broliai ir 
dvie seservs, o Anglijoje kiti 
giminės: Rainiu šeima, žmo
nos brolis Juozas Benetis. 
daug draugų ir pažįstamų.

Sudiev, Leonai! Daugiau 
mes jau nesusitiksim Tebū
na Tau lengva ir svetinga, 
bet šalta šios šalies žemė. 
Čia negirdėsi tėviškės vytu
rėliu skambių jų trelių, ir ne- 
sveikirs Tavęs Rainių papie
vių pempės.

Pravirks ežerai, nesulaukę 
Tavęs.

Pakrančių bangelės linguos 
galvutes.

Nendrynai šlamės: Kur jis?
Neatolakia.

• « •
Anais laikais dr. Jonas 

Šliūpas, kun. Burba ir kt tu
rėjo daug vargo, kol lietu
vius atskyrė nuo lenkų. Ne
maža lietuvių nuėjo su len
kais, ir jų vaikai tapo dides
ni lenkų patriotai, negu tik
ru lenkų vaikai.

Dabar nemaža lietuvių su- 
airišėja. Jų vaikai tampa 
karštais airiais.

J.

NEW YORK, N.Y.

Batono suririnlrimas

Balandžio 18 d. įvyko Ba- 
tuno (Baltiečių organizaci
ja, kurios tikslas keRi Pabal
tijo valstybių 'klausimą J. 
Tautose) metinis susirinki
mas.

šių metų pirmininkų iš
rinktas estas dr. Heino Ain- 
so, kurią pakelt# latvį kun. 
N. Trepša. Iš lietbyių vąldy- 
bon išrinkti: inž. Kęstutis

nistus.

CHICAGO, ILL.

V. Daunoro koncertas

Įžymaus Vilniaus operos 
solisto Vaclovo Daunoro 

! paskutinis lietuviams kon- 
Aūkštesniosios mokyklos cel tas bus gegužės 3 d. 6:30 

mokinys Vytas Kazragis pri- y.a. • va 
pažintas geriausiu St. Ca- Į®?®’ ‘ ^ve*
tharines krepšinio žaidėju, krimtai nuo $3 iki $8 gauna- 
The St. Catharines Stan- mi sa^®s kasoJe- 
dard apie V. Kazragį rašė
keliuose numeriuose

Lietuvis — geriausias 

krepšininkas

• < iir įs-
spausdino jo nuotrauka: Mirė prel. I. Albavičius

Balandžio 19 d. mirė Ci- 
J. Maukulkis išėjo pensijon cero parapijos klebonas 

Jonui Markuškiui išėjus Prek lRna’ Albavičiua, 80 
į pensiją, vietos lietuviai ba- ,mDettV J^žiaus, ilgamete 
landžio18 d. vienuolyno sa- įRK Federacijos p.rmin.n-
lėje surengė vaišes, kurioms’k^ (A!t0 "arys, vienas Bal- 

J 6 fo steigėjų, žymiųjų seno-vadovavo St. Kukta.
J, Markuškis dirbo Ge

neral Motors bendrovėj, bu
vo pareigingas, darbštus 
darbininkas, todėl viršinin
kų buvo gerbiamas. Beinant 
į pensiją, darbovietės virgi-

sios kartos lietuvių veikėjų.

Lietuvių Tautinių Namų 

bendrovės susirinkimas

Gegužės 3 d. 2 vai. po pie-

buvo labai sumuštas, nuo' jr klykaus žuvėdros Kuronų 
smūgių paralyžuotas ir tapo i palaukėj
visišku invalidu. j

Velionis Leonas 1960 m. |ę. Okam

ninkai ir bendradarbiai su
ruošė Markuškiui išleistu- tų Balio Pakšto salėje (2801 
ves ir prisiminimui padova- W. 38-ji gatvė) bus Lietuvių 
nojo brangų laikrodį. | Tautinių Namų bendrovės 

Vaišių metu J. Markuškį metinis susirinkimas, o po 
sveikino vienuolyno virsi- to susirinkimo ten pat pie- 

Miklas (vykdomasis pirm.),'niekas kun. B. Mikalauskas, tūs, kurių dalyviai moka$7. 
Nancy Umbražiūnąitč (vi- L. Bendruomenės pirm. J.1 Bendrovės tikslas — ”pa- 
cepirm.) ir Elena Kulberie- šarapnickas, skautu vado- statyti (ar nupirkti) visiems 
nė. Jų pavaduotojai —pręl. vaa pt Balsas, P. Šukys, K. lietuviams Chicagoje ir prie- 
Jonas Balkūnas, Dalia Bui-. Jonušas ir kt Visi pažymė- miesciuose skiriamus namus 
garytė ir Elena Miklienė. j0 j. Markuškio jautrumą — pastogę, kurioje visi ga-

JAV valstybės
sekretoriaus padėjėjas 
Sisco kalbasi su Izraelio krašte 
apsaugos ministru Moshe Daya- 
nu (dešinėj), prieš tai 4 dlcnaė 
taręsis su Egipto prealdeutą 
Nasseriu.

Buvęs Kolumbijos diktatorius 
Gustavo Rojas Pinilla, kandida
tavęs į prezidentus, bet pralai
mėjęs savo varžovui Miaael Pu
st rana Borreo. Bet 
vien nenori nusileisti ir 
sukelti revoliuciją.

STEPONO KAIRIO
PORTRETAS

Keleivio admiaietveciįoje 
galime gauti dailininke A- 
demo Varno pieštą Lietame 
nepriklausomybes paskelbė* 
mo akto pasirašytoje Stepą 
ne Kairio spalvotą portretą 
8x6colių dydžio oš M enk

f
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Lenino garbei... Daug girtuokliaujama

Kaip žinome, šiemet viso- • Alkoholizmas Lietuvoje 
je Sovietų Sąjungoje mini-; plačiai paplitęs — teigia 
ma Lenino šimto metų gimi-i laiške Tiesai (kovo 24) Že
mo sukaktis. Tas besaikis : mės ūkio akademijos bend- 
Lenino garbinimas ir Lietu-! radarbis V. Dovydaitis. Jam 
voje yra nepaprastai pučia-; nepatinka buvę televizijoje 
mas, ir žmonės įkyriai ragi-' skatinimai ”gerti su saiku“, 
narni propagandistų visus' ar ’Tekomenduoti gerti ne 
darbus skirti tik Lenino pa- i daugiau kaip tris taureles“, 
minėjimui. Lietuvoje apsi-;Esą. alkoholizmo neįmano- 
lankiusieji pasakoja, kad. ma išnaikinti gražiomis kal- 
Vilniaus universiteto išeina- ' bomis.
mam kambary radę ant šie-' Laiško autorius nurodo 
nos cheminiu paišeliu užra-! papročius Kėdainių rajono 
syta tokį eilėraštį, vaizduo-' kolūkiuose: esanti mada 
jantį tikrąją jaunimo nuo-. degtine vaišinti atvykusius 
taiką Lenino metais: i svečius į ataskaitinį susirin-

i kimą. ir vaišinami ypač tie,
Spaudžia buržujų karas, į kurių talkos laukiama sody- 

bedarbiai,— ' biniame sklvpe... Vaikai va-
Mes laisvai š...m Lenino Į žiuoją į tėviškę aplankyti ar- 

garbei! timųjų ir... veža po kelis bu-

čia matome Apollo 13 erdvėlaivio priekabą su išsprogu
siu šonu. Tai atsitiko po to, kai astronautai, grįždami iš 
nepasisekusios kelionės į žemę, iš jos persėdo į pagrin
dinį erdvėlaivy, kuriame vėliau įskrido į žemės atmosfe
rą ir nusileido Ramiajame vandenyne, šią nuotrauką pa
darė astronautai pro erdvėlaivio langelį.

Ką tik gavome:» Kari Kautsky knygoje „Proletriato diktatūra“ pa- 
į daro aiškią išvadą: jeigu nėra pagrindinių demokratinių 
> laisvių, tai negali būti socializmo. Leninas, jau po sužeidi-,
| mo gulėdamas lovoje, dašė K. Kautskiui atsakymą —; Kritusieji už laisvę, II to-
„Proletariato diktatūra ir renegatas Kautskis“. Jau pats j mas. parašė Vladas liamo- 
pa vadinimas nusako visos knygos turinį: bejėgis plūdi-* jus, 195 psi., kaina $4.00. 
masis. Jam lengviau savo priešus likviduoti, kaip su jais
polemizuoti. Jis teisinasi, kad proletriato diktatūra nėra 
asmeninė, bet partijos. Tą jo pagrindinę klaidą daug kar
tų nurodė Plechanovas, Martovas, Trockis, Rose Luxem- 
burg, Maksim Gorkij ir kt., bet niekas negalėjo Lenino 
Įtikinti, pagaliau jis ir nenorėjo būti įtikinamas: asmeni
nė diktatūra suteikė jam daug džiaugsmo, kaip mažam 
vaikui žaidimas šautuvu.

! telius degtinės, kad ja ”tė-
Tas eilėraštis esąs tenai | ™ *a*ėtų prisiprašyti pa

jau senokai, ir niekas jo ne- nuimant sodybinių
sklypų derlių“...

”0 kas darosi — dejuoja
ma — kai susirenka kaimy
nai pagerbti mirusiojo! Be 
alkoholinių gėrimų neapsi
einama ir palydint į kapi
nes. ir sugrįžus iš jų“. 

Autorius siūlęs už patar-

1 rockis dar emigracijoje pajuokė Lenino mintį, kad 
proletariato diktatūrai turi vadovauti profesionalai revo
liucionieriai, nes proletriato diktatūra išsigims į diktatūrą 
virš proletariato, nelyginant į gengsterių tipo organizaci
ją: „Partijos organizacija pakeis partiją, Centro Komite
tas atstos partijos organizaciją ir. pagaliau, vienas dikta
torius pakeis Centro Komitetą“. Tas Trockio tvirtinimas 
yra teisingas, pilnai bolševikų partijos istorijos patvirtin
tas, bet Leninas tą tvirtinimą atmetė labai lengvu argu
mentu —

Salus revolutionis suprem lex —

atseit, revoliucijos nauda virš įstatymų, arba pirmoj 
vietoj. Tiksliau: Lenino nauda...

Pati silpniausia Lenino proletriato diktatūros vieta 
yra ta, kad joje nėra vietos normaliam viršūnių, diktato
rių, pasikeitimui ir net komunistų partijos nariai, jau ne-

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

Meilė dvidešimtajame
amžiuje, parašė Petras Man- 
deįkis, 273 psl.. kaina $5.00.

Be namų, premijuota a- 
pysaka. parašė Andrius No
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Vincas Krėvė savo laiš
kuose. parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psi., kaina $1.00.

Dialogas su kraštu, Aki
mirksnių kronikos, antra 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., Įrišta, kaina $7.00.

Nemarioji žeme, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruolis, 
176 psl., kaina $5.00.

Poilsis ant laiptu, Vytautė
Karoso eilėraščiai. 50 didej- 
lio formato puslapių, kainp 
$4.00.

nutnna.

Minejo Vilnies sukaktį

Chicagoje leidžiamam 
Vilnies dienraščiui balan
džio 8 d. sukako 50 metų.
Tą sukaktį minėjo laikraš- ■ navimus atsilyginti ne deg
čiau radijas, o Vilniuje buvo: tjne p,eĮ jam bUVę atsakyta, 

mokslinė konferencija i ka(j jjs nesuprantąs „lietu- 
kurią surengė. Kultūrinių vjškų papročių“. Dėl to jis 
lysių su užsieniu komitetas: sjųlo sumažinti ar visai su
kartu su universitetu. Kon- gtabdyti stiprių alkoholinių 
ferencijoje Vilnies nuopel-. gėrimu gamybą ir Įvesti jų 
nūs dėstė visa eilė uni\ ersi- j pakaitalus, pakelti degtinės 
teto dėstytojų su pačiu rėk- kajnas_ to, už girtuoklia- 
torium prof. J. Kubilium vjmą viešose vietose, ypač 
priešaky. Išleistas net atski-. darbo metu, bausti didesnė- 
ras leidinys apie Vilnį. Toli , mįs piniginėmis baudomis, 
esantiems tie Vilnies nuopel-1
nai atrodo daug didesni, ne- Į Valdinį prekyba bejėgė 
gu iš tikrųjų yra. • prekįmi>

j Turgai su jų produktais 
į okup. Lietuvoje turi didžiu
lį vaidmenį, — pripažįsta A 
Kadžiulis Tiesoje (vasario 

J14). Jis atsako į skaitytojo 
A. Palaimos laišką, kuriame 
šis skundžiasi, kad šiuo me 
tu turguose produktai bran 

■gesni ir jų mažiau. Tačiau 
į dienraštis teigia, kad vadi
namasis „kolūkinis turgus“ 
i tebevaidina svarbų vaidme- 
] ni. Jame miesto dirbantieji 
apsirūpina maisto produk- 

! tais. nes... valstybinė preky
ba savo uždavinių neatlie
kanti.

Dėl to, teigiama, turguo
se galima nusipirkti geres
nių kiaušinių, kaip miesto 
krautuvėse, turguose įmano
ma nusipiikti žąsų, kalaku
tų. vyšnių, grybų, miško uo- 
gių, prieskoninių daržovių. 
Šeimininkės turguose gali 
gauti šviežios, nešaldytos a- 
vienos, skilandžio, lašinių. 
Kaikurie turgai pagarsėjo, 
pav., Kėdainiuose — agur 
kais, Vilniaus krašte —ver
bomis ir kaimiška kondite
rija.

Okup. Lietuvos miestuose 
lėtai vystosi parduotuvių 
tinklas. Kodėl? Štai, Lietu
vos soduose užauga daug 
vaisių, tačiau dalis derliaus 
žūna. nes... nėra kam jo su 
pirkti ir sandėliuoti, o žiemą 
gyventojai neturi savų obuo
lių ir verčiami pirkti bran 
gius importuotus obuolius. 
Todėl dabar skatinama pa
galvoti apie vaisių konser
vavimą, uogienių bei sulčių 
gamybą pačiuose ūkiuose 
Dar įdomiau, kad toje pa 
čioje Tiesoje kolūkiečiai 
skatinami atidaryti miestuo-

Puolė Balfą

„Tiesa“ keliuose nume
riuose puolė Balfą dėl jo tei
kiamos pagalbos vargstan
tiems net Lietuvoje. Balfas 
esąs Amerikos imperializmo 
talkininkas. „Tiesa“ gąsdi
nimais tikisi užkirsti tai pa
galbai kelią.

Daug triukšmo be reikalo

Kiek prirašyta ir prikal
bėta „iškeliant“ kandidatus 
i Sovietų Sąjungos tarybą. 
Tokie rinkimai paskirti vi
soj Sovietijoj. tai, nori ar ne
nori, jie turi būti ir Lietu
voj. Tai ir kelia „sumą“, 
"keldami“ kandidatus į rin
kimų komisiją, o vėliau dar 
daugiau bus kalbama ir ra
šoma „keliant“ kandidatus 
į taryba. O jų bus tiek, kiek 
reikia išrinkti. Rinkimai bus 
birželio 14 d.

Šūkiai Gegužės pirmosios 

proga

1 iesoj paskelbti 57 šūkiai. 
Jų pirmasis: „Tegyvuoja 
Gegužės Pirmoji — prieš 
militarizmą, už taiką, demo
kratiją ir socializmą kovo
jančių darbo žmonių tarp
tautinio solidarumo diena“ 
ir paskutinis: „Su marksiz
mo - leninizmo vėliava, Ko
munistų partijos vadovauja
mi — pirmyn Lenino keliu 
į komunizmą!“

Šitie poteriai privalomi 
visoje Sovietijoje, Ir tik tie, 
o ne kitokie. Jau vien tas 
faktas liudija, kokia ten de
mokratija

Lenino tragedija
Rašo ŽMOGUS

(Tęsinys)

Proletriato diktatūra, anot Lenino, esanti aukštesnio

* n*kalbant apie kitus krašto gyventojus, neturi priemonių Į T1 Iena ___ _.... , . • • , • - A j • . - x ’ Barono eilersciai musųpareikšti savo laisvam pasirinkimui. Gudins intrigantas, < £—ern< 
kaip koks Pilypas iš kanapių, gali užgrobti valdžią ir ją !

prie ežero, Aloyzo 
ma-

Nijolės Vedegytės- 
t Palubinskienės iliustracijos, 

piktnaudoti gana ilgą laiką teroro priemonėmis. Taip pat į 40 psl.. kaina $3.00.
nėra to, kas demokratiniuose kraštuose vadinama „check _. . . .. . . . . ..

. , . . , , , . Rimai ir Nerimai, v aiz-and balance “. pusiausvyra tarp vykdomosios valdžios,: . no
, . x x 1 -j-- - -ii x • t • ’ ganto, 00 psl. Kaina $2.00.1 įstatymų leidžiamos ir nepriklausomo teismo. Jeigu iki,
proletariato diktatūros įvedimo yra bolševiko prievolė i Tiesiant kebą Lietuvos
kritikuoti ir visaip šmeižti esamą vyriausybę bei santvar- nePrik.ausom>bei, Vaizgan- 

■ to straipsniai, 40 psi.. Kai-

Lietuvos Vyčio pėdsakais,
i Juozo Strolios 1940-1945 m. 
' atsiminimai, 176 psl., kai
na $2.00.

Kultūrinės gairės pasako
se, II knyga, parašė Vytau
tas Bagdana vičius, 357 psl., 
kaina $5.00.

Rezistencija, romanas,

laipsnio demokratija, ir jis apie tai plačiau paaiškino sa- ką. tai po revoliucijos kiekvieno bolševiko šventa pareiga 
vo kalboje 1919 m. kovo mėn. komunistiniame Trečiojo! (ir asmens savisauga) vra kietai užčiaupti savo snukį ir 
Internacionalo kongrese. Proletariato diktatūra esanti į aklai klausyti bet kokių įsakymų ar įstatymų, 
reikalinga, nes : i

Pagaliau Leninas tikėjo, kad proletariato diktatūra
1. pavergta klasė niekad nepriėjo prie valdžios tai-S Rusijoje padės įsigalėti proletariato diktatūrai kituose

kiu keliu, o tiktai per revoliuciją: I kraštuose, net visame pasaulyje. Savo straipsnyje „Mūsų
2. susirinkimų laisvė yra tuščia frazė, nes turtingi'laik« pagrindinis siekis“ 1918 m. Leninas rašė: “Visa tai

gali naudotis viešais ir privačiais namais, taip pat jie turi i !v-vks- kada P13!?;- “P"“??? !sel“s y?.tarP-
pakankamai laisvo laiko susirinkimams ir jų susirinkimus' 'auune 1 evoliucija; Jis karštligiškai šėke įvykius kituose, 
saugo buržuazinis aparatas bei policija, ir :įkrėstuose ir vaikiška, džiaugėsi streikais bei. sukilimais

Neramumai Vokietijoje 1918 m. pabaigoje ir 1919 m. pra-, paraše R. Spalis, 429 psl.,
3. darbininkai neturi spaudos, spauda yra turtingųjų džioje (Kapp laivyno sukilimas, Bavarijos Kurt Eisler kietais viršeliais, kaina — 

rankose. Proletariato diktatūra yra daugumos diktatūra respublika, Berlyno* Liebknecht ir Rose Luxemburg Spar-, $6-00-
prieš mažumą, darbininkų diktatūra prieš kapitalistus ir į tako sukilimas), taip pat 1919 m. pradžioje Vengrijoje: Broliai balti aitvarai, 
dvarininkus. j Belą Kun perversmas sukelia Lenino karštligiškoje vaiz- į Henriko Nagio elrėraščiai,

Tie visi tiys punktai, kaip žinome iš istorijos, neišlai-i duoteje Įrodymą, kad Vokietija ir Vengrija pilnai subren- ■ Prano Gailiaus iliustruoti,
ko jokios kritikos, ir Lenino argumentai sugriūva.

Daugelyje kraštų socialistai paėmė valdžią taikiu ke
liu. be pavojingų operacijų ir gimdymo skausmų, be azia- 
tiškos revoliucijos. Rusijoje diktatūra pasiliko, nors kapi
talistų ten seniai nėra. ir ta diktatūra išsigimė į vieno ar 
kelių asmenų diktatūrą prieš aiškią daugumą. Susirinki
mų ir spaudos bei rinkimų laisvė nėra tušti žodžiai, o aiš
kiai žinomi faktai, bet tų laisvįų nėra Sovietų Sąjungoje 
ir jos pavergtuose kraštuose.

72 didelio formato puslapiai, 
j puošniai išleista knyga, kai- 

Tų kraštų revoliucijoms padėti jisai organizuoja 1919! na
metų kovo 2 d. Kominterną (Trečiąjį Komunistinį Inter- Varpas nr. 9. 220 psl. rašo 
nacionaląp kurio atidaryme dalyvauja 35 atsitiktinai su- per 20 autorių, šis žurnalo

dusios revoliucijai.

se savo krautuves ar maisto 
paviljonus. Tai būtų patogu 
gyventojams (nepriduria- 
ma. kad jie negauna pakan
kamai prekių miestų krau
tuvėse). (E)

Muziejų lankytojai

Muziejų lankytojų skai
čius okup. Lietuvoje yra ne
vienodas paskirais metais ir 
nevienodas gyventojų dėme
sys muziejų rūšims. Pernai, 
teigia Tiesa (kovo 8), mu
ziejus aplankė 11 proc. dau
giau lankytoji}, negu jų bu
vo 1968 m. Gyventojai dau
giausia domėjosi Vilniaus 
dailės muziejumi. Jį 1969 
m. aplankė 612.627 žmonės. 
Uoliau seka istorijos - etno
grafijos muziejus, turėjęs 
397,000 lankytojų ir Kauno 
dailės muziejus — 370,000. 
Trakų istorijos muziejų ap
lankė 212,000 žmonių, Kau
no devinto forto muziejų— 
223,000 svečių (jų tarpe ne
maža atvykusių iš kitur, nes 
juos specialiai ten gabena 
inturistas), per 40.000 žmo

numeris yatingai Įdomus, jo 
kaina $2.50.

Po Dievo antspaudais,
kraštų, Vokietijos ir Vengrijos, sukilimus, nors tie suki-j Vytauto Didžiojo godos. Le- 
limai jau seniai buvo nuslopinti. Pasaulinės revoliucijos I orai d o Andriekaus eilėraš- 
propaganda jam buvo reikalinga nukreipti žmonių dėme- čiai, dail. Telesforo Valiaus 
siui nuo vidaus sunkumų. iliustruoti, 106 psl., kaina

I $3.00.
Dar daugiau. Kadangi tarp Vakarų Europos prole-1 Tau, 

tariato ir Rusijos stovi Lenkija, tai Leninas nusprendžia berto 
ją sunaikinti. 1920 m. pradžioje jis pasiunčia tris armijas 
Lenkijon, kurių vienai vadovavo Tuchačevskis. antrai Ja- 
gorovas su politruku Stalinu, trečiai Budiony. Slaptai su
daroma komunistinė Lenkijos vyriausybė, čekistui dvari
ninkui Feliksui Dzeržinskiui vadovaujant. 1920 m. rug
piūčio 17 d. prie Varšuvos Lenino armijos gauna tokį 
smūgį, kad pabėga viską palikusios.

gaudyti žmonės, daugiausia užsilikę kitų kraštų karo be
laisviai, be jokių įgaliojimų ir ryšių su savo kraštais. Le
ninas sako kalbas ir rašo straipsnius, sveikindamas tų;

nių domėjosi Anykščių mu
ziejumi. (E)

Popieriuje visko yra,

o tikrovėje visko trūksta

Lenino 100-jo gimtadie
nio sukakties proga skelbia
mi sovietinės tvarkos laimė
jimai. štai ir Tiesoj paskelb
ta, kad 1950 metais Lietu
voje traktorių buvo 6.837. 
o 1969 m. jau vien žemės ū- 
kyje jų buvę 55,285; pieno 
iš vienos karvės primelžta 
1950 m. — 1,532 kg., o 1969 
m. — 3.053, mėsos gamyba 
buvusi 1950 m. šimtui hek
tarų 51 centneris, o 1969 m.
— 146; pieno 1950 m.—228, 
o 1969 m. — 706 centneriai.

žodžiu, skaičiais popie
riuje visko daug daugiau.
Reikia manyti, kad tokius 
pat skaičius skelbia ir visai 
Sovietų Sąjungai. Jeigu tie 
skaięiai būtu tikri, tai Sov.
Sąjungoj turėtų būti įvairių
terau^laug em2stoS’ dalykų Iio revoliucij°s- 0 šiW ,aik4 technika tą pasaulį labai suma- viršeliais $2.55, kietais vir-

Tas pralaimėjįmas nieko neišmokė Lenino. Jis vis 
dar ir toliau svajojo apie pasaulio revoliuciją. Savo strp. 
„Komunizmo vaikystės liga“ 1920 m. Leninas aiškina, 
kad kompromisinis sugyvenimas su kitais kraštais patei
sinamas tik tol, kol negalima jų sunaikinti. Taktika gali 
ir turi keistis pagal laiko reikalavimus, bet tikslas visada 
palieka tas pat: pasaulio revoliucija. „Revoliucijos menas 
yra kompromisų menas“, anot Lenino.

ji kasmet turi įsivežti iš už
sienio.

sesute. Prano Lem- 
gy venimas, kūryba, 

prisiminimai, 26!’ psl.. iliust
ruota, kaina minkštais vir
šeliais $3. kietais — $4.

Šeštoji pradalgė, literatū
ros metraštis, rašo 17 auto- 
rių, 400 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.15. kietais $3.75

A. Giedriaus 15 
apsakymų. 204 psl., kaina 
minkštais viršeliais $2.50, 
kietais — $3.75.

Gatvės berniuko nuotykiai
—R. Spalio apysaka jauni
mui ir senimui, II laida, 527 
psl., kaina $4.

Atsitiktiniai susitikimai,
Kazimiero Barėno 14 įdo
mių apsakymų, 216 psl., kai
na $2.50.

Milfordo gatvės elegijos,
kad Keleivio administraci

Smilgos,

Pasikalbėjime su amerikiečiu Raymond Robins, jau 
sėdėdamas Kremliuje, Leninas pareiškė, kad bolševikų 
valdžia nuvers amerikiečių valdžią, nes ji esanti... demo
kratiškesnė. Tą pat Lenino posakį, tik kitais žodžiais, pa-
kartojo Chruščiovas Amerikoje, kai jis nuoširdžiai paša- ,. susidomžjimą sukaęs 
kė, jog "mes jus palaidosime", žmonės tei palaike juoku,, poeto Jon6 Ais~0 stl.a;psnlų 
bet neturėtų užmiršti, kad bolševikai visada siekė pašau- rinkinys. Kaina minkštais

žino.
(Bus daugiau)

šeliais — $3.75.
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rimus, kad jie. atsidėkoda 
mi už gerą širdį, atiduotų 
savo balsą už tą kandidatą, 
kurio politika patinga ūki
ninkui. Bet kur gi pasaulyje

"Keistas tas pasauliukas
(Tęsinys)

LIKS TIKTAI ŽIEDAS ji vis dėlto ir iki šiol nėra 
dar panaikinusi seno istaty- 

D. Britanija pati laiko sa- mo. pagal kurį už oro spėji-
•ve didžiuoju demokratijos mą gresia didelė bausmė, net 
dopšiu ir pasigiria tuo, kai mirtis. Dabar, kai radijas ir 
•iškyla reikalas. Bet neabejo- rele vizija po kelis kartus per 
{darni ir mes, pašaliečiai, ran- dieną skelbia oro biuro pa
iką ant širdies prisidėję pri- j teikiamuosius duomenis, tas 
ipažintume, kad ji tikrai to-! įstatymas prisimenamas, lyg 
>kia yra. Ji gi parlamentą; koks senas anekdotas. Jis 
’jauturi nuo 13 amžiaus!1 <al būtų ir nebežinomas, kas 
'Apsuptiems visokių neribo-'čia tuos senus dalykus besi
mų ar mažai teribotų monar- stengs išknisti ir minėti, jei
■chijų, mums, patiems dar 
ipripratusiems prie kietos

ne Britanijos salų oras. O jis 

apgaulingas. Jis nuolat kei-

ąankos valdžios, kažkas nuo- čiasi. Oro biuras išprana-
įstabu

Tegu ta parlamentarinė 
^demokratija ir nėra visada

sauja, kad diena bus graži, 

po pusryčių išsisklaidys visi 

debesėliai, ir saulė žeme ri-

jbuvusi šimtaprocentiškai i-;dinės. Bet po pusryčių žiūri 
ideali, tegu ir dabar kokios i dangų, o ten pro debesis 
'nors Comvalio grafijos ūki- nematyti jokio pragiedrulio, 
ninkas dar tebėra Įpratęs ir apie priešpiečius tiesiog 

pasiunta lyti. ir tada be ke
purės ir be lietpalčio išėjusi į

i!rinkimų dieną vežtis i mies
tą ar miestelį su savim ir 
samdinius ir pirkti jiems gė-; žmogų, žinoma, apima pyk

tis. Štai tau oro pranašai! 
Tegu juos velniai nusineša 
į pragarą! Tada, matyt, įsta
tymais besidomįs pilietis, 
suirzęs visas, o gal dar per-

Birželio 5 d. Los Angeles mieste prasidės aktorės Sharon Tate ir kitų keturių asmenų nužudy
mu kaltinamųjų asmenų byla. Viršuje kairėj aktorė Sharon Tate, apačioje pablūdėlių sektos va
das Charles Manson, o greta visos jo sukvailin tos pasekėjos, kurios jo įtaigojamos atliko daug 
sunkių kriminalinių nusikaltimų.. Manson skel bęs, kad žudydamas darąs gera, nes tuo būdu jis 
savo aukoms suteikiąs išganymą — laimingą po mirtinį gyvenimą. Jie vartojo narkotikus.nėra iš viso jokių suktybių? j šlapęs ir bečiaudįs, ir su-

— Labas rytas, tėve!
— Žinai, Maiki. kad rytas 

nėra labas. Va, šventas Jur
gis jau praėjo, o bezdalai 
dar neišsprogę.

— Ką čia tėvas šneki?
— Šneku, kad šįmet pava

saris vėlyvas. Lietuvoje šiuo 
metu bezdalai būdavo jau 
išsprogę, ir žmonės jau reng
davo mojavas. Jes, padaly
davo kur nors klojime ar 
svirne altorėlį, apkaišydavo 
Panelės Švenčiausios abroz- 
dą žydinčiais bezdalais ir 
suklaupę giedodavo: ”Kas 
nor panai Marijai slūžyt ir 
jos asablyvu mylasnyku būt“ 

— Matau, kad tėvas kal
bi apie žydinčias alyvas, ku
rias seniau žmonės vadinda
vo ”bezdais“.

— Ar tai dabar jau kitaip 
vadina? Juk tai lietuviškas 
žodis, ar ne?

— Nelabai lietuviškas, tė
ve. Jis yra paskolintas iš len
kų kalbos ir sulietuvintas, 
jei taip galima išsireikšti.

— O kaip lenkai sako?
— Jie sako bez. Lietuviai 

prikabino galūnę -das, ir 
taip pasidarė bezdas, tik jau 
ne lietuviškas ”bezdalas“.

— Nu. jeigu tai yra len
kiškas žodis, tai turėtume jį 
išpašolvonyt iš mūsų kalbos. 
Juk mes galim tą dailų bušį 
vadinti lietuviškai, bezdo 
mums nereikia.

— Bet ar tėvas žinai, kaip 
bezdas vadinasi lietuviškai?

— Aš, Maiki. nežinau, a- 
le tu turėtum žinoti.

— Nežinau, tėve, ir aš. 
Kaip rodos, mūsų kalboje 
nėra tam krūmui tinkamo 
pavadinimo.

— Nu, o tavo knyga nepa
sako, kaip lietuviškai vadi
nasi bezdas?

— Bezdą, tėve, lietuviš
kai kartais vadiname gut- 
karkliais ir alyvom. Sako: 
“Alyvos žydi“. Bet tai neti
kęs pavadinimas, nes alyva 
yra augalinis riebalas, iš
spaustas iš alyvų uogų ir 
vartojamas maistui. Kaiku
rie lietuviai alyvos vardu va

dei to, kad trūksta tinkamų 
vardų.

— Tai kas čia kaltas?
— Nežinau, tėve. ar čia 

galima ką nors kaltinti. Fak
tas yra toks. kad mes savo 
kalboje dar neturime pakan
kamai žodžių visiems daly
kams pavadinti. Skoliname

Kur tik gyvena žmonės, ten 
tarp baltų avių būna ir juo
dų.

Šiaip Britanija yra pažan
gus ir demokratiškas kraš
tas. Kas iš to, jei prieš ke
liasdešimt metų kepalėlį 
duonos pavogęs žmogus ga-

rado, kad 
šams gali 
bausmė.

Oro spėjikai čia tiesiog 
nekalti, jei kaltais pameluo
ja. Tų Britanijos salų oro

tokiems prana- 
būti pritaikyta

flirtas visada galėjo baigtis 
byla.

tiesiog neįmanoma atspėti, Prisakęs daug gražių kal- 
toks jis apgaulingas ir klas- i bų, parlamentas trečiuoju

lų labai nedaug tebūna, bet nusistatymas, nes jis ir įžei- kos“. Čia juk anekdotiškasis

Įėjo supūti kalėjime ar bū- ringas. O jeigu koks pakan-! skaitymu priėmė įstatymą, 
ti pakaitas! Svarbu, kad da- karnai pinigais apsipylęs pi- j kuris panaikina teisę kelti

dina ir mašinų tepalą. Tai į klestėti. Tėvas pats sakai, 
yra taip pat klaida, ir taip Į kad kunigų išmokyti lietu- 
pat paskolinta iš lenkų, ku- viai giedojo “kas nor panai

džiamas komunistinei vy
riausybei ir smarkiai suma
žins atostogininkų skaičių, 
bet nieko nepadarysi. O kai 
Čekoslovakija buvo užimta, 
ar ne prez. Tito pradėjo stip
riu ir piktu balsu šaukti, kad 
taip negalima? Taip, jis. Ar 
ir dabar tik ne Tito savo kal
bose nuolat kelia mintį, kad 
reikia ginkluotis, nes prie
šas vis ieško priekabių ir ga
li pulti? Taigi, jis.

Tai jeigu taip kalbi, esi 
kapitalistas, čekoslovakams 
rėra ko tau vežti pinigus!

lietis ir sugalvotų pasinau-! bylą, kai išyra sužadėtuvės, 
doti anuo senu įstatymu ir' jeigu, aišku, nebuvo jau pri- 
iškeltų oro biurui bylą, gal• gyventa vaikų, čia jau kita 
ir nieko nelaimėtų, bet vis istorija.
tik pagaišintų teismą. - I Bet parlamentas, tur būt,

Britai turi dar vieną seną! ar ne daugiau ir kalbėjo ne 
čiu. Jeigu jis pastumtų ak- įstatymą, kurį dabar parla tiek apie sulaužyto pažado 
meni i ii metusi demonstran- į mentas ėmė ir panaikino, i vesti įstatymą, kiek apie žie- 
tą, jeigu, dar blogiau, tas ’ "Ligi šiol berniukas galėjo' dą. Ką daryti su žiedu, Vai 
pastarasis demonstrantas su-Į vedžiotis mergaitę, sakytis išyra sužiedotuvės? Pagal
griūtų ir nusiskeltu dantuką, ar net nesisakyti, kad ją ves,11917 m. įstatymą, kai išyra Jeigu tokio vardo nesugal- 
olialia. kas tada būtu! Ak- duoti ar neduoti sužiedotu-,sužiedotuvės, tai žiedas turi 
meniu gavęs policininkas, vių žiedą, bet jei jis apsi- būti grąžintas jį davusiam 
naprastai nehikomas nu- i spręstų baigti draugystę ir• vaikinui. Parlamentas pasi- 
=-kriaustuoju. o dėl smarkaus! eiti savo keliais, tai galėjo darė išvadą, kad dabar vis 
napurtymo demonstranto j atsidurti teisme. Mergaitė dėlto yra dvidešimtasis am- 
spauda ne kartą vra kėlusi i galėjo iškelti berniukui by-. žius, ir tegu mergina pasilie- 

■ riukšmą, ir skundai tokiais' lą, kad jis sulaužęs pažadą ka atminimui tos buvusios 
atvejais pasiekia ne tik už i vesti, ir teismas galėjo pri-, draugystės bent žiedą. Kai- 
nolici jos veiksmus atsakingą j pažinti, kad jis yra nusižen-' kas parlamentarų suabejojo, 
vidaus reikalų ministeriją, gęs, dėl to turi mokėti tam ar čia reikia tą žiedą įrašyti, 
bet ir parlamentą. ; tikrą sumą nuskriausta jai. įstatymam nes doras vyras

Taip, Britanija pažangus Sakysite, kad dabar jau ne-j nenorės jo reikalauti, o dora. 
kraštas. Bet pasirodo, kad be tie laikai. Tiesa, tokių by-i moteris nenorės pasilikti. ‘ 

į Bet jeigu ji nenorės pasilik-
[ Į ti, ta buvusi sužadėtinė, tai

. ■ — - ; ■ — .—■ ■— ---- Į galės įmesti į upę. O jeigu

kuri nors mergina sugalvos

bar dažnu atveju demonst
rantai gali akmenimis ap
daužyti ir sužeisti policinin-

is svetimų kalbų lr padaro-, pOncįnįnkas, net ir
me klaidų. Masinu tepalą j pykčio apimtas, negali nau- 
sumaisius su valgomąja alyT dotig nei akmeniu, „ei kumš- 
va, ir tos pačios alyvos var
du vadiname žydintį krūmą, 

kurį vadinam ir bezdu.

— Bet kaip tas galėtų bū
ti, Maiki? Juk mes sakom, 
kad mūsų kalba yra seniau
sia ir gražiausia, tai kode’ 
jai trūksta žodžių?

— Tėve, lietuvių kalba y- 
ra įdomi ir graži, ir svetimi 
kalbininkai, filologai, rim
tai ją tyrinėja; bet tai ne
reiškia, kad ji būtų be trū
kumų. Turbūt, nėra tokios 
kalbos, kuri būtų be trūku
mų. Ne tik nėra. bet ir nega 
li būt, nes žmonija nuola‘ 
progresuoja. Mokslininką’’ 
išranda vis naujų dalykų, ii 
jiems duodami pavadinimai 
kuriu pirma nebuvo. Pavyz
džiui. Vietname dabar Ame
rikos aviacija vartoja napal 
mu vadinamą medžiagą. € 
kas vra napalmas? Prieš ka
rą niekas tokio žodžio ne 
girdėjo. Ir jo nerasi jokiame 
prieš karą išėjusiame žody 
ne. Bet atsirado naujas daik 
tas, ir kartu atsirado nauja; 
žodis. Taip auga žmonii 
kalbos, tėve.

— Olrait, Maiki, jeigi 
kalbos taip lengvai auga, ta 
išvirozyk, kodėl mūsų kalbi 
nei kiek neauga? Dar netu 
rim savo žodžio bezdui pa 
vadinti.

— Auga, tėve, ir mūši 
kalba. Tik seniau jai nebu 
vo gerų sąlygų. Per ilgus me
tus Lietuvos bajorai kalbėję 
lenkiškai, kunigaikščiai v.V’ 
tojo gudų kalbą, o lietuviv 
kalba buvo paniekinta. Lie
tuviškai kalbėjo tik baudžia
vos prislėgta liaudis. Tokio
se sąlygose kalba negalėjo

Kalba pradėjo kilti šuoliais ”bezdams“. Kad ir kaip bū- 
aukštyn.

— Ale nepriklausomos būtų netikęs, nes alyvmedis 
sietuvos ir vėl neturim. Mai- duoda vertingų uogų. o bez- 
.<i! Tai kaip bus dabar? ; das — tik kvepiančių žiedų.

— Kaip bus, tėve. aš ne- Botanika jį vadina ”syringa' dėtingus atvejus. Tegu žie

dažnai susižadėti, kad turė
tų, tai vistik sugretinimas tų visa žiedu kolekciją? Al

ne ciniškai tai atrodys? Vis

žinau. Bet aš žinau, kaip y-; vulgaris“. Be to, tikrasis a- 
a — žinau, kad lietuvių kai- lyvmedis yra nedidelis krū- 
?a Lietuvoje šiandien turi mošnis ir žaliuoja apskritus
geresnes sąlygas, negu Ame- 
•ikoje.

metus, o vadinamas bezdas 
auga iki 20 pėdų ir žiemai

— Ar tu rokuoji, kad ir• nusilapoja. Taigi, anot rusų 
bezdui bus surastas lietu-1 posakio — Fedot, da ne tot.
viskas vardas?

— Gali būti, tėve. Bet tai
lėtai p jau svarbus dalykas. 
Žiūrėk, anglų kalba kokia

— O iš kur tu išmokai rus- 
kai?

— Tėve, aš studijuoju vi
sokias kalbas. Jeigu būtų

urtinga, o bezdui angliško progos, mokyčiausi ir čigo
lavadinimo neturi.

— Jes, Maiki. Jie sako:
lailek.

niškai.
— Tokį brudą?

— Žinau, žinau, tėve. Jie ■ das, tėve. čigonų kalba

dėlto rutarta, kad įstatymas!

ne mašinų tepala vadina 
”oliwa“. Dar juokingiau, tė
ve. kai rusai tokį tepalą va
dina “sviestu“. Sako; “mas-

Marijai služyti ir jos asab
lyvu mylasnyku būti“. Tik 
revoliucijai sugriovus tą 
tvarką ir atsistojus nepri-

•ako “lailek“, o rašo “!i- 
lac“. Bet tai ne jų kalbos 
terminas, tėve. Ir tai nėra 
oaties augalo vardas, bet jo 
žiedų spalvos pavadinimas, 
reiškia: rausvai melsvas. 
Botanika šį augalą skiria Į 
svringų grane, kuriai pri
klauso anie 30 įvairių syrin- 
gų. įskaitant ir alyvmedį. 
Gali būt. kad iš to vra išves

to“. Tok3 jovalas gaunasi klausomai Lietuvai, mūsų tas alyvų vaidas ir musų

vojo Husakas vienas, tai 
jam galėjo padėti ir brolis 
Brežnevas.

O čekoslovakams siūloma 
važiuoti atostogų į saulėtąją 
Bulgariją, kuri padėjo Sov. 
Sąjungai užimti Čekoslova
kiją.

PUŠKINAS SKAITO 

LENINĄ

Leniniana Sov. Sąjungoj 
yra pasiekusi visokių kraš
tutinumų ir ne vien tuo, kad 
jo sukakties proga leidžiami 
tokie veikalai, kaip “Leni
nas ir šiuolaikinės statisti-

nacionalistinis lenkas nie
kuo nebūdavo atsilikęs nuo 
sovietinių išradėjų. Juk bū
davo sakoma, kad, jei len
kas rašys apie dramblį, tai 
jo straipsnis būtinai bus pa
vadintas: “Dramblys ir Len
kija“. nors Lenkijoje, kaip 
žinia, nebuvo ir nėra dramb
lių.

Be abejo, juokingas daž
nai atrodo ir tas Lenino kai- 
šiojimas kiekviena proga. 
Pati sovietinė spauda irgi 
vienu kitu atveju yra paro
džiusi dantis dėl šventojo 
Lenino piktnaudojimo. Bet 
atrodo, kad leniniškoji ne
sąmonė bene geriausiai nu
sakoma kaikuriuose anekdo
tuose. Štai Maskvoje pasa
kojama apie sumanymą pa
statyti paminklą poetui Puš
kinui. Paskelbtas konkursas, 
ir pirmąją vietą laimėjo pro
jektas. kuriame pavaizduo
tas Leninas. Antroji vieta 
atiteko skulptūrai, kur Le
ninas skaito Puškino eilėraš
čius, o trečioji — kur Puški
nas skaito Lenino raštus, 
nors Puškinas mirė per ke
liasdešimt metų prieš Leni
no gimimą.

Jonas Gvardijonas

das pasilieka merginai, 
viskas!

KAPITALISTINE

JUGOSLAVIJA

Politika irgi turi keisty 
bių, ne tik kasdieninio gyve-i 
nimo aplinka. Tos keistybės, 
žinoma, būna kuo nors pa
grįstos.

štai Čekoslovakija pa
skelbė potvarkį, kuriuo la

— Jokia kalba nėra bra-į bai suvaržomos galimybės

mums gali būti net ir gimi
ninga.

— Ar tu pasiutai?
— Nenusigąsk, tėve. Tu- 

įėtum žinoti,, kad indoeuro
piečių kalbos priklauso vie

negali gilintis i atskirus su-: v — * • . • x *

JAU BAIGIAMAS IŠPARDUOTI

“KELEIVIO“ 1 9 7 0 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasy* Michelsonas

Kalendoriau* kaina $1.00

išvažiuoti atostogų i kapita- . ....... .

listinius kraštus. Pats toks Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebe- 
suvaržvmas neatrodvtu keis- į gavo. todėl nesivėlin kitę šiemet jį užsisakyti.

Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 
adresu:

KELEIVIS 

636 Broadvray 

So. Boston, Mas*. 02127

tas. jeigu i kapitalistiniu 
kraštu saraša nebūtu iskai- 
tvta ir Jugoslaviįa. Nuo ka
da gi Jugoslaviia pasidarė

nai kalbų šeimai, kuriai pri- vėl kapitalistinis kraštas, 

klausom mes ir klajokliai či-'iei ten tebesėdi visos val- 
gonai. ' d'/ios viršūnėle komunistinis

— Tfu ant čigonų ir tfu diktatorius Tito? 
ant tavęs. Gudbai... ' Tegu Jugoslavijai ir skau

dus toksai Čekoslovakijos'
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KOVOTOJŲ GIESMĖ

Kas vargo retežį nedrįsta numesti.
Tas laisvas niekuomet nebus;
Kas duodas, lyg jautis, papiauti nuvesti, — 
Aršiausias neprietelis mūs.

Mes trokštame laisves, už laisvę kovojam. 
Ui laisvę žmonijos visos...
Negailime* nieko ir viską aukojam 
Laimėt ar negrįžt ii kovos.

Ramumo neranda nuožmieji skriaudikai, 
Jie bijo, jie dreba priei mus. 
j laimę gi, broliai! šalin apgavikai,
Vedą į klaidingus kelius!

KUMEČIO DAINA

Trauk, bėruti, trauk greičiau, —
Poną einant pamačiau.
Jis ir vėl mane rugos,
Neišvaręs nė vagos.

Kiek jam pridariau vagų!
Gal tiek pat, kiek man vargų!
Trauk, bėruti, trauk greičiau!
Ponui rūmus pastačiau.

Trauk, bėruti, o pačiam 
Reikia dirbti alkanam:
Duonos kąsnio neturiu,
Nors ariu, ariu, ariu...

(Tokio turinio poezija buvo rašoma anais caro prie
spaudos laikais darbininkijos revoliucinei nuotaikai 
kelti ir ypač skelbiama Gegužės Pirmosios proga. 
Poetas J. Janonis buvo vienas jos ryškiųjų atstovų).

Geriausia medicina - 
klausyti ir padėti

ŠŠR: i ./Ji. .j S'J"';’«
;.- į?-

įį \ ; Į

fe;

Viršuje sovietu, apačioje Britanijos lėktuvnešis, susitikę 
Viduržem-o jūroje. Pastaruoju metu vis daugiau sovie
tu povandeniniu ir kitokiu laivu veržiasi į Viduržemio 
jūrą. Juos labai budriai seka vakariečių lėktuvai ir įvai
rios radaro priemonės.

1 Laueine

SUNKU LIETUVOJE 
MADINGAI DĖVĖTI

Advokatė dr. M. šveikauskieaė sutiko atsa
ku ti į Keleivio skaitytojų klausimus teises 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir S.1 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje

Birutė Pukelevičiūtė, —
rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Jurgis Gliaudą, LIEPS" 
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas,

Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio ! 304 pusi., kaina $4.00.
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesios &>*«• 
adresu:

Pi. M. Šveikauskas, Attornev ai Law.
Co-operative Bank i’laza 
lbo4 Centre Street 
Boston, Ma«s.

Alė Rūta, VIENIŠI PA- 
SAULIAI, romanas, 265 psl. 
kaina $3.50.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas,
365 psl., kaina $5.

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina $3.50.

’ pinti pats savo paties išlai-J Aloyzas Baronas. PAVA- 
> kymu. Ias išeis jam Į gerą. SARIO LIETUS, 261 psl.,

Klausimas

Mano vvias turi savo biz- Jo tėvas, matyti, netekęs
— jis parduoda baldus kantrybės, pasakė, kad pa- 
reikmenis kirpykloms, sodinsiąs vaiką į kalėjimą, 

Turime du sūnus: vienas 20 į ir dabar nenori "išsižadėti 
metų, kitas 18 metų. Kė vie- savo žodžio. Galiu Tamstą 
ras iš vaikų nenori su tėvu; užtikrinti, kad. jei Tamstos 
dirbti. Jie nenori iš viso dirb-! sūnus ir sudavė tėvui, bet 
ti. Jaunesnvsis pernai baigė i neturi vadinamo "criminal 
high sehool ir dirba garaže record“. tėvo prašymo paso-
(gasolire station). Jis uždir
ba apie 40 dol. per savaitę, 
nes dirba trumpas valandas 
ir tik tada, kada nori. Vyres
nysis sūnus visai nedirba: 
vis sruli art sofos ir skaito 

' visokias kvailas knygas. Tė-

dir.ti ji i kalėjimą neužteks. 
Jei vaikas anksčiau niekam 
nieko blogo nėra padaręs, 
t. y. nieko teisiniai blogo. — 
io resodins j/kalėjimą. Ži
noma. Tamstos vyras ji bu? 
apkaltinęs vadinamuoju ”as- 
ault and batterv“. TačiauKokie bus ryškiausi 1971 !vas kalbino padėti dirbti, . , ..

e i rs iau vienu metu buvo teisėjas vargiai norės kis-
meią madų b uozai. J^|svtikęs bet, kai tėvas jam tis“ j šeimoje Įvykusius ne- 
Aiad&,ma&, Kuim buvo parų- nusikirpti plaukus, jis susipratimus. Jis gali vaiką 

manų specialistams, is ’ S išbarti, ir tai vaikui nepa-visai pasiuto. Sako, aš nesi-Išbarti, ir tai vaikui nepa- 
.ainų so v ie«..mų ie>pubimų -u p]auku nes aš esu kenks, bet tuo reikalas ir

i muzikas ir man įdomi tik užsibaigs. Nei ilgi plaukai,
i Vilnių. Tie -pemato iririuz.ka j., tiesa, gkambina .,ei grojimas gitara Tamstos 
oanmmkai buvo atvykę net . ?u muzika vaiko nepadaro ”knmma-

Giuzijos — ibilisi. Kiši-'

i

i -i1
iniovo, Jerevano Armėnijo-;. \
; je. Minsko ir kitu vietų. Rū- PV . "“"tT i- ■
i jesus - kad td ypač mo- . N«m.’e ^andaia, ,r
i .j - „ ! barriai. As stengiuosi tėvą,teru, mados neatsiliktu nuo . _ , m .• i •! • • - . .i;.. 1 ir sunu taikyti, kai esu na-genausių pasaulio pavyz- . T> . • ’ .. ,1 mie. Praeitą savaitę buvau 

! išvažiavusi savo motinos ap-

ir išdykusiais draugais nie- ’istu“. Jis vra nesusitupėjęs
(confused) berriukas, kaip 
milionai jo generacijos jau
ni žmonių. Reikia neužmirš
ai. kad yra daug gerų inten
cijų ir aspiracijų jaunu žmo
nių. Turbūt, tokių dabar y-

Vis dėito ir Tiesa pripa- lankyti, ir mano vyras taip į ra daugiau, negu kitais lai- 
Su žįsta, kad šių dienų Lietuvo-’ susibarė su sūnum, kad pra-! kais ių būdavo. Reikia ture-I • . • _ • _  i........... ~ 1_ I _ • •__ i____________ x__i su iais milžiniškos kartrv-

F
ĮCToiv, mina., su uuk.iiua Won; je, net ir su genausiais no-isiuėjo tikros muštynės. Kas

Cfaoo Mi. i a. .->.i/ou-s;s Korėjos11 ais, "moterims sunku viską jas pradėjo. nežinia. Tik ži-į^sjr perdaug rimtai 
kūdikis, kari amerik-enui įsūni- madose suderinti, sunku dai-! nau> kacj mano vyras nubė-, reimti“. Kaip anglai s

' iiau atrodyti. Juk reikia su- g0 j teismą ir pasirašė raštą.! ”v°u ta^e it \vith
derinti vadinamuosius mo-j reikaĮaudam3s, kad mūsų į T'3’*1 of salt“, 
terų mados priedus — batu-1 vaikas būtų padėtas Į kalėji-j

. > kus, ranxinukus, pirštines, i mą. Vaikas paliko namus ir* Skaityteju;, Califorrda
eta prie, Tuo tarpu jų ga. man keleįa ka5tų skambino.! Gavau ir perskaičiau

iaiO myba ir prekyba ir gamyba • kai tėvo nebuvo namie. Jis
PO

=ako
ne.

i -
Ir taip. ners jie irI x vI apkrauto g\ venimo

kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

Vincas Ramonus: MIG- 
' OTAS RYTAS. 166pu*l.. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

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

Andrius Valuckas, NE- 
MUh O SŪNŪS. II tomas, 
128 psl , kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY- 
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪEAS. 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50 

Albina*. Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuota? romanas, 224 psl.,
<3 ina $2.50.

Kazvs Almenas, UPE | 
mus, UPĖ Į ŠIAURE, 
•omanas I dalis. 325 psl., II 
lalis 302 psl.. kiekvienos da
lės kaina $3-00.

Alė Rūta. KELIAS J 
KAIRĘ, premijuotas roma
ms iš JAV senosios kartos 
ietuvių gyvenimo, 248 psl., 
raina $3.00-

Vytautas Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILUS,
omanas iš lietuvių emigran- 
ų gyvenimo. 242 psl.. kai
na $2.50

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas
L32 p?!., kaina $3.50. -

Vacv* Kavaliūnas. KAL
VŲ GIESMĖ, premijuotas 
•omanas, 20J psl.. kaina 
5250.

Karys Plačenis, PULKIM 
ANT KELIU..., romanas iš 
kun. St’mzdelio gyvenimo,
I tomas 200 ps.. kaina $2.00
II tomas 160 p?., kaina $2.00

Ju«»zas .Vraiikauskas, ITI-
4AGO UGNIS, premijuotas 
omanas, 265 pusi., kaina 

$2.50.
Alovzas B?rona«: LIEP

n
atsiųstus banke 
cirkuliarus. Laiš 

ke pasakyta, kad į tą banką

Tamsto?įvairiom meuziaginem ge- > jf sklaidyta po įvairias įmo- prašė. ir aš jam daviau ke- 
irybėm, bet...mirsta dvasios’res jr par(juotuves> kiekvie- ]eta dolerių.

daiktelio užsakymo Dabar aš bijai, savo vyro, dedamos* santaupos Vra fe- 
punKtai esą vis kitur . Lie- nes yra didelis karštako-' deralinės

badu. Dėl to v:s didėja savi-, no 
žudybių ir nėr.imu ligų 
skaičius. i

... Argi taip ir turėtu
Tiktai mes patys galime] mo. sąžiningų patarimų oi- Į Aišku?, ne! Milionai žmonių,', 

save išvaduoti iš vienumos i čiuliškos užuojautos. Jis no-: gu]aukusįu gę įr daumau me-
J -e-r ! lrr«J -e« 1^ e «e e «• _

laiškus ir

____  __ valdžios apdraus-
,.n-, Ka K!a.?st!;^r..\s. vlso ima‘ šis. kai supyksta, ir, be to,.tos iki 20,000 doleriu su- 
- • Į noma neatsilikti nuo ge- tun-u didžiausią rūpesti, kad! mos< Kaikurie bankai arba 

glausiu pavyzdžių pašau-. mano vaikas bus padėtas i taupomosios kasos bankai
ir nevilties. Taip jau yra gy- j ri, kad jį kiti išgirstų ir su-: tu> rodos galė£ų daug 7ra.: 
venime. Jaunimas nori ego- piastų jo mintis. Bet jis nuo-Ufau jr įaukiau evventb jei-! 
istiškai džiaugtis gyvenimu.
Tai pilnai suprantama, nes
kada gi džiaugtis gyvenimu, 
jeigu ne jaunystėje?! Jauni 
žmonės dar yra sveiki, pilni 
jėgų. visokių planų, užsimo
jimų, visa ateitis dar prieš 
juos. Suaugusių žmonių gy
venimas yra pilnas darbų, 
visokių Įpareigojimų, rūpės

! !.Vj<
(E)

ią! nusivilia, 
ir randa kokią

Jeigu kartais Igy jie pa
patogesnę negab'nia is kitu reik? auti'

progą ir tinkamesnį klausy
toją. kuriam, regis, jau būtų 
galima išsipasakoti ir juo 
pasitikėti, tai žiūrėk — tas 
artimasis, nustojęs klausyti, 
tuoj pradeda pasakoti savo 
vargus ir rūpesčius, apie sa
vo ligas ir kitas nesėkmes,

čių. Laikas jiems, rodos, nes tie dalykai jam atrodo
dabar taip greitai bėga, kad svarbesni ir artimesni už se-
jie vos spėja viską aptvar- no žmogaus skundą.
kyti, apgalvoti

O kada ateina senatvė, tai

supiastu. Rad!

daugiau. negu 
duodame.

Jeigu iūs nenorite klausv- 
ti arba tik nenoromis kia

mes jiems
VIENGUNGIŲ SALA

ai p
'ama

mokai

jk?lėųmj». Knp tėvas (savings and loan associa- 
taip padaryti savo paties tiems) moka aukštesnius 
vaik’6 aš nesuprantu. . ! nuošimčius, negu kiti ban

dei Tamsta parašysi laik- kaj js atsiusto laiško vra

yra vadi- ( o-a] 
'■'Iria. Tikrai. Ten,^^

: rast v ir iam pasakosi, kad 
! ii? neteisingai parielerė. tai

aišku, kad. jei Tamsta padė- 
i i šia istaisra sumą pinigų.

riaH’ ketvirtadaliai 25-45 me-; vOi;ai 
sote kito žmogaus pasakoji-J tu Vnu vra viengungiai. O' stv?ipsnius
mo, tai kodėl reika^ulate, j £je ’ 1 *' *.........
kad tik anas i”-11

Tai yra šių dienų visuoti
nis dvasinis stovis, dėl ku-

ateina į jų gyvenimą ir vie-į rio kenčia milionai senllį tės? 
numa. Seni žmonės darosi: žmonių, nors jų materialinė 
vieniši, apleisti. Aplinkiniai padėtis ir yra daug geresnė,
žmonės ir net giminės pa
lengva daros jiems svetimi. 
Jie jaučia, kad niekas jų ne-

negu mūsų protėvių. Visokie 
techniški aparatai ir patobu
linimai palengvina materia

supranta, su niekuo negali * linį gyvenimą, bet jie toli
atvirai išsikalbėti, niekas ne
nori sueiti su jais i glaudes
nius santvkius, artimesnius 
ir draugiškesnius rvšius.

Modernaus gyvenimo reiš
kiniai, nauji ivykiai jiems 
darosi vis mažiau supranta
mi, ir vis baisiau i!e jaučia, 
kaip juos semia pilka vienu
ma.

Tokioj padėty žmogus ii

skaitome
vnu vra viengungiai. ~ ’

<urie galų gale ryžtasi 
ju?u .Klausytų’ vesti, iau esti nebejauni. Vi- 

ir jus užjaustu? Jeigu esate j dutinis besituokiančių mo-j . .
kitu kviečiami ir vaišinami, i £eru amžius yra 28, o vyrų I Lunois valstija.
tai kodėl patys, jei vra sąly-Į_ 33 metai. * *|arta ir (rnlimvbps rup-i

Islandietis. paklaustas, ko-i 
dėl neskuba vesti, dažnai] 

i atsako: “Kuriems galams aš 
Klaidinga’vra sėdėti ir Į turiu maitinti svetimo žmo- 

lankti kad štai im^ ir atei?Įgaus dukteriT“ Gal todėl iš 
viena dien? gelbėto ias ange-į Islandijos moterų emigruo
tas ir išvaduos iu? i? vienu-’ ja daugiiau, negu vyrų. 
mos nagi. To rikiai nebus.!

gos ir galimybės, kitam nie 
ko nenasi^ote, kodėl dali
nai patys r.uo kitų traukia-

u« nake’s savo nu='Ma-i] nevirsiiančią 20.000 doleriu 
». ?tp? abudu v’suomeq suma bus federalinės val-

Tamstos

Nelaiminga motina

Ats&kymas

džius apdrausta. Jei tuos pi- 
linus taikvsi dveni« metus 
gausi už juos nuo 6 iki 6.18 
procentu per metus. Nema
nau. kad Tamsta turi pa
grindo manvti. kad ta i«tai- 
^a. kurios laiška ir aolink- TAI IR BEDUGNĖS, pre- 
raščius man prisiuntė!, yra j ^0^ romanas, 279 psl., 

aina $3.90.apgavikai. Beie, kad gau- 
um 6 arba 6.18 mošimčiu. 

■’eikia padėti ne mažiau kaip 
5,000 dolerių.

Kalbos nėra, kad beveik 
visi tėvai, kurie turi nepilna
mečius vaikus (teen-agers), 
dabartiniais taikais turi su
jais vienokių ar kitokių var- Skaitytojui, Cleveland, Ohio
gų. Generacijų spraga (ge-; Nėra iokios prasmės vie- 
neration gap) — sis termi- nam sudaryti testamentą, o 
nas nėra vien tuščiažodžia- kitam __ne. Juk niekas ne- 
vimas. Tačiau aišku, kad žino, kas mirs pirmas: gal 
Tamstos vyras, kuris, neabe- pirmiau mirs tas, kuris bus 
joju, savo vaiką myli ir jam nesudaręs testamento. Jei 
nori tik gero, — nieko neąt- norite sutvarkyti savo reika- 
sieks su tokiais metodais. iUs. patariu abiem nueiti pas 
Manau, kad ir Tamsta be advokatą ir sudaryti atitin* 
reikalo duodi savo vaikui >rMnn,R testamentu*. Be to..
”keleta dolerių“. Tegul pats jūsų advokatas dar gali na-' MINDAUGO NT7ŽUDY- 
užudirba. Kai norės valgvti, tarti sudarvti sutartį viso-i MAS. Juozo Kralikausko 
nebūdamas invalidas, jis ba- kiems netikėtumams paša- premijuotas romanas. 245 
.du nenumirs. Turės pasirū- ]jnti. psl.. kaina $3.

Vytautas Alantas: TARP 
IVIEIV GYVENIMŲ. 462 
usl.. kaina $4.56.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 pst, 
kaina $2.50.

Aloyzas H»rroa«: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kui
ną $ 1.50.

Pranas Nauiolcaitis: U- 
PELIAI NEGRJ2TA J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5 00

Mes patys turime padarvti 
nradžta. tarime nak*? ieško
ti santykiu su ki+ata žmonė
mis. Reikta nattams r 
nuoširdų draurišknm?*.

šeimose, apsupti vaikų ir kuo daumau mes duodame 
vaikaičiu ir įprastoje pašto- daugiau ir gauname. Pa-
vioje aplinkoje. Jie susilauk- dėdami kittarr^. tuo pamu tas cuteiki2mas vyrams, ku- 
davo iš saviškių ir svetimų- padedame ir sau ta^min-j rie išgyvena su viena žmona 
jų ir daugiau pagarbos, negu darni savo gyvenime. Tada s 25 metus. Vyrai, išgyvenę 
dabar, kai senas žmogus tai- nejausime ir vienatvės slė- 40 metu su viena žmona, 
komas beveik nereikalinga gimo. 1 rmuna Didžiojo mistro titu-

gražu nesumažina žmogaus 
vieratvės.. Mūsų protėviai 
dar buvo ir tuo laimingesni, 
kad jie gyveno savo didelėse

IŠTIK1MYDĖS ORDINAS

Etiopijoje, daugpatvstės 
nes šalyje, vyriausybė įsteigė 

Ved^btaės ištikimybės ordi
ną. Ordino kavalieriaus titu-

giri nuoširdaus išsikalbėji- visuomenės našta. V. Čekauskienė , lą.
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Vietines žinios
Dr. Elona Vaišnienė kalbėjo rengimai, be jokių pašalinių

apie lietuviškąjį švietimą ^ąjlnių. Deja, ir mes, kaip 
(ir kitose kolonijose, nesuge-

Praeitą šeštadienį LB Kul-1 ^'ome sav0. tarPe 
tūros klube dr. Elona Vaiš-į jausmų pusiausvyros“ ir sa- 
nienė, švietimo Tarybos na- vanonskai ėmėme vykdyti 
rė. gausiai auditorijai kai- PU^bką . Koncerto
bėjo apie lietuviškojo švie- unąsiniirkai per pastarąsias 
timo problemas, kurios čia kelias dienas sukėlė ne tik 
kylančios, žvelgiant bent riau,g dulkui’ bet pndrabstė 
penkerius metus į priekį. Ir skVst0 P“™, kuns. kair 
Prelegentė pateikė skirtų at
eičiai eilę savo pasiūlymų, 
dėl kurių po paskaitos vyko 
gyvos diskusijos.

Dr. E. Vaišnienė manan
ti, kad po kelerių metu žy
miai padaugės jaunu šeimų, 
kuriose ir tėvai, ir vaikai jau 
nemokės pakankamai arba 

visai lietuviškai kalbėti.ir
Taigi jau dabar reikia rūpin
tis, kain tiems angliškai kal
bantiems; mū«H vaikaičiam? 
įkvėpti lietuviška sietą, kaip j

žinoma, kartais atšoka ir 
ant ji taškančioio veido.

Daugeliu svarbių ar ma
žiau svarbiu klausimų žmo
nės būna skirtingu nuomo
nių. Suprantama, kad ir i V. 
Daunoro koncertą galima l 
ir leistina kiekvienam lais
vam tautiečiui skirtingai pa
žiūrėti ir skirtingai apsi
spręsti. Bet tikroji blogybė 
prasideda tfk tada. kai savo 
nuomonei ginti tariamai kul
tūringas žmogus pavartoja

Ekskursijos į Lietuvą
vyksta

liepos 20 d., rugpiūčio 24 d., spalio 7 d. 

Kaina $681.00

Vietų skaičius ribotas — Nesi vėluok ite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
390 VVest Broadvray,

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

išsaugoki rv«i su lietuviu priemones, netoli nuo an- 
nuogintos kūno dalies rody
mo ir langų daužymo. 

Pačiam koncertui praėjus
tam paruoštais mokvtoiaK be nesusinratimu ir su

tauta. Tam reikėsią «opoia- 
lir» analų Valha vedamu litu
anistiniu klasių su cnpeialiai

ovacijom, mes linkėtume vi
siems vėl senoviškosios vie
nybė? ir bendro darbo, nors 
ir Vek abeioiame. ar ta na- 
geidaniama vienybė greitai 
vėl visur grįš.

Tam analų kalba llp*nviš- 
kam molnunui ir auklėiimui 
ii nurodė ir daugiau paskirų 
būdu ir priemonių.

Turėdama galvoje lietu
višku vadovėliu ir aplamai 
jaunimui skaitinių trūkumų, 
paskaitininke kėlė minti, jog 
kaikuriais atvejais gal būtų 
galima pasinaudoti ir dabar 
Lietuvoje vaikams išleisto
mis knvgomis. mums jose 
nepriimtinus dalykus ar ten 
esančia pronagandą atitin
kamai paaiškinant.

Dėl tokiu projektų kiau- ,. . «... ..
svtoių dauguma buvo kiek Bostono Lietuvių Piliečių 
skirtingos nuomonės. Opo- i dr-jos salę susirinko nema- 
nentai suabejojo, ar nutau-pas bostoniečių būrys, 
tėję ir lietuvių kalba užmir-1 P*1®® filmą pradedant ro-
šę‘ tėvai platesniu mastu rū- į dyti» žodį tarė A. Matjoška. 
pinsis savo tokių pat nutau-! Toliau sekė ^mPutis

Darbuotojų sąjungos orga- draugavo su Amalriku ir bu- 
aizuotas Antano Rūko vai- vo išprašytas lauk. Jis savo 
dinimas ”Bubulis ir Dun-. įspūdžių knygą pavadino 
dūlis“. Rež. Alg. Dikinis.; Rusijos Tragedija. Ten sa- 
Pakvietė Kult. subatvakarių ko, jog dabartinės viršūnės 
komisija. ‘ daro tas pačias klaidas, ku-

* • * Irias darydavo carai. Švie-
Gegužės 9-10 dienomis ‘ suomenę atšaldo ir atstumia.

Tautinės S-gos namų salėse ° neprieina ir prie liaudies, 
skaučių Židinio ruošiama kuri valdžiai darosi abejin- 
dail. A. Petrikonio menojga ir svetima. Pačioje vir- 
paroda. j šūnėje savo keliu vyksta ko-

♦ • * į va tarp "atžagareivių“ ir
Gegužės 17 d. 2:30 vai. į "pirmeiviu“, kuri paralyžuo-

popiet Tautinės S-gos na- ja visą valdymo aparatą. Bi- 
muose J. Gaidelio mokinių; ioma ir perdaug toli ir nuo

nepasakoti tai, kas matyta ir 
girdėta.“

Ir Žiūrovas mano, kad 
liaudis pasidariusi abejinga 
valdžiai, o aplamai visuome
nė iš viso neturi šviesesnio 
•rytojaus vilčių. Į triukšmus 
keliančius opozicininkus ten į 
žiūrima kaip i "spiaudytojus 
prieš vėją“. Vienas didrusis 
Žiūrovui pareiškęs: "Keliui 
taure už tėvynės didvyrius. 
— reiškia tuos, kurie stovyk
lose. Pet nieko kito ir neda
rau, tik keliu taurę!“

♦ * #
Vienas tų didvyrių buvo 

Anatolis Marchenko, kurio 
Aly Testimony išleido Dut- 
„ono leidykla Nevv Yorke. 
Jis pii miausia buvo areštuo
tas už muštynes darbovietė
je 1960 metais. Jis pabandė 
;š stovyklos pabėgti į Iraną, 
□et buvo sugautas ir gavo 
šešis metus kaip "išdavi
kas“. Paleistas jis dalyvavo 
proteste prieš Čekoslovaki
jos okupaciją. Knygoje jis 
pavaizduoja jau ne Stalino 
laikų Vorkutą ar Sibirą, bet 
nemažiau nežmoniškas sto
vyklas ties Uralu (Potmoj). 
Kitos, kaip žinoma, yra bu
vusioje Besarabijoje (Mol
davijoj). Į kurias grūdami 
"nusikaltę“ ukrainiečių švie
suoliai.

Žiūrovas

"r********************************************************************

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vak 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Ave„ Brockton, Mass. 02402. Tel 586-7209
«> ....................................... J * '

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

koncertas.
* *

Rugpiūčio 9 d. Romuvos

Stalino nueiti ir vėl prie joj 
metodu grižti. Tai n ir tūp-; 
čiojama vietoje. Shubas ta-

parke Brocktone, Montelloj, čiau turi daugiau vilčių "de-:

tėjusiu vaikų lietuvišku auk 
Įėjimu ir mokymu, nors tai

Apgaulingas filmas

Spaudoj, per radiją ir at
skirais lapeliais buvo garsi
namas skambiu vardu pava
dintas filmas — Lietuvos 
Tregedija. Tos reklamos pa
skatintas sekmadienį į So.

žus Onos Ivaškienės paruoš 
tas montažas, kurį atliko 7

būtų atliekama ir anglų kai-j mažos mergaitės, ir tada jau 
ba. Net pasisakvta, kad toks I filmas- 
"angliškai lietuviškas“ auk- kūne tikėjosi pama-
lėjimas ir mokymas, nesie- Mi gyvai pavaizduotą Lie- 
kiant busimųjų kartų išmo-i^vos tragediją, turėjo nusi- 
kyti lietuviškai skaityti bei!vj^» nes pamatė tiktai jau
rašyti, galis nutautėjimo 
procesą pagreitinti.

Vis dėlto prelegentės iš
dėstyti gana "drąsūs“ pro
jektai privertė auditoriją gi
liau susimąstyti dėl savo vai-

kitose apžvalgose regėta vie
na kitą nelaimės ištiktos 
Lietuvos vaizdeli. Tai tiktai 
iš įvairių gabalėlių sudursty
tas mišinys.

Dar gerai, kad apsižiūrė-
kų ir vaikaičių auklėjimo *a įr iškirpta didelė filmo 
krypties ir būdų, buvo susi- dalis, kurioje filmo sudary-
pažinta, ką galvoja mūsų 
lituanistiniam švietimui va
dovaujantieji veiksniai, ir 
rasta proga pareikšti ir savo 
nuomonę.

Žavi ir narsi prelegentė 
buvo palydėta gausiais plo
jimais,

tojo "išmugeliuoti“ visiškai 
tikrajai Lietuvos tragedijai 
priešingi vaizdai, apie ką 
jau rašė Tėviškės Žiburiai ir 
kita mūsų spauda.

Negerai, kad su tuo filmu 
buvo suplaktas ir Balfo sky
rius. Jis pirma skelbė jį ro
dysiąs, ir tik paskutini sek- 

į madieni per Laisvės Varpo 
Nepaprastas koncertas Įradiia buvo paskelbta, kad
Sekmadienį New England dėl "techniškų kliūčių“ fil

mą rodysiąs ne Balfas, bet 
"Bostono lietuviu komite-

Mutual Life bendrovės salė
je buvo Vilniaus operos so
listo Vaclovo Daunoro kon-' tos“ (Nepaskelbta nei kas 
certas. Jo esminį įvertinimą'^a komitetą sudarė). Gerai, 
duosime kitame Keleivio nu- ka<? Palfas nuo to "biznio“ 
meryje, o čia tegalima tik atsisakė.
pasakyti, kad tai buvo vie
nas iš aukščiausio meninio' 
lygio įvykių. Tie, kurie to 
koncerto klausėsi, ilgai jo 
nepamirš. Publikos buvo ne 
tik iš Bostono, bet ir iš kitų 
vietovių.

Būtų gera, jei koncertas 
būtu prasidėjęs ir baigęsis, 
kaip ir visi kiti panašūs pa-

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Gegužės 3 d. 3 vai. popiet 
Thomas Park aukšt. mokyk
los salėje Chicagos Scenos

Minkų radijo gegužinė
* * *

Spalio 11 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos 70
metų sukakties ir senų narių 
pagerbimo banketas.

mokratirei opozicijai* 
Amalrikas.

♦ • •

negu

Vieną demokratinės opo
zicijos kovos lapą para
šė buvusio Sovietijos diplo-, 
mato Litvinovo vaikaitis Po- . 

. Spalio 17 d. Bostono inži-j vilas savo knygoje Demonst-
< • •

nierių balius Sheraton Mo
tor Inn., Quincy, patalpose.

Spaudą bevartant

(Atkelta iš 2-tro pusi.)

racija Puškino aikštėje. Čia 
būrys Sovietijos piliečių,de
monstravo prieš nuteisimą 
rašytojų Siniavskio ir Da-i 
nieliaus, kurie spausdinosi, 
savo raštus svetur, nes dik- , 
tatūros cenzūra neleido jų

SPECIALŪS
RUBLIŲ

CERTIFIKATAI

Intertrade Express 
bendrovė, turėdama 20 
metų patyrimą, pataria 
j Lietuvą siųsti specia
lius rublių certifikatus, 
už kuriuos ten Vnešpo- 
syltorgo užsienio valiu
tos krautuvėse galima 
pirkti žemomis kainomis 
įvairiausių pirmos rūšies 
prekių. Bendrovė siunčia 
veltui katalogą, iš kurio 
galite sužinoti prekių 
kainas. Rašykite:

Intertrade Express Corp
125 E. 23rd Street, 

Seeond Floor.
New York. N.Y. IftOlO 

Teief. 982-1530

SLA—jaa 80 net f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmoki* 
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariam*. „

SLA—-didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraodą ir Hgoje pašaipą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENUIM AS neieško pelno, o teikis’ f. patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra kr saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika tingiausia* 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

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

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

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudingu visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvišką 
klabą ir draugiją nariams. Ui $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
\ kuopų veikėjus, ir jie piačiau paaiškins apie 
Susivienijime darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AManee ef America
307 West 30th Sireet,.New York, N Y. 10001

spausdinti Sovietijoje.. Už N OTI SUsipuŽillt
, protestą prieš Cekoslovaki-' Pastturj, ieiko

Mūsų spaudą ypač sudo-(j°s okupaciją Povilas buvo moters pensininkės, kuri viena 
mino jauno sovietinio istori-t areštuotas ir pasodinta? ka- nuobodžiauja, kad galėtume su
ko Andriaus Amalriko šauk-' lėjiman. Jo ir kitų bylos jt.ar*i gyvenimą. Ga-ru niiuuduj nuidinnu j . uu tamstą pasiimti Drie savęs,
liu pavadinimu knyga: "Ar bent jrodo šiokia tokią pa-( ?a|įu ,r pas tamsta persikelti 
Sovietija sulauks 1984 me-' žangą“ nuo Stalino laikų: ( gyventi, kaip susitarsime.
tų?“ Ji įdomi dar tuo, kad, 
matyti, rašyta ne tiek Sovie
tijos žmonėms, kiek Vaka-

kaltinamieji nedingsta nak- Rašyti: 
timis be žinios, bet iškelia-! Ta,man Ave"
mos šiokios tokios bylos, ku-! 60629-

rams. Autorius kupinas be- nos riešai svarstomos, tiesa, 
viltiškų pranašavimų. Sovie- "parinktai“ publikai daly- 
tijos visuomenę dabar suda- vaujant.
ranti siauroka "vidurinė“
(buržuazinio pobūdžio) į- žiūrovu (Observatoriu) 
vairių technikų - biurokratų pasirašiusio knyga Massage 

from Moscow, kurią išleido 
Knopfo leidykla New Yor
ke, įdomi tuo, kad autorius 
(matyti, anglas - amerikietis 
studentas) gyveno gana il
gai Maskvoje ir draugavo 
su vietiniais. Sako, jų (vod- 
ka palaikomos) nuotaikos 
esančios "nebojimas“ ir "rū
pestis“ apie ateitį. Autorius 
turėjęs ilgokų išsikalbėjimų 
su mergina taksi šofere, ku
ri buvusi gili Sovietijos pat
riotė. bet sykiu nešiojusi sa
vy panieką ir pajuoką 
"jiems“ — valdantiems biu

klasė ir daug gausesnė ne
kultūringos "liaudies“ ma
sė. Abu šiuos visuomenės 
sparnus slegia diktatūrinės 
partijos viršūnė, turinti sa
vo naguose policinę galią. 
Ši valdančioji viršūnė neturi 
nei noro, nei sugebėjimo 
vykdyti reikalingas refor
mas, todėl jų ir nelauktina 
ateityje. Sukrėtimų atneš 
neišvengiamas Sovietijos - 
Kinijos karas, įvyksiantis 
1975-1980 metų laikotarpy. 
Už pavadžio vedžiojama 
Rytų Europa tada susidės 
su apsijungusia Rytų-Vaka
rų Vokietija Maskvai spaus
ti. Nekultūringos masės pa
kils viską naikinti, vidurio 
klasė neturės sugebėjimo
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rokratams, kurie, sako, visi 
verčiasi kokia nors suktybe 
(kitais žodžiais, vra "rake- 
tieriai“). Autorius prieš 
Shubą pritaria Amalrikui,

joms sutvarkyti o karas So- kad demokratinė opozicija 
rieti ją visaip pribaigs. 1 yra persilpna išreikalauti re

formoms. Tiesa, diktatūra 
Sovietiją valdančių viršū-! leidžia laisviau su Vakarai? 

nių įgimtą nesugebėjimą bū- ' susisiekti, bet viena .mergina 
tinoms reformoms iškelia ir dalyką šitaip apibūdino: 
Washington Post dienraščio "Jie leidžia tau daugiau su- 
buvęs bendradarbis Mask- žinoti ir pažinti, jeigu moki 
voje Anatolis Shubas, kuris laikyti užčiauptą burną ir

i Pasiturinti našlė ieško rimto 
gyvenimo draugo 58-60 metu 
amžiaus.

Kas jaučiasi vienišas ir ieško 
ramaus šeimyninio gyvenimo, 
rašykite Keleivio adresu, pažy
mėję ant voko ”M. A.“

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Tograma Naujoj Anglijo 
š stoties WLYN, 1360 L 
lociklų ir iš stoties FK< 
101.7 mc.. veikia sekmadb 
liais nuo 1 iki 1:30 vai. di< 
tą. Perduodama: Vėliausi 
laaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, da’ 
»oe ir Magdutės pasaka

Biznio reikalais kreiptis 
laltic Florists gėlių ir dov» 
ių krautuve. 502 E. Broar 
way, So. Bostone. Telefo 
ias AN 8-0489. Ten gaun»

Ie Keleivis

NENUSIMINKI! E!
Galima pagelbėti sergantiems, 

-eumatu, ranką ar kojy skaus
mais. nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUR mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

Siuskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PROOlrCIS
North Sta., P.O. Boa 9112 

Newark, NJ. 07105

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma :
LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosiun 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimos. 
Jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrių, kuriame laukia
me abipusią pasisakymu ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
^NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsą tt- 
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbiu bei idėją, vi
suomet atviras kt°kvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba oi 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00

Adresas: <• ■
7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, (Juebec, CANADA

BUVO $4, DABAR LIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas joa 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jo3 santykius su 
Lietuva ir kt

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

Kitos tokios knygos neturime.

i



Vietines žinios
S. Dariaus posto banketas
Stepono Dariaus posto 

metinis bankeMs bus gegu
žės 9 d. 5:30 vai. vak. posto i 
salėje (168 H gatvė). Legi
onieriai kviečia visus jame 
dalyvauti. Posto legionierės 
pagamins gardžių dešrų su 
kopūstais, vištų kojų, bus ir 
gėrimų pasirinktinai. Bilie
tus ($4) kviečiame isigyti 
iš anksto. Valdyba

Vasyliūnų koncertas 
nukeltas j rudenį

Vasyliūnų ir Vebeekaitės 
koncertas dėl įvairių prie
žasčių neįvyks nei gegužės 
2 nei 3 dieną, nes nukeltas 
į rudenį.

Lietuviai respublikonų 

partijoj

Respublikonų partijos 6- 
sios apylinkės komitete yra 
35 nariai, kurių tarpe 4 lie
tuviai. Jo vicepirmininkė y- 
ra Felicija Grendalytė.

Komitetas i partijos kon
venciją birželio 27 d. išrin
ko 3 atstovus: komiteto pir
mininką G. Lomasney, vice
pirm. F. Grendalytę ir Bro
nę Kapočienę.

Keleivio talkininkas

J. Krukonis iš Patersono, 
N.J., pratęsė puenumeratą 
2 metams ir dar pridėjo Mai
kiui su tėvu $13.

Lankėsi V. Rastenis

Praeitą savaitgalį Bosto
ne lankėsi Vincas Rastenis 
iš New Yorko. Jis čia buvo 
atvykęs Encyclopedia Litu- 
anica reikalais. Mat, jis yra 
įtrauktas į enciklopedijos 
redakcinį darbą, nes vienam 
redaktoriui S. Sužiedėliui 
yra perdaug sunki našta šio 
didžiojo sumanymo.

Svečias iš Lietuvos

Iš Lietuvos į Bostoną at
važiavo Julius Adomonis ir 
čia žada kelis mėnesius pa
viešėti pas savo vyriausią 
brolį'Joną Adomonį ir jo sū
nų Jeną.

Svečias paskutiniuoju lai- Į 
ku gyveno Palangoje, o prieš I 
tai Panevėžyje. i

-1 - *.*. •«.

KELEIVIS. SO. BOSTON

Kazimieras Mockus grįžo 

po operacijos iš ligoninės

Visų mūsų gerai pažįsta
mas ir mėgiamas kolonijos 
narys žurnalistas ir visuo
menės darbuotojas Kazimie- 
įas Mockus, pašlijus sveika
tai. buvo paguldytas Miesto 
ligoninėn, kur jam padary
ta sėkminga operacija. Ten 
išgulėjęs bene 6 savaitęs. jau 
grįžo namo ir jaučiasi labai' 
gerai.

K. Mockus yra plačiai 
bendradarbiavęs išeivijos 
spaudoje, buvęs vienas Bos
tono lituanistinės mokyklos 
kūrėjų, jos vedėjas ir moky
tojas ir gyvai dalyvavęs įvai
rių kultūrinių ir visuomeni
nių organizacijų veikloje.

Nuoširdžiai linkime jam 
vėl sustiprėti.

Sunkiai serga J. Vinciūnas

Keleivio patikėtinių tary
bos narys Juozas Vinciūnas, 
kuris dabar gyvena St. Pe
lei sburge. Fla., sunkiai ser
ga. Tai pranešė mums buvęs 
bostor ietis Petras Ketvirtis.!

Linkime ligoniui greitai! 
pasveikti.

VIENER1 METAI BE

JONO VASILIAUSKO

Visi žmonės mūsų aplin
koj reikalingi, bet kaikurie 
būtini. Visi mūsų apgailėti! 
išvyksta amžinybėn, bet kai-! 
kurių šviesūs šešėliai ilgam- 
lieka mūsų tarpe, kaikurių 
žodžiai ir veiksmai vis iš 
naujo atgyja mūsų atminty
je, jų veidas vis žvelgia į 
mus mūsų vaizduotėje, kol 
mes patvs iš čia iškeliausi
me.

Toks būtinas žmogus ir

daugelio neužmirštamas bi
čiulis buvo ir baleto akto
rius Jonas Vasiliauskas, nuo 
kurio paskutinio žodžio ir 
ir nusišypsojimo balandžio 
26 d. jau suėjo vieneri me
tai.

Bet mes vis dar girdime jo 
skambią kalbą mūsų pasto
gėje artimų svečių klegėji
me.

Mums vis dar ataidi jo 
mėgiama kartoti Kipro Pet
rausko dainuota arija.

Mums vis dar atgyja au
syje jo plačių ir spalvingų 
vaizdų pasakojimas, kaip 
ten buvo anais laikais, dar 
nepriklausomoje Lietuvoje 
ir svetimu kraštų didmies
čiuose didžiųjų menininkų 
susitikimuose.

Me? su skaudžiu širdies Į 
nadilginimu atsimename joj 
kartu susirūoinimą dėl emig
racija ėdančio resantaikos

Nr. 17,1970 m. balandžio 29

vėžio ir kitų panašių mūsų 
būdo gal net iš protėvių pa
veldėtų bruožų.

Ir tada mes lyg užsimiršę 
dairomės, kur čia jis būtų 
mūsų tarpe prisėdęs, tarsi 
norėdami kažką jam pasa
kyti, pritarti jo nuomonei ar 
nuraminti jo sielvartą...

Deja, jau vieneri metai...
Mūsų kėdėje sėdi taip pat 

geras senas bičiulis, bet ne 
tas. Mums pasakoja taip pat 
praeities grožį ir ateities rū
pestį, bet ne tas. Mus vėži
na, vaišina, guodžia, myli ir 
mūsų ilgisi, bet ne tas...

Giedri naujo pavasario 
diena. Šiltas mielojo bičiu
lio Jono Vasiliausko antka
pio akmuo. Ne, ne ši sveti
mo krašto saulė jį sušildė! 
Tai mirusio ir čia no trem
ties kelionės palaidoto ža
vaus žmogaus ir po žemėmis 
karšta širdis.

GAVOME MAŽĄ KIEKĮ 

SIENINIŲ KASDIEN AT

PLĖŠIAMŲ LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 

TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS

EXPR£SS CORP.

169 Milbury St

VVORCESTER, MASS.

ToL SW 8-2868

yra vienintele oficiali Ištai
sa VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesios » Worces- 
terio j Lietuvą ir lutas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama- greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai aueina greitai ir 
tvarkingai.

či» salima fauti Įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir lutų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai Žemomis luinomis.

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Dijf' 9 vpi rvtn iki ' vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROAD* A Y 

So'jth Ikr-ton, Mass

TEL. AN 8-2124

,Dr. Amelia E. Rodd
fRUDOKIUTfi)

OP TO M ETR1ST1
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
ii SOUTH BOSTON. MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEKELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
i; Rfip»« Unijai taisome Uikrodiia. 

žiedas, papootelua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
a*#*#**##**** ^a^aa****aaaa***a*
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South Boston Savings Bank
ALFRED W. AKCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

už visus indelius 
moka

77 %

Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
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 Lietuvon garbia konsulą* adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš $173,000,000

vvrvrrvvvrvvvv tvrvvetvvt
Dažau ir Taisau i

Išnuomoja
Paragink savo pažįstamus) Išnuomojami trys apšildomi 

butai Brightone, Mass. Skam
binti telef. 268-0528.

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00,

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

meooeoeeooeeeeeooeeeooooeesesoeoosooGooooooeoeeoor

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją n 
ceptcs ir turime visus gatavus vaistus.

Jai reik vaistą — eikit į lietuvišką mistiną.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

982 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6620

Nno 9 rai. ryto iki 8 vaL v, išskyrus šventa dienius Ir seksą

išsin uomokite
naują, saugų, švarų, modemišką ir geriausią 

T E X A S O alyvos

Texaso sprausminės liepsnos sustiprinto ją

00
N u o m

$7

• “k^Vo per menesi

SUTAUPYSITE 

IKI 4 2 %

KURO

Fuel Chief
HIATING OIL

N & T OIL CO.. Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

Skambinkite

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124 
24 valandų patarnavimas

GE 6 1204

268 - 4662
. VI.-7L, iLU ‘•■’t "1*

Naudingiausia skelbtis Keleivyje!

tsamus iš lauko Ir viduje. 
Lipdau popierius ir

'viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiant įvairius siuntinius j Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 

| plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
! vietinės gamybos medžiagų, ap- 
: avo, maisto ir pramonės gami- 
I nių. Turime vietoje įvairių via 
, tinės gamybos ir importuotų 
! prekių iš kitų kraštų visai io- 
' momis kainomis. Be to, siunčia*
Į me maistą, pinigus ir galite nž* 
sakyti jų gamybos prekes. Čia 

i samokėsite pinigus, e giminės 
I ten vietoje galės pasirinkti nž 
I sakytas prekes. . 
j Taipogi tarpininkaujame per 
I tam tikras įstaigas atsikviesti 
i gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiaiiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiškai

IS BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus

Pristatymas greitas ir 
gare lituotai 

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

O ŠTŠf 41 iv it
nuo $ vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127 

TeL 2680068

'•eeeeeeeeeeeeeteeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeMveeeeeeueeeeeeeeeMeeeeeee'

Tek CO 5-5854

Elood Sąuare 
Barduare Co.

N. J. ALBINA 
Ut BAST BBOADVTA1 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Beajamin Moore Datai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
596 Broadvvay 

Se. Boston, Mana. 02127 
TcL AN 8-1701

»

•eeeveeeMeemeveiMeeeeveeeeeeeeMę
A. J. N AB AKS Y

Real Estate A Insurance 
321 County Club Rd- 

Nevrton Centro, Maso. 92159
ToL

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina

$6.00.

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje nr jaes atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia visų 
lėktuvų bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant — be jokie papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo vakuumo: Kasdien 9—5
8—12

380 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 2688764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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