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Amerikiečiai pradėjo 
karo veiksmus Kambodijoje

Prezidentas Nizonas pranešė kraštui savo sprendimą 
ir aiškino jo priežastis. Kongresas ir senatas šiaušiasi 
Užsienis įsiveržimą į Kambodiją vertina įvairiai. Naujų 
karo veiksmų rezultatai paaiškės tik vėliau.

Praeito ketvirtadienio va- ■ Šen. Fulbrighto vadovau-
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Atnaujino Šiaurės Vietnamo 
bombardavimu

Daužomi komunistų priešlėktuvinių raketų įrengimai 
Grasinama, reikalui esant, bombardavimą išplėsti

Keturi sąmokslininkai. Iš kairės į dešiną: šiaurės Vietnamo ministras pirm. Pham Van Dong, 
Pathet Lao (Raudonojo Laoso) vadas princas Souphanouvong, .Pietų Vietnamo .Išlaisvinimo 

boj pranešė tautai, kad po zidentą dėl šio savo Žygio Fronto (Vietkongo) prezidentas Nguyen Huu Tho ir Kambodijos valstybės nuverstasis princas 
nuodugnaus kalinės pade-į pasiaiškinti, ir sutarta antra-: Norodom Sihanouk. Jie visi dalyvavo konferencijoje aptarti žygiams prieš amerikiečius, 
ties Vietname apsvarstymo dienį susitikti. Tokios reak-

karą prezidentas Nixonas jamas Senato Užsienių Rei- 
televizijos transliuotoj kai- kalų komitetas paprašė pre-

davęs įsakymą amerikiečių • cijos jau seniai nėra buvę.
ir pietų vietnamiečių pajė- ..... .....................i_ . . . .goms peržengti Kambodijos . Užsienio teakcija. įvairi, j Šventosios VlCtūS
sieną ir iš viso to pasienio 
iššluoti jau keleri metai ten 
įsitvirtinusią š. Vietnamo re
guliarią kariuomenę ir ko
munistų partizanus, kurie 
sudaro didelę grėsmę sąjun
gininkų frontui. Tai padaręs 
dėl to. kad, visai nesugniuž- 
džius šio komunistų centro., 
besislepiančio kaimyninėje 
valstybėje P. Vietnamo pa
sieny. nebūtų galima ir nu
matyto skaičiaus JAV karių 
grąžinti namo, kadangi li
kusieji atsidurtų mirtinam 
pavojuj.

Prezidentas pabrėžė, kad 
šitą nemalonų žingsnį pada
ręs tik turėdamas galvoje

Japonai maro, kad toks 
amerikiečių karo veiksmų 
išplėtimas į Kambodiją buvo 
neišvengiamas, siekiant ka

Sov. Rusijoje
Apelsinai Gegužės 1 
šventei

Sovietų Sąjungos leidžia- Maskvoje Gegužės Pirmo-

Trečiadienio rytą 8:41 
vaL sukanka 25 metai, kai 
Vokietijos atstovas gen.

ro laimėjimo ar bent laikino mo anglų kalba žurnalo “So- sios proga, kaip paprastai, •f?®”’" “•••J“0'*®”0 
vietinis ekspertas“, kuris buvo didelis paradas, bet ja- į būstinėj Reimso mieste pa- 
veltui siuntinėjamas ir di- tne nebuvo tankų ir raketų. ****** pasidavimo raštą. Ko- 
desnėms amerikiečių bend- Raudonoji aikštė šiemet bu- *ron*u^e buvo sustab- 
rovėms, numery išspausdin- vo papuošta didžiuliais Le- j •F*®* gegužes 8 d. vidumak-

prezidentą keikia plačia i tas didelis Lenino portretas nino portretais. Garbės tri- • M- ♦ ♦ ♦
gerklia. Indonezija perdaug!ir čia pat straipsnis, pavadin- būnoje stovėjo visa partijos; .. .

tas “Rusijos šventosios vie-, viršūnėlė su Brežnevu prieš- ♦ . Graikijoje surado garsio-

saugumo. Pietų Vietnamo 
vyriausybė, aišku, taip pat 
pritaria, kai Šiaurės Vietna
mo komunistai JAV ir jų

nesmerkia, Indija įžiūri atei
ty iš to dar didesnes painia
vas, Sovietijoj rengiami A- kios: 
menką niekinantieji ir prie
šus drąsinantieji mitingai.
Tik pati Kambodijos vyriau
sybė, į kurios teritoriją ame
rikiečiai veržiasi, mandagiai

tos“. 0 tos vietos štai ko-; aky. Kariams atstovavo trys | i° ****** 2,460 metų buvusio 
" ka-

Maskvoj, kur “nemirštantis - tribūnoj tebuvo Kubos kraš- 'į P*“- lam* muty greitai •“* 
žmogus miega amžinu mie-j to apsaugos ministras. muse persus ir tuo budu il
gu“, jo valgomasis Kremlių- i Bet Maskvos gyventojams
je, jo darbo kabinetas ir kt. j ne tai buvo svarbu. Jie Ge-

gelbėjo Grikiją nuo persų 
įsiveržimo

♦ ♦ •

Kaip žinome, Šiaurės! 
Vietnamo bombardavimas) 
buvo sustabdytas prieš 18 
mėnesių, siekiant sudaryti 
palankesnias aplinkybes tai
kos deryboms Paryžiuje 
pradėti. To bombardavimo 
sustabdymo reikalavo ir A- 
merikos vadinamieji “taikos 
balandžiai“. tikėdamiesi, 
kad komunistai bus nuolai- 
desni ir pavyks pasiekti ko
kį nors susitarimą. Deja, per 
šį ilgą: derybų laikotarpį Š. 
Vietnamo delegacija nepa
darė Jokių nuolaidų Pary
žiaus konfesencijoje, o tik 
sustiprino savo krašto gyny
bą. prisistatė priešlėktuvinių 
raketų ir prie demilitarizuo
tos zonos sukoncentravo di
desnes savo karines pajėgas. 
Dėl priešlėktuvinių raketų 
grėsmės ir amerikiečių žval
gybiniams lėktuvams jau pa
sidarė sunkoka sekti priešo 
kariuomenės ir karo medžia
gos judėjimą Š. Vietnanie. 
Dėl to praeitą savaitgalį vėl

A , nradėta® 8. Vietnamo bom- OI.ro universiteto stilden-', . . i. į
... » baroavi ma«. Praeita pen Eta

tu ris u sese buvo peržauh 7i ........................... . * ,.,o. ! dieni ir šeštadieni net 128 j 
TA V I .Monbonešiai olačiu

Neseniai Kolumbijos preziden
tu išrinktas MLsiel Pastrana 
Borrero.

tvli. nes tokia pagalba prie* 
amerikiečių karių saugumą ’ ^OTO >ni^u« jaj nardinta 
ir jausdamas dėl ten susida-

Svai biausia. laukiama Ki
nijos reakcijos. Jeigu ji pa
sibaigs tik pikta propagan
da prieš amerikiečius, tai 
dar nėra bloga, bet mano
ma. kad Raudonoji Kinija 
galinti reaguoti ir veiksmu. 
Tada padėtis susikompli
kuotų.

Iki šiol amerikiečių ir 
pietų vietnamiečių armijos 
jau toli nužygiavo Kambodi
jos pasieniu, sunaikino dau
giau kaip 1.000 komunistų

ja:
dusios karinės padėties di
delę atsakomybę. Jis žinąs, 
kad toksai jo sprendimas 
bus čia tam tikros dalies pi
liečių sutiktas priešiškai, 
kad, galbūt, jis būsiąs tiktai 
vienos kadencijos preziden
tas ir tai pakenks jo parti
jai, bet dėl politinių sumeti
mų negalįs aukoti gyvybinių 
krašto reikalų. Gale kalbos 
jis kreipėsi į vadinamąją ty
linčią tautos dalį, prašyda
mas jo nutarimą tinkamai
suprasi. įvertinti ir paremti. jr bet

Prezidentui kalbant, apie 
8,000 amerikiečių ir 2,000 
pietų vietnamiečių karių jau 
slavė Kambodijos pasienį, 
remiami galingos aviacijos, 
daugybės tankų ir kitų pa
būklų. Valant teritoriją, kai- 
kur buvo numesta net pačių 
didžiųjų 15,000 svaių sun
kumo bombų.

Kaip ir galima buvo tikė
tis, šis prezidento sprendi
mas sukėlė kongrese, krašte 
ir užsieny didelį susijaudi
nimą. Pirmiausia sukilo ži
nomieji prezidento karo po
litikos priešai senatoriai 
Fulbright. Mansfield, Ken
nedy, McGovem. Goodel ir 
kiti, keldami klausimą, kad 
reikią atimti iš prezidento 
galią vesti karą bu^kon^reso 
pritarimo, o tuo tarpu bent 
neskirti karo reikalams pini
gų py jų skyrimą taip apri
boti ir suvaržyti, kad prezi
dentas būtų priverstas iš 
Vietnamo trauktis. Bet dėl 
tokių griežtų priemonių pa
vartojimo kiti suabejojo, 
nes tokie veiksmai gali pa
statyti į pavojų visas Viet-

grindinių priešo centrų dar 
nerado. Manoma^ kad ko- 
mūnisUi apie amerikiečių 
ofenzyvą sužinojo iš anksto 
ir spėjo pabėgti ar sulindo į 
gausius požeminius bunke
rius ir laukia savo valandos.

Tikroji šio žygio reikšmė 
išryškės tik vėliau.

Kaip Prancūzijoje
kovos su riaušėmis

Prancūzijos seimas 368 
balsais prieš 94 priėmė įsta
tymą, pagal kurį visi atsa
kingi, kurie dalyvauja netei
sėtoj demonstracijoj ar riau
šėse.

Jeigu ir senatas priims tą 
įstatymą, tada nebereikės 
aiškinti, kas yra kaltas dėl 
demonstracijų surengimo, jų 
padarytų nuostolių ir kt, nes 
bus kalti visi, kurie tuose 
veiksmuose dalyvavo.

Kairiosios srovės ir darbo 
unijos d,ėl to reiškia protes
tą, nes bijo, kad dėl to gali

Šen. Kennedy teisme

nesakė teisybės
Massachusetts teisėjas Ja

mes Boyle, kuris vadovavo 
teismui, kai buvo klausinė
jamas senatorius Kennedy 
ryšium su Mary Jo Kopech- 
ne nuskendimu, senatoriaus 
automobiliui nuvirtus nuo 
tilto į vandenį, pareiškė abe
jojąs. kad šen. Kennedy sa
kė teisybę. Jis nenori tikėti, 
kad Kennedy netyčia pasu
ko klaidingu purvinu keliu, 
paskui netyčia nuvirto nuo 
tilto. Jo nuomone, Kennedy 
vairavo nerūpestingai, dėl 
to ir Kopeehne galėjo žūti.

Senatorius į teisėjo kalti
nimus atsiliepė pareiškimu, 
kad jo kaltinimus atmetąs ir 
kitų pareiškimų neduosiąs.

Taip ta byla ir bus baig
ta, palikusi apsupta didelių 
paslapčių šydu.

Quebec’e laimėjo 

liberalai

i tei buvo atvežta 8,000 tonų,
obuolių. 10 mil citrinų, 
9,000 tonų apelsinų, 180 va
gonų ananasų ir bananų. At
vežta ir šviežių kopūstų, a- 
gurkų ir kitokių daržovių. 
Ten, “visko pertekusioje ša
lyje“, tokie dalykai ne kas
dien gaunami.

Vietname žuvo 

kap. K. Bojevas
Balandžio 26 d. Vietna

me žuvo kapitonas Petras K. 
Bojevas; Velionis buvo žino
mo visuomenininko agr. A. 
Šantaro žentas. Jis paliko 
žmoną Dalią ir du sūnus: 4 
metų ir 11 mėnesių.

Šen. Goldvrater, kandida
tavęs į JAV prezidentus, pa
reiškė, kad ji* duotų komu
nistams 15 dienų taikintis ar 
turėti į purvą sumaišytą Hai- 
phongo uostą, per kurį Siau
rės Vietnamas gauna ii už
sienio svarbiausius karo 
reikmenis.

♦ • *

a«menys. menkiau sužet-Uv 
buvo 73. suimta 211. Riau* 
surinkai reikalavo, kad uni
versitete nebūtų karinio pa
rengimo studijų.

• • •
Vien Neur Yorke sukeltos 

riaušės pernai padarė net 
$3,266,0U> nuostolių. O ko
kia milžiniška nuostolių so
ma padaroma visame krai
te! Visa tai turi sumokėti
mokesčių mokėtojai 

• • •

Paštininkų unija grasina 
nauju streiku. Ypač karingai 
nusiteikęs Neur Yorko sky
rius, kuris užsispyręs, kad 
paštininkų reikalavimai bū 
tų galutinai patenkinti iki
gegužės 14 d.

• *
Sovietų-kinų derybos ne

vyksta. Kinų spauda Brež
nevą vadina naujuoju Hitle
riu, o sovietai taip pat nelie
ka skolingi visaip niekinda
mi Mao Tse-tungą.

Kz * • •

Kanados Quebec’o pro
vincijoje gyvena daug pran
cūzų kilmės gyventojų. Jų 
tarpe yra šalininkų visiškai 
atsiskirti nuo Kanados. Tai 
seperatistai, kuriems vado
vauja Levesųue.

Balandžio » d. buvo rin- „ kit,il g 
kūnai i Quebec o parlamen- iud c ilaliM
tą. Juos laimėjo liberalai.j

Didelės baimes kėlė Neur 
Havene, Conn., gegužės 1 d. 
surengta studentų demonst
racija Juodųjų panterų va
dui Seale

Neur Yorke gegužės 1 d. 
numatyto policijos streiko 
išvengta, nes ginčas perduo
tas spręsti teismui.

* • *
Neur Yorke už 1928 metų 

Stotz firmos automobilį su
mokėta $15,000.

• • •
Čekoslovakijos sostinėje 

prieš Gegužės Pirmąją suim
ti 4,109 asmenys.* • •

Transporto unijos atsto
vai susitarė su darbdaviais, 
bet visvien dar 70,000 narių 
Chicagoje ir kitur tebestrei-

mit^tu nuolė š. Vietnamo ra
ketų bazes. Amerikiečiai 
skelbia, jog tas puolimas 
tik žvalgybiniu lėktuvų np- 
saueai skirtas, bet Hano jaus 
radijas praneša, kad buvę 
subombaduotos ir kaikurios 
gvvenvietės ir žuvo daug ci
vilinių žmonių.

Krašto apsaugos sekreto
rius Laird spaudos konfe
rencijoj pareiškė, kad tas 
bombardavimas galėtų būti 
vėl nutrauktas, jei komunis
tai nekor centruosią savo.ka- 
riudmenės prie F. Vietnamo 
šiaurinio; frontų iliriijfcši: Bet. 
esą, nebūsią leidžiama- šau
dyti neginkluotus amerikie
čių lėktuvus, kaip antis.

Iš karinių korespondentų 
pranešimų galima suprasti, 
kad tas bombardavimai yra 
atnaujintas drauge su karo 
veiksmais Kambodijoje,, no
rint priversti komunistus 
nuolaidžiau kalbėtis Pary
žiaus derybose ar plataus 
masto spaudimu juos pri
versti kapituliuoti.

Vieni šią naują strategiją 
užgiria, kiti ją peikia, bet vi
si laukia jos konkrečių pa
darinių.

liberalai
vf.nvhal at8tOV??' i cijoje laukta 3<MXW dalyvių, I kuoja. iių ri,i nariai
Vienybės partija gavo lo,, tebuTO tik 12.Igi000 £ ūkuoja, a, priimi,u darb-

tik 4 atstovus. Net jų vadaaj P “ ** *~’h' d*T“‘* ,“UrU* •*,,»**-
neišrinktas. •

Aktorius Tory Cv.rtis, ’’Aš metu 
rūkyti** sąjūdžio pirmininkas. 
Anglijoje nubaustas už jo laga
mine rastą marijuaną.

H. Koss Perot bavo bilionierim, 
o dabar liko tik m i lionierius, nes 
jo turėtos Electronic Data Sys
tems bendrovės akcijos smar
kiai nukrito ir dėl to jis neteko 
S100 milioną.

Bombos New Yorko 
kino teatruose

Praeito penktadienio va

karą dviejuose New Yorko 

kino teatruose sprogo trys 

bombos. Didelė laimė, kad'

tenukentėjo tik 10 žmonių, |sm. Robert Packw«M»d. kuris |- 
nors teatrai sprogimų metu nešė įstatymo pasiūlymą nevar. 
buvo pilni Žiūrovų. lyti abortą visame krašte.

name esančias amerikiečių būti labai pakenkta susirin- 
karo pajėgas. kimų laisvei.

I
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Kt garbina Jungt. Tautų gen. 
sekretorius ir UNESCt

Pasaulis aplink mus• wna w MiUtf sUiga išgirstarae apie nau.
.. .. . . jūs vardus, kai paskelbiami

vaikaitis, iš tiesų esą. Jie kritiški ganymai, pavyz- 
niekad neskaito laikraščių džiui, istoriko Amalriko ar 

Rusiškas žodis gosizdatas ir žinioms susigaudyti klau- ^demiko Sacharovo. Kol

darbių. Vieni jų tevedami iš 
, r ikiuotės, nes uždaromi, bet Kas kitur rašoma

SAMIZDATAS

i ir Keleivy buvo rašyta, kad Jungtinių Tautu Or- ! daugeliui mūsų yra jau nebe sosi užsienių radijo. Knygas tokiais straipsniais laik- 
ijos sukurta UNESCO (Tai tos organizacijos pa- kart4 girdėtas ir supranta- irgi retai teskaito, nes sam- platinamas viduj, gal 

mas. Jis reiškia valstybinę izdatas maža jų tepagamina. dar kartais ir policija turi su- 
leidyklą, taigi Sov. Sąjungo- Jie užmezga ryšius su užsie- metimų neskubėti autorių 
je, jei nebūtų gosizdato, tai niečiais ir kartais iš jų išpra- visti i kalėjimus ar benrot- nebūtų ir knygų. Va. ką reiš- šo koki, užsienietiškų. Reti' ZiiaBet Xlaikrašfe”u- 
kia gosizdatas, ir kitokių tai žmonės, bet atkaklūs! randa kelią ir į užsienius, ir 
viešų izdatų ten ir nėra, kiek Tai jau pogrindžio talkinin-! tada jau apie baisią padėtį 
tik pasiekia saugumo polici- kai. O kad Rusijos pogrindis gu Sąjungoje išgirsta visas 
jos ranka. j su savo literatūra ir protes- pasaulis. Sov. Sąjungos val-

Taciau pastaraisiais me- tais via kietas ir atkaklus, i dantieji tokiems dalykams 
-ais ??v- SMjungoje jau pla- tai rodo laikysena šiandien’^ ypač jautrūs. Dėl to kri- 

- ciai žinomas ir samizdatas. stovyklose, kalėjimuose ar tiškų straipsnių autoriai jau 
Tai slaptosios, pogrindinės beprotnamiuose laikomų Si-|būna priversti pradėti eiti 
leidyklos, kurios gamina h niavskio, Danielių. Marcen-jgavo kalvarijas. Užuojautą 
datira nelegaliąją liteiatū-j kos, gen. Grigorenkos, Ga- jiems raiškią rūieji laisvųjų 
ą. Jeigu reikėtų žodžio, la-‘lanskovo ir kitų. Negausus kraštų laikraštininkai net 
iau pažįstamo gyvenan- , tas pogrindis žmonėmis, bet meta kartais mintį, kad kal
iem anglosaksiskuose kras- kietas. Savo metu, sako, ru- kurie tome laikraštv spaus- 

sų literatūrinis pogrindis bu- dįntįejį darbai gali būti su- 
vo užmezgęs rysi ir su Lietu- klastoti, kad jų autoriai yra 

• o ?alys Įvos gojais, kviesdamas ir ne tie žmonės, ku-, 
sau pasitarnauja. Samizda- juos prisidėti, bet nieko ne- „ų parašai yra padedami 

laimėjęs. Nurodomos ir prie- po straipsniais. Bet palau- žastys, kodėl lietuviai nepri- £ite> a7Ao™vienas tų auto- 
.... ... sidėio, bet nebūtų prasmės rįu kada nors atšaukęs 

jungoje yra valstybes zimo- Jų čia judinti. Vis dėlto ga- parašą? Ne. 0 jie ga- 
je, dėl to raktume, kad be-Į Ūma pasakyti, kad lietuvių iėj0 aSiukti, policija ir per
veik stebuklas, jei vis dėlto atsisakymas nedaro uems m____ • i_i v.-.,.. j ~

Jau
ganizacijos
vadinimo žodžių anglų kalba pirmosios raidės), kurios 
tikslas "skatinti tarptautini bendradarbiavimą švietimo, 
mokslo ir kultūros srityse, siekiant stiprinti teisingumą, 
įstatymų galią, žmogaus teises bei laisvę, ir visai neatsi 
žvelgiant į žmonių rasės, lyties, kalbos ir religijos skirtu
mus“, balandžio pradžioje Suomijoj Tampere mieste su
rengė iškilmes Leninui jo gimimo 100 metų sukakties pro
ga pagerbti.

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius U Thant pa 
siuntė UNESCO susirinkimui Tampere mieste ilgą laišką 
— sveikinimą, kuriame

jiš Leniną vadina pirmosios socialistinės valsty
bės įkūrėju. įžymiu mokslininku ir didžiausiu 
humanistu,

pabrėžia, kad Lenino taikos ir taikaus sambūvio idealai 
sutampa su Jungtinių Tautų pagrindiniais tikslais.

Jei panašius laišku? rašytų ir panašiai samprotautų 
agitacinių brošiūrų prisiskaitęs jaunuolis, tai netektų ste
bėtis, bet kai tai rašo pasaulinės organizacijos generalinis 
sekretorius... dovanokite, visiškai negalima suprasti ir ne
galima tylėti.

Gerai padarė Vlikas pats protestuodamas ir visus pa
ragindamas rašyti protesto laiškus. Turėtume jo paklau
syti ir kuo daugiau protesto laiškų parašyti. Tai daro ir 
kitos pavergtos tautos, protestuoja ir daug tokių, kurių čia 
jau kartų kartos gyvena.

tuose ir kuo nors panašaus, 
tai gal labiausiai tiktų self- 
service. kai žmonės 
sau pasitarnauja. S« 
tos — pačių leidykla.

Visos spausdinimo ir dau
ginimo priemonės Sov. Są-

stebuklas, jei 
ten pogrindyje eina knygos 
ir laikraštėliai. Pagrindinė 
priemonė tokiai spaudai pa
gaminti, žinoma, yra rašo
moji mašinėlė. Bet ja perra
šytasis, ir dar daugelį kartų, 
darbas yra idealizmo ižda- 
va. Toks darbas brangiai ir 
kainuoja, nors. sako, yra 
žmonių, kurie, nors ir susi
durdami su nemaža rizika, 
iš tokio perrašinėjimo pragy
vena, kartu patarnaudami 
nepasitenkinimą reiškian-

Iš tikrųjų. Visų pirma, juk U Thant yra ir mūsų sam
dinys. Jungtinės Tautos per metus išleidžia per 150 mil. 
dolerių. Didžiausią tų išlaidų dali sumoka JAV vyriausy
bė, o mes. šio krašto gyventojai, tuos milionus sudedame 
iš savo kišenių. Mes negailime tų išlaidų, jeigu jos eina 
geriems tikslams, bet mes negalime pakęsti, jeigu mūsų 
uždirbtas doleris slysta į tokių kaip U Thant kišenę. Juk 
jo pareigos reikalauja būti kuo bešališkiausiam, o tuo tar- čiam pogrindžiui. Dalį jau- 
pu jis ir čia liečiamu klausimu pasirodo ne tik šališkiau- norios inteligentijos kartos 
sias, bet tiesiog akiplėšiškai skelbiąs neteisybę. ! tiesiog žavi toksai pogrindi-

_ • nės literatūros buvimas.
Argi galima prileisti, kad U Thant nežinotų, kad . Spaustuvėje 

Leninas su žmoniškumu (humanizmu) neturėjo nieko PraeJu*ni P*® cenzūrą 

bendra, kad jis
buvo cinikas, smurtininkas, koncentracinių sto
vyklų ir šaudymo be teismo sumanytojas. Esąs net anekdotas apie se

nutę, kuri nuėjo į samizdatą
Kas iš tikiųju Leninas buvo, sužinosite, skaitydami su dideliu reikalu perra

šykite, girdi, jai tą knygą.

PALIKIM KIEKVIENO 

LIETUVIO SĄŽINEI

gas. Radome jį iš tiesų sir
guliuojantį. Štuthofo kon
centracijos stovykla ir su ja 

Pasaulio Lietuvių Bend- j susiję pergyvenimai buvo 
ruomenės valdybos vicepir- Pa, Sruogos sveikatą, 
mininkas di. Henrikas Bra-1 Sėdėdami prie gulinčio 
zaitis Naujienoms rašytame an^ so^s ligonio. įssikalbė- 
ir balandžio 25 d. išspaus-' Jon*e- P^trąs pasakoj apie 
dirtame laiške Grandinėlės Paturimąsias Vilniaus gy- 
šokių sambūrio reikalu tarp venĮmo naujienas, apie su
kliko rašo: į važiavimo eigą. jo dalyvių

"Noriu atkreipti dėmesį, Įk_ ,as’ įkeldamas ir pa
kari Lietuva via okupuotaJ brėždamas reiksmingesmus 
rusų bolševikų, o ne lietuvių • in,t,?J1?en^ pasisakymus, 
komunistų. Sutinku, kad per Pasnekesysmezgėsi leng- 
25-rius nevilties metus išei-'va f°rma-P. Cvirka kalbėjo 
ties ten kitos nebuvo, kaip su iam įgimtu vaizdingumu.

taikliu sąmoju, linksmais 
pokštais.

”Pradėjomt\su B. Sruoga 
atsisveikinti, linkėdami jam 

rusifikacijos sulėtinimui. Ne-! greičiau pasveikti. Tik — 
būkim naivūs, Rusijos revo-Į Sruoga atsisėdo, pagal vo- 
liucija ir porevoliucinis lai- *r pasakė:
kotarpis pareikalavo 50 mi- Šimts žino. kas čia pa- 
lionų gyvybių: sunaikinti ^darė: su tavim pašikalbė- 
tautą vos 3 milionų neparei- jęs* pasijutau daug genau... 
kalautu daug laiko žinant jų į Dar kiek patylėjęs, lyg 
naikinimo technika. Taigi, j Patyrinėjęs savijautą. B. 
nežiūrėkime į kiekvieną iš u nioga pakilo

prisitaikvti. o iš dalies kitų 
ir persitaikyti. Bet tai yra 
vienintelė galimybė lietuvy
bės išlaikvmo pastangoms ir

Į atsisakymas nedaro jiems dja mjeiai būtu pasinaudo- 
gėdos ir nerodo kokių bai- jugjog tokiu atšaukimu. Sa- 
lumo ženklų. Lietuviai esą kytų: Va. žiūrėkite, kaip po

grindis stengiasi sukompro
mituoti dorus ir patriotiškus 
sovietinius piliečius!

O kaip jau pradžioje mi
nėjome, samizdatas galima 
ne tik laikraštį ar atsišauki-

ir priderintų partijos linijai, 
tokie jauni žmona 
tiesiog nenori nė

pasirinkę kitokį ėjimą.
Tas rusiškasis 

jau kelinti metai leidžia sa
vo laikraštį "Einamųjų įvy
kių kronika“, kurio nume
riai kolkas išeina kas ant-_ ________
ras mėnuo. Tas tvarkingas mU4? j^į į, knyga*. Taip yra 
laikraščio ėjimas rodytų, dgj to, kad Sov. Sąjungoje 
kad policija vis nepajėgia dayg savųjų ir užsieninių 
užeiti leidėjų pėdsakų ir is autorių negali būti spausdi- 
karto viską susemti. Tokio- nama. Skaudžiausia, žino
ję policinėje ir tirštai šnipų ma, jęai pačių rusų knygos 
nusėtoje valstybėje tai irgi dl audžiamos spausdinti ru- 
ruostabus dalykas. Vadinas skaityti. Ir šitaip yra
pogrindis dirba gerai uzsi- tojį gy^u ne visada dėl to, 
maskavęs, ir nepatikimi kad tyose raštuose kur nors 
žmonės negali i Jiįsibrauti. pragiveržia šiek tiek režimo 
Tiesa, tas pogrindžio l«k- kritikos. Tokia poetė Ach- 

sako, r^tis nereikalauja, kad bu- matova savo metu buvo 
tytjjtol pašalintas komunizmas: žiauriai užsipulta literatūrą 

jis tik kelia aikštėn visokius gypolitinti norėjusio Ždano- 
nenormalumus. < v0 jr jo vienminčių Stalino

Smaugiami Krymo toto- patikėtinių. Nuo tada ji ir 
riai — smulkmeniškai rašo- pasidarė nereikalinga, lygKeleivy spausdinamą Lenino tragedija rasinį, o čia mes £ ___ ...... . x . ,r. .. Ux2 . __ . .., . J V .. , •- t • i Apžiurėjo perrašinėtojai ma apie tai. Visokie politi- ir raupsuotoji, dėl savo neduosime kelias ištraukas is paties Lenino rastų, kurios . F J a K . .. .. , , i. knygą ir pradėjo senutei ais- mai persekiojimai rodo, kad politiskumo, nors poezija

geriausia uz betxą pasakys, koks jis buvo humanistas. Jautį, kad jos noras visiškai Sov. Sąjunga nesilaiko žmo- Sov. Sąjungoje pastaraisiais
. neprotingas. Už perrasinė- gaus teisių deklaracijos, dėl metais pajėgė apsivalyti

Pneš tai — viena ištrauka is Trockio, su kuriuo Lėni- jįmą jį turėtų sumokėti 100 to keliamas triukšmas tuo nuo socialistinio realizmo 
nas kartu kūrė ”socialistinę“ valstybę. Taigi. Trockis ra- rublių, nes knyga stora: L? - " 1 - ------- ------ '
šo, kad po Spalio revoliucijos

Leninas "dešimt kartų per dieną tvirtindavo, 
kad istorija neišvengiamai reikalauja žiauraus 
revoliucinio teroro.

Tolstojaus "Karas ir taika“. 
Jeigu ji užeitų į vieną kitą 
knygyną, tai tikriausiai dar

reikalu. Okupuojama Čeko- kliūčių. Bet jei jau kartą pa- 
slovakija — pogrindis savoj tekai į bėdą. ypač dėl savo 
laikraštyje bado ir dėl to* plunksnos, tai kelias atgal 
akis partijai ir vyriausybei; yra lygiai toks pat ilgas.

kaip ir iš Sibiro.. Tik stam
būs vagys, paleisti iš kalėji-

— Važiuoju ir aš. Juntuos 
visai sveikas.

"Nepadėjo globėjų ir slau- 
ir net

ten atvykusi lietuvį neigia
momis akimis, bet supraski
me jų padėti. (Visur mūsų . .............
pabraukta. Kel. red.). San- gių atkalbinėjimai 
tvkiai su kraštu yra reika- gąsdinimai.
lirgi ir niekas prieš juos ne
pasisako, bet tai yra kito te-

— Aš gi visai sveikas! — 
kartojo B. Sruoga vilkdama-

O pats Leninas savo raštuose šitaip rašė:
"Jeigu komunizmo labui mums reikia išžudyti 
devynias dešimtąsias dalis gyvehtojų, mes netu
rime suabejoti tai padaryti“.

(Tai galite rasti Lenino raštų XI tomo 702 psl.).

"Mus kaltina dėl vienos partijos diktatūros. Mes 
sakome: Taip, vienos partijos diktatūra. Mes ja 
laikomės ir nuo to pagrindo neatsitrauksime“.

(Lenino raštų XXIV t., 423 psl.).
"Mokslinė diktatūros samprata reiškia ne ką ki
tą, kaip nieko neribojamą, jokiais įstatymais, jo
kiomis absoliutinėmis taisyklėmis nevaržomą tie
sioginiai prievarta paremtą valdžią“

(Lenino raštų XXV t.. 441 psl.).
t

O štai ką jis sakė savo įsteigtai čekistų organizacijai 
1918 m. sausio 14 d.:

"Kol mes nevykdysime teroro ir nešaudysime 
vietoje be teismo, nieko nepasieksime. Geriau 
sunaikint 100 nekaltų, negu paleisti vieną kaltą'M

1922 m. gegužės 17 d. Leninas rašė teisingumo ko
misarui Kurskiui laišką,’prie kurio pridėjo savo pasiūly
mą baudžiamajam kodeksui pakeisti. Jis rasė, kad reikia 
aiškiai pateisinti terorą:

"Tėbam turi ne pasalinti terorą. Tai 
b«M| savęs apgaudinėjimas ir aplamai apgaulė. 
Jis turi pagrįsti, įteisinti jį aiškiai, be sukUatoji-
ir pagraitaunų“. (Lenino raštų XXXIII L).

galėtų surasti ir nusipirkti j Persekiojami žydai — jupa- 
už nedidelę kainą spaustu-i tiriamosios skriaudos teke- 
vėje spausdintą egzemplio-! liamos. žodžiu, pogrindis
rių, gosizdato teleistą, ir pati i nesistengia būti revoliucinis! pareigom, kur vėl yra ko 
knyga juk kitaip atrodytų. Į ir versti valdžia ar santvar-' vogti. Tai juk yra Sov. Są-

mo. lengvai skiriami tokiom

junga!
Tiesa, samizdato leidžia

mųjų knygų autoriai 
būna persekiojami. Bet jie
ir duoda savo kūrinius 
spausdinti žinodami, kas jų 
laukia. Jie nori. kad jų dar
bai būtų skaitomi ir pasklis
tų kaip tik galima plačiau, 
dėl to nebijo laisvės ir net 
gyvybės aukos. O atidavę 
knygą samizdatui, jie jau 
būna beveik tikri, kad koks 
vienas egzempliorius atsi- 

Ir mes, lietuviai, patyrėme to "didžiojo humanisto užsie^Įuose- o & ten, 
nuopelnus“ savo kailiu. Juk tai jo įsakymu Raudonoji ar- Jei nyS£s
mija buvo įsiveržusi į Lietuvą ir didelę jos dalį užčmuri. ££±£2^ ~r ^Pal 
Jo įsakymu Lietuvai buvo paskirta ir V. Kapsuko vado- g,H,u ^f^tenkinti bent 
vaujama vynausybė. Jei ne mūsų savanoriai kanai, tai kad jų mintys sklinda 
jau 1920 m. visa Lietuva būtų buvusi "Lenino mulės“ j svetur. Tai juk irgi turi 
apšviesta. Mūsų savanoriai išvijo raudonarmiečius iš Lie- reikšmės. Pavyzdžiui, Mar- 
tuvos žemės, o su jais kudašių išnešė ir Kapsuko valdžia. ’ čenka, išėjęs iš koncentraci- 
Juk Lenino išmokytas Stalinas po daugiau nei 20 metų nės stovyklos, parašė atsi- 
paleido į Lietuvą savo Raudonąją armiją, kuri, sutrypusi minimus, žinodamas, kad 
Lietuvos laisvą gyvenimą, užkorė mūsų tautai tokį paver- Sov- Sąjungoje jie tikrai ne- 
gėjo jungą, kurį ir dabar Lietuva tebeneša. į f*ižs būti išspausdinti, bent

Į gosigdato. Bet prieš iš naujo
Ir, va, šitokį "humanistą“ Leniną garbina Jungtinių J™

Tautų Generalinis sekretorius ir tikram žmoniškumui v™?™ 1
v. —ą* 1 i M- ■ I- J- t 1 . ne į užsienius. Jo baimė neisi

Bet senutė nepasidavė. Ji t ką, jis tik trokšta būti savo 
nupirktų, žinoma, bet jos,krašto sąžinė, reikalauja, 
vaikaitis nieko nenori imti j kad būtų laikomasi įstatymų 
i rankas ir skaityti, jam duok i viduje, o sutarčių ir padoru- 
tik samizdato leidinius, ar- ‘ mo su kitais kraštais. Taigi, 
ba nieko, tik juos jis pripa- pogrindi* reikalauja, kad 
žįsto. Sov. Sąjungą būtų teisinė.

Kaip Sov. Sąjungoje ii- (žmoniška vailstvbė. 
giau pabuvę ir su pogrin- I ta rašoma* mašinėle 
džiu ryšius užmezgę tvirtina, dauginamąjį laikraštį {ši
tokių rusų, kaip tas senutės

ma. Juk keli pastarieji me- S1S- ....................
tai parodė, kad nei vieši Suvaztavimo jts būvo su- 
draudimai, nei boikotas, nei Į „as su or acijomis, 
kaltinimai prasilenkimu su Esu pastebėjęs, kad daz- 
"tautine drausme“ nesuma-, nas žmogus, kokios bėdos 

j žino nei atvykstančių skai-:ar nesveikatos užkluptas, 
' čiaus, nei koncertu rengėju. < pasikalbėjęs su P. Cvirka, 
j rei jų lankytojų, o atvirkš- pasijusdavo visai sveikas ‘
< čiai ir mus dar laisvėje su-1.. Vadinasi, pagal A. Gricių 
skaldė. Palikime tą klausimą • buvo
kiekviero laisvo lietuvio są-1 ne 1*^ rašytojas, bet ir ste- 
žinei, io asmeniškam apsi- > buklingas gydytojas, savo
sprendimui ir jo tuo reikalui magišku žodžiu net Balj
suprantamai misijai- Duu- Sruogą prikėlęs iš ilgos pa
šiau vra vilties atvvkusiems lr V13lžkai 8ve,k« nuvc- 
paveikti, kaip būti ją pa- ž?s j Vilniaus inteligentų su- 

važiavimą...
Vis dėlto šio stebuklingo 

įvykio atsiminimą mes esa
me linkę priskirti ne Augus
tinui Griciui, o gabiam fel
jetonistui Pivošai.

Mes labiau tikime, kad 
B. Sruoga, sužinojęs iš Cvir
kos, kad reikės važiuoti į 
Vilnių ir ten sakyti išprie
vartautą kalbą, to nemalo
numo vengdamas, staiga su
sirgo. O kad paskui "pasvei
ko“ ir net į Vilnių išvažiavo, 
tai jau, turbūt, ne tiek Cvir
kos "gydomojo“, kiek gąsdi
namojo stebuklo nuopelnas.

Tiesa. P. Cvirka darė kitos 
rūšies "stebuklus“*, bet apie 
juos ten nekalbama., nes 
nepatogu atsiminti....

veiktai*.“

RAŠYTOJAS P. CVIRKA— 

STEBUKLADARIS?

Sovietinėje tvarkoje jeigu 
jau kas yra giriamas, tai be 
jokio saiko, ligi persiskiedi- 
mo, o jei kas peikiamas ar 
kaltinamas, tai iki prakeiki
mo.

Prieš 22 metus mirė dar 
jaunas rašytojas Petras Cvir
ka. Neseniai išleista knyga 
"Atsiminimai apie Petrą 
Cvirką“. Joje tarp kitų rašo 
ir neseniai minėjęs savo 70 
metų sukaktį rašytojas Au
gustinas Gricius, pasakoda
mas tokį epizodą:

"Vilniuje inteligentų su
važiavimas. Pasklido žinia, 
kad B. Sruoga Kaune sirgu
liuoja. traukiniu sunku jam 
keliauti, nors buvo užsirašęs 
suvažiavime dalyvauti ir ke
tino pasakvti kalbą. Suva
žiavimo dalyviai B. Sruogos 
pasigedo ir tai keliskart vie
šai pareiškė.

"P. Cvirka bematant pa
rūpino mašiną, ir mudu iš
vykome į Kauną pažiūrėti, 
kas ten tam B. Sruogai, ko
kios pagalbos jis reikalin-

NEKALTYBES IDEALAS

gąsdinanti pasaka, o tikras šių dienų faktas... tvirtino — pasaulis skaito

įo knygą. Vienas literatūros 
kritikas, jau kentėjęs Stali
no kalėjimuose, pasiprašė 
didžiulės jo knygos rankraš
tį išgabenti į užsienius, 
svarstydamas savo likimą 
labai herojiškai nusistatęs. 
Jis jau besveikatis. Jeigu jį 
suimtų, tai kalėjimas jį pri
baigtų. Jis norėtų dar gyven
ti, bet dėl savo knygos, sa
ko, ryžtasi ir mirti.

S. Baltaragi*

Prisiminusi kelionių biu
rų skelbimus, reklamuojan
čius keliones į Lietuvą, Vie
nybė balandžio 10 d. nume
ry rašo:

"Įsidėmėtina, kad minėtų 
agentūrų ekskursijas į Ta
rybų Lietuvą skelbia Darbi
ninkas. Tėvynė, Draugas, 
Naujienos, Keleivis, Kana
dos Tėviškės Žiburiai ir ki
ti — visi tie laikraščiai, ku
rie būk tai "nepritaria“ ry
šiams su Lietuvos žmonėmis. 
Pasirodo, už pinigą juos vi
sus galima "papirkti“.

Reiškia, tik viena Valeri
ja yra nekaltybės idealas: 
ji pinigų neima ir reikale pa
tarnauja už dyką...

SPAUDĄ BEVARTANT

Prie Sovietijos ateitį svars
tančių knygų, kurios buvo 
apžvelgtos pereitame Kelei
vio numeryje, tenka pridėti

Nukelta į 3 pusi.

/ y > t
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KAS MOKO NETBIKU, Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS OUOHOS

Šalis be skardžių NEW YORK, N.Y. 

V. Kalvelio metinė*

Maskvos valdovai giriasi 
sukūrę palaimos šalį, nors 
ten ir po 50 metų komunistų 
viešpatavimo žmonės dar vis 
negali patenkinti net savo 
paprasčiausių kasdieninių

žmonių. Ir tai yra visokiais 
žemės turtais turtingoj So
vietų Sąjungoj. O štai pa
skaitykime, kaip vra kaimy
ninėje ir gamtos nuskriaus
toje Švedijoje, kurią jau il
gokai valdo socialdemokra
tai. Apie tai Naujienose ba
landžio 7 d. Jonas Eivenis

Spaudą bevartant

(Atkelta iš 2 pusi.

ir New York Times redak
toriaus Harrisono E. Salis- 
bury knyga War Between 
Russia and China. Šis auto
rius rikiuojasi greta Amalri
ko, taip pat pranašaudamas:

’Jei įvykiams bus leista

nas ketvirtas švedas turi au- kad valstybė jais rūpinasi 
i tomobilį, kas antras — tele- nuo lopšio iki karsto, nes kū- 
, foną. Apie 750,000 gyven- dikio gimimo,, namų šeimi- 
j tojų turi nuosavas jachtas, ninkės atostogų (30 d. per 

šitaip rašo: i 700,000 (t. y. daugiau negu metus) niekur kitur neprak-
"Tiesiogpasakiškaiskam- 10%) turi savo vasarvietes, tikuojama duoti.! Tėvo ar 18 d. Bručo svetainėje gia-į 

ba, kad revoliucijų ir karų Per paskutinį dešimtmetį motinos šeimoje mirties at- ^iai paminėjo Vinco Kalve- 
varginamoje Europoje yra nusikaltimų skaičius švedi- veju išlaidas apmoka vals* mirties metines, į
šalis, prieš 155 metus užbai-= joje repakilo, o savižudvs- tybė. Be to. ten kiekvienas, Kun. P. Dagys pasakė* 
gusi savo paskutinį karą ir čių nuošimtis yra mažesnis turi nemokamą gydymą, ■ gražią kalbą, kurioje įverti-*

LDD 7-ji kuopa balandžio

negu buvo pneš 50 malių žmonių beraščių 
449,750 kv. km. ploto uolė-. metų (20.1 šimtui tūkstan- dijoje nėra. Naujagimių įnir
to paviršiaus, 96,000 ežerų j čiu gyventojų. Kaip istorihį tingumas — mažiausias vi- 
ir apie 8,000,000 gyventojų, j anekdotą galima paminėti, i šame pasaulyje. Pradinėse 
kurių tik apie 100,000 yra Į kad 1966 m., rinkiminės į mokyklose (10 m. kursas),
ne švedai. Taigi gyventojų kampanijos metu, tarp kitų! be kitų mokslo dalykų, įves- 
atžvilgiu Švedija yra labai komunistų paskelbtų šūkių , tas demokratijos principų 
vienalytė. Gyvenimo stan- buvo ir toks: ”Du namai kursas. Ne tik vidutinio, bet 
darias Švedijoje po JAV y- kiekvienai šeimai!“ (reikiai ir aukštojo mokslo žmonių 
ra antroje vietoje. Kiekvie- j suprasti: gyvenamieji namai į nuošimtis Švedijoje labai 

plius vasarvietė). j aukštas. Nepaisant to, šve-
Švedijos valst. santvarka; dai visai nevengia mokytis 

— demokratinė monarchija, i amatų arba verstis fiziniu
šioje knygoje Science in the faskutimo oficialaus gyven-! darbu, kuris ten nelaikomas 
USSR, kurią išleido organi- ‘°« apklausinėjimo metai "juodu“ darbu, mažiau gar- 
zacija. besirūpinanti ekono- 7.a '. Pa?,sake.“ monarchi-; hingu uz svarųjį“. Pnesin- 
mijo« išsivvstvmu ir ekono-! bet?1 tas ne klek švedlJai; švedai, baigę bendrojo miiiu koopįr^imu. šią kny-i liud0 ,37 ™et« i lavinimosi mokslus, noriai
gą apžvelgia vėliausi^ Sla-1 ku™e ^1ark’d!s d*™°k™: mokosl ?’?a?k n.e3..ten 
vic Review žurnalo numeris, i ?ska! ,r..kl®ste‘h Valstybe rauja viešoji opinija, jog 
Autoriai nagrinėja 1955-65• te!alk° uk 125 'mon“’ “oks,as kiekvienam pntm- 
metu laikotarni ir natfehi Pnvatus pramonininkai lai- ka, ir juo aukstesmo įssi- 
kad "auk^ta“?ephnika z prd ’ kyti nerizikuoja, pav. atomi- mokslinimo darbininkas -a- 
vės, gtoSųlr sunkiosios pra- nę pramonę arba šalies šiau-: matininkas, tuo geriau jis

rėje — miškų pramonę. Miš- atlieka savo darbą ir pasi- 
verslas jam geriau

eiti toliau, kaip dabar eina, monės) Sovietijoje yra gana --- auiejre
tai karas tarp Sovietijos ir: pakilusi, bet toli nuo Vaka- ko medziagos apdirbimo ir rinktas 
Kinijos pasidarys neišven-' ru ir Amerikos yra atsilikusi metalo pramone — tai oa- sekasitai pa-' sekasi.

"vidurinfoFtedTnikI"tari Krindi.ny Švedijos pramo-: Dabartinis Švedijos min. 
pramonėje gamina žmonėm nes sako?- Stambiausieji pirmmink. Palme, būdamas 
kasdieninio gvvenimo reik- Pramones koncernai yra iy kultūros reikalu ministenu, 

radarbis Maskvoje Neal As- menis ir teikta įvairius pa- kos turtingiausių salies sei- ir vyresnio amžiaus žmonėm 
chersonas Salisburio ir pra- tarnavimus. Tarp "aukšto- I’,.P rankos®' Nereta? atsiti- paskyrė specialias pašalpas, 
eitame numeryje išvardin- * ” -•* 1 ’ - --- “ a 1 kimas. kad valstvbės eks- skatindamas nanildvtimzi-

giamas
• ♦ *

Londono Observer bend-

lius Averka, Atletų klubo 
šeimininkas, kuris V. Kalve-' 
lį pažinojo ilgus metus.

Velionis Vincas buvo di
delis dainos ir muzikos mė
gėjas. Jis pats gerai grojo 
smuiku, yra net chorui va-i 
dovavęs, todėl ir šiame joj 
minėjime neapsieita be mu- J 
zikos. Dalyviai galėjo pasi
klausyti iš plokštelių Mro- 
zinsko okteto, Virgilijaus 
Noreikos su choru ir kt. Visi 
svečiai buvo pavaišinti.

Velionio Vinco pelenai, 
yra palaidoti Chicagoje, L.! 
Tautinėse kapinėse, bet|i. 
Brooklyno, kur jis ilgus me- į 
tus gyveno ir veikė, jo drau- j 
gai savo šviesaus proto ir 
jautrios sielos gero bičiulio; 
negali pamiršti.

šiuo minėjimu daugiausia 
rūpinosi Br. Spūdienė, adv.1 
St Briedis ir A. šateika.

Aituoneri metai be 

Juozo Stikono

Kolumbijos prezidento rinkimuose varžėsi buvęs dikta
torius Gustavo Kojas Pinilh ir Misael Pastrana Borrero. 
Pastarasis gavo daugiau balsy, bet Kojas nenorėjo pripa
žinti rinkimą rezultatą ir grasino sukilimu, todėl vyriaa- 
sybė buvo paskelbusi karo stovj. Čia matome tankus Ko
lumbijos sostinės gatvėse.

KANADOS NAUJIENOS

sios“ ir ”viduriniosio3“ tech-
tas knygas apžvelgia New į nikos vra gili praraja, kurią Pūtuojamos pramore 
York Book Review žurnale komisarai siekia šiokiomis 
ir tarp kitko taip rašo: i tokiomis reformomis išly-

"Amalrikas, Shubas, Mar- ginti. Bet didžiausia pažan- 
čenko ir Žiūrovas siekia gOs kliūtis yra nepaslanki 
mums pavaizduoti nerimau- biurokratijai
jantį ir susirūpinusį politinį • « • «
gyvūną. Sovietija šiandienį _
stovi kažkaip įkliuvusi tarp' . Kanados Toronto univer- 
praeities ir ateities. Atgal s’teto leidykla išleido profe- minės raidos rodiklis 
žengti atrodo taip pat baisu, ^°r^s Onos Ciancialos knygą 
kaip ir eiti pirmyn prie re- P°’and ,an^. Western Po- 
formų, nes bijoma, kad jų yers» kun apžvelgia Rytų ir 
negalima būsią suvaldyti. akaių Europos tarptauti-

Gegužės 18 d. sueina aš- 
tuoneri metai, kai mirė Juo- 

ramorės į- rias arba pagal pageidayi- zas Stilsonasų kuris palaido- 
monės pereina i privačias mą išmokti naujo amato spe- tas Cypress Hill kapinėse, 
rankas. Penki privatūs ban- cialiai tam reikalui veikian-
kai valdo 80% šalies ir fi- čiose vakamėse mokyklose 
nansuoja investicijas šalvje arba neakivaizdiniuose kur- 
ir užsienyje. Valstybės ūkio suose. Įves! 1 ji ”mada“ tebe- 
rerkmečio planas nėra jo- veikia ir. pvz., praėjusiais 
kia prievolė (kaip SSSR), o metais 100,000 švedų darbi- 
vykdomas tik kaino ekono- ninku, išmokę naujų darbų, 

pakeitė savo užsiėmimus.
, ... , . . . Švedijos šiaurėje ne-
Švedija yra Ulu, Irenoje ^augu darbo galimybių, tad 

nėra skurdžių. i j^kantiems darbo kitose ša-
Švedijoj vykdomoji vai- lies vietose valstybė moka• •“ “ -ir

Natalija Stilsonienė

Amazones upės (Pietų A- 
yra 250t) žiotys 

myliu pločio.
• • *

Tu esi amžinas, kaip am
žina saulė, o lietuviškas žo
di!

St Santvaras

Bet gyventi pusiau priespau- nė? politikos "neatmezgamą džia priklauso karaliui ir kelionės, nakvynių viešbu- 
doje taip pat darosi vis la- mazg$“ 1938-1939 metų lai- valstybės tarybai. Virš 40 čiuose ir kitas su darbo ieš- 
biau nepakenčiama. Todėl kotarpy. šis mazgas atsirado metų valdžia deda pastan-į kojimu susijusias išlaidas, 
atrodo, kad permainų turi P° Versalio sutarties, nes gas krašte visai panaikinti Gi radusiems darbą ir ry- 
ateiti, bet čia reikia atsimin-. Kuro pos politikoje iškilo nedarbą. Šiuo metu bedar- šium su tuo iš gyventos rie
ti, kad Rusija ir seniau su-į galvosūkis, kas daryti su bių tėra tik apie 2%. Jau bus tos persikeliantiems kitur 
gebėdavo ilgai kentėti. Per-į Vokietija? Vėliau prisidėjo apie go metų, kaip prof esi-’ (nauion vieton), valstybė 
mainos ateis, eali būti, rytoj, i*’ kitos — kas daryti su So- nįs sąjungos nėra skelbusios išperka senoje vietoje dar- 

yietija, nes šios abi galybės streikų. Keliais paskutiniais ( bininko turėtus namus, tuo 
iš esmės nepriėmė Versalio metais prekių kainos 'kas- Į įgalindama jį lengvai įsigy-

gali būti. už dešimties metų. 
Jos gali ateiti žingsnis po
žingsnio arba staiga per- sutarties. Šios sutarties dėka met kyla apie 4.8%, bet už-! ti namus naujoje vietoje, ir 
versmu ir smurtu. Jos ateis, atsiradusiai nepriklausomai darbiai kyla — 8%. švedi- priedo dar skiria tam pašal- 

Lenkijai tokiu būdu topo joje darbo savaitė — 37 va- pas. Tuo būdu darbininkas, 
užkartas ant kaklo girnų ak-Į landos. Ten veikia senyvo persikeldamas nau jon rię- 
mnn jr ji turėjo gyventi is-, amžiaus žmonėms (nuo 55į ton, išvengia medžiaginių

bet kaip ateis — tai spėlio
jimų dalykas!“

« « •
Dėl Lenino Aschersonas 

pareiškia šitokią nuomonę:
"Vakaruose dažnai išei

nant iš paties Lenino žodžių 
daromasi išvadų, kad jis, e- 
są, pasmerktų viską, kas da
bar Sovietijoje daroma, ši
ta išvada, rodos, kraštutinė. 
Leninas, be abejojimo, bū
tu natenkintas Sovietijos ka
rišku pajėgumu ir saugumu, 
jos technika ir gyventoju iš- 
penėjimu?Jei ką savo aštriu 
būdu kritikuotų, tai tik ant
raeilius dalykus. Rodos, pa
smerktu biurokratija ir did
rusių palinkimą i šovinizmą, 
nes prieš tai visomis jėgo
mis kovoio tik prieš mirtį. 
Biurokratija, kaip matome, 
kliudo būtinoms ekonomi
nėms reformoms, o šoviniz
mas stumia prie karo su Ki
nija“.

• • •
Sovietijos technikos* pa

žangos laipsnį svarsto šeši 
tyrinėtojai Paryžiuje išėju-|

muo,
torinį momentą, kuo būti:' 
Vokietijos įnamiu, ar Mask
vos gizeliu? Lenkija siekė 
išsisukti, ieškodama para

m.) visuotinės pensijos įsta- nuostolių.
tymas. Pensijos — apie pū- 
sė turėto uždarbio. Visienis 
duodami vaikų priedai. VI-

mos Vakaruose. Pradžioje j sj seneliai, invalidai ir bė-
daug vilčių dėta į Prancūzi- j turčiai valstybės aprūpinti.

TORONTO, ONT.

Dar apie St. Kairį

Apie Stepono Kairio mir
tį jau buvo rašyta Keleivio 
nr. 13. Ten buvo pasakyta, 
kur velionis gimė. kokius 
mokslus baigė, kur profeso
riavo, kad buvo visuomenės 
veikėjas, lietuviškos skauti- 
jos emigracijoje organizato
rius ir vadas. Bet prie visų 
tų garbingų darbų, profesi
jos ir diplomų reikia dar pri
dėti, kad Steponas Kairys 
buvo ir geriausia to žodžio 
prasme — žmogus.

Jis nemokėjo niekam nu
sidėti, jam ir jaunas, ir se
nas buvo lygūs lietuviai, jam 
neiūpėjo, kuriai tu partijai 
priklausai, į kurią bažnyčią 
eini ar visai neini, kokį Su- 
tvertoją tu tiki. Velioniui te
buvo svarbu, kad esi geras 
lietuvis, dirbi savo tautai, 
valstybei ir savo artimui. 
Tik tavo geri dabai buvo 
jam tavo vertės ženklas.

Steponas Kaiiys lietuvių 
skautijoje turėjo įvairios 
veiklos be galo ir krašto. Jis 
mokė skautus groti, dainuo
ti, vaidinti, deklamuoti eilė
raščius. gerbti artimą ir vy
resnį žmogų. Velionis pats 
buvo muzikalus: jis puikiai 
valdė smuiką, ir mes toron- 
tiečiai nekartą girdėjome jį 
smuikuojant scenoje iškil
mingesniais momentais.

Velionis St. Kairys buvo 
žmogus, kuris igytu mokslu, 
patyrimu ir aplamai išminti
mi dalijosi su tais, kurie tų 
vertybių neturėjo arba turė
jo mažiau už ji. Tokių žmo- 
r>;u kaip velionis reikia ir sū 
žiburiu ieškoti.

Paslaptinga mirtis

Balandžio 3 d., išbuvęs 
be sąmonės dvi savaites li
goninėje. mirė Vytautas Pi
lėnas. Jis buvo rastas prie 
vieno namo sužalota galva. 
Arčiau pažinusieji sako, jog 
buvo sužaloti ir viduriai. 
Vietinis laikraštis Tėviškės 
Žiburiai 30-ties žodžių pra
nešime apie Pilėno mirtį ra
šo: "...Buvo rastas sužalotas 
prie vieno namo“. Pikti lie

žuviai kalba, kad tas "vienas 
namas“ buvo lietuvio ar lie
tuvių. Jeigu taip, tai to na
mo lietuvis ar lietuviai gal 

i galėtų šį tą žinoti, iš kur ir 
į kokiu būdu Vytautas Pilė
nas ten sužalotas atsirado.

: Dabar niekas nežino, kaip 
: visa tai atsitiko. Dėl tO3 ne
žinios žmonėse sklinda be- 

, galės įvairiausių gandų ir į- 
tarimų, kad čia kažkas sle
piama.

Vytautas Pilėnas priklau
sė pranciškonų vienuolių 
parapijai, šaulių ir Medžio
tojų draugijai ir SLA Tųron- 
to 236-jai kuopai. Toje kuo
poje Pilėnas buvo ir proto
kolų sekretorius gal net 5 ar 
daugiau metų. Jį visi pažino 
kaip ramų, mandagų ir ne
mėgstantį ginčytis žmogų, 
tad jo paslaptinga mirtį| 
jagdina ir kitas .lietmribĄ.

Į šermenis atsilankė daug 
vietos lietuvių, o balandžio 
6 d. buvdt ilgų virtinių auto
mobiliu palydėtas į lietuvių 
kapus Port Credit, Ont

Velionis giminių, rodos, 
neturėjo.-. tad nėra kam ir 
tą paslaptingą mirtį aiškin
ti. SLA kuopa, medžiotojų 
draugija ir parapija dabar 
pasiges gero, darbštaus ir 
pareigingo lietuvio ir žmo
gaus.

Kiti mirusieji
Balandžio 2 d. mirė Vla- 

dislava Martinaiti^ ,ė. Ba
landžio 1 d. pravažiuojančio 
automobilio buvo užmuštas 
Pranas Kartunavičius, kilęs 

! nuo Žiežmarių.
Balandžio 7 d. York Coun

ty ligoninėje Newmarket, 
Ont., mirė Antanas Jonynas. 
Palaidotas balandžio 10 d. 
Mirė nuo širdies priepuolio,

• baigdamas 47-sius metus.
Jonynas yra šeštas šiais 

metais palaidotas lietuvis.
! Pernai iki to laiko buvo pa- 
■ laidotas tik vienas lietuvis.
' Kiek yra palaidotų šv. Jono 
parapijoje, žinių neturiu.

Taigi, vyresnieji miršta,
' jaunimas nutautėja, ir taip 
’ išeivijos lietuviai palengva 
mažėja ir nyksta.

(Nukeltą į 5-tą pat)

tų karas suprovokuotas, tai 
švedai vieningai gintų savo 
kraštą.

Švedai turi problemų jau
nimo auklėjimo srityje. • 
Liūdnai pagarsėjusios por
nografijos ir kraštutinio sek
so "bangos“ plūste užplū
do Švediją. Mat, tenai, kaip 
ir kituose Skandinavijos 
kraštuose, lyčių santykių 
laisvė visada buvo žymiai 
didesnė negu centrinėje Eu
ropoje, nekalbant jau apie 
pietinę.. Bendros maudyk
lės, pirtyse — saunose nuo 
seno praktikuojamas bend-, 
ras maudymasis ir t.t. Da-' 
bar. pavyzdžiui, reformuo- 
iami santuokos įstatymai, 
kurių tačiau "keistais“ va-, 
dinti negalima. Svarbiausia 
naujovė — tai ta, kad iš sky
rybų ieškančių nereikalau-, 
jama jokios "kaltės“ dėl ne-1 
sugyvenimo įrodymų, kaip į 
tai anksčiau buvo. Vaikų iš- į 
laikymo klausimas spren-; 
džiamas taip: vaikai palie-j 
kami tai pusei, kuri geriau 
juos gali išlaikyti. ;

Socialistai (socialdemo-! 
kratai) mano, kad tauta yra

Kiek tokia Švedijos san
tvarka yra socialistinė (žino
ma, kalbant dogmatiškai), 
tai kitas klausimas. Gal tei
singiau būtų Švediją pava
dinti humanistinės kapitaliz
mo santvarkos kraštu.

Kariniu atžvilgiu Švedija 
yra neutrali ir savo neutrali
tetą stengiasi išlaikyti. Bet 
Sovietų-Suomių karo metu 
Švedija paskelbė esanti ne 
neutrali, bet nekariaujanti.

Savo saugumui nuo gali

ją, bet ši, jausdatna savo 
pagrindinį silpnumą naujoje 
Europoje, palinko tartis su 
vokiečiais. Anglija nuo pat 
pradžių Rytų Europą laikė 
kaulu gerklėje ir kratė ran
kas, nenorėdama kuo nors 
padėti. Istorija ir geografija 
Lenkiją įveikė taip pat. kaip 
įveikė ir Lietuvą. Nors Vo
kietija vėl buvo paguldyta 
ant nugaros, bet nesuklupo
Maskva,' kuri šiandien ir du trečdalius visų mokesčių švedai savo uolynuose turi 
tvarko Rytų Europą taip, gumos moka asmenys, turin- įrengę ginklų arsenalus, 
kaip nori. tieji metinių pajamų nuo maisto atsargų ir mediki-

Prof.. Cinacialos veikalą 12,000 iki 50,000 kronu. Už- mentų sandėlius, gynybos 
nagrinėja Bostono universi- tat asmenys, turintieji ma-! fortus, žmonėms slėptuves, tiek "šviesi“, konservatyvi 
teto istorijos profesorius žiau negu 1,000 kronų pa ja- povandeniniams laivams ba-' ir pastovi, jog drąsiai gali-: 
Dziewanowskis vėliausiame mu, temoka tik 25% ir turi zes. Visa tai, šių dienu spe-' ma leisti žmonėms gyventi 
Slavic Raview žurnalo nu- teisę (ir naudojasi!) į 60%. cialistų nuomone, užtikrina pagal jų pačių supratimą, 
meryje. t valstybės pašalpos. saugumą net nuo atominių atseit, be ypatingų varžy-

I Visai rimtai švedai sako, sviedinių bei bombų. Jei bū- mų.“

Nuo 1955 m. veikia visuo
tinis privalomas sveikatoįs 
draudimas, kurio fondan pi
liečiai moka 25% draudimo 
mokesčio. Tiesa, mokesčiai 
Švedijoje didesni regu kito
se šalvse. Pvz., 41% piliečio 
pajamų eina valstybės nar - 
dai. Aukštesnių negu 73,340
kronų (apie 14,000 dol.) me-j mo priešo puolimo užtikrin- 
tinių pajamų mokesčiai šie-i ti Švedija daro labai daug. 
kia apie 60%. Daugiau negu | Geografinių sąlygų dėkasąlygų

jolynuo
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Daug apdovanotų Sukaktis be šventiškos

Lenino 100-jo gimtadie-į nuotaikos

nio proga visa eilė rašytojų į Lenino gimtadienis balan- 
ir kitų menininkų buvo ap-;džio d minėtas ir oku 
dovanoti įvairiais ordinais Liet e £lu gavUsi 
ir garbes vardais Daugelis'žiniU) kad jubijiejus toli 
ga\ o medalius L zsaunų gražu jokio džiaugsmo ir 
darbą . Operos solistams, pakilusių nuotaikų. Krašto

-bariui, Jonui A.lek- nt -ai ji sutiko su abe- 
sai, Nijolei Ambrazaitytei,! ji ma 
operos vyr. dirigentui Juo-; joki0 entuziazmo nerodė 
zm Domarkui, orkestro ar-jnė Lietuvos jaunimas. Juk, 
tistui Romualdui Džiugui, dar prįeg iškilmes, ba-

el° — (landžio 2 d., vilniškės Tie-
V.indėnui ir choro artistui;^ vjenas skaitytojas dien- 
Kostui salkeviciui suteikti j jog „vra mo.
nusipelniusių artisto garbes kykl kur šventei ruošiasi 
vardai kompozitonanis Vy-itik mokytojai ir komjauni- 
tautui Laurusui ir Vytautui, mo aktvvas. Daugelis moki- 
Paltanaviciui — nusipelmu-;n|^ į iškilmes ateina tarsi 
siu meno veikėjų garbės var- SVečiai*‘
dai. šitom Kambodijoje gyvenančioms vietnamietėms buvo 

įsakyta eiti į Vietnamo partizanų užimtą sodžių ir ten 
paskleisti lapelius, kuriuose partizanai raginami apleisti 
tą Kambodijos sodžių. Iš abiejų pusių pradėjus šaudyti, 
dalis tų moterų žuvo.

. — ■■ . - a, ---------

Ką tik gavome:!Raudonosios armijos likviduoti, apie ketvirtis miliono lie
ka pakloti kovos laukuose. Jaroslavo gubernijoje sukyla 
valstiečiai ir darbininkai, vadovaujami žinomo socialisto i 
revoliucionieriaus Boriso Savinkovo. Juos sutriuškina į Kritosi^j* laisvę, II to- 
Raudonosios armijos tankai ir artilerija. Vaizdžiai tą lai- mas. parašė Vladas Kamo- 
kotarpį atpasakoja Borisas Pasternakas savo knygoje' jus, 195 psl., kaina $4.00.
”Dr. živago“. Tą knygą skaitant, taip ir jaučiamas sunai
kintų valstiečių sodybų degėsių kvapas. Tų valstiečių su
kilimų negailestingi sunaikinimai sukelia didžiulį badą. 
kurio pasėkoje mirė apie 27 milionai žmonių. Leninas 
reikalauja (bet ne prašo...) iš Amerikos ir kitų Vakarų 
valstybių pagalbos. Tarptautinis Raudonasis Kryžius su 
Nansenu ir Amerikos Relief Fund su Herbertu Hooveriu 
suorganizuoja milžinišką pagalbą, bet Leninas bando 
visą šalpą perimti bolševikų globon.

J Nižnij Novgorod Leninas siunčia tuo pat metu tele
gramas vietos sovietui, bolševikų partijai ir Čekai, išbar
damas už prasižengimus, apkaltindamas juos visus, ir... 
įsako likviduoti vienas kitą. "Sušaudyti ir deportuoti!“... 
išsireiškimai Lenino telegramose galėjo sukelti abejonių 
dėl Lenino smegenų normalumo dar daug anksčiau, kaip 
jo lavono skrodimas parodė, jog smegenų kraujo gyslos 
buvo perdaug sukalkėjusios. jis sirgęs kraujagyslių skle
roze, smegenys negaudavo pakankamai kraujo, o tuo pa
čiu deguonies ir kito maisto, todėl negalėjo normaliai 
veikti. Bet jų užteko teroro įsakymams...

(Bus daugiau)

T- * •

400 metų biblioteka j §juo metu Panevėžy esa- 
Vilniaus universiteto (da-jma 4300 telefonų abonentų

BUVO $4, DABAR UK $2

bar — V. Kapsuko) biblio-J 
tekai šiais metais sukanka! 
400 metų. Bibliotekoje yra Į 
daugiau kaip du su puse mi
liono knygų, ir kasmet ji pa
pildoma bent 70.000 knygų.

Apie tą sukakti šiltai kal
bėdami, 12 jaunųjų lietuvių 
mokslininkų savo laiške Tie
sai (kovo 31) nusiskundė

(Elta)

KIPRO BIELINIO 

PALIKIMO PREMIJA Lenino tragedija
1965 m. gruodžio 7 d. mi

ręs Kipras Bielinis paliko 
kaikuriais trūkumais ar bė- i 3-000 dol. premijai už paro
domis. Jie primena 1968 mJšytą mokslinį arba beletris- 
balandžio 1 d. gaisrą biblio- tinę forma veikalą apie rusų 
tekoje. kai labai nukentėjo! bolševikų ir vokiečių nacių 
profesorių skaitykla. Re-'okupuotoje Lietuvoje vyk- 
montas turėjo būti baigtas dytus teroristinius veiksmus 
per pusmetį, bet... jis tęsia- • ir genocidą.
si ir dabar, be to, bibliotekai;
ir šiaip trūksta patalpų. į Premijai veikalai turi bū- 

Jaunieji mokslininkai sa-jti įteikti ligi 1972 m. sausio 
kosi vargstą ir negalį supras-11 d. Testamento vykdytojų 
ti. kodėl profesorių skaityk-! bus pakviesti ekspertai, ku- 
loje suvaržytas naudojima- , rie iš pasiūlytų ar jau iš- 
sis kaikuriomis knygomis, o Spausdintų veikalų parinks 
bendroje skaitykloje tas; vieną premijuotiną, ir jo au- 
naudojimasis visai negali-į toriui bus įteikta premija, 
mas. Jie vis laukia ir nesu-1 Premija bus išmokėta, kada 
laukia normalesnių darbo! premijuotas veikalas bus iš-

Rašo ŽMOGUS

(Tęsinys)

SUKILIMAI

bibliotekoje sąlygų. spausdintas.
(E) Informacijų ir 

reikalu prašome 
šiuo adresu:

siūlymų
kreiptis

Pijus Venclova, 6324 So.

Nelaimes dėl girtavimo

Alkoholizmas — viena 
svarbiausiųjų autovežimių! 
nelaimių okup. Lietuvoje! 
priežasčių. Tai kelia vis di- į Maplewood Avė., Chicago,
dėsnį rūpestį. Paskelbta niu-j III. 60629. USA. 
ri 1969 m. statistika: kolcho-j 
zų vairuotojai peniai turėjo 
144 auto nelaimes ir 59 at
vejais buvo kalti neblaivūs 
vairuotojai. Sovchozų vai- 
į uotojai turėjo 53 auto ava
rijas ir čia vėl net 25 atve
jais kaltininkai buvo neblai
vūs pareigūnai.

Vilniaus universiteto 
kraštotyrininkai

Vilniaus universitete įkur
ta kraštotyrininkų draugija 
"Ramuva“. Vilniuje pa
skelbta, kad tos draugijos 
nariai numato paminėti uni
versiteto 400 metų sukaktį, 
be to, D. Poškos, P. Višins
kio, Žemaitės jubiliejus. Ne
seniai romuviečiai su profe
soriais atžymėjo Mažvydo
giesmyno 400-sias metines.>

Moteris — šachmatu 
čempionė

Marija Kartanaitė, Mai- 
šiogalos vid. mokyklos mo
kytoja, laimėjo 1970 m. Lie
tuvos šachmatų pirmenybė-

Jau 1925 m. profesorius 
Augustinas Janulaitis savo 
knygoje "Lietuva ir dabarti
nė Rusija** rašė:

"Dabartiniai rusai sten
giasi plėstis, keldami revo
liucijas. Ateina kaip vaduo
tojai, įsivyraus kaip viešpa-w * •<<ciai .

* * *

Kalbėti tiesą yra buržua* 

žiniai prietarai. Melas yra 

pilnai pateisinama priemo* 

Leninasne.
* * *

"Laisvės mintis nemiršta. 
1 kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta. kad mirti dėl laisvės 
—garbė, o gyventi vergijo
je—gėda, tokios tautos ne
pavergsi !**

Taip pasakė vokiečių va
dui Sachsei lietuvių valstie-

se pirmą vietą. Kartanaitė a UiliI^ Ta<Ufc Uryiiuo. 
čempiones aukso mędalj lai-! fcu,to g..
mėjo jau aštuntą kartą. Ji „Lučiao. pilies 
surinko 7.5 taško is 10 gali
mų taškų.

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

Meile dvidešimtajame
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 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 psk, kaina $1.00.

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

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruolis, 
176 psk, kaina $5.00.

Poilsis ant laiptu, Vytauto
Karoso eilėraščiai,' .50 dider 
Iio formato puslapių, kaina 
$4.00.

j Diena prie ežero, Aloyzo 
‘ Barono eiiėrščiai mūsų ma- 
j žiesiems, Nijolės Yedegytės- 
; Palubinsk.ienės iliustracijos,

Lietuvių išeivija Amerikoje
P.™*. STASYS MICHELSONAS 40 kajna

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar į Rimai ir Nerimai, Vaiž- 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4. 'ganto, 55 psk kama’$2.00.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, Į Tiesiant kelia Lietuvos

Neskaitant Kolčako. Denikino, Judeničo, Vrangelio 
ir kitų pasipriešinimų prieš bolševikus revoliucijos pra
džioje, buvo ir kitų pasipriešinimų ar sukilimų jau vėliau. 
Leninas pažadėjo valstiečiams žemę, bet jos nedavė ir Į 
norėjo juos suvaryti į komunistų valdomus dvarus, kaip i 
beteisius senovės baudžiauninkus. Valstiečiai jam buvo1 
krislas akyje, baisesni už inteligentus ir dvarininkus kar- j 
tu paėmus, todėl iš jų nuosavybė turėjo būti atimta, ir jie 
suvaryti i kolchozus ir sovdhozus.

Į«
Jis melavo valstiečiams prieš revoliuciją, jis melavo i 

jiems revoliucijos metu, bet jis nenustojo jiems meluoti : 
ir jau Kremliuje sėdėdamas. Kada atsilankė valstiečių de-f 
legacija, tai jis ją priėmė, išklausė jos skundų, kad vie
tos komiteto pirmininkas negeras, kad juos skriaudžia, 
ir. žinodamas, kad tas pirmininkas vykdo tik jo, Lenino, 
nurodymus, žiūrėdamas jiems tiesiai į akis, melavo, kad 
jie, esą. turį pilną laisvę išsirinkti sau patinkamą pirmi
ninką... Gaila tų valstiečių, jeigu jie patikėjo Lenino me
lui.

Darbininkams buvo pažadėti fabrikai, kad jie galė
sią juose būti pilnateisiai šeimininkai, bet greitai buvo 
įvesta daug griežtesnė drausmė už buvusią, gaunami atly
ginimai dėl infliacijos pasirodė menkaverčiai, trūko pa
prasčiausių kasdieninio gyvenimo prekių, ypač maisto, o 
pagaliau pritrūko žaliavų, užsidarė eilė fabrikų, darbinin
kai liko be darbo.

Tuo tarpu beliko tik bolševikų spauda, bolševikų mi
tingai (be teisės kalbėti prieš juos), ir iš žadėtos pilnos 
laisvės — jokių demokratinių laisvių. Išvaikius St. Seimą, 
žmonės pamatė, kad jie buvo žiauriai apgauti, jų revoliu
cinis pasiaukojimas išniekintas ir iš jų negražiai ir ciniš
kai pasijuokta, bet jau buvo pervėlu. Keletas bandymų 
demonstruoti, streikuoti, net sukilti buvo desperatiškas 
pasiaukojimas.

Putilovo fabriko darbininkai 1919 m. išėjo į gatvę 
demonstruoti, dainuodami naują dainą, kurios pirmas 
posmelis buvo:

Šalin Leniną su arkliena,
Duokite carą su kiauliena...

(Daloj Lenin s koninoj, Daijte caria s svininoj).

Tie darbininkai skundėsi, kad gyvenimas yra nuobo
dus, be gyvybės, be teisių, su netikra ateitimi, kada kiek
viena naktis yra baisi ir juoda, laukiant čekistų.

"Kas ne su mumis, tas prieš mus!“ — fanatiškai is
terišku apsėsto žmogaus tonu šaukia Leninas. Tambovot 
gubernijos sukilę valstiečiai, Gerasimo Antonovo vado
vaujami, yra be gailesčio Tuchačevskio vadovaujamos

Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje ! nepriklausomybei, Vuižgan- 
rasite. kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos: to straipsniai. 40 psi.. Kai- 

j organizacijas, jos spaudą, jo* veikėjus, jos santykius su na $1.00.
• Lietuva ir kt. ; Lietuvos Vyčio pėdsakais,

Knyga parašvta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai • Jy°.zo.^.tlo^os ”?•
's & i atsiminimai, 17 6 psl., kai-skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

Kitos tokios knygos neturime.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams t

i na $2.00.
Kultūrinės gairės pasako

se, II knyga, parašė Vytau- 
, tas Bagdanavičius, 357 psl.,
• kaina $5.00.1

Rezistencija, romanas,
• parašė R. Spalis, 429 psl., 
, kietais viršeliais, kaina — 
’ $6.00.
į Broliai balti aitvarai,
j Henriko Nagio elrėraščiai, 
. Prano Gailiaus iliustruoti, 
172 didelio formato puslapiai, 
i puošniai išleista knyga, kai-
• na $5.

Varpas nr. 9,220 psl. rašo 
per 2C autorių, šis žurnalo 
numeris yatingai įdomus, jo 
kaina $2.50.

Po Dievo antspaudais,

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUS£-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. j Vytauto Didžiojo godos. Le- 
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo'
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00 

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų 
II tomas, 480 psl.

Kaina buvo $6.00, dabar ........................ $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų 1 to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00, dabar ......................... $2-00.
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi

nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar ......................... $2.00.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero 
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar .............. 75 centai
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadvray 
So. Boston. Mass. 02127

onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 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

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

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

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

Milfordo gatvės elegijos,

kad Keleivio administraci 
didelį susidomėjimą sukėlęs 

1 poeto Jono Aisčio straipsnių 
j rinkinys. Kaina minkštais 
!'viršeliais $2.55, kietais vir
šeliais — $3.75.

z
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Ei, Maik, kur tu buvai 
taip ilgai užkliuvęs? Aš jau 
dvi pypkes išrūkiau tjavęs 
belaukdamas.

— O koks reikalas?
— Yra plenti reikalų, ku

liuos šiandien turim apkal
bėti. Pirmiausia pasakyk 
man, ar prezidentas Nikso
nas jau nusiuntė bombone
šius šventajam tėvui ginti?

— O kam jį ginti?
— Kaip tai kam! Juk jį 

komunistai užpuolė, norėjo 
užmušti. Ar nežinai?

— Iš kur tokią pasaką tė
vas ištraukei?

— Tai tu dar negirdėjai?
— Girdėjau, tėve. bet ne 

taip.
— Nu, tai išvirozyk. kaip 

tu girdėjai.
— Laikraščiai praneša 

kad popiežius buvo nuvykęs 
į Sardiniją. Tai yra sala Vi
duržemio jūroje, apie 115 
mylių nuo Italijos pakraščio. 
Sala kalnuota, akmeninga, 
ir žmonės gyvena labai var 
gingai, daug bedarbių. Po
piežius norėjo jiems pasiro
dyti puošnioje savo regali
joje ir suraminti juos, kad 
sunkus gyvenimas reiškia 
lengvą kelią į dangaus ka
ralystę. Jis pasirodė tenai 
su iškilminga procesija, ap
suptas kunigų ir lydimas 
policijos automobilių. Bet 
alkanai ir apdriskusiai basa
kojai miniai toks iškilmin
gas paradas nepatiko. Ir tai

šė, ir dėl to popiežius bai
siai supyko. Parvažiavęs 
namo, jis sušaukė žmonių 
susirinkimą ir išbarė spau
dą, kad ji nesuvaldo savt 
liežuvio. Dabar jau visas 
pasaulis žinos, kad žmonės 
svaido „šventąjį tėvą“ ak 
menimis. Laikraščiai turėjo 
tokią žinią slėpti.

— Tai matai. Maiki. ko
dėl aš mislinu, kad mūsv 
prezidentas turėtų nusiųst 
bombanešiu popiežiui ginti 
kai jis kur išvažiuoja žmoniv 
pabagaslovyt.

— Bet popiežius ne Ame
rikos reikalas, tėve.

— Aš, Maiki. kitaip ro 
kuoju. Reikalas gali būt vi 
sur. kur tik komunistai no
ri nuversti gerą valdžią. Va 
anądien kilo zavieruka an 
Tridos salos: nigeriai pra 
dėjo griauti savo načalstvą 
Ta sala Amerikai nepriklau 
so. taip kaip ir popiežiau: 
dvaras, o vis dėlto mųsų pre 
zidentas raidavei davė sav< 
raplanams įsakymą, kad tuč 
tuojau gabentų tenai ginklu 
valdžiai ginti. Taip ir tur 
būt, Maiki: Amerikos prezi 
dentas turi būt viso sviete 
policmanas. Be jo, nebūti 
parėtko ant žemės.

— Tėvas ne vienas laika 
jį „pasaulio policmanu“: ne 
seniai ir vienas senatorių 
Washingtone davė jam tok 
"titulą“. Buvo panašių prie 
kaistų ir buvusiam prezi

„Tiidoj“. Bet ar Trinidade 
yra komunistų, aš tikrai ne
žinau, tėve. Bet aš žinau, 
kad gyventojai tenai kenčia 
didelį skurdą. Nors dalos 
valdžią turi patys negrai, 
bet krašto ūkj valdo baltie
ji, kurie nežmoniškai neg
rus ir indus išnaudoja. Dar
bininkai. kurie turi darbo, 
dabartiniu laiku gauna 150 
Trinidado-Tabago dolerių 
per mėnesį, kas Amerikos 
^pinigais reiškia 25 centus 
per dieną. Bet daug yra be
darbių, kurie nieko negau
na. Bet ir iš tokių algų dar
bininko šeima negali pragy- 
iventi, todėl ir vaikai eina 
įdirbti. Mokyklon eiti nėra 
'laiko, todėl retai kas moka 
skaityti. Dėl tokios padėties 

’žmonės kaltina ne tiktai sa
vo valdžią, bet ir svetimus 
šnaudotojus, Anglijos ir 
Amerikos kapitalistus. Prieš 
kiek laiko 40,000 skurdžių 
suruošė protesto demonstra
ciją sostinėj Port of Spain. 
Nors ji pasibaigė ramiai, bet 
svetimi kapitalistai nusigan
do: Jungtinių Valstijų ir 
Kanados laikraščiai prirašė 
apie ją baisių dalykų. Pre-

Izidentas NL\onas įsakė karo 
’aivynui tuojau plaukti prie 
Trinidado krantų, gi lėktu
vams liepė tuojau gabenti 
Trinidado valdžiai kulko
svaidžius. Kaip sau nori — 
donkichotiška strategija.

— O kaip didelis tas Tri., 
Trid... Kaip tu jį vadini?

— Trinidadas, tėve.
— Jes, kaip jis didelis?
— Iš tikrųjų, tėve, Trini

dadas nėra pilnas tos buvu
sios kolonijos vardas. Ji Nu
sideda iš keliolikos salų L»ei 
salelių ir vadinasi Trinidad- 

jTabago vardu, nes iš viso 
salyno šitos dvi yra žymiau
sios — pati žymiausioji yra 
Trinidadas. Ir valiuto;, vie-: 
netas tenai vadinasi TT do- Į 
leriu. kas reiškia: Trinida- 
do-Tobago doleris.

— Kaip matau, 
daug žinai.

— Turiu žinoti, tėve, nes 
įeizbolo aš negaudau ir pas
kui futbolą nelakstavi. Aš vi
ją laiką studijuoju, stengiuo
si pažinti pasaulį ir sužinoti, 
kas jame dedasi.

— Nu, jeigu tu jau toks 
smart, tai išvirozyk man 
daugiau žinių apie tas salas, 
ja ligšiol aš nebuvau apie 
jas girdėjęs.

— Dar 1498 metais tas sa- 
,as aptiko Kolumbas, tėve, 
.r iš pradžios jas buvo pas?? 
tvinusi Ispanija.. Mūsų is
torikas Simonas Daukantas 
.aso. kad vieną tų salų. bū- 
.ent Tobago, 1688 metais 
.š Ispanijos buvo nupirkęs 
Kuršo valdovas kunigaikštis 
Jokūbas ir nusiuntęs ten 
daug lietuvių, kurie buvo pa
jėgę iš Lietuvos į Kuršą.

— O ko jie tenai bėgo? 
— Jie buvo priėmę pro

testantų tikybą, ir Lietuvos 
jėzuitai labai juos persekio
jo, todėl jie bėgo į Kuršą, 
Kurį valdė vokietis, protin
gas. protestantas, ir tenai 
ouvo daugiau laisvės. Kiek 
.š viso lie tuvių į Tobago sa- 
ą buvo nuvežta, niekas tik
ai nežino ir nesužinos, nes 

:ai buvo prieš 280 metų ir 
visi jie tenai išnyko, nepalik
dami apie save jokių žinių, 
išskyras tik likusius kaiku
riuos lietuviškus vietovar
džius. Rodos, yra dar lietu
višku vardu pavadintas vie
nas uostas — Kazimirhafen.

— O kas dabar tą salą 
valdo?

— Trinidadą ir Tobagą 
anglai buvo sujungę ir pa
darę sau vieną koloniją, bet 
1962 metais ji tapo nepri
klausoma valstybė su apie

Maikio ir tėvo kraitis
J. Glinskas, Pittsburgh,’ jo: A. Gaidys, Azone Park,

Į N.Y.. J. Kailis, Detroit, Mi-!Pa., aukojo $50.

Po $10: J. Kasmauskas, 
Boston, Mass., ir L. Stasiu- 
lis. Miami, Fla.

A. Mockų vienė, Dorches
ter, Mass., -r-$9.

Po $5: */. Johnson, Eas-1 
ton, Pa., ir A. ščiuka. Eli- J 
zabeth, N. J.

Po $4: A. Jenkirs, Laie. 
Havvaii, A. Ūselis, Ne\v 
York, K.Y., J. Balnionis, 
Chicago. III., E. Jankus. To
ronto, Ont., Ad Beraitis, 
Milltovrn, N.J.. F. Jaras,; 
Flushii »g, N.Y. j

chigan.

Visiems aukojusiems ta
riame nuoširdų ačiū.

Keleivio administracija

Kanados naujienos

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

Ligoniai

Šiuo metu šv. Juozapo li
goninėje gydosi Lietuvių 

Namu valdybos narys ir

Po G3: s. Baraienė. tIar"aatO]aS

omfiešd. Mich., J. Sasulio- 
nis, 1 J iami, Fla., A. Mikonis,

A. Statulevičius. Ligonis čia 
gydosi jau antrą kartą dėl 
širdies negalavimo. Kol ši!Nev E.gypt, N.J.. V. Nemū-' ... . , ,

ra, Tillsonbuig, Ort., E. Put-izln!? Paseks skaitytoją, li
tis, Cicero, Ilk gor,s «al Jau bus na’

mo.
Antras ligonis yra Pranas 

Penikas.I'o $2: J. Narušis, Thomas’

River, N. J., A. Cross, iš , . ...
Woodstown. N.J., S. Shukys. Enkime greita. pa-
S’.oux Lookaut, Ont., J. Ba., getai. ,r vėl OT’Ztl I,ne savo 

! tiesioginių pareigų.kanavičius, Brome, Ont.. K.
■ edronas, W. Hvde Park, N. j
Y.. J. Paul, Centereach, N 
Y., A. Stonis, New Kingst-! 
tone, Pa.. L. Bubliauskas. 
Chicago, III.. J. Jurkevičius, 
Haverhill, Mass.. Z. Danile-. 
vičius, Sudbury, Ont., A. į SruPes 
Dagys ir M. Simmors, Chi
cago, III., J. Stradomskis.
Delhi, Ont., F. Mituzas. 
Hudson. Conn., J. Subačius, 
Kingston. Pa., H. Menster.

Pasilinksminimai

Balandžio 18 d. lietuvių 
pranciškonų Prisikėlimo pa
rapijos salėje įvyko šalpos 

„Daina“ tradicinis 
pavasarinis pasilinksmini
mas Vokietijoj vargstantiem! 
lietuviam seneliam paremti, j 
(Didesniam reikalui esant,' 
draugija paremia ir kitur | Viršuje Bolivijos indėnai baigia statyti iš papiruso laivą, 

kuriuo norvegą keliautojas Thor H tyerdahl rengiasi per 
plaukti Atlanto vandenyną. Apačioje Hayerdahl tariasi 
su laivo įgulos nariais. Jų bus šeši ir visi kitos tautos. 
Paveiksle vidury Heyerdahl ir 3 įgulos nariai: japonas, 
meksikietis ir chadietis (iš Afrikos). Manoma, kad se— 
Mw«je egiptiečiai tokiais laivais persiūdavo per Atlan
tą. Prieš metus tai mėgino ir Heyerdahl, bet nepavyko. 
Jis tikisi, kad šį kartą pasieks savo tikslą.

tei tu

suprantama. Jei tu ateini dentui Johnsonui, kuris bu
kaip Kristaus vietininkas 
tai eik pėsčias ir basas, ar
ba jok nebalnotu asilu, kaip 
Kristus jodavo. Ne, tu ne 
Kristui atstovauji. Tu mus 
apgaudinėji... Ir pradėjo 
lėkti akmenys į popiežiaus 
karietą. Jam pačiam nepa
taikė, bet policijos automo
bilis, kuris ritosi paskui po
piežiaus karietą, liko be lan
gų. išbyrėjo visi stiklai. Taip 
minia pasveikino tariamąjį 
Kristaus vietininką. Bet po
licija nebūtų policija, jeigu 
ji nepultų popiežiaus ginti. 
Ji puolė minią, ir prasidėjo

vo vadinamas „pasaulh 
donkichotu“. Bet visa tai pa 
rodo, kad žmonės tokiai ka 
ringai prezidentų politika: 
nepritaria: vieni prieš ją 
protestuoja, kiti ją pajuokia 
„Don Kichotas“ — tai tik 
ra pajuoka.

— O ką tas vardas reiš 
kia?

— Jis reiškią tokį tipą, 
kuriam visur vaidinami prie
šai. Tokį neišmanėlį sugal
vojo ir aprašė ispanų rašy
tojas Servantes Ispanijos 
kariškiams pajuokti. Jo su
kurtas Don Kichotas atakuo-

kruvinos muštynės. Žinios davo net vėjo malūnus, kaip 
šių dienų „don kichotai“ a- 
takuoja komunistus, kurie 
dažnai nėra jokie komunis
tai.

— Tai tu rokuoji. kad ir

sako, kad 16 policininkų bu
vo sužeista. Turėjo būt su
žeistų ir demonstrantų, bet 
žinios paduoda tik suimtųjų 
skaičių. Sako, areštuota 27, 
jų tarpe 3 moterys. Laikraš
čiai plačiai šitą įvykį apra-

Chicago, III., A. Bilskis,,vargstančius lietuvi™). Taij 
Vancouver B C geras darbas, ir lietuviai!vancoutcr, B.V. į geruosius "Dainos“ tikslus!

J. Janulaitis, Chicago. Pa^r™?,*
III., $1.50. Publikos buvo daug. Dai- 

nietės stengėsi visus gerai ( 
nuteikti, ir tai pasisekė.Po $1: J. Beker, Hartford 

Conn., V. Repečka, St. Pe- 
tersburg, Fla., W. Zongaila.
Tinleiy Park. III., A. Luber.
Cicero, III., G. Stukas, Ha
milton, Ont.. J. Markeliū- 
nas, So. Boston, Mass., F. i
Zawist. Chicago III., J. Sve-! Ar buvo visuotinto i
das, Elizabeth. N.J., A. Ku-, j kaina 25 centai, 
bilas, Chicago. III., V. Bara- į
vykas. Sudburv, Ont., N.; Materialutiikas istorijos( 
StilsoVenė, Brooklyn. N.Y.,’ supratimas. 80 psl., kaina; 
V. Rekštis, Straffordville,; 20 centų.
Ont., J. Klimas, Windsor, \ Žemaitės raitai kares me- 
Ont.. A. Karaliūnas, Cicero tu, 126 psl., kaina 50 centų. 
1.11., P. Venčiūras, Calgary.
Alberta. T. Bikinaitė, Chi

j.n.

10 knygų už $2 JAU BAIGIAMAS IŠPARDUOTI

cago, III.. J. Tamašauskas,
Juozas Stalinas, 32 psl.

kaina 25 centai.
Philadelphia. Pa., V. Regu-, Ps^” kaina 50 centų

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24

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

■ 10 centu.

lis, Montreal, Que., P. Eke
levich, Newark, N.J., A. La
pinskas. La Šalie. Que., B.
Mudėnas. Worcester. Mass.,
A. Sarulis, Montevideo, U- 
rugvajuje. J. Meliauskas,
Verdun. Que., P. Kisielaitis.Į Demokratinio socializme 
Worcester, Mass., J. Zautra, j pradai, (S Kairio įvadas) 
Lawrence, Mass., J. Macko- 64 psl., kaina 50 centų.
nis, Mondeville. M . Va.. Ch. Tavo kelias į socializmą 
Akucka Auburn Maine J. (Leono Blium0) 35 
Juška, Detroit, Mich J. Ja- kaina 25 centai. 
sinskas. Chicago, III., S. Pas-
kauskas, Worchester, Mass.,' Socir’izmo teorija, (M. 
A. Vickosas, St. CatharinesJ Fišerio), 74 psl., kaina 25 ct 
Ont., J. Draugelis. Brook-; Socialdemokratija ir ko 
lyn. N.Y. j munizmas (K. Kauskio), 4S

. I psl., kaina 25 centai
Mažiau kaip po $1 auko- , ...

Atskirai sudėjus, jų kanu 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

„KELEIVIO“ 1 9 70 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebe
gavo, todėl n e s i v ė 1 i n kitę šiemet jį užsisakyti.

Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 
adresu:

KELEIVIS 
636 Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkan. abi dalis kaina tik .............  .......................  $6.50

Tridoj komunistų nėra?
— Sakyk Trinidade, ne pusantro miliono gyventojų

kurie susideda iš visokių 
tautybių, nes ispanai priga-į 
beno tenai juodų vergų iš( Tai 
Afrikos, o anglai atvežė 150. į Orintaitės parašyti atsimini- 
000 indų ir musulmonų iš mai apie žymiąją poetę Sa- 
Indijos. Be to. yra įsikūru- j lomėją Nėrį, tiek daug kal
siu prancūzų, ispanų, ang-'■ bų sukėlusią ir šiame žemy- 
lų, amerikiečių ir kitų balta-; ne, 2-34 pusi., kaina $3 
odžių. kurie išnaudoja buvu-; Knygą išleido Chicagos 
sius vergus. i Lietuvių Literatūros Dr-ja,

— Olrait, Maik. dabar jau' ji lengvai skaitoma, pradė- 
ir aš daugiau žinosiu. jęs j? .i3»?;i ir baigti.

LAUMES LEME 

rašytojos Petronėlės

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos
tai, 17b psi., Kaina....................................................~ $2.00
PTOf. P. PaKarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 pst. .60 CBt, 
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ................................................................ $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
i879 m. iki 1955 m. 190 nsl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik . ...............  ........................ ....$2.00
Cic&gietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
35 puslapiai, kaina.......................................................$1.00
Dan Kui ličio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

f
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MOTERŲ SKYRIUS
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Teises patarimai

K

įai apie moterį
Rašo Z. GAURAS

M o 11 o : »I
"Mo t er i š yra viskas. Vyras—vabz- • 
dinis gaivalas, per amžių amžius zyziąs Į 
visokias mintis ir palyginimus apie mo
terį ir pačiai moteriai“.

Anonimas

A.
.;uA

,-r-
. .'A'iA'

• :A:C

> v>T&>z

) k \

I

Seniausioje amžių glūdumoje, kai mūsų protėvių pro

tėviai kūrė gražiausiąją pasaulyje kalbą, jie žinojo moters!

'•

patrauklumą, groži, švelnumą ir saldybę. Užtat jie šamo- i satami-u;» ^7
rungai davė moteriškosios giminės daiktavardžius moters £ 

prigimčiai atitinkantiems daiktams, o vyriškajai pusei su- fe j 

teikė jų grubumą atitinkančius prasmėms:

a. Žemė, saulė, planeta, žvaigždės, žvaigždelės — g
aušrinė, vąkarinė. ! fe
Vyriškas — dulkėmis ir akmenais apsidengęs šalta-

veidis mėnuo.
b. žolė-žolelė. gėlė-gėlužėlė, rūta. mėta, lelijėlė, ra-

sa-rasužėlė, migla, miglužė, miglužėlė. Į
Vyriškas — durnagilis. erškėtis, rūkas.

c. Peteliškė, blezdingėlė, lakštingalėlė, gegutė, pem-' 
pė, sniegena.

Vyriškiai — bimbalas, širšonas, vanagas, kranklys.

d. Laputė, kiaunė, gazelė, stirna, avytė, karvytė, pe-; 
lyte, katytė.

Vyriškiai — jautis, dramblys, vilkas, šeškas, kojotas. 1 

šakalas, asilas...

!g sekmadienį š u.
i S

proga sveik... r e 

ir linkime jum.- d- 
Tegu ki ė., 

džiaugsmo ir : 

ir motiniškas 
tinų troškimai ir u 
ttim?;-;::; .. . .

Moteris, taip, yra viskas. Ji gali turėti daugelį pavi

dalų: paprastai, tvarkingai, švar iai, nors ir kukliai apsi- ■ 

rengusi jaunuolė yra mergaitė, mergužėlė-lelijėlė; puoš- , 

niai išsipusčiusi ji yra panelė. Tą pačia jaunuolę aprenk 

purpuro drabužiais. Įduok i rankas skeptrą ir ant galveles ‘ 

uždėk biangakmeniais išpuoštą karūną — ji bus karalai- ; 

tė: aut pjedestalo užkelta, dešinėje rankoje laikanti vė-i 

liavą, o ant rankų riešų turinti sutraukytų grandinių lie- į 

kanas jaunuolė mergaitė reiškia Laisvę, vergijos galą. I 

Išdraikytais, suveltais plaukais, ilga nosimi, bedantę bur- ■ 

na besišypsanti, vėjo išpūstais juodais drabužiais art šiuo- į 

tos jojanti moteris yra raeana; o plonais baltais rūbais! 

aprengta, ilgais šviesiais, tvarkingai ant pečių gulinčiais 

plaukais, sparnus turinti, dangišku veido skaistumu spin- į 

dinti mergelė yra angelas sargas. (Angelas yra vyriškos’ 

giminės daiktavardis, bet ar yra kam nors tekę matyti an

gelą vyrišku veidu — su ūsais arba barzda? O vyrai ar ne 
dažniausiai vadina patinkančią ir mylimą moterį angelu, i 

angelėliu?). Tuo tarpu ant juodo, palaido arklio lekianti? t,: , 
per pasauli juodais drabužiais apsidengusi skeletą esybė ant ta 

yra... mirtis. Moteris gali būti, kas tik nori. Ji yra viskas.

L2’x : .. - v.. 
Eosioną. 
Graiku k..' 
aS.vv.ėu .

Užtat apie moterį per ilgiausius amžius yra kalbėję 

visokio išsilavinimo ir visokios padėties vyriškiai. Kalbėję 

apie moterį ir kalbėję įvairiaip pačiai moteriai ir karaliai, 

ir šventieji, ir Dievą numarinę filosofai, ir kunigai, ir ra- 

šytojai-diamaturgai, ir poetai, ir net paprasti eiliniai vy

riškiai. Tos kalbos, žinoma, tik mikroskopinė jų dalelė, 

yra išlikusios užrašuose ir kūrėjų veikaluose. Iš to plataus, 

didelio ir gilaus kalbų ir išsireiškimų apie moterį vande

nyno žemiau pateikiamas tik vienas kitas ryškesnis lašas.

KARALIUS SALIAMONAS

Išmintingiausias iš kada nors gyvenusių ir viešpata 

vusių (965-926 pr. Kr.) karalių karalius Saliamonas sa
vo „pamokslo žodžiuose“ yra taręs: „Keturi dalykai nie 

kada nesako „gana“: pragaras, žemė, ištroškusi vandens 

ugnis ir moters yščius“ (30 prsk., 16 p.). O apie moterį, 

vardu Sulamitą, kurią iš jo turėtų kelių šimtų žmonų la 

blausiai mylėjo, Saliamonas „Giesmių Giesmėje“ giedojo:

„Taip, mano mylimoji, tu esi graži ir neišpasakyta: 

žavi. Tavo akys tarp tavo kasų švyti kaip balandžių akys. 
Tavo plaukai kaip nukirpta ožkų kaimenė, besigananti 

Gilead kalne. Tavo lūpos kaip raudonas kaspinas, o tavo 

kalba žavinčiai melodinga. Tavo skruostai, kasų globiami, 
yra kaip prisirpusio granato obuolio paviršius.

Tavo krūtys kaip dvyniai stimiukai. besiganantieji 
krūmuose...

Kokia sa 
labiau svai z 
nuostabiau? . 
gėlėse... Tave 
daus koiys, o A O

Mano mylimoj 
versmė, užai tspai 

iš Libanonc, v l;.- 
aukštumos Tma / 
liūtu, iš leop:

Tu esi g e
miestas. mc: 
ėariuomenės <r. Z'

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa- 
kyli į Keleivio skaitytoj ą klausimus teise' 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir a.t 
sakymus spausdinsime šiame skyriuj* 
Laiške reikia paūmėti. kad esate Keleivi* 
skaitytojas.
Klausinius oras«»me siusti tiesiog $»•* 
adresu:

u.-. .M. sveikauskas, Attorney ai Law. 
to-operative Bank i’taza 
ihb-r Centre Street 
Bo-don, Ala^s. (C-l-tt.

Atsakymas

Nukentėjęs paprastai taip 

Įsivaizduoja ieškinį, kurį jis 

pateikia draudimo kompa

nijai : iš vienos pusės yra 
draudimo kompanija, kuri 

uždirba milžiniškus pinigus 
’r surenka didžiausius mo

kesčius iš savo klientu; o iš 
kitos pusės — yra nukentė

jęs. kuris kasmet moka savo 

draudimo kompanijai. Jam 

atrodo, kad tai yra savaime 

unrantama. kad jis, nuken

tėjęs, turi būti atlyginamas 

■jž savo turėtus nemalonu
mu®. o draudimo kompani-

Kiaushuas

ia. kuri yra tiek turtinga,

, enn. Voi ov i kad keletas šimtu šen ar ten‘_ una. j. ir. oabai a* piaetetiuį .... . .
ii mi nieko neturėtu reikšti, atsigauti, o šiaip kis būdavo! . . , ... - ’

b „ rinvalo sumokėti,nesmagu ir tingu.
Iš esmės toli gražu taip 

nėra. Kiekvienas eismo ne

laimėj nukentėjusis turi įro 
dyti du faktu: vieną — kad 
akcidentas įvyko dėl kito 

.anuotojo kaltės ir vien dėl 
kito kaltės, ir kad jis, nuken- 

tėjusis, niekuo neprisidėjo 

niie akcidento į vykimo. Tai 

Įrodžius, o. paprastai, tokioj 

situacijoj, kurią Tamsta ap

rašai, tai nėra lengvai Įrodo
ma. iškyla antras klausimas: 
kokie yra nukentėjusiojo 

nuostoliai? Apskaičiuojant 

nuostolius, šie faktai priima

mi dėmesin: kiek ilgai nu

kentėjusis negalėjo dirbti 

-avo darbo; kaip dažnai jis 

turėjo kreiptis pas daktarus, 

ieškodamas mediciniškos 

pagalbos; kokia buvo dak- 

aro arba daktaru diagnozė 

’r — ar ura užsilikusiu pa

stoviu rezultatų (residual 

results).

Kadangi Tamsta sekan
čią po akcidento dieną galė
jai grįžti Į darbą, draudimo 

.eompanija turi teisinio pa
grindo prileisti, kad Tamsta 

..ebuvai rimtai sužeistas. 

Tamstos savijauta draudimo 

kompanijai nerūpi, jei nėra 
objektyvių duomenų tokiai 
.a. i jautai pateisinti. Tams- 

.a nesi .nustojęs algos ir ne- 
vui ėjęs perelidelių išlaidų 

out of pocket expenses). 

statymas reikalauja, kad 
nukentėjęs gautų kompensa
cijos už savo turėtus nuosto

lius. Nėra tokio įstatymo, 

kuris reikalautų, kad nuken

tėjos turėtų gauti daugiau, 

negu nustojo. Neužmiršk 

Tamsta, kad reikalas priva- 
o remtis objektyviais įrody
mais. Draudimo kompanija 

nežino ir jai visiškai nerūpi, 
kaip Tamsta jauteis, kiek 

skaudėjo. Gali skųstis kiek 

nori, jei negali įrodyti —tuo 

reikalas ir pasibaigia.

Patariu Tamstai pasikal

bėti su savo vietiniu advo

katu. Jis Tamstai pasakys, 

kokie yra numatomi rezul- 
atai, jei Tamsta pateiksi 

Ieškinį šiuo reikalu teismui.

Pernai, lapknco menesj, 
gi įždamas namo, turėjau au-

{tomobilio akcidentą. Kautis ................ _
i tu.o tamsi ir lietinga. Akci- pamjai, ir jie man pataisė 

jdentasb . ko netoli mano gy- masiną, nors pačiam prisiė- 

1 yramosios vietos. Vaike- jo U savo Kišenės oO dolerių 
Į i ........ • v-, m k ”' ės ir primokėti. Jie mane buvof jm 7 ' - ' Akelėje. nusiuntę Į jų pasirinktą tai-
g j 3ustcjome? įApome iš maši- symo vietą.

los svei’.tes £> rlj jr j,s man aiškino, kad, \ier.ą vakarą atėjo pas 

mūs; skaitytojas fei yš kg-'-o'y: y/;; yk; ų namų,' mane toks vyrukas iš ano 

ai.u; numerius, i \anuotojo oiauciuno kom- 
nemutęs manęs atva- partijos, bake, kad man rei- 

* i xua įoirnaiiai jam išdėstyti.

cb>na išsipildo mo-\fe! Mašinos susidūrė taip: > KaiP ten tas akcidentas įvy- 

' :"ik -! R'mano mašinos kairysis prieš-| n?s M 1g~ntas rerkarau-

rA*?

r

a ?■ piaresiau apie akci- 

denta savo draudimo kom-

. i'_CJ
c < Dieną.

iliCT- . — o

UJ.ii-a
žiūrinėj ė:

vise'm mc noru daug fe Tonei 
:y vi: us rūpesčiu'-3 | žiu

i. esu ši
• ■ i etos i jų va.,.—-

a

.r.v-

r s Ar.ė buvo atvykusi Į 
ti iki li<pos r-ėnesio. 

> iksias buvo
i : j i susi-
na o ve: mu.

; (,<_ nen

— dešiny-' Ja iS M Rad Jie Jam pataisy- 

ne,
ai akims senas, o jo 

V sis priešakinis šonas,
' vengiant susidūrimo, abi I L1» RaiP

;:t. < y<A A ir viena į! ^ jam papasakojau n brai

1 „ų masiną ir jie privalo žino- 
ic.;™ akcidentas įvyko.

j žirų padariau. Jis viską su-
i' ' ’ *a at-n emj ~ ‘ . . . .i įašęs, prašė manęs pasirasy-
I Pasikeitėme dokumentais, įį jr padėkojęs išėjo.
i A aš jam e,.vj rasauiau. kad . „ “...................
i Ąan skauda kakla. Jis. apie , Lai. as , kreipiausi į jų 
» LV metu amžiaus vyrukai, {draudimo kompaniją kom- 
I lilm ten ‘pat pareiškė, kad jis» pensacijosuž akcidentą. jk 
i, e-1. .vun«- ! man pasakė, kad su manim

. i susisieks, kai tik galės. Lau- 
' V vakarą Pra^aaįkiau. Jiems paskambinau, 

j; lį ;u-., pi c. nu miegojau, j 0 nesulaukęs rezultatų, vie
bet
da.

motį
v?.n.

rytą
M

nuvažiavau 
mano darbo-

vit je prieš Ka.ccias pat;
' me p

namo,

Znr v a y.

r Q p • •
dak

a-ia m V

tėra

ė; tavo kiūtvsz
. o tavo kvapas 
.i kvepiančiose 
varvantis me- 

i ’-as Libanono.

das, užsklęsta 
no sužadėtine, 

n ženk čia nuo 
Ermon, iš olų

gražusis Tirza 
ip puolančios

''’ul. o tavo krūtys 
ir uogsiu palmės

Tavo liemuo • "'g”; P: '

kaip dvi vynuogių kek. s. A- tam-
kamienu ir jos šakų nz-itvei siu. Teesie vo krūtys kaip 

Vynmedžio kekės, o tavo ne 
oas. Ir tavo Iū?u p ''X . • • Tpamažu pro lūp .s r oari- ;

r‘*?as ’ j obuolių kva- 

inantis vynas.

Prie šios „Giesmių 0‘esmės“ ištraukas reikalinga 

pastaba: žv. Pašto-Bd lijęs y.rirAtAA i, eligingi krikš- 

’ionys tą „Giesmių Giesmę“ supranta — ”kaip Kristaus 

santykio su atpirktąja žmomia -u ’a su Fažnyaa apreiš

kimą: už Žmcr'5 ęp o VJ ro — r-mtykio čia »lypi die
diškasis Kristaus-Baču As santyki ‘. (p f;Ą;Maceina: 

„Saulės Giesmė“. 278 p.-bh

(Bus daugiau)

niau kt

ngiau

•tą
o

ir

įviro, kad ei-

rr o?
,,.q Nuėjau

ną dieną pas jues nuėjau

Gyvename mažame mies
te, ir pas mus tėra penkio.- 
t • uud.'mo kompanijos. Jie 
su manim kalbėjosi rnan.da-

; giai. klausė pas kokį dakta 
1 ra buvau, kaio ir kas. Aš. n 
turėdamas ko slėpti.

e- 
visk:

dems papasakojau. Sakiau. 
aK.arą. n -Kaf| (|arį0 dienų nepralei

dau. bet apie tris mėnesius 
e mart.aiAoj.kad prast?1 jaučiausi.

pasakė, kad aš išjis nerandąs.: 
v liepė pasiimti ‘ *
kai nesrausiu' ^iko atėjo pas

mane tas pats vyrukas, kuris 
T. ' . \ o . surašė visas akcidento aplin-

..‘"-"A A . u.. Kvbes, ir man pasakė, Rac
ym, re ,a.i . .ui r eisite >au e man SUįjnpa duoti 100 

dirbti, tcyvis nesavas. ,r dq)crfų

?s e-v nervuotas n nie
ko d nu • V u 
Davė v?; t u 
š’Ita vov. 
rerai.

ig'TZ'v'

4

cit — & -<* ■ '• u ■ ,
§į:~lk '

f
' AT .
: ų:vp. ' ••■ v ;

a-^: 7 J

1 A' i i - v
'-‘i- ii

i*:• •: i i

-<7  ̂A

Ji
U girele

už turėtus nuosto
lius. Aš taip supykau, kad 

r orėjau jį iš namų išmesti, 

i Ką Tamsta manai: visą žie- 

m? pi akenčiau. ir man kak- 
! Ia skauda, o jie man siūle

OščibO i •
Aruojes karalienės se-ev-t Mar- 
Karetos 8 metą sūnus, tillptoji 
policija susekė, kad buvo ruoš
tasi jį pagrobti kaip užstatą ir 
tuo būdu išlaisvinti iš katėjimo 
du sąmokslininku narius.

I centus!

I Kai jam pasakiau, kad 

' nesutinku, jis man nacbališ- 

į kai sako, Kad jie iš viso ne- 

i turi prievolės man mokėti,
1 nes, girdi, ir aš prisidėjau 

sa o kalte prie akcidento. 

į Girdi, jie tik iš gero noro 
Į man duos tuos nelaimingus 

100 dolerių. Žinoma, aš atsi

sakiau tokio ubagiško pa- 

į siūlymo.

į Prieš samdant advokatą, 

noriu T amsta paklausti, kiek 

aš turėčiau reikalauti iš jr 

pinigų už visus savo turėtus 
nemalonumus? Žinau, kad 

draudimo kompanija yra at

sakinga už skausmus ir ne- 

malorumus, surištus su au

tomobilio akcidentu, bet ne

žinau, kaip jie ten apskai

čiuoja. Prašau man parašy
ti nėr laikrašti. Esu Kelei- 

- *
vio“ skaitytojas.

Naujosios kartos visuomet 
yra tokios, kokios jų motinos 

buvo. Dvasinis moterų lygis 
yra daug reikšmingesnis 

tautos kraujui, negu vyrų.
Vydūnas

UŽ KO NETEKĖTI?

Netekėkite už viengungio 

vyriškio, kuris peržengė 35 

metus! Taip pataria ameri
kietis psichologijos profeso
rius. Jo nuomone, tik vienai 

M , _. Uš dešimties moterų pavyks-
Nu entejęs j ta įpratinti toki vyrą nuo 

? Vakarinėj Massachusetts , blogu Įpročių, kurių jis įsigi- 
I valstijoje. jo būdamas viengungis.

f
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Vietinės žinios
Vaclovo Daunoro koncertas 

Bostone
Vienų lauktas, o kitų ir mes, laikydamiesi tradicijų, 

visai nelauktas, balandžio turėjom išgirsti Schuberto, 
26 d. vakare New England Schumann’o, Brahms’o, ita- 
Mutual Life Hall’e Įvyko lų ar prancūzų kompozitorių 
Vilniaus Akademinio Ope- dainas, cr ir v ėl išgirdom St. 
ros ir Baleto teatro solisto Šimkaus Oi, augin, augin, 
Vaclovo Daunoro koncertas.' Mergužėle brangi ir J. Tai

Šis nekasdieninis Įvykis, į iat-Kelpšos Žaliojoj lanke- 
kaikuriem mūsų tautiečiam S lė j. Vadinasi, lietuvių muzi- 
guteikęs krūvį „malonaus'kai šiame koncerte buvo

Ekskursijos j Lietuvą
vyksta

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

Kaina $691.00

Vietų skaičius ribotas — Nesiveluokite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway,

South Boston, Mass. 02127 
Teleforias: 268-8764

Poslapis sepflfi&B

CORNER APPLIANCE
a Si U J1

r m

visoms prekėms duodama

25 iL'-'O ir p et 50 procentą nuolaida

veikimo“, jau praeity: sve
čio nebuvėlio jau nebėra — 
išskrido Chicagon, kur jo 
koncertas buvo surengtas 
gegužės 3 d.

Vaclovas Daunoras, mu
zikos terminais kalbant — 
taurusis bosas, buvo trečias 
dainininkas, atvykęs Ameri
kon iš iusų okupuotos Lie
tuvos mūsų aplankyti ir 
mums padainuoti. Tiksles
niu žodžiu tariant, gal paro
dyti tai. ką muzikos ir dai-

skirtas pabrėžtas dėmesys. 
Savo koncertą Bostone

Vacį. Daunoras baigė klasi
kais, padainuodamas šiuos 
Kūrinius: L. v. Beethoven’o 
in ąuesta tomba oscura (Ta
me tamsiajame kape), V. 
Eellini’o Rodolfo ariją iš op. 
La Somnambula. G. Verdi’c

MIRĖ P. PAULIUKON1S Bostono

nos meno srityse jie pajėgia ’ jas. Visus klasikus koncer- 
ruveikti ir dabartinėse ne-jtantas dainavo italų kalba

Balandžio 29 d. Worcęs- 
tery, Šv. Vincento ligoninėj, 
po širdies smūgio mirė isto- 

. rikas, mokytojas, visuome- 
Karaliaus Pilypo II ariją iš - nininkas Pranas Pauliuko- ' Ta^nės C ™7namii "" n™ .. nis> gjmęs 19M metais Del- J“ t&i i" U

tuvos valsčiuje. Venoms u- A 
gus metus mokytojavo Į vai- 
riose mokyklose, o vokiečių 
okupacijos metu buvo Za-

op. Don Carlos ir Fiesco a- nis, gimęs 1904 metais Del- 
riją iš op. Simone Boccaneg- 
ra, G. Rossini’o Don Basilio 
ariją iš op. Sevilijos kirpė-

lengvose sąlygose.
Operos solisto Vaclovo

Daunoro koncerto progra-

Be abejo, kiekvienam, ku
ris dar domisi lietuvių kul
tūros laimėjiniais. smalsu

mą, jeigu prisiminsime tra- mas savaime kelia klausimą: 
dicines tokių koncertų prog-jkokio pajėgumo dainininkas 
ramas, buvo šiek tiek netra- į ir vokalinių muzikos kūrinių
dicinė. Jos pirmąją dalį su-' atlikę jas yra Vaclovas Dau- nuouus nestoti nei į voKie
darė visa dešimtis lietuviu Į noras? Mes žinom, kad tarp-
liaudies dainų, išrikiuotu ši
tokia tvarka: L. Abariaus

tautiniuose dainininkų kon
kursuose jis yra laimėjęs pir-

Jau saulelė leidos, Žabam į mą ir ketvirtą vieta, niekad 
berže. Išėjau i riria. St. Šim-įi Vilnių negrįžo pralaimėjęs, 
kaus Tamsiojoj naktelėj. Nei O tai jau yra dalinis atsaky-

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Gegužės 9-10 uienomis 
salėse 

ruošiama
Petį ikonio meno

* * »

rasų gimnazijos direktorius, j Gegužės 17 d. 2:30 vai. i 
1944 m. gegužės mėnesį už ,P°pie^ Tautinės S-gos na- 
lietuviško pogrindžio veik- muose J. Gaidelio moKinių 
lą vokiečiai jį ištrėmė Į Vo- koncertas. * *
kieti ją prievartos darbams, j 

Mat, velionis ragino jau- Gegužės 25 d. So. Bosto-į

Kas mums pasakys šį skelbimą skaitęs Keleivy, tam duodama speciali nuolaida. 

II ūsų krautuvėje galite pasirinkti

Zenith, Sjlvania, Olympia TV & Stereo 

Westinghouse, Kelvinaior, Gihson. Easy
skalbiamąsias mašinas ir šaldytuvus.

/
Viskį, kas tik jums reikalinga radijui ir fonografam, gausite pigiausiom kainom. 

Čia gausite vertingų dalykų, tinkamų do vanoms Motinos dienos ir mokyklų pa

baigimo progomis.

Antenų Įrengimas — mūsų specialybė!

FIELDS CORNER APPLIANCE, INC 

1510 D'orchester Avė., Fields Corner 

Skambinkite CO 5-1510

r o Lietuvių Piliečių draugi-.

vėjai pučia, L. Abariaus Ga-, mas Į iškeltą klausimą. Bos-!s*e 8a^tų issislapstyti. 
le tėvo sodo. Oi, tu. sakai j tone svečias parodė, kad jis I V»Q v ori p 1
sakale. Vyt. Blušiaus Auki’turi galingą itin gražaus į J“3 '
berželi, L. Abariaus Anoj ■, tembro boso balsą su lais-

čių darbo tarnybą, nei Į jų j?8. turėsime progos, . . * • s
Kariuomenę, neklausyti na- komp. Juliaus Gai- į O r i SllSlpOZlTlt
cių raginimų ir kitokios jų
agitacijos. Grįžęs iš gimna
zijų direktorių feuvažiavimo, 
jis paleido mokinius, kad

delio sonatą dviem smuikam
ir fortepijonui. Programą i>a;;ar niM1 vre.
atliks smuikininkai Iz. Va- n3Tn nuobodu gyventi. todėl bū-ifc 
syliūnas. V. Valkavičius ir; tu ma’oy, .jeigu <ut:••'lieptu.taip 
pianistas dr. V. Vasyliūnas.1 nuobodžiaujanti pensininkė.

-• c T 300 Gregory St„* * *

r '.ndairame. palikau šen- > 
abar pajutau, kad vie- š

vokiečiams Rugpiūčio 9 d. Romuvos
B’idgeport, Conn. 66(

pusėj Dunojėlio ir Augau 
aš pas tėvelį.

vom ir skaidriom viršūnėm, 
lengvai valdomu ir sodriu

St Šimkaus liet. liaudies. viduriniu balso registru ir 
dairų harmonizacijas ne-; kiek tamsokom apačiom, 
blogai pažįstam, jas mėgo, Tai lyg rodytų Vaclovo Dau- 
ir tebemėgsta solistai ir cho-j noro poslinkį į bas-barito- 
rai. jos tebėra dainuojamos: nūs. Brendimo ir išsilaisvi- 
ir dabartinėj Lietuvoj. Vac-’nimo kely dainininkas yra 
lovo Daunoro koncerte iški- ‘ į mezza-voce, piano ir pia- 
lo naujas ir mums mažai te- j nisšimo. Tų dainavimo plo- 
pažistamas liet. liaudies dai- ■ nybių technika jau taip pat
nu harmonizatorius L. Aba
rius. Jo darbai yra nepre
tenzingi, atlikti meistro ran
kom. įsijautimas į dainų po-

yra apvaldyta, gi jos apdai- 
linimą turėtų atnešti laikas, 
nes Vacį. Daunoras dar jau
nas vyras — jis eina tik

parke Brocktone, Montelloj, 
nūiodymį^ iT'"boJevikimų -‘Iinkl! radil° gegužinė, 
partizanų, nes sužinota, kad * * *

jau-| Spalio 11 d. So. Bostono SitaTV 
mmas dedasi į pogrindinę! T. / . šventi kai. T . - r , * Lietuvių Piliečiu dr-jos <0Lais.^s,armiJtk°-į metų sukakties ir senu nariu 
vai dėl nepnklausomybes. į page4rbimo banketas. ‘ ‘

Išsilaisvinęs velionis taip . * * *
pat kibo į švietimo darbą, Į Spalio 17 d. Bostono inži- 
organizavo Ansbacho lietu- į nierių balius Sheraton Mo
viu progimnaziją ir jai va-jtor Inn., Quincy, patalpose, 
dovavo. buvo Eichstaetto

buvę komjaunuoliai, gavę je^KO
moters pensininkės, kuri \iena 
nuobodžiauja, kad galėtume su
kurti draugišką gyvenimą. Ga- 

f'•ristą pasiimti prie savęs, 
pas tamstą persikelti 

p susitarsime.
Ra -y t i :
D.L.. 73-39 So. Ta i man Avė.. 

Chieago, III. 66629.
(18)

I ?SJtcns

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,130 KG ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

* * *

budį neabejotinas. Tokia i 33-sius savo gyvenimo me- 
pat šilima praskambėjo ir tus. Išvada: balsiniu požiū- 
Vyt. Blušiaus Auki, berželi, j riu. dainavimo mokyklos po- 

Ar Vaclovo Daunoro pa-f žiūriu, sugebėjimu nesunkiai
dainuotas liaudies dainų cik
las turi kokią nors mintį, 
kokią nors idėją? Aišku, 
ciklas yra apmąstytas, dai
nininko giliai įsisavintas ir 
išgyventas. Pro tą dešimtį

įveikti sunkumus, kurie sly
pi liaudies dainose ir operi
nėse arijose—Vacį. Dauno
ras mus maloniai nustebino: 
jis tikrai yra iškilus daini
ninkas. stambi lietuvių dai-

dainų mes galėjome pama-{navimo meno pajėga 
tyti žmogaus gyvenimo ke- Liaudies dainos, kurias 

tautiečiai daugiau rėkia, ne
gu dainuoja, slepia savy in
terpretacinių paslapčių be1' 
subtilumų. Ir liaudies dai
nas, ir operinius monologus, 
ir bisui komiškas dainas 
dainuodamas. Vacį. Dauno
ras pasirodė esąs išprusęs 
vokalinių muzikos kūrinių 
interpretatorius. Jis rado at
skirą išraišką kiekvienai mū
sų liaudies dainai, kūrė itin 
ryškius operinių arijų pa
veikslus, sukėlė plojimų 
audrą humoristinėm dai
nom. Viskas buvo atlikta su 
regima scenos meno kultū
ra, švariai, saikingai, gal

lionę nuo saulėlydžio iki 
naujo pasikartojimo — ir 
vėk. „Augau as pas tėvelį**. 
Lietuvių tauta, kurios origi- 
nalinė kūryba pavergėjų il
gą lailli buvo trukdoma, sa
vo liaudies dainose išsa
kė plačius barus žmogaus 
džiaugsmų, rūpesčių ir siel
vartų. aprėpė apeigas, dar
bus, gyvenimą ir mirtį. Tuo 
tarpu Vakarų Europos tau
tų liaudis jau gana seniai 
daugiausia tedainuoja tik 
erotinės meilės išgyvenimus, 
nes ten amžius buvo ugdo
ma originalinė kūryba, ori
ginalus ir savaimingas me-

gimnazijos vicedirektorius, 
Schw. Gmuende gimnazijos 
direktorius. Atvykęs į Ame
riką, dirbo Worcesterio lie
tuvių mokykloj ir Putnamo 
vienuolių bendrabučio stu
dentėms dėstė Lietuvos isto- 

■ riją. Velionis yra nemažai 
rašęs savo specialybės ir ki
tais klausimais lietuviškoje 
spaudoje, yra paruošęs ir at
skirai išleidęs mokyklorris 
reikalingų knygų. F

Išėjęs į pensiją, tvarkė! 
Alkos muziejaus Putname • 
katalogą, žodžiu, tai buvo j 
darbštus žmogus, savo ži-j 
niomis stengęsis pasidalinti) 
=u kitais tautiečiais.

Velionio šeimai ir kitiems 
artimiesiems reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą.

nas. Vacį. Daunoras, kaip. su įgimtu, o gal su rafinuotu 
atrodo, padainuotu ciklu ir’ skoniu. Nebus komplimen- 
bandė atskleisti mūsų dainų | tas. jei bus tarta, kad Vacį. 
įvairumą ir spalvingumą, j Daunoras yra didžiai talen- 

Antroji svečio programos tingas muzikas ir aktorius, 
dalis dar toliau šoktelėjo į Uždanga nusileido, salėj 
nuo įprastinių koncertų. Čia, šviesos užgeso, bet Vaclovo

Daunoro balsas tebeskamba ‘ 
re tik ausyse, bet ir širdyse 
visQ' tų, kurie jo koncerto 
klausė. Retam įvykiui be-, 
’rimstant į praeitį, neskubė
jom išsibėgiotu Daugelis 
klausytojų, ypačiai gi jau
nimas, telkėsi gauti iškilaus 
dainininko autografą. Tegul 
tas jam būna nors mažytė 
dvasinio atlyginimo dalelė 
iš Bostono. >

K. R-tas

f

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLApRsifurinli našlė ieško rimto 
draugo 58-60 metu

amžiaus.
Kas jaučiasi vienišas ir ieško 

ramaus šeimyninio gyvenimo, 
rašykite Keleivio adresu, pažy- 

■ m-"ję ant voko "M. A.“

5 gyvenimo

Lapkričio 15 d. So. Bosto- Į 
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
Šurum burum.

* • •

Lapkričio 28-29 dienom 
Ralfo seimas So. Bostono L. 
Piliečių dr-jos salėse.

1970 METU 
NAUJIENA

Geriausia dovana 
j LIETUVĄ

specialūs rublių 
certifilcatai

Aukščiausia vertė!

Žemos kainos!

Jūsų giminės VaešpaiŲ L 
torgo svetimos valiotos 
kraotovėse galės pasi
rinkti iš didelio skai
čiaus geriausios rūšies 
prekip už pusę ar dar 
mažiao kainos.
Prašykite veltui nanjo

kataloge! 
INTERTRADE 

EXPRESSS CORP. 
125 East 23rd Street

New York. N.Y. 10010 
PAPRAŠYKITE 

KATAL(X;V VELTUI
SVARBU!

Priimame automobili? ir 
būt? užsakymus.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radi) 
'Vograma Naujoj Ansrliio 

stoties WLYN. 1360 V 
‘ociklų ir iš stoties FM
’01.7 ttc., veikia sekmadie 
•iais nuo 1 iki 1:30 va!, die 

■*ą Parduodama: Vėliausi* 
pasauliniu žinių santrauk? 
r komentarai, muzika, da’: 
•os ir Magdutės oasaka 

Biznio reikalais kreiotis 
Paltie Florists geliu ir dovs 
'’U krautuve. 502 E. Rroad 
way, So. Bostone. Telefo
nas A N S-0490. Ten caunr 
*nas ir Keleiviu

NENUSIMINKI! £!
Galima pagelbėt i sergantiem? : 

reumatu, ranku ar kojų skaus
mais. nutirpimu, jaučiant nuo
vargi.
REE-TEEF RUI? moslis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

Siuskite $5. gausite vaistus 
su nurodomais.

ROYAL PROOT GIS
Norfb Sfa.. PO. T?o.v 9112 

Newark. N J. 07105

I s

SJ.A—jau 80 meff tarnauja beturi? visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS doleri? 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvi? fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi. nes, SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleri? 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu kiasi? reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ea. 
dovment Insurance, kad jaunuolis gaut? pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,900.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALĖ APDP.AUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietorišk? 
kluh? ir draugiją nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvi? kolonijų. Kreipkitės 
’ kuop? veikėjus, ir 5ie plačiau paaiškins apie 
Susi vienijimo darbus. '

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Aillanee of America
307 West 30th Street. New York, N Y. 10001

Paragink savo pažįsta™.. Keleivio prenumerata - gera
išsirašyti Keleivį- Jo kaina 

metams $6.00. dovana visokiomis progomis!
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Vietines žinios
Gegužės 2 d. Manomai- 

ėiai jau grįžo iš tos egzoti
nės kelionės, kupini nuosta
biu is]

A. Petrikonio paroda Sveikino iš Hawajų
' '■ ' Inž. E. Manomaitis at-

Bostono Šautų Židinio siuntė sveikinimų iš Hawa- 
rengiama dail. Antano Pet- jų. kur su žmona nuvyko 
rikonio paroda atidaroma šį pialeisti atostogų.

BUBULIS IR DUNDULIS 
SUJUDINO BOSTONĄ
Praėjusį sekmadienį Bos-

vių Dramos Sambūris savoj Sustreikavo mokytojai 
tolimiems "giminaičiams“ į-
teikė pintinę gėlių. Penktadienį sustreikavo

Po spektaklio aktoriam Bostono mokyklų mokyto* 
suiengtoj vakarienėj i auti- jaj pjrmą dieną 21 mokyk
itės b-gos namuose buvo pa- , , ., ,sidalyta įspūdžiais, ir s've.' la buvo uždaryta, apie puse 
čiai išlydėti į aerodromą, i mokytojų ir apie 38.000 is 

Vaidintojų trupę Bosto-’ 91,000 mokinių neatėjo.

Mirė J. Sakatauskas

Gegužės 1 d. mirė Juoza
pas Sakatauskas, vienas se
niausių So. Bostono lietuvių. 
Jis priklausė So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jai, SLA 
ir kitom organizacijom. Jo 
liūdi duktė Berta Jonikienė, 
sūnus Juozapas, sesuo Mag
dalena Lietuvoje ir kiti ar
timieji.
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r zT? ? n , 'J? nan pakvietė Kulūriniams;
Subatvakariams Rengti ko-Į Mokytojai reikalauja ai 
misija, kuri labai gerai rū-įgų nuo $7,800 iki $12,900, 
pirosi ir visais techniškais! o Mokyklų taryba jiems siū

ti upė ir čia suvaidino Anta
no Rūko 3 veiksmų "nutiki-

šeštadienį, gegužės 9 d. 7:30
vai. vak. Tautinės S-gos na- bendradarbį, buvusį žymų: šį veikalą čikagiščiai vai- pę-,™™ R-bnlin '• n n ■---------- ’ '"'T—
muose. Paroda bus atidary- siuvėjų unijos veikėją Anta-; dira jau gal keturiasdešimtą i..k, -nXt. i/v ' džiausią $12,000 algą.
ta ir sekmadienį, gegužės 10: na Jenkins. kuris Havvajuo-; karta. Kiek kitokio vaidin-i •,
d., nuo 11 iki o vai. popiet. • se dabar gyvena. Sis pasako- tojų sąstato jis buvo jau1 

; jęs apie savo veiklą unijose. i daug kartų vaidintas Vokie- 
Dail. A. Petrikonio kuri- parodęs knygą ”Who’s \Vho tijos stovyklose.

nių parodos yra buvusios jin Labor“. Girdi, "visa tai Svečių spektaklis sutrati-’
Chicagoje. Detroite. Cleve-'yra praeitis, o dabar aš gė- kė per 600 žiūrovų, tai be-Į Praeitame numeryje pri- 
lande ir kitur. Bostone jo iriuosi pasauliu ir jo grožy- veik du kartu daugiau, negu, simenant mūsų mielo bičiu- 
kūrinius matysime pirmą: bėmis, o. be to, daržininkau- šeštadienį Ne\v Yorke. Vai- lio Jono Vasiliausko mirties 
kartą. Jie visur turėjo gerąja“. Jis Manomaičiams pa-; dintojai, kurių didelė dalis i metines. įsibrovė korektūros 
pasisekimą ir buvo perkami, rodęs savo daržą, kuriame-yra buvę profesionalai ak-i klaida. Ten parašyta kad jis

Jis aplankęs ir Keleivio mą“ Bubulis ir Dundulis. reikalais

numery.

Patikslinimas

"C

Keleivio talkininkė

B. Pavilionienė iš Chica- 
gos užsakė Keleivį savo 
draugei A. Statmanienei St. 

Pagal įstatymą mokytojai, petersburge. Fla.
neturi teisės streikuoti, bet j Nuoarfug ačiū mūsų wl. 
jie ) tą draudimą nekreipia, kininkei B PaviUonienet 
dėmesio, nors uz įstatymo t

lo mažiausią $7,600 ir di-

nevykdymą gresia bausmės. Kaip veikia paštas

Mokyklų taiybos atstovai į Keleivio administracija
pabrėžia, kad toks mokyto-: parašė laišką čia pat 
jų elgesys demoralizuoja ir' Bostone gyvenančiam

So. 
as-

auginąs beveik viską, kaip toriai, publiką gerai nuteikė Į mirė 1969 m. balandžio 26 [mokinius, kuriuos jie turi'meniui balandžio 6 d., o jis 
Rengėjos kviečia visus at-j Lietuvoje, nepamiršdamas ir: ir buvo palydėti karštaisi d., o turėjo būti balandžio ’ mokyti gerbti valstybės įsta- į tą laiška tegavo tik balan-

§ilankyti. buroku. 1 plojimais, o Bostono Lietu- . 27 d. tymus. džio 23 d. f ! i € f
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GAVOME MAŽĄ KIEKI 

SIENINIŲ KASDIEN AT

PLĖŠIAMŲ LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU1 

TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Miibury St. 

WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8*2868 

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worce*tery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis. Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai aueina greitai ir

Telefonas: AN $-2805

Dr. Jos. J. bvnovan 
Dr. J. Pasukarnio

Į P P I) I M S 
OI’TUME i JUSTAS

Valandos:
nuo o ,.pi rvto iki 5 'ral. vak 

Trečiadieniais nepriimama
♦47 KKOAIIVVAY 

S«ufh Bnston. Mase

j; FEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
IP.UDOKIUTĖ)

O P T O M E T R I S T t
Valandos t

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 3ROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

%
J#
rt
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Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai- Deimantei

Čia galim* gauti įvairiau.I • Flrktroa f riete i«*4
siu importuotu ir vietinės t’*<>"*«**— 

. ... . , ltgamybos medžiagų ir kitų t 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai Žemomis

Vedėja B. Sviklien*

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Ieško

if

South Boston Savings Bank
ALI RED \V. AIKHIIJALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

Paragink savo pažįstamus t Ramus. blaivus pagyvenęs iie-

h išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

ii

už visus indelius 
moka

« %

Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priakaii 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 195-tuosius metus. N’uoŠi mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. Grigaitis.
Reikale su tarnautojais galima susikal bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra <a 

virš $173 000.000
i| , SI

Knyga yra geriansias žmogaus drangas išsinuomokite
naują, saugų, švarų, modernišką ir geriausią 

T E X A C O alyvos

Dažau ir Taisau |
t Namus ii lauko ir viduje, e 

[ Lipdau popierius ir taisau^ 
;visKą, ką pataisyti reikia.

ftaudoju tik geriausią

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Streot, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami- 
aių. Turime vietoje įvairią via 
tinęs gamybos ir importuotą 
prekių iš kitų kraštų visai te
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite te
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, • 
ten vietoje galės pasirinkti 

I sakvtss prekes.
Taipogi tarpininkaujame per 
m tikras Įstaigas atsikviesti 

į gimines čia pas save į svečius 
' ar nuolauniam apsigyvenimui, i
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atofluritą jsiti- 
Kinsita. Vedėjas A. SckyrinsU

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava

tuvis ieško So. Bostone 1-2 kam 
barių su virtuve ar be jos. Siū
lyti Keleivio adresu — 636 East 
Broadway. So. Bostop, Mas., pa
žymint "Skaitytojui“.

(19)

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO
Ruaijoa

J LIETUVĄ
okupuotus

ir
garantuota* 

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.

darbo dienomis
9 vnL ryto iki 5 vai-vak. 

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

susitarimą telefonu.
331 W. Broadvrsy 

So. Boston, Mass. 02127
Tet 2684066

Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeemeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee/

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, ižpddome gydytojų rs 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

982 a W. Broadeay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6920

Nao 9 ral. ryto iki 8 vaL v- išskyrus šventadienius ir sekm.

Teaaco sprausminės liepsnos sustiprintoją

00
N u o m

$2
per menesį

T«L CO M8M

Flood Square, 
Hardware Ctt.
■ansMue ft. J. ALRKMA 
•SS BAST BBOADWA1 
SOUTH UOSTOM, MASS. 
TELEFONAS AM 8-414* 

Moors Datai

SUTAUPYSITE 

IKI 4 2 %

KURO

Fuel Chief

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius-*- geriausiai ir greičiausiai jums

* patarnaus Trans Atleniie Travel Service. ČLn .vJaų 
lėktuvų bilietai (air tiekėte) Išrašoui 
belaukiant — bs jokie papildome 
mokesčio.

OIL
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairią rištą

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

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

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

GE 61204

268- 4662 Naudingiausia skelbtis Keleivyje!

Kreiptis

BRON1S KONTR1M 
598 Brasdmay 

Se. Boston, Mass. 02127 
TsL AN 8-1701

«ssm**mam»SMaMoaNes»M»Mee«

A. J. NAMAKSY
Reni Estete A Insuranct 

321 County Club Rd- 
Nswtsa Csatrs, Mass. 02169; 

TsL 3^2-2648

Paragink savo 

išsirašyti Keleivį. Jo 

metams $6.00.

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 vabtammt Kasdien
8—12

300 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 2688764
Visų skyrių vedėja Aldeaa Adeamsto
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