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Washingtone demonstrantai 
reikalavo „Kandies valdžios“

60,000 studentų ir agitatorių minia apgulė Baltuosius 
Rūmus. Niekino prezidentų, reikalavo traukti* iš Kambo
dijos ir Vietnamo, skelbė revoliucijo* pradžių. Demonst
racija, kaip visada, baigėsi langų daužymu ir plėšimu.

JAV ir pietų vietnamiečių 
kariuomenės pradėti karo 
veiksmai Kambodijoje, ku
riais siekiama išstumti iš P. 
Vietnamo pašonės komunis
tų partizanus ir ir šiaurės 
Vietnamo dalinius, vėl iš 
naujo jkaitino JAV vadina
muosius taikos šalininkus 
studentus, dalį profesūros ir 
senatorių bei kongresmanų. 
Praeitą savaitgali {vairiuose 
miestuose buvo surengta vėl 
visa eilė protesto demonst
racijų. nukreiptų prieš karą 
Vietname ir Kambodijoj, o 
taip pat ir prieš prezidentą 
Nixoną ir jo vedamos poli
tikos šalininkus.

Didžiausia demonstracija 
buvo šeštadieni Washingto- 
ne. D.C., kur apie 60,000 mi
nia apgulė Baltuosius Rū
mus. Prezidentūra buvo. už
tverta autobusų barikadom, 
kad demonstrantai neįsi- 
veržtų j vidų. Nors sakoma, 
kad ši demonstracija buvu
si palyginamai tvarkinga ir 
tarki, bet vistiek apie 400 
"karingųjų“ jos dalyvių, pa
sukę P. Vietnamo ambasa
dos link, pakelėje mėtė ga
zolino butelius, akmenimis 
ir lazdomis daužė didžiųjų 
krautuvių ir bankų langus 
ir susirėmė su policija. To
kių riaušių iškilo ir kitose 
vietose, kur buvo daužomi 
autobusų langai ir kitaip 
naikinamas visuomeninis ir 
privatinis turtas.. Demonst
rantų energiją gal kiek slo
pino tik šeštadienio aukšta 
temperatūra, pakilusi iki 90 
laipsnių.

Demonstracijos su riaušė
mis ir {vairiais vandalizmo 
veiksmais jau būtų lyg ir 
ne naujiena, bet šį kartą yra 
verti dėmesio demonstrantų 
šūkiai ir kalbos, kurios išryš
kina šių "taikos balandžių“ 
siekimus.

Washingtonan suplaukę 
studentai ir įvairūs barzdy
los "revoliucionieriai“ rei
kalavo kalbose ir plakatuos 
ne tik taikos, tuoj pat trauk
tis iš Kambodijos ir Vietna
mo. bet prezidentą Nixoną 
keikė imperialisto, dinozau
ro, kraujo gėriko ir kiaulės 
vardais. Buvo reikalaujama 
prezidentą nuversti, užkasti, 
palaidoti... Davė Dellinger. 
vienas nuteistųjų 7 Chicagos 
riaušininkų, pakėlęs kumš
čius šaukė, kad reikią su
rengti krašte visuotinį strei
ką. uždaryti fabrikus, įmo
nes, sustabdyti visą gyveni
mą ir tuo būdu įveikti pre
zidentą. Esą, dabar ir nuo 
čia prasidedanti revoliucija.

Ypač būdinga ir tai, kad 
demonstrantų kalbėtojai rei
kalavo "liaudies valdžios“, 
kurią komunistų pavergtos 
tautos jau savo kailiu paty

rė ir kurios iki šiol nepajėgia 
nusikratyti.

Piktųjų kalbėtojų tarpe 
buvo ir nuteistasis dr. B. 
Spock, dr. M. Kingo našlė, 
aktorė Jane Fondą ir kt. De
monstrantų minioje sukinė
josi ir švietimo sekretorius 
Robert Finch, senatoriai E. 
W. Brooke. J. K. Javits ir ki
ti, spaudydami demonstran
tų rankas ir tuo netiesiogi
niai žvejodami sau ateičiai 
balsus. Buvo keliamas klau
simas ir jau bandomi daryti 
žygiai sustabdyti karo reika
lams lėšoms, kalbama apie 
prezidento teisių susiaurini
mą ir kitus panašios "veik
los“ būdus. nors. atrodo, pa
tys tokių projektų autoriai 
ir kongresas vengia atsako
mybės už galimus viso to pa
darinius.

___ Visai šiai "revoliucijai“
didelę reklamą daro spau
da, radijas ir televizija, ne 
tik plačiai apie demonstra
cijas informuodama, bet lyg 
specialiai pateikdama ilgas 
ir vyriausybę niekinančias a- 
gitatorių kalbas ir šūkavi
mus.

Kadangi šis sąjūdis neabe
jotinai organizuojamas iš 
slapto tarptautinio centro, 
kuris veda jaunuolių minias 
už nosies ten, kur numatyta, 
tai tuo pačiu metu įvyko ne
maža panašių antiamerikie- 
tiškų demonstracijų ir užsie
ny, — Vakarų Berlyne, Da
nijoj, Suomijoj, Italijoj, Iz
raely.

Vyresnioji karta, kuri iš
gyveno didžiuosius karus, 
iš arti matė organizuojamas 
ir liepsnojančias komunistų 
ir nacių TevoliuCi jas ir jų pa
darinius, tegali tik liūdnai 
linguoti galva, žiūrėdam6t. 
kaip laisvam demokratiniam 
krašte jaunuolių minios 
prašyte prašo likimą vergi
jos pančių.

Darbininkai prieš

studentus
Penktadienį New Yorko 

centre 500 statybos darbi
ninkų pasipriešino studentų 
demonstracijai. Jie prie 
miesto savivaldybės vėl iš
kėlė Amerikos vėliavą, kuri 
majoro įsakymu buvo nu
leista pusiau. Darbininkai 
studentus gerokai apkūlė.

Majoras Lindsav kaltina 
policiją, kad ši neatlikus! sa
vo pareigų, nesulaikiusi dar
bininkų nuo susidūrimo su 
studentais ir leidusi studen
tus mušti. Nukentėjusių yra 
kelios dešimtys.

Kent universiteto, Ohio, demonstruojantieji studentai, kūrinos mattindanri, Tautinės gvardijos 
daliniai 4 nušovė ir 10 sužeidė. Riaušininkai na degino atsargos karininkų paruošimo skyriaus 
pastatų. Dėl šių 4 nušautų studentų visame kraš te kilo dar didesnės studentų demonstracijos.

57 procentai remia 
prez. Nixoną

Gallupo instituto paskuti
nis apklausinėjimas, įvykdy
tas po to. kai prez. Nixonas 
nutarė pasiųsti JAV karius 
į Kambodi ją, rodo, kad 57% 
pritaria prezidento sprendi
mui, 31% buvo prieš ir 13 
% neturėjo tuo klausimu 
aiškios nuomonės.

Iš atsakymų aišku, kad 
daugumos nuomonė kariuo
menės į Kambodiją pasiun
timo reikalu yra tokia: eiti. 
išvalyti ir grįžti. Taip ir pre
zidentas paskelbė. Nuo to 
žygio pasisekimo pareis ir 
prezidento orumo laipsnis 
plačiųjų gyventojų sluoks
nių tarpe.

A’orf Dubčeką visai 
sunaikinti

Prahoje pasirodė por
nografinė nuotrauka. Nors 
joj veidai uždengti, bet sau
gumiečiai skleidžia gandus, 
kad toje nuotraukoje yra 
Dubčekas ir žinoma pramo
ginės muzikos dainininkė.

Penkerią metą BHIy Jeffrey ii 
Dalas, Tex„ džiaugiant UtatinOti 
glėby, sužinojęs, kad jo tėvelis 
kap. Robert Jeffrey, 1965 ai. 
dingęs Vietnamo kovose, yra gy- 
vas. Paskutinę balandžio mėne
sio savaite jie gavo ii jo, laiko, 
mo komunistą nelaisvėje, pen
ktą eilučią laiikę, kuris buvo rą
žytas priei Kalėdas.

Žuvo automobilių 

unijos vadas
t

šeštadienį lėktuvo nelai
mėje žuvo automobilių uni
jos prezidentas Walter Reu- 
ther kartu su savo žmona ir 
kitais 4 asmenimis* Reuther 
iš Detroito skrido į jo vardu 
pavadintą .šeįpion švietimo 
centrą Black Lake.

Reutherio mirtis yra labai 
i didelis smūgis ne tik auto- 
i mobilių unijai, bet ir viso 
kiašto darbininkų sąjūdžiui 
bei pačiam kraštui.

Netrukus turi prasidėti 
; derybos su darbdaviais su- 
; taities pratęsimo reikalu, 
i Reutheris jau buvo jom3 pa
siruošęs. Jis buvo numatęs 
daug ko iš darbdavių reika
lauti. Jis buvo gabus ir pri
tyręs derybininkas. Neleng
va bus kitam jį taip staigiai 
pakeisti, todėl ir derybos ga
li nebūti darbininkams to
kios naudingos, kaip būtų 
buvusios Reutheriui vado
vaujant.

Reutheris yra automobi
lių unijos kūrėjas ir jos au
gintojas. Jo nuopelnai uni
jai, kuri dabar turi per pus
antro miliono narių, yra mil
žiniški, bet apie tai teks ki
tą kartą pakalbėti.

Mirė V. Molotovo 
žmona

Maskvoje mirė ilgamečio 
Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministro ir ministro 
pirmininko V. Molotovo 
žmona, 76 m. amžiaus. Jos 
laidotuvėse viešai vėl pasiro
dė re tik Molotovas, bet ir 
taip pat buvęs ministras pir
mininkas marš. Bulganinas. 
Abu jie naujųjų vadų buvo 
nustumti į užpečkį ir niekur 
viešai nebuvo matomi.

Velionė Molotovienė, vy
rui esant užsienio reikalų 

j ministru, Stalino buvo iš
tremta į koncentracijos sto
vyklą ir iš ten grąžinta tik 
Stalinui mirus.

Prezid. Niurnas atšakioje 
į aktualius klausimus

Jis siekiąs to pat, ko reikalaują ir demonstrantai. 
Karo veiksmai Kambodijoj skirti apsaugoti P. Vietnamo 
esantiems JAV daliniams.

Streikų bangos 

Italijoje
Streikai čia ne naujiena. 

Darbininkai streikuoja, no
rėdami paskatinti valdžią 
susirūpinti socialinėmis re
formomis. Bet. kad sustrei
kavo net Romos advokatai, 
tai jau naujiena. Jų streiko 
priežastis taip pat savotiš
ka: jie nepatenkinti, kad 
teismo įstaigos buvo išskirs
tytos po miestą, kai buvo 
pastebėta, kad teisingumo 
rūmai gali sugriūti.

Kalbėdamas apie Izraelio 
ir arabų karinius kivirčus, 
prezidentas pareiškė, kad, 
visiškai paaiškėjus, jog so
vietu lakūnai dalyvauja kau
tynėse prieš Izraelį, tektų 
Amerikai peržiūrėti Artimų
jų Rytų pusiausvyros politi
ką ir duoti Izraeliui moder
niškų kovos lėktuvų, kurių 
jis prašo.

Spaudos konferencijoje 
prezidentas palietė ir eilę vi
daus problemų, tarp jų rei
kalą geresnio išsiaiškinimo 
su jaunąja karta, pažymėda
mas, kad nuomonių skirtu
mas dar nerodo pa^’os tau
tos skilimo, kaip ionst- 
racijos ir riaušėm . nėra 
revoliucija.

Aišku, prez. Nixono atsa
kymai visų jo politikos kri-

Piktadariai norėjo padėti 
4 bomba* į lėktuvą, kuris 
skrido į Ispaniją, bet jos vi
sos buvo laiku pastebėtos, ir
išvengta nelaimės.

♦ * «

JAV bedarbių procentas 
balandžio mėnesį pakilo net 
iki 4A.

» • ♦

Iš Chicagos į San Francis- 
co ėjęs traukinys nuvirto nuo 
bėgių. Iš 70 keleivių 26 bu
vo sužeisti.

<E/: U, v.

Antropologo Richard E. Lca- 
key, 85 na, laiko rankose į žm6- 
gą labai panašaus gyvio, vadi
namojo Australopithecos, kau
kolę, kurią jis rado šiaurės Ne- 
nijoje, Afrikoj. Tas .žmogaus, 
"giminė“ gyvenęs ten prieš 2.6 
milionus metą. Jis ten radęs ir 
pirmykščio žmogaus kaukolę 
(prieky ant stalo) ir pirmykž- 
čią primityvią jrankią.

Išsiplėtus karo veiksmams 
į Kambodiją, namie vyks
tant studentų demonstraci
joms ir riaušėms, senato
riams ir kongresmanams bei 
universitetų intelektualams 
kritikuojant JAV užsienio 
ir vidaus politiką, su didžiu 
dėmesiu buvo laukiama pre
zidento Nixono spaudos kon
ferencijos, kurioje jis turė
jo atsakyti į visą eilę opių 
klausimų ir paaiškinti savo 
veiksmus.

Atsakydamas į žurnalistų 
paklausimus, prezidentas 
plačiau palietė paskutinius 
Vietnamo karo įvykius ir kai 
kuriuos vidaus reikalus.

Jis pareiškė, kad jo neste
bina protestuojantieji prieš 
amerikiečių įsivėlimą į karo 
veiksmus Kambodijoje, nes 
tie protestantai bijo ameri
kiečių gyvybių aukų padi
dėjimo, jie norį
taikos ir greitesnio pabrau
kimo iš Vietnamo. Jis taip 
pat, tik tetrokšdamas grei
tesnės tarkos ir tenorėdamas 
greičiau grąžinti namo nu
matytą 150,000 karių, davęs 
įsakymą apvalyti nuo komu
nistų Kambodijos pakraštį, 
kai liktų saugesnis užnuga
ris mažinant amerikiečių ka
rių skaičių Vietname ir vyk
dant vietnamizavimo prog
ramą.

Jo pastangų dėka jau da
bar iš Vietnamo yra grąžin
ta 115.000 karių, o aukų 
skaičius yra mažiausias už 
bet kada buvusį per penke
rius metus.

Šiaurės Vietnamo pakraš
čio prie demilitarizuotos zo
nos bombardavimas buvęs 
atnaujintas tik matant ko
munistų pasirengimus pulti 
didelėm jėgom marinų lai
komas pozicijas. Jis negalįs 
leisti, kad, nepanaudojus ati- 
tirkarnos gynybos, būtų ko
munistų išskersti amerikie
čiai.

Amerikiečių kariuomenės 
daliniai, atlikę savo uždavi
nį, pasitrauks iš Kambodi
jos. Nors JAV yra labai su
interesuotos Kambodi jc* ir J 
Laoso likimu, bet ten savo 
karių nesiųs. Tų kraštų ne-į 
utralumas bus bandomas iš
saugoti ar atstatyti tik diplo
matiniais keliais, tariantis 
su Genevos sutarties signa
tarais ir Azijos tautomis.

JAV siekiančios susitari
mo ir taikos Paryžiaus dery
bose, jos sutinkančios su į- 
vairių pasiūlymų nagrinėji
mu ir net nuolaidomis, ku
rios būtų priimtinos Pietų 
Vietnamo tautai ir vyriau- 

i sybei, bet negalima esą pri
mesti vietnamiečiams to. ko 

, jie nenori.

tiku nepatenkino. Ypač ne- 
i tie, kurie vado

vauta priešiškom demonst-
.acijom ir siekia savo atski
rų tikslų.

Atidėjo JAV parodą 

Sovietijoje
■»

Antradienį Svietų Sąjun
gos mokslininkų mieste A- 
kademgorodok (Sibire, ne
toli Novosibirsko) turėjo bū
ti atidaryta paroda "švieti
mas JAV-se“. bet vietos val
džia pranešė, kad parodos 
atidarymas nukeliamas vė
lesniam laikui. Nor~ sako
ma. kad tai darc. na dėl tech
niškų kliūčių, bet tikroji 
priežastis vra sovietų nepa
sitenkinimas dėl JAV ka
riuomenės žygio į Kambodi-

t
—’ .............. —

Sov. Sąjungos preafjeras A. Ko- 
nyginaa (kairėj) nuo 1964 m. 
pirmoje spaudos konferencijo
je kaltina JAV dėl įsiveržimo j 
Kambodiją. Jis tair pareiš
kė abejonią dėl na .o pa
sitarimą Indokinijos klausimui 
spręsti ir dėl atominią ginklą 
apribojimo. Jo dėžinėje — so. 
vietą užsienių reikalą m misteria 
Andrei Gromyko.

I
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Lietuves Steigiamasis Seimas
1920. V. IS. - 1970. V. IS.

St. Seimo atstovų 
pasisakymai

kaip buvusiai St. Seimo narei, malonu pareikšti, kad St. 
Seimas, tarp kitų savo atliktų reikšmingų darbų, atitaisė 
daromas moterims skriaudas užsilikusiuose nuo rusų val
dymo laikų įstatymuose.

St Seimo reikšmė ir šiandien nesumažėjo, nes jis 
, Iš Lietuvos Steigiamojo Seimo gyvų atMogų laisvajm ( tfudf^a visos lietuvių tautos valią būti nepriklausoma dė

si penktadienį sueina 50 metų, kai 1920m. gegužės me pasauly bėra šeši: Margareta Galdikienė, prel. Myko- jmokratine respublika.
15 d. Kaune, Valstybiniame teatre, Lietuvos Steigiamasis las Krupavičius. Kazys Škirpa, Jonas Pafcalfca ir Juocas I 
Seimas susirinko pirmojo posėdžio. Tuo buvo atverstas Pronskus, kurie gyvena JAV-se, ir dr. Elizejus Draugelis, 
naujas Lietuvos istorijos lapas. St Seimas patvirtino Lie- gyvenantis Brazilijoje.
turo* Tarybos 1818 ra. vasario 16 d. nutarim, ir paskelbė . Redakcija j juos kreipėsi, prašydama atsakyti į šiuos 
Lietuvą nepriklausoma demokratine respublika, Seimas
priėmė valstybės konstituciją, išleido žemės reformos ir | E Kc4l> “ tebera Steigiamojo Seimo reikime.

daug kitų svarbių įstatymų jaunai valstybei įforminti ir * ,. ii Steigiamojo Seimo veikim yra
. . , , • labiausiai įstrigę* Tamstos atmintyje?

jos gyvenimui tvarkyti. Kitą kartą apie tai parašysime
plačiau, šiame numery pateikiame Seimo pirmininkės* ... . __ . . •

geriausiais parlamentarais?
«ti<Urora»j, kalb, ir dar gyvųjų jo „ariu pa.uak,raus j [ki šiol neatsakė dr. E. Draugelis Ir J. Pronakua. Prel.

Šia proga mes su giliu dėkingumu ir pagarba prisime- Krupavičius parašė negalįs atsakyti, nes nepatogu esą
name visus jau mirusius Steigiamojo Seimo nariu. ir nuo- parlamentarui apie kitus parlamentaru, kalbėti.
širdžiai sveikiname visu. dar esančius mūsų tarpe. ; Apgailestaujame, kad negalime iš»pau«bnti visų dar

1 gyvų buvusių atstovų pasisakymų, ir dėkojame sutikusiems 
Jų per audras ir kovas neštoji nepriklausomybės švy- atsakyti į pateiktus klausimus. Štai jų pasisakymai:

tūrio ugnis tešviečia mums visus šių dienų ir ateities kelius

ir vėl j tų pačių priešų pavergtos Lietuvos laisvą! MAGDALENA GALPHUĘNt

2. St. Seimo atidarymo posėdis. įvykęs 1920 m. gegu
žės 15 d., man yra labiausia atmintinas ir šiandien.

3. ’Mano manymu, geriausi parlamentarai buvo M. 
Krupavičius, K. Ambrozaitis, M. Sleževičius ir St. Kairys.

KAZYS ŠKIRPA

Gabrielė Petkevičaitė, gimusi 1861 m. kovo 18 d. Puziniš
kio dvare, Smilgių par_ rašytoja, publicistė, visuomenės 
veikėja, žinoma Bitės slapyvardžiu. Į Steigiamąjį Seimą 
išrinkta valstiečių liaudininkų sąrašu. Mirė 1943 m. bir
želio 14 d. Panevėžyje.

Magdalena Galdikienė gimė 
1891 m. rugsėjo 26 d. Bar- 
dauskų k., Gižų valst., peda
gogė, visuomenės veikėja. J 
Steigiamąjį Seimą išrinkta 
krikščionių demokratų sąra
šu. Dabar gyvena New Yorke.

Kazys Škirpa, gimęs 1895 m. 
vasario 18 d. Narnajūnų k, 
Saločių valsč„ gen. šlaito pul
kininkas, politikas, diploma
tas. | Steigiamąjį Seimą iš
rinktas valstiečių liaudininkų 
sąrašu. Dabar gyvena Wa- 
shingtone, D.C.

1. Steigiamojo Seimo, kaip lietuvių tautos suvereni
nės valios reiškėjo, išrinkimo faktas parodė, jog visų mūsų

K| loti rašo
SPAUDĄ BEVARTANT

Lietuvybę Amerikoje iš
laikyti yra painus ir šakotas 
galvosūkis. Panašius galvo
sūkius sprendžia žydiškumu 
besirūpiną žydai, ukrainie- 
tiškumu ukrainiečiai, lenkiš
kumu lenkai. Amerikiečių 
lenku Kosciuškos fondas, at
rodo, galvosūkį sprendžia 
palaikydamas studentus.

Varšuvos valdžios lėšomis 
anglų kalba leidžiamo Po- 
land redakcija išsikalbėjo su 
Kosciuškos fondo vicepir
mininku dr. Kusielewicziu, 
kurio mintys gali būti įdo
mios ir amerikiečiui lietu
viui.

• » »
Kosciuškos fondą, sako, 

įkūrė lenkams draugingi a- 
merikiečiai. Jis netrukus mi
nės 50 metų sukaktį. Įkūrė
jų tarpe tebuvo vienas len
kas prof. S.J4irzwa. Tiks
las — spausdinti anglų kal
ba veikalus apie lenkus ir jų 
kultūrą. Be to, — aprūpinti 
stipendijomis norinčius stu
dijuoti Lenki\je, ir lenkus, 
norinčius išeiti mokslus A- 
merikoje. Tokių stipendijų

troškimas atgauti Lietuvai valstybinę nepriklausomybę 
buvo apsivainikavęs pilnu laimėjimu. Jį nulėmė mūsų 
1918-1920 metų sėkmingai vestos ginkluotos kovos, kurios 
Lietuvą apvalė nuo svetimųjų įsibrovėlių ir apgynė nuo 
kaimynų pasikėsinimų į jos teritorijos integralumą.

Rezultate — jau per pirmąjį, iškilmingąjį, savo posė
dį Steigiamasis Seimas vienbalsiai nutarė ir 1920 m. gegu
žės 15 d. pilnateisiai tautos vardu proklamavo Lietuvos

Į 1. Lietuvos Steigiamasis Seimas, išrinktas visuotinu,! Nepriklausomą Valstybę, atkurtą kaipo demokratinę res- 
. lygiu ir slaptu balsavimu, padėjo Lietuvos nepriklausomai Publiką. Tai buvo istorinės reikšmės aktas, kuriuo autori- 
; valstybei pagrindus, priimdamas valstybės konstituciją, ’ tetingai patvirtintas Lietuvos atsipalaidavimas nuo ją 
i žemės reformos įstatymą ir kitus svarbius įstatymus. Man, baugiau kaip 120 metų slėgusio Rusijos jungo ir atskleis- 
| ' . tas naujas Lietuvos istorijos lapas.

I Sakytuoju savo aktu Lietuvos Steigiamasis Seimas 
j realizavo pačiu demokratiškiausiu būdu lietuvių tautos 

teisę į laisvą apsisprendimą pagal tada jau galiojusią

Steig. Seimo pirmininkės 

G. Petkevičaitės kalba

Steigiamojo Seimo pirmajam posėdžiui pirmininka
vo vyriausioji narė (59 m. amžiaus) rašytoja Gabrielė 
Petkevičaitė - Bitė. Ji, pradėdama eiti pirmininkės parei
gas, pasakė šitokią kalbą:

"Laiminga esu. kad likimas suteikė man tos didelės 
garbės atidaryti šiandien mūsų nepriklausomos tėvynės 
Steigiamojo Seimo darbus ir šalies šeimininko vardu pa
sveikint visus čia susirinkusius.

j galvos guldyt, savo kraujo liet. Nors dar dalis mūsų tautos ^P^yljnes
kūno tebevargsta po svetimu jungu, nors ir netenka mum 9Pr^1 ateities ir kaip numato valdytis,

i patiem, šalies šeimininkui, Steigiamajam Seimui, dar šian- Steigiamojo Seimo pilnateisiai proklamuotas lietuvių 
! dien susirinkt mūsų tėvų sostinėj, Vilniuj, nenusidėsiu, taut0® apsisprendimas už Lietuvos valstybinę nepriklau- 
j tur būt, tautos valiai, čia mane pastačiusiai, jei pirmu sa- buvo ne koks laikinos reikšmės aktas, bet visiems
i vo uždaviniu laikysiu tart geros valios žodį broliam, at- 'aiJcaaa^» neatšaukiamai ir nepakeičiamai, kaip būna ne- 
! skirtiem nuo mūsų fronto juosta, ir kviesi juos širdimi aJsa^*^anii ir nepakeičiami ir visi kiti istorinio pobūdžio 
! dalyvauti drauge su mumis šios dienos iškilmėj. Atsimin- . ir prasme jis tebėra gyvas lietuvių tautai
kim ir amerikiečius ir visus kitus, kurie priversti buvo Jf.“aP° ^etų nuo jo roklamavimo. ir nežiūrint to 
savo tėvynę palikti tik dėl to, kad jie kėlė balsą prieš da- hūdno fakto. kad Lietuva vėl svetimo jungo prislėgta
romą mūsų tautai nuoskaudą.

Nors mintimis ir troškimais būkim visi šiandien drau
ge. Tenestinga tame mūsų sielų susijungime nei vieno 
tautos darbuotojo ir krašto laisvės kovotojo. Paminėkim

Tiems, kurie perša mums siekti jos išlaisvinimo naujo 
lietuvių tautos apsisprendimo keliu, turėtume, mano many
mu, atsakyti trumpai: ačiū. lietuvių tauta jau prieš 50 
metų apsisprendusi už laisvę ir Lietuvos valstybinę nepri-

ir tuos kovotojus, kurie atgulė į karstą, nesulaukę tos di- < klausomybę pagal visus demokratijos ir tarptautinės teisės
dėlės tautos šventės. Tesuskamba čia mūsų tarpe nemir- 
tingi mūsų Daukanto, Valančiaus, Baranauske, Kudirkos, 
Višinskio, Biliūno vardai. Mūsų širdimi nuskriskim tą

Laiminga esu. galėdama tai padaryt, kaip sena savo • valandą ir prie jaunesniųjų, prie tų kareivių ir karininkų 
tautos nepriklausomybės kovotoja, kaip moteris. įgijusi kapų, kurie šiame kare savo jaunas galvas padėjo, begin-
taip karštai pageidaujamo teisių sulyginimo, kaip savo 
visuomenės narys, neliovęs kovoti prieš kiekvieną paver-, 
girną, vistiek koks jis yra: tautų, luomų ar kapitalo.

Ilga juk ir be galo sunki buvo mūsų tautos kelionė, 
kol priėjome laisvės slenkstį. Nelengviau klojosi mum, kol 
atsidūrėme tame brangių brangiausiam tautos valios suda
rytam nepriklausomybės rūme. Juk ilgiau kaip šimtą metų 
kentėm įvairios rūšies prispaudimų. Mažai tautai, kokia 
mes buvom ir tebesam, reikėjo be galo daug moralinių 
jėgų, kad būtų galima pradėt ir, pradėjus kovą — kovoti 
su priešais, pasiryžusiais mus pasmaugti. Su priešais. Rai
kiusiais visą žandarų ir kitų visokių savo tarnų armiją 
vienam tikslui — panaikinti, išrauti iš šaknų ir pamatų vi
sa, kas lietuviška: ir kalbą, ir raštą, ir tautos vardą, ir net 
tautos atminimą. Norėta lietuvių vardą išbrėžti iš istorijos 
lapų.

Prieš tokią samdytą ir brangiai mokamą valdininkų 
armiją, kalaviju, galia ir žiaurumu apsiginklavusią, kaip,;

darni tėvynės sienas. Nepamirškim ir pasauMnto karo iš
blaškytų visur aukų, kurios audrfes ištaptos išsavO’ŠOdybų 
rado kapus toli, toli nuo savųjtįJ

Tejungie mus visus ta prakilnioji valanda. O mes, 
dar gyvi išlikę darbuotojai, didelio karo patyrimų užgir
dyti, mūsų karžygių atminimu šarvuoti, krašto valios pa
šaukti, ruoškimės rimtai ir uoliai prie pavesto mum daibo, 
kad mūsų žmonių, mum tikėjusių, neužviltum.

Pavesta juk mums versti naujas istorijos lapas. Per
daug jau ilgai mus lankė visokios nuoskaudos. Stenkimės 
visom išgalėm tą naują lapą išlaikyt gryną, patikrindami 
visiem mūsų valstybės gyventojam lygias piliečio teises, 
leisdami jiem savo būvį gerini ir visiem drauge žengt į 
aukštesnį kultūros laipsnį. Būkim rūpestingi, neužmirš- 
kim nei trumpai valandai, jog priešų mum dar nestinga, tų 
priešų, kurie kiekviena proga naudojasi mus žemint prieš 
Europos vakarus, kurie taip pat uoliai seka mūsų darbuotę.

kodeksus, ir joks pakartotinas apsisprendimas jai nėra 
reikalingas.. Juo labiau, kad to jos apsisprendimo tvirtu
mas buvo vaizdžiausiai pademonstruotas prieš draugą ir 
priešą ne tik gausiomis 1918-1920 metų Lietuvos nepri
klausomybės karo aukomis, bet ir dar gausesnėmis, kurių 
lietuvių tauta sudėjo 1941 m. per savo ginkluotą sukilimą 
už tą patį Lietuvos valstybinio suverenumo idealą, kaip 
kad ir lietuvių partizanų kraujo aukomis per kelis metus 
po karo desperatiškose kovose prieš pasikartojusią netei
sėtą sovietų okupaciją Lietuvoje.

Tos visos žmonių gyvybių aukos vaizdžiau, kaip bet 
kokie popieriniai Lietuvos laisvinimo reikalu memoran
dumai svetimų valstybių diplomatinėms kanceliarijoms, 
parodo, jog lietuvių tauta reikalauja ir nesiliaus toliau rei
kalavusi, kad neteisėtas Lietuvos okupavimas iš Sov. Ru
sijos pusės būtų pašalintas pagal didžiųjų valstybių for
malinius karo meto įsipareigojimus, jog suvereninės teisės 
ir laisvas valdymasis tautų, kurios buvo jėga pajungto®, 
turi būti atstatytas.

2. Tas, kurį jau suminėjau, būtent, — gegužės 15 d. 
Steigiamojo Seimo iškilmingas atidarymas su proklama-

visi žinom, maždaug prieš pusę amžio — stojo mūsiškių • tautai dar imtis ginklo^tai;Vien priešui besikėsinant 
mažas būrelis. Vienintelis jų kovos įrankis — plunksna, • pulti. šiaip suprantam gaėė^ jog mūsų likimai mūsų ran- 
vienintelė amunicija — savo tautos mylėjimas, savo tau- koše, kad tik sava jėgomis turim pasitikėt, savo j^omis

vimu Lietuvos atsikūrusia nepriklausoma valstybe. Šį įvy- 
Būlrim toiltwingi visur ir visuomet, 0 jei toktų mūsų) Rį pasitikau, tuo metu dar kaip 5 pėst. D.L.K. Kęstučio 

< a pulko vadas, to pulko džiaugsmo paradu ir karių padėkoe
malda Aukščiausiajam.

Savo ypatinga svarba sakytas proklamavimas nustel-
tos vargų supratimas ir didžiausis pasiryžimas ginti ją iki, turim gydyt senąsias savo žaizdas ir sako neaoflMamu ir paų jjflg vasario 16 d. aktą apie Lietuvos nepri 
paskutinos. J organizuotu darbu išbrist iš mdliardinių didžiojo karo pa- klausomybės paskelbimą, kuris tebuvo tik anonsavimas,

Ir tos grumtynės taip nelygių priešų, kaip žinom, tę-1 darytų mum nuostolių. O mes, atstovai, dirbdami čia savo ko Lietuvos Valstybės Taryba siekė, bet dar ne faktinas 
sėsi ilgai. Mūsų karžygių karščiu užsidegdavo vis didesnės didįjį darbą, dirbkim jį nei akies mirksniui noužnriršda- jjofavęa atkūrimas. Tokiu jis galėjo būti Steigiamojo Sei- 
tautiečių minios taip, kad net paskutinių laikų įvairios mi, jog mes esam čia tik savo krašto žmonių vaitos vykdy- jnoklamuotas krašto gyventojams, Lietuvos kaimy- 
okupacijos, nors čiulpte čiulpė krautją iš mūsų tautos or- tojai. Dirbkim tą darbą taip, kaip reikalauja tie, kurie čia Baing įr visoms kitoms pasaulio valstybėms tik tada, kai 
ganizmo ir visaip jį darkė, tačiau tautos sielos nenusmau-* mus siuntė“. realaus išsilaisvinimo kova jau buvo laimėta,
gi. Išliko ji gyva. ir su ja drauge tautos nepriklausomybės St. Seimo pirmininkės Gė Petkevičaitės kalbą pa1y- /m i. i • «» » -
obalsis, dėl kurio šiandien jau niekas nebeatsisako savo dėjo karšti plojimai. t _____ (Nukelta į 3-čią puslapi)

fondas, sako, jau parūpinęs 
apie 400. Po paskutinio karo 
fondas surinko 50 tonų įvai
rių knygų knygynams Len- ‘ 
kijoje, kuriuos naciai sude
gino.

• • •
Amerikoje, 4ako, esama 

apie 10 milionų lenkų kil
mės žmonių, kurie tirščiau 
gyvena pusėje tūkstančio i- 
vairaus didumo "kolonijų“. 
Jie čia prikūrė įvairių drau
gijų ir organizacijų. Meno 
ir mokslo sritimis rūpinasi 
naujųjų lenkų (dypukų) 
New Yorke įkurtasis Meno 
ir Mokslo institutas. Jis lei
džia trimėnesinį anglų kal
ba žurnalą The Polish Re- 
view. Chicagoje lenkai turi 
savo muziejų, o Old Or- 
chard. Mich.. veikia kunigų 
seminarija, kurių baigė ir 
keli lietuvių senesniosios 
kartos kunigai. Čia kurį lai
ką veikė net Lietuvių moks
leivių susivienijimo kuopelė. 

• • •
Lenkų Susivienijimas į- 

kūrė aukštesnę mokyklą, ku
ri Alliance Cdflege vardu 
veikia Cambridge, Pa. Ji tu
ri apie 600 studentų.

Tokia krvptimi bandėme 
ir mes veikti. Mes turėjome 

Tėvų marijonų kolegiją ir 
Tėvų pranciškonų Šv. Anta
no aukst. mokyklą. Deja, 
Marianapolio lietuviškumas 
visas išgaravp, o Šv. Antano 
aukst. mokykla pernai užsi
darė. Lietuviškumas išnyko 
ir seselių kazimieriečiu už- 
’aikomoie mergaičių akade
mijoje Chicagoje.

• ♦ •
Prof. Kusielewiczius buvo 

redakcijos paklaustas:
"Amerikos lenkuose vyks

ta glios nuotaikų permainos, 
kur jausmingą prisirišimą 
orie savo krašto išstumia in
telektualinio pobūdžio san
tykiavimai. Ką mano Kos
ciuškos fondas čia veikti?“

Profesorius atsiliepė:
"Karčios tiesos neslėpki

me : per eile metu Amerikos 
’enkai sunkiu darbu ir neat
idžiomis pastangomis pa
siekė gana aukšta pragyve
nimo laipsni, bet tautinės 
kultūros laipsnis neperankš- 
t^i pakilo. Antroji ir trečioji 
karta dar turi šiokio tokio 
Santykio su lenku kalba, nes 
;ia su tėvais namuose pasi
kalba. bet Amerikos gyve
nimui ii kalba jiems atrodo

(Nritolta I 7-U p*)
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kas mbko mnau, Amerikos Lietuviu Gyvenimas TAS DUONOS

KAZYS ŠKIRPA OMO VALSTIJOJE
(Atkelta iš 2-ro puslapio)

CLEVELAND. OHIO

; j

kuriame pažymėtos vietos, kortose dabar amerikieėiai ir pietų vietaamim 
čbi vykdo karines operacijas, sukėlusias JAV ir užsieny didžiausių triukšmų ir protestus.

sėkmingai, padarytą opera-v. 
ciją. j

Dėk Vu draugams Ir drau- 
mane lankiusiems li

goninėje ir telefonu pasitei-l 
ravusiems apie mano padė-į 
tį. Ypač dėkingas Norai fr j 
Alfonsui Braziuliams, aprū-! 
pinusiems mane lietuviška 
literatūra. A. PUvičius

3. Jei tinkamumo į parlamentarus kriteriumu paskai- 
tytumėm jų intelektualinį tokioms funkcijoms pasiruoši
mą bei išsimokslinimo laipsnį, o ne vien praktišką supra
timą krašto reikalų ir iškalbingumą gražiai dėstyti savo Marija Trainauskaitė. Povi 
mintis ir pasiūlymus iš parlamento tribūnos, tai reiktų' jas jr jo žmona Šukiai, No- 
sutikti, jog. intelektualinio pajėgumo požiūriu. Steigiama-1 ra jr Alfonsas Braziuliai ir 
jame Seime stipriausiai buvo reprezentuoti socialdemo- Į Kazys Karpius, 
kratai. Nors jų frakcija ten ir nebuvo gausi — susidėjo • 
vos iš 13 narių,—tačiau didelė jų dauguma buvo asmenys, i ICO metų lietuvių kolonijai LAtyRENCE MASS 
išėję aukštuosius mokslus, dargi juristų su praktiška pa- pagai miesto archyvų do-’ tautinė kataliku

Atstovai j SLA spintą
SD\ 14-tos kuopos atsto- ’

ivais į SLA seimą išrinkti:

tirtimi valstybės įstatymų srityje.
Proporcingai narių skaičiui, antroje vietoje, intelek— .. . . . , fUvU.,..v vir

tualinio pajėgumo atžvilgiu, stovėjo valstiečių liaudinin-į J Je moi^a^ D®y) dieną. Šiemet
kų frakcija, turėjusi Steigiamajame Seime 28 atstovus, o ; . T spkaktis Jį bus gegužės 24 d.
jo daugumos frakcija — krikščionių demokratų blokas,—! }urėtų būti tinkamai pami.
turėjęs viso 59 atstovus, — stovėjo sakytuoju požiūriu 
tik trečioje vietoje, su pažymėtinu skaičiumi kunigų to

kumentus, 1971 metais su- parapija kasmet iškilmingaikanka 100 metų, kai pirmie- r V. ’ riiL... f švenčia Kapų puošimo (Me-

nėta. .dfcėse kapinėse-‘"prie North
bloko intelektualų tarpe. MM)*ortoMekta*M?<&

Deja, socialdemokratai anuomet, kaip marksistai, Į JAV pabaltiečių krepšL pariūras. Per pamaldas gie- 
tebesilaikė "proletariato diktatūros“ tezės, kuri visoms nio ir tinklinio 14-tos pirme- dos šv. Marijos choras, ku- 
kitoms Steigiamojo Seimo frakcijoms buvo nepriimtina.. ’ nvbės įvyks gegužės 16-17 riam vadovauja parapijos 
Bolševizmo metodai Rusijoje jau buvo visus tiek įbauginę, i dienomis. Jose dalyvaus j- vargonininkė Joanne Kėny. 
jog lietuvių darbininkijos dauguma nebesidavė būti šaky-j vairaus amžiaus abiejų lyčių Po pamaldų bus gegužinė 
tąja teze suviliojama. Tai matyti iš to fakto, jog p v rin- rin‘rt’Prai sportininkai. Pir- su menine programa ir šo
kimus į Steigiamąjį Seimą lietuviu darbininkijos dauguma ™eny es g c o 1 P?J?®. į?.31* Gegužinei vadovaus 
balsavo ne už soįildemokratus. bet už katalikiškoj pa-' 8porto klubui Žai‘ ^,slava k SUSyS Kuna-

kraipos “Darbo Federaciją“, pravedusią 16 atstovų, taigi.
net daugiau už socialdemokratus. Lankėsi P. Amerikoje

Bus skanių valgių, kuriuos 
pagamins Marija Kurgonfe-i

JONAS PAKALKA

Joaas Pakaks, gimęs 1854 m. 
sausio 18 d. Kudirkos Nau. 
miesty, kooperatininkas, vi
suomenės veikėjas. Į Steigia
mąjį Seimų išrinktas sočiai- 
demokratų sąrašo. Dabar gy
vena New Yorke, N.Y.

Richardas Stankevičius su [ė, Marija Golumbickienė ir 
savo jauna žmona Marija Marija Petruskevičiūtė. Bus 

line., buv. Petraskevičiūte, *vairnl laimėjimų vadams ir 
Į atostogavo Urugvajuje pas suaugusiems, šį reikalą tvar< 
Marijos tėvus ir brolį. ^ys parapi^s pinrnninkak

Leopoldas ftesliakas.
Visi prašomi tą dieną 

• skirti mūsų ruošiamoms iš-į 
i kilmėms.

Klebonas kunigą*
Julius Gaspariunas, A-B.

onr

ANTANAS JONUŠIS,

gyvenęs 3726 Mackenzie St„ Montreai, P. Q„ mirė 
1576 m. balandžio 20 d., palaidotas balandžio 24 d.

Sodu* ir ftittSą foėgifantis 
lietuvis

Daugelis lietuvių stengia-! 
j si pabėgti iš troškinančių 
miestų ir įsikurti kur nors 

j žemės ūkyje. Taip padarė ir Į 
Į buvęs suvalkietis ūkininkas NEW YORK, N.V.
Alfonsas Andriušaitis, par- ’ Alto poeirtii
davęs savo namus LakewoodĮ Balandžio d. buvo Al- 
pnemiesty ir pernai nuą- to vaIdybos posėdis, knria-
pirkęs vaismedžių Olą apie me dalyvavo beveik via na- . ...
40 mybų į rytus nuo Cleve- riaj iwsėdzio a^mž.lpagaiU pasinaudoja ne tik 

1 lando vieno federalinio I JAV, bet ir kitų kraštų lietu-
greitkelio pašonėje | ^Xta ^ižinoti su kito! **

f ai puikus, derlingas a-

CHICAGO, 1LL.

Socialinio klubo veikla

Daugiau nei 10 metų vei
kiančio LB Socialinio klubo 
veikla yra plati ir šakota. Jo

MIRĖ A KRAUSAS

Australijoje gegužės 2 d. 
po ilgos ir sunkios ligos mi
rė mokytojas, visuomenės 
veikėjas Antanas Krausas. 
65 m. amžiaus.

giedok: “Arčiau, mano Vieš
patie, prie Tavęs.“

Kai važiuoji 75 mylias per 
valandą, giedok: “Kai šauk
si mano vardą, aš jau būsiu 
ten.“

Kai važiuoji 85 mylias per 
valandą, giedok: “Viešpa
tie, aš jau prie Tavo vartų.“

1. 1920 m. gegužės 15 d. susirinkęs Steigiamasis Sei
mas įteisino Vasario 16 aktą — surašė ,
Lietuvą gimimo metriM Bunmių ank^esniais amžiais! I ‘ve™ J
kunigaikščių ir bajorų valstybę atkūrė kaip Lietuvos Res- kj^a ^ek yra natūralaus miš-; jv’8 daugiau asmenų, prašy-

3te.g,ąmas.s Sei- 7# , “r^^bSomS! Painus su praeitais me-

publikų; priėmė giliai demokratinę konstituciją su paria- J 
mentine — ne prezidentine — vyriusybės atsakingumo 
prasme, sistema; be to, St. Seimas išleido visus būtiniau
sius naujajai Respublikai įstatymus, kaip tai: žemės refor
mos, darbo ir socialinės apsaugos, švietimo, ūkiniai-finan- 
sinius, o baigiant kadenciją, ir valiutos — Lito įvedimo 
įstatymą.

2. Tokių momentų galima būtų atžymėti visą eilę. nes 
beveik visi į St. Seimą gyventojų atsiųsti, galima sakyti, 
liaudies atstovai jautėsi pakilioj nuotaikoj dėl nepapras
tai svarbių pareigų. Pirmuosiuose posėdžiuose labai do
minavo diskusijos mūsų vyresniųjų visuomenininkų-poli- 
tikų dėl Laikinosios konstitucijos; šitos Konstitucijos pri
ėmimas daug lėmė ir pastoviosios 1922 metų konstitucijos 
turinį. Tuomet atrodė, jog ji lems Lietuvos Respublikos 
gyvenimą bent dešimtmečius...

Kitas svarbus atvejis buvo mūsų LSDP frakcijos po
sėdy, svarstant taikos sutarties su Sovietų Sąjunga ratifi
kavimo klausimą: ar frakcija balsuos plenume už, ar prieš. 
Po karštų diskusijų maža balsų persvara buvo nutarta bal
suoti už. Taip ir buvo padaryta.

Sekantis, bet ne paskutinis, susijaudinimas išsiliko 
atminty, kai St Seimas, ir pilnų trijų mėnesių neišdirbęs 
ir jokiu būdu dar nepavargęs, pasiėmė “atostogų“ dėl len
kų užpuolimo.

3. Didžiajai Krikščionių demokratų — Ūkininkų są
jungos — Darbo federacijos grupei pelnytai vadovavo M. 
Krupavičius, kur reikia, asistuojamas F. Mikšio, K. Amb
razaičio ir M. Galdikienės. Valstiečių liaudininkų lyderis 
buvo niekuo nepakeičiamas M. Sleževičius, o Socialdemo
kratų frakcijai vadovavo K. Venclauskis, S. Kairys, talki
nami pagal reikalą K. Bielinio, V. Čepinskio, V. Požėlos 
ir kitų. Tai šie visų čia išvardintų susigrupavimų bei at
skirų partijų lyderiai ir buvo įžymieji Steigiamojo Seimo 
parlamentarai.

yra
raus lapuočių miško. Vaiz
dui pagražinti pamiškėj yraa . .. tų, kai New Yorke pradėjo
didokas tvenkinys su apsčia veikti mokytojos J. Matalai 
gyvūnija ir augmenija. *

Didžiausią ūkio dalį uži
ma vaismedžiai. Geri ūkio 
trobesiai, miestiškai įreng
tas gyvenamasis namas. Ka
dangi netoli Erie ežeras, tai

lasJiĘdnąją sukaktį. , <Jj|n|. asmeniškai ar
šiais metais sueina 20 me- tdėfomi informacijy bei pa.

tarimų jiems rūpimais soci
alinio draudimo, nedarbo, 
medicare ir panašiais reika
lais.

Velionis jaunystėje susi
žavėjo Vydūno filosofija ir 
rki grabo lentos paliko jo iš
tikimas pasekėjas, raštų pla- 
tintojas. Velionis turėjo pa
ruošęs Vydūno raštus ir ieš
kojo jiems leidėjo.

MONTREAL, QUE.

Mirė A. Jonulis
Balandžio 20 d. mirė se

nas Keleivio skaitytojas An
tanas Jonužis, palikęs liū
dinčią žmoną Emiliją, ku
riai reiškiame gilią užuojau-

A. Andriušaitis turi pats pa
sidirbęs gražų motorinį lai
vą.

Ūkio savininkas visuomet 
kupinas energijos, o suma
numo jam taip pat netenka 
skolintis. Jis nuoširdus ir 
svetingas kiekvienam, kas jį 
aplanko, sumanęs nors ir 
trumpam pasišalinti iš mies
to, kad galėtų miesto grau
žiamus plaučius pravėdinti, 
smogo neužtemdytuose sau
lutės spinduliuose pasikai
tinti ar miško pavėsyje pail
sėti.

Linkiu bičiuliui Alfonsui 
geros sveikatos, daug metų 
laimingai naudotis dosnios 
šio krašto gamtos ir savo i 
darbo vaisiais. <’ )» C/iU

* r

mano pvcvcKa

Po operacijos sveikstu na

tiėnės vadovaujamas tauti
nių šokių sambūris. Šito 
sambūrio jaunuoliai jau 11
kartu yra dalyvavę Vasario K1 b ik , vedėias tei-

i i a !kia informacijas, kartu už-Sambuns gegužės 16 d. Ma-t iW . formas ir

Šerdines, savivaldyHnės įstai
gas ir kt., padėdamas klubo 
nariui išsiaiškinti tose įstai-

vo sukakties 
proga Altas nutarė ji pasvei
kinti ir įteikti $60 auką.

Birželio 21-&Š dienomis 
įvyk* SLA 56-tasis seimas. 
Nutarta dubti sveikinimą ta 
proga spausdinamam leidi
nyje.

^įsirūpinta savo veiklos 
dokumentacijos surinkimu. 
Tfeša, Alto edfcfes yfa pa
vedęs buvusiam pirtį. L. ši- 
mUeitti parašyti Alto istori
ja. Nutarta sdėižfndU su L. 
šiftračiu, ar toj fttorijbj M 
suminėti ir Alto skyriai ir 
aprašyta ju veikla. Jei to ne
bus, tai nebus ir pilnos Alto 
istorijos.

Nėw Yorko kkytftts iki šiol

gose rūpimus reikalus.

Tuo būdu padėta išrūpin
ti senatvės, nedarbingumo, 
ar kitas pensijas, o kaiku- 
riem pašalpas iš Vak. Vokie
tijos ir Austrijos. Padeda 
gauti ir Amerikos pilietybę.

Kiekvienam darbui reikia 
Ir lėšų, o klubo kasa tuščia, 
nes nemaža narių nesumo
kėjo menko nario mokesčio 
— $1.00

Kadangi tai vienintelis 
toks klubas, visiems padėjęs, 
rėRria, kad rašytųsi į jį dau
giau narių ir daugiau auko
tų.

Korespondenciją ir pini
gus siųsti adresu: Uthuani- 
au Sočiai Club, 3848 S. Eme-

A. Krausas buvo ir įžy
mus skautų ir Lietuvių Bend
ruomenės veikėjas, uolus 
lietuviškų knygų platintojas 
Australijoje.

Su Antano Krauso mirti
mi visa lietuvių išeivija, o 
ypač Australijos lietuviai, 
neteko gero ir dar pajėgaus 
kultūros' ir visuomenės dar
buotojo.

Liko liūdesy žmona Ane
lė, dukros Danguolė, liūtą, 
sūnus Arvvdas (Kanadoj) 
ir sesuo Marija Bulotienė 
(Chicagoj). Jiems reiškia
me gilią užuojautą.

Jeigu yra Fefirttiks 
kiečiui padovanoti 
tai Keleivio adminifltrtdjča 
ie galite gauti šias tinkamas 
knygas:

The Cemetery of Aatbas 
in Siberian Tundra by H. 
Tautvaiša, 112 pi 
tik $1.75.

Timeles* Lfthntnfc — ■ 
rašė buvę* JAV 
Lietuvoj Owen J. C NomilA 
289 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems Ketuvfškai. būt 
norintiems susipažinti so 
Lietuva.

VAIRUOTOJŲ GIESME
“The

Lmden TreeM (Vkačo M 
J, 128 psL, kaina

nėkrefpė dėirtėšfo i 8j rtifca 
Ta. 0 reikalas švkftus. Nesu- 

irtie, nors į darbą tegalėsiu rinkti dOkuMėtatti «nyks, 
eiti apie gegužės vidurį. Esu genfeji reikėjai išmirs ir su 
dėkingas gyd. Alfonsui Mar- savim nusineš tai. ką žinojo.
y 3P?- Klausimas liko lafetais A^, Chieago, Illinois
tingai gydančiam, ir cbfrtr- SVat*yti ir atidėtas kitam MMR. Tsbfom «kainbinH: 
gui dr. Danieliui Degėsiui už posėdžiui. J. Vfc*. • LA 3-1387 tik po 6 vaL valu

Dr. B. Matulionis, dirbąs*
Wallum Lake (R.I.) ligoni-Į 
nėję, savo automobily vairo i 
prieky yra pasikabinęs tokią' 
anglų kalba parašytą gies-' Vytautas 
mių programą: jDuke of Lithuania hy dr.

| seph B. Končius, 811 
Kai važiuoji 45 mylias j psL. kaina Iriotab 

per valandą, giedok: ”Ke- į $3.00, minkštai* $2.00.

(L SeMauš), 81 
$2.00.

Of Balias yra džiaugsmo dalis“.
Kai važiuoji 55 mylias, 

giedok: “Aš esu čia sveti-

“LMiuania land 
paraše L.

kaina 84.75.
mas, dangus yra mano na-, pOPULAft LITHUANI- 
mai.“

Kai
| AN RECTPES. 

važiuoji 65 mylias,' Daušvardiene, kaina 82881
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Kas Lietuvoje geriausi

žmonės?

Netrukus bus rinkimai j 
Sovietijos Aukščiausiąją ta
rybą. Žinome, kad tie rinki
mai yra tikra komedija, nes 
kandidatus parenka komu
nistų partija ir jų yra tiek, 
kiek reikia atstovų išrinkti.

Tokiai padėčiai esant, ne
reikėtų apie tuos rinkimus 
daug viešai kalbėti, o tuo 
tarpu jau seniai vedama di- 
didžiausia agitacija. Pirma 
kalbėta, rašyta apie kandi
datus i rinkimų komisijas, 
o dabar „iškeliami“ kandi
datai Į tarybą. Visur šaukia
ma, kad reikia „iškelti“ pa
čius geriausius žmones.

Iš gegužės 1 d. Tiesos su-
žinome jau ir kaikuriuos 
tuos „geriausius“. Štai Kau
ne tokiu išrinktas Valerij 
Charazov, iš Maskvos at
siųstas A. Sniečkaus prižiū
rėti. Taigi, jis via Maskvos 
akis, nuo kurio pareina, kas 
Lietuvoje leistina ir kas ne.

Kupišky „geriausias žmo
gus“ esąs Sovietijos komu
nistų partijos generalinis 
sekretorius Leonid Brežnev, 
o Kėdainiuose — pats So
vietijos „prezidentas“ Niko- 
laj Podgarnyj. Šiauliuose 
liepta pasirinkti Sovietijos 
elektros ministrą Aleksand
rą šokiną, o Pasvaliui — So
vietijos komunistų partijos 
centro komiteto Įžymų narj 
Andrejų Kirilenką.

Taigi, jie laikomi „geriau
siais“ Lietuvos žmonėmis, 
„tinkamiausiais“ atstovauti 
Lietuvai.

O pabandyk, žmogau, ten 
pasakyti, kad Lietuva nėra 
laisva!..

Regis, turėtų rausti net 
patys komunistai nuo tokios 
viešos melo demonstracijos.

Hipiai Lietuvoje

Apie Lietuvos hipius vis 
dažniau rašo Vilniaus ir ki
tų miestų spauda ir ramina: 
ne taip blogai, tas jaunimas 
tik iš paviržiaus toks, šiaip 
jis teigiamas. Štai kas rašo
ma (Komj. Tiesoj, kovo 26) 
apie vienos mokyklos moki
nius:

„Kaikurie išsiskiria iš ki
tų: vaikšto vasarą basi, var
žosi. kas užsiaugins ilgesnius 
plaukus, dėvi labai ilgus 
švarkus ir nešiojasi portaty
vinius magnetofonus, tran
zistorius ar gitaras. Me» pa
našūs į hipius — sako ne be 
pasididžiavimo“.

Straipsnio autorius, atro
do. mokytojas, švelnina pa
dėti, tardamas:

„Jie ne hipiai tikrąja šių 
žodžių prasme. Nei jie lan
dynėse gyvena, nei valka
tauja. nei narkotikus garbi
na. Priešingai — daugelis 
neblogai mokosi... nors jų 
požiūris i mokyklą, pedago
gus labai jau skeptiškas“.

Pagaliau daroma išvada, 
kad netvarkoje to jaunimo 
ne tik išvaizda, bet ir vidus 
ar siela. Kodėl jis toks, ko
dėl ji traukia Vakarų pavyz
džiai, kodėl mokiniai nusi
vylę mokytojais bei pačiu 
auklėjimu, — apie tai tyli
ma. (E)

Ohio kelių policininkai grumiasi su demonstrantu, kilus 
Ohio universiteto studentų gyvenvietėj didžiulėm riau
šėm. Jose buvo 7 žmonės pašauti, 200 demonstrantų su
imta ir 73 sužeisti.
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Ką tik gavome:

Lenino tragedija
Rašo ŽMOGUS

(Tęsinys)

Kaip liūdnai veikė Lenino smegenys, matyti iš jo te
legramos Zinovjevui Petrograde, kurioje Leninas išbara 
jį už tai. kad nesiėmęs pakankamai griežtų priemonių at- 
keršinti už Volodarskio nužudymą, ir toliau papūgiškai 
kartoja: „Tuoj pat, be gailesčio, nežiūrint pasekmių, vi
siškai ir neatšauukiamai... reikia kultivuoti masinį terorą

AkV/taJ* bAAAVttAAAAA |JAAaAAAAAVAA LXO <&b&<AAXj AXAC?* JXC AACMCAAAVAVZ b4ž*SSSSbi
x vuu^suuu, u munc n<up visciuiuu, nui beįuuu juiiiuuxxac- 

ae juuo dpcupu u oe gailesčio iiKViuavo. ueliii.ac buvo 
aup pintus, nau pane uus&anuiuu jų laivus, uepaiienaut 
ne Žeimiu tų uu,vuo naivių revoliucionierių. opauuoj ooi- 
sevmai paaisKmo, kati tie jurininkai buvo uk apsunk mi

nias uai ūminiams, nes veltui i eiKejo iuos šerti ir aprengti 
iie nepasitenkinimai ir bartas pagaliau privertė įg

iliną iy21 m. rugpiūčio mėn. paskemti naują ekonomine 
politiką, aroa Nepą, kuris išsilaikė iki 1922 m. pabaigos 
ūkininkų pyliavos buvo pakeistos mokesčiais, jų nevarė i 
kolchozus, jie galėjo laisvai parduoti maisto produktus, 

į Buvo ieista veikti smulkiai pramonei su nedideliu samdo
mų darbininkų skaičiumi. Net buvo kviečiami technikai i< 
užsienio fabrikams paleisti Į darbą, nes daug inžinierių 
buvo išžudyta. Greit gyvenimas atgijo, atsirado maisto ir 
prekių. Bet tos nuolaidos buvo didelis piktšašis Lenino 
santvarkoje, ir prie pirmos progos jis tą viską panaikino, 
užgrobdamas valstiečių maistą, pramonininkų bei amati
ninkų prekes, o užsienio specialistus apšaukė šnipais ir 
iškėlė jiems bylas. Jie džiaugėsi, galėdami išvažiuoti gyvi, 
užmiršę pažadėtus aukštus atlyginimus.

LENINO TERORAS

• Daug kas galvoja, kad Leninas buvo švelniausias iš : 
visų ’golovoriezų
žmonių išgelbėjo i 
jotinos, bet tai yr

’; Kritusieji už laisvę, II to-
• mas. parašė Vladas Ramo- 
-1 jus, 195 psl., kaina $4.00.

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

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras ?dan- 
deikis, 273 psi., 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 psl., kaina $1.00.

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

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

Poi! sis ant laiptu, Vytauto 
Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapių, kaina 
$4.00.

Diena prie ežero, Aloyzo

rą sukūre, jo nuolat reikalavo ir juo džiaugėsi bei didžia
vosi. gyrėsi prieš savo artimus pažįstamus. Savo darbo

prieš šimtus kontrrevoliucionierių“. Yra tvirtinama, kad, j kabinete Kremliuje jis turėjo penkis telefonus; vienas i 
sergant arterijų skleroze ar trečios stadijos sifiliu, žmonės

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto, 55 psl. kaina $2.00.

ju buvo su jo meiluže Inessa, kitas su antra meiluže — Tiesiant keuą Lietuvos 
2 , .nepriklausomybei, Vaižgantampa labai bailūs, visur Įžiūri pavojų ir todėl pasidaro čeką...

labai pavojingi kitiems žmonėms... • Leninas nenorėjo, kad žmonės žinotų apie jo asme- na gj.
Arba paimkime Lenino straipsnį, kuriame jisai skuba Į nišką dalyvavimą žmogžudysčių pinklėse, bet iš Įvairių . .

to traipsniai. 40 psi.. Kai- 
00.

talkininkauti giltinei teroru savo patalogiškais svaičioji-į asmenų atsiminimų, betarpiškų tų Įvykių liudininkų, yra : ^9
mais: ”Prie sienos visus, kurie agituoja prieš sovietus, De-; nustatyta, kad Leninas dalyvavo šiuose nusikaltimuose: > atsiminimai 176 o i kai-v* i • i n i • i • 1 i* i i •« i* . . . . . ✓ , ’ X'"'*,šimtis kulkų kiekvienam, kuris pakelia ranką... kapitali 
tui, ūkių savininkui, kunigui, karininkui.“

1. it. beimo atstovų nužudyme;
2. vokietijos pasiuntinio Miroacho nužudyme; 
b. caro šeimos ir tarnų likvidavime ir
4. miškininkų pasmerkime.

na $2.00.
i

Kultūrinės gairės pasako-
1 se, II knyga, parašė Vytau-

Rytų bei Vidurio Europoje 
ir gauti dabartinių Sovietų 
Sąjungos sienų tarptautinį 
pripažinimą.

PET Seimo delegacijai

PAVERGTŲ ATSTOVAI 

WA$H1NGTONE

• PET (Pavergtųjų Europos
Tautų) Seimo delegacijos^-^-jQ pareikšti kongreso 
kasmet lankosi \Vashmgto- ivcierjams ir nariams savo 
ne. Šiais mtais delegacija
Yalst. Departamente lankė
si sausio mėn. ir buvo gavu-

pažadėta š. m. liepos mėn. i ruošė, ypač JAV 
senate ir atstovų rūmuose tu-* norėtu laisvai važ 
rėti debatus, ryšium su šiais

! metais rengiama Pavergtųjų 
Tautų Savaite ir, galimas

tas Bagdanavicius, ooi psl.,
St. Seimo kadetų atstovai, kaip minėjome, prof. And- i kaina $5.00.

Įjg i e j fcingaiev n ui. notioi JvoKOsKin, buvo suimti ir patai- i Rezistencija, romanas, 
'' pinu kaiejime. liet kalėjime juodu susirgo ir buvo perkelti parašė R. Spalis, 429 psG

-se,
norėtų laisvai važinėti...

Tai Monaganui pareiškus, Į ligoninėn. sužinojęs apie tai, Leninas neteko iš pykčio s kietais viršeliais, kaina — 
iš sovietų delegacijos pusės: pusiausvyros, iškeikė čekistus ir pats suorganizavo pati- $6.00. 
pakeltu balsu buvo atrėžta.: kimus jurininkus, kurie įsibrovė į ligoninę ir ten abudu 1 Broliai balti aitvarai, 

dalykas, priimti atitinkamą i kad amerikietis delegatas' atstovus nuzuae, vieną nušovė, o kitą nusmaugė ir... įsakė ' Henriko Na lo eirėraščiai 
rezoliuciją. 'nežinąs "tikrosios padėties j čekistams ieškoti nusikaltėlių. J Prano Gailiaus iliustruoti’

si užtikrinimų ryšium su so
vietinio bloko peršama Eu
ropos Saugumo Konferenci
ja, L. Brežnevo samprata 
(doktrina) ir Baltijos vals
tybių Įjungimo Į Sovietų Są
jungą nepripažinimu.

Š. m. balandžio 28-29 d.d. 
PLT Seimo delegacija — vi
sų devynių PET atstovauja
mų pavergtųjų kraštų pirmi
ninkai — vėl buvo JAV sos
tinėje ir aplankė kongreso 
lyderius, senatorius ir atsto
vų rūmų narius.

V. Sidzikauskas, Lietuvos 
delegacijos PET organiza
cijoje pirmininkas, apie šią 
viešnagę VVashingtone Eltą 
taip informavo:

— Balandžio 28-29 die-

susirūpinimą ir samprotavi
mus dėl Kremliaus peršamos 
Europos Saugumo Konfe
rencijos, dėl Brežnevo ap
rėžto suverenumo sampra
tos, be to. delegacijai rūpė
jo paskatinti kongreso akci
ją. ryšium su šiais metais, 
vasarą, kaip ir kasmet, ren
giama Pavergtųjų Tautų Sa
vaite.

V. Sidzikauskas pabrėžė:
— Su malonumu galiu 

pripažinti, kad. nepaisant 
visų minėtų posūkių tarptau
tinėje politikoje, kongrese 
radome dideli supratimą ir 
teigiamą nusistatymą Vidu
rio bei Rytų Europos klausi
mais.

Apie PET delegacijos pa
siūlymus kongrese V. Sidzi
kauskas nurodė:

Kongreso atstovų rūmų

Pagaliau, kaip pažymėjo Lietuvoje, kad jis užsiimąs 
delegacijos narys V. Sidzi- šmeižtais, kurių tikslas — 
kauskas, „gavome sutikimą surinkti daugiau balsų jo at- 
Įrašyti Į Congressional Re-; stovaujamoje Connecticut 
cord leidinį mūsų Įteiktą me- valstijoje“... (E)
morandumą dėl Europos
saugumo konferencijos ir:
PET deklaraciją, ryšium su 
antrojo pasaulinio karo pa
baigos 25 metų sukaktimi.
Aplamai, savo vizitu Wa-i

V. SIDZIKAUSWAS 

EUROPOJE

V. Sidzikauskas, Lietuvos
shingtone. JAV kongrese,. Laisvės Komiteto piiminin
?^™enPaJe?i!,.ntl • ~ paŠ kas ir PET Seimo Lietuvos 
breae PET Lietuvos delega-' deleaacijos irm 
cijos pirm. V. Sidzikauskas.

Ryšium su š. m. balandžio 
28-29 d. buvusiais apsilanky
mais pas JAV kongreso na
rius. V. Sidzikauskas primi
nė Įdomų pasikalbėjimą su 
vienu iš aplankytų kongreso

gegužes 
1 d. išvyko šešių savaičių 
kelioneės Į Vak. Euroją.

Kiek vėliau išvyko ir Lat
vijos, Estijos ir Albanijos 
Laisvės Komitetų pirminin
kai Valis Hazners. Leoftard 
Vahter ir R. Krasniųi.

atstovų rūmų narių, John S., v Sidzikauskas Eltai pa.
2 reiškė: "Jei pernai lankiau-

si Europoje kaip PET (Pa

nomis VVashingtone aplan- užsienio reikalu komisijosL-Aevar. 9C ____’____ 1____ ______kerne 38 kongreso narius 
Buvo turėta galvoje pasku
tinieji Įvykiai tarptautinėje 
ir šio krašto politikoje, ten
dencija JAV-bėms „nusian- 
gažuoti“ f/iažiau kreipti dė
mesio) Tol. Rytuose bei Eu
ropoje, naujas Vak. Vokie
tijos vyriausybės bandymas 
pagerinti santykius su So
vietų Sąjunga ir vadinamo 
Variu vos bloko nariais, y- 
pač Lenkijos vyriausybe, pa
stangos iš mirties taško pa
judinti Vokietijos proble-

europinei pakomisei siūlėm 
įvykdyti „Hearings“ — ap
klausinėjimus vidaus bei Ry
tų Europos klausimais ir y- 
pač ryšium su paskutiniai
siais vad. Varšuvos bloko 
vyriausybių ėjimais bei pa
siūlymais. Mums buvo paža
dėta tą klausimą rimtai ir 
visiško palankumo dvasioje 
netrukus apsvarstyti bei nu
tarti.

Be to, visi aplankytieji 
kongreso nariai mūsų dele
gacijai pažadėjo paremti Į-

mas ir, be to, pagyvėjęs I neštąją Į kongresą rezoliuci- 
Kremliaus aktyvumas, kurio ją dėl Brežnevo sampratos 
tikslas — stabilizuoti padėtį pasmerkimo Mums buvo

mos rezoliucijos nr. 416 pra- 
vedimo autorium.

Monagan delegacijai pri
minė, kad 1969 m. rudenį 
buvęs Tarpparlamentarinė- 
je konferencijoje Teherane, 
kur jis turėjęs progos susi
pažinti su Justinu Paleckiu. 
Kaikurie delegatai Paleckį 
vadinę „Lietuvos Kvislin
gu“. Kai abi delegacijos, 
JAV ir sovietų, susėdusios 
už stalo, sovietų delegacijos 
pirmininkas paklausęs, ar 
amerikiečiai turį klausi
mų.-. Monagan paprašė bal
so ir pareiškė, kad, jo turi
momis žiniomis, pvz., lietu
vių tauta norėtų turėti lais
vus rinkimus, naudotis žo
džio bei susirinkimų teisė
mis, norėtų laisvai susisiek
ti su savo tautiečiais Vaka

verbtų jų Europos Tautų) de
legacijos narys, tai šį kartą 
vykstu kaip Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininkas.

„Mano tikslas bus, kiek 
leis sąlygos, pagyvinti Lietu
vos laisvės bvlą Vakarų Eu
ropos valstybėse ir pabend
rauti su mūsų veikėjais Įvai
riuose Europos kraštuose, 
be to, pasidomėti ten vei
kiančiais radijais, transliuo
jančiais Į Lietuvą.

Numatau aplankyti svar
besnes Europos sostines, kur 
susitiksiu su vyriusybių ir 
parlamentų atstovais“.

V. Sidzikauskas, pabuvo-

ragal sutartį su Vokietija, bolševikai turėjo kas mė- j 72 didelio formato puslapiai, 
nesį gauti keletą miiionų aukso rublių. Vokietijos pasiun- į puošniai išleista knyga, kai
tinos Maskvoje graf as VViiheim Mirbach sumažino tą su-, na
mą iki trijų miiionų aukso rublių mėnesiui ir patarė savo Varpas nr. 9, 220 psl. rašo 
voriausyoei tuos mokėjimus visai sustabdyti.. Leninas per 20 autorių, šis žurnalo 
slaptai įsakė tikrinti Vokietijos atstovybės susirašinėjimą j numeris yatingai Įdomus, jo 
ir telefoninius pasikalbėjimus, todėl, viską žinodamas. Į kaina $2.50.
įsakė Čekai nužudyti Vokietijos atstovą. Du jauni čekis
tai, Jako v Blumkin ir Andrev. 1918 m. liepos 6 d. Įsibrovė 
Į Vokietijos atstovybę Maskvoj, nužudė Mirbachą ir pa
bėgo. Leninas... Įsakė visoje Rusijoje ieškoti nusikaltėlių, 
o tuos nusikaltėlius galėjo lengvai pamatyti savo veidro
dyje. Vėliau Biumkm buvo paskirtas politruku užsienio 
reikalų komisariate prie čičerino ir buvo laikomas “diplo
matu“, nes kadaise nužudė diplomatą...

Leninas ciniškai nuskubėjo Vokietijos atstovybėn 
asmeniškai pareikšti užuojautos, klausdamas Trockio, 
kuris vokiškas žodis tuo atveju geriau tinka: Mitleid — 
pasigailėjimas, ar Beileid — užuojauta, ir iš karto vokie
čiams pareiškė, kad jau surado kaltininkus ir juos sušau
dė. lai buvę socialistai revoliucionieriai, kurių Spiridova 
buvo paskubomis suimta, o kiti jau seniai sėdėjo kalėjime.

Caro šeimos nužudyme buvo kitas Lenino asmeniš
kas pasismaginimas. Be kitų liaudies komisarų žinios, iš
skyrus Sverdlovą, Leninas nusiuntė telegramą, kad ca
ras, jo šeima ir taniai būtų nužudyti. Kitas būtų užmiršęs 
šeimos gydytoją ir tarnus, bet ne Leninas — teroras turė
jo būti visiškas ir neatšaukiamas. Caras, jo žmona, sūnus, 
keturios dukterys, gydytojai, tarnas ir tarnaitė, iš viso 
dešimt žmonių 1918 m. liepos 16-17 naktį buvo nušauti, 
užmušti šautuvų buožėmis ar subadyti durtuvais, o jų kū
nai sunaikinti sieros rūkšti.'ni. Leninas vaidino, kad ta 
žudynė Įvyko be jo žinios, bet savo artimiesiems prisi pa- mįų apsakymų, 216 psl., kai 
žino, jog caro šeimą reikėjo išžudyti, norint įbauginti į na $2.50.

Milfordo gatves elegijoj,
kad Keleivio administraci 
didelį susidomėjimą sukėlęs

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

Tau, sesute, I’rar.o 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 psi., kaina minkštais 
viršeliais $3.15. kietais $3.75

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

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

Atsitiktiniai susitikimai,
Kazimiero Barėno 14 ido-

abi puses: bolševikų režimo priešus ir pačius bolševikus, 
kad jiems jau nėra kelio atįjal, nes už tokius nusikaltimus 
jie visi būtų priešų likvidut rti. Panašiai juk elgiasi ir ban
ditų gaujos vadas, priversdamas visus gaujos narius da- jOno Aisčio straipsnių

fvauti žmogžudystėse, kari jie visi būtų vienodai kalti... ’ rjnkįnys. Kaina minkštais
ies ir lx,nrlon/' Pasakos, kad carą reikėjo; sušaudyti, nes artėjo baltieji,1 viršeliais $2.55, kietais vir-
į New York, arjš birželio 15^ >ra «^'nas pras™a“Y™«. b^'ikai turėjo daugiau še]iais _ ?3.75.

(K)
nei savaitę laiko car ii kitur išgabenti
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Pasikalbėjimas v 
Maikio sn Tėvu

Pasaulis aplink mus

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KUR ŽUVO KARLAS- 'tikai, lėktuvų grobimai).
Rašoma, kad jeigu nori 

pamatyti, kur dar tebėra fe
odalinė vergija, tai važiuok

Skaitydami, kaip Pietų į kokią Nikaraguą Pietų A- 
Amerikos kraštuose pagro- merikoje ir ten pamatysi., 
narni ir paskui išperkami' Ponas tebeturi dižiausius 
ar nužudomi kitų kraštų i žemės plotus, o jo darbinin- 
diplomatai, dažnai klausia-į kas yra tiek prasiskolinęs

MARIJA VON ŠPRET1S

tne save: kas čia per velnias 
pasidarė? Ar jau žmonės ė- 
fnė ir galutinai iš proto iš
ėjo? ,

•Bet kai vėl pradedame ki- 
savo

tam ponui už maistą, drabu 
žį ir gyvenamąją būdą ir dar 
vis brenda gilyn skolon, kad 
ir jo vaikai turi eiti už tai 

; atidirbti ir patys dar labiau 
aip sukti savo svarstymų! prasiskolins ir niekada neiš
dūlą. tai ir apsiraminame, simokės, jeigu kas nors ne- 
Juk kasdien didžiuosiuose ir atsitiks. Dėl to ten ir knibž- 

ažuosiuose pasaulio' kraš-| da tiek daug visokių revoliu- 
uose studentai kelia riau-1 cinių sąjūdžių, kurie grie-
r
p

|šes ir dažnai net neįsisąmo- 
hinę, ko jie nori. Lyg kokia 
Epideminė liga užėjo pri-

biasi teroro, nes. taip sa
kant, žmonių masėms nėra 
ko labai prarasti, nebent

yersti skristi lėktuvus ten, pančius. Na, galima praras- 
kur nori ginkluoti vyrukai. į ti ir gyvybę, bet ko ir ji tė- 
gaudomi prezidentai, kandi-1 ra verta baisiame skurde?
datai į prezidentus ir kito
kie vadai net ir tokiuose, ro
dos, lyg ir pavyzdiniuose 
kraštuose, kaip JAV. Masės

Nežinau, kiek tokių ver
gijos pavyzdžių yra Gvate
maloje. Bet velniavos ten ir 
gi vyksta jau iš seno. ir joms

jaunimo saujomis pilasi sau: galo nematyti. Pažiūrėkime 
iį burną svaiginančius nar-1 j įuos laikus, kai kraštą 
■korikus. Tai ko čia dar ste- (1931-1944 m.) valdė dik- 
ibėtis, jei Pietų Amerikos
kraštuose pradėjo reikštis 
dar viena liga — gaudyti 
diplomatus ir juos žudyti ar
ba reikalauti išpirkti? Juk

tatorius Ubica. Jis, sakoma, 
klientus savo kabinete pri
imdavo sėdėdamas aukšta
me soste, kurio atlošo vidu
ry, ties jo galva, buvo auksi-

— Kaip sveikas, tėve? | ugnį, pęr marias plaukti, o
— Nu, nieko sau, šian- i kai dabar matau, kad tą Lie-

dien fylinu nešlekčiausia... ' tuvą mūsų gazietos taip 
Ko taip susiraukei? biaurioja, tai pradedu abe-

— Susiraukiau, kad dar- joti, ar verta būti lietuviu—

žinome, kad ten nėra pašto-1 nių raidžių įrašas „Democra 
vumo. nuolat verčiasi per į tia“. Bet kai jo parlamentas 
galvą valdžios, kiekvieną; kartą suspurstėjo. kai iš jo 
pradedanti reikštis demo- Į buvo pareikalauta patvirtin-

ginklų, Arbenzas ir juos pir- 
> ko iš komunistinių kraštų.
Į Tačiau Arbenzas perpildė 
antiamerikietišką kartybių 
taurę, kai iš Fiuit Company 
nusavino 200,000 akrų ne
naudojamos žemės. Nors bu
vo žadėta už tą žemę apmo
kėti, bet 1954 m. į Gvatema
lą įžygiavo amerikiečių ap
mokyta ir daugiausia Fruit 
Comp'anijos pinigais išlai- 

mą samdoma kariuome- 
vafd|t£ perėmė karinė

junta, įėmė vėl buvo atimta 
iš tų, kuriems dirbti ją buvo 
davęs Arbenzas, ir taip bent 
dvylikai metų viskas susto
jo.

Po tų dvylikos liesųjų me
tų buvo leista išrinkti prezi
dentu Mendezą Monteneg- 
rą. kuris 1966 m. perėmė 
valdžią ir vėl pradėjo šnekė
ti apie reformas, bet jau 
nieko gera nebeišėjo. Kari
nės juntos palikimas dar te
bėra per daug stiprus, kad 
būtų galima pravesti kokias 
nors reikšmingesnes refor
mas, dėl to susikūl ė ginkluo
ti revoliuciniai sąjūdžiai, 
kurie, va, ir nueina iki tero
ro veiksmų. Montenegras iš 
tiesų nieko nepadarė. Kaip 
stovėjo, taip ir tebestovi mil
žiniški ūkiai, ir jų savininkai 
tvarkosi juose taip, kaip 
jiems patinka, ir mažas žmo
gelis ten tebėra beteisis, ir 
kai prezidentas panorėjo 
bent mokesčiais šiek tiek pa
pildyti iždą ir sudalyti kapi
talo krašto ekonominiam gy
venimui pagyvinti, tai savi

Buvęs Anglijos karalius, dabar Windsoro kunigaikštis, 
mirktelėja vienam savo draugų, su žmona išeidamas 
New Yorke iš Mark Hellinger teatro, kur žiūrėjo akto
rės Katherinos Hapburn vaidinimo veikale ”( oco“.

pagrobimo, buvo išsiųstas Great Neck, N.Y., J. Gedvi- 
ambasadorium į Nikaraguą. la. Kewance, III., P. Saba-

O kad sitose teroristinėse 
grumtynėse nukentėjo Vo
kietijos ambasadorius, tai, 
žinoma, kalta Montenegro 
vyriausybė, kuri paklausė 
Alano, kad grobikai reika
lauja perdidelės kainos. Kal
tas ir teroristų įsitikinimas, 
kad Vokietija yra tipiškas 
imperialistinis kraštas, dėl 
to jis turi ir atkentėti.

S. Baltaragb

kai savo kalbą. nors mano širdis sudreba,
— Ne, Maiki, aš kalbos kai aš apie tai pamislinu.

nedarkau.
— Darkai, tėve. sakai: 

„fylinu nešlekčiausia“. Ar 
tai lietuviška kalba?

— Nu, o kaip tu pasaky
tum?

— Lietuviškai sakoma: 
jaučiuos neblogiausiai.

— Okei. Maik, dabar jau 
žinosiu. Ale pasakyk, ar il
gai mes Amerikoj lietuviš
kai kalbėsime?

— Jeigu kalbėjome ligi 
šiol. galėsime kalbėti ir to
liau.

— Ligi šiol, Maiki, iš Lie
tuvos atvažiuodavo prasčio
kėliai, kurie kitaip nemokė
jo. todėl turėjo kalbėti lietu
viškai, ale dabartiniai grino- 
riai jau kitokie. Kaikurie jų 
jau dabar kalba su savo vai
kais angelskai. Tai kaip tu 
rokuoji, ar jų vaikai mokės 
lietuviškai? 'Net ir aš pats 
kartais pamislinu, ar verta 
būti lietuviu, kai mūsų ga
zietos pradėjo taip Lietuvą 
murzinti? Ar atvažiuoja iš 
Lietuvos koks dainininkas, 
ar šokėjas, tuojau jį puola, 
kaip kokį nevidoną! Jes, 
Maiki, griežia dantimis ir 
šaukia, kad niekas neitų to
kio dainų klausyti, ba tokios

Pasakyk, Maiki, kodėl jie 
taip mūsų Lietuvą teršia?

— Tai yra tokia liga. tėve. j ir ministerį. 
Ji vadinasi isterija. Papras
tai ją sukelia nusivylimas, 
praradimas vilties ko nori 
pasiekti, nelaimė, pavojus.
Isterijai greičiausiai pasi 
duoda nervingi, karšto būdo 
žmonės. Isterijos paliestos 
moterys dažnai klykia ir ver
kia, o vyrai griebiasi keršto 
Tokia liga, tėve, serga ir tie 
kuriems rodosi, kad iš Lie 
tuvos atvykusio svečio dairn 
yra „nuodai“ ir kad jam 
dainuojant už nugaros stovi 
„rusiška žvėris“. Tai yra li
ga, tėve.

— Nu, jeigu tai liga. ta' 
ligoniai turi eit pas daktarą

— Bet jie neis.
— Well, tai sudarykim 

sveikatos komisiją, kad 
kiekvieną ligonį nuvežti 
pas daktarą, kad išegzami 
nuotų jų mandrias galvas 
Aš, Maiki. žinau, kad Čika 
"oj yra gerų daktaių—d-ra 
Zalatorius, d-ras Biežis. Ji< 
suras, ko tiems ligoniams 
trūksta, ir nurodys liekarst 
vas. O liekarstvų Amerikoji 
yra labai gerų, labai pamač 
lyvų: epson salts, castor oi

kratini spindulėlį bematant 
sutvarko ginkluoti karinin
kai, kurie vis grąžina į apy
vartą diktatūrinį valdymą. 
Nušauti gatvėje įprasta ten 
tiek opozicijos veikėją, tiek

ti sutartį, pagal kurią šutei- ninkai paspaudė parlamen- 
kiamos visokios nuolaidos Į tą, kad nepraeitų įstatyjnas. 
bostoniškei United Fruit
Company, tai diktatorius 
pats atjojo su dragūnais

Dabar jau išrinktas pre
zidentu ir perims pareigas 
pulk. Arana, kuris ir ligi šiol

„mokyti“ įstatymų leidėjų, reiškėsi, kaip tvarkos saugo-,
Nuolaidos, žinoma, buvoitojas. Prez. Montenegras Mass.. — $15 
duotos, ir kraštas turėjo at-į stipriai priklauso nuo armi-J

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

SLA 2 apskr.. Worcester,

Reikalas, žinoma, yra su- ______________~_______...
dėtingesnis, negu čia apta- kentėti ekonomiškai, ir po Į jos. O kai reformų nesulau-' J. Krukonis, Paterson, N. 
riame keliais paviršutiniš- to diktatoriaus valdžiusieji kusieji revoliuciniai sąjū-; J., — $13.
kai mestais sakiniais. Gau
domi diplomatai Brazilijoje, 
Argentinoje, Domininkonų

dainos tai poizinas. truciz- ir dar kitokių; o jeigu ti<
nemacys. tai aš ir gyvatinė; 
galėsiu apieravot.

— Tėve, nedaryk juoki 
iš rimto reikalo. Tokie daly 
kai tų redaktorių nepagy
ri vs.

— Nu, tai kas juos pagy
dys?

— Juos pagydys laikas.
— Sakai, laikas?
— Taip. tėve, vien tik lai 

kas, kuris gydo visokia.1 
klaidas — ne tik atskiru 
žmonių, ne tik redaktorių 
bet ir valstybių. Jis atidarys 
akis visiems.

— Ne. Maiki, aš ant to ne- 
soglasnas.

— Sakai, nesutinki?
— Nesutinku, Maiki.
— Pasakyk, kodėl?

— Todėl, kad tas gali la
bai ilgai trukti. Aš gal ir ne-

liauskas, Naugatuck. Conn. 
T. Lukauskas, Methuen, 
Mass.

J. Citavičius, Thunder 
Bay, Ont., — $2.50.

Po $2: J. Gudelis, Roslin- 
dale, Mass., Litho Art Stu- 
dio, Chicago. III., T. Jan
kauskas, Dorchester, Mass., 
L. Smilgis, Farmington, Mi- 
chigan, C. Dedulionis, Cle- 
veland, Ohio, V. Montvilas, 
So. Boston, Mass., S. Ra- 

i gauskas. Chicago, III.

Po $1: B. Veiveris, Chica
go. Ilk, A. Andriulevičienė, 
Edmonton, Alberta, A. Ja- 
cobson. Brookline. Mass., H. 
Katinas, Lynn, Mass,, V. A- 
nesta, Dorchester, Mass., M. 
Tatariūnas, Lawrence. Mass. 
K. Šimkūnas, Montello. 
Mass., R. Baublys. London, 
Great Britam, Ch. Žekonis, 
Montieal. Que.. V. Astraus
kas, Balti more, Md., A. 
Drukten, Thunder Bay, On
tario. J. Račius, Los Ange
les. Cal., M. Straukas, Pa
terson. NJ., M. Stines, De- 
ming, N.M.. G. Lubar. Cice
ro, III., P. Garionis, Chica
go, III., P. Leimonas, Lawn- 
dale. Cal.

įsieji 
Arbenzas svar- džiai pradėjo reikštis, tai

biausiu savo uždaviniu lai- Montenegras davė valią ar-J A. Adamkus, Toronto, 
kė pravesti šiek tiek ref or-, mi jai susitvarkyti su tais Ont., — $10.

Arevalas ir

respublikoje. gaudomi ir ! mų galingos Fruit’ginkluotais valdžios prie-:

Bet kiekvienas tų kraštų tu-j pany buvo įdėjusi į savo biz-’ juos ’ tvarkyti“. Kur tik toje Kas, so. Boston, Mass. L*. M. 
ri savo ypatingas sąlygas, nius dideli kapitalą. Be to, srityje kildavo įtarimas, kad Balčiūnas, Detroit, Mich.

abu tie reformų vykdytojai, kaimiečiai rodo simpatijų, .
bendradarbiavo su komuris-• tiems revoliuciniams parti-į Po $4: Ūselis, New
tais, isileidinėjo juos į vy- zanams. ten Aranos vyrai su- York, N.Y., Ch. Rupšis, Am- 
riausvbes ir ieškojo paramos 'degindavo iki pamatų visą steidam, N. Y., E. Rimelis. 

perima gaudymo ligą, kuri Rytų Europos komunisti- kaimą ir išžudydavo visus Cardwell, N.J., R. Simanaus- 
vra tokia pat užkrečiama.1 niuose kraštuose, kas. su- gyventojus, amerikiečių he- Kao, Danielson, Conn., J. 
kaip ir daugelis šių dienų Ii- Į prantama, negalėjo patikti j likopteriams pagelbstins iš- ^a'c"ys- Thompson Conn., 
ių (studentų riaušės, narko- i JAV. Negaudamas iš JAV i sklaidyti partizanų telki- J- Mickelavage, Flushing, 

į nius. len dabar jau ramu — N.Y.. M. Bajorūnas, Chica- 
——...... ....... j likusieji partizanai subėgo į g°, M*, J- Grimas, Toronto.I

! Gvatemalos miesto pakraš-' Ont.
» - J

ne visur tie patys motyvai ir 
to gaudymo. Gal bendra vi
suose kraštuose yra tik tai, 
kad gaudytojai vieni iš kitų

— Ar žinai, kaip? pelningais bizniais ir tikėjo- čius. f
— Jes. Maiki, senas gene- si geresnės ateities. Bet kilo! Renkamas į prezidentus j Po $3: F. L. Ankus, Ha-: 

olas žino. Reikia sudaryti karas ir tą jų gyvenimą su-! Aranas pasakė: kaip sutvar-i milton, Ont., V. Stošius, Dėt-j 
pataisymo komisiją iš kelių griovė. Jie neteko visko ir'į kiau kalnuose partizanus, roit, Mich., F. Naunick, 
liktų vyrų, kad kiekvienam turėjo dar iš Lietuvos bėgti. ' taip sutvarkysiu visą kraštą.
igoniui įkirstų po penkioli- Bėgdami jie tikėjosi galėsią;Tie partizanai ir toliau tvar
dą bizūnų. O jeigu nemačys, netrukus sugrįžti. Bet dabar į komi, ir kariuomenei dar• »1 _ .• z-x T • J _ a — 1 1 T f* . Y — , 11 1 V* . .• • 'ai įkrėsti po 25 kirčius. Ii pamatė, kad kelio atgal nė 
u pamatysi, kad daugiau ra. Tai va, kodėl jie taip jatr- 
jie mūsų Lietuvos artistų ne- dinasi ir nekenčia likusios 
murzins. Lietuvos, kurioj šeiminin- • nuolatinės žudynių baimės.

— Ne. tėve, to mes neda- kauja jau kiti, kur jau kito-1 Dėl to jie ir Araną išrinko

padeda dešiniųjų grupes, 
Žudo abi puses, ir žmonės, 
žinoma, yra pavargę dėl

V. Gečionis. Denver, Co- 
lorado, — 50 et

Visiems aukotojams mū

sų nuoširdžiausias ačiū.

Keleivio administracija

na. gali tave užnuodyt. Jes, 
gali užnuodyt, gali tau gal
vą apsukti, pradėsi mislyt, 
kad Lietuvoje žmonės dabar 
laimingi, jeigu taip gražiai 
dainuoja. Ir, sako, Amerikos 
lietuviai eina tų dainų klau
syti, o nemato, kad už daini
ninko nugaros stovi rusiška 
žvėris, kuri tyko tave praly
ti. Juk tai baisu, sako. Aš,
Maiki, už Lietuvą visada 
galvą guldžiau. Su vyčiais 
eidavau socialistams langų 
daužyt, kai jie kritikuodavo 
Smetonos valdžią, kam ji ū- 
kininkus šaudė. Nu. gal jam 
atrodė, kad taip reikėjo. Aš 
ir dabar dažnai už jo dūšią 
sukalbu rožančių, — ne dėl 
to, kad jis buvo tautininkas 
ar fašistas, ale dėl to, kad 
jis buvo Lietuvos preziden
tas. Jes, vaike, už Lietuvą ---------- ,........ „------------ .
aš buvau gatavas eiti per noriu šitą biznį pagreitinti tarnybas, dar kiti vertėsi J amžių ir amen.

rysime | kia tvarka ir kur jiems vie-
— Kodėl? į tos jau nėra. Jiems, tėve,
— Todėl, kad tai būtų ne- skaudu. Kaikurie jų jau ne-

lemokratiška pamoka mūsų blogai įsikūrė Amerikoje ir 
edaktoriams. Juk jie deda- gal jau nenorėtų Lietuvon 
i demokratais. ! grįžti, jeigu ir būtų galima.

— Ale jie nedemokratiš-; Tie ir nesikarščiuoja, ir at-
kai elgiasi. Į vykstančių iš Lietuvos gerai

— O ar tu neišaiškinai?; išsilavinusių kultūrininkų tų vadu. Bet jie padarė ir
Juk sakei, kad jie serga is- ’ nešmeižia. Bet kuriems ne vieną esminę klaidą, pa- 
terijos liga. j taip gerai čia klojasi ir kurie

— Bet mes turim supras- Į norėtų grįžti atgal, bet ne- 
.i. tėve. kodėl jie tokia liga gali, tie blaškosi ir griežia
tei ga. Juk turi būt priežas
tis.

— .Olrait, išvirozyk, 
žinai.

— Priežastis yra ta, kad

JAU BAIGIAMAS IŠPARDUOTI

prezidentu, tikėdamiesi, kad 
jis viską sulikviduos. Tų žu
dynių esama ir provokaci
nių. Kariuomenei padedan
tieji dešinieji, pavyzdžiui, 
nužudė Gvatemalos grožio 
kaialienę vien už tai, kad ji 
draugavo su kairiųjų studen

grobdami Gvatemalos arki
vyskupą. Jie tikėjosi, kad 
kaltę už tai bus galima su
versti kairiesiems, o prez. 
Montenegras turės pasiša-

dartimis. Bet atleiskime 
jiems. tėve. Jie serga isteri
ja. jie nelaimingi. Nereikia; linti. jei leido šitaip atsitikti, 
jiems nei ricinos, nei lazdos.; ir jie perims valdžią. Bet pa- 

! Laikas juos nuramins, ir ga- aiškėjo visa biauri šunybė, 
nepriklausomoje Lietuvoje' lėsime visi gyventi, kaip vie- ir prezidentas išsklaidė žy- 
jie buvo jau gerai įsikūrę. Į nos motinos Lietuvos vaikai, mesniuosius teroristus. Net 
Vieni jų turėjo įsigiję jau’ — Nu, jei erų tu taip kalbi, ir busimasis prezidentas A

jei

sulaukčiau. Ne, Maiki, aš’dvarelius, kiti turėjo gerasĮ Maiki, tegul taip būna ant rana. kaip įtariamas priki 

šęs pirštus prie arkivyskupe/
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MOTO SKYRIUS

Vyrai <pe mteq
Rato Z. GAURAS

(Tęsinys)

A APAŠTALAS ŠV. POVILAS

Apaštalas šv. Povilas apie vyrą ir moterį šitaip kalba:

"Vyras yra moters galva, kaip Kristus yra Bažnyčios 
galva... Bet kaip Bažnyčia yra pasidavusi Kristui, taip Ir 
moterys tebūnie visame pasidavusios savo vyrams. Vyrai, 
mylėkite savo moteris, kaip Kristus mylėjo Bažnyčią ir 
pats save už ją atidavė, kad ją pašventintų..., kad ji būtu 
šventa ir nesutepta. Taip ir vyrai turi mylėti žmonas, kaip 
savo kūnus. Kas mylį savo moterį, tas pats save myli. Juk 
niekas niekados nelaikė savo kūno neapykantoje, bet peni 
jį ir globia, kaip Kristus Bažnyčią... Todėl žmogus paliks 
savo tėvą ir motiną ir laikysis savo moters, ir du bus vie
nas kūnas. Ta paslaptis didelė, aš sakau: Kristuje ir Baž
nyčioje“. (Efez. 5.23-32).

Kitoje vietoje tas pats apaštalas Povilas pataria:

"Esi surištas su moterimi — nemėgink atsirišti. Esi 
laisvas nuo moters — neieškok moterų“

KELElVfi, SO. feOSTON

Kienast ą šeima grįžta namo iš New Yorko ligoninės į 
Liberty C'orners. NJ.. su 4 naujagimiais. kis ketver
tukas gimė vasario 24 dieną. Juos pasitinka kaimynai.

• I ’ I - t r. < , • • „ f

GEDIMINAS ŠUKAS

Mintys motinos ienai
šis straipsnis iš Europos vėlei gautas, tad ne

galėjo būti išspausdintas prieš Motinos dieną.

Redakcija

Viso pasaulio tautos gimtose kalbose turi šimtus gra
žiausių žodžių Motinos meilei, jos pasiaukojimui ir jos 
nuolatiniam rūpinimuisi savo vaikais pavaizduoti. Mūsų 

} liaudis per šimtmečius sukūrė ne vieną dainą, kurios kal- 
Daugybė išminčių ir mokslininkų-filosofų yra kalbė- bama apie Motutę žilgalvėlę. jos negęstančią meilę ir ty- 

ję apie moterį. Vieni vienaip, kiti antraip ją aptarė ir ią širdį, pilną kančių, ištvermės bei gilaus pasišventimo 
skyrė jai vietą šiame ir anapusiniame gyvenime. Čia tik savo vaikams.
pora ryškesnių moteriškės palietimo pavyzdžių galvočių i Mums _ kiviams, tremtiniams, žmonėms, gyvenan- 
lūpose. i . . . ' ; tiems toli nuo gimtosios šalies — Motinos diena, skirta pri-

. . t . ! siminti savo gimdytojai ir auklėtojai, kartu tapo ir sim-
Lietuvis filosofas dr. Antanas Maceina, kuriam pa- žoliška šventė mūsų Motinai-Tėvynei prisiminti. Tai že- 

saulio Kūrėjas-Dievas yra visko pradžia, visko priežastis me^ kurioje me5 gimėme, užaugome, kur vargome ir 
ir Kurio valioje yra kaip visa žmonija, taip ir pavienis džiaugėmės, kur prabėgo mūsų saulėtos ir rūškanos die- 
zmogus vyras ar moteris, šitaip taria: į nog, kuri yra vjSy mįjSų motina. Bet tą tėvynės meilę tega-

„ I Ii jausti tik tas, kuris dar jaučiasi pats esąs tikrasis jos
Trokšti moters tiktai kaip pnesingo kūno yra lyčių Sūnus-lietuviss

egzistencijos akligatvis, į kurį nuodėmė žmogų yra įstū-: "
muši“... j Mūsų, lietuvių, meilė savo gimtajai žemei yra skir-

j tinga, kaip ir mes patys esame skirtingi. Bet kartu ji yra ir
"Šiandien mes regime moterį visur: fabrikuose ir bendra visiems tiems, kurie gyvena tėvynės laisvės vilti- 

įstaigose, mokyklose ir parlamentuose, ligoninėse ir prie- mis. deda bendras pastangas tai laisvei iškovoti, ugdo 
gfettdose. Šiandien mes sutinkame moters vaizdą taip pat j ryžtą išlikti ištikimais gimtosios žemės sūnumis ir dukro- 
visur: meno kūriniuose ir net banknotuose. Tačiau šios: mis.Ir štai kaip skamba tas Tėvynės-Motinos ilgesys, ta 
visur esančios moters akivaizdoje mes neturime pamiršti • meilė savo gimtajai šaliai lietuvio tremtinio poeto Kazio 
vieno dėsnio: moteris viešumon pateigta tiktai dviem j Bradūno eilėraštyje "Pravažiuojant“:
pavidalais: šventosios ir heteros...“ f

Sužaliavę, sužėlę rugiai 
Pravažiuojamo kaimo laukuos.
Ir sužvingo džiaugsmingai arkliai...
Apsirikote — nebe namuos.

Rodos, būtų tas pats žemės kvapas 
Iš rugsėjo saulėtų dienų,
Tiktai aš čia — rudenio lapas,
Be viršūnės, šakos, be šaknų.

Kiek daug gilaus jausmo sudėta šiose eilutėse! Žmo
gus, netekęs tėvynės, yra tik vėjo blaškomas lapas, kurio 
medžio šaknys buvo išplėštos iš Motinos žemės. Nelengva 
eiti gyvenimo keliais, netekus po kojomis gimtojo krašto. 
Tačiau, neturint šaknų savojoje žemėje, jas gali atstoti 
tiktai gili tos žemės meilė ir negęstanti viltis, jog mūsų 
Lietuva vėl taps laisva ir vėl mus priglaus savo laukuose, 
pievose, miškuose, gojuose, savo kaimuose ir miestuose.

Gal jau kaikuriems lietuviams atrodo,, kad gimtosios 
žemės meilė ir jos palyginimas su motinos meile tėra tik 
pasenusi tradicija, kuri modemame gyvenime nebeturėtų 
būti pagrindiniu kelrodžiu. Bet klysta tas, kuris mano, 
kad gimtojo krašto kraujas nėra jo kraujas. Motina 
Lietuva džiaugėsi mumis, kai mes, būdami laisvi, kūrėme 
naują gyvenimą, ji raudojo su mumis, kai gimtąją padan
gę uždengė rūstūs nelaisvės dienų debesys ir ji, kaip tikro- 

Į ji Motina, vėl laukia savo vaikų, kol jie grįš namo ir vėl

DR. ANTANAS MACEINA

"Heterizmas yra būdingiausia dabartinės moteriško
sios lyties žymė“; nors "Moteris-hetera nėra vyro pagelbi- 
ninkė jo egzistencijoje. Priešingai, ji kaip tik yra jo vie-! 
natvės pabrėžė ja ir išryškintoja“.. Iš tikrųjų: ,rMoteris 
yra savo kilme pašaukta būti vyriškosios egzistencijos 
afbaigėja, nes "žmogui negera būti vienam“. (Ge. 2,18).

Moteris pačia savo prigimtimi yra kaip anoji Rilkės 
Rutha. kuri dieną renka varpas laukuose, o vakare, nusi- 
maudžiusi upėje ir gražiai apsirengusi, ateina prie Vieš
paties lovos kojūgalio. Ir kai Jis paklausia ją, kas esanti, 
ji atsako: "Tai aš, Rutha, tarnaitė! Išskleisk savo sparnus 
viršum savo tarnaitės...“

"Susižiedavimas su žemiškuoju vyru moteriai yra 
tiktai kelias į susižiedavimą su Kristumi, tiktai nurody
mas į anapusinį ryšį, kurio atvaizdas yra žemiškoji mote
rystė..., nes yra pasakyta: "Kiekviena moteris pačia savo 
prigimtimi ir savo vieta išganymo tvarkoje yra pažadėta 
Kristui. Kiekviena moteris su Juo ypatingai susieta — net 
jeigu ji būtų ir Marija Magdalena prieš savo atsivertimą“.

"Savo santykiuose su moterimi krikščionis vyras vi
sados ir visur yra Kristaus — ano tikrojo ir vienintelio jos 
sužadėtinio — atstovas. Todėl savaime suprantama, kad 
šie jo santykiai turi būt skaistūs ir pilni didžios pagarbos*.
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Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją kteusiaei 
reikalaia. Tie klausiau! turi Mti 
informacinio pobūdžio. Klausiuus Ir at
sakymas epausdineiau kišau skyriuje. 
Laiške reikia pažimėti, kad esate Keleivio 
■kaityto jaa.
Klausiama proūonie siusti ti

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law. 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mase.

Klausimas J

1968 metų pavasarį mūsų 
dukrelę ištiko baisi nelaimė. 
Vieną šeštadienio vakarą ji 
išvažiavo su savo drauge į 
kiną. Draugė turėjo pasisko
linusi iš savo tėvo automobi
lį ir jį vairavo. Mūsų dukre
lė tada buvo tik 17 metų am
žiaus, o jos draugė — 18 me
tų. Jos nuvažiavo į kiną. pas
kui dar nuėjo į "drug store“ 
ledų pavalgyti, o paskui va
žiavo namo. Grįžtant jos tu
rėjo važiuoti per nedidelį til
tą. Mūsų dukters draugė, 
matyti, važiavo gan greitai. 
Automobilis staigiai pasisu
ko į kairę, paslydo, rors bu
vo sausas oras. Mūsų dukre
lė buvo begaliniai skaudžiai 
sužeista. Paliko invalidas. 
Nors ii vaikščioja ir lanko 
kolegiją, bet mes turime ją 
specialiai nuvežti ir atvežti., 
Ji turėjo visokių komplika
cijų, vidaus kraujavimų ir 
kitu nemalonių pasėkų.

Nelaimei įvykus ir mūsų 
dukrelei begulint ligoninėj, 
pasiėmėme garsų advokatą 
mūsų bylai vesti. Jis mums 
padarė gerą įspūdį: manda
gus ir malonus žmogus ir turi 
labai didelį vardą pas mus.

Praeitų metų gruodžio

Taip samprotauja lietuvis filosofas apie moterį savo j iš naujo pradės arti išlaisvintos dirvos vagas. Ir tik gili
veikale "Saulės Giesmė“ išleistame 1954 m arelato Pr 'meilė Tėvynei’ ma81 Mot™", 8a’> jėgų .misų 
veikale saules Giesme , išleistame 1954 m. prelato Pr. ( ko¥aj dė, Mvo krašt0 ,aisve9 dldlnll llllwi įikėjll(,# j3BS. 
M. Juro Brooklyne, N.Y. ,

(Bus daugiau)

in ilsų ukejin ą
• vu Lietuvos rytojumi
I Kitas lietuvis poetas Petras Karuža kaibėJainat 
Tėvynę, rašė:

t aplrt
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| Atsakymas

Tamstos dukrelė važiavo 
su savo drauge, jos tėvo au
tomobily, svečio teisėmis 
(sočiai guest arba invitee). 
Šios rūšies bylai laimėti rei
kia įrodyti, kad vairuotoja 
vairavo ne vien tik "neat
sargiai“ (negligently), bet 
kad tas jos neatsargumas 
buvo visai kitokios rūšies.

mėnesį įvyko tas mums la
bai svarbus teismas. Prieš 
teismą advokatas mus pasi
šaukė pas save. viskas buvo j 
aptarta ir susikalbėta. Be to, 
advokatas pasikvietė į teis
mą ir mūsų daktarus ir spe
cialistus. Teismas tęsėsi be
veik dvi savaites. Mums at- 
įodė, kad mūsų reikalas yra 
užtikrintas. Pasirodė, kad 
mes be reikalo buvome to
kie tikri ir optimistiški. By
la buvo pralaimėta.

Advokatas mus pasikvie
tė pas save ir pasakė, kad jis 
paduosiąs apeliaciją, ir jis 
iš mūsų net neprašė tam rei
kalui pinigų, nors ir pasakė, 
kad tai brangiai kainuosią. 
Mes, pritrenkti tokio jo pra
lošimo. sutikome. Kokią mes' 
kitą išeitį beturime. Advo
katas mums pasakė, kad 
vargu ar mūsų apeliacija bus 
sprendžiama prieš rudenį.

Mes esame prislėgti ir nu
sivylę. Rašome Tamstai, 
prašydami mums pasakyti, 
kokių vilčių reikia arba gali
ma turėti šiuo reikalu, jau 
vieną kartą pralošus. Tiki
mės Tamstos greito atsaky
mo.

negu "eilinis“ neatsargumas. 
Reikia įradyti, kad vairuo
toja taip nesiskaitė su savo 
svečio saugumu, kad jos el
gesys buvo tolygus "tyčios 
darbui.“ Teisiniai tai vadi
nasi — ”wilful and wanton“ 
arba "gross negligence“.

Nežinant aplinkybių, yra 
neįmanoma pareikšti nuo
mone dėl įvykusių faktų. 
Galiu Tamstoms pasakyti, 
kad šios rūšies bylos yra la
bai sunkios laimėti. Esu tik
ra, kad Tamstų advokatas 
yra gabus ir sąžiningas žmo
gus ir darė viską, kas Įmano
ma bylai laimėti. Iš to fak
to, kad jis ryžosi apeliuoti 
ir tai daryti net savo paties 
lėšomis, sprendžiu, kad teis
me buvo padaryta esminių 
arba procedūrinių klaidų, 
kuriomis Tamstų advokatas 
rėmėsi apeliuodamas. Maty
ti, jo nuomone, teismas 
(trial court) padarė klaidų, 
kurios pakenkė Tamstų rei
kalui. Tamstų advokatas yra 
pasiryžęs atkreipti aukščiau
siojo teismo dėmesį į tas 
"žemesniojo
rytas klaidas.

Jei aukščiausias teismas 
sutiks su Tamstų advokato 
argumentu ir jei Tamstų ad
vokatas į tas klaidas buvo 
atkreipęs ir žemesniojo teis
mo dėmesį reikalinga forma 
(objections and exeptions), 
— tada yra visiškai įmano
ma, kad Tamstų dukrelės 
byla bus sprendžiama iš nau
jo (new trial).

Man atrodo, kad Tamstos 
"urėtumėt pasikalbėti su sa
vo advokatu, ir jis. supras
damas ir užjausdamas 
Tamstų susirūpinimą, Tams
toms paaiškins, kuo remda
masis jis apeliavo ir kiek. jo 
nuomone, Tamstos galėtu
mėt turėti vilčių, laukdami 
apeliacinio teismo sprendi
mo.

“ teismo pada-

Skaitytojai

Illinois.

Lietuva, žeme kryžių ir smūtkelių. 
šalie artojų su baltais trinyčiais!
Kodėl parimai prie dulkėto kelio,
Lygu juodalksnis samanotos gryčios?

Aš tau, Tėvyne, meilę vis dainuosiu,
Meilę ir laisvę — naują atgimimą.
O kas pamiršo žalius tavo uosius.
Tą akmeniu teprislčgs juodas prakeikimas.

Kaip kiekvienas doras žmogus nepamiršta meilės sa 
vo Motinai, taip kiekvienas susipratęs lietuvis neturėti 
pamiršti meilės žemei, kurioje gimė jo protėviai, tėvai ai 
jis pats. Ši meilė turėtų būti mūsų kelrodinė žvaigždė vi 
šame mūsų gyvenime, visuose mūsų darbuose ir sumany 
muose. Tik tos meilės vedante, ir poetė Gražina Tulauskai
tė savo eilėse mums kalba:

. . .
» r . ■* - t ' • •

Aš taip ilgiuosi beržų ir uosių 
Prie tavo, tėviške, kelių,
Kuriais gal niekad nevažiuosiu,
O jų užmiršti negaliu.

Kai saulė dangų, sodą, klėtį 
Tapydavo gaisų dažais.
Kaip vakarų tų nemylėti,
Nors reikia širdį susižeist.

Tėvynė, tauta, jos lūkesčiai ir viltys negali būti pa 
mirštama, kaip negali būti pamiršta Motina, kuri mu: 
pagimdė, išauklėjo ir savo meile nurodė išugdė mus Žmo 
gumi. Teliepsnoja vienodai karšta meilė Motinai ir Tė 
vynei, kurios ilgesį galėčiau išsakyti irgi tik eiliuotu savt 
žodžiu: i

Praeinu laukais, pievomis žaliom, 
Paklausau ir paukščių nuostabiai skambių, 
Bet Tėvynė šaukia, kviečia atgalion,
Kad sūnus neklystų svetimu keliu.

Rot los j laukai juk taip pat žali,
L Uip pat gėlelės žydi pakelėj,
Bet širdy Tėvynės vakarai gyvi.
Ir kažko vis maža man kvape gėlės.

k ik»ri A

švedą kilmės mėlynakė bkmdi- 
.iė Hollywoodo filmą aktorė In- 
;er Stevens, 35 m. amžiaus, mi- 
ė vežama į ligoninę. Ji buvo pri. 
■mosi perdidelį kiekį raminan
čią vaistą — barbitūratą. Akto
rė buvo netekėjusi.

KUR ILGIAUSIAI
MOTERYS GYVENA

Ilgiausias moterų amžiaus 
zidurkis yra Islandijoje, bū- 
ent, — 76 metai. Trumpiau- 
•ias — Aukštutinėj Volto j, 
ies tik 31 metai.

Vyrų amžiaus didžiausias 
zidurkis yra Švedijoje — 
71.6 metų, o trumpiausias 
Gabone (Afrikoj) — 25 m.

Visur vidutinis moterų 
amžius yra ilgesnis už vyrų. 
Išimtį sudaro tik Indija, Cei- 
lonas, Kambodija ir Aukš
tutinė Voltą, čia ilgiau gy
vena Vyrai.
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Vietinės žinios
•MUMMMiMUMMMMMM

Chikagos sconos darbuotojų 
vaidinimas

Ant. Rūko, mirusio 1967 kitas ramus ir monumenta
is.Chicagoje, komedinio po- lūs. Abiejų vaidyba buvo ge- 
fcūdžio pjesė Bubulis ir ra, išieškota, dviejų kontras- 
bundulis lietuvių išeivių sce-1 tų darbas buvo patrauklus ir 
noje laikosi jau 25 metus. Į simpatingas.
To veikalo premjerą paren-i Antra pora — Radasta
gė Aitvaro teatras Detmol- 
de, Vokietijoj, 1945 m., pa
grindinius vaidmenis atlie
kant aktoriams H. Kačins
kui ir J. Palubinskui. Anuo
met, jau pamirštose DP sto
vyklose. Bubulis ir Dundu
lis buvo vaidintas 35 kar
tus. Po to pjesė buvo stato
ma ne tik šiame krašte, bet 
ir kitose šalyse, kur lietuvių 
gyvenama. Patj vėliausią 
Ant. Rūko veikalo statymą 
paruošė Chicagos Lietuvių 
Scenos Darbuotojai., kurių 
ilgametė pirmininkė yra

(Bubulio duktė), kurią vai
dino Laima Petravičiūtė, ir 
Dobilas (Dundulio sūnus), 
kurj vaidino Arvydas Diki
nis, nebuvo autoriaus apdo
vanoti sudėtingesne ir spal
vingesne vaidybine medžia
ga. Žiūrovus žavėjo jų "ne
laimės“ ir jaunystė.

Rožė, Bubulio ūkio šeimi
ninkė, ir našlė Agulė, suda
rė trečią pjeses duetą. Pir
moji aiškiai įsimylėjusi sa-

Ekskursijos i Lietuvą
vyksta

liepos 20 d., rugR^ėio 24 <L, spalio 7 d. 

Kilst $091.00

Vietų skaičius ribotas — Nesirėluokite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvray,

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 208-8764

>▼ • • v • rNori susipažint
Per neapdairumą palikau sen

bernis. Dabar pajutau, kad vie
nam nuobodu gyventi, todėl bū
tų malonu, jeigu atsilieptu taip 
pat nuobodžiaujanti pensininkė.

J.S.J., 300 Gregory St..
Eridgeport, Conn. 06601

Pasiturįs pensininkas ieško 
motery pensininkės, kuri viena 
nuobodžiauja, kad galėtume su
kurti draugišką gyvenimą. Ga
liu tamstą pasiimti prie savęs, 
galiu ir pas tamstą persikelti 
gyventi, kaip susitarsime.

Rašyti:
D.L.. 7339 So. Talman Ave„

Chicago, III. 60629.
(18).

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

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

DEŠIMT DIENŲ 
LIETUVOJE

ka kelionės lėktuvu j Miami 
ir iš ten ištaigingu laivu j 

i Bahamas visas išlaidas.

buv. operos solistė S. Ado- j Kelečienė, o Agulę — Elena 
maitienė. j Petrokaitė - Rukuižienė. A-

Minimą Ant. Rūko Bubu-ibi į savo vaidmenis buvo 
lio ir Dundulio vaidinimą j stipriai įsigyvenusios, nors 
Scenos Darbuotojai gegužės veikalo autorius buvo dos-

Tik vykdantieji .u el«J ** P?4* ten .b“-
kurrija rugpiūčio 24 d. Lie- J8*?'** gerai apžiurėjau 
tnvoU būti DEŠIMT ir ^klausinėjau ir Įsigijau

vo šeimininką Bubulį, o ant-' dienų *o ne___ *-__ i sklypą. O tos kelionės ilgai
roji žvalgosi... tik vyro. Ro- v*
žę vaidino Stasė Kielaitė -

-nepamiršiu!
_ Smulkesnių žinių kreipki-į Ten atvažiuoja žmonių iš 

: i visur, net iš užsienio. Y ra įsi-
Trana - Atlantic Travel1 kūrusių daug vokiečių. Suti- 

Service, 390 W. Broadway, kau ir kelias lietuvių šeimas 
So. Boston, Mass. 02127, iš Chicagos. ' Tuo verta ir

2 d. vaidino New Yorke, o 
gegužės 3 d. 3 vai. po pietų

nesnis Agulei.
Na, ir du viengungiai, du

teL 268*8764. (20) bostoniečiams susidomėti.

A. Daukantienė-Moriarty
Aukšt. Mokyklos salėje So. senberniai — Girdžius ir
Bostone.

Ant. Rūko pjesės temati
ka yra vaižgantinė. šiek tiek 
primenanti Vaižganto Ri
mus ir Nerimus. Du kaimy
nai ir bičiuliai, mūsų buvu
sio kaimo vyrai Bubulis ir 
Dundulis, dėl menkniekių 
susipyksta ir vos nesugriau-

šaltekšnis! Jaukus, šiltas,
Gera vieta pinigams

Milioninė firma Gulf ofšviečiąs vaidybine tiesa bu- . m -j • o,vo Juozas Valentinas, valdi- Am,erlca <GAC>..FlorldoJ « 
nęs Girdžių. Jis meilinosi
Rožei ir Agulei, minėjo jau
nystę ir nuotykius su mergi
noms, sumaniai stūmė į prie
kį veikalo veiksmą, šaltekš
nis — pats veikalo režisie-

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Gegužės 17 d. 2:30 vai. '1 
suptas Golfo įlankos ir dide- i popiet Tautinės S-gos na- į 
lės upės. Miestely daug gra-į muose J. Gaidelio mokinių

mylios nuo Ft. Meyers turi 
didelius plotus žemės. Apy
linkė sausa, auga pušys, pal
mės. Ten jau kuriasi 15,000 
gyventojų miesčiukas, ap-

na savo vaikų ateities ir lai- rius Algimantas Dikinis, - sklypai aZdinTi koncertas
mės Kiek tolėliau žvilgte- Ant Rūko sprendimu, ture- ,namų: SK?yp^ Koncertas.

i praeiti, tai šekspyri-; jo būti juokingas, groteąkiš-į » —
nafilra. nosai rliil tėvu Vaa Alor TYilrinia n aai i m Ū 3 , J OKyKlU, lUDU,

• •

SPECIALIAI
I LIETUVĄ

Muitas ir kita sumokėta 
Gavėjai nieko neprimoka

SPECIAL I .... $33.50 
19 sv. taukų. 10 sv. kvie
tinių miltų, 10 sv. ryžių, 
10 sv. sukraus.

10 SKARELIŲ. . $46.80 
5 vilnonės, didelių ar ma
žų gėlių ar turkiškų raš
tų, visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių spalvų.

SPECIALUS
PASIŪLYMAS

Dirbtiniu kailiu 
kailiniai iš gar
sios minko Borgano tam
siai rudos medžiagos ar 
karakulio (juodo) už — 
pasakiškai pigią kainą—
tiktai .................... $99.00
UžSAKLKITE TUOJAU 
Užsakykite tiktai per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
New York. N.Y. 10010
Prašykite mūsų katalogo 

veltui!

NAUJI PATVARKYMAI,
kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siuntiniams 

į LIETUVA ir U.S.S.R.
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas kaikurių 
daiktų muitas ir kt.

SENA PATIKIMA FIRMA 
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klientų skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
mes dėkojame J u m s už pasitikėjimą.
Jeigu ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir 
Jūs būsite dėkingi mums.

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų reikalu 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
716 WALNVT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 923-3455

CENTRINE IŠTAIGA NEW YORKE:
220 Park Ave. South, New York. N.Y. 10003 

Tet: 212—982 8410
ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Ave. DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadvvay AN 8.8764 
CHICAGO, 111., 60632, 4102 Archer Ave. 254-4144
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Ave. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St. 486-1836 
DETROIT, Mieh. 48210, 6460 Michigan Ave. TA 5-7560 
ELIZABETH, NJ., 07201, 956a Elizabeth Ave. 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212,11415 Jos. Campau A. 365-6350 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Ave, 203-249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethanv AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset blvd. 382-1568 
MIAMI, Fla. 33138, 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin FE 2-4908 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St. 731 8577
PARMA, Ohio 44134, 5432 State Road 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222,346 Third Ave. GR 1-3712
ROGHESTER, N.Y. 14621, 683 Hudson Ave. BA 5-5923 
NEW YORK. N.Y. 10003,101 First Ave. OR 4-3930
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236_9th Ave. LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th St. ME 3 1853 
SOUTH RIVER, N J. 08882,168 Whitehead Ave. 257-2113 
WORCESTER. Mass. 01604, 82 Harrison St. 798-3347 
TRENTON. N J. 08611. 730 Libertv St. L Y 9-9163
VINELAND, NJ. 08360, Pnrish Hali, W. Landis A. 691-8423

rejus Į
nė tematiką nesgi, dėl tėvų' kas. Alg. Dikinis pasiimtą 
nesantaikos, italų Veronoj! vaidmenį išsėmė iki dugno, 
įvyksta Romeo ir Julijos ■ netgi stiprokai jį paryškin- 
tragedija. Tik Ant. Rūkas damas.
nesiekė tragedijos, savo kū-j Piršlys Tarulis, kurį vai
rinį jis pavadino linksmu dino Julius Balutis, nors ne 
3-jų veiksmų nutikimu. Čia visuomet laimingose srtua- 
Radasta ir Dobilas nemirs-1 ei jose, jautėsi stipri ai. suda- 
ta, o žengia į savo meilės rydamas ne tik piršlio, bet 
pergalę. Be to, ir Rūko nuti- ir sukto pirklio įspūdį 
kimo tekstai, ir jo sukurtos i Bubulio ir Dundulio išvy- 
sceninės situacijos, ir veikė- kos administracija ir scenos 
ju charakteriai yra koraędi^, technika rūpinosi Ceri. Ru- 
jiniai, netgi stiprokom gro*> kuiža. Bostone scenos paruo- 
tesko spalvom paspahinti.; žjmą vaidinimui atliko pats 
Tuo savo Bubulio ir Dundu- Rukuiža ir dail. Daugvila. 
lio stilium Ant. Rūkas ski- 0 jiedviem talkinobostoniš- 
riasi nuo Vaižganto ir, žino-(kiai Ant. Bačiulis, J. Bak- 
ma, nuo Shakespeare’o. j šys ir Edv. Mickūnas.

Chicaginio Bubulio ir į Ant. Rūko linksmo nutiki 
Dundulio režisierius ir staty-; mo susirinko pažiūrėti apie 
tytojas — akt Algimantas penketas šimtų Bostono ir 
Dikinis. Jis atrado veikalo apylinkių lietuvių. Vaidini-
gerą ritminę slinktį, išryški- mas žiūrovus gerai nuteikė,
no veikėjų charakterius, su-į svečiams is Chicagos jie 
kūrė eilę įdomių mizansce-j gausiai ir šiltai plojo. Bosto
nų. Alg. Dikinio režisūra — i no Lietuvių Dramos Sambū- 
neabejotinas profesionalo ris. vaidinimui paskolinęs
darbas, įdomus ir meniškas 
darbas.

Dail. Jurgis Daugvila at
vežė naujovinio polėkio Bu
bulio ir Dundulio dekoraci
jas. Tai tik atskiri dekoraty
viniai taškai, tik užuominos. 
So. Bostono scenoj toms de-

savo apšvietimo prožekto
rius, Bubulio ir Dundulio 
vaidintojus apdovanojo ir 
puošnia pintine gėlių.

Chicagos Lietuvių Scenos 
Darbuotojų pakvietimu į 
Bostoną pasirūpino Kult., 
Subatvakariams rengti ko-koracijoms trūko tinkamo mfai p0 vaidinim0 

ir geresnio apšvietimo, kūno Mmbaris ALTS.^
si sale netun Bot dail. J. na^ paruoį4 jauk, 
Daugvilos darbas sužvilgo:bavj ku/
ir toj varganoj aplinkoj, Į '^dintojį daIyvavog a.

Dail. Bronės Jameikienėsj pie 50 Bostono lietuvių. Sve
ri rabužių eskizai— nuosai-'čius sveikino ir vaidinimo 
kiai pastilizuoti lietuviško įspūdžiais pasidalino LB 
kaimo drabužiai. Jie atitiko Kultūros Klubo pirm. inž. 
veikėjų charakterius ir vei- Ceri. Mickūnas, ALTS-gos 
kalo nuotaikas. ' Bostono sk. pirm. inž. Vyt

Ūkininką Bubulį vaidino Izbickas ir Dramos Sambū- 
Joras Kelečius, o jo kaimy- rio pirm. poetas Ant Gus- 
ną Dundulį — Leonas Ba- taitfa, itin stipriai akcentuo* 
rauskas. Vienas nervingas, damas satyrintas mūsų vi- 
staigus, greitai judantis, o suomenės "vaidinimus“.

Gegužės 25 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių draugi
jos salėje turėsime progos 
išgirsti komp. Juliaus Gai
delio sonatą dviem smuikam 
h- fortepijonui. Programą 
atliks smuikininkai Iz. Va
syliūnas, V. Valkavičius ir 
pianistas dr. V. Vasyliūnas.

restoranų ir kt
Dar daug žemės yra tuš

čios, ir jos galima labai ge
romis sąlygomis įsigyti, o į- 
sigijus ir po kelerių metų 
pardavus, jei savininkas ne
nori ten įsikurti, gerai pel
nyti.

Žemės sklypo kaina yra 
$3,800-$6,000, išsimokėtinai 
per 10-15 metų. mokant 7% 
palūkanų.

Jei kas tuo yra susidomė
jęs, prašau man paskambin
ti tel. 471-4293. Aš pranešiu 
to3 firmos atstovui Bostone.
Jis kurį nors vakarą pakvies 
besidomintį kuriame nors 
Bostono viešbutyje vakarie- Spalio 17 d. Bostono inži-

♦ • •
Rugpiūčio 9 d. Romuvos 

parke Broektone, Montelloj, 
Minkų radijo gegužinė.

• • ♦
Spalio 11 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių dr-jos 70 
metų sukakties ir senų narių 
pagerbimo banketas.

* « •

nės ir smulkiai painformuos 
žodžiu ir filmu apie sklypų 
įsigijimo sąlygas. Kam pa
tiks, tas galės sudaryti laiki
nę sutartį., įmokės 3% sutar
tos sumos ir ne vėliau kaip 
oer 6 mėnesius vienas ar su 
žmona turės nuvažiuoti skly
po apžiūrėti. Firma apsiima 
globoti 3 dienas ir 2 naktis, 
klientui sumokėjus tik $69. 
90. Jei klientas sklypo ne- 
oerka, jam grąžinami įmo
kėtieji 3%. o jeigu jis skly- 
oą nuperka, tai gauna $100, 
kuris įskaitomas į už tą skly
pą mokamą sumą, ir apmo-

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

Spalio 31 d. ir lapkričio 1 
d. Lietuvių Tautinės Sąjun
gos namuose rengiama A. 
Galdiko kūrinių paroda.

• * •
Lapkričio 15 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių dr-jos 
Šurum burum.

• • •
Lapkričio 28-29 dienom 

Balfo seimas So. Bostono L. 
Piliečių dr-jos salėse.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij< 
Proerxmn Vanioj Anglijo 
iš stoties WLYN. 1360 Iri 
loeiklų ir iš stoties FM 
101.7 me., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama* Vėliausi’ 
nasauliniu žinių santrank? 
r komentarai, muzika, dai 
los ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists geliu ir dovs 
nų krautuve. 502 E. Broae 
way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gaune 
•nas ir Keleivis

NENUSIMINKI! £!
Galima pagelbėti sergantiem* 

renmatu, ranku ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo- 

. vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaistus 
s« nurodymais.

ROYAL PRODUCTS
North Sta.. P.O. Boa 9112 

Newark. N J. 07105

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthnr Are, Brockton, Mass. 02402. Tel 586-7209

**M****M*M********e**M******M|O|aaaMiMMiM)aM»iMiMiMiMaaa*MiMiMaa«

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

/MERIKOJE

Spaudą bevartantChicagiečiu vardu atsilie-
(Atke,ta 8 2

domai tienė.
Pobūviui lakiu žodžiu va

dovavo inž. E. Cibas. Ji3 la-
persiaura ir nepakankama. 
Be tautinių valgių ir šokių,

v _•__ x /v j maža žino apie tautos kuibai norėjo, net prašė, kad jr palikimus. Tačiau 
kas nors jo vadovaujamus . ' .-JI
"nuhatvakarininkus“ na f™ Jaunimo, "orinčio giliau

E^"iek“ ir dirva, jei tik būtutė
bandė to daryti

Ptr. G?

i.m • ’f!

imkit ir skaityki? 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VLRGIJO.
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
tos vergų stovyklos, kuriose 
bolševikinio teroro sistema, 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės h 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

SLA—jau M bmI| tarauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiu kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Netark fraternalinė organizacija — 
dunda gyvybių apdraudą ir Hgeje patalpą, kori yru 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS ueieiku pelnu, o teikta 
patarnavimus savitarpinis pagalbos pagrindu.

SLA—jau tari daugiau, kaip tria au pust mfloae dukrlą 
kapitalą, tad ju apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
Hstaris ris gaU gauti įvairią klastą reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 Iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupumąją Apdraudą — Bn. 
durnumai bummacą kad jaunuolis gautą pinigus 
aakitojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labui pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokaa-

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus aauMnima rekomenduojama HetuvkHtą 
klubą ir draugiją nariams. UI $1.000.00 akcidenta- 
Ms apdnuKtaa mokestis $2J0 I metus

SLA—kuopos yra daugonole lietuviu koloniją. Kreipkitės 
* kuopą veikėjus, ir lie pteėiao paaiškins apie

—• • -_••• J 1.—cHMTMItijnM aArvtlI.
Gaaritu apaoadintas informacijas, jeigu

ABanee af Aamrica 
M7 Waat 30th Street, Nevr York, N Y. 10001

Keleivio prenumerata - gera 
dovana viuoMomia progomis!
aąąąąaiitąąąąąąąąuąąąąiHguąąąvveąesseessąauuueąąsaa
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Vietines žinios
Svarbu sandariečiams Poeto Fausto Kiršos 

prisiminimas

smuikų kvartetas, kurį at
liks smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas su savo moki
niais.

Tą pati vakarą bus pa
skelbti loterijos laimėtojai, 
iš anksto įsigiję jos bilietus. 
Loterijos fantų tarpe yra 
dail. Ad. Galdiko, dail. Č.

Pašventino .1. Vasiliausko 

antkapį

Praeitą sekmadieni Forest 
Hills kapinėse buvo pašven
tintas prieš metus mirusio 
baleto aktoriaus Joro Vasi
liausko antkapis. Antkapis

Gegužės 17 d. 2 vai. po
pietų bus Sandaros 7 kuo-j Gegužės 16 d. 7 vai. 30 
pos paskutinis šį pavasari mjn. vak. A LTS-gos namuo- 
susirinkimas. Visi nariai yra ge. 434 e. 4th St.? So. Bosto- 
prašomi dalyvauti. Darbo-
tvarkėj yra daug svarbių batvakaris, kurio programa 
klausimų. Tame susirinkime yra skirta Bostone gyvenu- 
bus renkami delegatai j San- sio ir mirusio poeto Fausto 
daros apskrities atstovų su- Kiršos pi isiminimui. 
važiavimą Worcestery ge-! Įvadini prisiminimo žodi 
gūžės 24 d. 11 vai. ryto. i tars rašytojas Antanas Gus

taitis; pluošta poeto Fausto 
Sandaros 7 kuopa ir Mo- Kiršos poezijos paskaitys 

terų Klubas dėkoja Jadvy- Dalia Dikinytė -Pundienė, 
gai Tumavičienei už dova- berods, pirmą karta su dai
ną — 1.000 mažų sumušti- liuoju skaitymu pasirodanti | dail. Antano Petrikonio kū- 
nių balandžio 26 d. paren- mūsų tarpe. 1 ririų parodą. Parodoje buvo
gimui. i Be to. programoje -Gra-! išstatyta 40 darbų, iš jų bos-

r • 1 t • pagamintas pagal dail. Jur-
Jaruso, dail. J. Rutemo pa- pjo Laurinaičio projektą.
veikslai ir kt.

Poeto F. Kiršos prisimini
mą ruošia Kult subatvaka-

„ iriu rengėjai. Tai bus pasku- rengiamas Kuitunnis su-i 1tinis 1969-19*0 m. sezono 
Kult. subatvakaris. Bostono 
lietuviai maloniai kviečia
mi F. Kiršos prisiminime 
Gausiai dalyvauti.

Kai So. Bostonas buvo 
miesto ganyklos

Mažas pusiausalis, kuria
me dabar yra So. Bostonas, 
indėnų buvo vadinamas 
Mattapan arba Mattapan- 
noek (kalvelė). Kai indėnai 
iš čia buvo išvaryti, tas že-

:s plotas buvo naudoja-

Kairėje teisėjas James A. Boyle, vidury šen. Edward M. 
Kennedy, dešinėje Mary Jo Kopechne. Teisėjas Boyle pa
reiškė, kad jis netikįs šen. Kennedžio su priesaika duo
tiems parodymams, liečiantiems Mary Jo Kopechne nu
skendimą automobilio nelaimėje. Jis manąs, kad Ken
nedis elgęsis labai neatsargiai, važiavęs ne ten, kur tvir
tina parodymuose ir dėl to įvykusi nelaimė. Šen. Kenne-

| dis tokį teisėjo samprotavimą griežtai atmeta.

i iiriiiiMiiiiiiiiiiĮiriir 1111 ui 11 iinur^rTr-"—!
Tebūna laukiamasis Jūsų 
„KELEIVIS“! Užprenumeruokite jį

savo bičiuliam!

,l$ąįp tnięsto viešos ga
nykloj Pirmasis namas čia 
buvo pastatytas 1660 m. Ne
priklausomybės kovų metu 
čia tebuvo vos 9 namai.

1803 m. pusiausalis buvo 
ko kun. J. Klimas. Prie ka- Į nupirktas ir pradėtas skly

pais pardavinėti statybai. 
1804 metais So. Bostonas 
buvo įjungtas į Bostoną su 
19 balsuotojų. Miestas pra-

Antkapis tamsiai pilko 
akmens, su lietuviškos kop
lytėlės ženklu ir poezijos žo
džiais.

Šventinimo apeigas atli-

po susirinko velionio artimų 
jų būrelis — žmona Tatjana, 
duktė Svetlana su vyru, Be- 

Dail. A. Petrikonio paroda! šeriai, Gustaičiai, p. Kalvai- 
Bostono Skaučių Židinys! tienė. Kuncaičiai, Laurinai- 

gegužės 9-10 dienomis Tau-' čiai, Mickevičiai. V. Pime- 
tinės S-gos namuose surengė novienė, Nikolskiai, Vizgir

dai ir kt.
Po šventinimo V. Pimeno- 

vienė visus pakvietė pas sa-
Valdyba činos Bacevičiūtės keturių i toniečiai keliolika nupirko, t ve pusryčių.

dėjo sparčiau augti. 1840 m, 
čia jau gyveno 6,176 gyven
tojai, o po 15 metų — Civi
linio karo metu So. Bostonas 
jau turėjo 25,000 gyventojų. 
Dabar čia gyvena per 50,000 
žmonių.

GAVOME MAŽĄ KIEKI 
SIENINIŲ KASDIEN AT
PLĖŠIAMŲ LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 
TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 8-2868

yra yienmtele oficiali įtai
ga Worcestery, kori siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Cia kal
bama lietuviškai, patarnau- 

ir tą**—*—gr» 
a

galima gauti įvairiau- 
ir vietinės 

ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

SIU

Vedėja B. Sviklienė

Ieško
1 I Paragink savo pažįstamus 
n išsirašyti Keleivį. Jo kaina

metams $6.00.

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

f P fi D t N I S 
OPI OMETRISTAS 

Valandos:
nuo o vai rvtr, flo 5 -ai. vak 
Trečiadieniais nepriimama

447 BROAD V. A Y 
Seuth Boston, Mass

'T*************'*#***#*************
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis * Co.
—JEWELERS—- 

Laikrodžiai-Deimaatal

Elektros Prietaisai
; ^apMtianrai taisome laikroditae 

iiei ub papvočalui

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tsl AN 8-4649

'«ee**eeee#eeeeeeeeeeeee*eeee*e*e* i

South Boston Savings
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

už visus indelius 
moka

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus. ♦. 06 -

Jei reik vaistų — eikit i lietuviškų vaistinę.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Reg. Phana.

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

Nao 9 raL ryte iki 8 vaL v- išskyros šventadienius ir sekm.

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

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

Skambinkite

268-46621

« %

Nuo įdėjimo dienos — Be Įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Rankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas «dv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš $173,000,000

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Maaa. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai M Worcesterio sta
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap* 
avo, maisto ir pramonės gumi
nių. Turime vietoje įvairių via 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai lo
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir gulite už
sakyti jų gamybos prekes. Cia 
sumokėsite pinigus, o giminia 
toa vietojo galis pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečias

Ramus, blaivus pagyvenęs lie
tuvis ieško So. Bostone 1-2 kam 
barių su virtuve ar be jos. Siū
lyti Keleivio adresu — 636 East 
Broaduay, So. Boston, Mas., pa
žymint "Skaitytojui“.

 (19)

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčiu betarpiškai 
19 BOSTONO S UETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

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

Dažau ir
v sv : » » :.: j ' *T nuoSax*aia® apsigyveuimuL

išsinuomokite
naujų, saugų, švarų, moderniškų ir geriausių 

T E X A C O alyvos

N u o m

Texaco spraus minės liepsnos sustiprinto jų

menes|

SUTAUPYSITE 

IKI 4 2 %

KURO

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

GE 61204

Naudiogiaasia skelbtis Keleivyje!

4
t Namus iš lauko ir viduje. <
I Lipdau popierius ir 
'viską, kų pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausių

Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įriti* 
kinnito. Vedėjas A. Schyrinski

9 vaL ryto iki 5 vai* vak. 
o šeštadieniais

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.
331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
TeL 26841068

•9000000000000000000——00000000000000000000000000000000000—000000000.

JONAS STARINSKA8 
220 Savin HUI Avo.

TaL CO 5-5854

Elood Square. 
Harduare Co.

N. J. ALBINA 
BBOAUWA1

SOUTH BOSTON, MASS. 
TELBFONAS AN 8-41SB

n<

DRAUDIMO AGENTORA 
Atlieka įvairių rūšių

Kreiptis

BRONIS KONTRIM 
599 Bnmdvmy 

Se. Boston, Mass. 82127 
ToL AN 9-1781

oo—00000000——o—

A. J. NAMAKSY i
Real Esteto A Insurano

321 County Club Rd-
Jfevrten Centre, Haas. 82158

T*1 W9 onan įsi. J&c zven
—O—OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO—OOOO

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo 

metams $8.00.

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar j a o a atsikvies. 
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Cia visų 
lėktuvų bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiaat — bs jokie papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Durbe vakuume: Kasdien
8—12

390 W. Broadvray 
So. Boeton, Mase. 02127

Telefonas: 208-8764 
Visų skyrių vedėja Aldona

———————————o——
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