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Israelis žado Egipte
sovietų „patarėjus“

Sovietų karių Egipte jau yra tūkstančiai. Specialistai 
stato priešlėktuvines raketas, patarėjai vadovauja kariuo
menės daliniams, lakūnai dalyvauja oro kovose. Kolkas 
juos pasiekia fcraeliMkeaekah Žuvusiųjų skaičiaus rusai 
neskelbia.

Jau seniai žinoma, kad išvirsti ir j formalų žydų ka
so vietai, remdami Egiptą {rą su sovietais, 
karine medžiaga, įvairiais'
karo pabūklais ir įrengi-Į šl sovietų karių dalyva-į 
mais, drauge Egiptan siun-Svirną karo veiksmuose ir y

Opozicija didina prezidento 
rūpesčius

Kritikai išnaudoja pragyvenimo pabrangimą ir be* 
darbių skaičiaus padidėjimą. Spauda šališkai informuoja. 
Keli senatoriai rėkia "visų“ balsu. Mažos pro vartės.

i

čia ir savo specialistus bei 
''patarėjus“. Tokių sovietų 
"specialistų“, skirtų aptar
nauti sudėtingai karo tech
nikai, egiptiečiams apmoky
ti, o neabejotinai ir komu
nistinei agitacijai arabų tar
pe, yra jau tūkstančiai. Pas
taruoju laiku jie čia stato 
priešlėktuvinių vadinamųjų 
SAM raketų iššovimo bazes 
ir patys aptarnauja radaro 
ir kitus įrengimus. Be to. pa
tirta, kad | Egiptą atsiųsti 
sovietų lakūnai ne tik moko 
egiptiečius skraidyti sovietų 
gamybos lėktuvais, bet ir pa
tys tiesioginiai dalyvauja 
karo veiksmuose prieš Izra
eli. O tas faktas jau gerokai 
painioja ir tempia visą Ar
timųjų Rytų karo politinę 
padėti, versdamas tvirčiau 
Izraelio pusėje užsiangažuo
ti ir JAV-bes.

Matydama skubiai sovie
tų didinamą Egipto karini 
pajėgumą. Izraelio aviacija 
paskutinėm savaitėm vis 
dažniau ir smarkiau daužo 
įvairius taikinius Egipto te
ritorijoje, o ypač prie Suezo 
kanalo. Gaunama žinių, kad 
nuo Izraelio bombardavimų 
jau žuvo ir nemažas skaičius 
sovietų "patarėjų“, technikų 
ir net lakūnų. Žinoma, so
vietai tų žinių ir savo nuo
stolių neskelbia, bet jie vis 
didėja, nes rusų. patarėjų yra 
kone prie kiekvieno egiptie
čių karių bątąiįCĮĮio. ’ ;.9Oi, .<

Apie rusų lakūnų dalyva
vimą oro kovose žydai paty
rė jau balandžio 1-8 dieno
mis, kai nugirdo juos puo
lančių MIG-21 lakūnų rusų 
kalba pasikalbėjimus radijo 
bangomis tarp savęs ir su 
baze Egipte.

Manoma, kad dabar Egip
te yra mažiausia 100 rusų 
lakūnų, kurie naikintuvais 
saugoja erdvę nuo Alek
sandrijos per Cairą iki As- 
wan užtvankos, kur stato
mos priešlėktuvinės raketos, 
galinčios numušti žemai ir 
aukštai skrendančius Izrae
lio lėktuvus.

tfclkjfc rusų specialistai 
fr kariai nuo Izraelio bom
bų tyliai žūsta Egipto gilu
moje. Jie be politinio triukš
mo ir palaidojami. Bet kai 
priešlėktuvinių raketų bus 
pristatyta Suezo kanalo pa
krantėje, tai bus neišvengia
mas žydų susidūrimas su ru
sų kariais ir žemėje per tų 
bazių puolimus. Tada Izrae
lio ir arabų karas gali įgau
ti platesni politini atspalvi—

pač priešlėktuvinių raketų 
Egipte statybą Izraelis ypač 
pabrėžia, norėdamas įtikin
ti amerikiečius, kad Arti
muosiuose Rytuose jau pa
sikeitė jėgų balansas žydų 
nenaudai ir todėl amerikie
čiai turėtų Izraeliui duoti 
daugiau moderniškų kovos 
lėktuvų. To neseniai vėl pra
šė JAV prezidentą Izraelio 
užsienio reikalų ministras 
Ebanas, bet teigiamo atsa
kymo dar negavo.

Jei Izraelio-arabų kon
fliktas dar ilgiau užtruks, 
jei nebus rasta jam jokio 
diplomatinio sprendimo, tai, 
sakoma, jis galįs išvirsti | ki
tą "Vietnamo“ tipo karą.

įOOftOO darbininkų 

remia valdžią
New Yorke praeitą savai

tę buvo didžiausia darbinin
kų (statybos, uosto krovėjų 
ir tarnautojų) demonstraci
ja. kurioje dalyvavo 150 iki 
200 tūkstančių asmenų. De
monstracijos vadas Brenna- 
nas pareiškė, kad mes re
miame mūsų kovojančius 
vyrus Vietname ir savo pre
zidentą. Jis ragino jau da
bar ruoštis rudens rinkimam 
ir pagelbėti tiem, kurie dir
ba Amerikai, o ne jos prie
šam. New Yorko majorui 
Lindšay demonstrantai siū
lė būti Hanojaus majoru.

Demonstracijoj nebuvo 
jokių išsišokimų, niekas nie
ko nedaužė, žodžiu, ji praė
jo visai kitaip, negu "taikos 
skelbėjų“ riaušės.

Nugąsdino Waū St.

spekuliantus
Vienas įtakingas valstybi

nių finansų autoritetas aną
dien pareiškė nuomonę, kad 
infliacijai sulaikyti ir pakri
kusiam krašto ūkiui sustip
rinti gal reikėtų įvesti darbi
ninkų algų ir kapitalistų pel
no kontrolę. Gal nė žemės 
drebėjimas nebūtų sukrėtęs 
tiek Wall Street, kiek šita 
užuomina, kad reikėtų paža
boti kapitalistų pelną. Spe
kuliantai tuoj pradėjo par
davinėti visokius vertybių 
popierius, ir jų kainos ėm 
ėkristi kaip nuo tilto. Per ke
lias dienas išgaravo bilionai 
dolerių.

žemėlapis rodo nafta turtingas arabą valstybes. Skaičiuojama, kad ten yra 311 bilionų statinių 
(statinėj yra 119 kvortą) naftos, o JAV naftos ištekliai tesiekia 38.7 bil. statinią. JAV į naftos 
pnones arabą kraštuose yra {dėjusios porą bilio ną dolerią. Dabar Sirija grasina neleisianti tiek
ti naftos per jos teritoriją einančiais vamzdžiais, jei JAV nesuvaldys Izraelio.

Vokiečiams nevyksta Padidins senatvės Brazilijoje siaučia 

susitarti
Vakarų Vokietijos kancle

ris Brandtas ir Rytų Vokie
tijos ministras pirm. Stophas 
jau antrą kartą susitiko, bet 
jų pasitarimai nedavė konk
rečių vaisių, Mat. Stophas 
reikalauja pripažinti Rytų 
Vokietiją atskira nepriklau
soma valstybe ir nesileidžia 
| jokias nuolaidas, o Brand
tas nėra linkęs taip toli eiti.

Stophas pareiškė, kad jis 
sutiks dar susitikti su kanc
leriu Brandtu. jeigu šis rea
liau pažiūrės | Rytų Vokie
tijos pripažinimą.

Paskutinį kartą jie susi
tiko Vakarų Vokietijoje — 
Kassely. Demonstrantai šau
kė Stophui "Žmogžudy, 
Žmogžudy!“, o komunistų 
šalininkai nešė plakatus su 
šūkiais, reikalaujančiais pri
pažinti Rytų Vokietiją at
skira valstybe.

JoAn McCormackasZ

nekandidatuos
Dabartinis atstovų rūmų 

pirm. John McCormackas, 
42 metus atstovavęs Mass. 
devintajam distriktui, pra
nešė, kad šį rudeni nekandi
datuosiąs. Atstovų rūmų pir
mininku jis buvo nuo 1962 
m. Jis buvo žinomas kaip 
nuoširdus Lietuvos bylos už
tarėjas ir rėmėjas.

Ką užteršei, pats ir 

išvalyk
JAV-se daug kalbama a- 

pie aplinkos užteršimą ir 
daug lėšų rengiamasi tam 
reikalui tvarkyti išleisti, 
nors mažai regimo darbo at
likta. Kitaip tą reikalą iš
sprendė Prancūzija. Ten pri
imtas Įstatymas, kuris van
dens teršėjus verčia sumo- 

! keti užterštų upių ar ežerų 
Išvalymo išlaidas.

pensijas
Atstovų rūmai 344 balsais 

prieš 34 nutarė padidinti 
5% senatvės pensijas, bet 
tik nuo kitų metų pradžios. 
Nuo 1973 m. pensijos didės 
tiek. kiek pabrangs pragyve
nimas. Tada nebus reikalin
ga atskiro kongreso nutari
mo pensijoms padidinti. Bus 
leidžiama per metus uždirb
ti $2,000, nenustojant pen
sijos.

Dabar mokesčiai | pensi
jų fondą buvo privalomi vi
siems, kurie uždirba ne dau
giau kaip $7.800, o nuo kitų 
metų turės mokėti uždirban
tieji iki $9,000.

Tą Įstatymą dar turės pri
imti senatas.

Sovietijoje suėmė
istoriką Amahiką

Suimtas istorikas Andrėj 
Amalrikas, kuris parašė kny
gą "ArsSovietų Sąjunga iš
gyvens iki 1984 metų“. Ta 
knyga išleista Vakaruose, o 
Sovietų Sąjungoje ji buvo 
perrašinėjama ranka ir taip 
platinama. Toje knygoje A- 
malrikas smarkiai kritikuo- 

{ ja sovietinę tvarką ir prana
šauja, kad ji netrukus turės 

1 žlugti.

Poetė Novodvorskaja (19 
(metų amžiaus) už antisovie- 
tinj eilėraštį uždaryta psichi- 
atrinėn ligoninėn.

Izraelio padaryti 

nuostoliai Egipte
Egipto valdžios praneši

mu, Izraelio lėktuvai ir arti
lerija prie Suezo kanalo 
nuo 1967 m. užmušė daugiau 
nei 1,300 civilinių gyvento- 

i jų. 700,000 gyventojų reikė
jo iškelti iš kanalo srities. 
Izraelio lėktuvai įskrendą 
riet 20 mylių į’ Egipto terito
riją.

teroras
"Patriot-Ledger“ dienraš

čio korespondentas McCor- 
mick praneša, kad Brazilijo
je, kurią valdo diktatorius 
Castelo Branco, siaučia bai- 

; sus teroras ir priespauda. 
Apie 12.000 politinių kalinių 
sėdi kalėjimuose.

Pirma Brazilija buvo ga
na laisva respublika, bet 

• vargingai gyveno. Darbinin- 
! kai pradėjo streikuoti ir rei- 
jkalauti geresnių algų. Pre- 
‘ zidentas Janio Quadros re
zignavo. Jo vieton atsistojo 
viceprezidentas Goulard. 
Bet streikai nesiliovė. To
dėl demokratinę valdžią mi- 
litaristai nuvertė, visos or
ganizacijos buvo uždarytos, 
pilietinės teisės panaikintos 
ir, tūkstančiai valstybės tar
nautojų pašalinti kaip "ko
munistai“. Prasidėjo studen
tų protesto demonstracijos, 
bet jas kariuomenė užgniau
žė ašarinėm dujom.

Edvardas Kukutis ii Neur 
Londono, Conn., su broliu 
nuvykęs į Vilnių savo ser
gančios motinos lankyti, ra
do ją jau mirusią. Grįžda
mas jis Maskvoje iššoko ar 
iikrito ii viešbučio 4 aukšto 
ir užsimušė.

♦ * *

Kinijos diktatorius, komu
nistų partijos pirmininkas 
Mao Tse-tungas paskelbė sa
vo paties pasirašytą pareiš
kimą, kuriuo kviečia visus 
pasaulio "pažangiuosius“ į 
revoliuciją prieš Ameriką ir 
žada savo paramą.

• » •

Tunise nuteistas kalėti 10 
' metų buvęs žemės ūkio mi- 
; nistras Ahmed Ben Salah, 
kuris labai smarkiai vykdė 
žemės ūkio sukolchozinimą 
ir tuo bodu visiškai sužlug
dė žemės ūkį ir sukėlė eko
nominę krizę.

kiami televizijoje ištisas va
landas.

Mažiausiai girdima pro
testo baisų ir nebūna jokių 
demonstracijų tik prieš A- 
merikos paramą Izraelliui.

Kaip visi galime suprasti, 
šiandien prezidento Nixono 
dienos nėra giedrios, ir jį 
slėgiantieji rūpesčiai nėra 
lengvi. Juos dar didina ne 
tik vis naujai iškylančios už
sienio ir vidaus politikos re
alios problemos, bet ir tuos 
sunkumus išnaudojanti ir iš- 
pučianti opozicijos propa
ganda.

Nors ekonominis gyveni
mas ir prie kitų prezidentų 
svyravo ir kainos kilo, bet 
apie tai dabar nekalbama, ir 
infliacijos grėsmė, ka.aų 
padidėjimas, paskolų nuo
šimčių augimas ir pakilęs 
bedarbių procentas prikiša
ma tik šiai vyriausybei. Tos 
kaltinamosios medžiagos y- 
pač daug suteikė paaiškėju
si biudžete skylė, kuriai už
lopyti reikia papildomos pa
skolos 1.8 bilionų dolerių.

Nors prezidentas tvirtina, 
kad amerikiečių kariuome
nė iš Kambodijos iki birže
lio galo bus atšaukta, bet o- 
pozicija skelbia, jog prezi
dento pažadais negalima esą 
tikėti.

Be to, spaudos ir radijo 
didelė dalis, kuri yra vadi
namųjų liberalų rankose, 
specialiai išpučia visas pre
zidentui nepalankias žinias, 
o gerąsias nutyli arba tiktai 
nežymiausioje vietoje pa
skelbia. Televizija duoda 
progos plačiausiai pasisaky
ti Įvairiems demonstracijų 
vadams, kūtvėloms ir juodų
jų panterų atstovams, bet 
retai arba labai trumpai te
leidžia prasitarti turintiems 
prezidentui palankią nuo
monę. /

Prezidento politiką^,prie
šingi senatoriai Fulbright, 
F. Church. E. Kennedy, M. 
Mansfield ir keli kiti taip 
dažnai ir aštriai kalba prieš 
Vietnamo karą, už preziden
to teisių siaurinimą ar teisin
dami riaušininkus, jog atro
do, kad jie kelia balsą kone 
visos tautos vardu, nors iš 
tikrųjų jie atstovauja tiktai 
visuomenės mažumos “nuo
monei.

Vienas šviesesnis pavyz
dys šiomis dienomis buvo 
150,000 New Yorko darbi
ninkų patriotinė demonstra
cija, kurioje buvo pareikš
tas prezidentui pasitikėji
mas. griežtai pasisakyta 
prieš anarchistinius ir komu
nistinius universitetų barz
dylas ir kitus demokratinės 
santvarkos griovėjus bei A- 
merikos priešų samdinius. 
Bet ir tai ši didžiulė darbi
ninkų demonstracija New 
York Times laikraš&o buvo 
beveik nutylėta, kai tuo tar
pu anarchistų šūkiai karto
jami didžiosiomis raidėmis 
ir jų riaušių vaizdai pertei

1

Sirijos
Tomeli pareiškė Saugamo Tary
bai, kad arabę kraštai sustab
dys naftos tiekiais ’-bėau,
jeigu jos nesuvald; . -Ho.

Leonard Wb#dcock išrinktas aa- 
tomrthillu pramonės unijos pre- 
zidentuVlrtdj ŽUvnsio Reuthe. 
rio. Iki šiol jis vadovavo unijas 
didžiausiam General Motera 
skyriui. ,

Duesseldorfe teisiamas hitierL 
ninkas Franz Stangi. Jis kalti
namas vadovavęs 400.000 Iša
kijąs žydę sunaikinimui. Stang- 
If sugavo Brazilijoj Wiesentha- 
lio pastangomis . Wie*enthaHs 
jau yra sugavęs nevieną žymą 
nacį. Jis sako. kad už StangHo 
sugavimą sumokėjęs vienam bu
vusias Hitlerio slaptosios 
cijos agentui $7.500.



JEUĮVĮ^,BOSTON

Bendruomenės rinkimų reikalu
I

Birželio 6-7 dienomis bus renkama trejiems metams I 
JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba. Visas JAV'plotas/ 
padalintas į 9 apygardas ir kiekvienai apygardai nustaty- Į 
tas atstovų skaičius pagal paskutiniuose rinkimuose baisa-Į 
vusių skaičių. Tuo būdu, pav.. Bostono apygardai tenka 
2 atstovai, o Chicagos net 15.

LB įkurta paskutiniosios ateivių bangos pastangomis. 
Jos tikslas — ugdyti lietuvybę, išlaikyti gyvą lietuvių kal
bą. kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės. Tokia organi-1 
zacija. kuri derintų kultūrinėj srity dirbančių organiza
cijų veiklą, joms visaip padėtų ir vykdytų tokius darbus, 
kurių atskiros organizacijos nėra pajėgios įveikti, čia bu
vo tikrai reikalinga.

LB yra atlikusi nevieną svarbų kultūrinį uždavinį, 
bet ji galėjo daug daugiau atlikti, jeigu visi jos vadovau
jantieji organai būtų teisingai supratę savo organizacijos 
paskirtį, jeigu nebūtų kaišioję nosies į svetimas sritis ir 
ten dirbantiems kliudę.

Aukščiausias LB organas — Taryba. Ji nustato veik
los gaires. Ji kontroliuoja ir vykdomąjį organ, — Valdybą, 
kad jos veikla nenukryptų nuo nustatytų gairių. Bet ypač 
paskutinioji Taryba neatliko savo pareigų. Ji savo susi
rinkimuose daugiau sugaišo tuštiems ginčams, negu gyvy
biniams reikalams svarstyti. Kaikas jos susirinkimus pa
vadino "nerašyto ir nerežisuoto vaidinimo spektakliais“. 
Su niekuo nesiskaitanti Valdyba sudarė tokias sąlygas, 
kad New Yorko apygarda atsisakė rinkimus dabar vyk- ; 
dytt

Visa tai minėdami, mes nenorime nuo rinkimų atbai
dyti, bet tik raginame būti atsargiems pasirenkant kan
didatus.

Taigi, balsuokime už tokius, kurie gerai supranta LB 
uždavinius, kurie į LB eina ne politikuoti, bet kultūros dar
bo dirbti, kurie turi naujų idėjų ir sumanymų, kaip tas ■ 
idėjas įkūnyti, kurie nori bendrą darbą dirbti, o ne tik sa
ve reklamuoti.

Nerinkime tokių, kurie nepripažįsta kitiems teisės | 
turėti savo nuomonę, kurie nenori net jiems nepatinkan- ’ 
čios nuomonės išklausyti ar jį ją įsigilinti.

Gyvųįų Lietuvos Steigiamojo 
seimo narių pareiškimas
Lietuvos Steigiamojo Seimo buvę nariai, ryšium su 

Seimo sukvietimo 50 metų sukaktimi, su šiuo raštu krei
piasi į atitinkamų aukštųjų parlamentų iūmų bei senatų 
ir į žemųjų parlamentų rūmų narius ir panašias atitinka
mų kraštų demokratines institucijas:
Gerbiamieji,

Minint 50-ją Lietuvos Steigiamojo Seimo istorinio 
pirmojo posėdžio sukaktį, mes, žemiau pasirašę, laisvame 
pasauly gyveną buvę Seimo nariai, jūsų maloniam dėme
siui pateikiame šias mintis:

Lietuvos Steigiamasis Seimas, 1920 metais visuotinio 
balsavimo keliu išrinktas ir lietuvių tautos atitinkamai 
įgaliotas. 1920 metų gegužės mėn. 15 d. paskelbė, kaip 
įvykusį faktą, atstatymą nepriklausomos ir suvereninės 
Lietuvos Respublikos, laisvos nuo visų ryšių su Rusija ar 
kitomis valstybėmis. Steigiamasis Seimas taip pat patvir
tino Lietuvos su Sovietų Sąjunga Taikos sutartį, kurioje 
pastaroji pažymėjo, jog ji: "pripažino be jokių rezervų 
Lietuvos Valstybės suverenines teises ir nepriklausomybę, 
su visomis iš to pripažinimo sekančiomis juridinėmis iš
vadomis. ir laisvu noru visiems laikams atsisakydama vi
sų Rusijos suvereninių teisių į lietuvių tautą ir Lietuvos 
žemę“.

Tačiau SSSR, susitarusi su nacių Vokietija, 1939 me
tais įvykdė sąmokslą prieš Lenkiją. Rumuniją, Suomiją ir 
Baltijos valstybes. Sovietų-nacių apgaulingo suokalbio 
išdavoje Lietuvai buvo primesta vadinama ’tarpusavės 
pagalbos sutartis“, krašte buvo įsteigta visa eilė sovietų 
karinių bazių, o 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungos 
ginkluoti daliniai įsiveržė ir užėmė kraštą.

Siekdama nuslėpti šiuos neišprovokuotos agresijos 
prieš Lietuvą veiksmus, SSSR, uždraudusi visas nekomu
nistines partijas ir suėmusi daugiau kaip 2000 žymių lie
tuvių veikėjų politikos, kultūros ir ūkio srityse, 1940 metų 
liepos mėn. 14 d. surežisavo vadinamus "rinkimus į Liau
dies Seimą“, kuriam kandidatus parinko Kremlius. Buvus 
jaučiamai Raudonosios armijos grėsmei ir prieš nebal
suojančius panaudojus atvirus grasinimus, rinkikams ne
beliko kitos išeities, kaip "balsuoti“ už "pasiūlytą“ kan
didatų sąrašą.

1940 metų liepos mėn. 21 d., vos vienai valančiai ir 
trims minutėms praslinkus, pirmąjį posėdį pradėjus, 
"Liaudies Seimas“ priėmė nutarimą, kuriuo paskelbtas 
sovietinės santvarkos įvedimas ir Lietuva paskelbta So-

Domininkoną valstybės prezidentu vėl Brtaktas Juaųuin 
Balaguer (ėefotj). Rinkimą metu žuvę M asmenys. 
Daug kas tinkinus boikotavo.

vietų Socialistine Respublika. Po trumpos pertraukos, nes
buvo reikalinga išversti nutarimą iš rusų į lietuvių kalbą,, M - Kitomis atsKaiomis, i
•TJaudies Seimas" priėmė antrąjį nutarimą, kuriuo SSSR P nuoIatinis UeUos vaIs.' ideologija nesusilpo 
Aukščiausioji Taryba prasyta priimu Lietuvą j Sovietų Į vilniai., nneros na.
Sąjungą sąjungine respublika.

Visos SSSR pastangos užmaskuoti jos įvykdytą ag-

resiją pasaulio nesuklaidino. JAV-bių Kongreso Atst. Rū
mų (83 Kongresas. H. Res. 346) Pranešimo spec. Komite
tui išvadoje pareiškiama:

__ ]mas scenoje, jo nusilenki-
"Klaidingi ir tikrove neparemti yra bet kokie SSSR J mas ir mostelėjimas akom-

I J

tvirtinimai, esą. jai vadovaujant. 1940 m Jiepos meru! Paistui, atrodėkiekneran- w Co,um.
įvykdyti rinkimai buvo laisvi ir savanorbki ar kad bia universitete New Yorke,
buvo teisėti tų rinkmų išvadoje išrinktame ’Seime* 
priimti nutarimai, kuriais buvo prašoma Lietuvą pri
pažinti sovietine respublika“. kas nebūtų paisęs net jei jis 

būtų Batmano kostiumu ap- nizmas 
sirengęs motociklu į sceną 
atvažiavęs.

Jo balsas, stiprus viršūnė
se ir visą laiką lygus, turi tą II,es: "e \.S1US

"Maskva bando įtikinti laisvąjį pasaulį, kad Hetuvių į pilnumą ir koncentruotę, ’ !)et i R?^.JO.S’ Emijc^ ir kitų 
tauta savo noru prisijungė prie sovietų pavergtų tau-į kaip Nikolai Chiaurovo.; 01P.unis innj J.a st>1H )sJs" 
tų grupės ir kad lietuvių taute sovietų okupacijoje pa-j Švelnieji tonai, asistuojami; §eita®pU| klausima
siekusi žymią ūkio ir kultūros pažangą... Iš tikrųjų gi, greito, bet vienodo vibrato, ;
sovietų propagandai jų teiginiams patvirtinti nepa
vyko pateikti jokio tarptautinio teisinio įrodymo.
Sovietų vadą pareiškimai yra klaidiną ir prieštarauja 
tikrajai padėčiai Lietuvoje.“

Europos Taryba gi savo pranešime apie Baltijos vals- 
tybes (1960 m. rugpiūčio mėn. 23 d., dok. 1173) pažymė
jo, kad:

* - i ■ ' •• & *» šBlfl
Mes reiškiame savo giliausią padėką vyriausybėms ir 

parlamentų atstovams visų tų kraštų, kurie griežtai nepri
pažįsta prievarta įvykdytos ir neteisėtos, kad ir užmaskuo
tos, aneksijos ir kurie remia visų tautų savivaldos teisę. 
Mes taip pat dėkojame laisvojo pasaulio vyriausybėms, 
parlamentarams bei paskiriems asmenims, palaikantiems 
lietuvių tautą, jai ginant žmonių teises ir kovojant UŽ Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Tuo pačiu metu mes kreipiamės į vyriausybes, parla 
mentų atstovus ir į visus laisvę mylinčius gyventojus, pra
šydami kiekviena galima proga veikti siekiant:

1. neleisti, kad tarptautinėse institucijose, konferenci
jose ar sutartyse sovietų agresijos veiksmai tiesiogiai ar 
netiesiogiai būtų pripažinti teisėtais;

2. reikalauti, kad SSSR iš okupuotos Lietuvos ir kitų 
sovietų užimtų kraštų atitrauktų savo karinius, poHtinius 
dalinius bei administracijos aparatą, tuo būdu sudarant 
sąlygas toms tautoms naudotis jų laisvo apsisprendimo ir 
laisvo vyriausybės pasirinkimo teisėmis.

Eliziejus Draugeli*,
Lietuvos Ūkiningų S-ga
Mykole* Krupavičius,
Lietuvos Krikščionių Dem. 
Partija

Jonas Pakalk*,
Lietuvos Socialdemokratų 
Partija

Magdalena Gsldilrisne, 
Lietuvos Krikščionių Dem. 
Partija
Antanas MiUhts,
Lietuvos Darbo Federacija
Juozas Pronckus,
Lietuvos Valstiečių Liaudin. 
Sąjunga

Kazys Škirpa,
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga

New York, N.Y.
1970 m. gegužės 15 d.

Kas kitur rašoma
SPAUDĄ BEVARTANTJAUNAS BOSAS — 

MMUS TALENTAS

Naujienos, kurios
Lietuvos operos

Latvis tmerikietis prof. 
r»tnnn Andrius Ezeigailis. kuris 
sofįsto dėsto istoriją Ithaca. N.Y

Vaclovo Daunoro koncertą: kola™°b Amerikos Infor- 
1 neiti, gegužės 9 d. laidoj! mat.cn agentūros Wash,ng- 
parašė kad koncerte svečių *one le,d?,3m0 Problema of 
buv, apie H šimtų, kadangi .Cornmun!sm 2Uraal° saub5!?: 
900 bilietų parduota už pi- rume^e ,lske1.!
nigus ir 200 išdalinta dykai kįauslm«’. ar P^ulyje is 
mokiniams lr studentams. !k!™ !m?"oma sučiupt. 
Publikoj, buv, matyti senų da'^ kur’ P3’
ir naujųjų ateivių, ypač jau- Je “ra £
nų, paprastų žmonių ir aka- mz®° u?la,; f.e? >ia’ ~ .
domikn ar si u°la kietėja, ar byra i

Durtas ir Kenneth Sauso- «a£alu,s * trupimus? ' 
ao Chicago Today recenzi-!, Eze.ga.hs mano.
joa "Jaunas bosas-didelis kad tlk'wW tarptautmio
talentas“ vertimas. O ta re- ko“<) uo'os P,asauI-v- 
ceniija skamba taip: j £ mekados “buvo Jos var-

"Gerai įsidėmėkite Vacio;du, P1™^3 velke rusu 
Daunoro vardų. Jei šis žy-'^ybes interesas, dvynu
kus lietuvių bosas toliau kas- ,s.t“.'1,al «erlau zlnomas 
taip dainuos, kaip jis dai- >mpenal.zmo vardu, nors ir 
navo praeitą vakar, Or-' P"dengtąs komunizmo ideo- 

logijos sKraiste. Kmų-rusų
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šaulio valstybes veda ne tiek 
ideologijos sumetimai, kiek 
"dabartinio ekonominio gy
venimo sąlygos ir tautinio 
intereso bei galios motyvai“.

VLIKO SIŪLOMAS 
LEIDINYS

Artėjant mirželio mėn. 
Pavergtųjų Tautų Savaitės 
minėjimams, bus progų įvai
riais atvejais susitikti su į- 
vairių tautų žmonėmis bei 
jų spaudos atstovais ir jiems 
pateikti informacijų apie 
Lietuvą. '

Šiam tikslui tiktų Vliko 
eidinys "Lithuania: How 

much do we know about 
her“. Leidinio kaina 10 et. 
Galima gauti ir kitokios in
formacinės literatūros.

Rašyti: Elta, 29 W. 57th 
St, New York, N.Y. 10019.

chestra Hali, tai tas vardas ,... x., . . ..
bus pirmoje vietoje Mekne-' ?k.l.mą netikslu laikyt, s.os 
nos didžiosios operų kompa-; ,deoIof,!°? byrėjimu, nes 
nijos ^rašuoserišame pa- P3^^., protestantizmas, 
saulyje lr greitu laiku. Jis' pnes k.etauol,
yra iįūdinįs talentas. I .^”“‘>"4“ ka‘a >k«

Tik 32 metų • amžiaus, i c'a- P3ts. s™sk3'de į'utero- 
1 nu. kalvinistu, metodistu ir Daunoras — kai nedalyvau- ... . , , , . , ,, .

1 i. UuuVva. RniSzvi _ kitomis atskalomis, bet kaip
* * •

tybinės Vilniaus operos na . „ , „ .. ,
rys. Galbūt didžiausias jo ^r0.^ Ezergailio lsva^os
prasilaužimas buvo 1966 me- nepatiko visai eilei komuniz- 
tais, kai jis laimėjo tarptau- T1.0’ .yPac sovietiškojo, ste- 
tinę Čaikovskio kompeticiją ,
balso kategorijoje.

Daunoro pirmas pasirody-
kančiame Problema or Com? 
munism žurnalo numeryje 
(kovo-balandžio). Buvęs 
lenkų komunistų partijos 
pareigūnas, kuris dabar dės-

saulelė leidos“, jo balsas Pr0.f- Se« erynas Bialeris pri- 
taip viską užvaldė jog nie-13"3 E«rga.l.ui, kad Vaka- 

r j © ruošė klystama, kai komu-
laikomas "vieninga 

uola“. Klvstama ir kai ma
noma, jog ši uola byra.. Jis 
sako, kad reikėtų kreipti dė 
mesi ne į šios uolos vingius.

WELLAND, ONT.

Kartūnų balius

Wellando Medžioklės ir 
Meškeriojimo klubas Lithu
ania birželio 6 d. 6 vai. vak. 
Knights of Columbus salėje 
(5 Lincoln St. W) ruošia tra
dicinį kartūnų balių.

Jis per eilę metų sutrau
kia daug lankytojų. įvairia
spalviai pasipuošusių, kaip 
daželyje gėlių, visokio am
žiaus dailiosios lyties atsto
vių. Reikia laukti, kad ir šie
met jų bus ne mažiau.

Klubas už 3 gražiausias 
kartūno sukneles skiria $20, 
$15 ir $10 premijas.

Iš jaunų mergaičių bus 
renkama baliaus gražuolė.

Muzika V. Babicko.
Rengėjai maloniai visus 

kviečia dalyvauti.
J.

MONTREAL, QUE.

V. Daunoro koncertas

Įžymiojo Vilniaus operos 
solisto boso Vacio Daunoro 
koncertas bus šį šeštadienį, 
gegužės 30 d. 4 vai. popiet 
Marguerite de Lejemmerais 
mokyklos salėje (5555 Sher- 
brooke St. East. L’Assomp- 
tion gatvės kampas).

žiūrint, pasidaro aišku, kad 
sustiprėjo ar subyrėjo ne 
pusiau pasakiškas komu
nizmas. bet pasaulyje iškilo 
Sovietija. kaip politinė, pra- 5 Gegužės 17 d. jo koncer

aidėjo kaip Boriso Christof- 
fo.

Buvo daug kuo žavėtis, 
kas liečia Daunorą: sugebė
jimas palaipsniui iš garsių 
tonų pereiti į vos girdimą 
šnibždesį, mokėjimas pa
prastas liaudies daineles nu
statyti ir palenkti pagal 
kiekvieną nuotaiką ir įrody
mas, kad operų arijoms nė
ra reikalinga orkestro paly
da, kad būtų jaudinančios.

Viena bendra silpnybė vi
sose jo dainose buvo tenden
cija sumažinti intensyvumą 
pačiame gale. Tikrumoje, 
intensyvumas turėtų išsilai
kyti iki pačios paskutinės 
notos.

Taip pat jo Basilio arijoj 
iš "Sevilijos Kirpėjo“ trūko 
sąmojaus. Tačiau kokią di
dingą IV akt. ariją iš "Don 
Carios“ jis pateikė! Ar ne
būtų puiku matyti jį debiu
tuojant Amerikos operoje, 
sakysim, dainuojant Boriso 
rolę Civic Operoj?“

ALTAS PRITARIA 

N1XONU1

Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. inž. E. A. Bartkus 
pasiuntė prez. Nixonui tel- 
gramą, joje tarybos vardu 
pritardamas prezidento pa

moninė ir karinė galybė. 
Vakarams, sako. gresia ne 
tiek "tarptautinis“ komuniz
mas, kiek stoka pas juos su
manių vadų, kurie Vakaruos 
viešpataujantį politinį, eko
nominį ir karinį pajėgumą 
suburtu sulaikyti Sovietijai 
ir "kultūrinės“ revoliucijos 
supurtytai Kinijai, kuri turi 
milionus žmonių ir atominių 
ginklų.

» » *

tas buvo Londone, o gegu
žės 22 d. Toronte.

Dviejų tomų veikalo Com- 
munism in Europe autorius 
prof. William E. Griffith, 
Massachusetts Technologi
jos instituto tarptautinių stu
dijų skyriaus direktorius, 
sako: "Pasaulyje turime ko
munizmą, kaip turime krikš
čionybę, bet jo atskalų val
domos įvairios komunistinės 
valstybės, bendros ideologo- 
jos neturėdamos, skersa
kiuoja viena į kitą dėl savo 
reikalų“. Komunizmo ideo
logija jau nebepritraukia 
naujų sekėjų. Pietų Ameri
ka žiūri į Kubos Castrą, 
"naujoji kairė“ reiškiasi ne 
tiek komunistais, kiek anar
chistais, nes pasižymi tokiu 
pat organizuotumo, susi- 

štangoms priešintis komu- klausymo ir pasiaukojimo 
nistų agresijai Kambodijoje negerbimu, kurį skelbė rusų

anarchistas Bakunįnas ir jo 
pasekėjai ir kurį smerkė

ir pasmerkdamas Sovietų 
Sąjungos premjero Kosygi-
na protestą prieš šitą JAV. Marksas ir Leninas. Bet

10 knygų nž $2
Ar buvo visuotini* tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos 

supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Žemaitė* raitai kare* me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centaL 
psl., kaina 50 centų.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė • Sruogienė, 24

Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

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

Tavo kelias į socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psU 
kaina 25 centai.

Secir'izmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.06, bet visos kartu par-

Griffith mano, kad visas pa- duodamos ui $2.prezidento žygį.

i
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KAS NIEKO NEVDK1A, 

TO NIEKAS NKPUK1A. Amerikos Lietuvių Gyvenimas U 
• »

KAS GIRDĖTI NEW YORKE CONNECTICUT KLONIUOSE

Milionierių pobūvis pagerbtos Onos
Gegužės 9 d. buvo Lietu- asmeny, kuriai 

vių Fondo, vadinamojo mi- Briedis Įteikė dovaną, o visi 
Kortiniu honVnfoe SUgiedOJO IlgiaUSlU metlL

Bložienės 
adv. St.

LIETUVIAI VETERANAI 
LOJALUMO PARADE

sūnumi (Jo žmona ir dr. B. 
Matulionio augintinė) ir V. 

1 Nagevičienė, sūnus geogra- 
eiseroje, tai nors būkime fas Mindaugas su žmona Bi- 
pritariantieji šių patriotinių rute ir dukrele iš Buffalo, 
demonstracijų stebėtojai.

lioniniu, banketas, kuriame sugiedojo Liausiu metų. o
buvo pagerbtas Jonas Kru- >na Eyozl®y® kuopoji yra nectit-Ut jaunimas suruošė
konis, testamentu užrašęs nuo Pat 10s J. eig?!?0- J3’ jau trečią iš eilės Lietuvių

• vo vaikus išauklėjo lietu-. įiena jJohawk kalnu03e*
viais- . - t TT-, Didžiavomės jaunų žmonių

Pasveikintas ir Jonas Vii- i.. ««
kaltis jo 80 metų sukakties ; resnjo araži||jeLviųdal£

šių metų kovo 7 d. Con-

savo didelį turtą visuomeni 
niams reikalams. Apie J. 
Krukonį plačiau buvo rašy
ta praeitame Keleivio nume
ryje.

N.Y., prof. J. Puzinas iš Phi- 
lądelphijos, Orą ir Domas 
Vaičiai iš Hudsono, N.Y., V. 
ir A. Baruliai iš Brocktono,; 
J, ir P. Mikšiai, Pr. ir J. Gai- 
liūnai, A. Giedraitis ir R. ir» 
A, Venclauskai iš Worceste-į 

Rhode Island valstijoj y- ' rio, Vitkai ir E. Polikauskie-j

Albina Lipčbnė

IR SUĖJO SUVAŽIAVO 
M VISUR!

K. Bielinio palikimas

i proga. , . t . norA ra nedidelis ežeras, kuris nė iš Hartfordo. Conn., kun. j
i Susirinkime dalyvavo irjtume’ dienos’surengimą' akiria ‘™> vatatijas: Rhode V. Martinkus. E. ir V. Ras-!
i Povilas Kriauėiukas, atva-,. dalyvavusi iaunima Mand. Conneeticut ir Mas-' žiavys iš Floridos. Jis ne Uk ^XlrTw3 ^husetts. M, jo yrą Wal-

Pagaliau jau baigti visi sena3 kuopos narys, bet ir 
formalumai, ir iš Kipro Bie- tos draugijos vienas steigė- 
linio palikimo pagal testą- jų.
mentą teko: Lietuvos Tyri-, t kuopą įstojo naujų na
mo institutui $5,787.86, Lie- nų. 
tuvos socialdemokratams —
$4,348.65, K. Bielinio atsi-: 
minimams "Gana to jungo“ Papuošta* kapas
išleisti — $3.000 ir premijai Gegužės 18 d. sukako 8 ’ me Amerikos veteranai pa 
už veikalą apie nacių ir ko- mPtMi kai CvnrAs kaninėsp kvietė lietuvius ir šiais me- 
munistų genocidą Lietuvoje llsisi Juozas Itilsonas Jo tais dalyvauti lojalumo pa-* 
— $3,000. . kapą ir šiemet gražiomis gė-Į *^de gegužės 3 d. Danbury,

Ar daug tunme tokiu, ku- i^mis papuošė Pranas Spū-! Conn. Laiko buvo labai ma

tom Lake pavadinta vietovė, 
o joje valstybinė ligoninė, 

Hartfordo apygardos šuva- kyrioje^dirba ir. gyvena dr. 
žiavime balandžio 26 d. šis
jaunimo darbas buvo ypatin
gai iškeltas ir įvertintas.

Tame pačiame suvažiavi

t dimi, save guodėme švie- 
' sesnėm ateities viltim. LB

toniai, M. Valiukėnienė, dr. 
D. Valiukėnaitė, V. Augai-! 
tė iš Providerce, R.I., J. ir 
A. Vašiai. G. Razvadauskie- 
nė. Pr. Jakutienė ir J. Son- 

Balys Matulionis, eidamas * dą. iš Bostono. (Tiek sura- 
vyr- gydytpjfrpareigas. šiau iš atminties, o tikriau- 

Jąm, kafa Keleivio skai- sUfc nevieną būsiu pamiršęs). 
Otojai jairzino, gegužės 211 Sukaktuvininką žodžiu
d. sukako 75 metai amžiaus.' sveikino kun. V. Martinkus. 
Tos retos sukakties proga dr. VI. Ramanauskas, atve- 
gegužės 17 d. į sukaktuvi- žęs PI B Centro valdvbos 
ninko butą sugūžėjo kelios pirm. S. Barzduko ir gydyto- 
dešimtys žmonių. | jų sveikinimus, ir J. Sonda

Tš Kanados atvažiavo su-

KAI SKAITO
TAS DUONOS

B

Spėjama, kad jie laimės automobilių lenktynes gegužės 
30 d. Indianapoiy. Tai Foyt (kairėj) ir Andretti.

trauktų žmones į valdančios 
partijos puse, o šįkart — ne,' 
nieko panašaus nebuvo pa-i 
daryta. Biudžetas kaip biu-j 
džetas. Mažiau uždirban-! 
tiems truputėlį sumažinti;

. x . , . A M ------ r-r---------------------r- - . , , * i • - --------------------------- — Dr. B- Matulionis visiems i mokesčiai, bet finansų mi-,
ne taip paskirsto savo turtą, Velionio šeima jam už nutarta kvietimą pn-1 kaktuvininko duktė dantų nuoširdžiai padėkojo už to- j nisteris tą sumažinimą pa-
kaip Kipras Bielinis. j taj yra iabai dėkinga. ' jim^ 11 Para(’e dalyvauti. gyj. Nijolė įr jog vyras Hans ki gražų ir netikėtą jo pa- grindė tuo. kad prekybos

Per paskutiniuosius me-' Nežinau, kaip buvo kitur, Nogės, iš Clevellando sūnus gerbimą. Jis pasakė, jog ne- 
Kitos naujienos j tus iš mūsų tarpo amžinai bet New Haveno spauda nei1 gydytojas Algis su žmona turįs turtų ir dėl to jų ir ne-• w « _- _ - _ - — . A « — a a *

viiVn valHvbnsi nirminin- Pašalino nevienas draugas, radijas bei televizija apie. Marija ir dukrele, dr. VI. 
dr T K ^Valiūnas lan Netekome S. Kairio, K. Bie- paradą visai neužsiminė, nes Ramanauskas su žmona ;-

kydamasis FiHpinuosM- linio- S- Strazdo’ J’ Janu^ visas laika* * laikraščių 
pfno radijo programą lietu- kl°’ J* Buivydo, V Bacevi- puslapiai buvo užpildyti juo-
vių kalba, lodei Vilkui rei- J,a.nkun°’ P**”?"?’ dųjų panterų sąskrydžio ap-

F. Stankūno, dr. P. Grigai- rašymais. Bet lietuviai ture- 
čio. V. Kalvelio, M. Michel- jo žinoti. Kiekvienam buvo 
sonienės. Visi jie, vienas skambinta į namus ir apie 

! daugiau, kitas mažiau, veikė paradą asmeniškai pranešta.
Mokytojos J. Matulaitie- jiems lab‘au artimame vi- Nežinau, kaip buvo kitur,

nės vadovaujamam lietuvių cAa J»™de

kės dar daugiau lėšų, nes į': 
teks remti ir šį svarbų reika
lą. * ♦ A

tautinių šokių sambūriui su- j» ,bet k» P3' «k 25 .aanenyą. Kur kiti?
kako 20 metų. Gegužės 18 daiyti, kad kam lemta gim- Kur musų jaunumu? Para
ri. tai sukakčiai paminėti su- 133 un ir mirti.
rengtas koncertas labai pa- Natalija Stilsonienė

balansas su užsieniu rodo 
pelną, dėl to galima bent 
tuo būdu šiek tiek atleisti 

•! vadžias. Kad biudžetas yra 
i ne rinkiminis, pripažįsta ir 
! konservatoriai. Tai kas gi 
kelia gyventoju didesnes 
simpatijas darbiečiams?

Galvojantieji ir savo kraš
to reikalais besirūpinantieji 
britai, žinoma, patenkinti, 

W1LSON AR HEATH? l partijos vadai pasirinko bir- kad prekybos su užsieniu 
| žęlį. Žinoma, vyriausybė ne- balansas jau nebėra raudo- 

Britanijųje po rinkimų nori prisipažinti, kad ją pa- nas. Tai reiškia, Kad kraštas. 1 Vi   -«■ 1 - •’Štt 1 -S Į — X - Į - — X

ir (Nukelta i 7-ta psl )

Puolis aptial mus

i de buvo matyti tik vienas 
, mūsų trylikametis. Nebuvo, na greitai. Aiškiau tą kriti-

valdančios ’ parti jos markė veikė smulkus laimėjimas ekonomiškai atsistojo 
paprastai pradeda kristi ga-

»<»
K*

sisekė: publikos buvo daug, 
šokėjai gerai šoko, sambū
rio vedėja gavo daug sveiki- ■

nei viena LB apylinkių pir-, mą pradeda rodyti įavival-

rimų.
* • I

LONG BEACH, CAL

Pražiai minėjome 

Motinos dienąGegužės 17 d. paminėtas 
Lietuvos Steigiamojo seimo' 
pirmininkas ir vėliau Lietu-; 
vos prezidentas Aleksand- 2 (j. savo grąžini išpuoštoje tui gali duoti1

K
l.

U
4 l /

latmu c—af— latalnBii Bara*
ant stabb (Cape (M)... z. , - **

savivaldybių rinkimuose. O tvirtų kojų ir kiti kraštai jau ’ kaltinamas pernai pavasari 
dar nepatogiau būtų pasisa- turės su juo skaitytis. Bet Provineetowne nužudęs mokyto* 
kyti, kad rinkimų laikui nu- reikšmės čia turi ir tai. kad jų ir studentę.

mininko. O lietus tą dieną ’ dybių rinkimai. Dalia savi- statyti turėjo kokios nors į- konservatoriai savo politika 
buvo nesmarkus, gi parado valdybių tarybų narių renka-1 takos apklausinėjimų duo- smarkiau pasuko į dešinę, 
metu jo nei lašo. ma kas antri metai. Jeigu menys. Bet tai galėjo turėti kas nebepatinka net ir kai-

p ina,.™ konservatoriai kiek ilgesnį!įtakos, nors vyriausybės at- kuriems konservatoriškai
I lapinai Vaib™ aflka- Wką išbūna su dauguma j stovai tvirtina, kad rudenį gal vojantiems britams. Vie-

kfl kraštas tau ‘ parlamente, tai savivaldy-1 teks svarstyti rimtus reika- šai suformulavo tokį nepasi- 
-- k kiaiiek ka tu krnš. Bės palaipsniui pradeda per- lųs (sakysim, įstojimo į Eu- tenkinimą buvęs parlamen-Lietuvių klubas gegužės duoti, o klausk, ką tu kraš-,Tai labai tin-; e«įi dar^M

Britaniją nuo 1964 m. val-
nopos Ekonominę Bendruo- to narys Berkeley. 
menę klausima), tai geriau Jis vra priešingas konser-- X* _ ‘ • .ras Stulginskis. Paskaitą a-;" lėiersureneė Motinos die- ka ir kiekvienam lietuviui,! , nnuimja nuu m. v<.i- t .J1S vra priešingas nunse.-riv TWa7 v (saieje surengė motinos aie x„V;« do darbiečiai. Del to per jis anksto pasitikrinti zmo- vatonu nartuos nusistatv-pie ji skaitė or. Domas iv. ■ nimeiimA .Ti nradem! nes nėra tokio, kuris nieko , . . • • jj* • • • ,•• , ,tros mineJim4« dl P*rueJ°,___ ,1-*,, s tuos metus daugumas savi- nese. uz ką jię. < mui, iei tik jie ateitu 1 val-J asai tlS. j klnbn n irm Vvtanta« Ta m n- ! negalėtų duoti. Suprantama,  , J....___ ,  _______ _ T. 1 J J-. i-x?__ ______ 1IXI1._.. . . 'klubo pirm. Vytautas Tarno-Į duot1. Suprantama, ,o rv

• S,ia Pr?^n in?a į šaitis. Jis prie garbės stalo ne risi pajėgia žygiuoti pa- ranjtaa « pavgga.
ti. kad, knkscionims demo-J pa^vjetė 2 seniausias moti-į^ad®, Bet pastovėti kur nors . j|a^jtas atsitiko. Buvo sa- 
kratams susitarus su tauti-jnag. gg m Magdaleną Mar-; šaligatvy, pasipuošus lietu- jr ^,0^
ninkais įvykdyti 1926 m.^jen^ išauginusią 8 vaikus,! rijsku ženkleliu ar vėliavėle. .y, q žymesniu pasikeiti-
A110^vlHnJkis ’SmA '82 °ną Ba^donien«- į ki®krienas galėjo. Į M Um priežas_
a. aiuigm^Kis ir proi. a. auginusią 2 vaikus. Pagrin-| Nors ir maža buvo lietu- čių kaikur tie savivaldybių 

dinę kalbą pasakė dr. Jonas! vių grupelė parade, bet ji i rinkimai turėjo būti trum-Tumėnas buvo tam priešin
gi. Vėliau ir krikščionys de
mokratai suprato padarę 
klaidą. , 101 ■”f 'lOIi’.’V• • •

. _ . _ . ___JUM ._____
Kregždė, kuris gražiai nu-1 išsiskyrė. Pirmasis išdidžiai •, partl jąikui atidėti. O kai to- 
pasakojo motinos reikšmę žygiavo apygardos pirmiūiiK?» pridėtose vietose j
omnimna mrvonimo mm ”17 D«.n£Amna TI oaVa nlo. __ija ’ •___

Gegužės 10 d. Vacys Dau- 
nosas dainavo ”Laisvės“ pa
talpose. o gegužės 12 dieną 
Jungtinėse Tautose, kur jį 
pakvietė Jungtinių Tautų 
bibliotekos direktorius Vla- 
dimirovas, šią vasarą aplei
džiąs Nevv Yorką ir grįžtąs 
i Vilnių.

. Vlks.

žmonijos gyvenime nuo A- kas V. Bražėnas. Jį sekė pla- 
domo ir Ievos laikų. katas, amerikietiška vėliava,

Mokyklinio amžiaus Vi- lydima E. Bražėnienės ir D. 
dute Basiulytė ir Seliukaitė Venclauskai t ės, kurios buvo
padeklamavo tai progai pri
taikytų eilėraščių, o sesutės 
Pranauskaitės pagrojo smui
ku ir pianinu..

Solistai Dalila Mackialie- 
nė. Ona Deveikienė, Anta
nas Polikaitis ir Bronius Se- 
liukas, akordeonu P. Kaza- 
kaičiui pritariant, padaina
vo gražių dainų. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu.

Vėliau buvo vaišės, kurių 
metu patarnavo vyrai: A. 
Dabkus. B. Morkis, D. Meki- 
šius. J. Mikalonis ir P. Kny- 
vas.

Mamytėms labai patiko, 
kad nors kartą vyrai joms 
patarnavo, ir žadėjo nelikti 
skolingos, atėjus Tėvų die
nai.

Po vaišių buvo šokiai, gro- 
vaikus lietuviškai skaityti, jant Stasio Kalvaičio orkest-

BROOKLYN, N.Y.

Pagerbė motinas

Gegužės 10 d. buvo eili
nis Lietuviu Darbininkų dr- 
jos susirinkimas. Kadangi 
tą dieną buvo Motinos die
na, tai, žinoma, ir šis susi
rinkimas negalėjo neprisi
minti lietuvių motinų, ku
rios spaudos draudimo me
tais prie ratelio mokė savo

pasipuošusios tautiniais rū
bais. vėl plakatas. Po to žy
giavo lietuviu grupės organi
zatorius Lietuvos kariuome
nės karininkas K. Urbaitis, 
už jo penkiolika lietuvišku 
vėliavų ir pačiam gale vėl 
plakatas.

Atrodytu — paradas pra
ėjo, lietuviai jame dalyvavo, 
tai ko čia birbti, ko dar rei
kia? O reikia labai daug ir 
galima dau? daugiau pada
ryti. Jau dabar reikėtų įsi
traukti i ateities veiklos pla
nu, — kain nausiau dalyvau
ti kitose Lietuvių dienose ir 
lojalumo parade. Juk kaip 
tiktu jauniesiems lietuviams 
nešti vėliavas, kurias ameri
kiečiu jaunimas, agitatorių 
sukvailintas, neretai nieki
na, net de<?ina! Darykime,

jie buvo 
vykdomi, tai įvyko staigus 
pasikeitimas: konservatorių 
vietas užėmė darbiečiai.

Ugi to, rodos, gana nežy
maus pasikeitimo žmonių 
nusistatymą apklausinėji
mais renkančios agentūros

Kol dar rimčiau prasidės džia, tiekti rasinę politika 
rinkimirė kampaniia ir pa- vedančiai Pietų Afrikai, 
Skirtinėmis dienomis prieš ginklus. Be to, konservato- j 
paskelbiant rinkimus, laik- nai visą laika flirtuoja su 
raščiai pradėjo kelti klausi- Rodezija, kurios gyventojų 
ma, kas pi čia atsitiko, kad . daurumo sudaro juodieji, 
Žmonių simnatiios persime-, bet kuria valdo baltieji ir 
tp vėl i darbiečius. Darbie- iuodiesiems neduoda teisiu.; 
čiąms palankesni laikraščiai Fodezijos valdantieji pa-’ 
(o tokiu Rritaniioie maža) skelbė savo krašto neori-, 
ir darbiečiu politikai turi klausomybe prieš Britanijos 
trumpa ir. žinoma, nasidi-J valia, ir nieko nepadėjo io-’ 
džiavimo nestinganti atsa-J kie pasitarimai ir pasikalbę-’ 
kvm»’ gerai valdė Wilsoro įimai paskelbti konstitucija.
valdžią. Valdvmo motai iš 
tfesn buvo nelencrvi. T aimė- 
ie rinkimus, darbiečiai pa

skelbė tokius duomenis, ku- Į veldėio fra<HSkq prekybos 
rie rodė, kad konservatoriai su užsieniu balansa. Teko
laimėtu su žvmia persvara, 
iei būtu paskelbti paria- 
merto rinkimai. Dar ir po 
to kuri laika anhlauRnėji

m’iebtis visokiu suvaržymu. 
Gamvbos kilimą nuolat 
trukdė neoficialūs streikai. 
Bet per tuos darbiečiu vpl-

mai kalbėjo už konservato- dvmo metus užsienio nrekv 
rius. Prieš pora savaičių kon* J bode balansas buvo sutvar- 
servatorių markė staiga nu- kartas — b’s rodo iau cmažu 
krito. Pagal anklamdnėjimus neina, štai jums ir atsaky- 
išeitu. kad darbiečiai narla- mas!
mente susilauktu 40-50 at- Sunkinu atcakvmn duo+i 
stovu daugumos, jei būtų ląikraėėtams. kuri® simn^ti- 
skelbiami rinkimai. j znoia konservatoriams.

Dahar rinkimai iau ną-)kfH buvo metai. Mokesčiai 
skelbti — jie bu" birželio' padidėjo, prekių kairei oa- 
18 d., kaip tik tokia diena,.kilo. o atbnrinimu kilimą 
kada nėra jokių garsesniu stengiamasi buvo šiek tiek

na^al kuria bent palaipsniui Pagal įsisenėjusį pagrotį 
juodukai būtu įsileidžiami į bie Shelton, išrinkta ”Mb» 
valdžia. Konservatoriai lin- USA“, Miami Beach, Fhu, 
ke Podeziio«! valdantiesiems cemente savo ranką 
da»Mi nuolaidu. J

Konservatoriai pradėjo 
linkti ir i griežtesne rasinėj 
oolitik’ pačioje Britanijoje.
Jau kelinti metai toksai ra
sinės politikom

pritinusiems pasidarė riesta 
Kurioje nors Kenijoje, tai jža 

žymiausias jr pia(įėjo plaukti ieškoti 
apastala« Bntan’mie vra tuog pasU3 įšdavusios ”moti-
narloTnnntn n onar1am®nto vr*-”s
torius Poneli. .To kalbos re
l'erta vra kėlusios suiudimn.

nos
Tų priekaištų konservato-

riams Berkeley ir kiti tori ir 
Jis net norėtu, kad Bntam- fjaUgiau< Bet dabar jau rin- 

n-Meh! kamnnn.n: te<ni kimaj p^^ti toda kaW. 
inoduVa. san vaTioeia lauk. I njmu vjeni kitiemj turta 
-et kolone nema eah anmo- į daug vieni t kaltinimų bua 
kert Po karo Pr,tanna Hau? a įsti kilj a
uiodnku nnsdeido ir kaip
tik daigiausia konservato
rių valdvmo laikais, nes be-

piršto išlaužti. Ir šiandien 
dar nežinia, ar grįš valdyti 
Wilsono vadovaujama dar
bo partija, ar ateis jos pa-

futbolo rungtynių, nes jeigu prilaikvti. Tai ko tie gvven
tokios būtų. tai atsilieptu i tojai dabar nori, kad darbie-i baigiant likviduoti koloni- ,u

. ___ rinkimus — balsuoto jų akai- čiaj ir toliau juos valdvtu? jas už rodytaii palankumą vadovauianri
skiepijo lietuvišką dvasią, tinių, buvo ir iš Los Angeles ; vra Vainiku diena. Dalyvau- j čius sumažėtu. Galėtų rinki- Net ir valstybės biudžetai ten lengva ranka buvo dali-• v„nSp, v»toriai 
bet ir švietė jį. Simboliškai bei Santa Monicos. Įkim® ruošiamuose paraduo- mai būti atidėti i spalio mė- paprastai artėjant rinkimam iama pilietybė ir pasai. 0 Konsenaio,iai-
visos lietuvių motinos buvo J.M, se. Jeigu negalime žygiuoti nesį ar vėliau, bet darbiečiu sudaromi tokie, kad pa- kai tokiems britų pilietybę S. Baltarsgis

taigi, savo atžalyne ne tik rui. Minėjime svečių, be vie-1 ka galime, štai gegužės S0 d.
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Lietuviai koncentracijos 

stovykloje
ppndentui Leonidui Geke- 
riui (Povilaičiui) suteiktas 
"Lietuvos TSR nusipelniusio 

Žinomoje sovietų priver- žurnalisto Garbės vardas“ 
"aktyvią žurnalistinę ir

s * i n •

čiamojo darbo stovykloje uz
Potma. kurioje šiuo metu y- 
ra kalinamas rusų rašytojas 
Jurij Daniel, ligi šiol tebe- 
kenčia, gyvendami nežmo-

visuomeninę veiklą“.
Prof. Antanas Minkevi

čius sulaukė 70 m. Ta proga 
už nuopelnus, vystant bo-

niškos e sąlygose, ir dauge- tanikos mokslą ir aktyvią 
lis Baltijos tautų gyventojų, visuomeninę veiklą“, apdo- 
jų tarpe ir nemažas skaičius vanotas Garbės raštu.
lietuvių,

ELTA patyrė apie rusų e-
migrantų žurnalo "Possev“, 
leidžiamo Vak. Vokietijoje, 
Frankfurte (jis atstovauja 
NTS. solidaristų grupei) re-

Kandidatai premijai gauti

Respublikinėms literatū
ros ir meno premijoms gau
ti yra pasiūlyti šie kandida
tai: literatūros — Antanasdakcijos gautus patikimus Raimondas Ka

duomenis apie kaikunų lie- Vytautas Petkert

tuvių kalinių likimą
Tomis žiniomis; trys lie

tuviai kaliniai, fil. dr. Balys 
Gajauskas, Petras Paltaro
kas ir Paugaitis. protestuo
dami prieš sunkias stovyk
los sąlygas, neseniai buvo 
paskelbę bado streiką. 1969 
m. gruodžio 18 d. Potmos 
stovyklos 17 skyriuje pasi
korė lietuvis kalinys. 56 m. 
amžiaus. Juozas Lankaus-

čius. Albinas Žukauskas ir 
Juozas Mackevičius.

Teatro meno ir kinemato
grafijos — Jurgis Gaižaus
kas, Anzelmas Matutis, Ri
mantas Geniušas, Igoris I

tieji Z. Slaviūno, J. Antana- 
j vičiaus, V. Rimkaus, A. 
[Venckaus. L. Burkšaitienės,
Į L. Lenkausko, R. Mikėnai
tės, V. Žuko, G. Cetkauskai-i 
tės, E. Morkūnienės darbai. 
Jeigu eiliniam skaitytojui 
gal ir bus kiek sunkumų tuos 
straipsnius apie sutartinių 
daugiabalsiškumą, meninį 
vaizdą liaudies skulptūroje 
ar šešiagarsės lietuvių muzi
kos dermes suprasti, tai jis 
neatsilaikys nesidžiaugęs, 
kad vis dėlto lietuviai turi 
šitokį būrį specialistų, kurie 
pajėgia tyrinėti savo liau
dies kūrybą. Dar gi čia toli 
gražu ne visi ir šio "Liaudies 
kūrybos“ tomo bendradar
biai - tyrinėtojai. Skyriuje, 
kur spausdinama referatyvi- 
nė ir diskusinė medžiaga, 
vėl susiduriame su kitu bū
riu bendradarbių. Čia A. 
Steponavičius rašo apie 
liaudies meno įtaką vaikiš
kų knygų iliustracijoms. R. 
Gučas apie smuiką Lietuvo
je. S. Nosevičiūtė apie dai
ną ir teatrą, K. Grigas apie 
liaudies etiketo formules ir 
humoristinius jų iškraipy
mus, A. Daniliauskas apie 
kraičio skrynias Birštono a- 
pylinkėse. Kitos įdomios te
mos: čiffonavimas Juodupėsi 1* 1 • O 1 » •

kas. Jis buvo kalinamas 19 .,
metu. 1969 m. gruodžio mė- 1 ei_a* _ ~ ,‘ Dailės — Paulius Galau-

vanovas, Edmundas Kuodis,
Adolfas Krogeris (už ope- j apylinkėse, S. Daukanto rin- 
ros vaikams Buratinai pa-i jnj0 apje ąžuolėlio iškri- 
statymą ) ir Petras-Roberta» tusj uocja dainos variantai,
\ ebra. Į ( Gulbių kaimo patarlės ir są_

Muzikos \ ngilijus No- mojis senoviškų vestuvių o-

nesį ten pat rr/rė 1902 m. 
gimęs lietuvis Jonas Stan
kevičius.

Baltijos kraštų žmonės 
žmonės kenčia ir kitoje ži
nomoje Vladimiro stovyklo
je. Elta patyrė Vladimire 
kalinčių trijų lietuvių pavar
des: Justo Gimbuto, Vara
navičiaus ir Vaivados. Dau-

nė, Vytautas Mackevičius, 

Aldona Skirutytė, Sofija 

V eiberytė-Liugailienė.

racija, punskiečių vestuvių 
papročiai.

Lietuviai poetai Rainio 

tėviškėje

Dar yra skyriai apie liau- 
• dies kūrybą gyvenime ir mo-I 
' kykloje, personalijų sky-' 
irius (apie J. Čiurlionytę, Z J 
•Slaviūną. M. Grigonį). Iš 

Latviu poetai jau kelinti bibliografijos skyriaus pati-j
metai rengia lietuvių-latvių n.an!e’ kokll).mls ‘autoaaki-

........................................ poezijos draugystės vakarus1 nemls temomis po karo Vil-
giau žinių apie lietuvius so- kUrie siejami su didžiojo lat- nl?u?universitete'buvo raso- 
vietu vereu stovyklose Uki-,viu tautos dainiaus Janio Į»> diplominiai darbai (to-

Rainio vardu. .klus darbus Parase 60 asme-
Šiemet balandžio pabai- nl^'

goję grupė lietuvių poetų —

ergų stovyklose 
masi gauti vėliau. (E)

Apdovanojo
Tiesos redaktorius Genri- Alį! Baltakis? Alf/Sialdo-' l,ikras “žsi^džiavi-

kas Zimanas apdovanotas uis Eug. Matuzevičius - mas klekvlenam skaitytojui,rC HAC, i_. LA • a’ICI V V • i • 1 i • • •
Garbės ženklo ordinu ”už 1 viešėjo Latvijoje ir dalyva- ,e a. e-kJ|’ u? a 
vaisingą darbą tarybinėje vo poezijos vakaruose J.
spaudoje ir ryšium su šešias- Rainio gimtinėje Tadenavo- . . R į t

dešimtosiomis gimimo meti- je. kur via memorialinis po- ™as apie piemenavimą. A.
nėmis-, o P. žwdoskores- eto muziejus. Cepuk.enes - apie dainas Ir

O. Bluzmienes — apie tur-
į gus ir žmones.

Pagarba liaudies kūrybai
i

Jau esame minėję, kad 
Lietuvoje išeina nemaža sa
vajai tautosakai skiriu leidi
nių. Čia stambūs tomai pa
sakų, čia populiarūs pasakų 
l inkiniai su gražiomis iliust-

Dar kitas šio leidinio da- 
• lykas labai metasi į akis — 
Į nebijojimas minėti pavardes

spausdinta, tuo ir kiti galės' įf .darb,u^1 kuriuos
pasidžiaugti ir pasinaudoti, 1^1 ,sl? būdavo draudžiama 

o ir išliks sukaupta, nes juk . užsiminti. Jeigu tautosakos 

viskas brangu ir miela, ką' yinkimu rūpinosi M. Bireis- 

lietuvis sukūrė ir iš ko tą ar & rinko ar liaudies

lietuvį gali pažinti, koks jis 
buvo. šis "Liaudies kury-

kūrybos temomis rašė J. E- 

lisonas. K. Grinius. Ig. Kon-racijomis, čia tautosakinės,------  — ---------- x....................., .
studijos. j bos“ tomas ir paleistas į Į cl.us’ ^ai J?e,ir mimmi straips-

0 dabar, va, Į rankas pa- i žmones pakankamai nema-1 iu°se- tautotynmus
teko naujas leidinys, išleis- žu tiražu — 5000 egzemplio- dar. ® ka „se spausdino 
tas Vilniuje "Minties“ lei- rių, dėl to daug ką pasieks. : ^SaUJ(?į1 mu
dyklos dar su 1969 m. data Tie liaudies kūrybą brangi- ^a , Lietuvos Aidas ar 
ir parūpintas dviejų draugi- nantieji ir ja gyvenantieji xx Amžius , tai nebesi- 
jų — Paminklu apsaugos ir žmonės, kaip šio leidinio į- slapstant jau ir nurodoma.

‘ - - - - Vadinas, įsdrjstama prikelti
praeitis su jos žmonėmis ir 
darbais. Nors Lietuvoje per 
tiek metų jau buvo įprasta 
prie kitokios tvarkos, bet 
toks palaipsniškas grąžini
mas praeities malonus ir 
sveikintinas. Dėl to ir leidi
niai darosi nebe tokie pagal 
siaurą kurpalį sukirpti, ir už 
juos lietuviai nebejaus gė
dos tarptautiniame mokslo 
pasaulyje.

Visame leidinyje marksiz- 
mui-leninizmui skirtas tik 
vienui vienas F. Mačiansko 
straipsnis "Stichinio materi
alizmo elementai lietuvių 
tautosakoje“.

kraštotyros draugijos ir vadas rodo, labai norėtų, 
Liaudies meno draugijos, kad leidinys būtų naudin- 
Tas 384 puslapių leidinys tai gas profesionaliajam menui, 
Liaudies kūryba I. Tasai I. mokyklai, radijui, televizi- 
rodo, kad to leidinio turime jai. kultūros ir net propagan- 
kol kas tik pirmąjį tomą i dos aktyvui, nes esanti išryš- 
ir kad jo išeis dar ir dau-; kėjusi "sveika tendencija 
giau. Tiesa, taip, nes aplan- kuo geriau pažinti ir savo 
ke pažymėta, kad antrasis darbe panaudoti-visą turtin

gą ir dar vis nepakankamai 
atskleistą daugiaamžį tau
tos kūrybinį palikimą“.

Leidinys iš tiesų tirštas. 
Jame yra studijinių straips
nių. į kuriuos galės gilintis 
tik specialistas, kuris ryšis

tomas bus kaip tik skirtas 

daugiausia supažindinti su 

atskiru liaudies menininkų 

gyvenimu ir kūryba — su 

dainininkų, muzikantų, me

džio meistrų, kalvių, audėjų 

ir kitokiu.

Leidinys tikrai įdomus ir; perprasti liaudies kūrybą ar- 
vertas dėmesio ne vienu at-, ba norėdamas tęsti tos sri- 
žvilgiu. ! ties darbą, arba ryždamasis

Jau puiku, kad tie liau
dies kūrybos tyrinėtojai ir

tinkamai tuos lobius panau
doti kasdienos reikalui ar

Lenino tragedija
Rašo ŽMOGUS

(Tęsinys)

Komisarų posėdyje buvo suredaguotas įsakymas miš
kininkams prižiūrėti, kad vietos valstiečiai pristatytų pa
skirtą paruošto kurui medžio normą miestų apšildymui., 
Leninas pridėjo, kati patys miškininkai taip pat turi iš? 
pildyti savo asmenišką normą, o jeigu valstiečiai ar miš-» 
kininkas normų neišpildys, tai miškininkas bus laikomas 
atsakingas ir nubaustas kaip sabotažininkas ir kenkėjas. 
Leninas pridūrė, kad tie miškininkai nėra bolševikai ir 
nėra ko jų gailėtis, bet jis įsakė to nutarimo neužproto
koluoti, kad nebūtų kaltės įrodymo.

Gelbėti suimtus žmones daug kartų bandė rašytojas 
Maksim Gorkis. Leninas jam teisinosi, kad proletariato 
diktatūra yra būtina, norint išsaugoti revoliuciją. "Mūsų 
tikslas yra žiaurus, visiškas, pilnas, negailestingas sunai
kinimas“. — priminė Leninas. Gorkis aiškino, kad bolše
vikų noras sunaikinti inteligentiją yra kvailas ir bepras
miškas, nes tų žmonių dauguma tėra profesionalai, jokie 
politikai ir jų naikinimas tik pakenks, bet ne padės revo
liucijai. Tai buvo paskutinis Gorkio pasikalbėjimas su 
Leninu, nes 1921 m. rųgpiūčio mėn. jis buvo ištremtas 
užsienin, paskelbiant, kad Gorkis išvažiavo sveikatos 

| taisyti.
Panašiais atvejais su patikimais komunistais Leni

nas būdavo atviresnis. Kada Angelica Balabanoff bandė 
[ gelbėti grupę nuteistų socialdemokratų, tai Leninas jai 
Į paaiškino:
i — Ar jūs nesuprantate, kad. jeigu mes nesušaudysi- 
' me kelių vadų, tai ateityje turėsime šaudyti dešimtis tūks-
• tančių darbininkų?

Atseit, jis buvo "humanistas“: paaukodamas kelis.
' gelbėjo tūkstančius... nuo paties savęs.
Į Rumunijoje demoralizuota Rusijos kariuomenė pra-
; dėjo plėšikauti ir žudyti vietos gyventojus. Rumunai dalį 
tų subolševikėjusių banditų suėmė ir perdavė teismui. 
Leninas parašė aštrių straipsnių prieš Rumunijos vyriau- 

■ sybę. o Trockis pasakė kurstančią kalbą mitinge. 1918 m. 
sausio 13 d. buvo suimtas Rumunijos pasiuntinys Petro- 

' grade grafas Konstantin Diamandi. Užsienio valstybių 
i atstovai atsilankė pas Leniną ir pareiškė protestą prieš 
diplomato suėmimą. Leninas pažadėjo Diamandi ištremti 

! iš Rusijos. Sausio 26 d. Rumunijos pasiuntinys buvo de-
• poriuotas į Suomiją, kur tuo metu vyko civilinis karas. 
- Leninas įsakė bolševikui palydovui Svientickiui perduoti 
j Diamandį Torneo miestelio raudonajam komisarui, bet 
! kai atstovas su palydovu ten atvyko, tai miestelis jau bu- 
i vo baltųjų suomių rankose, kurie iškratė Diamandžio pa- 
i lydovą ir rado pas jį Trockio įsakymą vietos komisarui 
j Rumunijos atstovą likviduoti.
j Trockis savo atsiminimuose aprašė eilę Lenino ir Sta- 
j lino teroro aktų, bet "užmiršo“ paminėti virš aprašytąjį 
‘ atsitikimą su Rumunijos pasiuntiniu.

Įdomiausia, kad po šito Lenino-Trockio pasalūniško 
diplomato nužudymo suplanavimo Leninas 1918 m. sausio 
19 (i. Pravdoj parašė straipsnį, kuriame aprašė diplomatų 
protestą, nusiskundė netekęs brangios dienos ir pareiškė:

"Yra baisus dalykas! Nukristi iš gyvų žmonių tarpo 
į lavonų kompaniją, alsuoti lavonų kvapą... tai kažkas 
nepakenčiama.“

Matote, Leninas jautėsi toje diplomatų kompanijoje 
taip, tarsi jie visi jau būtų jo pasmerkti mirti ir tik laiko 
klausimas, kada jis juos visus likviduos; jis net, kaip 
plėšrus žvėris jau smaginosi jų lavonų kvapu. Ar tai yra 
normalaus žmogaus elgesys? O. ne, tai aiškiai liguisto ir 
psichiškai nesveiko žmogaus paties pasirašytas paliudiji
mas. ? . j

Iš visų Rusijos politinių partijų kartu su bolševikais 
nuėjo tik kairieji eserai: jie prisidėjo prie politinio ban
ditizmo. nuverčiant laikinąja demokratinę vyriausybę, ir 
jie balsavo kartu su bolševikais St. Seime. Kaip bolševi 
kai jiems atsidėkojo? Tuoj po rinkimų fabrikuose .Mask
voje Leninas. Trockis ir Dzeržinskis suplanavo likviduoti 
žymesnę dalį kairiųjų eserų. 1918 m. balandžio 12d. jų 
privatūs butai buvo apsupti, ir jie nužudyti vietoje. Nors 
tai buvo aiškiai jo politinis banditizmas, bet Leninas savo 
aukas apšaukė banditais, niekšais, o su jais buvusias mo
teris prostitutėmis.

Keletas likusių eserų vėliau buvo panaudoti Vokieti
jos pasiuntinio Maskvoje Mirbacho nužudymo byloje, 
nors tą nužudymą suplanavo pats Leninas. Kairioji esere 
Marija Spiridova viešame teisme buvo priversta prisipa
žinti, 1918 m. liepos 10 d. pareiškusi: "Aš organizavau 
Mirbacho nužudymą nuo pradžios iki galo“. Bet ji atsisa
kė "prisipažinti“, kad ji dirbusi kartu su anglų ir prancū-

išleista jau nebe vienas, kai į-.' P^i sostine diplomatais. Nežiūrint jos pasiaukojimo, didelė dalis
Lietuvos Visos ! .ustracijos VakanJ diplomatų šventai patikėjo bolževikų propapan-
nei savo stūdtjokn^X <^.k<» -lesni įvykiai parodė, ko yra verti prisipažinimai 

dinti skaitvtoia 5u tu dvieju 80vlet« teismuose. Bet Leninas išrado tiems prisipažint- 

mams išgauti techniką.
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A. J. Foyt, tris kurtas Baimė jęs automobiliu lenktynes 
Indianapoly, tikrina savo S75.000 vertes automobilį, va
dinamą ”toyote“.

Prieš 5.000 melų egiptiečiai tokiais iš papyruso pasta
tytais laivais plaukicdavo plačiuose vandenynuose. Thor 
Heyerdahl sumanė tą pat padaryti. Pastatęs tokį laivą 
(36 pėdu ilgio ir 15 pėdu pločio) jis išplaukė iš Morocco 
į “Naująjį pasaulį“. Laivo įgulą sudaro 7 tautu nariai.

VILNIUJ BUVAU, 

DIEDUK MANO!

Nepaisydami, kad Vilnius 
vis dėlto dabar smarkiai ru
sinamas — ten juk prisigrū
dę, kaip sakoma, nemaža di
džiųjų brolių, — tą miestą, 
savo sostinę, lietuviai myli. 
Ne tik myli, bet deda vis 
daug pastangų, kad kuo dau
giau tautiečių jį pažinti} ir 
taip pat pamiltų.

Jie vis ieško ir randa bū
dų. kaip tą savo brangųjį 
miestą iškelti ir pristatyti. 
O kai miestas turtingas isto
rija ir visokiais menais, tai 
tų būdų kol kas nesunkiai 
surandama.

Pats vaizdingiausias bū

Eet albumų ruošėjai, at- 

icdo, nugali ir istorikus.
Nebeminėdami anksčiau 

.'ibeiiais tiražais išleistųjų 
albumų, skirtų pristatyti 
Vilniui, neseniai turėjom 
garbę vartyti Algimanto 
Kunčiaus "Senojo Vilniaus 
raizdus“. Jį vartydami, gal- 
v- iome, kad iš tiesų išradin- 
< i tie lietuviai: jie sugeba ir 
moka surasti vis naujų kam
pų, iš kurių dar iš naujo ga
dina pažiūrėti į savo bran
giojo miesto grožybes. O da
bar ir vėl puikiausias Algės 
Jankevičienės pai-uoštas al- 
■umas "Vilniaus senamies- 

rio ansamblis“, kuriam ji 
, vra panaudojusi tik Bemar- 
dinn ir sv. Onos bažnyčių 

j nuotraukas (iš viso 89).das patraukti ir sužavėti yra gėržkitės, Taip_
visokie albumai, ir jų buvo

kurie, rodos, net pakartoti
nai. Istorikai irgi nesnau
džia. Štai 1968 m. buvo iš-__|___ Beje, leidinys iliustruotas

tuo gyvenantieji entuziastai mokyklų jaunimui supažin-1 liaudies menininkų skulptu- leista J. Jurginio. V. Merkio ba-^nv^u meno turtais 
gali per tam tikrus leidinius' dinti. Tokie yra teorijos ir romis ir kelių tautosakinin- ir A. Tautavičiaus parašyto-. ‘
išeiti j viešumą. Kas jau iš-‘ istorijos klausimams skir- kų atvaizdais-. __ ji "Vilniaus mieąto istorija“. K. Plaučiuna* (Bus daugiau)
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

ą tik gavome:gera valia, sakydamas: "Karo mes su niekuo nevedam, ir |
• nei vienas mūsų kaimynų — Vokiečių, Lenkų, Ukrainų,

I ia^hvtak ■sjsjs.jssjs jt * • Latvių — neturi pamato ant mūsų užsipuldinėti*
UvlU V OS vlvlSl&Ul&SlS SeiniflS! Todėl jis irneskubėJo organizuoti kariuomenės savo kraš- J j Krimaieji už laisvę, II to- 

® į to apsaugai. | Mas, parašė Vladas Ramo-
(Tęsinys) } Į Steigiamąjį seimą buvo nustatyta išrinkti 112 atsto-| į ’ ^sb’ kldna $4-00.

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Lietuvių politinės partijos susirūpino išrinkti į Stei
giamąjį seimą kuodaugiausia atstovų. Lietuvos visuomenei 
iki Nepriklausomybės meto šiek tiek buvo žinomos šios po
litinės partijos: Socialdemokratų partija, Valstiečių sąjun
ga, Krikščionys demokratai.

Su komunistų partijos ”veikla‘‘ Lietuvos gyventojų 
dalis praktiškai susipažino 1918-1919 m., kai Rusijos Rau
donosios armijos daliniai įsiveržė į Lietuvą ir gerą pusmetį 
laikė okupavę Lietuvos teritorijos dalį ir ją su Lietuvos 
komunistų partijos pagalba „tvarkė“.

Dvi kitos lietuvių partijos buvo Tautos Pažanga ir 
Demokratinės Tautos Laisvės Santara, vaidinusios svarbų 
Vaidmenį Laikinoje Lietuvos vyriausybėje ir ypač Lietuvos 
Valstybės Taryboje.

Todėl renkant atstovus į Lietuvos Steigiamąjį seimą, 
Eitos visos politinės partijos bei jų padaliniai pateikė gana 
daug kandidatų sąrašų.

1920 m. kovo 19 d. dienraštis „Keleivis“ Amerikoje 
įspėjo Lietuvos piliečius nerinkti seiman Krikščionių de
mokratų ir Tautos Pažangos partijos atstovų, nes šios par
tijos Vilniuje išrinkusios Lietuvai karaliuką. Konservaty- 
viškiausia ir promonarchistinė partija buvo Tautos Pažan-

vų. Absoliutinę seimo atstovų daugumą gavo Krikščionių 
demokratų blokas — 59 atstovus, Valstiečių sąjunga su 
Socialistais liaudininkais demokratais drauge — 29 atsto
vus (1921 m. vieną savo frakcijos atstovą pašalino, ir tadi 
paliko 28). Socialdemokratai išrinko 12 atstovų, gi tau 
tinių mažumų atstovų skaičius buvo toks: žydų 7. lenkų 3 
vokiečių 1. Be to, ne partijos sąrašu buvo išrinktas sočia 
ristas liaudininkas K. Lekeckas. Jam pasitraukus iš seimo 
K. Lekecko vieton įėjo K. Zubauskas, kuris su atstovi 
Žitinevičium seimo stenogramose laikomi nepartiniai. 
Tautos Pažanga ir Demokratinės Tautos Laisvės Santan 
i Steigiamąjį seimą nelaimėjo nė vieno atstovo.

Tokios sudėties 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamas! 
seimas pradėjo savo darbą.

Kaip kad 1906 m. pirmoje Rusijos dūmoje, ir Stei 
giamajam seime pirmuoju darbų tvarkos punktu iškilt 
amnestijos reikalas, kuris, esant labai neramiai ir nepa 
stoviai politinei padėčiai ir okupacijoms besikeičiant, vi
sada būna labai aktualus. Dėl čia suminėtų priežasčių 
visada atsiranda daugiau ir politinių ir kriminalinių nu

Rugsėjo šeštadienis, pre- 
ijuotas romanas, parašė 
irutė Pūkelevičiūtė, 237 
si., kaina $5.00.

Meilė dvidešimtajame
iuje, parašė Petras Man- 

eikis, 273 psl., kaina $5.00.
Be namų, premijuota a- 

ysaka, parašė Andrius No
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Vincas Krėvė savo kiš
tuose, parašė Vincas Ma
lūnas, 49 psl., kaina $1.00.

Dialogas su kraštu, Aki-
nirksnių kronikos, antra 
myga, parašė Bronys Raila, 
>60 psl., įrišta, kaina $7.00.

Nemarioji žemė, Lietuva 
įasaulinės poezijos posmuo- 

. Ii-e, sudarė Alfonsas Tiruolis, 
' ||l76 psl., kaina $5.00.

sikaltimų. Tokiu amnestijos reikalingumo pavyzdžiu ga-|į Poilsis ant laiptu, Vytauto 
Įima suminėti 1920 m. vasario mėn. 22-23 d. kareivių su-1 į Karoso eilėraščiai, 50 dide- 
kilimą Panemunėje dėl netinkamo aprūpinimo maistu, Įl'io formato puslapių, kaina

gos partija, nes jų vienas šulų A. Voldemaras anuo metu i dėl svetimšalių karininkų netinkamo elgesio, dėl aprėži-J]$4.00.
( vokiečių spaudoje įrodinėjo, kad Lietuvos Valstybės Ta- mo rinkimo teisių seiman ir dėl svetimųjų valstybių agen-Įi Diena prie ežero, Aloyzo 
Į ryba turėjo teisę išrinkti Lietuvai karalių Urachą. Todėl ty agitacijos. Nors šis sukilimas buvo greit numalšintas, I Barono eilėrščiai mūsų ma- 

šiai partijai prilipo provokiskas epitetas. bet Steigiamajame seime, svarstant amnestijos klausimą, Įsiesiems, Nijolės Vedegytės-
Visuose viešuose organizuotos visuomenės paleiski-i patys kariškiai seimo atstovai — L. Natkevičius, A. Ma- lį?alubinskienės iliustracijos, 

muose, pradedant Vasario 16 d. aktu, buvo aiškiai pasisa-1 tulaitis. P. Ruseckas — šį sukilimą aiškino ne vien komu-į™ PsL kaina $3.00. 
koma, kad tik Steigiamasis seimas nustatys valstybės san-!nistų agentų agitacijos sukeltą. L. Natkevičius tiesiog L Rimai ir Nerimai, Vaiž- 

_  Pasakyk, Maiki, kasį tas ir popiežius, o betgi ir jis tvarką ir santykius su kitomis valstybėmis. kaltino ministrą A. Merkį, kad jis nežinojęs, kas kariuo- Ijganto, 55 psl. kaina $2.00.
pasidarė mūsų prezidentui, Į pasmerkė Amerikos milita-] Taio nat Petranilio lietuviu «eimo kain kairioio tain menėje vyksta- *r pridūrė, jog iš Lietuvos kaimyninės I Tiesiant kelią Lietuvos 
1 H ' - 1 1 am Datreuamuouetuvni seimo, kam kamoio. tam i valstybės maistą išvežančios. o Lietuvos kariuomenės kai nepriklausomybei, Vaižgan-

reiviai nepakankamai maitinami. L. Natkevičiaus iškeltą I co straipsniai, 40 psi.. Kai-
. , j-- . - i................................. iz . Taip pat Petrapilio lietuvių seimo, kaip kairiojo, taip i „aktvhx, išvežančios o Lietuvos kariuomenės ka-kad jis pradėjo taip svyruo- nzm^ uz jsiyeramą J Kam-, h. dešiniojo b!oko rezoliucijose buvo pasisakyta, kad teisė' 'al’tybes malst« vežančios. o Lietuvos kariuomenes ka |

— O kodėl tėvas manai, 
kad jis svyruoja?

— Nu, ar tu nematai, ko
kios košės jis pridarė Kam
bodijoj? Vieną dieną ap- 
znaimino svietui, kad Ame
rikos vaisko tenai nesiųs, o 
kitą dieną davė įsakymą 
laužtis Į Kambodiją visomis 
sylomis, šluoti ją nuo žemės 
ir deginti, griauti bombomis 
iš oro. O Kambodijos žmo
nės tik Dievui dūšią kalti.
Amerikai nieko blogo ne
padarė ir nežino, už ką ir 
kodėl juos taip žiauriai gu- 
bija. Ar tu gali išvirozyt. 
kas čia darosi?

— Čia, tėve, vyksta žiau
rus karas. Bet ar galima dėl 
to kaltinti prezidentą Nixo- 
ną, aš, tėve, nenoriu būti tei
sėju. Juk ne jis šitą karą 
pradėjo. Jį gal reikėtų kal
tinti tik dėl to, kad per rin
kimus jis žadėjo jį baigti, 
bet, kai tik buvo išrinktas, 
savo prižadą užmiršo. Žmo
nės, ypač jaunieji, kuriems 
karas reiškia mirtį, pradėjo 
protestuoti ir net maištauti, 
ie reikalauja, kad karas bū
tų sutrumpintas; jie nori 
taikos.

— Bet tu, Maiki. žinai, 
kad mūsų prezidentas nori 
pakajaus; ale ar jis kaltas, 
kad komunistai nesitaiko?

— Tai vra nenuoširdus

palaikė ir atstovas A. Matulaitis
-------- ----------------------- , , . w • -o • T -4. • ’t K at - ---------kilęs dėl blogo aprūpinimo.iis komunistas? švediioie* sudalytoji Vyriausioji Rusijos Lietuvių Taryba Voroneže,,

buvo išdaužyti Amerikos kuri savo atsišaukimu į pasaulio tautas taip pat Steigiama-' P° šio sukilimo 1920 m. kovo 2 d. ministrų kabinetas
ambasados langai ir sude-Į jam seimui pripažino teisę nustatyti Lietuvos valstybės išleido atsišaukimą į Tautą ir pažadėjo tam tikru įstatymu 
ginta jos vėliava. Tas pats santvarką. , suteikti kariams ir aktyvią ir pasyvią rinkimų teisę.
įmerkia “k«mwSriŠi . .Uia<įho rijimai didelis santūrumas pasisakyti dėl ’ Steigiamasis seimas Bri,ko komisiją ne tik sukilimo 

mą. Bet visi jai nlotų. jeigu’ zenles iefoimos nuteikė Lietuvos gyventojus prieš Tautos priežastims tirti, bet ir vadinamąją skundų komisiją, nes, 
ji karą nutrauktų. Pažangos partiją, kaip turtingųjų ir monaeehisko nusitei- steigiamajam seimui susirinkus, taip pat pasipylė daugy-

— Nu, tai kaip tu rokuo- Klmo partiją. skundų prieš karinės ir civilinės administracijos valdi-
ji. Maiki. kas čia kaltas? Į gįos partijos vienas vadų A. Voldemaras, 1918 m. XI. ninkus.

— Tokį klausimą galima Į u sudaręs pirmąjį ministrų kabinetą, Valstybės Tarybai 
aiškinti visaip, tėve. Vieni

kad kareiviu I na $1.00.
Lietuvos Vyčio pėdsakais,

Juozo Strolios 1940-1945 m. 
atsiminimai, 176 psl., kai
na $2.00.

Kultūrino* gairės pasako
se, II knyga, parašė Vytau
tas Bagdanavičius, 357 psl., 
kaina $5.00.

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl.,

Krikščionių demokratų partijos atstovas M. Kmpavi-j vir®ekais, kaina

Broliai balti
sako. kad^komuidsSi kakt! ?askaRyt°je. deklaracijoje neparodė pasitikėjimo Lietu- -Ug pasigakė už amnestiją ir Panemunės sukilėliams ka- 
o kiti kaltina Amerikos poli- kOS S?vent0Jais> bet daugiau tikėjo kaimyninių valstybių rejvjamg Socialdemokratai ir Valstiečiai liaudininkai, sa
tiką.

— Aš to nesuprantu.
— Daug kas tos politikos 

nesupranta, tėve. Kiti ir ne
nori jos suprasti. Jie tiki 
propagandai, kuri skelbia, 
kad Amerika turi gintis nuo 
komunizmo pavojaus.

— O kaip tu mislini- Ar 
tai neteisybė?

— Aš manau, tėve, kad 
tokio pavojaus Amerikai nė
ra. Jis tik įsivaizduotas ii 
perdaug išpūstas, kad žmo
nės neprotestuotu dėl Viet
namo karo. Tai yra propa
ganda.

— Žinai, Maiki, man čir 
vistiek neaišku. Nejaugi A- 
merika bombarduoja Viet
namą ir Kambodiją be jokie 
tikslo?

— Tikslas yra, tėve, be'
pasiteisinimas, tėve. Jeigu] apie jį niekas nekalba. Mū-
prezidentas tikrai norėtų 
taikos, jis šiandien galvtų 
duoti Įsakymą karą nutrauk
ti, ir už savaitės Amerikos 
kareiviai galėtų jau važiuo
ti namo.

— Ale kaip tas atrodytų, 
Maiki? Juk svietas pradėtų 
iš Amerikos juoktis, kad ko
munistams pasidavė.

— Tėvas klysti. Svietas 
plotų Amerikai, jeigu ji sa
vo vaHa pasitrauktų iš be
protiško karo. Dabar visas 
pasaulis ją smerkia. Minios 
degina Amerikos vėliavas, 
daužo amerikiečių langus.

— Tai komunistų darbas, 
Maiki.

— Žinoma, prisideda ir 
jie. Bet visi Amerikos uni
versitetai su milionais stu
dentų ir profesorių nėra ko
munistai, tėve. Ne komunis-

sų Amerika nori įsigalėti In 
dokinijoj, — štai kur tiks
las.

— O kas ta Indokinija?
— Tai yra pietrytinė Azi

jos dalis tarp Kinijos ir In
dijos. Tame plote yra septy
nios valstybės, tėve: du Viet- 
namai, Tailandas. Laos 
Kambodija ir kitos. Tris tų 
valstybių per daugelį metu 
turėjo okupavę prancūzai 
bet sukilę vietos komunistai 
juos išvijo.

— Ale ką tas turi su A- 
merika?

— Rodos, neturėtų turėti, 
o vis dėlto turi. Matai, tos 
valstybės sudaro kaip ir til
ta, kuris jungia Raudonąją 
Kiniją su Indija. Čia, tėve, 
ir yra ta padėtis, kuri Ame-

per tą tiltą Indija gali su 
comunistine Kinija susivie- 
yti. Tada komunizmas už- 
ietų visą Aziją, ir kapitaliz
mui jau nedaug beliktų vie
los žemės paviršiuje. Štai, 
ėve, kodėl Amerika nenori 
rauktis iš Vietnamo. Ir aš 
nenoriu tikėti, kad ji pasi
trauks, kol Indokinija nebus 
užtikrinta jos interesams. 
Tam ji aukojo savo jaunimo 
naują ir tam eikvoja bilio- 
ius dolerių. Ir dėl to sąmo
jingi Amerikos gyventojai 
lerimauja. Bet kopūstgal- 
iai to nesupranta.

— Nu, tai kodėl niekas ši- 
o biznio nesustabdo?

— O kas galėtų jį sustab
dyti?

— Nugi valdžia.
— Bet pati valdžia juk ir 

’vkdo šitą politiką.
— O kongresas negali pa- 

akyti ”stap“?
— Tėve. Amerikoje yra 

okia tvarka, kad kraštą val
do ne parlamentas, ne kon
gresas, bet prezidentas su 
■avo sekretoriais, žvalgybi- 
'inkais ir generolais, kuriu 
žmonės neremia ir negali ju 
oašalinti. Žmonės gali prieš 
iu sauvalią tik protestuoti. 
Tr protestuoja, demonstruo- 
ia. Ret demonstrantus poli- 
eiia areštuoja, muša ir kar
tais net šaudo. Prieš keletą 
dienu vieno universiteto kie-1 
me buvo nušauti keturi stu-

rikos politikams atrodo pa-' dentai. o kitame du ir kelio- 
vojinga. Jiems rodosi, kad lika buvo sužeistų.

aitvarai,
vaime aišku, rėmė amnestijos įstatymą, todėl jis greitai l.^enr^k® Nagio elrėraščiai, 
iI Prano Gailiaus iliustruoti,----------,buvo pnlmtas- 72 didelio formato puslapiai

į Greta amnestijos įstatymo iškilo reikalas pakeisti iri puošniai išleista knyga, kai- 
į veikusią laikinąją konstituciją. K. Grinius, kalbėdamas I na $5.

— Kas tai negerai. Maiki; dėl laikinosios konstitucijos keitimo, Valstiečių liaudinin-1 Varpa* nr. 9,220 psl. rašo 
man gaila tų jaunuolių. Kaip kų frakcijos vardu pasiūlė sustabdyti mirties bausmių vyk-1 per 20 autorių, šis žurnalo 
aš dabar jausčiausi, jeigu ta- dymą ir įtraukti pakeiston konstitucijon mirties bausmės! numeris yatingai įdomus, jo 
ve nušautų; o kaip dabar panaikinimą, šiam K. Griniaus pasiūlymui pritarė Krikš-1 kaina $2.50.
jaučiasi jų tėvai, jų broliai, čionių demokratų ir Socialdemokratų frakcijos, ir tuoj po 0jevo antsnsuilais. 
jų seserys? Visi jie verkia... būdu Lietuvos valstybės naujai priimtos laikinosios kons-| Vytauto Didžiojo godos Le-
Ale imant iš antros pusės, titucijos 5 skyrius skelbė, kad mirties bausmė naikinama.! »nardo Andriekaus eilėraš- 
kam reikia tų protestų ir de- I - • j -i m » t ,•
monrtraciiu  ̂ > I Jiai, da;l. Telesforo Valiaus

_S rlivain nip ' Lietuvos vidaus gyvenime buvo eibės nesutvarkytų, iliustruoti, 106 psl., kaina 
kas neprotestuotų ir nede' re!k.al«-tw,ėl nuolat dirbo Steigiamojo seipro Įvairios ko.h3.OO.
monstruotų. Bet jeigu vai- mlslJ09> lr Pats selmas Posėdžiaudavo kas 3-4 dieną. I TaUi Pran0
džia reikalauja iš mūs mo- ' | berto gyvenimas, kūryba,
kesčių, atima dalį mūsų už-1 DauS vilčių dėjo į žemės feformą krašto mažažemiai I prisiminimai, 269 psl., iliuat- 
darbio. prieš mūsų norą va- ir bežemiai, o Lietuvos dvarininkams buvo aišku, jog sei-1 ,-uota, kaina minkštais vir- 
ro mus į karą. kai Amerikos mas žemės reformos įstatymą priims ir dalį žemių teks | ieliais $3. kietais — $4. 
niekas neužpuola, tai žmo- jiems atiduoti į Žemės fondą. Dvarų savininkai, norėdam' | Sej|Oji pradalgė literatū- 
r.ės turi teisę pasakyti, kad gelbėti savo dvarų žemes, ėmė jas fiktyviai pardavinėti | .os metraštis rašo 17 auto- 
jie yra priešingi? 0 kaip įpėdiniai savitarpyje dalintis ir t.t. Atstovas A. Rimka,! ių, 400 psl., kaina minkštais 
pasaky/? Juk tavo žodžio prieš pradedant svarstyti pagrindinį žemės reformos įsta-1 viršeliais $3.15, kietais $3.75 
„ie burbonai neklausys. Dar tyma, pasiūlė priimti įvedamąjį žemės reformos įstatymą! 6A
sjuoks tave. Norom neno- • užkirsti snekuliaciia žeme Valstiečiu liaudininku A 1 SmUgos, A. Giedriaus 15 
rom. tėve. tenka protestuoti ’J. įkirsti spekuliaciją žeme. Valstiečių liaudininkų A. J ipsakymii 204 psl., kaina 
veiksmu Valdžia keršija I Rimkos Pa«ulytąji įstatymą palaike Krikščionių demo-1 mink§tai viršeHais $2.50, 
Policija muša ir šaudo. Bet kratl> bloko vardu atstova5 M- Krupavičius. Gi Laikino-J kietais _ $3.75. 
studentų kraujas buvo pra- sios Lietuvos vyriausybės du ministrai — A. Voldemaras
lietas ne veltui. Visa šalis ’r L. Noreika — pasisakė prieš tokį įstatymą. A. Volde- 
sukilo. Pasipiktino viso pa-1 maras gąsdino užsienio opinijos nuteikimu prieš Lietuvą, 
šaulio spauda. Ir Washing-! o L. Noreika— vidaus politikos sumetimais, 
tono storžieviai įtraukė savo]
ragus. Prezidentas Nixonas,’ Dabar, po ilgesnio laiko, visai aišku, kad A. Rimka
kuris pirma koliojo studen
tus ”bomais“, dabar prašne
ko lakštingalos balseliu, pri
žadėk) kariuomenę iš Kam
bodijos ištraukti ir nepri
tarsiąs, kad Pietų Vietnamo : 
kareiviai Kambodijoj pasi 
liktų. Protestai paveikė!

pa veikė.

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

Atsitiktiniai susitikimai,
Kazimiero Barėno 14 įdo-ir M. Krupavičius, žemės reformos pradininkai ir gynė jai. _ 

veikę Krikščionių demokratų ir Valstiečių liaudininkų! mni aP^akymų, 216 psl., kai- 
partijų vardu, buvo teisingai supratę gyvenamojo momen-’ na
to reikalavimus ir žemės reformos būtinumą Lietuvoje. Milfordo gatvė* elegijos,

kad Keleivio administraci
Lietuvos komunistai, svarstydami savo padarytas! didelį susidomėjimą sukėlęs 

klaidas 1918-1919 m. Lietuvoje, be kitų klaidų jie itinll poeto Jono Aisčio straipsnių 
pabrėžia tuometinį jų partijos nusistatymą prieš dvarų! rinkinys. Kaina minkštai* 

Jes, Maiki, atrodo, kad dalijimą, nekreipimą dėmesio į mažažemius ir t.t. | viršeliais $2.55, kietais vir
i

(Rus daugiau) I* sėliais — $3.75.
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MOTERŲ SKYRIUS
M********************* -

Vyrai apie moterį
Rašo Z. GAURAS

(Tęsinys)

JONAS MAČIULIS - MAIRONIS

Dabar meskime žvilgsni i kitokios prigimties vyrus, 
kalbėjusius apie moterį: apie ypatingai jautrios sielos sa

vininkus. jausmingus poetus ir rašytojus, kunigo sutanon 

įsisupusius.

Mūsų poezijos tėvas J. Mačiulis -Maironis, vertime 
iš indų vadinamųjų "Vedų“ apie moterį porina:

Prezidentienė Įteikia pasižymėjimo raštas trims akloms 
koiegiją baigusiems mergaitėms. Be to, jos gavo ir po 
$300 grynais. Iš kairės į dešinę: Marie Pasųuale iš Short 
Kilis. N J.. Ni\onienė. Mary Cummings iš Austin. Tex., 
ir Linda Et‘v.arti- iš Boise. Idaho.

"Dar ir dabar matau svajonėj 

Lotosui lygias jos akis. 

Krūtinę apvalių malonią.

Ir aistroj alpsta man širdis. 

Dar pabučiavimo žarijos 

Ant lūpų tii-psta kaip medus! 

Kaip ta bitelė iš lelijos 

Jų gerčiau amžiais saldumus.

Janina Degutytė

L i T U V A

Dar ir dabar matau, brangioji!

Man be tavęs gyvent — mirtis.

Viena tu man žvaigždė skaisčioji!

Tu mano laimės priežastis.

Ir jei likimas mane gyvą 

Nusprendė skirt su tavimi,

Tai kas man Brama, Višna, Šyva?

Jie ne dievai!... Man svetimi...
' 3r . < •

Dar ir dabar karštai ją myliu 

Skurdžioj akivaizdoj mirties 

Ir raminuos, kentėdams tyliu.

Dėl jos, dėl jos tik atminties 1...“

/
O kitoje vietoje tas pats poetas jau origiralioje savo 

kūryboje apie, matyt, ji nuvytusią moterį atvijai gieda:

"Nešu tau kartą paskutinį 

Kančios ir apmaudo eiles’.

Ne aš tą sudrumsčiau šaltini,

Kurs pynė tau dainų gėles.
«

Jos, skausmo v alandoj pradėtos.

Gražybių perlais nežibės;

Krauju ir ašara dėmėtos,

Tau nepridės tuščios garbės.

Tu ne peisažas man:
Ne spindulius žalius paskleidžiantis beržynas 
Ir ne sapnuojanti balta vyšnia. 1 
Iz ne rudų vagų beežė platuma,
Ne Paukščių Tako tolimas žvaigždynas...
Tu ne peisažas man... ne, ne...

Tu — mano džiaugsmas ir šviesos giesmė,
Tu — mano ašara ir kraujo paslaptis,
Ateinanti kaip miško amžina versmė...
Kas be Tavęs, kas be Tavęs gyvuoju vandeniu 

Mane — kas be Tavęs gi apšlakstys?..

Nešiaus — kaip žaizdą. Šiandiena — kaip aguoną 
Nešuos ūke pavasariniam degančią raudoną.
Kad niekas neužsklęstų Saulės kraštan durų!
Te siera debesų juoda sugūra!

...Tu ne peisažas man...
Tik ateini čia pas mane
F-’dn kuku beeže platuma,
Sapnuojančia balta vyšnia...

Tik ateini — žara naujuos languos,
Švieselėm traktorių nakties laukuos,
SuspirdrHavusiu žaliai beržynu
Ir Paukščių Tako tolimu žvaigždynu...
Tu ne peisažas man...
Ne.

Ne mano kaltė: veidmainingai 

Ne aš tau priesaikas dariau !

Ne aš nuvokiau sumaningai, 

Kad dviem palikus bus gudriau.

O. visą širdį, visą sielą 

Aš tau aukodavau kilniai!..

Tu auką. širdžiai vakar mielą. 

Šiandieną žaislu išmainei...

Širdis krūtinėje man plyšta,
Bet žaist jausmais aš negaliu... 

Sudieu! Kas buvo ncbegTįžta!

Ir mums nebeit vienu keliu !..“

ANTANAS VIENAŽINDIS

Visai kitokių apystovu veikiamas, poetas kunigas 

Antanas Vienažindis, kai jo įsižiūrėta mergaitė, kartu su 

jos tėvais buvo Rusijos caro parėdymu iš Lietuvos tremia
ma į Sibirą, sukūrė vieną gražiausių, sentimentaliausių, 

populiaria liaudies daina virtusią pagarbos ir meilės gies

mę moteriai-mergaitei:

"Sudiev, kvietkeli tu brangiausias!...

Sudiev ir laimė man biednam...

Matau: paskyrė man Aukščiausias,

Jog reiks ant svieto vargt vienam...

štai. diena ta ir ta advra,

Kada mums reikia atsiskirt...

O, širdis alpsta: Dievas žino,

Kaip reiks gyvent ir kur numirt...

I
Mylėjau tave ir mylėsiu.

Pakol mane žemėms užbers!..

Sparnuotoms mintimis atlėksiu 

Ir svieto krašte širdis ras.

< '

v- -X W .

Ar yra žmonių kalboje žo- 
i dis meilesnis. saldesnis, 

brangesnis už žodi "moti
na“? Jame vra sudėta visa 
ta meilė, kokia tik besutel- 
pa žmoguje, visas tas užmir- 

! Šimas savęs dėl kitų, koks 
tik yra žmogaus pakeliamas

Marija Pečkauskaits
* * •

i Motina į šeimos gyvenimą 
įnešė šilima ir giedrą, kuri 
veikė ne tik mus, vaikus 
Nesąmoningai jos pasiilgda
vau mažas mokyklon išva 
žiuodamas ir vėl ją pajusda
vau namo <rrižes.

Prof. St Kairys
i

* * *

Jane I/iuren Alpertaitė, 22 m. 
amžiaus, kaltinama dalyvavusi 
sąmoksle susprogdinti New Yor
ke valdinius pastatus. Ji, už S 
20.000 užstatą paleista iki teis
mo. pasislėpė. Manoma, kad ji .
Iws pabėgusi į užsieni. Jai gre- Yra dvi moterų rūšys: tos 
šia 5 m. kalėti ir $10.000 bauda. pro buriąs praeiname, ir tos 

pro kurias negalime praeiti. 
cU'tojus joms būtinai reiki® 

Japonai gedi apsirengę kažkp Pasakyti, ir mes sd-
’As mvliu tave..-1

* ♦ ♦
M

ii

(Bus daugiau)

baltai, o ne juodai. Senovė- kome:
je ir dzūkai gedulo spalva
laikė baltą spalva. !, Kas aš <*« ir k«° ?abu *

» * ♦ kėtis būti. už viską esu dė
Tibeto gyventojai .mililcę ki"OTf sa™ m0Iti.nai-. 

ištiesia abi rankas ir iškiša ♦ ♦ » 000
liežuvį. * * * i iviotina. reikia bučiuoti

Gvatemaloje rankiška, kipk'vif™ žemės pėdą. kuria
yra palietusi tavo kotą.

H. Hemenešioja ne moterys, bet vy- 
• * •rai.

1 ĮgSIBffltiMBEgžtKlg'iS;

Patarčiau nueiti pas vieti

nį advokatą ir su juo pasi

tarti vadinamojo "conserva- 
tcrship“ reikalu. Jis sutvar- 

Aihokatė dr. M. šveifcauskienė sutiko atsa- kys Tamstų reikalus tokiu 

kyli į Keleivio skaitytojų klausimus teisee būdu, kad viskas vyktų teis- 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro; mo priežiūroje, ir Tamstų 

iniorci u-iisio pobūdžio. Klausimus ir it i brolienė negalės Tamstoms 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje p-1 UPlrti įamjbės.
Laiške reikia pa?: mėti, kad esate Keleivi* į'
skaitytojas.
Klausinius prašome S'usti tiesiog 
adresu;

Teises patarimai

br. ii. Šveikauskas, Attorney ai Law. 
Co-operative Bank 1‘laza 
1S64 Centre Street 
Boston, MaBs.

kad motina būtų miesto iš- 

įaiKcma. Mums yra gėda, 
Mūsų tėvas mirė, kai mes gyvename nedideuamt 

cu.ome dar visai jauni vai- mieste ir visi mus pažįsta. 
:ai — "teenagers“. Jis pa- Klausėme motinos, ką
iko nemažai turto, nes jo daryti, oi yra ligonis ir kar
šaties tėvas buvo turtingas. tais vienaip sako. kartais ki- 
žmogus ir mirdamas paliko' taip. u tuo tai pu mūsų bro- 
mūsu tėvui keletą namu ir j neiie neduoda nei broliui, 

ų bei onds“. Kai mū-! nei mums ramybės, 
ų tėvas mirė, viskas paliko! Žinoma, gailavisus moti- 
notinai. Kai mes, vaikai, na-š^cs p.rugus atiduoti ’ nur-

Klausimas

rugome, mes pradėjome 
urbti. ir motina nieko mums 

neskaitė nž islaikvma ir net

ring home“, bet ar miestas 
mokės už ją, kai visi žino, 
kad ji yra turtinga moteris

.Labučius mums pirkdavo.■ ii' turi namus ir pinigų ban- 
o mūsų uždarbį liepė dėti • kuose?

■ bar kar. Kai mes, mergaitės, ’Iūsu

ROMANAI
Eirutė Fūkelevičiūtė, —

Rugsėjo šeštadienis,
įremi juotas romanas, 237 

psl., kaina $5.00.

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

'.04 pusi., kaina $4.00.

Alė Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 pst 

kaina $3.50.

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

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

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 pst, 

kaina minkštais viršeliais 

$2.59, kietais $3.75.
Vincas Ramonas: MlG- 

įbOTAS RYTAS. 166nu«t.

tekėjome už vyrų. turėjome 
usitaupiusios nemažą sumą 

pinigu.
Mūsų brolis gyveno na- 

i mie. su motina, kol sulaukė 
Į 29 metų amžiaus ir paskui 
apsivedė svetimtautę. Moti
na buvo nepatenkinta, bet 
su juo nesipyko. Sakė, da
lyk. ką nori. esi suaugęs ir 
subrendęs žmogus. Kai bro
lis susilaukė sūnaus, paskui 
dukters, motina buvo ypatin
gai jiems gera: davė dovanų, 
jiem dėjo pinigų j banką ir 
panašiai.

Kai motina paseno, ji par-
z-..e cvems nemuš ir pini-

brolienė visuomet; Kaina 5f). Gaunama Ke.
klausia, is kieno knygutes]
Puvo užmokėta uz motinos _ . , . _ _
šlaikvma, ar tik ne iš jos

knygutės? Visą laiką tarp «ĄI 301 psl.. ka,na $3.00 
mūsų ir brolio eina pešty- Andrius Valuckas, NE- 
iiės gyvenimas mums, sese- MUNO SŪNŪS, romanas iš 

.ims, paridarė nemalonus, J suvaikiečių ūkininkų sukili- 

I’.ašome Tamstai ir prašo-: 1110 1^35 m., I tomas, 280 

me mums patarti, ar mums Ps^- -alna $3.00
rimti pinigus iš bankų? Ar 

miestas duos išlaikymą mū- 
ų motinai, jei mes taip pa- 
iarytume. ir ar, motinai mi-

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS. II tomas, 

428 ps]. kaina $4.00.
Šalty Salminen, KATRY-

i us. kai reikės parduoti jos NA, romanas, laimėjęs Šve- 
namus. ar miestas neparei- dijos literatūros premiją, 
VpLous grąžinti už motiną iš- 291 psi., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUSrokerius niūrius?

Seserys
.gusideloi raidžios “bonds“ '

1 anka. Susirirko nemaža; 
pinigu, nes motina niekuo
met procentu iš banko neiš 
imdavo, palikdavo juos ban
ko prie kitų pinigu.

Kai motina paseno ir su
sirgo, ji vis tebegyveno sa
vo namuose, o mes, seserys, 
ja lankydavome ir pritūrė
davome. Paskutiniais metais 
motina ne! egalėjo būti na
trio. © turėjome ja paguldy
ti į "nursirg kome“, nes i" 
ra reikalinga nuolatinės 

priežiūros. Be to, ir me? 
įsos turime dideles šeimas, 

kurios ’ ra reikalingos mūsų 
•■ūpe? šio.

Motirą paguldžius i "nur- 
riug heme“, pi asidėjo mūsų 
vargai. Brc/ienė. kuri nie
kuomet ia nesirūpino, pra- 
’ėio mūsų broli kiršinti 
Brol;? mums neduoda ramy-

friko. mitria praęire^ 
’riękv'e^? portą. Pe’kia ni 
m’oms p ba”kn tad? 
mieste? i'1 tu? "s i?laik~ti.

Tiesa, užmiršau Tamsta' 
pasakyti, kad pinigai ban
giose via ir mūsų, vaikų 
'endiu vardu (joint ac- 
ount-“''. Pav., dvi knvgo? 
na motinos ir mano vardu; 
dvi — motinos ir mano vie
los sese’s vaidu: dvi — mo
tinos ir kitos sesers vardu, o 
rys — motinos ir brolio var
iu. Tokiu būdu mes galėtu
me pinigus išimti. Knygos 
ra snintoje motinos namuo- 

-e. o ji turi rakta.
Motina yra 76 metų am

žiaus, ir valdžia užmokėjo 
»ž gera dali jos išlaikymo, 

kai patalpinome į ”nursing

:? aehusetts.
RŪBAS. 495 psl., kaina 
minKštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75, 

Jurvis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro

manas, 234 psl.. kaina $2.50 
Albina". Baranauskas, 

KARKLUPENUOSE. pre

mijų oi a* romanas. 224 psl., 
kaina $2.50.

Ktazvs Almenas. UPE Į 
RY1US UPĖ Į ŠIAURE,

Atsakymas

Kai kreipiamasi i miestą 
lėl b’gonio išlaikymo, mies- 
as ištiria ligonio finansinę 
ūkie. Tamstų atveju, mies

tas jokiu būdu nesutiktų iš- 
aik’ ti Tamstų motinos, kaip
beturtės (indigent). Miesto . , .. „
-arei.Onai. kuriems nare-' 77?,^ ’ *>'“• P3'--11
lems re=kah ištirti. neturė-!rt.ali’ g-’ P?-- k>ekvi«tos d*, 
u iokių suukumu sužinoti nes k.a,na ?3 00- 

faktiška būkle, būtent, kadi Rūta. KELIAS |
KAIRĖ, premijuotas romą-vaikau susitarė išėmė moti

no? pinigus iš banko ir mo
kinos išlaikymo našta "už
vertė“ miestui. Jei Tamsti’ 
motina pinigų nebūtų turė- 
’usi, o tik namus, tada mies- 
as uždėtu areštą, vadinama 

"Jien“ ant jos namų ir, jai 
minis, parduotu namus ir at- 
-iimtu savo "paskolintus“ 
pinigus.

Tamsta man parašei ilga 

’ai-ka. pateikdama visokiu 

rinių, bet nerandu jame in- 

eermaoijos anie Tamstų mo- 
‘•mos nuristatvma šiuo rei

kalu. Prileidžiu. kad Tams- 
‘os motina nesutiktu pasida

lyti vadinamuoju ”welfare 

recipient“ ir būti našta mies

tui. turėdama užtenkama' 

wvo lėšų. Be to. galiu Tams

iai pasakvti. kad pas mus v- 

ra baudžiamasis statutas 

fcrimiral statute), kurio pa

galba ealima priversti dir

banti vaika f sūnų ar dukte

rį) išlaikyti beturti tėvą ar

ba beturtę motiną pagal iš

gales.. Pasakykite savo bro- 

rienei anie tai. Tegul ji pa

tikrina š’a informaciją nas 

savo pačios advokata. Pa

nas iš JAV senosios kartos 

ietuvių gyvenimo, 248 psl., 
<aina $3.00-

Vv*autas Volertas. GY- 
/ENIMAS YRA DAILUS, 
omana? iš lietuvių emigran- 
ų gvvenimo. 242 psl., kab 
ia $2.50

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas 
‘32 ps!., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
\'V GIESME, premijuotas 

omanas, 201 psl.. kaina 
:2.50.

Kazys Plačenis, PULKIM 
VNT KELIŲ-, romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo. 
I tomas 200 ps., kaina $2.00 
U tomas 160 ps., kaina $2.00

Juozas Aralikauskas, f 11 < 
1AGO UGNIS, premijuotas 
smanas, 205 pusi., kaina 
2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre- 
n i juotas romanas, 279 pat, 
aina $3,00.
Vytautas Alantas: TARP 

DVIEJŲ GYVENIMŲ, 402 
nisl.. kaina $4.50.

Juozus Švaistas: ŽIOB»bome“: bet dabar tas laikas 

nasibaigė, ir mes turime mo- sakvkite jai, kad ji motinos RIAI PLAUKIA, romanas 
kėti maždaug po 170 dole- turimu pinigu neuždirbo ir iš knygnešio kun. M. Sida- 
rių per savaitę. ' nesutaupė. Tegul jais nesi- ravičiaus gyvenimo. 233 psL,

Mes, seserys, nenorėtume, rūpina, kol motina gyva. kaina $2.50.

t
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Vietinės žinios
Reikia pažymėti, kad klu

bo vadovybė savo uždavinį 
atliko labai sėkmingai, iš
vengė betkokių kraštutinu
mu ir sugebėjo kluban pa
traukti nemaža ir jaunosios 
kartos lankytojų intelektu
alų. i

Linkėdami geros sėkmės 
ateičiai, kartu nuoširdžiai 
dėkojame ir už paramą mū- 
-u laikraščiui.s i

iI
Kamerinės muzikes 

koncertas

Jis buvo gegužės 25 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių

PaskutiiKs LB Kultūros

klubo susirinkimas

Praeitą šeštadienį įvyko 
jau paskutinis šį sezoną LB 
Kultūros klubo susirinkimas, 
kuriame paskaitą apie 1720- 
1770 metų Lietuvos-Lenki
jos valstybės istorinius įvy
kius ir juose dalyvavusius 
žymiuosius asmenis skaitė 
rašytojas dr. Kazys Alme
nas.

Prelegentas yra ne tikta-' 
jaunosios kartos rašytojas, 
bet ir įžymus atominės fizi
kos srities mokslininkas, da
bar besidarbuojąs Marylan- , . . . _
do universitete. Be to, jis» ^r-jos Piogiamoj
yra, kaip pats sakosi, istori- v0 Corellio ir J. Gaidelio so-

Ekskursijos į Lietuvą
vyksta

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

Kaina $691.00

Vietų skaičius ribotas — Nesi vėluok it e! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvray,

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

LABAI ĮDOMŪSATSIMINIMAI
Atsiminimus visuomet į- 

domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomi 
žmonių gyvai parašytas at 
siminimų knygas:

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS. Juozo Strolios įdo
mūs 194C-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

VERGIJOS KRYŽKE
LIUOSE, Sibiro kankinė* 
Stefanijos Rūkienės tremties 
atsiminimų atsiminimų I to 
mas, 443 psl.. kaina minkš 
tais viršeliais $5, kietais $6

Viktoras Biržiška, DĖ1 
Į i MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi 

i nimai (1920-1922 m.), 311 
psl., kaina minkštais virte

Į liais $2.50, kietais—$3.75.
1 KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jcno Budrio at-
siminimai, 224 psl., kaina 
$2.50.

į PASKUTINIS POSĖDIS
F.ugpiučio 9 d. Romuvos Juozo Audėno atsiminimai

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,130 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

| 173 Arthur Avė., Brockton, Mass. 02102. Tej 586-7209

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

jo? mokslo mėgėjas ir iš mi- 
rėto laikotarpio rašo roma
ną. Šia proga jis klausytojus 
supažindino su jo išstudijuo
ta kitiems mažiau žinoma 
istorine medžiaga, davė 
spalvingą paskutinių Lietu
vos - Lenkijos valstybės gy
vavimo dešimtmečių vaizdą 
ir tuos įvykius kūrusių kara
lių charakteristikas. Anot 
paskaitininko, tai nebuvo 
mūsų istorijos laikotarpis, 
iš kurio galėtume semtis 
stiprybės, bet vis dėlto labai 
įdomus, patraukiąs rašytojo 
dėmesį.

Jaunas gabus rašytojas 
buvo klubo lankytojų labai 
nuoširdžiai sutiktas.

Po programos atsisveiki
nimo žodį tarė klubo pirmi
ninkas inž. C. Mickūnas ir 
pristatė kito sezono pirmi
ninką — inž. Viktorą Kubi
lių, kuris turės pasirinkti ki
tus valdybos narius.

Baigdama savo kadenciją, 
klubo valdyba paskirstė ir 
likusius'kasoje pinigus: 40 
dol. davė Bostono lituanisti
nės mokyklos abiturientams 
dovanoms nupirkti ir po 10

natos ir Sindingo serenada. 
Jas atliko smuikininkai Izi
dorius Vasvliūnas ir kun.

Mūsų talkininkai

Algis ir Irena Žemaičiai 
iš Toronto užsakė Keleivį 
Juozui Austrui, gyv. Wil- 
lingtone. Mass. Dėkojame

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Vincas Valkavičius ir pia- žemaičiams už talką, 
nistas Vytenis M. Vasyliū
nas.

J. Gaidelio sonata tik šiais 
metais sukurta. Pirmą kartą 
šio koncerto atlikėjai ją su
grojo Hudsone balandžio 
19 dieną.

Publikos atsilankė ne-

Šoks Brightono klubo 

pokyly

: parke Brocktone, Montelloj, 
; Minkų radijo gegužinė.

» ♦ *

227 psl., kaina........... $4.0(
PER GIEDRĄ IR AUD 

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi 
minimų (1909-1918) IV toSpalio 11 d. So. Bostono

Lietuvių Piliečių dr-jos 70 Į ^'972 pši'J kaina kietai
Birželio 6 d. Brightono metų sukakties ir senų narių virgeHais .................. S3.75

Lietuvių Piliečių klubas mi- pagerbimo banketas. : NEPRIKLAUSOMYBĖS
ri savo veiklos 50 metų su- ..................„ . . .. I SAULĖJ, Mykolo Vaitkau.-

atsiminimu (1918-1940) Vdaug. Gal tai dėl nepatogios kakti. Ta proga ruošiamo' Spalio 17 d. Bostono inži-
dienos - Bostone ų dienų pokylio meninę programų merių balte Sheiaton ^ 2fl. , _ kjetais
buvo mirusiųjų prisiminimo atliks Onos Ivaskienes vado- 101 inn-> patalpose.! -eya]-< ka;na §375
šventė, o be to, per ilgą sa- vaujamas lietuvių tautinių' * * * p To paties autoriaus tomas
vaitgalį daug žmonių buvo šokių sambūris. Spalio 31 d. ir lapkričio 1; vi kietais viršeliais $3.75
Tšvažinėję iš miesto.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir Hetaviškuosiua 
jvvkius. uedu daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisuku 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
' NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, I^Salle-Montreal, 690, Quebec, CANADA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLASpalio 31 d. ir lapkričio 1 

d. Lietuviu Tautinės Sąjun
gos namuose rengiama A. 
Galdiko kūriniu paroda.

minkštais $2.50.
LIETUVA BUDO, Stepo

no Kairio atsiminimai. 416
▼ , • — • j ^4. : psl.. karna ..........$2.00Lapkričio lo d. So. Bosto- 1

no Lietuvių Piliečių dr-jos j TAU, LIETUVA, Stepo 
Šurum burum. no Kaprio, 480 ?sl., kai

* * • ; na ............................  $2.06
Lapkričio 22 d. So. Bos- DIENOJANT, Kipro Bie- Į

vardu jam linkėjimus pa- buvęs ir esąs kiek galima tono Lietuvių Piliečių dr-jos amo, 464 psl., kaina....S2.0( 
reiškė L. Izbickas ir inž. daugiau kitiems padėti. Jis salėje ramovėnų rengiamasi pfmictif Ti mftai k-*
E. Manomaitis. Mielos šei- norįs, kad ir jo vaikai taip Lietuvos kariuomenės atkū- p. ,. . -q9 /-Zu

! mininkės Irenos vaišinami, darytų. į rimo sukakties minėjimas. “ n ’ ‘ ‘
svečiai nesiskubino skirsty- Žinoma, sukaktuvininkas.
tis. ' i be linkėjimų, gavo ir dova- -----_ '" "

Sukaktuvininkas yra ne nų.

Petrui Navazelskiui 50 metų

Judrus mūsų kolonijos na- (Atkelta iš 3-čio puslapio) 
rys Petras Navazelskis ge
gužės 23 d. artimųjų bičių- Ir suėjo suvažiavo... 
lių tarpe paminėjo savo am
žiaus 50 metų sukaktį. Visų sigailįs, jo gyvenimo tikslas

dol. klubo veikla reklamavu-! tik ivairių mūsų kultūrinių Sutemus dauguma svečių*- • . i- « « • • *’ • x • *— • • »• • 1 • tz _ 1 • r ± ... K’CH’o'/iriom i covn no-mive*šiai spaudai — Keleiviui, 
Darbininkui. Draugui dr 
Dirvai. I X

ir visuomeninių parengimų įssivazmejo 1 savo namus, 
dalyvis, bet taip pat ir nw> o iš toliau atvykusieji pasi
girdus jų rėmėjas. liko nakvoti.

kaina ..................... $2.00
ATSIMINIMAI IR MIN

TYS, Kazio Griniaus, I to
imas, 300 psl.. kaina ...... $2
j ATSIMINIMAI IR MIN 

Jei išnuomodami butą nežino-i TYS, dr. Kazio Griniaus

NAMŲ SAVININKAI.
dėmesio:

•te, ar busimasis nuomininkas! II tomas. 336 psl. kaina $5

Bostono Apygardos kandidatai 
1 JAV LB Vl-ją tarybą

1. UTENIS, BRONIUS, 63 m., verslininkas, visuomenininkas, Bostone.

2. IVAŠKIENĖ, ONA, 60 visuomenininke, tautinių šokių sambūrio 
vedėja Bostone.

3. SUŽIEDĖLIS, ELIGIJUS, 31 mokytojas, Brocktone.

Balsuoti galima ne daugiau kaip už du asmenis.

Rinkiniai vyks 1970 m. birželio mėn. 6-7 dienomis, ir iš viso bus ren
kami 37 Tarybos nariai 3-jų metų terminui. Tai yra lyg savotiškas mūsų 
lietuviškumo egzaminas, todėl visi yra nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
rinkimuose ir atlikti šią svarbią lietuvio pareigą.

LB Bostono Apygardai priklauso šios valstijos: Massachusetts, Maine, 
New Hampshire, Rhode Island ir Vermont. Bostono Apygardoje veikia 
šios LB Apylinkės: Bostono, Brocktono, Providence ir Worcesterio.

, Bostono Apylinkėje Tarybos rinkimai vyks ALT S-gos namuose, 481 
East Fourth St., So. Boston, Mass. 02127. Balsavimo laikas — birželio 6 d. 
nuo 2 iki 7 vai. vakaro ir birželio 7 d. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

Kitos informacijos

1. Balsuoti gali kiekvienas lietuvis, sukakęs 18-ką metų.
2. Kiekvienas balsuoja savo Apylinkės Rinkimų Komisijos nurodytoje rin

kimų būstinėje nustatytu laiku.
3. Kiekvienas balsuoja asmeniškai, kito įgalioti negali.
4. Balsuotojas ten, kur nėra Lietuvių Bendruomenės apylinkių, balsuoja 

artimiausioje Apylinkės Rinkimų būstinėje.
5. Tie, kurie negali asmeniškai dalyvauti rinkimuose, gali balsuoti laišku: 

balsuotojas, balsavimo lape atžymėjęs (kryželiu) ne daugiau, kaip du 
kandidatas, balsavimo lapą įdeda į mažesnį voką ir jį užlipdęs deda į 
didesnį voką. Ant didesnio voko privalo būti užrašytas balsuotojo var
das, pavardė ir adresas, šį voką adresuęjama artimiausiai Apylinkės 
Rinkimų Komisijai arba Apygardos Rinkimų Komisijai, kurios adresas 
yra toks: Juozas Stašaitis, 55 Welles Avė., Dorchester, Mass. 02124, 
pažymint, kad tai balsavimo vokas.

6. Balsavimo laiškas Apylinkės arba Apygardos Rinkimų Komisijai išsiun. 
Čiamas ne vėliau, kaip 1970 m. gegužės mėn. 31 d

7. Balsuotojas balsavimo laišką gali įteikti ir asmeniškai Rinkimų Komisi
jos nariui rinkimų dieną ar anksčiau.

J.A.V. Vl-sios Tarybos Lietuvių B-nės 
Bostono Apygardos Rinkimų Komisija

yra pajėgus mokėti nuomą, tai j 
į kreipkitės informacijų į mus te. Į 
lefonu 268-0528, Alma Realty.

(23)

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS 
1944-1S50 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3 

GYVENIMO VINGIAIS 
dr. P. Kaivaitytės-Karvelie 
nes, 360 psl.. kaina . .$3.50 

KĄ LAUMES LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet 
•onėlės Orintaitės, 234 psl 

_ _ e , v • > kaina ............ ............ $3
N ori susipažint siauruoju takeliu

K. B. Kriaučiūno. 178 psl.

Ieško
Paieškomas kunigas Kazimie

ras Ruibys. Jis pats arba kas a- 
pie ji ką žinotų malonėkite pra
nešti šiuo adresu:

Lietuva —- Lithuania 
Plungės rajonas, Juodeikių km. 

Vicštovinų paštas
Ruibys Pranas, Prano

Per neapdairumą palikau sen
bernis. Dabar pajutau, kad vie
nam nuobodu gvventi. todėl bū
tų malonu, jeigu atsilieptų taip 
pat nuobodžiaujanti pensininkė.

J .S J. 300 Gregory Street,
Bridgeport, Conn. 06604.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radij< 

Programa Naujoj Anglijo 
£ stoties WLYN. 1260 ki 
lociklų ir is stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nno 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausi! 
pasauliniu žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
tos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Floriats gėlių ir dova 
nų krautuvą, 502 B. Bronri
way, So. Bostone. Telefo. sa 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivių,

kaina ............................ $2
ATSIMINIMAI APIF

JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė 
lės Liūdžiuvienės, 88 psl.
kaina ...............................$1

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
TUVĄ ATSTATANT, Ra- 

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

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA. R. Skipičio atsimi
nimu II tomas. 476 psl., kai
na $7.00.

ij

SLA—jau 80 met ų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmok*, 
jo daugiau kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybes apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nea; SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa pase milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra Jr saugi. Kiekvienaa 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikaiingtaasiao 
apdraodas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ba. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigai 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

STA—AKCIDENTALI APDRAUDA naudinga
amžiaus asmenims, rekomenduojama HetmUbų 
klabu ir draugijų aariaam. Ui $1.000.00 akridenta. 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metas

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
t kuopų veikėjus, ir *Je plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu

Utbnanbm AIHanee of America
307 West 30th Street, New Verk, NY. 10001

Keleivio prenumerata -gera 
dovana visokiomis progomis!

BUVO $4, DABAR IIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Paraše STASYS MICHELSONAS

šitą 590 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos

REE-LEEF rub mostis dau- i organizacijas, jos spaudą, jon veikėjus, jos santykius su 
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa- Į r •' . -
sėkmes, arba gražiname pinigus. J L'*eiu a ir u 

Siųskite $5, gausite vaistus

NENUSIMINKI! £!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nuiirpimu, jaučiant nuo
vargį,

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Bov 9112 

Newark, N J. 07105

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

Kitos tokio* knygos neturimo.

$
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Ramovėnai kviečia

Birželio 7 d., sekmadie
nį. kviečiame į tradicini Jo
ninių išvažiavimą Maironio 
Parke prie Worcesterio — 
Shrewsbury. Taip pat yra 
pakviesti Hartfordo. Water- 
burio ramovėnai su pažįsta
mais ir Bostono šauliai.

Į
Bendri pietūs 2 vai. po

piet iš keleto patiekalų. Po 
kavutės —meninė dalis ir 
orkestrui grojant šokiai. 
Veiks barasi įėjimas asme

niui 4 dol.
Būtinai registruokitės iki 

birželio 3 d. pas A. Vilėniš-j 
ki — tel. 282-4093,— nes Į 
šeimininkės turi iš anksto 
žinoti valgytojų skaičių.

Valdyba Į

Dcrchesterio klubo 

susirinkimas

Dcrchesterio Lietuvių Pi
liečių klubo susirinkimas 
bus penktadieni, gegužės 29 
d. 7:30 vai. vak. So. Bosto
no Lietuviu Piliečiu dr-jos 
patalpose. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

Valdyba I

Pelningas mėnuo

Gegužės 21 d. buvo eilinis 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos susirinkimas, ku
riame pagerbti du mirę na
riai ir priimti 4 nauji. Balan
džio mėnesio apyskaita ro
dė, kad pajamų turėta $15, 
459 ir kad pelno liko $2,971.

Susirinkimas būtų labai 
greitai pasibaigęs, jei vienas 
narys nebūtų pasiūlęs rašy
ti miesto majorui raštą ir ja
me pasisakyti prieš keliamą 
sumanymą L gatvės mau
dyklių dalį užimti mokyklai. 
Reikalas, rodos, paprastas 
ir greitai išsprendžiamas, 
bet pirmininkui nevyksta su
sirinkimui vadovauti, todėl 
dėl to karštesni nariai vos 
nesusipešė. Pagaliau paves
ta valdybai tokį raštą para- 
švti, jei bus patilta, kad iš 
tikrųjų minėtas sumanymas 
vra rimtai svarstomas. *

P. Ketvirti* siunčia 
linkėjimų

Plačiai Bo stone žinomas 
Petras Ketvirtis jau 15 metų, 
kai gyvena Floridoj, bet jis 
Bostono lietuvių negali pa
miršti. Balandžio 12 d. jis 
baigė 84 m. amžiaus. Ta pro
ga jį aplankė sūnus Edmun
das Ketvirtis su savo sūnu
mi Lary. Petras Ketvirtis 
per juos siunčia savo bosto- 
niškiams draugams ir pažįs
tamiems nuoširdžius linkėji
mus.

K. Namaksienė moterų 

klubų konvencijoje

Amerikos Moterų Klubų 
Federacijos konvencija bus 
birželio 7-12 dienomis San 
Antonio mieste, Tex. Jame 
W. Roxbury moterų klubui 
atstovaus Kotryna Namak-. 
sienė.

LB Bostono rinkimų 
komisija

Bostono Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos rinkimų 
komisiją sudaro: pirm. A. 
Andriulionis, sekr. G. Mic
kevičienė. nariai J. Valiuko- 
nis, S. Rackevičius, A. Lilei
kis ir S. Augonis.

Bostono apygardos komi
sija yra šios sudėties: pirm. 
J. Stašaitis, S. Griežė-Jurge- 
levičius ir A. Keturakis.

Atomų laboratorijoje

ALIAS Bostono inžinie
riai savo susirinkimą š. m. 
gegužės 15 d. turėjo MIT ir 
Harvardo u-to atominėje la
boratorijoje, Cambridge, 
Mass.

Dr. R. J. Kriščiokaitis. E- 
lektronų poliarizacijos tyri
mų vedėjas, supažindino su

sirinkusius su aukštosios a- 
tominės energijos struktūra 
ir atominių dalelyčių — e- 
lektronų, protonų ir kitĄ tar
pusavio veiksniais.

Gale įdomios paskaitos, 
užtrukusios valandą laiko, 
dr. R. J. Kriščiokaitis pa
reiškė, kad atominės aukš
tos energijos fizikai atsklei
dė tik dalį sub-branduolinių 
paslapčių. Elektronų spindu
lių kinematinius veiksnius, 
kryptį ir jų koncentraciją 
kontroliuodami elektrinių 
magnetų laukais, jaunieji 
mokslininkai tyrinėja ir 
stengiasi surasti, kas gi už 
tos nežinomybės ribos? Tie 
darbai atliekami laboratori
jose, kurios yra išdėstytos 
Eektronų akceliatoriaus kai
mynystėje.

Pats Eelektronų akcelia- 
ratorius yra požemyje įreng
tas tunelis 240 pėdų diamet
ro su 48 milžiniškais elektro
magnetais. Visa tai inžinie

riai turėjo progos apžiūrėti 
mažomis po 10 žmonių gru
pėmis, kurias vedžiojo ir pa
aiškinimus davė pats dr. R. 
J. Kriščiokaitis ir jo asisten
tas.

Malonu buvo konstatuoti, 
kad akceliaratoriaus projek
tavimo ir statybos metu da
lyvavo skyriaus nariai inž. 
V. Izbickas ir inž. B. Gali
nis, o dabar skyriaus narys 
jaunas lietuvis mokslininkas 
dr. R. . Kriščiokaitis vado
vauja mokslinių tyrimų dar
bams ir jo laboratorijos du
ris puošia neiškraipyta lie
tuviška pavardė su šč. Pirmą 
kartą MIT ir Harvardo la
boratorijų istorijoje susirin
kusiems prelegentas aiškino 
mokslines tiesas švaria aukš
taitiška tarme.

Ddžiaugiames turėdami 
šį mokslininką ALIAS narių 
tarpe ir linkime jam sėk
mės jo tyrimuose.
s,. .'.fi« Skyriau* valdyba

COSMOS FARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury SU 

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 8*2868 

yra vienintele oiiciaū įstai
ga Worccstery, kun nuncu 
siuntiniu* tiesiog i* VVorces- 
terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdoma* sritis. Čia kal-

lietuvislcai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai sueina greitai ir 
tvarkingai.

Či» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje.

Telefonai: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

J P 8 D I N 1 S 
OP1OME i RISTAS

Valandos:niio o ,-a, 7-v+o ik: vai. vak
Trečiadieniais nepriimama

447 BKOADttAY 
Boston. .Mass

Vedėja B. Svikliens

TEL. AN 8-2124 i

įDr. Amelia E. Rodd\
(RUDOKIUTĖ) :

OPTOMETRISTt ;
Valandom: j

nuo 10 ryto iki 6 vakaro j 
Trečiadieniais—-uždara !

445 BROADWAY j
SOUTH BOSTON, MASS. :

**********************************
•********e*********************ae

Peter Maksvytis
Carmatsr A Beildsr
49 Chureh Street 

E. Milton, Mass.

Ketvirtis & C o.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai- Deiman tai

Atlieka rbni« 
to ir proiektavhno darbus U lau
ko ir viduje, gyvenamu namu ir 
biznio pastate. parai Jfi’i reika
lavimą. Saukit* visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

RIektros Prietaisai
gapentingai taisome laikrodžio, 

žiedus popūčiaiua

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649
*********************************

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

H The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 
esptes ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistinę.
Ssv. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

182 a W. Broedeay, Urp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6C20

Nno 9 rsL ryta iki 8 vai- v» išskvrus šventadienius ir

jooooooeoooc

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mas*. 02127

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

Skambinkite

268-46621

South Boston Savings Bank
ALFKED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 We*t Broadway, South Boston, Mas*. 02127 

Skambinkite 268-2500

už visus indelius 
moka

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

Bankas veikia 10.S-1 uosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nno Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigaitis. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

viri $173,000,000

išsinuomokite
naują, saugų, švarų, modemišką ir geriausią 

T E X A C O alyvos

Texaco sprausminė* liepsnos sustiprintoją

00
N u o m

$7

• ‘ik^O per menesi

%
Paragink savo pažįstamus

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

*1 metams' $6.00.

; Dažau ir Taisau j
► Namus ii lauko ir viduj*. <
I mpaau popierius u* taisau* 
grasau, ką pataisyti reiki*.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
22V Savin Hill Ava

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mas*. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcaateria aku
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių ii kitų kraštų visai is- 
mom& kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, * giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. 8chyrinaki

TsL CO 5-5854

Elood Sąuare. 
Uardware Vo.

SivoaoSee N. J. ALBINA
sm EAST BROAUSAl 
SOUTH BOSTON, MAS*.* 
1ELEFONA8 AN S-41SS 

Soajamia Moore Dažai

gavome mažą kieki
SIENINIŲ KASDIEN AT
PLĖŠIAMŲ LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 
TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS dovanas 

siunčia beterpaikai 
18 BOSTONO | LIETUVĄ

Pristatymam greitas ir 
garantvotai 

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

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

susitarimą telefonu.
331 W. Broadvray 

So. Boston, Mas*. 02127 
TeL 2684068

SUTAUPYSITE 

IKI 4 2 %
KURO

Fuel Chief

FORTŪNA FUEL Co.
487 Wa*hington Street 
Dorchester, Mas*. 02124 
24 valandų patarnavimas

GE 6 1204

Naudingiausia skelbtis Keleivyje!

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

Kreiptis

BRONIS KONTRIM 
598 Brosdeay 

Se. Boston, Mass. 92127 
TsL AN 8-1761

A. J. N AM AUSY
Renį Estete A Insorana 

321 County Club Rd- 
Nevrtaa Centre, Mass. 92159’

TeL 332-2348

^o#ooooeo#eooo*oo****************************************************

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-AUsatie Travel Sssvtoa C i a visą 
lėktuvų bilietai (air tiekėte} 4 i r a i o m i 
belaukiant — be jokie papildome 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo vabaaos: Kasdien

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

380 W. Broadvray 
So. Boston, Mas*. 02127

Telefonas: 2684764
Visų skyrių vedėja Aldam Adomonis

ewe—ee——e


