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Prez. Hunus kalbėję apie 
Kambodijos žygio laimėjimus

Atimta ii komunistų daug karo medžiagos ir maisto. 
Pagerintas Pietų Vietnamo fronto saugumas. Būsiu gali
ma grąžinki namo numatytų amerikiečių karių skaičių.

Praeitą trečiadienį prezi
dentas Nixonas televizijoje 
pasakytoje kalboje nušvietė 
iki šiol pasiektus Kambodi
jos žygio laimėjimus.

Prezidentas pabrėžė, kad 
Kambodijos žygis visais po
žiūriais buvęs labai sėkmin
gas. Jis pareikalavęs žymiai 
mažiau karių aukų. negu ga
lima buvo laukti, padaryta 
priešui didžiulių nuostolių, 
atimti dideli kiekiai įvairios 
karo medžiagos ir ryžių, ku
rie buvo skirti priešo kariuo
menės ir partizanų maitini
mui, ir sunaikinti jo vado
vybės centrai. Prezidentas 
išskaičiavo ir smulkiau lai
mėtą karo grobį ir priešo 
nuostolius.

Pagal tą pranešimą, iš ko
munistų Kambodijoje buvo 
atimta 15,251 šauvuvas ir 
2.114 kulkosvaidžių, mino
svaidžių ir panašių pabūklų. 
Ten buvo sunaikinti 8,296 
bunkeriai, paimta 3,267,952 
kulkosvaidžių šoviniai, apie 
7 milionai šautuvų šovinių. 
34,813 granatų. 3,961 mini), 
132,694 priešlėktuvinių svie
dinių, 48,320 raketinių mi
nų. Be to, 11 milionų svarų 
ryžių, 359 sunkvežimiai ir 
gausybė kitos medžiagos. Ji 
dabar pritiks Pietų Vietna
mo ar Kambodijos antiko
munistinei armijai apgink 
luoti. Kambodijos žygyje 
žuvo 9,145 komunistų kariai 
ir 1.916 paimta į nelaisvę.

Taigi, šiame žygyje buvo 
laimėta tiek, kiek per visus 
praėjusius 1969 metus.

Prezidentas savo kalboje 
pakartotinai patvirtino, kad 
dabar būsią galima numaty
tu laįįęu grąžinti daug ame
rikiečių karių namo, nes pų 
šio žygio padidėjęs : 
Vietnamo saugumas.

Nors prezidentas įrodinė
jo. kad jo dėtos į šį žygį vil
tys pasiteisino, bet jo politi
kos priešininkai dar vistiek 
nenurimo. Jie aiškina, kad 
dar vistiek nėra garantijos, 
kad, amerikiečiams iš Kam
bodijos pasitraukus, ten vėl 
negrįš komunistai, ir gal rei
kės vėl ruošti ten antrą žygį, 
o po jo ir trečią, nes pačios 
Kambodijos armija yra per- 
silpna atsispirti komunistų 
spaudimui.

Bet atrodo, kad pastaruo
ju laiku vyksta ir atitinka
mas politinis procesas, kurio 
pasėkoje formuojasi Pietų 
Vietnamo, Kambodijos. Tai
lando ir Laoso bendras fron
tas prieš šiaurės Vietnamo 
komunistus. Jei toks frontas 
susiformuos, tai Vietnamo 
karas virs pačių azijatų ka
ru prieš komunistų veržimą
si. Žinoma, jis tegalės vykti 
irgi tik su amerikiečių kari
nės medžiagos ar specialistų 
pagalba.

Lietuuaie mirė 

žura. A. Bružas
Gegužės 28 d. Klaipėdoj 

mirė 77 m. amžiaus žurnalis
tas Antanas Bružas, kuris 
nepriklausomoj Lietuvoj re
dagavo Ūkininkų Patarėją, 
Mūsų Rytojų ir sugebėjo jų 
prenumeratą pakelti tiek, 
kiek nė vienas lietuvių laik
raštis nebuvo turėjęs.

Saitas Švedijos
premjero priėmimas

l JAV atvyko Švedijos 
ministras pirm. Palme gau
ti garbės daktaro laipsnio 
toje aukšt. mokykloje, ku
rioje jis kadaise studijavo. 
Washingtone jis buvo priim
tas gana-šaltai, nes Švedija 
yra priešinga JAV Vietna
mo politikai ir duoda prie
globstį JAV kariuomenės 
pabėgėliams. New Yorko 
uosto krovėjai, protestuoda
mi prieš Palmę, atsisakė iš
krauti iš Švedijos atsiųstus 
automobilius. Kiti sutrukdė 
jo kalbą universitete.

Šveicarija nenori
svetimų darbininkų

Šveicarijoje bAvo vykdo
mas gyventojų apklausinė
jimas. ar uždrausti dirbti a- 
pie trečdaliui iš užsienio at
vykstančių darbininkų (jų 
viso labo yra milionas). Tik 
maža persvara nutarta pa
siūlymą atmesti, tai yra — 
užsienio darbininkų skai-' 
čįąųs nemažinti.
. Šveicarijoj vis trūksta 
vietinės darbo jėgos, tad įsi
leidžiama darbininkų iš ki
tur.

Gavo ne $100 mil.,
bet kalėjimo

Sunkvežimių vairuotojas 
Barkley sumanė lengvai už
sidirbti milionus dolerių. Jis, 
ginklu grasindamas, užval
dė keleivinį lėktuvą su 58 
asmenimis ir pareikalavo 
$100 milionų, arba, esą, jis 
susprogdinsiąs tą lėktuvą. 
TWA bendrovė davė $100, 
000. o kitus pažadėjo sumo
kėti sustojimo vietoj Wa- 
shingtone.. Bet tenai tasai 
paukštelis gavo ne pinigus, 
o grandines ant rankų, pate
kęs į FBI rankas.

Lietuvos žmonės jaa trisdešimt mėty šitaip neša sovietinį jungą, dar verčiami garbinti pavergėjus

Naujas sveikatos
ministras

Prezidentas ligšiolinį svei-1 
katos, švietimo ir socialinės 
apsaugos ministrą Finchą 
atleido iš tų pareigų ir pa
skyrė savo patarėju, o Fin
elio vieton paskyrė užsienio 
reikalų ministro pavaduoto
ją Eiliotą Richardsoną, ku
ris yra buvęs Massachusetts 
vicegubematorium, genera
liniu prokuroru ir palaikė 
artimus ryšius su Bostono 
lietuviais.

Policija ”sergd 
ir Švedijoje

Neseniai New Yorke vie 
nu metu buvo "susirgę“ be
veik visi policininkai. Praei
tą sekmadienį taip atsitiko 
ir Švedijos sostinėje bei ke
liuose kituose miestuose. Ir j 
ten policininkai, nepaten- j 
kinti gaunamu atlyginimu, 
ėmė ir "susirgo“.

Ta liga ypač pasinaudojo 
įvairūs chuliganai ir vagys, 
kaip tai daro ir jų "broliai“ 
Amerikoje.

IFa/Zace laimėjo 
rinkimus

Aršus negrų priešas, kan-

Bedarbių skaičių* pakilo 
iki 5% visų dirbančių. Tiek 
bedarbių seniai

'oooooonomooonomoooooomoomoo

Isradis Amerikai skanina 
galvi

Artimuosiuose Rytuose karo veiksmai stiprėja. Duo
ti ar neduoti Izraeliui naujų karo lėktuvų? ' svietai baido 
amerikiečius ir žydu* žodžiai* ir veiksmai*.

Izraelio ir arabų valstybių sys ir nuo sovietų griežtes- 
kivirčai ne tik nemažėja, ne nės ar švelnesnės laikysenos.

Ji dažnai nulemia ir JAV

Panaikinus garsųjį Alcatrazo kalėjimą San Francisco 

įlankoje, indėnų Sioux gentis pareiškė, kad visa ta sala 

jai priklauso. Čia matome tos genties vadą ir greta ant 

avikailio surašytą proklamaciją. O JAV administracija 

sako, kad ta sala bns paversta viešu parku.

Daug žmonių žuvo
žemei sudrebėjus

Peru valstybėje (P. Ame
rikoje) buvo labai smarkus 
žemės drebėjimas. Žuvusių 
skaičius siekia kelias dešim-

didatavęs į JAV preziden- Vs lukštenau žmonių. Nuo 
te George Wa!Iace pirmi- zeme« drebėjimo sugriuvus 
niuose rinkimuose demokra- P^tatams ir sūnys keliams, 
tų kandidato į Alabamos gu-i kabose daug zonių
bematorius išėjo laimėtoju.! ZJUVO ',ar lr n“° lr **- 
Tai įspėjimas Nizonui pieti-i į°’.nes"«K?l.,.ma buv0 
nių valstijų atžvilgiu laikytis ,iai sutemti J1®1”8 pagalbą.
labiau konservatyvios poli- ? -rrf-rr-fr-r-......-rff,STtrnrr m
tikos, ypač mokyklų segre-i
gavimo reikale. I Sovietai labai norėjo, kad

i Fordas pastatytų jiem sunk- 
tinturrtinrrritttirtirrrrrtir vežimių fabriką, kuri* t** 

: mintų per metu* 150,000 ko-
Dabar aiškėja, kad apie kiu automobilių, bet Fordas

JAV kariuomenė* įžygiavi- J atsisakė. Dabar sovietai ra
mų į Kambodi ją komunistai gina Prancūziją tokį fabri- 
žinojo jau bent prieš vieną ką pastatyti netoli Uralo 
parą, todėl suspėjo pasi- kalnų. Prancūzai gal ir su
traukti ir daug ką išsivežti. . sigundy* tokiu "bizniu“. 
NMMOMMNOMOOOMMMMMOO* I

Po dviejų pasitarimų su Rytų 
Vokietijos užsienių reikalų mi
nistru Stapb paaiškėjo, kad kai
kuriais klausimais mūsų skir
tumai yra didesni, negu aš ma
niau, — pasakė Vakarų Vokieti
jos kancleris VVilįv Brandtas. 
Bet jis yra pasiryžęs ir toliau 
tartis, kad galėtų pasiekti nor
malesnių santykių su Rytų Vo
kietija.

tik neartėjama nė žingsio į 
taiką, bet nesusipratimai 
diena iš dienos didėja, susi
rėmimai virsta plataus mas
to karo veiksmais, kuriuose 
dalyvauja sunkieji ginklai 
ir aviacija. Visa tai didina 
ir didžiųjų valstybių nerimą.

Pastaruoju metu užsienio 
reikalų sekretorius Wil- 
Mat. sovietai arabus ne tik 
geriau apginklavo, bet jau 
ir patys kartais tiesioginiai 
dalyvauja aviacijos žygiuos 
prieš Izraelį. Be to, jie Suezo 
kanalo artumoje pristatė sa
vo priešlėktuvinių ir kitų rū
šių raketų, kurios vis daž
niau pasiekia ne tik izraeli
tų lėktuvus, bet ir karinius 
bunkerius ir net gyvenvie
tes. Gerokai sustiprėjo ir a- 
rabų partizanų ar šiaip smo
giamųjų dalinių puolimai. 
Dėl to dabar žydų aviacija 
veikia kone dieną ir naktį, 
daužydama arabų raketų 
lizdus, o žemės daliniai vis 
dažniau rengia baudžiamą
sias ekspedicijas į arabų te
ritoriją. Deja, tai Izraeliui 
pavojaus nemažina.

Svarbiausia, žydams rei
kia moderniausių lėktuvų, 
kurių tegali duoti tik Ameri
ka. Jų jau seniai jie prašo, 
žydų kilmės ir kiti senato
riai tą prašymą remia, bet 
JAV vyriausybė laikosi at
sargiai ir delsia. Delsiama 
šios rūšies parama Izraeliui 
dėl to, kad sovietai grasina 
dar stipriau remti arabus ir 
gal būt net tiesioginiai daly
vauti kokių nors "savano
rių“ pavidale arabų pusėjo. 
O to Washingtonas nenorį.

Pastaruoju metų krašte 
apsaugos sekretdHtis ‘' Wil- 
liam P. Rogers pareiškė op
timistinę mintį, kad, esą, tri
jų savaičių bėgyje Artimuo
siuose Rytuose galį atsirasti 
naujų galimybių taikai grą
žinti. Atrodo, kad turima 
galvoje kokie nors sėkmin- 
gesni pasitarimai su sovie
tais ar didesnės žydų nuolai
dos arabams. Pagal sekreto
rių. artimu laiku bus išspręs
tas ir Izraeliui lėktuvų davi
mo klausimas, nors tikslios 
datos ir ar tikrai duos nepa
sakė.

Izraelis laukia tos para
mos jau seniai, jo šalininkai 
čia kelia didelį triukšmą, ir 
tas klausimas skaudina JAV 
vyriausybės galvą, nes klai
dingas apsisprendimas gali 
laukiamą taiką tik nutolinti 
ir karą dar paaštrinti. Bet 
atrodo, kad jau lyg ir labiau 
linkstama Izraelio prašymo 
išklausyti, kaip ir daugeliu 
kitų atvejų žydų reikalą A- 
merika vis stipriai paremda
vo. Žinoma, daug priklau-

po’itinius ar ’ur.nius veiks-

Buvąu Arzentinoa prezidentas 
Pedro Aramburu, kurį pagrobė 
Perono šalininkai. Spėjama, kai 
jin jau yra nužudytas.

Dėlios lėktuvą linijos lėktuvo 
pMerkautoja Judith Wbminger 
pasakoja laikraštininkams, kaip 
moteris su mažu vaiko, bet di- 
deliu revolveriu privertė lėktu
vą iš Atlantos skristi į Kubą. 
Greta jos lėktuvo vairuotojas. 
Graiką milionierius Aristotle

Dėl Romon advokatą streiko 
Raffaele Miniehiello byla nukeL 
ta į birželio 23 d. Jis teisiamas 
dėl to. kad smurtu privertė lėk
tuvą skristi iš Kalifornijos į Ro
mą. Greta jo advokatas Giusep- 
pe Sotgui.
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Lietuvos okupacijai 30 metų Pasaulis aplink mus Kas kitur rašoma
Yra dalykų, kurių žmogus niekada nepamiršta. Yra 

įvykių, kurių ir visa tauta niekados nepamirš. Toks skau
džiai įsirėžęs lietuvių tautai faktas yra prieš 30 metų So
vietų Sąjungos įvykdyta Lietuvos okupacija.

Europai dvidešimtojo amžiaus pradžia yra būdinga 
ne tik didelėmis revoliucijomis, bet ir diktatūromis, kurios 
paplito kaip grybai po lietaus. Leninas, jo įpėdinis Stali
nas, Mussolinis, Hitleris, Franco — tai vis didieji tada iš
kilę diktatoriai, o mažesniųjų nėra ko nė minėti. Sovietų 
Sąjungos diktatoriai Leninas, jam mirus. Stalinas ir Vo
kietijos Hitleris buvo patys galingiausi, ir jų planai — 
akiplėšiškiausi. Jie galvojo ir kaip greičiausiu keliu už
valdyti Europą, ir kaip geriausiu būdu paskersti savo prie
šą — ne tik demokratiją, bet ir kitą diktatorių.

Hitleris sugebėjo greičiau už kitus savo kraštą milita- 
riškai sustiprinti. Jis jau 1938 m. pavasarį užpuolė Aust
riją, o tų pačių metų rudenį atėmė iš Čekoslovakijos Su
detų kraštą. 1939 m. kovo 22 d. jis įsiveržė į Klaipėdos 
kraštą. Toliau pagal planą turėjo sekti Lenkija, Prancū
zija ir kiti kraštai. Tam žygiui pradėti Hitleris norėjo už
sitikrinti saugų rytų užnugarį. Jis pradėjo derybas su Sta
linu. Tuo tarpu Stalinas, ieškodamas apsaugos pneš au
gančią Vokietijos grėsmę, jau vedė derybas su anglais 
ir prancūzais, bet negalėjo susitarti, nes vakariečiai nesu
tiko išduoti Maskvos agresijai Lenkijos ir Pabaltijo vals
tybių, kurių Stalinas neva saugumo sumetimais reikalavo. 
Pagaliau po šitų dvigubų pirkliškų derybų 1939 m. rug
piūčio 23 d. Vokietija ir Sovietų Sąjunga pasirašė nepuoli
mo sutartį ir slaptu protokolu prie tos sutarties susitarė, 
kaip pasielgti su Lenkija ir Pabaltijo valstybėmis.

LAISVE ANDREJUI 
AMALRIKUK

džiųi, buvo areštuoti tuojau,! KAS DAUGIAU BUO? 
kai tik paatfbėjo. kad jie,

Į prisidengę slapyvardtiaM.
šitokiu šūkiu baigiamas spaU8dino ,BVO darbuB 

atsisukamas kuri su ™^ dieniuose. Amalrikas, ką tik 

surašė sovietinės valdžios *
uz-

užsienių lei-

Sovietinės Lietuvos kultū
ros ministras L. šepetys 
"Komunisto“ nr. 4 rašo:

"Jie (užsienio lietuviai, 
Kel. red.) organiškai bijo

,gai ir jos kūrėjų talentui 
reprezentuoti, o ne komunis
tinio mesionizmo reikalui.

Mes žinome, kad dėl tos 
užsienio lietuvių kūrybinio 
žodžio ar nesutinkančios su
komunistiniu Koranu min-

politika nepatenkintųjų gru-| bet va“ >
ir na?mntP Snv Saiune^os ,7: _ ’rn viską — i n tri minia smpi- J jopė ir pasiuntė Sov. Sąjungos ’TTĮro viską — intriguoja, šmei-,.. , ... .. . ... -įiaįybei ir Jungtini " kad

gus, tai sovietinėmis sąlygo-Tautoms.
Amalrikas dar tik nese

niai areštuotas. Jis, matyt,
mis jis pasirodė ir nemažas 
akiplėša, nes pradėjo viešai1bus dar viena sovietinio re-1 sakyti, kuo Ikšiolinės vai 

žimo auka. nes galės būtijdžios skiriasi nuo dabarti- 
nuteistas iki septynerių me
tų, arba laikomas ilgiau be 
jokio teismo kalėjime, kad 
ten palūžtų jo sveikata ir jis 
gal mirtų, arba paskelbtas 
bepročiu, kas dabar vos daž
niau praktikuojama Sov. Są
jungoje su tokiais labiau pa
sireiškiančiais režimo prie
šais.

nės. Stalinas, girdi, būtų 
mane sušaudęs, Kiti kišdavo 
į kalėjimus. Glitą dabarti
nė dar ir vagia iš žmogaus, 
kas jo uždirbta.

Nieko;. net ir po tokios 
kritikos. Amalrikas vaikščio
jo laisvai Dėl to gal ir ne
reikia stebėtis, kad sovieti-

Nors Amalrikui tik 32 me-’valdžios priešai pradėjo 
tai amžiaus, bet jau turi jisj^PP“ įtarinėti jį slaptosios 
ir kalėjimo patyrimo. 1965 P^J1CU°® bendradarbiu ir 

jis buvo areštuotas, nu- 1 leskoti, kuo tolų įtarinėjimąm
teistas ir išgabentas į Sibi 
rą, kur išbuvo prie karvių 
ganymo ir priežiūros pus
antrų metų. Bet jis buvo 
toks drąsus, kad sugrįžęs ė- 
mė ir parašė knygą, pava
dintą "Nenorima kelionė į 
Sibirą“. Taip. toje knygoje 
jis aprašė savo ištrėmimą

Pagal tų protokolų Lietuva buvo palikta Vokietijos!n^alėj^baU 

"įtakos sferoje“, bet tų pačių metų rugsėjo 28 d. buvo pa-; gov. Sąjungoje išspausdin- 
sirašytas kitas protokolas, pagal kurį Lietuva buvo ati-' ta, dėl to ji buvo išgabenta 
duoto Sovietų Sąjungai.. i i užsienius ir dabar plinta į-

; vairiomis kalbomis.
Taigi, kaip matome, Hitleris su Stalinu slapta susi-. Užsienyje atsidūrė ir ki- 

tarė dėl Lietuvos ir jos kaimynų likimo ir tas valstybes ta jo knyga, pagarsinto bent 
pasidalino, lyg kokie plėšikai savo grobį. Tai atlikus. Hit- • nuotrupomis ir mūsų spau- 
leris rugsėjo 1 d. užpuolė Lenkiją, rugsėjo 3 d. Prancūzija doje: "Ar išsilaikys Sovie- 
ir Anglija paskelbė Vokietijai karą, ir taip prasidėjo Ant- JįĮ Sąjunga iki 1984 metų
rasis pasaulinis karas.

sų daina, knyga, paveikslas: P™tis: k!ek jis. 8?1!; kad J?
’ J r baime Lietuvoje butų maži

nama, kad Vakaruose su-ten,neplistų svetur, ypač 
kur jie gyvena“.

Čia ministras bus gerokai' kurti lietuvių kūriniai galė
tų pasiekti lietuvą taip, kaip 
Lietuvos kūriniai dabar lais-

kiui pareiškė: "Europos dar
bo klasė sąžinės. susirinki
mų, žodžio ir spaudos lais
ves laikė ne ’ buržuazijos 
prietarais’ (kaip Leninas 
skelbė), bet būtinomis pa
žangai priemonėmis, kurias 
žmonija iškovojo sunkiomis, 
bet našiomis kovomis. Tik 
bolševikai, kūrie'šitų laisvių 
nepripažįsta ir kitų žmonių 
draugėje jų vartoti nepra
moko, gali jas vadinti 'bur
žuaziniais prietarais’.“

Korolenko pastaba tiktų 
;r mūsų "naujajai kairei“, 
kuri minimų laisvių taip pat 
nelaiko pagarboje.

sąmoningai ar nesąmonin
gai suklydęs. Užsienio lietu- . T ATT » V •
viai gauna ir turi nemažai paaetaa JAV. Ang poje 
dabar Lietuvoje išleistos Į ‘5 kltur gyvenančius lietu 
dailiosios ar rimtos moksli- j'1US*
nės literatūros, jos visiškai;
nebijo, ir ją nesislapstydami p»» rrv,c apip i fnina 
skaito. Jie tik visiškai nesi-•PALECK,S APIE LEN1N4 

domi skirta propagandai Į SENIAU IR DABAR , 
"religinio komunizmo lite-,
ratūra“, kurią nenorom ima H Maskvos malonės buvęs 

į rankas ir Lietuvos skaity-' Lietuvos "prezidentas“, 

tojas. į dabar Sovietų S-gos Tauty-

Gi Lietuvoje, kaip viešai bių Taiybos pirmininkas 
žinoma, užsienio rašytojų Justas Paleckis 1927 m. sau
• a • 4. • • >•! • V • Jliteratūros tai jau tikrai bi- šio 15 d. jo paties redaguo- 
joma. Ten neįsileidžiamas jamame "Naujame Žody“ 

; • tjoks lietuvių žodis, jeigu jis šitaip rašė:
to ir sis ’r t“ ** f Jpf’Tėra pasakytas taip, kaip "Leninas tai ryškiausias 
kad jis gali būti kaltas. Pa- .___ 2727. {2,... i s loilm of •y i’il/Tnii

paremti. Įtarinėjimai visada 
padidina žmogaus akis, dėl

B B B

Bet ir dalykų žinovams 
sunku ateitį nuspėti. Tai pa
stebi amerikietis istorikas 
prof. Billingtonas. kalbėda
mas viename žurnale apie 
Rytų Europą. Jis sako: "Ži
novai Vakaruose, galima sa
kyti, nenumatė, kad Sovie
tijoj įvyks atoslūgis, kad 
Vengrijoj bus 1956 metų su
kilimas, kad Kinija susipyks 
su Sovietiją ir kad joje įvyks 
kultūrinė revoliucija’. Žino

vai nenumatė Rumunijos at
šalimo nuo Maskvos ar įvy
kių Čekoslovakijoje. Ateitį 
Rytų Europai spėti sunkina

spintose nėjusiais naru smūgiais ir litjkosi daiykug) negu j pa
ir prieinamas tik patikimie- vokiečių generalinio stabo grindines gyvenimo sroves, 
siems. parama, ir Rusijos vidaus i

Užsienio lietuviai nebijo netvarka komunistinės idė-j 
277”” ir iš Lietuvos ataidinčios jos vardan paskelbdamas
kiuose režimą J^tlk™Jaa.- dainos ar kito meno kūrinio, proletriato diktatūrą, kurios 

visa Ui čia pateikiama priešakyje stojo ir visų laikų
Lietuvos kultūrinei pažan- išbuvo jis pats. Valdžių ga- pareižkimų, nedalyvavo pro- ves. Leninas ją įtvirtin0 djk.

testo demonstracijom. Jeigu . tatoriaus paprastu būdu —-
jis kų pasiražj^ayo, tm tik — ————— . kruv;nu teroru, kurio auko-
savo parašytuosius darbus.

oficialūs pareigūnai visiškai 
kitu stilium puolė. Bet. va. 

! ir jis puolė. Kitas dalykas— 
Amalrikas nedalyvavo jo- Prof. Billingtonas toliau 

pasakoja: "Sovietijos viršū
nės. gali būti, samprotauja, 
kad Sovietijai gresia du 
frontai: ideologiniai bruz
danti Kinija (kuri. savo ke
liu, bijo Sovietijos sausže- 
mio frontų ir Amerikos iš 
jūrų) ir ekonominiai atkutu- 
si Vakarų Europa, šios dvi

Tiems patiems metams sa- 
į vo metu paskyrė didelę kny-

Rugsėjo vidury ir Sov. Sąjunga įsiveržė į Lenkiją. To f.Į Jo “tedūla
mėnesio gale Lenkija kapituliavo, ir Hitleris su Stalinu t(įįia pad‘ėtis, kai viską Vili
ją pasidalino. Vilnių užėmė sovietų kariuomenė, nes Lie- baisiu teroru viską i 
tuva kare laikėsi neutraliteto ”MUio5ir/KT»<racie“ stalica .—.• •—---- j.

ma-
’Mielaširdingasis“ Stalinas tantis ir viską žinantis didy- 

spalio 9 d. Vilnių perleido Lietuvai, bet greitai pareika- sis brolis, apvaldęs tobulą

Tiesa,* žinomas vienas atsi- prasideda įtarinėjimai. Dėl m.ls ZUv0 begale rusų zmo-
tikimas iš 196$ m., kai jis to saugumas galėjo ir nesku- nių, daugiausia inteligentų. ~ ------
su žmona vaikščiojo palei beti jo areštuoti, kol Amai- Leninas pats mirė, bet jo j- žemės rutulio sritys
britu ambasadą Maskvoje, riko veikla pagaliau galuti- turi ir milionus žmoni^ ir
nešiodamiesi plakatus su ši- nai »sėmė šių režimo saugo- 1 a te^eJ"aJopra-
tokiu įrašu: "Gowonas žudo tojų kantrybę. nužymėtais to-
vaikus. Wilsonai, nepadėk Ar Amalrikas bus paleis- Kai* • Po
Govvonui“. Gen. Govonas, tas, ar pribaigtas kalėjime,! ° J^ai mu metų Perga es
kaip žinome, valdo Nigeri- ar atitinkamų komisijų pa-
•_ ,___•__ •_ 1—1____ »•_ 1____ rdaaia navarctnc Kanrnpi'n : t3> llgaS to DU tie S JUStO Pa-ją, kuri vedė ir laimėjo karą rašais paverstas bepročiu, ' fa®^as to paties
__ • * 1^14.^------------ar iaaimtac vol i QiKiro Vor. I6CK104 prieš kito generolo ’ valia ar išsiųstas vėl į Sibirą kar-, iec*Į? enerastis "Leninui ir 

t-i ų.^ viu nrižiūrėti- ar nasodintas Partijai , kuris šitaip prade-lavo pasirašyti "saviarpinės pagalbos“ sutartį, pagal kurią technologiją. Amalrikas sa-j nuo to krašto atskirtąją da- vių prižiūrėti, ar pasodintas partljai
Lietuvoje leista įsikurti raudonosios armijos bazėms. Ta- 1 vo darbe nesinaudojo Orwe-. k pavadinto Biafra. į kokią nors Potmą, gal tai cla™as.: .. ,. .... ,

-------- - „z, -- ------j------- I Ka K. 4----- : ,ir neesminis dalykas. Esmė, . Kaip liaudies milijardųda Lietuvon atėjo 20,000 raudonarmiečių lio fantazija — jis darosi iš
vadas iš Sov. Sąjungos vi-

Bet Stalinui to buvo maža. Jam rūpėjo visiškai oku-1 daus ir užsienių politikos, iš

turi ir milionus 
didelį savimi pasitikėjimą“.

Padėtį Rytų Europoje, sa
ko. geriau suprastumėm, at
kreipdami dėmesį į du daly
ku : kas valdo ir kokios sro
vės gyvenimą veikia. Čeko
slovakijos sambrūzdžio prie
žastis, pavyzdžiui, atrodo 
buvo tautinės savigarbos at
gijimas, noras įvykdyti eko
nomijoje sveikų reformų ir 
ieškojimas kilnesnių gyve
nimo idealų. Kitois žodžiais, 
čekoslovakai panoro būti 
sau žmonės, sugebantys ge
riau gamintis ekonominių 
turtų ir gyvenime siekiantys 
aukštesnių principų. Tautinė 
savigarba, nacionalizmas 
yra mažąsias tautas žadi
nanti jėga sukilti prieš jų 
kraštuose svetimųjų vykdo
mą kolonializmo politiką ir 
vietinių gyventojų laikymą 
antros klasės piliečiais.

Todėl čekoslovakai "ko
munistai“ iš numirusių did
vyriu kelia *buržujų‘ Masa- 
ryką, o lenkai lietuvį’ Pil
sudskį.

žvilgsniai saulėj susitinka— 
Ties Kremliumi žmonijos 
taurios mintys susirinko. Ge-

dabar, kai jis jau areštuo- i žinios apie tą pareiškimą su' gausios viltys telkiasi ką ug- 
1 r i- (jė visos kartos, v įsomis že

mės kalbomis nūn skamba 
vienas vardas — Tai liaudis, 
LENINĄ pagerbdama, jam 
taria ačiū, Kad Spaly jis su 
Partija pasuko žemės ašį.

Ir baigiama: ’
"Prie lopšio Partijos di

dysis Leninas stovėjo, Su jo 
vardu socializmą liaudis mūs 
laimėjo, Su jo vardu užtik
rinta jos ateitis šaunioji, Ir 
Lenino garbė švytės kaip 
saulė amžinoji“.

Toks atokumas nuo visa; tikėtume, yra tai, kad suė 
ko ir darė kitų kovotojų a-'mimas jau nuskambėjo per

puoti Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes, kad iš čia, atė- ! šm®niy» ypač pavergtuose; kyse Amalriką įtartiną. Bet;pasaulį, o dabar jau sklinda

/

jus tinkamam momentui, galėtų pulti Vokietiją, kai ši nu
silpę kariaudama Vakaruose.

Sovietai atvirai veikti dar varžėsi, todėl ėmėsi viso
kių provokacinių žygių. Stalinas apkaltino Lietuvos vy
riausybę dėl raudonarmiečių grobimų, kitaip tarus, dėl 
Savitarpinės pagalbos sutarties nesilaikymo. Prasidėjo 
pasitarimai Maskvoje. Lietuvos atstovai kaip ant delno 
įrodė sovietų kaltinimų neteisingumą, bet tai nieko negel
bėjo, nes Stalinas jau buvo nuspręndęs Lietuvą (ir visą 
Pabaltijį) užimti.

1939 m. birželio 14 d. 23 vai. Sovietų Sąjunga įteikė 
Lietuvai ultimatumą, kuriame iki birželio 15 d. 10 vai. 
ryto buvo reikalaujama įvykdyti tokius veiksmus:

1. Tuoj atiduoti teismui vidaus reikalų ministrą Sku
čą ir valstybės saugumo departamento direktorių Povilai
tį, kaip tiesioginius kaltininkus provokacinių veiksmų 
prieš sovietų įgulą Lietuvoje.

2. Tuoj sudaryti tokią vyriausybę, kuri sugebėtų ir 
būtų pasiryžusi laiduoti garbingą Sovietų S-gos ir Lietu
vos savitarpinės pagalbos sutarties įgyvendinimą, ir ryž
tingai sutramdyti sutarties priešus.

3. Tuoj laiduoti laisvą praleidimą į Lietuvos teritoriją 
sovietų kariuomenės dalinių jiems išsiskirstyti svarbiau
siuose Lietuvos centruose tokio kiekio, kurio pakaktų, kad 
būtų laiduotas Sovietų S-gos ir Lietuvos savitarpinės pa
galbos sutarties vykdymas ir užkirsti povokaciniai veiks
mai, nukreipti prieš sovietų įgulą Lietuvoje.

Kadangi Stalinas buvo aiškiai pasiryžęs Lietuvą oku
puoti, tai, ultimatumą priėmus ar atmetus, rezultatas būtų 
buvęs tąs ptts — Lietuva būtų sovietų užimta. Lietuvos 
vyriausybė ultimatumą priėmė, prezidentas A. Smetona 
pasitraukė { Vokietiją, birželio 15 d. 15 vaL į Lietuvą

kraštuose, nepasitenkinimo, 
iš Sov. Sąjungos santykių 
su Kinija ir pranašauja ga- rimai. Gali būti, krfd tasai 

Amalriko atokumas buvo 
Tvirtinama, kad už savo parankus ir sovietiniam šau

tuos "nusikaltimus“ Amai-į gurnui bent iki tam tikro 
rikas jau porą metų laukė, laiko, nes juk patogu, kai 
kada jis bus areštuotas. Da- tarp vieną ir tą patį tikslą 
nielis ir Siniavskis, pavyz- turinčių grupių jr asmenų

pradėjo plūsti nauji raudonarmiečių daliniai, buvo suda
ryta vyriausybė iš asmenų, kuriuos nurodė iš Maskvos at
siųstas sovietų užsienio reikalų ministro pavaduotojas De
kanozovas. Vėliau viskas jau greitai buvo vykdoma pagal 
iš anksto Maskvoje sugalvotą planą, ir— liepos 14 d. 
Lietuva jau buvo paskelbto 14-ja sovietine respublika, 
jai uždėtos sovietinis jungas, kurį mūsų tauta ir šiandien 
tebeneša.

tas, turbūt, išsisklaidys įto- • septynių asmenų parašais 
Garsas apie tokius dalykus, 
tiesa, eina ne per Sov. Są
jungą, bet nuotrupos vistiek 
ir ten susiranda pavėsį. Bet 
gerai, kad ir užsieniuose 
sklinda žinios, ką tie pasiry- 
žusieji daro. Sov. Sąjunga 
šiandien nebėra nepažei
džiama. kaip Stalino laikais, 
kai ji buvo visiškai atsitvė
rusi nuo išorinio pasaulio. 
Dabar žinios eina kiaurai, 
lyg pro sietą, štai Britanijo
je visi laikraščiai rašė apie 
Amalriko suėmimą, dabar 
vėl apie tą septynių protes
tą. Britanija, žinoma, turi 
savų reikalų, dėl ko kyla 
ginčai ir išsiskiria nuo
monės. Kai kairieji rodo pa
sitenkinimą, kad vyritausy- 
bė pasiūlė atsisakyti kviesti 
Pietų Afrikos kriketininkus 
ir kad tai buvo padaryta, 
tai dešinieji primena dėl tų 
kriketininkų kvietimų triukš
mą keliantiems, kur jie ga
lėtų parodyti savo energiją: 
demonstruoti dėl Amalriko 
suėmimo. Sako. tie demonst
rantai laimėjo, o dabar nori 
pradėti akciją prieš tos bri
tų bendroves, kurios apie

X. i .. I .

Taigi jau tik iš šios trumpos apžvalgos matyti, kad 
Lietuva buvo prievartos jėga užimta ir įjungto į Sovietų 
Sąjungą, kad yra grynas melas, kad ir šiandien komunistų 
tebe3kleidžiamas, kad esą Lietuva savanoriškai atsisakiu
si savo nepriklausomybės ir laisva valia įsijungusi į So
vietų S-gą. ir kad tai esanti didelė jai palaima...

Lietuva šiandien okupuota, bet ji tarptautinės teisės 
požiūriu tebeezistuoja. Okupacijos nepripažįsta ir pati 
galingiausia pasaulio vasltybė — JAV. Savo širdyse ne
pripažįsta joe ir Lietuvos gyventojai, kurie tebelaukia 
patogaus momento sovietų jungui nusikratyti. To laukia
me ir mes, gyvenantieji laisvuose kraštuose. Tvirtai tiki
me, kad tokia diena ateis, kad tai įvyks gal ir ne po ilgam.
Todėl būkime kantrūs ir vieningi savo pastangose ir kovo-'tas demonstrantų energijos.
je dėl Lietuvos laisvės.

SPAUDĄ BEVARTANT

New Yorke nišų kalba iš
ėjo Dovydo Shubo knyga 
apie 1850-1920 metų laiko
tarpio rusų politinius veikė
jus. Ji nušviečia gyvenimo 
kelius ir idėjas "narodnikų“, 
kurie ėjo į liaudį "žemės ir 
laisvės“ šūkiu, Lenino pirm- 
takūnų Bakunino ir Plecha- 
novo ir baigia Lenino bol
ševikais. Shubas yra parašęs 
ir Lenino biografiją. Prisi
mena, tarp kitų. rašytoją Ko- 
rolenką, užprotestavusį Le
ninui prieš pradėtą terorą. 
Tada Leninas pasiuntė savo

AUKOS GENOCIDO 

PARODAI

Lietuvių Tautos Genocido 
parodos parengimas ir išsta
tymas amerikiečių visuome
nei Amerikos Lietuvių Ta
rybai sudaro dideles išlai
das. Prisidėti prie išlaidų pa
dengimo kviečiama visa lie
tuvių visuomenė ir organi
zacijos. Aukas siųsti adresu:

bilioną svarų kapitalo yra • švietimo komisarą Lunačars- 
sukMusios į Pietų Afrikos ū- M Korolenkai perkalbėti, 
k j. Jų dėmesys ir atkreipia
mas j tokį reikalą, kuris ver-

S. Baharagu

Korolenko pateikė pavyz
dinį ir pagrindinį priekaištą 
bolševizmui. Jis Lunačars-

So. Mapk- 

wood Avo., Chicafo, Illfaiote
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KAS MUKO METUKU. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
KANADOS NAUJIENOS CHICAGO, ILL

giausiai jau po antrojo pa- 
j saulinio karo atvykę naujie- 
Į ji išeiviai. Komunistuojan- 

Gegužės 8 d. Alhambros čiu l!etuviM £ tarpe nrteko
bažnyčios salėje lietuviai e-. ^ri^etuvlu
vangelikai surengė "Pava-’ *pyp. e’ susinn*° «etuvių 
sario vakarą“. Vakaras įdo-'mus buvo tuo, kad progra- y „^akos dalnw“o ne 
mą atliko musų ateities zie-, kokj kalho 
d.. - jaunimas, dar vos su-. g

Simco, Tilsenburg ir apylin
kės kaimų lietuviai tabako 
augintojai.

Svečią dainininką ir jo a- 
kompaniatorių torontietį 
muziką St. Gailevičių prista
tė Aušrota. Pirmoji progra
mos dalis susidėjo iš lietu
vių kompozitorių harmoni
zuotų liaudies dainų — L. 
Abariaus, St. Šimkaus, Vyt 
Blušiaus. Antrojoje dalyje 
buvo St. Šimkaus, J. Tallat- 
Kelpšos kūriniai ir L Beet- 
hoveno. ^Bielinio, G. Verdi 
ir G. Rossini operų arijos.

Nors nesu muzikos specia
listas, o tik jos nuoširdūs 

West Park Vocational mo-jmėgėjas, bet galiu tarti, jog 
kyklos auditorijoje įvyko' V- Daunoras vra aukštos kla-

TORONTO, ONT.

Koncertai ir

dai
laukęs 5-6 metelių amžiaus. 
To amžiaus jaunimas pašo
ko "klasikinį“ baletų ir pa
demonstravo madas nucr se
niau iki šių laikų "mini“. 
Vyresnieji padeklamavo ir 
suvaidino linksmą vaizdeli, 
o mažieji tiek prijuokino 
žiūrovus, kaip toj pasakoje 
"juokai iki ašarų“. Mūsų 
jaunimo klausėsi daugiau 
nei šimtas žmonių. Sakoma, 
kad to linksmo vakarėlio or
ganizatorė buvusi aktyvi pa
rapijos veikėja Tarvydienė.

Varpo choro koncertas

Kitą vakarą, gegužės 9 d.,

Lietuviikutoe fctipeadfainki
Kiekvienais metais Chi

cagos Lietuvių Moterų klu
bas skiria savo debiutančių 
Gintaro baliaus pelną sti
pendijoms. šiais metais bus 
skirta net 3 stipendijos mer
gaitėms. Stipendijų valdyba 
nutarė skirti vieną stipendi
ją už lietuviškumą mergai
tei. kuri yra ypatingai pasi
reiškusi lietuviškoj veikloj.1

Ji paskirta Jūratei Jasai-1 
tytei iš Chicagos, žinomo vi-’ 
suomerės veikėjo. ALB Ta-j 
rybos hario ir Alto vicepir
mininko Jono ir Birutės Ja- * 
saičių dukteriai.

Jūratė yra baigus Marijos

MirelVindiliias

Birželio 1 d. Manchestery, 
N.H., mirė Juozas Vinciū-

XAS DUONOS

Pirma kartą 500 Oberlino kolegijos studentų žygiuoja į diplomų išdavimo iškilmes be scnavUkų 
togų, vyrai be švarkų, o mergaitės su mini suk nelėmis. Taip protestuojama prieš karą Vietnai

Varpo choro koncertas. Mu
ziko St. Gailevičiaus pastan
gomis šis choras pasiekė la
bai aukšto lygio. Jam pasi
traukus į poilsį, choro vado
vavimą ir mokymą perėmė

sės dainininkas, turi stiprų 
ir tobulai valdomą balsą, 
žaviai atliko liaudies dainas 
ir pasiekė didelės meninės 
aukštybės operų arijose. 
Tai įvertino ir kiti klausyto
jai ir solistui plojo net atsi
stodami.

TF • KOVaCdmi*

Toronte

Toronto konservatoriją bai
gusi D. Skrinskaitė. Bet po 
kurio laiko ji išvyko ilges
nių atostogų j Europą, vė
liau ištekėjo už Viskonto ir 
chorui Vadovauti nebegrįžo.
Dabar mokytojauja gimna- ... .
zijoje ir moko muzikos ka- Čia jo koncertas įvyko ge 
nadiečių vaikus. J gūžes 22 d., penktadienio

Likęs be vadovo. Varpo j vakare, o tai musų sąlygom 
choras per dvejus metus pa-! labai neįprastu laiku. Sako- 
iro, išsiblaškė, ir ėjo kalbos. {ma> kad šeštadienį ar sekma-
kad jis visai mirsiąs. Esą, 
buvusios kaltos net ir intri
gos. Bet pagaliau susitarta 
su solistu V. Verikaičiu, ku
ris mokvtojauįa toj pačioj 
gimnazijoj, kaip ir minėta 
mūsų jaunoji muzikė.

Kanados lietuviai, išgir
dė. kad ju įžymusis choras 
prisikėlė iš numirusių, di-

dienį nebuvę gaiima gauti 
geresnės salės.

Kadangi dainininką jau 
buvau girdėjęs Londone, tai 
nutariau: tegul eina tie, ku
rie jo dar negirdėjo. Buvu
sieji pasakoja, kad naujosios 
Brockton gimnazijos rūmų 
auditorija buvusi pilna. Visi 
gyrė dainininką (peikiančių

džio džiaugsmo apimti ge- negirdėjau). Jis ypatingai 
gūžės 9 d. vakarą užplūdo Į patikęs operų arijose, nes 
tos erdvios gimnazijos rū- čia turėjęs įsibėgėti ir paro-
mus, išpirko visus bilietus, 
kurių imta pardavinėti be 
sėdimų vietų, statiems, kol 
ugniagesiai užprotestavo, 
nes tat draudžiama. Orga
nizatoriai sako, kad apie 
šimtas žmonių turėjo grįžti 
namo, negavę bilietų.

Pats koncertas buvo labai 
geras. Repertuare buvo daug 
naujų dainų, jaudinančių 
lietuvio sielą. Priedo choro 
vedėjas V. Verikaitis dar 
pasikvietė Dantfort gimna
zijos dūdų orkestrą su pačiu 
tos gimnazijos muzikos de
partamento vedėju Ross. Šis 
geras orkestras taip pat la
bai daug prisidėjo prie kon
certo pasisekimo.

Torontiečiai savo choris
tu neapvylė: jie gausiai at
silankė ir chorą parėmė net 
daugiau, negu jo dalyviai ir 
vadovai tikėjosi

Vaclovo Daunoro koncertas
Londone, Ont

Gegužės 17 d. lankyda
mas Londone, Ont, savo gi
mines, nutariau atsilankyti 
ir daug įvairių kalbų sukėlu
sio Vimiaus operos solisto 
Vaclovo Daunoro koncerte.

Londono lietuvių koloni
ja maža. čia gyvena dau-

dyti visą savo balso galingu
mą. grožį ir meninę inter
pretaciją. Jis ir čia. kaip ir 
Londone, tiesiog stebino 
klausytojus.

Paskutinis jo koncertas 
Kanadoje buvo gegužės 30 
dieną Montrealyje. Čia kon
certą rengė D.L.K. Vytauto 
klubas, o Londone ir Toron
te Br. Marijošius.

Kai kas dėl tų koncertų 
pučia didelę gąsdinančią 
oro pūslę, bet dar niekur ne- 
girdėjau, kad po Virgilijaus 
Noreikos, Eduardo Kanavos 
ir Vaclovo Daunoro koncer
tu būtų koks nekomunistas 
lietuvis virtęs komunistu.

NesiskaMykime patys, o 
daininininkai iš Lietuvos 
tikrai mūsų nesuskaMys.

j,yiT

aukštesniąja mokyklą ir da-' nas» Tai buvo Vilniaus kras- 
bar lanko DePaul universi-'to GalvoniųpadangėsaūnuB, 
tetą, kur studijuoja indust- ten PasauU išvydęs 1889 
rinę psichologiją. Nuo pat ^ovo 8 d. mažažemiųsei- 
mažens Jūratė skyrė daug moję, todėl duonelės tėviš- 
pastangų ir dėmesio lietu- kėje nebuvo perdaug, o bur-

kai^Duonos^kėta ku/Sj bio Juozo Krasinsko žmona
ttkS^ok^. ^r prasimanyti. Todėl vy-į
Vėliau lankė Pedagoginį Li- Gausias brolis išvyko j Ame-1
tuanistikos institu^ k tuo riką. Kai tėvas mirė, Juozui *^OI?a
pačiu metu redagavo Chica- teko peninti tvarkyti °kį. Bus reikalinga
gos Aukštesniosios Lituanis* Bet neilgai jis šeimininkavo,! •
tinės mokyklos žurnalą "Tė- nes 1907 m. išvažiavo į A- lg ^eiciau
vynės Atgarsius“. Lituanis- merika pas brolį ir apsigy- P®8
tikos ihstitutą baigė 1968 veno Cambridge. Mass., kur.
m. ir gavo diplomą su teise ir gyveno, kol išėjo poilsio. ratu»hmami
dėstyti lietuvių kalbą aukš- čia kelerius metus dirbo . Praeitam numery išspaus-
tesniosiose mokyklose. Da- gumos fabrike, o vėliau pra- dintame straipsnely apie
bar ji mokytojauja Kristijo- dėjo verstis prekyba. Visko’į“08? Krasinsko 75 m. su-
no Donelaičio žemesniojoje teko išgyventi__kristi ir vėl kaktį yra šie netikslumai:
Lituanistinėje mokykloje, keltis. Depresijos metu ne-; j. Krasinsko tikroji gimi-

Nuo pat mažens Jūratė teko net namų, bet vėlesni mo diena yra birželio 1 d.
priklausė ateitininkų orga- metai buvo laimingesni. Juo-, # .
nizacijai. yra Ateities redak- ir Julija (kurią vedė Jo suhus Juozas yra neve-
ciniame kolektyve, redaguo- 1915 m j išauklėjo ir išmo- Antrojo pasaulinio ka-
ja Draugo "Akademines kė savo 3 vaikus ir susidėjo ro , veteranas _ invalidas.
Prošvaistes“ ir taip pat da- puikaus turto. Vadovauja Frost Stamp
lyvauja kitoje lietuviškoje ,T įmonei.
spaudoje. Ji kandidatavo ir Y® J°nis Jūoz | Jaunesnis sūnus Algirdas
j Atn paskendęs vien savo asme- »unue Aigiruas

Tfiratd bhsrt’ fllrtvviai na niekuose reikaluose. Jis ki- tūri du sūnus — Dovydą 13 
Jūratė labai aktyviai pa- . • llompn:ne veikta *9- ir Danielių 10 m. ir duk- 

sireiškia ir kitose lietuviš- , ”, J •- vi teri Nancyte 5 m
koše organizacijose. Ji pri- k“Jtlk >.ab,au r«k?J°.7 ?
klauso Lietuvių Istorikų dr- į\s ™gebeJ°'
io3 jauninto sekcijai. Gran- '.JA kuopos ste gėjas, 
dies tautinių šoki, grupei, I) matome socialių kuopoj, 
kurioje yra programos pra- Lietuvos riinų draugijoj*, j 
nešėja, ji vra praleidus tris Nebuvo koncerto, vaidini- 
vasaras Putnamo seselių anuomet dažnų prakM- 
stuvykloje, kur dėstė litera- kur_ nebut“. buvę ir ve-,
tars, drama ir dvejus metus bomo Juozo. Jis net ir v*- Majoras R. J. Leimonas 
redagavo stovyklos laikraš-1 įsn,als la,kal? nePraĮ<™° dabar dirba garsiojoj Wal- 
tėli "Kibirkštėlės“ Dvi va-1 Bostone ne vieno geresnio ter Reed karo ligoninėje, ei- 
sąrąs yra praleidusi moky-į koncerto ar kitokio gero damas socialinės tarnybos 
toju studijų savaitėje. Nuoi^^nio.Jispnkmųsėirw. viršininko padėjėjo parei- 
pat mažens ji yra stovykla-! . Lietuvių Piliečių gas. Jis Bostono kolegijoje
vusi jaunučių ir moksleivių v iMudijavo sociologiją ir čia
ateitininkų stovyklose. , h”™. *en^5*‘ gMo magistro laipsnį. Atii-, .T,,,itflrini

leivio bičiubs. jo rčMtjĮB.!kęs privalomą karo tarnybą,! ,r ’ty kufturinl smugj 
Ji? vienas iš Keleivio piitš-t^8 pasiliko dirbti karo žiny-1- nu8a’ėti.
ketinių.

WORCESTER, MASS.

Susirgo L Kruinakienė
Susirgo Keleivio ir kitų 

taiki aščių uolaus bendradar-

WASH1NGTON, D.C

Majoro R. J. 
paMHdto* Reed ligoninėje

Tai antomatMkai padarytos nootraekos, Raphaelioi Pa
vijai apiplėšiant Bankers Trest Co. New Yorko vlder- 
miesty. Spėjama, kad Pavija per pankatiidbi 35 dtadaa J 
apiplėšęs 20 banko. Praėjus tik valandai po banko '' \ ' - į * Jr
Šimo, kurio metu jis buvo nufotografuotas, plėšikas no
vo suimtas, ir apatiniame paveiksle jis grandinėse.

vusi jaunučių ir moksleivių tov(, K*-įiaij^if Atibį ĮiaH ^P'^ti svetim, aplin-

Chicagos Lietuviu Mote
rų klubas jaučia, kad Jūratė 
vra puikus lietuvybės pavyz
dys. Visas savo jėgas ji nau
doja ne tik gilindama savo 
studijas, bet ir aktyviai 
reikšdamasi lietuvių studen
tijos ir visuomeniniame gy
venime.

D.B.

Vytanto khabo cnairmiriinaa

D.L.K. Vytauto klubo pus- į

Velionis Juozas jau eilę 
metu žiemas prateisdavo 
Floridoj, o vasarai grįždavo 
į Bostono padangę. Ir praei
tą rudenį jis išvyko į St. Pe- 
tersburga jau nevisai svei
kas, o vėliau jo sveikata pa
blogėjo, ir teko atsigulti li
goninėn. Taigi K žiema bavo 
labai nelaiminga. Jau ser
ganti sūnus gegulės mRu 
pradžioje parsivežė pas sa
ve į Manchesterį, kur jto li
goninėje ir mirė.

Velionis Juozas išgyveno

LOWELL, MASS.

Vytautą klubo gegužinė

Šio klubo narių ir jų šei
mų gegužinė bus birželio 14 
d. Methuene. Visi nariai yra 
kviečiami dalyvauti. Mokes
tis AsMeniui $1.50. Už tai 
gausite pietus ir skystimo 
troškuliui nuraminti.

mHiniame susirinkime ge- ne vjeną sunkmetį, bet jokie 
gūžės 17 d. buvo išrinkta 41 vargaj nepalaužė jo energl-gužės
asmenų komisi ja klubo įsta
tams peržiūrėti.

>•
Vasaros metu klubo susi

rinkimų nebus.

jos, reros nuotaikos lr ne
trukdė jam veikliai dalyvau
ti visuomeniniaftfe gyveni
me. kol susikrovusi nemaža

boję ir dabar, kaip minėta, 
yni pakeltas į majoro laipsnį 
ir Reed ligoninėje eina atsa
kingas pareigas.

Iš tos ligoninės specialaus 
laikraščio sužinome. Rad 
maj. Leimonas skaitė ligoni
nėje paskaitas ir vienoje jų 
kalbėjo apie taip vadinamą 
"kultūrinį smūgį“, kurį iš
gyvena užsienyje tarnaujan
tieji kariai ir jų šeimos. Pa
tekę į Skirtingas gyvenimo 
sąlygas ir nesugebėdami prie 
jų prisitaikyti, tą smūgį iš
gyvena labai sunkiai. Tas 
keikia ir kariuomenės užda
viniams. Maj. Leimono žo
džiais, čia ypač svarbu pra
mokti svetimos kalbos, nes 
kalbos mokėjimas padės ge-

Kitoj paskaitoj jis kalbė
jo apie vadinamąją "psicho- 
dramą“, kaip sėkmingą bū
dą psichiniai nesveikiems 
gydyti.

Čia prisimintina kad maj. 
R. J. Lcimoro tėvas buvo dr. 
Juozas Leimonas, įžymus 
visuomenininkas, prieš kele
rius metus miręs Bostone. 
Jo motina Stasė Leimonie- 
nė, dabar Gimbutienė, yra

Grafton, Ont, P. Lekavi
čius. Baltimore, Md., Z. Lo- 
ckes, San Diego, Calif.. Ch. 
J. Chelandin, Phila., Pa*, E. 
Johnson. Springfield, Maaa.

Po $2: J. Pažėra, Eaat 
Hamton, N.Y., A. Rakaus
kienė, Beverly Shores, Ind., 
J. Savage, Bridgeport, Ct, 
V. Valentukevičius, Nashua, 
N.H., E. Šmitas, Dorchester, 
Mass.

Po $1: M. Tamašauskai 
Kollowell, Me., E. Diringis. 
Maspeth, N.Y., J. Bubins-

C

gyvenimo metų našta jo ne-J
sukIuPd8- 1 Richardas, bet ir gausūs dar

Velionis Juozas buvo ma-'gyvi jo draugai ir bičiuliai, 
tanaus būdo žmogus. Malo-’ Velionio palaikai palaido-

kimunebus iki*ruzsėiomėn* nu buvo 90 t* Mount Auburn kapinėsekimų nebus iki regėjo mėn. veikti Joliūdinetftjoduk- Ma8g>> birželio
ra Elena, sūnūs Eduardas ir 5 dieną.

• * •

SLA 173 kuopos susirin-

L Paulausku

taip pat veikli Bostono lie- j ka3, Hart, Mich., P. žilifts- 
tuvių visuomenės narė. į kas, Hemet, Cal., M. Sfte- 

vens, Methuen. Mass.. P. 
Mularenka, Detroit, Mfch., 
S. Strutis, Peabody, Mich., 
A. Gaidys. Nashua, N.H., 
A. Kupčinskas, DetroR, 
Mich., M. Budris, Chicago,
111.. P. Garionis. Chicago,
111., Ignas Budrys. Toronto, 
Ont, I. Kiškis, I^mn, Mass., 
M. Kizelevičienė, Union Ci
ty, Conn., Gavrilčikas, Ams- 
terdam, N.Y., M. Budria, 
Chicago, III.

Visiems aukotojams nuo- 
širdiai dėkoja

Keleivio administracija

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

A. Martin, Cicero, III., au
kojo $6.

N. Išganaitis, Hamtramck, 
Mich.. $5.

Po $4: A. Palubinskas, 
Montreal. Que., J. Gumu- 
liauskas, Michigan City, 
Ind., J. Mickevičius, Brock
ton, Mass.

Po $3: P. Suskevičius,
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

LIETUVOJE MIRĖ 
PROF. T. IVANAUSKAS

Nauja rašytojų valdyba

Šiomis dienomis įvykęs o- 
kupuotos Lietuvos rašjrtojų 

Mirė pirmaujantis Lietu- sąjungos penktasis suvažia- 
vos gamtininkas, ypatingai vimas išrinko naują valdy

bą. Joje dabar yra: pirm. A. 
Bieliauskas, jo pavaduoto
jas A. Maldonis, sekretoriai 
A. Pocius ir J. Požėra. Kiti 
nariai — A. Baltakis, J. 
Lankutis, J. Macevičius. J. 
Marcinkevičius. E. Mieže
laitis ir V. Kadaitis.

daug nuveikęs Lietuvos gy
vūnijos pažinimui.

Velionis prof. Tadas Iva
nauskas buvo gimęs 1882 
metais Lydos apskri., Le- 
biodkos dvare. Jo tėvas inži
nierius. Įdomus reiškinys: 
velionio vienas brolis apsi
sprendė gudu, antras lenku, 
o pats velionis savo gyveni
mą ir veiklą surišo su lietu
viais ir Lietuva.

Jis gimnaziją lankė Vil
niuje ir Petrapily. Čia pra
dėjo universitete ir gamtos 
studijas, bet 1905 m. dėl stu- 
4ęnt.ų, riaušių universitetą 
uždarius, išvažiavo j Pary
žių ir čia baigė gamtos 
mokslus Sorbonos universi
tete. Porą metų padirbėjęs, 
zoologijos Įstaigose, velionis j Jugoslavijoje vykus tarp-
grįžo Į Petrapili, išlaikęs rei-į tautinėms krepšinio mėgėjų: 
kalingus egzaminus, gavo u- pirmenybėms, JAV krepši-

Sovietai į erdvę paleido Sojuz 9 erdvėlaivį *a dviem astronautais. Erdvėlaivis apskrenda žemę per 
88.59 minutes, skrisdamas 129-137 mylių aukštyje, kokie jo uždaviniai, sovietai neskelbia.

KATALIKAI MAŽĖJA

Oficialiomis žiniomis, ka
talikų skaičius JAV-se su
mažėjo. Dabar jų yra 47, 
872,089 arba 23.5% visų gy
ventojų.

JAV katalikai turi. 285 
vyskupus, kunigų 59,192. 
vienuolių vyrų 11,628 ir mo
terų 160,931.

Yra priekaištų, kurie mu* 
išaukština, ir pagyrimų, ku
rie pasmerkia.

O. Swett Marden

Garbe
perkama.

Nr. 23. 1970 m. birželio 10

• * •

uz pmigus nenu

Įvairios naujienos

Lenkijoje Įvyko kasmet 
rengiama Baltijos jūros sri
ties kraštų "taikos savaitė“. 
Iš okųp. Lietuvos savaitės 
'religiniuose dalyvavo "tai
kos gynimo komiteto“ pir
mininkas J. Baltušis ir artis
tė M. Aleškevičiūtė.

* * ♦

niversiteto diplomą ir iki 
1917 m. revoliucijos vedė 
mokslo priemonių dirbtuvę.

1918 m. grįžo Į Lietuvą 
kaip Lietuvos vyriausios ta
rybos Rusijoje delegacijos 
narys ir greitai Įsijungė Į 
jaunos nepriklausomos Lie
tuvos valstybės kūrimo dar
bą.

ninku komanda nugalėjo So
vietų Sąjungos krepšinin 
kus. Sovietų komandoje da- : 
lyvavo pasižymėjęs lietuvis, 
krepšininkas M. Paulauskas, j

J
♦ ♦ »

Okupuotos Lietuvos aukš
tosiose mokyklose auklėti- ’ 
niai dažnu atveju pasižymi 

i šiurkštumu, grubumu, nesu-i
Kaune įkūrus Aukštuosius !

kui’«u<5 iis vra nakviečiamas ’ ^omj. Tiekoj (geg.12) nusi- kursus, jis yra pakviečiamas j gkund_ žemėg ūRio aRade_
gamtos skyriaus vedėju, o 
kai buvo Įsteigtas universi
tetas, geriausias kandidata:

mijos Dotnuvoje agronomi
jos studentė P. į

Ji skundėsi, kad vaikinaizoologijos katedrai buvo ve-, . , . . _ ., ,. . s
i- • V mm ,i studentai merginų akivaiz-Iionis. Nuo 1940 m. jis tas , . . 6 * . !.. -... . J .1 doje ne vienu atveju — pareigas ėjo Vilniaus uni-- J J ima

šnekėti taip, kad net ausys 
linksta“.versitete.

Velionis buvo ne tik ge
ras profesorius, ne tik žo
džiu skleidė savo neišsemia
mas zoologijos srities žinias, 
bet ir raštu. Jis yra parašęs Į pasakojama apie kalinių K- 
kelioliką knygų ir šimtus Į kimą. 
straipsnių. Jo 3 tomų "Lie-‘

• « «

Vilniuje išleista Elino ir! 
Gelperno knyga "Kauno ge- 

j tas ir jo kovotojai“, kurioje

tuvos paukščiai“ išėjo tri-
♦ ♦

Vilniuje automobilio ne-mis laidomis. Jis parašė "A- .... - ... „
p.e zvens ir paukščius , MikaHūnas

(ELTA)

ir
"Pasaulio žvėrys“ ir kt.

Velionio pastangomis bu
vo Įsteigta gamtos tyrimo 
stotis, kurios eksponatai su
darė pagrindą gamtos mu
ziejui. Jis pradėjo Lietuvos 
paukščių žiedavimą — jų 
kelionių tyrimą. Jis yra vie
nas medelių sodinimo pradi
ninkų. Jis pradėjo organi
zuoti kailinių žvėrių augini*- 
mą, savo fermoj auginda
mas juodsidabrines lapes, 
vėliau ir audines (Minks). 
Jis svarbiausias Kauno zoo
logijos sodo steigėjas, moks
linių ekspedicijų rengėjas. 
Iš nepriklausomos Lietuvos 
jis buvo nuvykęs net i Brazi
liją ir iš ten atvežė daug Įdo
mių eksponatų. Ir vėlesniais 
laikais jis važinėjo po So
vietų Sąjungą ir iš tų ekspe
dicijų atsiveždavo ekspona
tų, kurių dar neturėjo.

Velionis veiklus buvo ne 
tik savo specialybės srityje. 
Jis vienas iš Šaulių S-gos 
steigėjų, jos pirmosios val
dybos narys, taisyklingosios 
medžioklės draugijos stei
gėjos, jos pii-mininkas.

Velionis savo darbais bu- 
Jis

SUĖMIMAI BALTIJOS 

LAIVYNE

Vakarų valstybių diplo
matai Maskvoje iš slaptų 
šaltinių gavo žinių, kad su
imtą visa eilė Baltijos laivy
no karininkų. Vien Taline 
esą suimta 31 asmuo. Jie y- 
ra kaltinami sudarę Demo
kratinę sąjungą kovoti dėl 
politinės laisvės. Maskvoje 
slaptai platinama ir tos są
jungos programa, kurioje 
reikalaujama palyginti kuk
lių politinių, ekonominių ir 
socialinių reformų.

Kiek tos žinios yra teisin
gos, negalima patikrinti.

LIETUVIŲ KONCERTAI 
KUBOJE

Lietuvos filharmonijos ka
merinis orkestras, kuriam 
vadovauja Saulius Sondec
kis, dvi savaites koncertavo 
Kuboje. Jo programoje buvo 

Vo žinomas ir užsieny. Jis i”’ lietuvių kompozitorių — 
buvo ir Tarptautinio intelek- i & Dvariono, R. Žigaicio. F. 
tualinio bendradarbiavimo1 bajoro. A. Bražinsko (ka- 
komisijos narys. Su jo mir-' merinė simfonija) kurmių,
timi Lietuva neteko jai daug 0 ^aiP Pa^ .iatso 11
nusipelniusio žmogaus, armėno S. Aslamaziano*

Lenino tragedija
Rašo ŽMOGUS

(Tęsinys) * ‘

LIGOS

Svarbesni Įvykiai, kurie turėjo Įtakos Lenino sveika
tai ir pagreitino jo paskutinę kelionę Į prabangų mauzo
liejų. yra šie:

1918 m. sausio 14 d. — šūviai Į T^enino automobilį.
1918 m. rugpiūčio 30 d. — Leninas sužeistas.
1919 m. sausio 19 d. — Leninas užpultas banditų.
1920 m. rugpiūčio 17 d.—bolševikai sumušti Lenkijoj
1920 m. spalio mėn. — mirė Inessa.
1922 m. gegužės 26 d. — pirmas priepuolis.
1922 m. gruodžio 16 d. — antras priepuolis.
1923 m. kovo 9 d. — trečias priepuolis.
1924 m. sausio 21 d. — Leninas miršta.

Poezijos knygos
TĖVIŠKĖLĘ As REGIU, 

eilėraščiai, parašė Pranas 
Imsrys. 40 psl., kaina $1.-
VAKARĖ BANGA, lyri

ka, Gražina Tulauskaitė, 
127 psl.. kaina $2.00.

AUKSINIAI RAGELIAI, 
lyrika, Pranas Naujokaitis, 
64 psl., kaina $2.00.
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,

Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

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

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $8.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo
nas Mekas, 32 psl., kai
na $1.00.

CHAPEL B., Algimantas 
Mackus, 64 psl., kaina $3.

SIELOS BALSAI, J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI, Julijos Švabaitės ej-

' lėraščių rinkinys. $6 ps|, 
kaina

Leninas tuo laiku gyveno Maskvos priemeistyje, ir, grįž
tant iš Kremliaus, jį sustabdė ir apipiešė keli bananai, 
Kurie paoėgo su jo automobiliu. Čenistas šoferis buvo gė
lai ginsjuoias, taip pat buvo ginkluotas čekistas sargyoi 
nis, o Leninas ugi turėjo ginklą. Tie plėšikai niekad ne
buvo pagauti.

1920 metai atneša du didelius smūgius vieną greta 
kito. Rugpiūčio 17 d. Lenkijoje buvo sumušta jo skarma
lių armija, o spalio pradžioje Kaukaze miršta dėmėtąja 
šiltine jo mėgiama meilužė Inessa. Jis Įsako parvežti jos 
kūną Maskvon, palaidoja ją labai iškilmingai, ir tas smū
gis ji galutinai palaužia: jis jau niekad neatgauna savo 
buvusios formos, jis tarsi paseno ir sulinko. Bet jis niekad 
nepagalvojo, kad jos mirties priežastis buvo jo beprotiška 
i evoliucija. Jisai savo teroru išžudė tūkstančius gydytojų, 
slaugių ir kito ligoninių personalo, gi vienas iš jo nužu
dytųjų, dr. Kokoškin. gal būtų suteikęs laiku pagalbą, bū
tų galėjęs ją išgelbėti, bet tam buvo pervėlu... Savo kvaila 
ekonomine politika Leninas sukūlė ubagų valstybę, su 

i badu, skurdu ir nešvara. Tokiose sąlygose Įsiviešpatavo 
' žiurkės ir utėlės, tos kontrrevoliucinės utėlės užėdė jo 
• meilužę Armand ir užkrėtė ją šiltine. Bet jam nebuvo ke- 
' lio atgal, jeigu ir būtų norėjęs, nes jo nusikaltimai užba-

Leninui 1918 m. sausio 14 d. lankantis kariuomenės rikadavo bet kokią žmonišką išeitį.
įguloje Petrograde, po prakalbo, važiuojant namo. į jo į w22 meta- atneša Leninui du iepuolius <stroke). 
automobilį buvo paleist, keli sūnai.Juine „.aizė mašinos • įr džio mėn , žžvllsius dalinai kal.
stiklus, bet nieko rimtai nesužeidė. Ta, buvo priminimas b fr deji Jis buv0 riverstas atsisakyti nuo žy-
Leninu, Steigiamojo Seimo atstovų persekiojimo. Leninas; mj dalies ; sumažinti veiklą.
paskubomis persikelia Maskvon. ■

Pagaliau 1923 m. kovo mėn. jį ištinka gydytojų se- 
St Seimą išvaikius, užtruko keletas mėnesių., kol niai lauktas trečiasis priepuolis, bet mirties jis dar išven-

Įvyksta pasikėsinimas Į Lenino gyvybę. 1918 m. rugpiūčio' gia ir beveik dešimtį mėnesių yra gyvo lavono padėtyje. 
30 d. iš įyto Petrograde Kannegieseris nušauna vietos če-- Jls negali kalbėti, foto nuotraukose tuo metu jis atrodo 
kos viršininką Moses Urickį. Tos pat dienos vakare Mask-! su palaimintai idiotiška veido išraiška, jis teranda pasi- 
voj Fania Kaplan paleidžia tris šūvius Į Leniną, kurių vie- • tenkinimo grybaudamas miške ir žaisdamas su vaikais.' 
nas pataiko Į kaklą, antras Į kairįjį petį, o trečias nueina! Jį kankina dideli galvos skausmai ir nemiga — gal tuo 
pro šalį. Vienuoliką metų išsėdėjusi caro kalėjime, sočia- jis bent dalinai atpirko savo neišmatuojamus nusikalti- 
listė revoliucionierė Fania Kaplan buvo silpno regėjimo, mus...
ir tas išgelbėjo Leniną. Kai vėliau operuojant buvo išimta ; Bet jis niekad neparodė, kad atgailautų, kaip yra 
kulka iš kaklo, tai buvo rasta, jog jį buvo visai netoli svar- Iinkę klaidingai galvoti kaikurie rašytojai, biografai ir 
bios kaklo gyslos, ir, jeigu būtų ja kliudžiusi, tai mirtis polit‘ikai. priešingai, kol jis dar pajėgė diktuoti, tai parašė 
būtų buvusi tikra ir greita. Kulka petyje paliko Įstrigusi iaišką teisingumo komisarui, kuriame suformulavo nuši
lki pat Lenino mirties. j kaitimus prieš sovietų vyriausybę ir numatytas už tai

Fania Kaplan keršijo Leninui už St. Seimo išvaiky- bausmes — sušaudymą ar ištrėmimą. Tas jo suredaguotas 
mą. už politinį terorą ir už melagingą socialistų revoliu- formulavimas, beveik be jokių pakeitimų, sudarė garsųjį 
cionierių apkaltinimą dėl Vokietijos pasiuntinio Mirbacho: sovietų baudžiamojo statuto 58 straipsnį, pagal kuri buvo 
nužudymo. Čekistų atsakymas už pasikėsinimą prieš Le- apkaltinti seni bolševikai ir kuris buvo plačiai pritaikin- 
niną buvo kruvinas kerštas: Petrograde nužudė visus 812 tas ir dar tebėra taikomas sovietų okupuotuose kraštuose: 
kalėjimuose buvusius socialistus revoliucionierius, Kronš- Leninas žudo ir po savo mirties...
tate 500 ir panašiai visuose kituose miestuose. Ten, kur Stalinas paskubino Lenino mirtį jį nunuodindamas. 
čekistai neturėjo pakankamai suimtųjų išlieti savo tui- ,r 1924 m ^į,, 21 d mirė.
žiai, jie gaudė praeivius ir statė juos prie sienos. Ir čekistai
iš visur siuntė telegramas apie tas žudynes tiesiog Lėni-' 
nui, lenktyniaudami tarp savęs dėl skaičiaus, nės žinojo, 
kad tokie pranešimai bus geriausia užuojauta Leninui...
Tuo metu Leninas būtų likvidavęs, ir savo brolį Aleksand
rą Uljanovą, socialistą revoliucionierių, jeigu jo nebūtų 
pakoręs caras.

Pasakos, kad Leninas tapęs toks žiaurus dėl to, kad 
caras nužudęs jo brolį, ir kad Leninas už jį keršijęs, yra 
nesąmonė. Jo brolis buvo griežtai priešingoje barikadų 
pusėje, buvo už laisvę, bet ne už diktatūrą. Brolio idealai 
neviliojo Lenino, ir jis pasirinko skirtingą kelią. Atrodo, j
kad po atentato Leninas galėjo apgalvoti savo brolio Alek- ma ne tiktai JAV-se. Kana- 
sandro Uljanovo žodžius, pasakytus teismo metu: |doje. Vak. -Europoje, bet iri siems per 50 metų.

"Rusijos žmonių tarpe jūs visada rasite dešimt asme-1 Pietų Amerikoje. Elta gavo j Spaudoje paskelbtas atsi 
nų. taip atsidavusių savo idėjai ir su tokia simpatija šalies į informacijų, kadIVenezue- saukima., atitinkamai 
kančioms, kad jie nepalaikys pasiaukojimu žūti dėl idėjos. ^°Je’ ka*P paskelbė EI Lni
Tokie žmonės negali būti įbauginami“.

Tą Lenino brolio testamentą bandė įvykdyti Kaplan, 
ir Leninas padarė išvadą: jeigu negalima jų įbauginti, tai 
reikia juos sunaikinti...

Deja. po Kaplan sunaikinimo jau neliko Rusijoje ki
tų dešimt žmonių, kurie būtų pasiaukoję likviduoti kruvi
nojo diktatoriaus likučius. O kad toks pasikėsinimas buvo 
visiškai įmanomas, įrodė plėšikai 1919 m. sausio 19 d.

(Bus daugiau)

PROTESTUOJA DĖL 

LENINO GARBINIMO

Ryšium su Lenino 100 -ja 

, gimimo sukaktimi, protestai

versal“ dienraštis, s. m. ba

landžio 22 d. Tarptautinis 

komitetas laisvei ginti krei

pėsi Į visą eilę tautybių, ska- 

! tindamas atitinkamomis ap

eigomis suteikti atkirtį Lėni

j kvietė įvairių tautybių at
stovus padėti vainiką prie 
Laisvės paminklo Caraca- 
se, gi vakare ragino rinktis 
Altagracia bažnyčioje, ku
rioje, įvyko pamaldos, skirtos 
paminėti visoms Lenino au
koms — įnirusiems ar žuvu-

rea
guoti į vad. lenininius minė
jimus, buvo skirtas Venezu- 
eloje gyvenantiems šių kraš
tų atstovams: Čekoslovaki
jos. Vengrijos. Serbijos, Ru-

kaina $2.00.
SIDABRINĖS KAMANOS,

Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl., kaina $2.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl., 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasio

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

PLAUK, MANO LAIVELI,
Petro Segato eilėraščiai,
111 psl., kaina......... $2.00
DAINŲ SŪKURY 39 po

puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina Šimukonie-
nė, kišeninio formato, 123 
psl., kaina $1.00.

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie, kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite tavo vaikučius, Įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna
ma ir Keleivy.

PIGIAUSIA
dovana mūsų

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutė* 
Bindokienės knygelė

"BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ | MĖNULĮ“.

Jo* kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus, nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
įstaigoje-

GERIAUSIA

DOVANA!

Dovanokite savo drai»< 
gams ir bičiuliam* metinęmunijos, Lenkijos, Lietuvos,

Rusijos. Vokietijos, Ukrai-
no gimimo sukakties mine- nos, Estijos, Kroatijos, Bui- atsieis tik $6, o tas, kuriam 
jimams. Tą dieną, balandžio ^arijos, Latvijos ir Slovėni- ji bus dovanota, per metus 

jos- [ kas savaitė gaudama* Kelei-
(E) vį, jus tikrai atsimins.

Keleivio prenumeratą. Jum*

22, komiteto vadovybė Cara- 
cas mieste. Venezueloie,

t
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

NAUJA KNYGA
Išėjo iš spaudos ir jau pla

tinama J. K. Kiurio ”NU- 
(MIZMATIKA“ — paskuti- 
j nė iš trijų šios srities žinovo 
» parašytoji knyga. Jone iš
spausdintas enciklopedinis 
numizmatikos žodynas ir 
rinktinės autoriaus studijos, 
liečiančios Lietuvos ir kitų 
šalių pinigus. Veikalas gau
siai iliustruotas, dailiai įriš
tas, forma 6"x9", 430 psl., 
atspaustas kreidiniame po- 
piery, kaina $15.00. JAV 
Kongreso Bibliotekos kata
logo nr. 72-108424.

Platintojams už tris par- 
duetus egzempliorius duo
damas ketvirtasis komiso.

Adresas: J. K. Karys, 60 
Sims St., Bridgeport, Conn. 
06604.

Knygą galima gauti ir Ke
leivio administracijoje.

KELEIVIS, SO. BOSTON

štai kaip atrodo Chimbote vietovė po žemės drebėjimo Peru valstybėje, čia žuvo 1,000 žmonių.

Ką tik gavome:

PRANAS ČEPĖNAS

Lietuvos Steigiamasis seimas
(Tęsinys)

Nebuvo normalūs santykiai ir .su Latvija. Derybo; 
dėl sienų nustatymo su Latvija buvo pradėtos dar Versa
lyje 1919 m. Vyko konferencijos Kaune ir Jelgavoje, kol 
pagaliau vyriausybių atstovai sudarė konvenciją arbitra
žo būdu išspręsti sienų ginčui. Šį susitarimą seimas rati
fikavo 1920 m. spalio 8 d.

. _ Versalio taikos sutartimi nuo Vokietijos buvo atskir-
Koman, Maiki, ko-.buklas po stebuklo, laimėji-, tas Klaipėdos kraštas, tačiau nors kraštas buvo atskirtas 

man arčiau! j mao po laimėjimo, ir tuo pa- etnjnįu pagrindu, bet jis buvo paliktas tolimesniam spren-
- O ką pasakysi, tėve? ciu laiku žydų skurdas dimui Auišaausiajai Sąjungininkų Tarybai.

sibatodavo Jie buvo oa-1 1921 m. spalio 25 d. Steigiamojo seimo posėdyje 
vergti Egipte, pavergti ro-: Klaipėdos krašto reikalu buvo įteikta socialdemokratų 
menų, pavergti persų ir ki- frakcijos interpeliacija, kuri seimo buvo priimta, o 1921 
tų. Pagaliau išnvko ir jų' lapkričio 21 d. buvo priimta bendra seimo rezoliucija, 
valstybė. Bet jeigu skaitysi pasisakant už autonomijos suteikimą Klaipėdos krašto 
jų pačių parašytą istoriją, gyventojams.
tai jų vadai buvo labai gud- Santykių su Lenkija ir Steigiamajam seimui nepavy-

— Noriu, kad tu man ge 
riau išvirozytum žydų isto
riją. Pereitą sykį tu man ne 
viską apie juos pasakei.

— Viską apie juos pasa
kyti reikėtų daug laiko; tė
vui nusibostų ir klausytis.

— Nevermai, nenusibos. 
Juk tu žinai, kad aš myliu 
istorijas. Vot. išvirozyk, iš

l ūs vyrai, baisiai narsūs kar-' ko sureguliuoti, kadangi ginčas lietė ne tik teritorinius
žygiai, su Dievu konfererci-į Lietuvos reikalus, bet platesnę problemą. Lenkų korser- 

kur tokia tauta atsirado. Tik jas laikydavo. Bet ar visa J valyvieji ir nacionalistiniai sluoksniai negalėjo susigyven- 
nemeluok. tai teisybė? Ne, tėve, tai tik .■ su Nepriklausomos Lietuvos idėja. Jiems Lietuva tebuvo

— Ar žinai, tėve kad nė- prasimanytos paikos, tušti • tik Lenkijos viena prOvincijų. Tokią politiką jie varė Pir-
ra istorijos be melo? nasio-vrimai Ts tnkni nasnlm Į J t- j

— Tai kaip sužinoti tei
sybę?

— Gryną teisybę sunku . _ ------- . , . . .. ........................ , .
sužinoti, tėve. Matai, žmo- kas vra žvdu tauta, iš ko ji ir skaito 1S dešines puses į arabams atsikeltą ir pridaro

pasigyrimai. Iš tokių pasakų,! 
tėve, susideda pirmoji Bib
lijos dalis. e

— Ale pasakyk, Maiki.

nės mėgsta girtis. Giriasi ne prasidėjo? Praeitą syki pra-j kairę; taip pat daro arabai jiems daug nuostolių
tik medžiotojai ir žuvauto- j dėjai tik ruo karaliaus Sau- ,r k*ti semitai. Nors žydai ir 

arabai priklauso taijai. bet giriasi ir tautos. Y-1 liaus, bet jis negalėjo būti 
pač žydų tauta mėgsta gir- pirmutinis žydas, ba pirma 
tis. Senasis Biblijos testą- jo buvo dar Adomas ir Ieva, 
mentas, kuris pasakoja apie kurie rojuje gyveno. Ar ne 
jų praeitį, susideda kone iš jie buvo pirmieji žydai?
vienų stebuklų. Tai kur čia 
surasi teisybę?

— Maiki, mūsų Lietuva 
irgi buvo slauna savo ste
buklais. Kažin, ar žydai ga
lėtų mus savo stebuklais su- 
bytyt. Šiluvos vardas ir A- 
merikoj žinomas. Žinoma, 
dabar Panelė švenčiausia 
tenai jau nepasirodo, ba gir
dėjau, kad komunistai ste
buklingą vietą buldozeriais 
sulygino su žeme ir malūną 
pastatė. Ale stebuklingos Ši-
luvos vardo vistiek nepajė- semitais.

— Ar žinai, tėve, kad tas 
rojus su Adomu ir Ieva yra 
tokia pat pasaka, kaip ir kiti 
Biblijos išradimai. Net ir 
gudriausi rabinai neturi Įro
dymų, kad toks rojus ir to
kie jo gyventojai yra kada 
nors buvę. Taigi aišku, kad 
žydai nėra rojaus emigran
tai. Kiek galima iš Biblijos 
suvokti, tai iš pradžios žydų 
ir vardo pasauly nebuvo. Ir 
po visuotinio tvano jie buvc 
vadinami dar ne žydais, o

gė sunaikinti, ba vyskupas 
Brizgys surinko pinigų ir 
pastatė Šiluvos koplyčią 
Washingtone. Sy?

— Bet kokia buvo Lietu
vai nauda iš stebuklingų 
vietų? Kraštas buvo pilnas 
koplyčių ir kryžių, vistiek 
nepriklausoma Lietuva žu
vo. Tą patį parodo ir žydų 
istorija. Jie tikėjo, kad Die
vas apsirinko juos savo nu
mylėtąja tauta, nuolat rodė 
jiems stebuklus; jų vyrai be 
ginklo nugalėdavo baisiau-

— Kodėl semitais?
— Tėvas gal žinai, kai 

kartą Dievas supykęs sunai
kino tvanu visa žmoniją, pa
likdamas veislei tiktai vie
ną Nojaus šeimą. Nojus tu
rėjo trejetą sūnų: Semą, Ja- 
fetą ir Chamą. Iš jų prasidė
jo nauja žmonijos veislė. 
Tie, kurie kilo iš Semo, bu
vo vadinami semitais. Iš se
mitų rasės susiformavo ara
bai. žvdai, fenilai ir kiti. 
Šitos grupės ir dabar yra 
vadinamos semitais. Per

sius priešus; Samsonas asi- daugelį metu išsivystė skir
to žandikauliu išmušė sveti-| tingos jų kalbos, bet kaiku- 
mo karaliaus armiją; pie-įrie papročiai dar pasilieka, 
muo Dovydas akmeniu už-('pavyzdžiui, žvdai, arabai ir 
mušė šarvuotą Galijotą; ki
tu atveju Dievas sulaikė 
danguje saulę, tuo būdu 
duodamas žydams daugiau 
laiko priešo armijai sunai-

kiti semitai nerūko tabako, 
nevaldo kiaulienos ir ne-

paciai
semitų rasei, tačiau vieni ki
tų baisiai nekenčia, o dėl to 
dabar šaudosi.

— Vot, pasakyk, ko jiems 
trūksta?

— Gal ne tiek jiems trūks
ta, kiek jiems perdaug — 
įerdaug patriotizmo. Arabai 
nori valdyti visą Mažąją A- 
zi ją vieni patys, nes tai jų 
pasaulis. O žydai atsimena, 
kad prieš daugelį metų ir 
jie tenai gyveno, bet buvo 
švyti ir išsibarstė po Euro
pą. O krikščioniškai Euro
pai jie buvo nepageidauja
mi svečiai. Jau 19-me šimt
mety prasidėjo žydų perse
kiojimas. Rusijoj, Vengri
joj. Prancūzijoj ir Lenkijoj 
prasidėjo žydų pogromai, o 
Vokietijoj naciai pradėjo 
tikrą genocidą vartoti. To
dėl tarp žydų prasidėjo agi
tacija už grįžimą į senąją 
tėvynę Palestiną, kuri da
bar jau buvo turkų valdo
ma. Kai per karą Anglija 
Lurkus išmušė, ji pasiūlė žy
dams tenai kurtis. Arabams 
tas nepatiko. Jų galvojimu, 
seni Palestinos gyventojai 
apleido ją seniai ir seniai 
iau išmirė, o naujieji patrio
tai. kurie vadina save sio
nistais, čia jau nepriklauso. 
Todėl kai Anglija padėjo 
jiems čia Įsikurti, arabai 
pradėjo prieš juos kovoti. 
Bet dabar žydus remia ne

— Ale arabams padeda 
Sovietų Rusija, ar ne?

— Taip, tėve. Šitą karą 
daugiausia kursto didžiosios 
valstybės. Amerika ginkluo
ja žydus, kad atakuotų ara
bus, o Sovietų Sąjunga pa
laiko arabus, kad muštų žy
dus.

— Tai kokia joms iš to 
nauda?

— Nauda yra tokia, tėve: 
arabų kraštas yra labai tur
tingas aliejaus šaltiniais, to
dėl Amerikai rūpi, kad prie

mėgsta šunų; eidami į savo tiek Angliįa, kiek Amerika.Į Rusija.

bažnyčias, jie prie durų nu- Ji duoda jiems gerų lėktuvu 
siauna kojas, bet būtinai už- ir mokina tuos aitvarus vai

kinti, — vienu žodžiu, ste- sideda kepures. Žydai rašo dyti, todėl žydai smalkiai

Prisiminimų fragmentai,
parašė Kazys Musteikis, 126 

i psl., kaina $2.50.
Išdžiūvusi lanka, 18 nove

lių. parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.

Tūboto gaidžio metai, 
romanas, parašė Kazimieras 
Balėnas, 438 psl., kaina kie
tais viršeliais $3.75. minkš
tais $3.15.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00. '

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

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

Kritusieji už laisvę, II to
mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4.00.

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

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

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

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

Dialogas su kraštu, Aki- 
kronikos, antra 

knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.00.

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruolis,

mojo pasaulinio karo metu Vakarų Europoje, vokiečių 
okupacijos metu Lietuvoje ir pagaliau taikos deiybų me
tu Paryžiuje. Dar prieš Steigiamojo seimo sušaukimą len
kai mėgino likviduoti beatsikuriančią Lietuvą kariniu — 
vadinamuoju Peoviakų — sukilimu, paskui, sulaužydami 
tik pasirašytą Suvalkų sutartį. Želigovskio sukilimu, ir tuo 
būdu norėdami įjungti Lietuvą Lenkijos valstybėn. Nei 
Želigovskio sukilimas, nei Hymanso projektas nepastū
mėjo Lietuvos Lenkijos globon. Čia glūdi didelis Steigia
mojo seimo nuopelnas, jog jis pašaukė tautą gintis nuo 
Želigovskio smurto, o diplomatų suktumą, įvilktą į Hy
manso projektą, Steigiamasis seimas taip pat griežtai at
metė.

Čia labai glaustai peržvelgtos prieš 50 metų Lietuvą 
varginusios problemos, pastangos pagreitinti tvarkyti ir j mirksnių 
šviesti kraštą, tobulinti administraciją. Seime nuolat’* 
skambėdavo skundai iš įvairių frakcijų atstovų dėl Šten- 
celių, Mikuckių ir panašių, ir tik Steigiamojo seimo pa
stangos padėjo sulaikyti "svieto perėjūnus“ nuo daugelio 
juodų darbų.

Parlamentarinio valdymo laikotarpis nebuvo labai į 1^6 psl., kaina, $5.00. 
ilgas. Tuo metu. ir pačiu sunkiausiu metu, tauta — krašto Į Poliais ant laiptų, Vytouto
gyventojais — vyriausybė pasitikėjo ir neapsivylė. Tautos' Ho’foSnato^iapių0 kirina 
valia buvo minima ne iškilmingose kalbose, bet vykdoma; “J puslapių, Kaina
gyvenime, ir todėl Lietuva išgyveno, nors ir trumpą, bet į ejero> Aloyzo
gražų kovų ir kūrybos metą. j Barono eilėrščiai mūsų ma-

Pabaigai dar ketetą žodžių apie seimo atstovus. Jie žiesiems, Nijolės Vedegytės- 
buvo labai įvairaus išsimokslinimo, nevienodo inteligen- palubinskienės iliustracijos, 
tiškumo. skirtingo temperamento, bet visi jie buvo vedini 40 psl., kaina $3.00. 
noro tinkamai pasitarnauti savajam kraštui. Po penkias-’ Runai ir Nerimai, Vaiž- 
dešimt metų nenustoja įdomumo V. Čepinskio pasakytos ganto, 55 psl. kaina $2.00. 
kalbos Steigiamajame seime — visada junti jo kalbose Tiesiant kelią Lietuvos 
nuoširdų įsitikinimą svarstomo reikalo teisingumu ir rei- n«Pr,klau*omybei, Vaizgan- 
kalingumu. Gal būt, jis buvo pati ryškiausia Steigiamojo aipsmai, 40 psi.. Kai- 
seimo asmenybė. Socialdemokratų atstovą St. Kairį gali-, 71 «, .. -. ■ .
ma išskirti rūpestingai išmąstytų tvirtinimų kalbose, K. (Juozo Strolios 1940.1945 m. 
Bielmi — didele gyvenimo patirtimi ir labai praktiškais - atsiminimai, 176 psl., kai- 
pasiūlymais, svarstant įstatymus. K. Venclauskio kartais' na $2.00.
šiurkštokas žodis, bet visada argumentuotai sakomas.

Valstiečių liaudininkų blokas turėjo išmintingą už
sienio politikos žinovą M. Sleževičių, santūrų taktingą 
seimo vicepirmininką dr. J. Staugaitį, ne dažnai kalbantį 
įealistą A. Rimką, visada svarų žodį sakantį L. Natkevi
čių, humanistą blaivininką K. Ralį. . . v .

Krikščionių demokratų blokas, sudaręs seimo atstovų, virse*iais» kaina —
daugumą, galėjo turėti daugiau inteligentinių pajėgų. ^ * ’
Steigiamojo seimo debatuose savo greita orientacija, ra
dikalumu išsiskirdavo M. Krupavičius, nedaug kalbąs V.

Kultūrinės gairės pasako
se, II knyga, paraše Vytau
tas Bagdanavičius, 357 psl., 
kaina $5.00.

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

. Jurgutis. J. Vailokaitis, A. Tumėnas, 
tų šaltinių neprieitų Sovie-( Jeigu čia paminėto lygio būtų buvę visi Steigiamojo 
tų Sąjunga; o Sovietams iu- sejmo atstovai, tai ir darbas seime ir atstovų asmeniniai 
pi nepri eis 1 pne tų sa trmu gant kjaj tar frakcjjy būtų buvę ramesni, rimtesni, nes
listinis dviejų didžiųjų vals-i B;clu.n0’ PĮ^ai™ ir kitų jiems panašių atstovų elgesys
tybių karas, kuri jos veda • tlnral nekėle seimo atstovų orumo.
svetimomis rankomis. j Pertrumpas buvo Lietuvos parlamentarinio gyveni-

_ Olrait, Maiki, tegu jau mo laikas, kad seimo atstovai būtų galėję išeiti reikalingą
būna taip, kaip tu sakai: A- h labai pamokomą parlamentinio darbo mokyklą, 
merika su Rusija varžosi’ (Pabaiga)
dėl svetimo aliejaus. Ale'
koks iš to pažitkas žydams ————1■———————
ir arabams; ko jie mušasi?!
Ką jie iš to gauna? • •

— Jie gauna ginklų, tėve; j 
ir gauna kitokios paramos 
— štai ką jie gauna. O tie 
ginklai jiems reikalingi sa
vitarpei kovai dėl Palesti
nos.

— Nu, o kaip tu rokuoji, 
ar arabai išmuš žydus iš Pa- 
llestinos?

— Aš manau, tėve, Ame
rika neleis, kad žydai būtų 
nugalėti. Jei kaip, Amerika 
gali tenai susikirsti su pačia

■ JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

t , •
Ką tik išleista knyga, kurią parašė St. Michelsonas. 

Joje kalbama apie tai, kas yra to juodojo pasaulio rasė. 
kada ir kokiu būdu ji buvo pavergta, kodėl ji ilgai tylėjo, 
kodėl sukilo ir t.t. Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rase 
klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jos 
kaina tik $2.00.Nu, tai palauksim ir 

pamatysim, kaip bus

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

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

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

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

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

Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko P. Šulo 
parengto leidinio "Kaip su* 
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary- 

i ti testamentą. Ten yra ir tes- 
I tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

i
f
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MOTERŲ SKYRIUS

Bernardo Brazdžionio 
„Poezijos pilnatis“

Bernardas Bratdlionis

lt Cl i ITilAlC <1 i

Teises patarimai į Smalsumas

Čia greta spausdinamas skambančių politinio moty- 
poeto Bernardu Brazdžionio vo eilėraščių, 
kūrinys “Liudininkai“ \ Ti
paimtas iš pačios stambiau- Patriotinė poezija Ber- 
sios ir puošniausios šiais me- nardą Brazdžionj iškėlė į’ 
tais išėjusius kny-os POE- pirmąsias gretas visų tautos J 
ZI-JOS HLNATIS. rai Ber- m-iaimių metu ir išlaikė ji 
nardo Brazdžionio poezijos iki šiol gyvą netiktai užsie-j 
rinktinė, kurią Lūs Angeles nyje, bet ir Lietuvoje, kur, 
išleido specialiai tam reika- jo knygos tegaunamos tik iš į 
lui susiorganizavęs komite- po skverno. Ne be reikalo jis ( 
tas, kuris iš anksto surinko Kartais yra vadinamas net* 
ne tik prenumeratorių būrį, antruoju Maironiu, nors mes ■ 
bet ir dideli dosniu mecena- manome, kad daug geriau'

jam dera Pirmojo Brazdžio-* 
mo \ ardas.

tu bei garbės mecenatr skai- 
čių. Tok a skubi, svari ir 
lengva širaimi - s Ata šiam 
liuksusiniam leidiniui para
ma yra ta.-i oucto naudai Brazdžionis iki šiol dar ”ne-j 
visuomenės balsavimas, ro- užšalo“ nei garbėje, nei pra- . 
dąs kūlėjui nuoširdų palan- eityje, kaip tai dažnai atsi- 
kuma ir :o kū.-vbos vertini- tinka pasisekimo laurais na-' 
m?. puoštiems kūrėjams. Jis vis

"Poezijos uiinatv" via su- dai ieSio na“j° žodžio> nau‘ 
talpintas fcrandžiiušas šio naujam savo sie-
poeto daugiau nei 40 metų !?s ^J™“1 ir t0
ktlvbos derlius. Tai kone nmiklirta plunksna takais 
visas Bernardas Brazdžionis ir saikingo mo-
nuo pirmojo "Baltųjų die-, delnumo ■ Je!«u to non-
nų“ rinkinio lie', sakytume/ .. ., . .,, Bi-,,.- • - ’-i- - ; Poezijos pilnaty sudėtipaskutinio siu o. en u eilenas- .. . ' ,z- ,,, eilerasciai iš visu poeto nn-cio, su visa axnaizazia poe- . . . u
. ‘ Kiniu: Baltosios u ienos ,to Ineraiurine ir asmens . ra „ , ...... ’- . i Amžinas zvdas , Knntan-evoliucua . — nuo jaunai-,..................j. .-r,.,. ____ . i eios žvaigždes . Ženklai ir
visko svajingumo ligi rehgi-I , ,, « 
rėš ekstazės ir biblinių te- s .
mųir pagaliau — ligi kon-! miesta3 
dervuoti r
žodžio ir k ns 'sielvarto
tremtie? kekunėie bei bau- . . „TA. .. .Didžioji kryzke-

■
Reikia pažymėti, kad B J

Kunigaikščių 
,”Iš sudužusio lai-

. „ i vo“, “šaukiu aš tautą“,n-; atriotimo - • -• • „o+ri \ įespaties žingsniai , Sve 
timi kalnai“. “Šiaurės pa-

čziamojo karčio švaistė“,
PiU u-lė“ jr "Vidudienio sodai“.

Onassis su savo žmon. 
line per melus išleidžia $20 mil

Į
To gausaus atrinkto lobio 

■ 592 puslapių dail. Alfonso 
į Dociaus apianku papuoštas 
i ir iliustruotas leidinys turė- 
i tų rasti garbingą vietą kiek- 
! vieno kultūringo lietuvio na
muose.

Linkėdami šiai išeiginio 
■ rūbo ir turinio knygai lai-. 
! min gos kelionės i skaitvto-Į O w v
; jus. primename, kad “Poezi-i 
i jos pilnatis" kol kas dar gau-! 
narna ir Keleivio administ
racijoje. Jos kaina $10.00.

Mūsų žemėje kasdieną! 

gimsta 324,000 žmonių. Ii < 
jų kasdien dėl bado miršta 
10,000, dėl kitų priežasčių 
123,CCO, todėl kasdien pri- 

. 4acque- auS> 190’000 žraoni«-

Pr. S; . rf Phien. koris atlieka praktiką Alberto Einštei
no n' irtos mokyklos ligoninėje New Yorke, tiria tri
mis - n v ūpais savo kūdikius, karinos karta pagimdė jo 
žmon Kol kas jis juos vadina A, B, C. ’

VYSKUPO LIUDIJIMAS

Tūkstantis devyni šimtai... taisiais metais, 
Sufraganu kai įšventintas buvau, *
Žuvo visos mano dioeezijos avelės ir knnfratrai, 
Ir aš pats (beveik) žuvau.
Kiek bažnyčių, seminarijų ir kryžkelėse kryžių, 
Arnotų ir stulų, kielikų, varpų ir tabaraakulų,

kitų liturgijos daiktų— 
Kompensacijos (pagal statistiką, kuries 3 kopijas 

čia pridedu), kai grįšiu,
Neprašau. Pakaks tėvynėj surinktų
Ašarų vergijoje ir poterių šventųjų.
Kur palieka Kristaus kantrūs kankiniai,
Tik pakaks Velykų alelidjos,
Gimusios visų širdy (tenai) ir mirusios (čionai).

ŽMOGUS BE KAUKĖS

f kaukių balių, kur visų visi veidai su kaukėm, 
Aš ateinu be jos. Jūs, kad agresorių pasmerkčiau 
ir kad faktais pasmerkimą konstatuočiau, laukėt 
Sakau: kas negirdės— tikės; kas girdi— abejos.

Mūsų mirties kolona buvo trys milionai. 
Kalėjimas — visa tauta.
Žudytojams jūs davėt ginklus, drąsą ir palaimi

nimą, ponai,
Ir buvo sąjunga graži, balta ir nekalta.
Ir aš nekaltinu dabar tų neregių su kaukėm;
Aš ateinu be jos.
Premjerai, prezidentai it senatoriai, jūs mano 

liudijimų laukėt,— 
lr aš teikiu kaio papriką prie taikos stalo juos!

Auga mirties kolona ne trim, ne trim milijonais, 
Kalėjime — visa tauta.
Žudytojams jūs davėt ginklus, drąsų ir palaimi

nimą, ponai.
Ir žydi sąjunga graži, balta ir nekalta.

IŠTREMTO SIBIRAN (mirusio) LIUDIJIMAS

Esu sūnus, palikęs motiną ir tėvą vargui ir ver- 
» gijai,

Esu užgesęs žiburys tarpu vidurnakčio šešėlių, 
Esu pasaulio širdyje žaižda, kuri negyja,
Esu žmogus, palikęs gimtai žemei sielą.
O kūnas mirė. Ir palaidojo jie kūną
Čia po ledu ir po Sibiro sniego marška balta.
Kai siaučia pūgos ištisus metus, kai žaibu prale

kia taifūnas,
Aš nedrebu ir nebijau, prie minus šešiasdešimt 

Celsijaus — nešalta!
Nerinkit man aukų. Nesiųskite. Nereikia man 

drabužio nudėvėto.
Ir nenešiokite veidmainiškos užuojautos veiduos. 
Guliu aš sielvarto karste, ir galvai man nekieta, 
lr gera širdžiai prieglobstyje motinos maldos... 
Po mano galva guli milijonų milijonai metų, 
Laikotarpiai prieš chaosą, po chaoso, oligozeno,

mezozoido gadynės.
Po mano kojom dulkė — kalnas Ararato,
Nes aš esu brontopus, dinozauras ir beždžion

žmogio laikus pamynęs. 
Po mano kojomis Uralo brangakmens: aleksand- 

ritas, ir opalas, ir topazas,
Po mano rankom aukso smiltys, rūda geležies, 
Po galva gyvsidabrio ir platinos plotai tyčiojas:

ko tau dar maža?
Kokicn plačion, kokion turtingon žemėn tu 

veržies?
Ir aš girdžiu: štai skamba žingsniai Odisėjo 

argonautų,
Girdžiu Jasono vyrų juoką ir keiksmus,
Ir aš grimstu į begalinį amžių srautą,
Kad neštų jis, kad neštų jis, kad neštų į namus. 
Ir viską aš turiu (širdy). Ir nieko aš nesu prara

dęs (be pagiežos ir be keršto):
Nei tėviškės sodybos, nei savųjų genčių ilgesio, 
nei duonos ašakos, ir nei donbas^ kasant, man 

sargybinio padovanotųjų žaizdų.
Tai juos, įsiautus į lietuviško dangaus, kaip lino 

žiedas drobę,
Mister Kersten,
Tai juos ir tau, Mrs. America,

ant sąžinės aklai Temidei, 
ant ių finis vedante pasaulio,

ir tau, Mrs. America, dedu!

reikalai*. Tie klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir al 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivie 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesios 
adresu:

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law.
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. |žl%

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa- i Smalsumas geras ar 
kyli | Keleivio skaitytojų klausimus teisės; blogas būdo bruožas. Grei

čiau geras. Guvus ir smalsus 
protas yra geriausias vais
tas nuo senatvės, pavargi
mo, abejingumo. Smalsus 
žmogus niekad nenuobo
džiauja, sakydamas: “Neži
nau. kur man pasidėti“ arba 
“Pasiutiškai neįdomu gyven
ti.“ Meniškos, kūrybingos 
prigimtys visada dega smal
sumu — sužinoti, išsiaiškin
ti, nustatyti reiškinio ar me
chanizmo veikimo priežas- 
i, degė smalsumu keisti, 

bandytią išrasti ką nors nau
ja.

Klausimas J ”straws“) gali padaryti su-
' tartį, pagal kurią kiekvienas

Mūsų kolonijoj įvyko štai pasižada, vienam mirus, sa- 
keksai atsitikimas: mūsų vo testamento nekeisti. Je 
kaimynai buvo bevaikiai,, sutartis yra tinkamai sura 
bet šiaip labai gerai sugyve- syta ir turi teisiniai vadina-1__ X T*__ 1__ 1___ ____ __to,* no. Visur kartu važiavo, vie- 

{nas kitą gerbė ir mylėjo. Bu- 
:vo pasiturir tieji žmonės ir

mojo "consideration“, —ta 
da ji pilnai galioja.

Tokiu būdu. Tamstai,
tvarkingi, todėl pasidarė tes-! pav., mirus, — Tamstos vy- 

'■ tamentus pas geriausiąjį ras neturėtų teisės pakeist 
= miesto advokata ir savo tur-Į arba atšaukti savo testamen-

Bet yra smalsumas, kuris 
žeidžia. Pas jus renkasi sve
čiai, smalsi kaimynė būtinai 
varstys savo buto duris ir 
maišaus, kas per žmonės 
ie jūsų svečiai. Arba išgirs 
iž plonų durų svetimą po
kalbį. — būtinai sustos ir 
aip vagis pasiklausys. Arba 

respės užeiti į svetimą butą 
ir tuoj puola į visus kampus. 
Jeigu pati švari ir tvarkin
ga, kiš nosį į virtuvę, vonios

ita taip paliko: vienam mi- tą.
! rus, viskas pasilieka kitam Jeigu jis antrą kartą 
i o po to kito mirties viskas' sives, — tada, jam mirus.
; turėjo būti padalinta į dvi į jo turtas bus padalinamas kambari> tikrins švarą, vė- 
jdalis: viena dalis — vyro nagai jo anksčiau sudarytą} 1Jau apkalbės Jeigu rėdytis
; niminėms. kita lygi dalis — testamentą. . t mėgstanti, nespėsi virstelti

. Takiau, deja, taip nėra. jgpjntos įun? - tavQ

drabužius ištrauks ir apžiū
rės.

1 josios gimmėms. 
j Rodos, ko čia bereikėtu.
j Viskas tvarkinga. Manau,! Kažkuriose valstijojse pats 
kad daugelis žmonių taio sa- į apsiyedimo faktas automa- 

i vo turtą palieka ir padalina, j tiskai atšaukia anksčiau su- 
| jei neturi savo vaikų. darytą testamentą. Be to, į-
i Po to, pagyvenusi dar po- 
į rą metų. vėžiu susirgusi mi- 
. rė mūsų kaimynė. .Jos vyras.
! našlys, labai jos liūdėjo, 
j puošniai palaidojo, bet, (tar 
. metam? praėjus, vėl apsive- 
} dė. šį kartą vedė našlę, už 
[save gerokai jaunesnę. Pa
gyveno pusantrų metų, ir 
tada jis pats pasimirė. Tada 
mūsų koloniją lyg perkūnas 
trenkė. Sužinojome, kad tas 
niekam tikęs senis kiekvie- 

; ną centą, jo pirmosios žmo
nos taip sunkiai sutaupytą, 
paliko savo antrajai žmonai 
ir jos vaikams. Mūsų kaimy- 

! nės giminėms nė cento ne
paliko. nors ji turėjo tikrą 
seserį ir broli.

Visi apie tai kalbėjo, ir 
smerkė, bet paskui ir užmir
šo. Bet mudu su vyru. būda
mi bevaikiai. irgi turime pa- 

ašia problemą. Norime su- 
’arvti testamentus, kaip vi
si visiems pataria, nes turi
me giminiu T :etuvoje. bet 
kas naudos iš tokiu testą-
Tienta iei rąlima ji apeiti ^,<‘^dary^‘0™TraT™!as liausimas: "Kur dirbi?.

Jeigu žmogus dirba prie 
rašomojo stalo, kažką rašo, 

statymas uždeda" vyrui ne! laišką ar dienoraštį, straips- 
tik pareiga savo žmoną iš-! nl laikraščiui ar ataskaitą 
laikvti, bet. jam mirus, jai viršininkui, smalsi kolegė 
priklauso tam tikra dalis tuoj puola ir neatsiklaususi 
(statutory share) jo palie- čiumpa skaityti. Jeigu ir ne- 
kamo turto. Šito jis negali čiumpa, tai nors akimis ban- 
išvengti kad ir norėdamas, do užgriebti kokį žodį —gal 
Tokiu būdu gali susidaryti & to supras, kokiomis nuo- 
situacija. kurioj dalis Tams- talkomis gyvena kitas žino
tos vyrui paliekamo turto gus. Arba guli pirkinys — 
teks jo antrajai žmonai. supakuotas, perrištas, tai 

Todėl via patartina to- smalsi moteriškė būtinai pli
kiais atvejais taip sudaryti valo sužinoti, ką pirkai, kam 
"estamentą, kad Tamstos pirkai, už kiek pilkai, 
turtas, ypatingai jei jis yra Dar dRainu M jau 
stambesnio pobūdžio, butų vjsaj ne?ivaržo^ klausin<ti 
nalmkamas vwui »* iki 30 vienj kj „Kokje žfls 
?yyos ealvos (for l.fe). o po ka:,jniai ’ už juosbmokė. 
to radai,namas kam „onma. jote?„ K,ausia ffla žįs_ 

Keblumas c,a vra tas, ,amas -m V].?ai ' a_ 
kad. paliekant v>ru, turtą žistamas gatvėje, troleibjse. 
t,k ,k. JO gyvos galvos jra Jeieu tie kailiniai - ne kai- 
gautų tik ntmgu procentus, ,iriai „ tjk kusj jmita_ 
o ne pat, kap.talą. O jeigu, dja u- juoJ mok6jote visai 
pav.. jam susmgus, j,s butų neJd įŠIjirsite n<vvlimo 
re,kalingas ir da .es kap,ta- atodūsi: ..Maniau, kad bran. 
lo, — tai Jis negalėtų JO gau-
ti. Todėl reikia tartis su sa- *
vo advokatu dėl “inter vi-' ArbasusitiksdraUgai.de- 
vos“ arba “testamentary“ ^imtį metų nesimatę. Pirma- 

1 sis klausimas: “Kur dirbi?.“
r palikti turtą svetimiems, 
’pnabant to testamento. Ne- 

J^plirna pasakyti, kad nepa- 
ritik’u savo vyru, arba jis 
manim, bot ir kaimynai at- 
odė <nerai sugyvena ir vie- 
•>a(5 kitam pasitikį, ir kas iš 
o išėio? Niekai.

Prašau mums parašyti per 
aikrašti ir patarti, kaip rei

kia testamentą surašyti, kad 
niekas jo vėliau negalėtų 
jakeisti ar suardyti?

Prašome nei mūsų valsti- 
'ps vardo neskelbti, o pasi- 
ašome vien —

Skaitytojai

’arkseiausias būdas pinigi
niams reikalams tvarkyti ir 
;ame viską numatyti.

Atsakvti i Tamstos klausi
mą tegaliu tik bendrais 
^ruožais. Šis vra teisiniai 
komplikuotas reikalas, ir 
bendrų dėsnių, kurie tiktų 
visiems, šioje srityje nėra. 
Tik Tamstų pačiu advoka
tas, kuris yra gerai susipaži
nęs su Tamstų aplinkybėm 

sąlygom, gali nutarti, koks 
būtu geriausias būdas Tama- 
•p reikalams sutvarkyti. Pa
ariu nedelsiant pasitarti su

-avo vietiniu advokatu.

Atsakymas

Kiekvienas testatorius 
I (testamentą sudarantis as
muo) gali. kol gyvas ir pil
no proto (competent), at
šaukti savo anksčiau suda
rytą testamentą, šito fakto 
niekas negali pakeisti. Ta- 

’ čiau yra būdas, kuriuo vado
vaujantis. Tamstos aprašo- 
} mos aplinkybės gali būti iš- 
• vengiamos. Vyras ir žmona 

(vienose valstijose betarpiš
kai, kitose per vadinamus

Pietų Afrikoje sveikina
masi plojant rankomis per 
ilaonis.

• • •
Japonai fedi 

baltai, o ne juodai. Senovė
je ir dzūkai gedulo spalva 
laikė baltą spalvą.

• • •

Antrasis būtinai po jo seka: 
“Kiek uždirbi?“ Po tokio 
klausimo dingsta susitikimo 
džiaugsmas, komerciškas 
požiūris į tave užveria burną 
geriems žodžiams.

Blogas ir kitas kraštutinu
mas; kai draugai, geri pažįs
tami visas šventes praleidžia 
už vieno stalo, bet nieko ne
žino vieni apie kitų darbą, 
kitos šeimos džiaugsmus ir 
nesėkmes, tik kažin iš ke
lintų lūpų sužino, kad drau
gų pora jau išsiskyrė ar pa
laidojo tėvą. Intelektualūs 
pokalbiai meno, politikos, 
literatūros klausimais negali 
atstoti nuoširdaus žmogaus 
domėjimosi kitu žmogumi. 
Taktiškas, laiku pasakytas 
šiltas žodis ar klausimas dar 
niekada nieko neįžeidė.

Taip rašoma, turint gal
voje dabartines sąlygas Lie
tuvoj. Apsidairę pastebėsi
me, kad tokių nepaprastų 
smalsuolių ir tokių, kurie

. visai nesidomi savo gerų pa- 
. 1, e *7vefl*elai.*”?*”* žįstamų džiaugsmais ir ne-
litiesia abi rankas ir illnia sakmėmis, turime pakanka

mai ir čionykštėje mūsų ap
linkoje.

V
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Vietinės žinios
Bostono latvių ALTS

Lietuvių Enciklopedijos vus iš kiekvienos tautybės, 
leidyklos atspausdintoj kny- bendromis jėgomis surasti 
goj ’’Lat vijas Idėja Ameri-1 keliams, vedantiems į šių 
ka“ (Latvijos idėja Ameri-: tautų politinį, kultūrinį, eko- 
koje) autoriai O. Akmentinš ■ nominį bendradarbiavimą 
ir L. Berzina duoda Ameri-i bei apsi jungimą. Ta proga
kos Latvių Tautinės Sąjun
gos 50 metų veiklos apžval
gą, apimančią laikotarpį nuo 
1918 iki 1968 metų.

Organizacijos tikslas es
mėje išliko tas pats: jungti 
visus latvius politiniam ir 
kultūriniam darbui Latvijos 
laisvei atgauti ir latviškumui 
šiame krašte išlaikyti..
. ALIS buvo įkurta 1918 
m. rugpiūčio 7 d. Bostono 
latvių veterano Jekabo Zi- 
b'ergo rūpesčiu tik dviem 
mėnesiais anksčiau prieš 
Latvijos respublikos paskel
bimą. Pačiame Bostone ak-* 
tyvių latvių būrelis buvo ne
didelis, tik apie 60 asmenų.

autorius Akmentinš pamini 
pirmą Latvijos respublikos 
užsienio įeikalų ministrą 
Meierovičių, kuris bendrų! 
kelių bandęs ieškoti ir vadi-! 
narnoje Buldurų vasarvietė- 
je prie Rygos. Ir tada Balti
jos atstovai matę bendro ap- ‘ 
sigynimo ”absoliutinę būti
nybę“, bet didieji kaimynai 
tai sutrukdę.

Vargu ar šiai nuomonei 
galima pritarti. Minėtas mi
nistras buvęs esmėje labai 
prolenkiškas. Latvių politi
kai nepalaikė mūsų bylos 
dėl Vilniaus, nes nenorėjo 
kaimynystėje turėti sustiprė- 
jusios Lietuvos. Kad neturė-

gy vena Laimos Antanavičiū
tės senelė ir dėdės.

Kelionės tikslas — pažin
ti Europos kraštus, susipa
žinti su tų kraštų senomis 
kultūromis ir žmonėmis, o 
taip pat susitikti su savo 
draugais, kurie šiuo metu 
studijuoja Europoje, pvz.. 
su Rita Ausiejūte Paryžiuje.

Į Bostoną jaunosios ke-> 
liauninkės grįš tik rugpiūčio j 
mėn. antroj pusėj, taigi jų1 
kelionė užtruks apie tris mė-; 
nesiūs. į

Birutė ir Laima yra veik
lios Bostono neolituanės.' 
Šeimos, draugai ir pažįsta- : 
mi linki joms laimingos ke-' 
Honės ir laimingo grįžimo į 
Bostoną.

•M****#############******************************#******#**##*#**###*

Autorius Akmentinš pripa-ijome Baltijos karinės san 
žįsta, kad ano meto lietuviai tarvės, pagal kurią, vieną
pirmieji išvystė spaudimą į 
JAV senatą ir kongresą pri
pažinti Baltijos kraštus kaip

narį užpuolus, kiti nariai 
tuoj skubėtų į pagalbą, yra 
nedovanotina klaida, laisvų

J. Kasmauskas įžengė 

į 88-sius amžiaus metus

Gegužės 15 d. Jonas Kas-į

Ekskursijos į Lietuvą
vyksta

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

Kaina $691.00

Vietų skaičius ribotas — Nesivėluokite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
3S0 West Broadway,

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

mas iš miesto į mi kus, > pa
jūrį pasikaitinti saulėje ir 
pasimaudyti. Jis Ypatingai 
mėgsta Blue Hills mišką ir 
ežerą.

Linkime dar ilgą metų ir 
geros sveikatos ir nuotaikos.

Ieš k o

Bet tono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

nepriklausomas respubli- Baltijos respublikų vyriau- 
kas. Į šį darbą aktyviai įsi
jungė ir latvių ALTS.

Pirmasis ALTS kongresas 
Įvyko New Yorke 1919 m. 
sausio 3-5 dienomis, daly
vaujant 30 delegatų. Pasiųs
toje prez. Wilsonui rezoliu
cijoje buvo prašoma parem

sybių apsileidimas.
Didesnių permainų į AL . . . _

TS įnešė 1949 metai, kai iš ° Sg? i Spalio 11 d. So. Bostono
sugriautos Europos pradėjo tmctel«83m reeSėslSd 'Lietuvių Piliečių dr-jos 70 
čia atkeliauti laisvės iešką f k * metu sukakties ir senų narių
latviai. ALTS gavo naujų £.ten ^?en° 1901 pagerbimo bankas,
narių, naujų užsimojimų. Po Prie -motinos ratelio išmoko , ♦ »
ĮteUų metų -.20.000 <ioi.«—„"į . Spalio 17 d.Bostono inži

Paieškomas kunigas Kazimie
ras Ruibys. Jis pats arba kas a- Į 
pie jį ką žinotu malonėkite pra
nešti šiuo adresu:

Lietuva —• Lithuania 
Plungės rajonas, Juodeikių km. 

Vieštovinų paštas
Ruibys Pranas, Prano

Norisusip a žint

Per neapdairumą palikau sen-
Rugpiūčio 9 d. Romuvos bėrais. Dabar pajutau, kad vie-

parke Brocktone, Montelloj,1 "am nuobodu gyventi, todėl bū- 
, i-- - *0 malonu, jeigu atsilieptu taipMinxų radijo gegužine. j pa( nuobodžiaujanti pensininkė.

I. J.S.J. 300 Gregorv Street, 
Bridgeport, Conn. 06601.

* * *

P r>J n-- v V buvo įsigyti nuosavi namai * ? 1 f - 7-k v’ nieriu balius Sheraton Mo-|Rašytiti Baltijos kraštų pastangas, iRA To«iio/»Q! mokėsi amato ir dirbo Zu- . . L y , 1 „ .
išgauti iš didžiųjų valstybių' ptain)gkurjeytano visos lat bovo fabrike Šiauliuose šalt- tor Inn*’ teta pose. t Regi
nrina 7,’nlmni A tcilioruInTnna rlain b KUne laP° V ĮSOSjai- -

Jauna, 18 metų. lietuvaitė iš 
Seinų (Lenkijoje), baigusi gim
naziją. norėtų susipažinti su ne 
senesniu kaip 28 metų vyru. už 

i jo ištekėti ir atvykti į JAV.

pripažinimui. Atsiliepdamas 
į Latvijos ano meto laikino
sios vyriausybės premjero 
Ulmanio pagalbos šauksmą, 
ALTS pradėjo organizuoti 
materialinę paramą gimta
jam kraštui. Antras įdomus 
ALTS kongresas įvyko taip

viškos veiklos centru. Čia į-' • T* v
sisteigė knygynas, dabar tu- dirho JJ! a21“ ? 'kar dijo valandos Laisvės Var
ūs retų leidinių, kuriais lat- "Zrine mokvto ™dm? Parima, So.
viai ir iš kitų kontinentų o. Bostono Lietuviu Piliečių
naudojasi, čia veikia latvių .. . B- P . dr-jos trečio aukšto salėje. *žia
mnlrvkln krpdito bankelis 118 Lietuvos motiną, seserj ir, J J

Spalio 31 d. ir lapkričio 1;

Quincy,‘patalpose. • Regina Paszkiewicz. Liceum i 
« * <

į Cgolnoksztalcące im. Konarskie- 
go, m. Sejny, Woj. Bialyslok,
Poland — Polska.

Spalio 25 d. Lietuvių ra-i

Esu lietuvis, 65 metų am-
mokykla, kredito bankelis,!‘sy.*;tuvusmou,,4seseri,‘-| ’ ««• ’ I utlu

jaunų dienu Jonas vei-1, «Pa’!o 31 * 1 JEi
naudojasi studentai. kia isJ „-^meniniame bare?*1 L,etuv,u Taut,ne.s -žinin?as. «r» taikaus hū,i„.

oktetas, teatro; A, , . -- H - iros namuose renenama A. geros širdies, mandagus. Moters
Atvykęs j nosiona, Jis tuoj _ .. kiužius man nesvarbu, kad tik

būtų gera. turėtų gerą širdį ir 
t i j o x Kabma sugyventi. GaliuLapkričio lo d. So. Lošto-į priimti pas save, galiu persikel- 

no Lietuvių Piliečių dr-jos! 6 gyventi, kaip susikursime

pat New Yorke 1919 m. rug-i ,. 
sėjo 14-16 dienomis, daly-.“ , . - ’ , . ... 
vaujant 21 .latvių 32i lietu-. . ALTg va]d iba
vių. 23 erių ir 24 ukrainiečių |vejk>.1968mctai beatv-an. 
atstovams. Delegatai jauta- ražydama šios valstijos tone pradėtiems leisti a,k- 
ta pramatė būtiną reikalą « ja/ 5tui |aišk Jra. j raseiams Ateičiai ir vėliau

šant išleisti Baltijos kraštui Safda™'. San.da,;?s 7 ku°- 
• į pai padėjo įsigyti namus,

T> —i. -m 2 5-h*' I !<XI I! 14’ 1 < i 1 1 <X i 11 c*Bostoną, is tuoj y, ,... , . . . .- , • : ,1, 1 Galdiko kuriniu paroda,įstojo 1 čia veikiančias drau- * ♦ ♦
gijas. Jis daug padėjo Bos-

apjungti šias tautas, kurių 
žemės siekė nuo Baltijos li-

Šurum burum.

gi Juodosios iūru Tik tokia’pašto ALTS ^vaiigi .juodosios jurų. ilk tokia j=i t

tautų sąjungą galėtų apsau 
goti šiuos kraštus nuo piktų 
Rusijos

protestavo dėl Latvijos auk 
so Anglijoje likvidavimo. 
Anglijai ir Sov. Rusijai jįir Vokietijos kėslų TuS

ateityje. I s, kongresą .r ten-j jk «u £ j A
ka, norėję pasiųst, deteva- ,.. 'opozicijos
tus. bet jiems buvę paaiskm- QfJaf -
ta, kad tol, kol neatšauks 
savo kariniu daliniu iš Lietu
vos ir Ukrainos sričių, su jų 
delegatais nebus jokių kal
bų. ALTS smerkė tuos ano

i atstovui Sir Alex Douglas
Home atitinkamas raštas. 

Tai tik dalis visų ALTS
nuveiktų darbų. Visų jų tiks
las buvo stiprinti kovą dėl

dosniai rėmė Gabijos drau
giją, kurios chorui vadova
vo Mikas Petrauskas. Jis 
daug dirbo So. Bostono Lie
tuvių Piliečių dr-joje. Jis yra 
taip pat vienas iš Alto orga
nizatorių ir jo vadovybės na
rių.

Daug lėšų J. Kasmauskas 
skyrė ir tautininkams. Be jo 
pagalbos vargu jie būtų įsi
giję tą namą, kurį gi ažiai1 1T-atviifKs laisvės ir išlaikvti u 1meto latvius, kurie ėjo už ,^5* atremontavę ir šiandien vai-

Rusijos monarchistus: Kol- 
čaka, Denikiną ir Judeničą.
Prieš iuos buvo mestas šū
kis: ”Kas remia Kolčaka ir 
jo draugus, tas kala lietu
viams ir latviams naujas ver
gijos grandines!“ Kongreso 
pagrindiniu kalbėtoju buvęs 
lietuvis Jankauskas, jau
anksčiau eilę kartu kalbėjęs ■ v.Kjww,ė ir Antanavičiūtė 
amerikiečiams apie Baltuos
kraštus Camegie salėje, šis ii»krido Europon 
kongresas pasisakęs už arti

Šiuo metu ALTS turi apie 
185 narius ir apie 60,000 do
lerių turto.

Nuoširdžiai linkime ALTS 
ir ateities veikloje geriaus- 
sios sėkmės.

B.M.

mus ryšius tarp minėtu ke 
turiu tautu savo tarne ir su

Žinomos Bostono lietuvai
tės, Dramos sambūrio ir kul-

JAV. Pasiųsta padėkos te-jūrinių parengimų dalyvės, 
legrama prez. Wilsonui ir' Birutė Vaičjurfytė ir Laima 
valstybės sekretoriui Lan-' Antanavičiūtė, baigusios a- 
singui už Baltijos kraštu rė- kademinius mokslo metus, 
mima, gi prancūzu maršalui gegužės 30 d. išskrido Euro- 
Foehui už jo ultimatumą P°n- pasiryžusios aplan- 
Vokietiiai, reikalaujanti at- kyti Angliją, Daniją, Vokie- 
šaukti karines pajėgas iš tiją, Šveicariją, Austriją, I- 
Baltijos kraštu. taliją, Graikiją ir Olandiją.

Kongresas išrinkęs 20 as- Porą savaičių tikisi pabuvo- 
menų komisiją, po 5 atsto- ti Lenkijoje, kur šiuo metu^

do ir kuriuo pasinaudoja Į 
vairios kitos Bostono lietu
vių organizacijos.

Jonas yra daug kam pa
dėjęs savo patarimais, dar
bu ir lėšomis. Jis dosnus 
žmogus visiems geriems dar
bams. Daug ir naujųjų atei
vių yra pasinaudoję Jono 
pagalba. Jis net 27 padėjo 
atvykti į šį kraštą ir nevieną 
sušelpė pinigais.

Verta pažvmėti ir kita Jo
no Kasmausko veiklą. Jis y- 
ra smalsaus, išradingo proto 
žmogus. Jis 1919 m. suorga
nizavo medicinos įrankių 
dirbtuvę, kuri laiką joje dir
bo daugiau nei 40 darbinin
kų. Jis užpatentavo net 7 
tos srities išradimus. 1959 
m. tą dirbtuvę perleido savo 
sūnui ir pats išėjo poilsio.

Dabar Jonas Kasmauskas 
laiką praleidžia savo darže 
augindamas gėles, išvykda-

1970 METŲ 
NAUJIENA f .‘A

Geriausia dovana 

į LIETUVĄ

specialūs rublių 
certifikatai 

Aukščiausia vertė!

ŽEMIAUSIOS
KAINOS

Jūsų giminės grali gauti, 
ko tik nori. svetiiaos va
liutos krautuvėse už pu
sę kainos ar dar pigiau. 
Mes ką tik išspausdino
me naują katalogą su pa
skutinėm kainom. Pa
prašykite jo veltui ir pa
tys įsitikinsite. Tada jūs 
sutiksite, kad specialus 
rubliu certifikatai yra 
geriausi.
Spelialūs rublių certifi
katai pateisina savo var
dą. Jais pasinaudoti gali 
kiekvienas bet kada ir 
bet kur.

INTERTRADE
EXPRESSS GORP. 

125 East 23 rd Street

New York, N.Y. 10010
PAPRAŠYKITE 

KATALOGŲ VELTUI
SVARBU1

Priimame automoMIią ir 
butą užsakymus.

.>.1

draugišką gyvenimą ir susitar
sime.

Laiškus rašvti Keleivio adre
su, pažvmint — Domininkui.

NENUSIMINKI! £!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

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

Newark. NJ. 07105

t
Lietuvių R adiį o 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,130 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Avė., Broekton, Mass. 02102. Tel 586-7209

Laisves Varpas

SAVAITRAŠTIS

N epriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pakulinius ir lietuviškuosius 
įvyku s, ucLi daug ir iii n.,ų nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą \ i-\ionieniriius bei kultūrinius klausimus. 
J įme rssite Įdi-n:’-' si. i* ytoįų laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasistkymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
“NEPRIKLAUSOMA LIETE VA“ yra dinamiškas mūsų iš- 
eiv:jos Jai'ra>t:s. i?š';»< r ’uai bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet ;;K ;ras 1- ■I • j-r.o nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street. I.aSalIe-Montreal, f,90, Quehec, CANADA

11

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij<
Programa Naujoj Anglijo 

j iš stoties WLYN, 1360 ki 
i lociklų ir iš stoties FM 
j 101.7 mc.» veikia sekmadie 

H niaianuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausit 

į pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
ios ir Magdutės pasaka.

i Biznio reikalais kreiptis
Baltic Florists gėlių ir dovs 

l:nų krautuvę, 502 E. Broao
way, So. Bostone. Telefo
nai AN 8-0489. Ten gauna 
maa ir Keleivis.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SJ A—jau 80 met į tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacijų — 
duoda gyvybės apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS ueieško pelno, o teik’a 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerią 
kapitalą, tad jo apdraud? tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikaUngiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui dumia gera Taupomąją Apdraudą — Ea. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigi? TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokea- 
čir metams.

STA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims. iekomenduojama Hetuvttką 
klubų ir draugi jų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA--knopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir tie piačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas Informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AHiance of America
307 VVesf 30th Street. New York, N Y. 10001

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

BUVO $4, DABAR LIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

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

Kito* tokios knygo* neturime.

f
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Dr. A. Kapočiui 75 metai t Bostone balsavo 220 asmenų

Dantų gydytojas dr. An
tanas Kapočius šj šeštadienį 
švęs ne tik savo vardadienį,1 
bet ir nepaprastą gimtadie- į 
jį: jam sukaks 75 metai am
žiaus.

Sveikiname ir linkime dar 
ilgų ir malonių metų.

A. Čaplikas vadovaus

ekskursijai į Lietuvą

Inž. Aleksandras Čaplikas 
vadovaus ekskursijai į Lie
tuvą. kurią organizuoja Al
donos Adomonienės vedama 
Trans-Atlantic Service Įstai
ga Bostone rugpiūčio 24 d.

JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos rinkimuose 
birželio 6-7 dienomis Bosto
ne tefcalsavo 220 asmenų 
(1967 m. balsavo 258, 1964 
m. — 242). Kandidatų visai 
apygardai tebuvo 3 (1967 
m. — 11). Jie gavo balsų: 
E. Sužiedėlis 205. 0. Ivaš- 
kienė 171. B. Utenis 81.

Brocktone viso labo bal
savo 121. E. Sužiedėlis gavo 
106, O. Ivaškienė 81 ir B. U- 
tenis 19 balsų.

Reikia spėti, kad panašūs 
duomenys bus ir Worceste- 
rio, todėl išrinkti bus E. Su
žiedėlis ir O. Ivaškienė.

Baigė lituanistinę mokyklą !

Praeitą šeštadienį buvo! 
užbaigti BiUtono Lituanisti-į 
nės mokyklos mokslo melai. I 
Šiemet mokyklą baigė ketu
ri abiturientai: Edvardas1 
Budreika. Saulius Cibas, Vy
tenis Izbickas ir Vitas J. Ka
sys.

Pirmuoju su visais labai 
gerais pažymiais mokyklą 
baigė Saulius Cibas.

Plačiau apie mokyklos 
pabaigtuves parašysime ki-j 
tame Keleivio numery.

i
Giedrė Jašinskaitė baigė 

aukštesniąją mokyklą

Giedrė Rūta Jašinskaitė, 
Lidijos ir Jurgio Jašinskų 
duktė, baigė Miltone Font- 
bonne akademiją su pagyri
mu. Vienerius metus ji ren
giasi padirbėti Blue Cross 
and Blue Shield Įstaigoje if 
tikisi gauti jos stipendiją u- 
niversiteto studijoms.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Bostoniečiai inžinierių 

suvažiavime

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų s-gos 
devintasis visuotinis suva
žiavimas buvo gegužės 30- 
31 dienomis Toronte. Iš Bos-j 
tono jame dalyvavo šie inži-Į 
nieriai: Br. Galinis, E. Ma-! 
nomaitis, Aleksandras Lap-j 
šys ir Algis Lapšys. Be jų,' 
dar buvo I. Galinienė ir I. 
Manomaitienė.

Plačiau apie suvažiami- 
mą — kitame numeryje.

V. ir Z. Gaveliai—seneliai

Šarūnas ir Sonia Gaveliai 
gegužės 30 d. susilaukė pir
magimės. kurią pavadino 
Jūra-Marija. Šarūnas Gave
lis vra vyriausias Veronikos 
ir inž. Zigmo Gavelių sū
nus, šiuo metu atliekąs kari
nę prievolę.

Sveikiname Jūros-Mari- 
jos tėvus ir«enelius.

šaulių surengta paroda

šaulių sąjungos Jono Va
nagaičio kuopos rūpesčiu 
nuo birželio 6 d. Home Sa
vings banko (Tremont gat
vės nr 69) lange yra gintaro 
ir medžio drožinių parodėlė, 
kuri tęsis iki birželio 19 d. į 
Ji surengta 1941 m. birželio 
mėnesio tragiškųjų Įvykių 
paminėjimo proga.

Kuopos valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie 
paskolino savo gražius gin
taro bei medžio drožinėlius. 
o ypatingai yra dėkinga A. 
Puskepalaičiui, Z. Mantau- 
tienei, F. Karosienei, A. 
Liutkonienei, O. Ivaškienei.; 
B. Šakenienei, L. Kiliulienei. 
S. Račiui, K. Šimėnui ir S. 
Urbonui, be kurių nebūtų 
buvę galima tokią parodą 
surengti.

Valdyba taip pat prašo vi-

'S

Nr. 23, 1970 m. birželio 10

V iena m iš Keleivio patikėtinių

JUOZUI VINCIGNUI
mirus, jo dukteriai Elenai ir sūnums Eduardui 
ir Richardui gilią užuojautą reiškia

Keleivio patikėtiniai, redakcija ir administracija

sus, kurie ateis parodėlės] NAMŲ SAVININKAI, 
pažiūrėti, grįžus namo, ne-į DĖMESIO!
pagailėti bent keliais žo-j
džiais padėkoti Home Sa- * Jei ^nuomodami butą neži^°- u , • - i -j- te, ar busimasis nuomininkasvings bankui uz leidimą pa-, vra pajėgus mokėti nuomą, tai
naudoti jų langą lietuviškam 
reikalui.

kreipkitės informaciją į mus te. 
lefonu 268-0528, Alma Realty.

(23)

Grįžo V .Izbickas

Inž. Vyt. Izbickas grįžo iš
Išnuomoja

Viengungis — vyras ar n»e- 
, ileris — Kalėtu apsigyventi pas Ekvadoro, kur buvo išvykęs našlę dideliame bute ir naudotis 

, 11-2 kambariais ir virtuve. Kreip-
tarnybos reikalais. tis telef. (Area 313))-491-5318.

ę COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 8-2868 

yra vienintele oficiali ištai
ga Worccstery, kun siaučia 
aiuntmuas tiesiog iš Wortes
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis. Čia kal-

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningaL

Siuntiniai nueina greitai ir

Či» galine gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų1 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

ii žemomis kainomis. 
Vedėja B. Sviklienė

Peter Maksvytis
A Builder

49 Church Street 
E. Milton, Mass.

Atlieku viroa patafanrmo, pamau
to ir projektavimo darbas ii lan
ko ir viduje, gyvenamu namu ir 
biznio pastatu. parai Jd*u reika
lavimą. Saukite visados iki • va
landa vakaro.

Telefonas: 698-8675

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
omo ”ai rvto iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais nepriimama

447 BROADVVAY 
S«uth Boston, Mass

*eeeeeeeeeeeeeereeee**eeeeeeeeeeaę£

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T rečia dieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
801 TH BOSTON, MASS.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
.•eeeeeeee-
< •3 Ketvirtis & Co.

—JEWELERS— 
Laikrodžiai-Deimantai 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai 

RSpo-tinra’ taisome laikrodžio*
Bedus papučia! us

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649J

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

GAVOME MAŽĄ KIEKI
' . , ... I ŠIENINIŲ KASDIEN AT-

Paragink savo pažįstamus)
PLĖŠIAMU LIETUVIŠKŲiisiraiyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

už visus indelius 
moka

Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto —- Kas mėnoo yra priskaitomi 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 105-tnoesius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet. Sio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shalina ir adv. J. Grigalns. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškaL Turtas (Assets) yra 

virš $173,000,000

Dabar

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
r.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuei L. Rusengard, B. 3., Reg. Pharm.

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

Nuo • vaL ryto iki 8 vaL v» išskvrus šventadienius tr sekm. 
„eooooseeoooMoeoooeooooooaooososoaecK

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

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

Skambinkite

268-46621
V

išsinuomokite
naują, saugų, švarų, modernišką ir geriausią 

TEXACO alyvos

Texaco sprausmines liepsnos sustiprintoją

00
$

Nuoma tik2. per menesi

SUTAUPYSITE 

IKI 4 2 %

KURO

Fuel Chief
HKATIN

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

GE 6 1204

Naudingiausia skelbtis Keleivyje!

Dažau ir Taisau :
► Namus ii lauko ir viduje, « 
; Lipdau popierius ir taisau! 
; vilną, ką pataisyti reikia. I

Naudoju tik geriausią

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street* 

VVorcester, Mase. 01604 
Tet. 796-3347

Tiesiai iš VVorcesterio alu
čiam įvairius siuBtįaias į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi 8 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Tarime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir 
prekių iš kitų kraštų visai 
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigas ir galite už
sakyti jų gamybos prekea da 
sumokėsite pinigus, 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pet 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečiui 
ar nuoiaciniam apsigyvenimni. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiniagaL Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 
TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO į LIETUVĄ

Pristatymas greitas ir 
fariBtnotas 

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

o i oštų dieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.
331 W. Broadvray 

So. Boston, Mase. 02127 
TeL 268-0066

: JONAS STARINSKAS 
220 Savin HiU Are.

TsL CO 5-5854

Flood Sęuore. 
Uarduare Co.

■■ummss M. J. ALMAMA 
SSS MAUT MOADWA1 
SOUTH BOSTUM, MAUS. 
l£L£F0MA8 AM 8-414S 

Mooro Dalai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rttių

Krefptb

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvray 

Boston, Mass. 02127
ToL AN 8-1701

•000090000000000000000000000000000*
A. J. NAUAKSY

Real Estate A Insurance 
321 County Club Rd< 

Nevrton Centre, Mana. 02159 
TeL 332-2648

Paragink savo pažįstamus 

iisiraiyti Keleivį. Jo kaina

$6.00.

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jaoi atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia visų 
lėktuvų bilietai fa&rtkketa) iiraiefei- 
belaukiant -ke jokie papildome k 
moka g'č Iv,'“' ..

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

Darbe valaauost Kasdiea

380 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja

į r—w wra wrosseraraėsoessoM—ooeoso—so wwoioraove


