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66-TIEJI METAI

Visos Sovietų S-gos galvos 
susirgo

Manoma, kad tos "ligos“ gali būti politinio nesutari
mo ženklai. Žurnalistai pranašauja daug esminių pasi
keitimų, tik nežinia, į gerųjų ar j blogųjų pušų.

Apie galimus Sovietų Są
jungos vyriausybėje pasi
keitimus jau seniai kalbama, 
nors ir ne visiems tiems gan
dams galima tikėti. Bet šios 
rūšies žinias užsienio agen
tūros ypač intensyviai pra
dėjo skleisti praeitą sekma
dienį. Svarbiausia, kores
pondentai praneša apie tie
siog epideminį sovietų vadų 
susirgimą, kuiis gali būti la
biau politinis, negu tikras.

Pagal tas žinias, Alekse
jus Kosyginas, 66 m. amž., 
esąs pavargęs ir ligonis, tad 
rengiasi pasitraukti iš mi- 
niesterio pirmininko vietos 
ir ją užleisti savo pavaduo
tojui Dimitrij Poljanskij. 
Partijos ideologą M. Suslo- 
vą turėsiąs pakeisti politbiu- 
ro narys Andrei Kirilenko. 
Prezidentas Podgornij taip 
pat esąs susirgęs ir atidėjo 
numatytą vizitą j Japoniją. 
Prezidentas peršalęs, o Sus- 
lovas sergąs džiova. Gi A- 
leksejus šelepinas. profsą
jungų viršininkas, kuris pre
tendavo į aukščiausius pos
tus, susirgęs tulžies uždegi
mu, paguldytas į ligoninę ir 
operuotas

Partijos centralinio komi
teto generalinis sekretorius 
Leonidas Brežnevas, kuris 
dalyvavo Budapešte Veng
rijos 25 metų "išlaisvinimo“ 
sukaktis minėjime, skubiai 
grįžo į Maskvą, nors dar ne
skelbiama. kad ir jis "susir
gęs“. Jo skubus sugrįžimas 
siejamas su staigiais pakei
timais vadovaujančių asme
nų, dirigavusių propagan
dos, spaudos, radijo, televi
zijos ir kitus visuomenės in
formavimo ir nuteikimo į- 
staigų reikalus.

"ligų“ ir vadovaujančių as
menų pakeitimų yra jau iš 
seniau stipriai pasigirdusios 
kritikos padarinys.

Be pasireiškusių Brežne
vui priekaištų partijos vado
vybėje, kaip žinoma, jam, 
Kosyginui ir Podgorniui dar 
buvo įteiktas platus memo
randumas, kuriame iškelia
mas Sovietų Sąjungos eko
nominis atsilikimas ir jo 
priežastys. Svarbiausias to 
rašto autorius esąs atominės 
fizikos specialistas dr. And
rei Sacharov. Ten tarp kit
ko prikišama vyriausybei, 
kad ji dar vis nepanaikinusi 
Stalino laikų santvarkos 
klaidų, tvirtinama, kad rei
kią reformų demokratėjimo 
kryptimi, daugiau minties 
laisvės, naujų idėjų vertini
mo. naujų ir modernesnių 
būdų ekonominei gerovei 
kelti. Jeigu tokių reformų 
nebūsią padaryta, tai So
vietu Sąjunga valstybių tar
pe liksianti tik "provincine 
galybe“.

i Bet dabar esami ar galimi 
vadovaujančių asmenų pa
sikeitimai dar nerodo, kad 
sovietinis gyvenimas sude- 
mokratės ir bus laisvesnis. 
Tokiais momentais dar gali 
grįžti ir stalininė priespau
da, nes diktatūriniame kraš
te ir profesorių balsas nieko 
nereiškia.

I,

Bulvių augiatojai Idaho valstijoje, protestuodami dėl žemy bulvių kainų, jas degina. Jau sude
ginta milionai svarų bulvių. 0 mes už bulves mokame brangiai, nes iš to pelnosi tarpininkai.

Tūkstančiai demonstravę 
nž karą ir laimėjimą

Minia giedojo patriotines giesmes ir ragino vyriau
sybę parodyti tvirtą ranką bei siekti taikos po laimėjimo.

Oficialūs sovietų šaltiniai 
apie šiuos pakeitimus nieko 
nesako ir jų nekomentuoja. 
Bet manoma, kad daugelis

Vliko protestas dėl

neteisėtų atstovų
Kaip praneša Elta, Vlikas 

pasiuntė telegramą šen. J. 
J. Sparkmanui. JAV dele
gacijos Tarpparlamentari- 
nės sąjungos konferencijoje, 
kuri posėdžiavo Monte Car- 
lo nuo kovo 30 d. iki balan
džio 4 d., pirmininkui.

Estai prašo ištremti Gvatemaloje nužudė
sovietų diplomatą į vokiečių diplomatą

Estų Centrinė Taryba! Gvatemalos teroristai pa- 
Moratorium demonstracijų ‘ kreipėsi į Kanados užsienio' grobė Vakarų Vokietijos 
iniciatoriai yra sumanę ir reikalų ministrą, prašydama Į ambasadorių Karlą von 
šiemet rengti panašias prieš ištremti sovietų ambasados j Spretį ir reikalavo iš vyriau- 
karą nukreiptas demonstra-! Ottavoj pareigūną konsuli- į sybės už jo grąžinimą pa
rijas. Jie ragina balandžio; niams reikalams M. Murai-1 leisti 22 politinius kalinius 

kovą, kuris melo ir šantažo' ir sumokėti $700,000. Vy- 
priemonėmis skaldąs estus, riausvbė atsisakė tai pada-

Kai kuris estas prašo lei
dimo nuvažiuoti i Estiją, tai 

__ .i Murnikovas surenka daug
New York Times dienias- žinių apje piašančiojo gimi- 

tis įsspausdmo viso puslapio į nes Estijoje. Vėliau tie gi- 
skelbimą. Jame tarp kitų y-, mjrės gauna anoniminius 
ra ir New Yorko majoro j ĮaįškUs, grasinančius baus- 
Lmdsay, šen. McCartny, į mėmis, jeigu jų giminaitis 
šen. Hughes ir kitų paragi-I nepasitrauks iš estų politi- 
mmai Moratoriumo komitę- njy organizacijų. Jis vienus 
to sumanymą paremti. stengiasi pakreipti savo nau

dai gražiais pažadais ar šan
tažu. o nepaklusnius bando 

; melo priemonėmis kompro- 
■ mituoti estų bendruomenėj, 
t Kanados užsienio reikalų 

.jministro pavaduotojas pa- 
, K. a?sim^ s.Pr^V i prašė sovietų ambasadorių 

aukščiausiam JAV teismui, ^ugtabdyti Murnikovo brovi- 
Mat, Mass. valstijos seime- magj j estų bendruomenę, 
lis priėmė ir gubernatorius
pasirašė įstatymą, pagal ku- 
rį JAV vvriausybė neturi
teisės siųsti Mass. valstijos' Kambodijos sostinėje de- 
piliečius į Vietnamo karo į mcn,travo tūkstančiai vai-

Karo priešininkai
skelbia badavimą

Pernai rudenį surengtų

13-15 dienomis badauti ir 
per tas dienas maistui sutau
pytas lėšas skirti Moratoriu
mo komitetui.

Ar karas Vietname 
teisėtas?

lauką, nes tas karas esąs ne- reikalaudami. kad ten 
teisėtas, nepaskelbtas taip, esančios 40,000 Siaurės Viet- 
kaip konstitucija reikalauja. namo kariuomenės būtų pa-

Labai abejotina, ar aukš- aa^nta >• KaIribodijoa. 
čiausias teismas tokį įstaty

Transporto sekretoriui Johnui 
Volpei nemažą galvosi k j sukėlė 
aerodromų susisiekimo kontro 
lieriai, kurių didelis skaičius vie
nu metu “apsirgo“ ir neatėjo į 
darbą.

Telegramoj priminta, kad 
Uetuvą buvo jėga įjungta į 

1 Sovietų S-gą, kad Sovietų 
S-gos delegacijoje papras
tai įtraukiamas ir Lietuvos 
atstovas, kuris neturi jokios 
teisės atstovauti Lietuvai, ir 
prašoma, kad JAV delegaci
ja kiekviena tinkama proga 
atsiribotų nuo sovietų dele
gacijos, tuo būdu pabrėžda
ma tos delegacijos netinka
mumą atstovauti tikrajam 
parlamentarizmui; paneigti 
Sovietijos atstovų teisę kal
bėti sovietų okupuotos Lie
tuvos vardu; kelti konferen
cijoje sovietų vvkdomo Bal
tijos valstybėse kolonializmo 
klausimą, reikalaujant jį pa
naikinti. suteikiant Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai galimybę 
vykdyti laisvo apsisprendi
mo teisę.

mą patvirtins.

JAV karo atstovas Santo Do
mingo valstybėje pulk. įeit.

Pirmą kartą buvo pagrob
tas Japonijos lėktuvas, turė
jęs skristi iš sostinės į Japo
nijos pietus, bet nukreiptas 
į Š. Korėją. Korėja lėktuvą 
ir įgulą grąžino.

* * *
Saigone suimti du JAV 

lakūnai (majorai), kurie iš 
Tailando į P. Vietnamą at
vežė 850 svarų opiumo. Jiem 
gresia karo teismas.

• * •

ryti. Po 5 dienų ambasa 
rius rastas nužudytas 10 my
lių už sostinės ribų.

Šiemet Gvatemaloj tai jau 
trečias panašus Įvykis: bu
vo pagrobtas užsienio reika
lų ministras ir Amerikos di
plomatas.

Pietų Amerikoje prasidė
jo tikra diplomatų grobimo 
epidemija. Visos partijos 
pasisako prieš tokius veiks
mus, bet juos vykdo kairės ir 
dešinės ekstremistai. įdomu, 
kad sovietų diplomato Ar-j 
gentinije nepasisekusio pa
grobimo spėjamas vadas, 
kuris buvo sužeistas, pasiro
dė buvęs policijos inspekto
rius. Jis, matyti, priklausė 
Mano organizacijai, kuri pa
siskelbė grobsianti sovietų 
diplomatus. įsi

P. Amerikos vyriausybės 
tuo labai susirūpino ir žada 
tą klausimą svarstyti P. A- 
merikos valstybių organiza
cijoje.

Krašto apsaugot ministe- 
ris Rogers pasakė, kad JAV 
politika — garantuoti Kam
bodijos neutralumą. Tuo no
rima išvengti kauro plėtimosi.

• * o
' Paragvajaus konsulas Argenti- 

___„_________________ ..... Paskutinę savaitę Vietna-i kurf tererfetai buvo pa-
Crovley buvo teroristą pagrok- me 5UV® ' grobe, reikalaudami išlaisvinti

i tas ir grąžintas, paleidus iš ka- Tokių stiprių kovų nėra bu- 2 politinius kalinius. Argentinos
į įėjimo 20 politinių kalinių. ! v? nuo praeito rudens....... į vak|įia (no nesutiko, ir tero-
> 1........ ko,,"u1’

Iki šiol buvome jau be
veik susigyvenę su tikrove, 
kad kiekvienose demonstra
cijose tik daužomi langai, 
deginami namai, protestuo
jama prieš karą Vietname 
ir reikalaujama kuo grei
čiau bėgti iš Azijos, visas 
tenykščias tautas palikus jų 
likimui, tikriau — komunis
tams pavergti. Bet praeitą 
savaitgalį VVashingtone įvy
ko visai priešingas reiški
nys. Čia buvo suorganizuota 
dešimčių tūkstančių žmonių 
demonstracija, reikalaujan
ti vyriausybę kietesnės lai-j 
kysenos komunistų atžvil
giu. ne tik nebėgti iš Viet
namo, bet karą tęsti ir galin
gu smūgiu jį laimėti ir tiktai 
per nugalėjimą siekti taikos.

Georgijos gubernatorius 
Lester Maddox savo kalboje 
demonstrantams pabrėžė, 
kad JAV turinčios tvartai 
vaidinti tą vaidmenį, kurio 
iš jų laukia laisvę mylintis 
pasaulis. Amerika karo ne
pralaiminti Azijoje, bet jis 
yra pralaimimas čia, pačia
me Washingtone, kurio po
litiką minkština įvairūs ko
munistų šalininkai ir net a- 
gentai.

Demokratų kongresmanas 
John R. Rarich kėlė minios 
nuotaiką, šaukdamas, kad 
amerikiečiai, tokia inteli
gentiškai. organizuota ir fi
nansiniai pajėgi tauta, kuri 
galėjo pakartotinai pasiekti 
mėnulį, neabejotinai gali pa
siekti ir karo lauke pergalę 
prieš nusususią ketvirtos ei
lės komunistų diktatūrą.

Demonstrantų eilėse žy
giavo ir kubiečiai su savo 
plakatais, skelbiančiais ko
munizmo grėsmę Amerikai.

Nors ši demonstracija ir 
nesutraukė 100,000 žmonių, 
kaip buvo tikėtasi, bet tai 
vistiek bene pirmas didesnio 
masto sąjūdis, nukreiptas 
prieš besąlyginio pasitrauki
mo iš Azijos ir taikos su pra
laimėjimu šalininkus. Ka
ringosios demonstracijos or
ganizatoriai sako, kad tokių 
žygių būsią ir daugiau kituo
se miestuose.

Ar tas sąjūdis plis ir to
liau ir ar jis pažadins JAV 
masių patriotizmą ir karin
gumą, tegalės parodyti tik 
ateitis. Deja, kol kas mums 
atrodo, kad pasauly geriau 
kovoja dėl savo idealų liesi 
ir alkani, o sotus riebuilis 
tetrokšta tik patogaus poil
sio ir ramybės, kol jo paties 
namai ir lova dar nedega.

r*##*-###*#******####**
Susitarta, kad transporto 

tarnautojai gaus 27.5' > al
gų priedą, todėl visų bendro 
streiko nebus. Dabar jie 
gauna $10,000 - $13,0C9 me
tinės algos.

Siūio pakelti pašto 

tarifus
Sustreikavę paštų tarnau

tojai laimėjo: jiems nuo pra
eito gruodžio bus pakelta 
alga 6% ir vėliau, kai paštas 
bus pertvarkytas, dar bus 
pridėta 8%. Kartu su pašti
ninkais bus pakeltos ir kitų 
valdininkų algos. Dėl to vy
riausybės biudžete susida
rys pustrečio biliono dolerių 
skylė, kuriai užlopinti pre
zidentas siūlo pakelti pašto 
tarifus.

Jei kongresas pri
imti prezidento siūlymą, tai 
už paprastą laišką turėsime 
mokėti ne 6, bet 10 centų. 
Bus pakelti ir kitokių siuntų 
tarifai.

Žinoma, skylę biudžete 
reikia užlopyti, bet tai gali
ma padaryti ir kitu būdu. 
Va, admirolas Rickover yra 
pasakęs, kad, jeigu tik tru
putį paspaustume didžiuo
sius karo reikalams kontrak- 
torius. tai mažiausiai 2 bil. 
dolerių galima būtų sutau
pyti.

Adv. Kunstler vis dar 
agituoja

Chicagos nuteistų riauši
ninkų advokatas Kunstler,, 
kuris už teismo •■iel.-nimą y-, 
ra irgi nuteistas 4 metus ka
lėjimo, bet iki apeliacijos 
dar laisvas, universitetuose 
sako kalbas, neva riiošda- 
mas kraštą revoliucijai. Jis 
ragina jautimą sutrukdyti 
Juodųjų panterų vado Boby 
Seale teismą New Havene. 
Jeigu, esą, jis būtų nuteistas 
mirti, tai rezistencija už tai 
taip pat mirtimi atsilygins 
savo priešams..

Dažni teroro veiksmai, o 
dar ir toks viešas teroro 
skelbimas kelia rimtą visų 
piliečių susirūpinimą.

Balandžio 6 d. prasidėjo su 
Kennedžio važiavusios Ir na- 
skendusios Mary Jo Kopechne 
mirties įvykio tyrimas, kurį ū| 
kartą vykdo “grand jury“ tebė
jo Wil(red J. Paquet priežiūroj.

-i
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Naudokimės pilietinėm teisėm
JAV lietuviškoji visuomenė, rodos negalėtų skųstis,! 

kad jos pilietinės bei politinės teisės būtų kaip nors šiame į 
krašte susiaurintos ar paneigtos. Mes esame lygiai to
kie pat piliečiai, kaip ir kraštą valdančioji ir angliškai 
kalbančioji dauguma. Skirtumas gal tik tas, kad mes pa-! 
tys savo pilietinėmis teisėmis kartais lyg ir nesame linkę 
naudotis ar naudojamės jomis tik dalinai, rinkimų metu 
balsuodami už vieną ar kitą mums pakištą kandidatą. 
Šiaip tik nedaugelis mūsų aktyviai dalyvauja didžiųjų šio 
krašto politinių partijų veikloje, tad ir retas kui* nors 
prasikiša ar pasigarsina čionykščiame politiniame gyveni
me ar iškyla administracijos aparate.

Tokia politinė apatija gal dar buvo pateisinama mū
sų senosios kaitos emigracijoje, kuri, menkai mokėdama 
anglų kalbą bei neturėdama didesnio skaičiaus savos in
teligentijos. ilgai buvo kitataučių masės ir ekonominių 
sunkumų užslėgta. Bet šiandien ta padėtis pakitusi.

Būdami lietuviai, savo būdu, kalba ir idealais skir
damiesi nuo mus supančio tautų lydinio, mes teisiniu po
žiūriu vis dėlto esame drauge ir amerikiečiai. Vadinasi, 
turime ne tik teisę, bet ir pareigą pagal savo pajėgumą 
dalyvauti šio krašto politiniame gyvenime ir dalintis at
sakomybe dėl šio krašto, o kartu ir mūsų pačių ateities ir 
likimo. Juk čia yra mūsų pačių namai ir mūsų reikalai.

Taigi, galime tik džiaugtis, kai girdime apie vienur 
ar kitur organizuojamus lietuvių demokratų ar respubli
konų komitetus, apie lietuvių kandidatus Į vienas ar kitas 
pareigas, apie jų dalyvavimą rinkiminėje kovoje. Bet tai 
dar vis reti reiškiniai. O tokios veiklos turėtų būti žymiai 
daugiau. Visai nesvarbu, kad vieną ar kitą mūsų tautieti 
dėl mūsų mažo skaičaius ar solidarumo stokos lydi pradi
nis nepasisekimas, nes tai normalu politinėje kovoje. Bet 

. dėl to dar nereikia trauktis Į kiautą ir numoti ranka.
Dalyvaudamas politiniame sūkury, gabus mūsų tau

tietis gali susipažinti su žymiausiais šio krašto politi
kais. su jais net susidraugauti, o tai jau naudinga visai 
mūsų bendruomenei ir net Lietuvos laisvės bylai.

Mūsiškių glaudus ryšis su betkurios partijos viršū
nėmis gali būti naudingas ir mūsų kultūriniam interesam.

raip atrodo vietoves po žomčs ir daog turto

1 ĮDOMUS prašymas

Italijoj 128 kunigai, 11 
saleziečių universiteto pro
fesorių ir 117 klierikų pa
prašė popiežių ekskomuni
kuoti kaip visuomenės nusi
kaltėlius namų spekulian- 

i tus, kurie laiko 30,000 tuš
čių butų. O tie spekuliantai 
yra didžiosios statybos 
bendrovės, kuriose daug Še
rų turi ir Vatikanas, todėl 
galime būti tikri, kad tasai 
prašymas liks be vaisių. Spe
kuliantai butus išnuomos ta
da, kai galės pakelti jų kai
ną. —

ANTROJI PROPAGANI

V. Leninas buvo nuoseklus marksistas, jis netgi pla
čiau išvystė ir pagilino Karolio Markso teoriją. Tuo rem
damiesi bolševikai Rusijoje įvedė lorislii—ą.

TIKROVĖJE Leainas i£_ jo pasekėjai tik žodžiais 
dangstėsi marksizmu, gi savo veiksmais ėigėf^ priešingai, 
negu reikalavo K. Markso mokslinio socializmo teorija. 
Pagal tą teoriją socializmas, kaip būtinasis istorinės rai
dos tarpsnis, galės ir turės atsirasti didžiai pramoninguo
se kraštuose, o ne atsilikusiame žemės ūkio krašte — ko
kiu buvo ano meto Rusija. Marksas rašė: "Socializmo ne
išvengiamumas ribojasi tik Vakarų Europos kraštais“. 
Tad leninizmas-bolševizmas nėra tikrasis marksizmas, o 
tik marksizmo piktnaudojimas. gi Rusijoje Lenino įves
toji santvarka nėra joks socializmas, o tik tironija.

TREČIOJI PROPAGANDOS TEZE:

Leninui vadovaujant įkurtoji Sovietų Sąjunga esanti
Iš to galime susilaukti apčiuopiamos naudos mūsų mokyk- i #avaranki*kų ir lygiateisių respublikų sąjunga.

lom, muziejam, meninei saviveiklai ir kitiems reikalams. J "
kaip jos turi žydai, airiai ir kiti šio krašto gyventojai. i TIKROVE: Jei carinė Rusija buvo vadinama "tautų 

Atsiminkime, kad aukštose šio krašto pareigose vie-' kalėjimu“, tai lenininė Sovietų Sąjunga yra dar žiauresnis 
nas sąmoningas lietuvis gali ir Lietuvos laisvės naudai nu- taut« *“!?jimas’ milžiniška tautų genocido kamera, kuno- 
lemti daugiau, negu mūsų visų pastangos. Tad nesimažin-: le nerusiškos tautos turi būti sunaikintos arba surusintos, 
kirne, būdami lygūs su kitais,, neatsisakykime galėdami' Sovietinėje praktikoje "savarankiškų ir lygiųjų są- 
įeikalauti, ir netylėkime, turėdami JAV piliečio balsą!

Kas kitur rašoma
SPAUDĄ BEVARTANT I Sheehy savo veikalą vadi

na "airių katalikybės studi- 
Lietuviui įdomu paskaity-i ja“ Jis jai primeta vyriausią 

ti 59 metų amerikiečio airio ( atsakomybę už "tautos kul- 
Michaet Sheehy 1968 metais; tūrinį nuosmukį“. Autorius 
išėjusią knygą "Is Ireland sako, kad šis intelektualinis
Dyeing“, nes jos tema yra 
"katalikų dvasiškuos povei
kis tautos kultūrai“. Mūsų 
kovas su "bedieviais ir lais
vamaniais“ prisimenant, ši 
tema nesvetima ir lietuvių 
tautos kultūros istorijai.j mąsi visokiam sveikam žmo- 
Žymus mūsų socialdemokra- Į gaus augimui, nes ji tramdo 
tas prof. A. Janulaitis jau j mintį ir meną. slopina kri 
1902 m. P. Daujoto slapy-; tiką ir, vienu žodžiu, nori, 
vardžiu knygelėje "Kur mū- i kad visuomenė būtų ne gai
sų išganymas4 apie šių kovų' vojančių, bet tikinčių avelių 
vieną išdavą sakė: "Kleri-, būrys“, 
kalų partija privalėtų dr. J.! Airių katalikybė, esą, ne- 
Šliūpui paminklą pastatyti,' pagimdžiusi ir neišauklėjusi 
nes savo užpuldinėjimais, i jokios aiškios visuomeninės, 
kaip kada neteisingais ir lo- i intelektualinės ar meninės i- 
gika klaidingais, jis mūsų į dėjos, nors idėjos šioje sri- 
kunigus sukėlė4 Reiškia, iš-tyje kaip tik sudaro kultū- 
budino iš snaudulio. > rą.

ir dvasinis nuosmukis "toks 
ryškus, jog net ramiausiąjį 
sukrečia“. * *

Autorius airių dvasiškijai 
tiesmukai prikiša "priešini-

, junga" virto pavergtųjų tautų "brolišku“ sulyginimu su 
i rusų tauta, arba jų išnaikinimu. Mažosios Lietuvos liki- 
; mas yra ryškus pavyzdys, jog bolševikų rusiškasis nacio- 

_ • u «• nalizmas yra dar agresyvesnis negu kaizerinių vokiečių.
AlĮrUAII I 01)111(1 H10/1OI1A VIU f A ^er Pen^s Šimtmečius vokiečių valdžioje Mažosios Lie- 
HlIlIUjI ldvltlilll III v U u 11V pilu V tuvos vietovių pavadinimai išlaikė lietuvišką kamieną — 

Tilžė išliko Tilsit, Gumbinė — Gumbinen, Tolminkiemis 
TSR Aukščiausicp Tarybos Prezidiumo įsaku — Tolminkehmen ir tt Sovietų valdžioje Mažoji Lietuva, 
įsteigus jubiliejinis medalis, pažymint Vladimi- ištisai rusų kolonizuota, per kelerius metus gavo grynai 
ro Lenino gimimo 100-sias metines. rusiškus vietovardžius: Tilžė virto Sovietsk, Įsrutė —

Iš sovietinės spaudos ČeĄiiachovsk. Kristijono Donelaičio Tolminkiemis — 
Į Čistyje Prudy! Ar bereikia piktesnių rusifikacijos pa- 

Šių metų balandžio 22 d. minimos 100-sios Vladimi- vyzdžių?
ro Uljanovo-Lenino gimimo metinės. Jau nuo pernai vi- Į 
soje sovietų imperijoje, taigi ir okupuotoje Lietuvoje, ši j 
3ukaktis imta minėti su didele pompa, "su būgnais ir cim
bolais“. Lietuviški partiečiai susirūpino skleisti propa-i 
gandą ne tik krašto viduje, bet ir užsienio lietuvius ap-į 
šviesti, jiems išaiškinti leninizmo-bolševizmo tobulybę ir 
nuopelnus, štai, "Kultūros Barai“ (9 nr.), reikšdami susi
rūpinimą komunistų išleistų knygų platinimu užsieny, ra
šo: "V. Lenino šimtųjų gimimo metinių proga užsienio 
skaitytojams ruošiamas jubiliejini? leidinių katalogas, 
eilė prospektų, kurie padės dar labiau populiarinti lietu
višką knygą užsienyje“.

Ką gi, šviestis niekad ne pro šalį, tačiau lietuviškiems 
partiečiams reikėtų žinoti, kad užsienio lietuvių tarpe ir 
be to yra nemaža žmonių, gana gerai susipažinusių su le- 
ninizmu-bolševizmu. Jiems nieko naujo nepasako ir tos 
sukakties proga paskelbtosios "Tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos Centro Komiteto Tezės“ — ilgas ir gramoz
diškas rašinys, kuris gal tik padeda išryškinti didžiulę 
priešingybę tarp propagandinių teiginių ir tikrovės.

. Tą priešingybę, tą antrąją Lenino medalio pusę. čia 
ir bandysime peržvelgti.

KETVIRTOJI PROPAGANDOS TEZE:

Leninas siekė humanistinio socializmo. Vėlesnieji te
roro ekscesai buvo Stalino "asmens kulto“ rezultatas.

, T PIRMOJI PROPAGANDOS TEZE:

V. Lenino vadovaujama bolševikų partija Rusijoje 
įvykdė revoliuciją ir tuo keliu pasiekė valdžios.

TIKROVE: Bolševikai jokios revoliucijos Rusijoje 
neįvykdė, nes ten revoliucija buvo jau Įvykusi prieš pus
metį 1917 m. kovo mėnesi, kada bolševikų vadai sėdėjo 
dar užsieny — Leninas ir Zinovjevas Šveicarijoje. Trockis 
ir Bucharinas JAV-se. 1917 m. lapkričio mėn 7 d. bolše
vikai pagrobė valdžią perversmo, pučo keliu, nuversdami 
demokratinę valdžią, įsisteigusią po revoliucijos. Tad iš 
esmės bottevikų žygis buvo kontrrevoliucinis, jie buvo ir 
liko nežymi vbuomenės mažuma, smurtu ir teroru išsilai
kanti valdžioje.

TIKROVE: Lenino sukurtoji sistema buvo iš pat 
pradžios paremta teroru ir diktatūra pačios valdžios vidu
je. Dar bolševizmui besikuriant, nuosaikieji marksistai i 
tai nurodinėjo jau 1904 metais: "Lenino schemoje darbo 
klasę atstoja partija, partiją Atstoja Centro Komitetas ir 
pagaliau Centro Komitetą atstoja Diktatorius“. Ąis prana
šavimas išsipildė nuo Lenino iki Stalino.

Savo esmėje ta sistema galėjo laikytis tik teroru. Ką 
Leninas darė su Dzeržinskiu. tą patį Stalinas darė su Ja- 
goda, Ježovu. Berija. Ne be pagrindo Stalino duktė Svet
lana. pasitraukusi į Vakarus, rašo: "Pati sistema yra klai
dinga ir žiauri. Rusijos drama neprasidėjo su mano tėvu. 
Ne jis išrado diktatūrą, policiją, špionažą. Jis visa tai 
paveldėjo iš Lenino. Leninas įvedė komunistą partijos 
monopolį. Tas neeaopolas reiškia sunaikinimą bet kokios 
priešingos nuensonea. Iš jo kyla cenzūra ir tironija*.

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus apskaičiavimu, 
per penkiasdešimt metų sovietinio teroro viešpatavimo 
(1917-1967) skaičius žmonių, tiesioginiai politinės poli
cijos nužudytų ar koncentracijos stovyklose numarintų, 
prašoko 48 milionus!

PENKTOJI PROPAGANDOS TEZE:

V. Leninas teigi, kad komunistinės santvarkos ūltio 
politika yra pranašesnė už kapitalistinių kraštą gamybą 
ir tuo sudaro pagrindą pasaulinei revoliucijai. "Jei mss

šį uždavinį — sake Leninas — tada «•

tikrai ir galutinai*. (Rai
tai, 32 t., 400 psL).

TIKROVE: Ūkio sistemos vertę tikriausiai parodo 
gyventojų aprūpinimo laipsnis. Ir štai, praėjus 52 metams 
nuo bolševikinės ūkio sistemos įvedimo, sovietiniai gyven
tojai sunkiai tegali Įsigyti reikalingiausių prekių, o kitų 
ir visai negauna. Po prievartinės kolektyvizacijos ir pa
greitintos industrializacijos sovietų ūkis vis dar labai toli 
atsilieka noo Vakarų. Chruščiovo paleistas šūkis "privyti 
ir pralenkti Ameriką iki 1970 m.“ liko tik tuščiu plepalu.

Sovietų ūkio sustingimas privertė patį L. Brežnevą 
viešai nurodinėti trūkumus (nepaisant, jog tai yra Lenino 
metai). Pasak jo: fabrikų darbininkai nesuinteresuoti 
darbu ir vengia atsakomybės; drausmė pairus; drabinin- 
kai vagia nuo valstybės; kolūkiečiai tesirūpina savo pri
vačiais sklypeliais ir neprižiūri kolūkinių laukų ir gyvu
lių. Dėl to pieno, kiaušinių ir mėsos gamyba kritusi ir dau
gely miestų tų produktų trūksta.

O tuo tarpu sovietų maršalai ir admirolai išreikalau
ja karinėms išlaidoms didžiulius kiekius išteklių, kurie, 
žinoma, turi būti nutraukti nuo vartotojų. Bilionai rublių 
eina sputnikams, įmantrioms branduolinėms raketoms ir 
išsiplėtojusiam karo laivynui. Tolimesni bilionai sukišami 
į Kubą. Egiptą. Šiaurės Vietnamą, tuo tarpu kai pačioje 
Sovietijoje vartotojas sunkiai gauna nusipirkti net batelių 
ar vinių... Tad sovietų militarizmas ir imperializmas ver
čia ir Vakarų kraštus, ypačiai Ameriką, neatsilikti, o skir
ti dideles lėšas ginklams ir apsaugos priemonėms. Taip 
tad Lenino įvestos bolševikinės ūkio sistemos visas "pra
našumas“ šiuo metu yra toks, kad ji, susindama aavorioa 
imperijos gyventojus, išugdė didelę militarinę jėgą, gre- 

taaįu pasauliniu įtaru.

ŠEŠTOJI PROPAGANDOS TEZE:

plitimas padėjo sukurti "pasaulinę

TIKROVĖJE jokios pasaulinės socialistinės sistemos 
šiandien nėra. Net ir toji įtaka, kurią rusų komunistų par
tija turėjo pasaulyje komintemo laikais, šiuo metu yra 
išnykusi, įvykių raidos pakirsta, Lenino ir Stalino įpėdinių 
išeikvota. Šiandien rusų bolševikų partijos įtaka užsienio 
kraštams siekia tiek. kiek siekia rusų tankai — Rytų Eu
ropos pavergtuose kraštuose — arba rusų rublių milionai, 
kaip Kuboje, Pietryčių Azijoje, Artimuosiuose Rytuose.

Azijoje, o ypač Kinijoje, įsigalėjęs komunizmas ne
bedaug panašus į sovietinį komunizmą Atrodo, kad jų 
abiejų pražūtingas susikirtimas nebe už kalną

(ELTA)

Jis sako — "airių katali
kybė bijo žmogaus proto iš 
sivystymo pasėkų. Per kietai 
prisilaikydama teisingos a- 
bejonės, kad žmogaus pro
tas iš prigimties yra linkęs į 
dorą ir gėrį, airių katalikybė 
vengė tokių žmogaus idealų, 
kaip artimo meilė ir teisin
gumas, bei neskatino tikiu 
gyvo žmogaus pasireiškimą
kaip menas ir filosofija.“• • •

Pagrindinis šioje kovoje 
ginklas airių dvasiškijai, 
kaip ir lietuvią buvo "cen
zūra“ — draudimas skaityti 
tariamai nekatalikiškus, be
dieviškus ir laisvamaniškus 
raštus. Iš anglų imperijos 
nagų išsilaisvinusioje nepri
klausomoje Airijos respub
likoje įkurtas dvasiškuos 
veikiamas cenzūros biuras, 
kuris per penkerius metus 
(1950-1955) uždraudė vals
tybėje platinti 3.389 knygas, 
o kitais penkeriais metais 
(1960-1965) uždraudė 1902.

Sheehy mano. kad svei
kam katalikui yra būtina 
rasti pusiausvyrą įtampose 
tarp velnio ir Dievo, tarp 
gėrio ir blogio, tarp gamtos 
ir Dievo apvaizdos, tarp su
pratimo, kad gyvenimas 
trumpas, ir tikėjimo, kad jis 
brangintina vertybė, reikia 
rasti pusiausvyrą tarp turtų 
ir dvasios vertybią Šios pu
siausvyros neisigydamas, 
nes tai dvasiškijos cenzūra 
draudžia, airis katalikas my
li Dievą, bet nemyli artimo. 
Bedievis čia laimingesnis, 
nes. neverčiamas mylėti Die
vo, gali mylėti tik žmogų. 
Didžioji airių katalikų dau
guma, sakoma, savo gyveni
mą tvarko taip, kad be skur
do. vargo ar kančių kuo ra
miausiai pasiektų kapus.

Sheely išvardina tryliką 
pasauly išgarsėjusių airių 
rašytojų, kurių kaikuriuos 
raštus airiu dvasiškija "de
gino ir degina“, be tos vaiž- 
gantiškos krikščioniškos pa
stabos: "bet tave myliu ir 
mylėsiu“. Uždrausta ir iš
garsėjusio Jame3 Joyce apy
saka Stephen Hero, ir apy
sakos Sean O’Casey, Frank 
O’Connor, Liam O’Flaherty. 
ir net Bemard Shaw (The 
Black Giri in Seareh for 
God). • • •

Tačiau istorija airių dva- 
siškiją kaip ir mūsiškę, į- 
stūmė į be galo nepavydėti
ną padėtį, kurią airiams pa
vaizduoja jų rašytojas Ja
mes Plukett apysakoj Weep 
for Our Pride (Verkime dėl 
savo puikybės):

"Mokytojas O’Ruarke, 
dėstydamas anglų poezijos 
kursą skieoija mokiniuose 
kraujo trokštantį patriotiz
mą kurio pagrindą sudaro 
airius valdžiusių anglu ne
apykanta. Po jo seka tikė ji
mo pamoka, kurią veda vie
nuolis brolis Quinlan ir mo
kiniams dėsto, kad aukš
čiausioji žmogaus dorybė 
yra krikščioniškoji artimo 
meilė, todėl reikia smerkti 
visokį kerštą smurtą, prie
vartą ir neapykantą“.• • •*

Anglai airius valdė 900 
metu. kaikada gana žiauriai. 
Todėl airiams gana sunku 
krikščioniškai mylėti tokį 
"artimą“, kaip lietuviui ka
talikui šanku savo krikščio
niška ia meile taikyti didru- 
siui. Tai airiams pavaizduo
ja rašytojas P. S. O’Hager- 
tv apysakoje The Victory of 
Sinn Fein. Ši "sinn-feinerių“ 
(senovinėj airiu kalboj tai 
reiškia "mes patys“) "par
tija“ stovėjo už griežta Ai
rijos nepriklausomybę ir ve-

Nukelta į 8 pust
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
„Labdarai“ - dvicįi metai ! JAV L B. Tarybas

Šių metų vasario 8 d. 
''Labdaros“ draugijos na
riai, susirinkę Bad Canstat- 
te, išklausė draugijos pirmi
ninko J. Glemžos pranešimo 
apie nuveiktų darbų ir išrin
ko naujų valdybų.

1967 metais įsteigta drau
gija išaugo, sustiprėjo, ir 
šiuo metu ji Europoje yra 
vienintelė tokio pobūdžio 
labdaringoji organizacija, 
teismo registruota. Ši orga-

daugiausia mūsų senosios Jau rašėmęK kad 1970 m. dės ir adreso laikomas ne
kartos nariai, ir todėl nenuo- gegužės 16-47 Sienomis į- galiojančiu. Balsavimo laii- 
stabu, jog jie pamažu vie- vyksta Lietuvių Bendruome- kas rinkiminei komisijai lė
nas po kito pasitraukia iš vi- nės Vl-sios Tarybos rinki- siunčiamas ne vėliau gegu- j 
suomeninės veiklos darbi- mai. Bus renkami 37 tarybos žės 10 d. arba įteikiamas as- j 
nirkų gretų. Pakaitų šioms nariai trijų metų terminui, meniškai rinkimų komisijos 
gretoms užpildyti nėra kur Bostono Apygardos Rinki-
kitur ieškoti, kaip mūsų jau- mų komisijos adresas yra: 
nimo tarpe. Štai kodėl kiek- Juozas Stašaiti*, SS Wd- 
vienas susipratęs lietuvis ge- Us Avė., Dorckestor, Mass. 
rai žino, jog jaunimui iš- G2|24. TeL (716)-436807$.
auklėti ir išlavinti reikia, Iki i. m. balandžio 16 d. 
skirti visas mūsų jėgas. Re- turi būti sudaryti kandidatų 

nizacija buvo labai reikalin- ' ta Vokietijos lietuvių šeima į tarybą ir iki geguži* 1 d.— 
ga V. Europoje, o ypatingai turi lėšų ir sųlygas sūnui ar rinkikų surašai ir nurodytais 
V. Vokietijoje gyvenantiems dukrai išmokslinti. Dėl šios terminais įteikti Apygardos 

•----- ---- nepa- j priežasties "Labdaros“ d-ja. irVyriausiai Rinkimų komi-lietuviams. Niekam
slaptis, kad nevienas mūsų1 ir ėmėsi nelengvo darbo — 
išeivis Vokietijoje yra rei- parūpinti lėšų mūsų pašal- 
kalingas materialinės ir mo-pos reikalingiems tautie-

sijoms. Taip pat iki gegužės 
1 d. turi būti išsiųstos rinki
kams balsavimo kortelės su 

ralinės paramos ligoje, ne-1 čiams ir ypatingai mūsų lie- rinkiminiu apygardų kandi 
laimingo atsitikimo ar tie- tuviškojo jaunimo mokslui, datų sarašu. Laiko yra ne 
siog kurio nors vargo atve-1 Draugijos susirinkimo me- j daug, todėl Apylinkių val- 
ju. Ypatingos paramos rei- tujos pirmininkas J. Glem-jdybos turėta paskubėti ir 
kalingas ir besimokantis lie- ža savo pranešime aiškiais. laikriis rurodytų datų.
. __  _ vt* a • • • i • * va* i • i i

nariui. Rinkikas gali balsuo
ti tik už kandidatus tos rin
kiminės apygardos, kuricfel 
ribose jis gyvena.

Prašome Apylinkių vai-: 
dvbas nedelsti ir pradėti* 
rinkimų paruošiamųjį dar-* 
bą ir supažindinti apylinkės 
lietuvius su rinkimų eiga ir 
tvarka.

LB Bostono Apygardos 
Valdyba

CHICAGO, ILL.

Užmigo lietuviai demokratai
Jau pora metų, kai lietu

viai demokratai nieko nebe-

šis laivas kadaise buvo jūrų susisiekimo pažiba, o dabar Saa Fraaeisco jūrininkystės 
senienų eksponatas.

-ė—

GYDYTOJŲ VALDYBA 
PARAŠĖ 560 LAIŠKŲ

tuviškas jaunimas. Visapu- duomenimis ir skaičiais nu 
siška, dalykiškai nukreipta švietė draugijos darbus.

Rinkimuose gali dalyvau-j veikia. Lietuvių Demokratų 
ti visi lietuviai, registruoti i Lygos pirmininku išrinkus

jaunuolius karinės prievo
lės atlikti.

Tokius klausimus tik čia* 
o .. .. T. . 'galima svarstyti. Čia net
Bysiumv-U kardinolas Cushingas kėlė

• vo3 valstybes įkunmo ir o2- kiausjmą kad reikėtų dova-
’ I mnivno nonmlzloiicnmtr^ 1 ... .. • . ."labdara“, pas,Šventupi, “ųa- adv Fl Kai* tavo, titotaį j. Uetuvos nepriklausomy- noti ne tik visiem;

Knygos
jaunimai

ma be darnios, veiksmingos dirbti aramo/ reikalingų I pylinkfae ir nejaunami 18 
ir n-stingai veikiančios or- lietuviuf 0 č besimokan-imeh! ?’Sz!?usKBu.tl ,re”1!a-
Ssn,zasre"uvs,X“ a° n,u 1IB Tarvba tun t<w

draugija kaip tik ir pasiryžo veikė. Norėdama supažin
dinti lietuviškąją visuome
nę su draugijos tikslais bei

kiekvienas lietuvis. įtrauktas 
i rinkiku saraša. Nemažiau 
10 rinkikų grupė gali pasiū-organizuoti mūsų išeivijos

sąlygomis galimai veiksmin- darbu, “valdjrtto iSiunHnėi’o lvti.Aoyfmrdos Rinkimu ko- 
gesnę finansinę paramą jos d informacijy laiškais, T'8"* kandidatu sarasą. 
reikalingiems lietuviams. , , fno **-’-------------

Ypatingą dėmės, draugi- ^udoie liktas darbas 
jos valdyba u- jos nariai pa-, b ik ncjraaDomas 
siryzo skirti jauniems lietu-: Uetuviu baramos Buvo yjams. Vokietijoje gyvenan- įj® 8U
čių lietuvių intelegentija nė 
ra didelė. Jos atstovai yra

Spaudų be vai tant

(Atkelta iš 2 pusi.

kitomis užsienio lietuvių or
ganizacijomis. "Labdaros“ 
draugi iai padė jo Dr. Vvdū- 

' no Šalpos Fondas ir "Žibu
rėlio“ draugija, per kun. P. 
Dari atsiuntė aukų New

Atskiru sąrašu turi būti pa
siūlyta ne daugiau kaip 7 
kandidatai. Aoygardoje pa
siūlytu kandidatu skaičius 
turi būti ne mažiau kaip 10 
asmenų. Kandidatu sarašas 
turi būti įteiktas Apygardos 
Rinkimu komisiiai ne vėliau 
kaip iki š. m. balandžio 15 
dienos. Balsavimo kortelėje 
balsuotoms «rali atžymėti ne

kad veikla pagyvės, o išėjo bės atstatymo sukaktimis A- dezertyrams, bet ir aplamai į ŠAUNUS PENKETUKAS, 
atvirkščiai jos visiškai menkos Lietuvių Gydytojų ^ar jr kjtus nusikaltėlius pa- premijuota, gražiai išleista
neiTk•/į8 junga parode itin gražią jeįsti iš kalėjimų, kad jie apysaka, tinka mokykliniam
valdybai, kad ji nemato rei- iniciatyvą, išsiuntmejusi net gaiėtu pradėti naują gyve- jaunimui, parašė J. Švaistas,
kalo veikti, ypač rudasai- per 580 laiškų. Jų du buvo ‘ M »
niais metais? Jei pirminin- skirti prezidentui R. Nixo- tegul kas narnėrintu ~
kas nenori veikti, tai tuo ga- nui ir valst. sekretoriui W.* tokius ajSian^inėbmus^ia^ BITES, parašė Liuda Ger-

ninkė D. Kaminskienė, tų- .so, atstovų rūmų nariams, 
rinti didelį patyrimą. Yra ir’ 100 senato nariams ir 50 
daugiau lietuvių, kurie galė- JAV gubernatoriams, 
tų būti naudingi. j Lietuvių Gydytojų S-ga

Kai Lvga užmigo, atsira- savo rašte nurodė į Lietuvos,

pareikšti sovietiniam "dar-į ™
bininkų rojuje“. Toks tenai r5* * ditivio 
tuoj pat pajustų, kad valsty- HARDŽIO PULKAS,
bė turi teisę ne tik šaukti į 
kariuomenę, bet ir toki ap-

kymėiiai, parašė 
Vaivorytė, 157 psl. kaL 
na 62.00.do beveik iš tų pačiu Lygos Latvijos ir Estijos okupavi- klausinėto ją ar nepalankų

nariu suorganizuotas Alinote mą, sovietų įvykdytus išveži-' at?akirėtoja pasodinti i ka-' KREGŽDUTĖ, I dalis ( 
Lietuvių Demokratų Komi- mus, gi kongreso nariams įėjima ar bepročių namus,! dovėlis), parašė A. Riiw 

pirmininkauja {naminė, jog kongresas bu- kajp dabar ten "humanisti-
Al. Kumskis. Jo komitetas vo priėmęs rezoliucija nr., njp komunizmas“ praktikuo- 
nera gausus, be to, miesto ir <16, kunoje buvo iškeltas

dė kovą teroro priemonėmis. 
O’Hagerty pasakoja:

"Sugalvojome anglams 
keršyti krauju. Iškėlėme 
principą, — žmogų užmuš- 
kim dėl politikos! Sumanė
me puldinėti iš pasalų. Mo
teris kurstėme pamiršti mo
teriškumą, o griebtis ginklo. 
Jaunimą mokėme gyventi 
mintimi apie kraują, kerštą 
ir mirtį. Dorą vedėme juo
ku, skelbdami, kad jos nie
kur nėra, viską valdo nuogas 
ginklas. Bet dora mums už 
tai atsimokėjo. Ką tik vel
niško prieš anglus sugalvo
jome, visa tai dešimteriopai 
atsisuko prieš mus pačius. 
To pasėkoje praradome pa
garbą dorai ir žmoniškumui 
bei netekome pasitikėjimo 
žmogaus gerumu ir žmoniš
kumu.“

Yorko lietuviu evangelikų daužau kain y«se kortelėie centro demokratų organiza- Pabaltijo valstybių laisvės« 
parapija šios parapijos mo- ^’rašrin kandidatų, — ma- cija net nenori leisti jam vie-, klausimas ir prezidentas 
teru ratelis. Draugijai taip žipn Įsai veikti’ »» nestoto-į skatintas jį kelti J. Tautose,
oat aukoio New Yoiko Ma- Rinkikas balsnoia pats; vau ja lietuvių demokratų Gydytojai prašė rezoliuci- 
žosios I ietuvos Bičiulių k?fo akmens įgalioti nž ii [daugumai. . jai duoti eigą.

balsuoti išgali. Balsuoti rin
kikas gali balsavimo būsti
nei- prba

draugija. Dagiai. A. Bortke 
vičienė ir kiti. Nemažai prie 
drau"i ios veiklos išplėtimo 
prisidėio ir Vokietijoje gy
venantieji lietuviai

Lėšų draugijai parūpino 
ponia Laage-Kr>iulis. ne
mažą organizacinį darbą at- . . ....... , t__ .
liko M. Jemanienė, Z J r° k»m nn«* ten mai veikia demokratų eilė-

naštn na sinn ėi ant ( 
halaavimo kortais ĄpvIinkSs 
Ripkimu komisijai. Rinki- 
k««. balsuodamas paštu, na-j 45 mėtos? Iš mūsų nevienin- 
rirnnina fin vokus k*. atvv-Įgumo kiti tik iuokiasi. 
mėi«s balsavimo kortelėje i Nors Al. Kumskis ir sp-

Iš tikrųjų kam lietuviams] Gydvtoių S-gos valdyba 
demokratams skaldytis? Ar-, New Yorke (pirm. dr. V. 
gi negali visi sutilpti Lietu-: Paprockas, sekretorius, iždi-

Glemžienė, K. Simanauska*.:” i.»«. b**kažkodėl partiio. va-
Draugijos valdybos ir jos, ’ . . . ....................... ..... .. ...
rariu pastangomis buvo su- °Ji’ ' *M“7" ? *'° 1 aM;™0"“*,
organizuota loterija, kuri o,-. »R.-V;-, -am neoadė-o, todėl
davė mažaus pelno. Tokiu "• ’o fd.-|v-n aom-ve-ta aovlinkė ati-
būdu "Labdara“ pamaži su-' ”vo teko mažai žinomam
stiprėjo ir galėjo parodyti ’’ b« adroaa.

nes vokas be vardo, pavar-

• • •
Laisvai žmogaus minčiai' 

mūsų pasaulyje iš tikrųjų y- mokslus 
ra sunku egzistuoti. Katali
kai skiepija, kad žmogaus 
protas dėl Adomo nuodėmės 
yra ”pagedęs“ ir be Dievo 
malonės iš jo nieko gero ne
išeina. Bolševikai gi kala, 
kad žmogaus mintis negali 
būti laisva, nes ji visada pri
rakinta ekonominių sąlygų.
Net dabartinė Amerikos ra
dikalioji jaunuomenė, kuri 
neva kovojanti už laisvą 
minti, už rasių ir Ivčių lygy
be. iš tikrų jų terorizuodama 
universitetus, degindama 
ar draskydama bibliotekas, 
nušvilpdama ir užrėkdama 
priešingą nuomonę, pati žu
do laisvą minti, o tuo pačiu 
ir aplamai laisvę.

sveikintina aktyvumą. Iš su
rinktu auku ir loterijoje įgy
tu lėšų veik 6,000 DM. išmo
kėta pašalpų, stipendijų 
mokiniams ar paskolų stu
dentams pavidalu. Draugi- 
jos paramos dėka užbaigė 

trvs ir daktaro 
laipsnį įsigijo vienas lietu
vis.

"I abdaros“ draugijos na
riu subrinkime su teisėtu 
nasididžiavimu buvo paste
bėta. iog idėtos pastangos 
nenuėjo veltui. Jos nenuėjo 
veltui ne tik todėl, kad dau
gelis mūsų išeiviu suprato 
tokios naramos reikšme, bet 
ir todėl, iog rūpinimasis mū
sų Hetuviškoio iaunimo iš
mokslinimu vra šventa kiek
vieno tautiečio pareiga.

ja.

vių Demokratu Lygoje, ku-* ninkas dr. B. Radzivanas), 
ri pradėjo veikti jau prieš yra gavusi daugeli atsaky-j 

mu iš kongreso narių ir gu-1' 
bematoriu. Prie atsakvmu 
prijungtos įvairiose JAV į 
valstijose paskelbtos prokla-! 
macijos Vasario 16 proga ar

b* n^iindn. Į dovybė io neremia. Kai iis pasiųstos korgreso "Congr. *' 
< mtV., naHiia Rgcord“ laidos, kuriose at- •

spausdintos kongreso narių 
kalbos bei pareiškimai, lie-l 
tę Lietuva, jos laisvės>atsta-! 
tvmo reikalą. Atsakymai vis 
da’’ tebesiunčiami. į

Lietuviu gvdvtoju inicia-' 
tyva vra pavyzdinga ir ja i- j 
vairiomis progomis turėtų 
pasekti kitos lietuvių orga-į 
nizaciios ir. žinoma, paski-: 
H tautiečiai.

(E)

publikonui.

/i

res

Balys Svatta

WORCESTER, MASS.

tiks-dalingiems draugijos 
lams.

Susirinkimą užbaigiant. _ Velykų šeštadienį Notre 
buvo išrinkta nauja valdy- ^ame kapinėse palaidotas 
Ka. Ji nedaug kuo pasikei- Antanas Česnulevičius, 80 
tė: į naujos valdybos narius m- amziaus, Suvalkų krašto 
įėjo J. Glemža,, E. Lucienė sunus- Velionis buvo vien- 
ir G. šlikas. i niekam nieko neau-

Minint neilgą, bet kury-i
bin^a "Labdaros“ draugijos nemažą turtą, dėl <**-
iubilieju, tenka taip pat pa-'bar r
brėžti, jog pasiekti darbo! šienapMtė.
vaisiai yra ne tik valdybos,! ^viklos, * velionio prieš 
bet ir visų lietuvių bendras paprašyti, rftpląosi lab 
nuopclras, savo aukomis ir d^“^nU8' P»Uldol° tlkrai prievolės atlikti?

Tarp aukštesniųjų mokyk
lų mokiniu 62% pripažino,

"LaMarM“ draugijos vai- ? P<?SaU“o! K®»o 80 d. Lietuviu ktabo T^Metfit“"tudėnu'tTk

dyba k visi jM™rii“sS- karnl’unsc mū- patalpose buvo Antra Cabj 61% pariaakė už ir 45%
rinkime ™iŽ£i TXa^rtL'T"T° draugijos skundu komiteto prieį_ Mokvklu „ebelankan-
n"tautiečius kadZk toJP^10’.t?°1. P',"?anės b“ P08^“'Pr*d*;'Su jaunuolių 64% pasisakė 
ltaunepatoritu lietuvybė' ™lnt?l"'9ntV°s «ret<?- n,u2pn4» « už tokia teise,
išlaikymo darbų bei veiklos, twtos ateiti^ pjetr0 H vartojančių narkotikus

G šlikas J.kad jie ir toliau padėtų lab-

Mirė A.

1970 METŲ 
NAUJIENA 

Geriausia dovana 
į LIETUVĄ

specialūs rublių 
eertifikatai 

Aukščiausia vertė! 

Žemos kainos!

Jūsą giminės Vnešposyk 
tcrgo svetimos valiutos 
krautuvėse galės pasi
rinkti iš ūidelio skai
čiaus geriausios rūšies 
prekią už pusę ar dar 
mažiau kainas. 
Prašykite veltui naujo

katalogo!
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street
New York, N.Y. 10010 
Prašykite mūsą katalogo 

veltui ! 
SVARBU!

Priimame automobilią ir 
butą užsakymus.

pastangomis prisidėjusių 
prie taip svarbios veiklos iš-,, ,, A 
vystvmo. Ir kuo daugiau mū-; LwtuvW Mų

TIK JAV TAI IR TĖRA 

TEGALIMA

Boston Globė laikraštis
JtaS^Š H^j^uoC!^ >sigyti idomius P"*-
aentue ir Kitus jaunuolius,; j R R atsiminimu»

j .r Jie pnpažjsta valstybei,. B jk, R j
teisę saukti jaunuolius kan- kg dovanomgi a.

leista, daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6). minkštais $8 
<buvo $5).

GERA PROGA
Žymiai papiginta kaina

kūnas, 119 psl., kainu 
$2.75.

BALTOSIOS PELYTIS 
KELIONĖ j MĖNUI4, 

parašė Danutė Bindoid* 
nė, 58 pst, kaina .... $1.60
TRYS SAKALAI, Alf. Va»- 

buto. 15 pasakų ir padavi
mų. IS6 psL kaina.. $&

MEŠKIUKZS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para* 

šė Vytė Nemunėlis. lateH 
gražiai V. 3. St 
iliustruota; trečioji 
pasaka ir Lietuvoj 
si didelį pasisekimą. Kny
gos kaina............... $$.00>

BALTASIS STUMBRAI 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė IvašldsaA, 
133 psl., kaina $8.60.

MURKLYS, A. Giedriam 
apysaka, 130 psl. bū
na • • •••••••• • • • • •••••••• $1JW.

GINTARO TAKAIS, J. Na- 
rūnės eilėraščiai, daug tttaR 
tracijų. 64 psl.. kaina $1.80.

Sknidryti Balės Vsivflto
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka,
pagal Kanapnickienę paraki 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

ga, eiliuotos pasakos ir 
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.

KĄ LAUMĖS LĖMB

JUK NETURITET

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė 

Kražantės“. Keleivionuo
didesnis procen tas pasisako administracijoje ja galite 
prieš valstybės teisę šaukti gauti už $2.00.

Tai rašytojos 
Orintaitės parašyti atsimink 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlurią ir šiame Žemy
ne, 234 pusk, kaina $8.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvi skaitoma, pradjk 
jęs jr Vi ir baigti.

f
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Iš pavergtos Lietuvos Lenino tragedija Ką tik gavome:
Rašo ŽMOGUS

Rusai okupantai, Salin iš Lietuvos!

V. Vazalinskui užkabinta* 

Garbės ženklo ordinas

Kuo domisi jaunimas?

Savotišką rūpestį, kun ke-
x m , . ? į lia Lietuvoje jaunimas, liu-Ministrų Taiybos pirmi-1 dija ir Vilijos Šulcaitės 

lunko pavaduotojas Vytou-.stlai is • Ta!.ybinio Mok 
tas Vazahnskas, ryšium su tojo.. laikrašt/ (vasario f]
jo amžiaus 60 metų sukakti 
mi, apdovanotas Garbės 
ženklo ordinu.

Mirė gyd. V. Narinis

Kovo 15 d. mirė gyd. Vy
tautas Naikus, gimęs 1928 
m. Sedos valsčiuje, 1953 m. 
baigęs Vilniaus universite
tą, komjaunuolis nuo 1946 
m., nuo 1957 m. Medicinos 
darbuotojų profsąjungos 
respublikinio komiteto pir- 
mininkds.

11
d.). Ji ten pateikia pasikal
bėjimą su jaunuoliais, kūne, 
esą, teigia, kad "jiems nesą 
ko aukotis, jie nori gyventi 
ne vardan kažkokios miglo
tos ir tolimos, tegul ir labai 
prasmingos, ateities, o gy
venti šiandien, gyventi pil 
nakraujį gyvenimą... tik iš
girdę naujieną iš bitlių gy
venimo ar išklausę naują 
„Pop“ muzikos įrašą, šie 
jaunuoliai pagyvėja, ima ju
dėti, mušti taktą, siūbuoti j

Balandžio 22 d. sukaks 100 metą nuo Lenino gimimo. 
Sovietą Sąjungoje ir Lietuvoje visi įjungti tą sukaktj 
minėti, kaip kas išmano Leniną garbinti.

Tos sukakties proga jau prirašyta ir dar daugiau bus 
prirašyta apie Leniną, bet tikrojo Lenino paveikslo So
vietijos žmonės iš tą raštą vistiek neturės, 
z Mes čia spausdiname įdomų Žmogaus rašinį apie Le
niną, kuriame stengiamasi pavaizduoti tikrasis Leni
nas, o ne bolševiką suklastotasis.

*’Keleivio“ redakcija

Leninas nesugebėjo ar nenorėjo pasirinkti patikimų' 
ir gabių žmonių. Caro ochranos (slaptos žvalgybos) a- 
gentai, kaip Andrėj ir Roman Malinovskis (IV Dūmoj 
bolševikų atstovas), turėjo jo didesnį pasitikėjimą, kaip Meilė 3 vi imtajame 
Trockis ir Zinovje.as. Kai mirties patale jis diktavo savo amžiuje, parašė Penas Man- 
paskutinį testamentą, tai negalėjo surasti tinkamo žino-Į deikis, 273 psi.. kaina $5.00.

1.

* abi šalis, tarai juos lcas pa-
Minėjo prof. K. Sleževičių j žadintų iš vidinio sustingi-
.... ... , j mo,-duotų jų vaizduotei ir -V .Įmaus universiteto moks- jau,manl 

Imė taryba vieną posėdi sky- Sulcaitė man0. kad tai—! 
rę prof. Kazio Sleževičiaus ne masiškas reiškinvs mūsų’ 
gimimo 80 m. sukakčiai pa- visuomenėje. bet ‘"kalbėti 
minėti. Prof. K. Sleževičius į turime visi. tėvai ir mokyto-!

jai, rašytojai ir skaitytojai“.1buvo žymus geofizikas ir 
meteorologas, miręs 1953 m. 
sausio 15 d. Apie jo gyveni
mą ir mokslinę veiklą papa
sakojo prof. V. Chomskis. 
prof. B. Styra ir doc. V. Šče
meliovas.

Diplomai bitininkams

Okup. Lietuvos bitininkai 
pasižymi... Neseniai praneš
ta. kad iš Maskvos į Kauną 
už puikius laimėjimus biti

Ji priduria, kad bitliais šian
dien „gyvai domisi“ ir Lie-, 
tuvos kaimo jaunimas, jiems 
miela moderni muzika, bet 
tai, ji mano. nesą ker.ksmin-J 

Į ga ir nežaloja jaunimo este
tinio skonio...

Ji nurodo, kad reikia „pe
lus atsijoti nuo grūdų“ ir, e- 
są, „labai dažnai toks jau
nuolis, išklausęs savo mėgs
tamų juostų su ultramoder- 

ninkystėje ir medaus panau-i nios muzikos įrašais, vakare 
kubą i kamerinės muzikos’i

koncertą, skaito V. Hugo, 
S. Cveigą. O. Balzaką... Va-

dojimą medicinoje buvo pa-! 
siųsti astuoni diplomai. Tai 
dešimtadalis visų diplomų, 
kurie buvo Įteikti Maskvoje j dinasi, ne mada kalta, kad 
vykusioje parodoje. Lietu-j jis žodžius idealas", pasi- 
viai bitininkai joje buvo pa-' aukojimas“ taria nenoromis, 
teikę apie 150 produktų ir; miglotai... 
medicininių preparatų su) Autorė priežasties ieško 
medumi. Daugeli sudominu-šeimos auklėjimo tradicijo- 
si gyd. J. Leipaus paskaita.! se bei grožinės literatūros 

! herojų paveiksluose. Klausi
mas opus, nes Jis liečiamas 
ne pirmą kaitą. Jaunimas, 
kaip liudijama vis dėlto ne 
tik mėgsta modernią muzi- 

vykstant. dailininkų pienu- į ką, Vakarų Įtakas, bet ir 
me kalbėjęs dailės istorikas' uoliai klausosi Vakarų ra-

Tik trys kūrė Lenino 

atvaizdą

Lenino garbinimui tebe-

dijo siųstuvų.
Kuo gi išaiškinsi, jei jis 

užsirašo ultramodernias me
lodijas ir jas iš juostu pakar
toja savo draugams?

(ELTA)

V. Uioza pareiškė neįtikėti
ną dalyką, būtent, kad „Le
nino tema visą laiką užėmu
si reikšmingą vietą lietuvių 
dailininkų kūryboje“. Ta
čiau jis tesugebėjo prisimin
ti tik tris „pažangius daili
ninkus“. B. Motuzą, P. Ta- 
rabildą ir V. Drėmą, kurie 
„dar buržuazijai valdant 
Lietuvą, pogrindžio sąlygo
mis kūrė Lenino atvaizdą“. Į metais. Velionis pirmosios 

rusų okupacijos metu buvo

Mirė A. Knyva
Kovo 26 d. staiga mirė 

Aibei tas Knyva, gimęs 1912

darbo liaudies komisaro pa
vaduotojas, antrą kartą ko
munistams užėmus Lietuvą, 
jis ėjo Įvairias aukštas pa
reigas — buvo užsienio rei
kalų ministro pavaduotojas, 
švietimo ministras, o nuo 
1953 metų Valstybinio ban
ko Lietuvos respublikos sky
riaus valdytojas. Nuo 1966 
metų jis komunistų partijos 
revizijos komisijos narys. 
Aišku, velionis buvo apdo
vanotas net 3 ordinais ir 
ghrbės raštais.

Šimtas metų nuo Lenino gimimo yra plačiai minima 
pasaulyje, ir nors tai nėra taip senas laikas, bet bolševi
kai, istorijos klastojimo meistrai, jau suspėjo apie jį su
kurti mitų, legendų, pasakų, norėdami jį atvaizduoti kaip 
didžiausią pasaulio humanistą, pacifistą, ar net taikingą 
reformatorių, naujųjų laikų pranašą... Dalį tų nesąmonių 
ir pasakų išsklaido Robert Pain puikioje knygoje „Lenin“.

ASMUO

Taip, jis turėjo ypatingų gabumų kalboms, ger ai at
siminė skaitytas knygas, bet jo protas nebuvo griežtai ir 
moksliškai logiškas, jis lengvai pasiduodavo jausmams, 
todėl dažnai dalydavo griežtai priešingus pareiškimus, 
žiūrint kurios knygos, paskiausia skaitytos, įtakoje jis 
buvo.

Liguistas fanatizmas, taip gražiai atvaizduotas Dos
tojevskio knygoje „Apsėstasis“, buvo kita jo būdo savy
bė, kuri jam davė energijos ir jėgų, tarsi pamišėliui, amži
nai kovai, bet tai buvo neapykantos ir keršto ugnis, kuri 
dažnai jam neleido teisingai vertinti žmonių ir įvykių.

Jis pasižymėjo didele energija ir darbštumu, atkak
liu atsidėjimu, koncentruojant visas jėgas griovimo dar
bui ir priverčiant kitus taip pat viską aukoti revoliucijai, 
bet buvo bejėgis, kai norėjo sukurti utopinį pasaulį, nes 
viską bandė kurti ant neteisingų pamatų.

Taip, tai buvo pikto genijus, bet visuomet išdidus 
„dvorianin“ — bajoras — kuris ižūrėjo su panieka į visus 
kitus žmones, net į artimiausius bendradarbius, tyčiojosi 
iš jų jausmų, plūdo juos savo straipsniuose, ar grasino 
juos sutvarkyti. Jausdamasis supermenu, viršžmogiu, ji
sai nesiskaitė su jokia morale, nei buržuazine, nei revo
liucine, nes viskas turėjo paklusti jo „aš“, kuris buvo vis
ko pradžia ir galas, alfa ir omega.

Vladimir Uljanov, dvorianin, užregistruotas bajorų 
knygose, jo tėvas buvo caro gubernijos mokyklų inspek
torius. o motina Marija Plank taip pat buvo iš bajorų. 
Jo žmona Nadežda Konstantinova Krupskaja irgi iš pasi
turinčių. kaip ir jo meilužės: aristokratė Elzbieta de K., iš 
Lenkijos, kuri viešai gyveno su Leninu, ir ypač artima, 
milionieriaus žmona iš Maskvos, prancūzė Elzbieta (Ines- 
sa — Lenino meilės vardas jai) Armand, kuri užėmė aris
tokratės de K. vietą. Tos meilės vyko jo žmonai pilnai ži
nant ir matant, net jos pačios bute. ir tuo atveju Leninui 
trūko paties paprasčiausio padorumo, takto ir atsižvelgimo 
į savo žmonos jausmus, bet ir kito žmogaus jausmams ir 
kančioms Leninas neturėjo joliio supratimo ir tuo. turbūt, 
negalima jo kaltinti...

Bet tie meilės ryšiai buvo daugiau tragiški, kaip lai
mingi, nes Leninas nesugebėjo nieko giliai mylėti, išsky
rus save ir revoliuciją, reikalaudamas vienpusiško pasi
aukojimo iš moterų pusės. Kitos dvi moterys. Marija Moi- 
sejev-na Essen (Zver — žvėris...) ir Apolonija Jakubova 
Tachtareva, buvo laimingesnės, nes jų ryšiai su Leninu 
tebuvo trumpi, be didesnės kančios.

Kai Leninas susipyko su demokratiniu socialistiniu 
socialdemokratų partijos sparnu, tai Martov jį pavadino 
Bonopartu, atseit, nurodė į jo napoleoniškus būdo bruo
žus. siekiant valdžios, o Trockis palygino ji su de Robes- 
pierru, tragišku ponu iš Prancūzų revoliucijos, ir. reikia 
pripažinti, tas palyginimas jam labai tiko. Be to, Trockis 
tuo metu dar taip papildė Lenino apibūdinimą: „Žiūri 
į kitą žmogų, kaip norėdamas jam duoti Įsakymus.“

gaus bolševikų Centro Komitete, kuris galėtų pilnai už
imti jo vietą, nes jis bijojo, kad ta vieta netektų pačiam 
kvailiausiam ir grubiausiam iš visų — Stalinui...

Kada nusižudė Karlo Manto duktė Lauia Marx Ai 
savo vyru Paul Lafargue, tai Leninas negalėjo suprasti, 
kaip galima pasitraukti iš kovos lauko: „Jie dar galėjo 
rašyti, galėjo atlikti apyvoką, ir jeigu jie negalėjo pro- 
duktingai dirbti, tai jie dar galėjo stebėti ir duoti nuro
dymus, patarimus“.

Sunkios emigracinės desperacijos momentu jis betgi 
pareiškė žmonai: „...jeigu negali dirbti, tai geriau pada
ryti tokią pat išvadą, kaip Lafargues...“

Leninas mėgo kartoti Žukovskio poemą, kad kiek
vienas žmogus turi savo kryžių, kuris vienam yra sunkus, 
kitam lengvas, vienam brangus, kitam pigus, o kitam ne 
pagal jo pečius. Kartais atrodo, kad jis nešė tą kryžių 
persunkų jo pečiams ir todėl suklupo.

Didelį Lenino darbštumą matome iš daugelio jo 
straipsnių ir iš bandymų parašyti ką nors svarbesnio, bet 
tie bandymai buvo liūdnoki, nes jam trako mokslininko 
analitinio metodo — tie veikalai tetiko pigiai ir paviršu
tiniškai propagandai, žmonėms be gilesnės kritikos.

Gerai Leniną pažinęs Maksim Gorkij taip jį abibūdi- 
na: „Visiška moralės stoka. Jis yra savo idėjos vergas, o 
jo pasekėjai yra jo vergai... jis žino, kaip sukelti masių 
instinktus". (1917 m. lapkričio 23 d. Novaja Žizn). Taip. 
pačius blogiausius instinktus... Čia galima pridurti, kad 
jo pasekėjai tapo jo ir vėliau bolševikų fiziniais vergai

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

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

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

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruolis, 
1,6 psl*, kaina $u.00.

Poilsis ant laiptu, Vytauto
Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapių, kaina 
$4.00.

Diena prie ežero, Aloyzo
Barono eiiėrščiai mūsų ma
žiesiems, Nijolės Yedegytės- 
Palubinskienės iliustracijos, 
40 psl.. kaina $3.00.

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

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, Vaižgan-

‘“■V“1.7*" J7‘ straipsniai. 40 psi.. Kai-Du Rusijos miliomenai, Savva Morozov ir Nikolaj ’ 1
Šmidt, užrašė didelius palikimus socialdemokratų parti-j 1
jai, ir kai jie staiga mirė, tai Leninas bandė užgrobti so-! Lietuvos Vyčio pėdsakais, 
cialdemokratų partiją, kad galėtų pasinaudot tais pinigais, j ^z°- \ U’40-1945 m.
Partijos užgrobti jam nepasisekė, bet įvairiomis suktybė-i ,n<U’ ’’ H1*
mis gavo iš Šmidt palikimo 250,000 frankų, kuriuos perve-

j dė į Paryžiaus banką, nors tuomet jisai nebuvo socialde- Kultūrines gairės pasako- 
! mokiam vadovybėje ir neturėjo teisės tais pinigais nau-: se’ į; knyga, parašė Vytau- 
i dotis. Kai jis tuos pinigus prašvilpė, o taip pat gautus pi- ^as. PSU
i nigus iš moterų, įskaitant ir jo žmoną, tai įsake savo

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

žmonėms plėšti bankus, esą, caras tegul apmoka revoliu-
' ciją... Vienas tokių plėšikų buvo ir Stalinas.

Kadaise socialistas revoliucionierius, miręs caro kalė-
’ jime, Sergej Nečajev parašė knygą „Revoliucionieriaus 
1 katekizmas1', kuriame vra ir toks sakinys: „Revoliucio- Broiiai balti aitvarai,
nierius yra pasmerktas žmogus. Jis neturi asmeniškų no- Henriko Nagio eil ėraščiai,

; rų, interesų, jausmų, prisirišimo, nuosavybės, vardo, nes Prano Gailiaus iliustruoti, 
' viskas priklauso revoliucijai". Tuo žodžius atmintinai mo- didelio formato puslapiai. 
• kėjo Leninas, buvo jų tarsi apsėstas ir juos šventai vykdė: Pu°sniai išleista ^nyga, Kai-
■ tai buvo jo religija... , na ■'

Ant Lenino rašomojo stalo Kremliuje buvo jo mė- i Varpas nr. 9. 220 psl. rašo
; gfcma statula — beždžionė laiko rankoje didelę žmogaus per 2C autorių, šis žurnalo 
1 kaukolę. Tai buvo simbolinis teroro priminimas Leninui.1 numeris valingai Įdomus, jo
■ Paskutinių laikų žmogaus kilmės teorija sako. kad tarp kaina $2.50.
’ beždžionės ir žmogaus buvo killer ape — žudanti bež- i Po Dievo antspaudais, 
džionė, arba homo erectus. ant dviejų kojų stačias vaikš-i Vytauto Didžiojo godos. Le- 
čiojantis žmogus, bet dar ne homo sapients —- protingas! onardo Andriekaus eilėraš- 
žmogus. Savo elgsena Leninas labai primena tą primity-, emi, dari. Telesforo A aliaus 
viąją killer ape. žudančią beždžionę, arba homo erectus... i iliustruoti, 106 psl., kaina 

(Bus daugiau)

KELEIVIO PRENUMERATORIAMS KANADOJE

, Kadangi Kanados doleriai yra 8% pigesni, tai pra

šome čekius ir money orderius išrašyti JAV doleriais, nes,

$3.00.
i Tau, sesute, Prano Lem- 

’l berto gyvenimas, kūryba, 
! prisiminimai, 269 psl.. iliust- 
i ruota, kaina minkštais vir- 
| sėliais $3. kietais — $4.

Šeštoji pradalgė, literatū
ros metraštis, rašo 17 auto- 
rių. 400 nsl., kaina minkštais

jeigu jie bus išrašyti Kanados doleriais, tai tenka už juos j viršeliais $3.15. kietais $3.75
Smilgos, A. Giedriaus 15 

apsakymų. 204 psl., kaina
primokėti 8%. Taip pat prašome daryti ir išsirašant iš 

Keleivio knygų.

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

Lenkiškos knygos
Kaune pastebimas lenkų 

kalba knygų pareikalavi
mas — rašo „Czeivvony 
Sztandar“. nurodęs, kad 
Kaune esąs knygynas nr. 2 
1969 m. spalio mėn. buvo 
gavęs 3500 knygų iš Lenki
jos. Lapkričio mėn. knygų 
lenkų kalba Kaune buvo 
parduota 1500 rublių sumai.

Pasirodo, kad Kauno gy
ventojai lenkai daugiausia 
domisi savo klasikų raštais 
(Kraševskio „Stara basn“ 
ar Sienkevičiaus istorinėmis 
apysakomis "Ugnimi ir kar
du“), medicinos ar techni- Jau 1925 m. profesorius 
kos srities raštais, be to, ir Augustinas Janulaiti* savo 
informaciniais, iliustraotais knygoje „Lietuva ir dabarti- 
leidiniais apie kaikuriuos nė Rusija“ rašė:
Lenkijos miestus, kaip Var- „Dabartiniai rusai sten- 
Šuva. Krokuva. Lodzė ir kt. j giasi plėstis, keldami revo- 
Reikia manvti, lenkų kny- j liucijas. Ateina kaip vaduo- 
gomis domisi ne tik negau-' tojai, įsivyraus kaip vieipa- 
SGS Ktttfno lenkai, bet ir lie-: čiai“.
$UVai. MVeMMVMMVr*******************

Surado K. Donelaičio

palaikus

Buvo žinoma, kad žymu
sis rašytojas Kristijonas Do
nelaitis buvo palaidotas Tol
minkiemy, kur jis klebona
vo, bet jo kapas ir karstas 
nebuvo sui-asfas. Tai tepa
vyko padaryti tik 1968 m. 
birželio 25 d., įvykdžius 
kruopštų buvusios Tolmin
kiemio bažnyčios griuvėsių 
ir pogrindžio kasinėjimą ir 
surastų 25 kapų mokslinį la
boratorinį tyrimą. Tyrimų 
rezultatai atitiko pagrindi
nes šiuo metu turimas bio

grafines žinias apie K. Do
nelaitį (jo amžių, sveikatos 
stovį, būdą ir kt.) Visa tai 
sudarė tvirtą pagrindą su
rastus buvusios Tolminkie
mio bažnyčios pogrindy pa
laikus laikyti K. Donelaičio 
palaikais.

Suradus palaikus, kurių 
tarpe palyginti gerai išsilai
kė kaukolė, susidarė galimy
bė atstatyti tikrą poeto port
retą. Tai padarė Mokslų a- 
kademijos Istorijos institu
to archeologijos sektoriaus 
mokslinis bendradarbis, is
torijos mokslų kandidatas 
V, Urbonavičius.

Atsiminimai ir mintys, i-ji dalis 302 psl., kaina 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.06 
Perkai.v abi dalis kaina tik .................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 17b pst., Karna.................................................... $2.(K
rtrof. P. PaKarKliO Senasis Prusą teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
’O puslapių, Kama................................................ . $1.00
Pran k Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00. dabar tik . ........................... .. ....................$2.0f
Čicagietė? Įspūdžiai komunistu pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.................................................... ....... $1.00

Dan Kui tičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, Ubat įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina • ••• • • • •

z* o$£.VU

$3.00

minkštais viršeliais $2.50, 
kietais — $3.75.

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

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

Milfordo gatvės elegijos,
kad Keleivio administraci 
dideli susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.-55, kietais vir
šeliais — $3.75.

Draugas don Camillo,
Įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Ošiančios pušys, Halinos
(Didžiulytės - Mošinskienės 

Šitos knygos gaunamos Keleivio adnūnistrasijoj į 17 trumpų vaizdelių - apy- 
636 Broadwar, So. Boston, Mass. 02127 braižų, 176 psl., kaina $2.50,
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tavu

MA1KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Kaip tvarkosi Anglijos lietuviai
(Tęsinys)

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Aukojo:

BĖDOS NEBĖRA DIDELĖS

Šiandien svarbiausia mū
sų gyvenime, kad niekas 
-perdaug nebebijo 
atsitikimo, su kokiu suva
žiavimas susidūrė šįmet Per 
praeitus metus visas spau
dos skyrius (laikraštis. Ni
dos Knygų Klubas ir spaus
tuvė) davė 1.527 svainis nuo
stolio! Doleriais tai būtų 
maždaug 3,818. Jeigu už pe
čių nestovėtų visa Bendro
vė su savo namais ir vasar
viete ir su barais abiejose

Po $10: J. Rasys, Cam
bridge, Mass., N.N., Boston. 

’Mass., A. Plavičius. Cleve-
ir tokio h TW labai.geraį .JaiV. d.a’-^p’Dargiį Pittsburgh, Pa., 
ir tomo bar roes čia, Britanijoje, 6

verčiamės, ir šitaip, rodos,; ' ų
galima išaiškinti ir suprasti! P° $4: B."Vižtr<irienė. So. 
mūsų jau senas kalbas, kad Boston, Mass.; M. Katinas, 
LNB yra sukurta sudaryti fi-ĮNorwood, Mass., A. Zamžic- 
nansiniam pagrindui lietu-'kas, Columbus, Ohio. A.

sutvarkė tikrą ar tik taria-' 
mąjį spaudos nuostolį.

viškai veiklai šiame krašte. Mackevičius, Brooklyn, N.
• Y., J. Lavitsky. Brooklyn. 
j N.Y., A. Bložis, Brooklyn. 
į N.Y., A. Ramanauskas, New 

LNB ir po šio suvažiavi-1 Ha\en, Conn.. J. Mikalaus-
. . * • , • i • mo gyvuos toliau ir rūpinsis! ^as, Toionto, Ont., S. Pa

vietose, tai kiekvienas paša- tuo finansiniu ar ekonomi-!Plauskas- Bradford, Mass.
niu lietuviškos veiklos pa-Į Po $3: J. Umaras, Det- 
grindu, kaip ligi šiol. Be ki-!ioit, Mich., A. Sukauskas, 
ta ko, ji dar turi ir šiek tiek; Detroit, Mich., P. Sank. So. 
skolų tiems lietuviams, ku- Boston, Mass., N. Krivickas,

<ytų, kad padėtis yra skan
dalinga ir nebėra jau išei-

— Alou, Maik! | — Aš žinau iš to, tėve
— Labas rytas, tėve! I kad ir aš pats su tuo būreliu
— Sei. aš girdėjau, kad ‘ buvau ir savo paties ausimis

TOKIE YRA PLANAI

ties — bankrotas, baigta, 
reikia susilikviduoti ko sku
biausiai ir neatidėliotinai.
Tačiau šįkart kaikurie suva
žiavimo atstovai tik susirau
kė, vien norėdami sužinoti, 
kaip ėja pasidarė tas „uosto-
lis ir dar toks didelis. Atsto- 1
vai žino, kad spauda nuo
stolinga. tai ir nesijaudina.
O jiems dar buvo pasakyta, 
kad balansas buvo sudaro-

W. Kienastienė New Yorko presbiterionų medicinos 
centre džiaugias vienu iš savo pagimdytų penkių kūdikių.rie paskolino pinigų, kai 

LNB buvo bėdų apnikta. 
LNB akcininkai taip pat tu-

Oakville, Ont.. K. J. Kudu- 
kis, London, Ont., T. Suba
čius, Montreal, Que., P. Pu

rėje savo susirinkimą tpmič zem.Carlstadt. N.J., N. Pet- 

’* ’ ’ * piuskais', Dorchester, Mass.,
O DELS, kaip ir ligi šiol-SĮį 

vykdys tuos pačius uždavi-Į^^^J- B“‘k“’„”“ 

nius. Eis ”Europos Lietuvis'
NAUJI PATVARKYMAI,

kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siuntiniams 
į LIETUVĄ ir U.S.S.R.

Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas kaikurių 
daiatų muitas ir kt.

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

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

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų reikalu 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
716 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455

CENTRINĖ {STAIGA NEW YORKE:
220 Park Avė. South, New York. N.Y. 10003 

TeL: 212—982.8410
ar į bet kurj mūsų skyrių ir atstovus: 

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eaatern Avė. DI Z-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadvray AN 8.8764 
CHICAGO, III., 60632, 4102 Archer Avė. 254-4144
CHICAGO, 111. 60622, 2242 W. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St. 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
ELIZABETH, NJ., 07201, 956a Elizabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A. 365-6350 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avė, 203-249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset lilvd. 382-1568 
MIAMI, Fla. 33138, 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin FE 2-4908 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St. 731.8577
PARMA, Ohio 44134, 5432 State Road 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 ^hird Avė. GR 1-3712
ROCHESTER, N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. BA 5-5923 
NEW YORK, N.Y. 10003. 101 First Avė. OR 4-3930
SAN FRANCISCO, Cal. 94122. 1236_9th Avė. LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th St. ME 3.1853 
SOUTH RIVER, N.J. 08882, 168 Whitehead Avė. 257 2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison St. 798-3347 
TRENTON. N J. 08611. 730 Libertv St. LY 9-9163
VINELAND, N.J. 08360, Parish Hali, W. Landis A. 691-8423

cester. Mass., G. Kaukas, 
ir Nidos Knygų Klubo kny-!; Manchester, Conn W. Roč- 

mas kaip tik tada, kai buvo Į gos vis tiek. ar bus kiek nuo-! us’ įmore,
išsiuntinėta skaitytojams po- stolio, ar ne. Bus dalyvau- i Po 2.50: L. Puslys, Catha- 

’ * * ’* A ’ jama politinėje veikloje, irjrines, Ont.. M. Stonie, Law-
ta veikla dar numatoma su-' renve, Mass.
stiprinti naujais ėjimais. Bet| Po $2: A. Šeputis, Kiti- 
suplanuota dar pora ir tokių Į met, B.C., K. Bielevičius, 
ėjimų, kuriuos teks pirma j Chicago, 111., J. Kvederys, 
serai apsvarstyti, o tik tada i Toronto, Ont., Z. Bacevi- 
žiūrėti. ar juos vykdyti, ar čius, Brooklyn, N.Y., B. Shi- 
jų atsisakyti. 'vok, Dearbom, Mich., J.

Vienas jų būtų — su-'Beckis Chagnn Falls, Ohio, I 
šaukti Britanijoje Europos Rimavičius, Woodhaven, 
lietuvių platesnę konferen-,N.Y., J. Vilkas, Montreal,Į 
ciją. T oks klausimas buvo; Que-> J» Stašaitis, Mahanoy, 
iškeltas suvažiavime, bet j City, Pa., j
nuomonės šiek tiek pasida-! A. Barauskas, Gary, Ind.,

,. , . . lijo dėl to, kas būtų kviesti- $1.50. J
negąsdino, svarbiausia dėl j d iau jaunimas ar vi- p tt. i
°- kad visa LNB davė vis si? Tokiai konfcl.encijai< H-j„L“ J J i 1

Conn., R. Jaka-'

ra naujai atspausdintų kny
gų ir už tai dar neplaukė pi
nigai, o ir balansas šįkart 
buvo sudarinėjamas kitu 
metodu — neįskaityta į ga
limas pajamas ta suma, ku
ri susidarytų už tas išsiunti
nėtas knygas. Taigi ir nuo
stolis iš tikrųjų turėtų būti 
mažesnis, ir gąsdinantieji 
3.818 dolerių kitu metu ba
lanse turėtų sušvelnėti.

prezidento Roosevelto žo
džius girdėjau. Juos girdėjo 
visas mūsų būrelis, bet ne 
girdėjo niekas kitas. Papras 
tai, prezidento žodžius spau 
da labai gaudo, ir ką jis pa 
sako, laikraščiai skelbia pir
muose puslapiuose stam-j get atstovų tas nuostolis

; biom raidėm; bet ką Roose- 5U paaiškinimais perdaug 
dažnai į Vašinktoną nuva-' veltas pasakė šitai lietuvių 
žiuoja ir vis primena jam, delegacijai, laikraščiuos ne- 
kad Lietuva tebėra dar pa- buvo rei žodžio, 
vergta. Taigi, ar šitoj pra- — O gal ir parašė, tik tu 
kalboj jis nepasakė, kada o- nematei ?

prezidentas Nixonas aną
dien pasakė didelę prakal
bą per televyžą, bene de
šimt tūkstančių žodžių pa
bėrė.

— Tai kas?
— Nu, tai gal pasakė ką 

nors ir apie mūsų Lietuvą. 
Juk mūsiškiai diplomatai

kupantai bus iš Lietuvos iš
varyti?

— Ne, tėve, prezidentas 
negalėjo taip pasakyti.

— Kodėl negalėjo?
— Jis gudins politikie

rius. tėve. Jis gal pasakytų 
ką nors panašaus vieniems 
lietuviams, kai niekas kitas 
negirdi; bet jis negali taip 
kalbėti viešai, kai jo klauso
si visa šalis.

— O aš, Maiki, norėčiau, 
kad visas svietas apie tai 
girdėtų.

— Bet "visam svietui“ 
mūsų tautiniai reikalai ne- 
įūpi. tėve ir prezidentas ge
rai tatai žino. Todėl, kaip 
gudrus politikierius, jis kal
ba tik apie tai, kas rūpi vi
siems. Ar aišku?

— Ne. Maiki, neaišku.
— Kas neaišku?
— Neaišku, kodėl tu sa

kai, kad prezidentas negali 
apie Lietuvą kalbėti. Juk vi
si prezidentai, pradedant 
Rooseveltu ir imant visus ki
tus, yra pasakę aiškiai, kad 

į Lietuva turi būti laisva. Ge- 
L riausia pasakė Rooseveltas. 
s?- Tai kodėl ponas Niksonas
I negalėtų to pasakyti?

— Aš žinau, tėve, ką pa
sakė velionis Rooseveltas. 
Jis pasakė, kad Lietuvos 
laisvė nėra žuvus: ji tik lai
kinai nutrūkus. Tačiau jis 
užtikrino, kad Lietuva bū- 

įsianti laisva, kaip buvus; ir 
ji atgausianti savo laisvę 
greičiau, negu lietuviai tiki
si. Bet kur ir kam jis taip 
kalbėjo? Jis taip kalbėjo 
nedideliam lietuvių būreliui 
Baltuosiuose Rūmuose, kur 
niekas kitas jo žodžių negir
dėjo.

— O iš kur tu žinai, kad 
niekas kita3 negirdėjo?

— Ne, tėve, nebuvo.
— Tai ką, ar tu nori pa

sakyti. kad Rooseveltas jums 
pamelavo?

— Ne, tėve. aš negaliu te 
sakyti. Negaliu, nes tikiu, 
kad jis kalbėjo nuoširdžiai. 
Jis gal tikrai tikėjo, kad Lie
tuva savo laisvę atgaus. Ii 
ligi šiol Amerika Lietuvos 
okupacijos nepripažįsta. Ta 
čiau ligi šiol ji dar nepadarė 
nei vieno oficialaus žingsnic 
tai okupacijai pašalinti.

— Nu. tai aš tokios politi
kos negaliu suprasti, Maiki. 
Ar tu supranti?

— Suprantu, tėve. Ji la 
bai aiški. Lietuva yra pri 
jungta prie Sovietų Sąjun 
gos. Bet Lietuva nedideli.4 
kraštas, o Sovietų Sąjunga 
— milžinas. Aišku, kad imt' 
tokį milžiną už ragų dėl Lie
tuvos nepriklausomybės A 
merikai nėra jokio išskaičia 
vimo. Tačiau jeigu Lietuva 
pati galėtų kokiu nors budi 
r.uo Sovietų Sąjungos atsi 
palaiduoti, tai Amerika, a- 
tikiu, duotų Lietuvai viso
kios pagalbos, kad pati ga 
lėtų įkurti tenai stiprią ka
rinę bazę prieš Sovietų Są 
jungą, kaip Sovietai turi to 
kią bazę Kuboje prieš Ame
riką.

— Nu, tai kodėl Amerika 
neduoda Lietuvai tokios pa
ramos dabar? O tas nebūtų 
sunku, ba yra iš ko. Visi di
pukai išsirikiuotų.

! — Tokių bandymų Ame-
1 rika jau darė. tėve. Bet prak
tika parodė, kad jie pavo
jingi, brangiai kainuoja ir 
gali baigtis tragiškai, kaip 
buvo Vengrijoje ir Čekoslo 
vakijoje. Tik vieną Jugosla
viją pavyko izoliuoti, bet tai 

kainavo Amerikai 3 bilio-

iėlto 1.248 svarus (3,120 
dolerių) pelno, net ir tą. .. pasiruosimas. Taigi DBLS. 
spaudos skynaus sudarytą-|vad bž9turės apsvarstyU 
„ nuostoli atskaičius. Vadi-,ir ai ti
įasi. namai su barais ir va- Į . t .
sarviete uždirbo pakanka-Į Kitas dalykas — sumany-iKomins, Detroit. Mich., M. 
mai, davė kitiems lietuviš-jmas steigti savo Lietuvių, VVambaris, Gary, Ind., J J 
kiems reikalams pinigų ir! Fondą. Iš laikraščių visi ma-,Motuzas, Mexico, Me., P..

i tome, kad JAV Lietuvių • Dainius, Vancouver, B.C.,

vonis, Bristol, Conn., J. Al-
kauskas, Fairmouth, W.Va., 
S. Pilka, Detroit, Mich., M.

Fondas yra pajėgus atlikti 
gražių darbų. Kanada vejasi 
Ameriką su savo fondu. O

K. Marcinkus. Toronto, 
Ont., A. Anilonis, E. Lan- 
sing, Mich., J. Drazdis, W

įus dolerių. O Lenkijoje • mes esame lyg ir našlaičiai. Hartford. Conn., M. Marku-’___ IĮ - — T T i v •  . me — • • • v I __ _ — 'lomulka paėmė keletą šim- į Tiesa, mūsų viltis ir išgany- nas, Newbury Hights, Ohio, 
J. Baltrušis, Royalton. III., 
P. Korla, Schenactady. N. 
Y., L. Geathe, Kenosha. 
Wisc., P. Kalashnikov, 
Hartford, Conn., V. Zlatkus,

ų milionų ir iš komunistinio 
Varšuvos pakto nepasitrau
kė. Be abejo, gavo "foreign 
aid“ dolerių ir čekoslovaki- 
os Dubčekas. Bet Lietuvoje, 
taip rodos, tokių Dubčekų 
era. Paleckį vargu gale- jome jau iš lietuvių surinkę i Toronto, Ont., K. Gelaži-

mas yra ta LNB. jos sudaro
masis finansinis pagrindas. 
Bet kai tik reikia atlikti dar 
kokį naują didesnį užsimo
jimą, ypač politinį, tai pini-
gai tirpsta bematant. Ture- Rochester, N.Y., P. Jatulis.
• X X T7 r, 1 »•

;um papirkti Amerikos žmo
nų doleriais. Jis jau buvo 
Vustralijoj, buvo ir Ameri
koj, matė ją ir galėjo čia pa

siek tiek svarų į vadinamąjį. nienė, Franklin. Mass., P.
puslapio fondą, kai buvo 

ruošiamasi Lietuvos aukso 

proga užpirktinusavinimo
ilikti, tačiau grįžo į Sovie- didelio angliško dienraščio 
ų erdvę. Jugoslavijos Titas puslapį ir ten išdėstyti vigas 
<ad ir priėmė krūvą dolerių,' mūsų kraštui ir tautai oku-
ačiau nėra ICO nuošimčių 
Vmerikos draugas. Doleriais 
tpsirūpinęs ir naujus batus 
sitaisęs, jis buvo nuvykęs 
Rusijon medžioti. Sakoma, 
nokėsi kapitalistus šaudyti. 
Jai tai tik laikraštininkų su
galvotas juokas, vis dėlto at
sisveikindamas jis tada ap- 
ikabino Chruščiovą ir pa- 
akė: "Taika ar karas, mes 
zisada eisime petys petin!4, 
r kas gali žinoti, kaip būtų

musų
panto padarytas skriaudas 
Su tuo puslapiu nieko neiš
ėjo. fondas gavo politinio 
fondo vardą ir jau baigia 
sutirpti politiniams reika
lams. Lietuvių Fondas, jei 
toks būtų Įsteigtas, sudarytų
naują šaltini lėšų. Bet ar jis N.Y.,

Macys. Woodhaven, N.Y.. 
U. Naidičius, Baltimore, 
Md., E. Milkeraitis, Chica- 
gO, Ilk, J. Milius, Brooklyn. 
N.Y.. S. Stepaitis, Roches
ter, N.Y., A. Pocius, Rock- 
ford. III., A. Maskelis. La 
Šalie, Que.. D. Ciuprinskas, 
Chicago, 111., A. Atkins, 
Kearny. N.J., B. Povilavi
čius, Dorchester, Mass., W. 
Parazinskas, Brooklyn, N. 
Y., J. Stonkus, E. Hemton.

JAU BAIGIAMAS IŠPARDUOTI

A. Lingaitis. Lavai, 
bus įsteigtas? Vadovybės1 Que.. N.N., Roslindale, 
dar turės pasvarstyti. Svar-|Mass., A. Sabalis, Worces- 
biausia, kad krašto įstaty-'ter, Mass.. V. Suma, Phila., 
mai leistų tokio fondo pini-! Pa., J. Adomaitis, Hamilton. 
gus naudoti ne tik kultūri- Ont.. A. Polianskis, Baltimo- 

kito karo atveju? Gal Titas niams. bet ir politiniams rei-! re, Pa., A. Šukaitis. Hamil- 
vėl šaudvtu Amerikos lėktų- kalams. ton, Ont.

Tai, va, keletas minčių ry-' mažiau kiaip 
šium su DBLS ir LNB šuva- V* Pledas, Baltimore, Md., 
žiavimais. Žinau, kad mūsų Radzevičius, Salem, Mass. 
bėdos ir reikalai tolimi ir B,ajus, Toronto, Ont., B. 
mažai tepažįstami ir gal net Radauskiene, Phila Pa., F.

» ~ Miami, Fla.. *

vus, kaip šaudė per pirmąjį 
karą?

— Uskiūzmi, Maik. aš ei
siu pas Zacirką paimti bur
nelę. ba nuo tavo kalbos 
man galva pradėjo suktis. Rožėnas. Miami, Fla.. A 

Mas»
Visiems aukotojams nuo

širdus ačiū!
Keleivio administracija

- Ksilenk daugiau, tėve, didžiųjų krašty
aš palaikysiu už „osiek ‘“""H'™’ ^orcest.l,
- Nieko nemačvs. i ke‘>. Bet ^‘Pažinkite siek
- Tai, turbūt, ne galva tlek ir !U mumls!

sukasi, o sukasi galvoje? I K. Barėnas

rK E L E I V I O“ 1 9 7 0 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

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

Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 
adresu:

KELEIVIS 
636 Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

Tebūna laukiamasis Jūsų svečias 
„KELEIVIS“! Užprenumeruokite ji 

savo bičiuliam 1 R B

r
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MOTERĮ! SKYRIUS
JONAS BILIŪNAS

Kliudžiau
Tai buvo nedidelė balta katytė. Nuo lietaus ir purvų 

jos plaukai kabėjo sustirę ir pasišiaušę, o menkas sulie
sėjęs kūnelis visas drebėjo nuo šalčio ir baimės. Radau 
aš ją lauke, patvory pritūpusią, susirietuNą, nelaimingą. 
Mane pamačiusi, ji tokiu gailestingu balau sumiaukė ir 
pažiūrėjo akimis, kuriose švietė ir baimė ir viltis. Ji buvo 
dar visai visai jaunutė, bet tokia sudžiūvusi! Gal ją atėmė 
nuo jos motinos žmonės; gal jie pirma norėjo ją įdėti 
maišiukan ir nunešę į upę įmesti vandenin, bet paskui at
nešė laukan, pametė patvorin, kad ji neberastų namų ir 
nudvėstų badu: pas žmones jau nebebuvo jai vietos; gal 
jau nebe pirmą dieną ji čia išalkusi ir sušlapusi tupi...

Bet kas man darbo? J&k ji tųęlęng nereikalinga...

Ir aš apsidžiaugiau, kaip apsidžiaugia pamatęs kiškį 
medžiotojas. O aš juk juo buvau apsitaisęs. Ant pečių tu
rėjau persidėjęs lanką, rankoj nešiausi strėlas: tariaus 
esąs tikras Amerikos tyrlaukių gyventojas, Kuperio ap
rašytas. Nors buvau tik antros klasės mokinys, tačiau jau
čiaus milžinas esąs, kuris, rodės, ir vilkų gaują susitikęs 
neišsigąstų.

O čia buvo tik maža sudžiūvusi katytė...

Atmatavęs dešimtį žingsnių, atsistojau, nusiėmiau 
nuo pečių lanką, įtempiau strėlą ir pradėjau taikinti. Liūd
nomis akimis žiūrėjo į mane nelaimingas gyvulėlis, tarsi 
klausdamas, ką aš darau... ir laukė.

Strėla suzvimbė ore. ir pamačiau, kaip katytė staiga 
pervirto kūlio, skaudžiai skaudžiai sumiaukė ir pradėjo į 
stirenti kojytėmis...

Kliudžiau. Kaip tikras medžiotojas, prilėkiau artyn, 
bet ūmai pajutau širdy šaltį ir apsistojau nustebęs: katy- į 
tės veidas buvo neapsakomo skausmo pervertas, akys pri
merktos ; ji iš visos-dar likusios galios pasistengė atsistoti 
ait pirmutinių kojų ir pradėjo šliaužti, vilkdama žeme 
savo kūnelį: kartu vilkosi įlindusi jos kiūtinėn strėla. o iš 
žaizdos dideliais juosvais lašais lašėjo ant smėlio sukre
šėjęs kraujas.

<
I

Balys Sruoga

IŠĖJAU] VIESKELĖLį

Išėjau į vieškelėlį,
| palaukę lygią.
Kaip takeliai užužėlę,
Dobilai sumigę!

Avižėlės šiltakasės
Glaudžiasi pašlaitėj.
Aš po jas žengiu bedvasis 
Vienišas našlaitis.

Ar matai, žydri, saulelę, 
Kaip už kalno sėdo?
Ar girdi, kaip širdį gelia, 
Ilgesys kaip ėda?

Žiū! Žilvitis sulingavo,
Šakele lyg moja, —
Ar dvasia, žydrioji, tavo 
Slenka vasarojų?

Ar tik širdgėla besaikė, 
Plėšdama krūtinę.
Laiko polėkį sulaikė —
Ir tavim vaidinos?

(1946)

Teises patarimai
Advokatė dr. M. Sveiltauskienė sutiko atsa
kyti į keleivio skaitytoją klausimus teises 
reikalais. Tie klausimai tori būti Ii Budri 
ioformsdaio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymas spausdinsima šiame skyriuje 
Laiško reikia pahmėti, kad esate Keleivio

ss prašu siusti tiesiog ši*w

Ur. M. Šveikauskas, Attorney ai I.aw. 
Co-operative Bank Ptaaa 
1864 Ceatre Street 
Boston, Mass.

PRANAŠAUJA VAIKU 
PABĖGIMUS

Buvęs Bostono Kolegijos 
kapelionas, klinikinės psi-

Turiu du sūnų; vienas y- 
a vedęs ir gyvena netoli, o 
ritas yra invalidas ir gyvena 
-ni manim. Turiu trijų aukš- ekologijos dėstytojas Hai
tų namus. Norėčiau juos pa
tikti invalidui sūnui, kad po 
mano mirties neturėtų var-

vardo universitete kunigas 
Shanley pranašauja, kad šią 
vasarą daug jaunimo pabėgs

gp ir išlaidų. Kol gyvas esu, j ĮgVy namų. Praeitais me- 
nenorėčiau jam tų namųi^jg, pasak kunigą, tokių
perrašyti, nes jis yra sun
kaus būdo, ir galėtum žmo
gus senatvėje dar gatvėj at
sidurti. Kitas sūnus, tas. ku
ris yra vedes, jau yra atsiė
męs savo dalį pinigais, nors 
jis taip pat nėra dėkingas.

bėglių visame krašte buvo 
milionas. o šią vasarą jų bus 
3 milionai. Vien Mass. vals
tijoje šiuo metu tokių pabė
gėlių yra 10,000, dauguma 
jų yra jau už valstijos ribų. 

Daugiausia pabėgėlių yra

Nusiminęs, nebežinodamas, kas daryti, atžagaria - 
ranka numečiau lanką ir strėlas ir neatsigręždamas parė
jau namo. širdy jaučiau skausmą ir sunkumą: tarsi didelė
didelė našta slėgė krūtinę. į

•
Kitą rytą radau katytę nebegyvą, su perverta krūtine.; 

Skausmo apimtas, nutvėriau čia pat gulintį lanką ir strė-f 
las, sulaužiau į šupulius ir toli išmėčiau po lauką. Tik pą-! 
likau strėlą, kuri buvo įsisiurbusi katytės krūtinėn ir da-! 
bar stypsojo atsikišusi. L

Tai buvo piimutinis ir paskutinis mano gyvenime; 
šūvis. Aš jį ir ligi šiol savo krūtinėje tebenešioju...

Jos yra priešingos ilgę suknelią madai ir prUdaaso to
kiai organizacijai, kuri ragina moteris protestuoti, kad 
ilgos suknelės nebūty siuvamos ir dėvimos.

penkiolikamečių, iš jų pusė 
Nenoriu, kad po mano Į mergaičių, 90baltųjų. Jie 

kėga į didžiuosius miestus.mirties būtų kokių ginčų 
tarp mano vaikų. Be to, mar
ti yra airė, kuri manęs ne-

Ten tampa narkotikų varto
tojais. Vien Bostone narko-

ker.čia ir niekada neaplan- manŲ yra 4,000, jų tarpe pu
sė jaunuolių. New Yorke ju 
vra 26,000. ir šia is metais 
laukiama, kad tas skaičius 
pakils iki 100.000.

Kup. Shanley yra vadina
mas "gatvės žmonių“ kuni
gu. Jis sukinėjasi tarp pačiu 
nadugniu, stengdamasis 
jiems pagelbėti.

Jis šaukte šaukia, kad

ko. Man mirus, ji kurstytų 
savo vyrą prieš invalidą bro
li-

Esu 72 metų amžiaus. No
rėčiau taip pat sutvarkyti 
savo pomirtinius reikalus. 
Norėčiau, kad mano kūnas 
būtų sudegintas ir pelenai
paleisti Į vėją. Norėčiau, kad j reikia rūpintis apsaugot’ 
mano vaikai tame nedaly-! isunimą, kad jis tai nelai- 
vautų. i11101 nepasiduotu. Pasak ji.

' nabėges i didmiestį jaunuo- 
Prašau man atsakyti per! l,s ner 2 savaites taps narko-

”Keieivį“. Lauksiu.

Skaitytojas

Massachusetts.

Atsakymas

Rengiamas motėti) streikas . vi

JAV moterų organizacija, durkis tesudaro 48% vyrų 
kuriai vadovauja Betty Frie- uždarbio. Už tuos pačius t 
dan, knygos ”The Femine darbus moterys daug kur, 
Mystiųue“ autorė ir kovoto- gauna 40% mažiau, negu Į 
ja dėl moterų teisių, nutarė vyrai. Pusė matarų per me-. 
rugpiūčio 26 d. paskelbti vi- tus teuždirba $3,700. Mote-* 
so krašto moterų streiką. Tą ru tarpe uždirbančių $10, 
dieną moterys nieko ne-, 000 tėra tik 2%. 
veiks, tik sėdės.

Streiko diena moterys 
nuveš mažus vaikus vyrams 
į įstaigas ir juos ten paliks. Į 
Jos nevirs pietų, neskalbs, 
įstaigose mašininkės už
dengs savo rašomąsias ma-

BIAURIOS SĄLYGOS 

SENELIŲ NAMUOSE

Visame krašte yra
šinėles. Visi indu plovimai 20,000 seneliu namų, iš jų 92 
ir kiti namu darbai bus pa- % tokiu, kurie laikomi pel- 
likti vyrams. j no tikslu. Jų tarpe yra labai

Tai. sako, būsiąs protes- peru. ištaigingų, bet ir mo
tos dėl dar nelvpiu visose kėti ten reikia iki $800 mė-’
•ityse moterų teisių su vy- nėšiui. Mažai kas yra pajė-j 

| pus ten patekti. Yra ir tolau. j 
rašo Look žurnalas. kur mokama $160 mėnesiui, l 
JAV-sa vra 52% vi- bet daugelyje jų gyveninio 
įtoiu. Ju 29 mil.. ar- sąlygos nepakenčiamai Mo

lis visu dirbančiu-!gos ir neatitinka valdžios 
Jų uždarbio vi- nustatytiems

manu. o iuo tapęs, kaip jis 
b^suP’s kelią atgal į visuo
menę?

I

Miaaii Bcach paplūdimy ilso 
amta Ji Jaa gaH šitaip vaikšti- 
jpiti

PORA PATARIMŲ

Kaip patikrinti prieš skal
bimą, ar blunka vilnonės 
suknelės,. megztukai?

Ištraukite iš blogosios pu
sės siūlą, įdėkite ų* į karštą 
muiluotą vandenį, įvynioki
te į baltą skudurėlį ir išdžio
vinkite. Jei skudurėly nebus' 
dažų žymės, drąsiai skalb
kite. Blunkančius daiktus 
reikia skalbti vos šiltame 
vandenyje, įpylus truputį ac
to ir įbėrus druskos.

• • s

Vilnonius daiktus reikia 
džiovinti iš išvirkščios pu
sės, nes tada jie saulėje ne
nubluks. Vanduo, kuriame 
skalbiate ir skalaujate, turi 
būti vienodos temperatūros, 
t. y. 82 laipsnių. Žymus van
dens temperatūros svyravi
mas kenkia: vilnoniai daik
tai susitraukia. Skalbti triko
tažinius daiktus reikia labai 
greitai. Be reikalo nelaiky
kite vandenyje nė kelių mi
nučių. Pavyzdžiui, megztu
ką reikia išskalbti per 6 mi
nutes.

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 $3.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jb- 
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 ei
lėraščių rinkinys. 96 psL, 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
nsl.. kaina $2.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1.., 
kaina $2.00
4UKOS TAURĖ, Ctasio 

Santvaro 5-ii eilėraščių 
knyga. 150 puslapiu, gra

žiai irišta. kaina.. . $2.50.

PLAUK. MANO LATVELI, 
Petro Segato eilėraščiai.
111 nei. kaina...........$2 00
SU DAINA, 392 liaudies 

dairos ir kaikuriu autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis.
Surinko Gražina šimkonie- 
ne. 128 maž.o formato psl., 
kaina $1.00.

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliariom ir šokiu dainos, 
surinko Gražina Šimukonie- 
nė. kišeninio formato, 351 
o si., kaina $2.C3.

10 knygų už $2
Tamstos reikalus galima' Ar buvo visuotinis tvanas 

sutvarkyti, sudarant testą-Į i^!nJ ^5 centau
mentą. Jei Tamsta manai,! Materialistiškas istonjo> 
kad, Tamstai minis, invali-; .^prat“na*’ P®^» kaina
das pats galės tvarkyti na-i 4 ^T**.-
mus ir kitus reikalus, —tai'. , u**
Tamsta pasakysi testamen~i 126 psl., kaina 50 centų 
te, kad namai yra jam, o ne!. Staliną*, 32 psl..
broliui, paliekami, ir to už- C?Jtai*
seks. Jei manai, kad, Tams^į 50c«nt«- s. 
tai mirus, invalidas šūims
tuos namus parduotų ir. į Daugirdaite - Sruoęene, 24
pav., tuoj išleistų pinigus, o! v ^T***1^?*’^ religija, E 
paskui neturėtų kur gyven-' Vandervelde, 24 psl., kain? 
ti. tada Tamstai reikalingas! ♦l>^entlL . . 
vadinamasis ”testamertary
trust“. Tokį trust sudarius, JT* J.va<^as^
Tamstos invalidas sūnus ga-j H*?81” kaina caBt*
’ėtu tuose namuose kol gy-; ZTlaro V
„oo i- (Leono Bliumo).vas gyventi ir pasinaudoti 
kitu dviejų butų nuomomis 
mokesčiams apmokėti ir tt 

Pomirtinius pageidavimus

35 psl.
kaina 25 centai.

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

Socialdemokratija ir ko*
taip pat ealima testamente ’T’?"“*, 47
išdėstyti. Tačiau Tamsta tu
ri pagalvoti, ką Tamsta no
rėtum paskirti savo testa
mento vvkdvtoju (Execu- 
tor). Jei toki asmenį turi 
numatęs, tada Tamstos pro
blema bus lengvai išspren- 

! džiauna. Iš kitos pusės, jei 
i tokio asmens neturi, o inva
lidas sūnus negalėtų visų 
reikalų pats sutvarkyti, ta
da problema yra labiau 
komplikuota. Patariu pasi
tarti su savo advokatu.

9sl., kaina 25 centai 
Atskirai sudėjus, jų kaina

$3.05. bet visos kartu par 
Inndamns nfl $2.

LIETUVOS ŽEMĖLAP1A
Turime Lietuvos žemėla 

pių — už 50 centų, už $2.5< 
(sulankstomas) ir už $3.5< 
fotoninio)

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri* 

riečiui padovanoti knygą. 
*ai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

The Cemetery of Nations 
in Siberian Tundra by H. 
Tautvaiša, 112 psl., kaina 
tik $1.75.
4 Timeless Lithuania — pa
rašė buvę* JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

"The Herdsman and the 
Linden Tree44 (Vinco Krė- 
ris), 128 psl., kaina $3.95.

"The Ordeal of Assad Pa
ika44 (1. šeiniaus), 81 p*U 
kaina $2.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. J©- 
eph B. Končius, .211 psl.. 
>sl.. kaina kietais viršeliais 
13.00, minkštais $2.00.

"Litkuania land of ho 
nes,44 parašė L. Valiukas, 
raina $4.75.

POPULAR LITHUANI- 
\N RECIPES* parašė Josi 
Daužvardienė, kaina $255

I
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Nr. 14.1970 m. balandžio 8 KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietinės žinios'
Dail Jono Kelečiaus paroda Organizuojasi lietuviai

Bostone

Š. m. balandžio 18 d. 7:30 
vai. vak. ALTS^gos namuo
se. 484 E. 4th St., So. Bosto
ne. atidaroma dail. Jono 
Kelečiaus tapybos dalbų pa
roda. Tai pirmas šio daili
ninko apsilankymas Atlanto 
pakrantėje.

Parodą rengia ir globoja 
Kultūriniams Subatvaka- 
riams Rengti komisija. Paro
dos atidaryme dalyvaus pats 
dail. Jonas Kelečius. atvy
kęs iš Chicagos. Balandžio 
18 d. vakaras tai drauge ir 
tradicinis Kult. subatvaka- 
ris, i kurį Bostono lietuviai 
maloniai kviečiami atsilan
kyti.

Dail. Jono Kelečiaus kūri
nių paroda Bostone bus ati
daryta ištisą savaitę — nuo 
balandžio 18 d. vakaro iki 
balandžio 26 d. vakaro. Pa
rodos lankymo valandos (po 
atidarymo): balandžio 19 
d. nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. 
po pietų ir nuo 6 vai. iki 9 
vai. vak.; šiokiom dienom 
paroda bus atidaryta nuo 7 
vai. vak iki 9 vai. vak; sek
madienį, balandžio 26 d., 
paroda lankoma nuo 2 vai. 
po pietų iki 6 vai. vak., ka
da įvyks jos uždarymas.

Dailininko Jono Kelečiaus 
darbų parodos jau kelis 
kartus buvo surengtos Chi
cagoje, o šiemet Clevelande. 
Ohio. Visur jos turėjo dai-

1 respublikonai

Balandžio 17 d. 7:3O vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos patalpose yra 
kviečiamas susirinkimas, ku 
riame bus plačiai supažindi
nama su respublikonų parti
ja ir renkama Bostono lietu
vių respublikonų valdyba.

Kviečiami visi lietuviai 
ateiti susipažinti su respub
likonų partijos tikslais ir į- 
stoti aktyviais nariais.
Laikinasis Bostono Lietuvių

Respublikonų Komitetas

J. Gaidelio sonata 

Hudsone
■ z ‘ - - • f-

Balandžio 19 d. Hudsone, 
Mass., bus dviejų smuikų 
(L Vasyliūno ir kun. V. Val
ka vičiaus) ir fortepiono (dr. 
V. M. Vasyliūnas) koncer
tas, kuriame bus atlikta ir 
specialiai komp. Juliaus Gai
delio sukurta sonata.

Kova su oro teršimu

Bostone nuo liepos 1 d. 
bus uždrausta lauke deginti 
šiukšles, lapus ir kitką, bet 
barbeųue bus galima kepti.

Nuo spalio 1 d. bus drau
džiama šildyti namus alyva, 
kurioje yra didelis procen
tas sieros.

Prasidėjo automobilių tik
rinimas, kad jie kuo mažiau 
terštų orą. Po gegužės 15 d. 
bus baudžiami tie, kurių au
tomobilis išmes baltus, mė-

v Ik’Vmi lui v iv? vim « • g w
lauš pasisekimo ir susilaukė ly^arjuodus dmnus

Pažinti, kad automobilis 
perdaug teršia orą, galima 
pastebėjus, kad gazolino su
naudojama daug daugiau, 
negu pirma.

Balandžio 15 d. vėl bus

itin palankių kritikos atsi
liepimų.

Tas pats Jonas Kelečius 
yra ir žinomas mūsų akto
rius, talentingai pasireiškęs 
išeiviniame lietuvių dramos J 
teatre. Balandžio 18 d. va-Į 
kare atidarysim jo tapybos- 
darbu parodą, o gegužės 3j . .
d. pamatysim jį Ant. Rūko i organizavo vadinamąją Mo- 
Bumbulio vaidmeny. Tai į_ ’ ratonumo demonstraciją, to- 
domi ir kūrybinga asmeny-! .3 demonstraciją orga- 
bė, kurią, tikimasi, norės su*: vizuoja balandžio 15 d. Ja 
tikti daugelis Bostono lietu-; bus reiškiamas protestas 

pnes karą.
Aišku, joje tebus reika

laujama. kad tik JAV neka
riautų ir nusiginkluotų, bet 
nė žodžio nebus sakoma, 
kad to paties reikalaujama

Tie. kurie spalio mėnesį

viu.

Bumbulis ir Dundulis 

atvyksta į Bostoną

Neseniai mirusio rašytojo ir iš k°">u™*™'i kraštų.. 
Antano Rūko komedinio po-,
būdžio veikalas iš lietuviško, P- Plevokaiti gavo pirmąją 
kaimo, buities Bumbulis iri pririją
Dundulis praėjusiais metais: ~ ™su pasisekimu buvo vaidina- Pamela Plevokaite, mer- 
mas Chicagoje, III. Dabar. | ,Utin ąukštamiosioai 
susitarus ra New Yorko Lie-, mokykl^mokine, 14 m. am- 
tuviu Moterų Klubų Federa-^13,“3’ Bo3t»n“ v?e81OT "Į0- 
eija, minimo veikalo vaidin-i mok8l° darb* Parod°- 
tojai pakviesti į Bostoną.

Veikalo statymu Chicagoj 
pasirūpino Scenos Darbuo
tojų S-ga, o jį statė bei reži
savo akt. Algimantas Biki
nis. New Yorke vaidinimas 
rengiamas š. m. gegužės 2 
d. vakare, o Bostone, Tho- 
mas Park aukšt mokvklos 
didžiojoj auditorijoj, Bum
bulis ir Dundulis bus vaidi-

je vienintelė mergaitė laimė
jo pirmąją premiją, kurią 
jai įteikė mokslo departa
mento viršininkas Gustus. 
Pats Bostono mokyklų virši
ninkas dr. Ohrenberger at
siuntė Pamelai specialų pa
gyrimo laišką, o iš draugių 
ji gavo daug sveikinimų ir 
gėlbj.

Pamela šeštadieniais lan
ko specialų kursą M.I.T.,

namas gegužės 3 d. 3 vai. po mokosi skambinti pianinu, 
šoka Onos Ivaškienės vado
vaujamam tautinių šokių 
sambūry. Ji mėgsta biologi

•pietų.
Vaidinimui į Bostoną pa

kviesti iniciatyvos ėmėsi 
Kult. subatvakarių rengėjai. 

Bostono ir apylinkių lie-

ją ir žada ją studijuoti, bai
gusi Latin mokyklą.

Pamela yra Vivian ir Ar
tuviai iš anksto maloniai noldo Plevokų duktė, Moni- 
kviečiami gegužės 3 d. po-Į kos ir Kazimiero Plevokų 
pietę skirti Ant. Rūko Bum- vaikaitė. Visi gyvena Dor- 
buliui ir Dunduliui. . Ichestery.

Ekskursijos į Lietuvą
vyksta

liepos 20 A, rugpiūčio 24 <L, spalio 7 d.

V Kaina $001.00
i

Vietų skaičius ribotas — Nesi vėluokite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
390 We»t Broadvray,

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 260-8764

M. ir K. Plevokų 

kompozitorius

Lapkričio 15 d. So. Bosto- 
| no Lietuvių Piliečių dr-jos

Bostono lietuviams gerai 
žinomų Monikos ir Kazimie
ro Plevokų sūnus Jonas, bai
gęs Bostono konservatoriją, 
dabar toliau studijuoja Tex- 
aso universitete. Vasario 18 
d. to universiteto muzikos 
mokyklos koncerte, skirta
me Texaso kompozitorių kū
riniams, buvo atliktas ir Jo
no Plevoko pirmasis kūrinys 
smuikui su fortepionu.

Tarptautinis banketas

Balandžio 4 d. puošnioje 
Statier viešbučio salėje bu
vo tradicinis Tarptautinio 
Instituto banketas, kuriame 
aktyviai reiškėsi ir lietuviai. 
Plačiau apie tai parašysime 
kitame numery.

Keleivio talkininkas

J. Pampalas iš Union Pier, 
Midi., išrašė Keleivį savo gi
minaičiui A. Pampalui Chi
cagoje.

Ačiū J. Pampalui už tal
ką.

Štirum burum.
(E)

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

Nori susipažint
Kanadoje, Ontarta provinci

jos mieste gyvenantis 65 metą 
amžiaas aukštas, tvirtas vyras, 
negeriantis ir aerėkantis, man
dagus ir pasiturįs, vedybų tiks
lu ieško tinka

ROMANAI
Jurgis Gliaudą, LIEPS

NOS IR APMAUDO ĄSO- 
i Č1A1, premijuotas romanas, 
i 304 pusi., kaina $4-00. 
į AU Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 psl. 
kaina $3.50.

D. Nendrė, Ą1DAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas,
365 psl., kaina $5.

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

Aloyzas Baronas, PAVA
KARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
:2.59, kietais $3.75.

Vincas Ramonas: MIG
OTAS RYTAS. 166pusi
<aina $2.50. Gaunama Ke 
eivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LO
BIAI, 301 psl., kaina $3.00 

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Motery,. prorytario. ,rt.r- DE(LFIN0
ti javkn šeimyaiaį Ūžės, ražy- < 2ENKLE, premijuotas ro
kite Keleivio adreso, pažymėjo-■ manas, 234 ps!.. kaina $2.50 
sio. ui voko -KuųšMĮT. Į au,^, Baranauskai

Uetavią Radijo 
Valanda

SekMadieaiab 11-12 raL 

AM 1,43d KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VUCINMMe
173 Arthur Are, Brockton, Mana. 02402. Tel 506-7200

Laisves Varpas

SLA
SLA—jau 90 amt 9 

Jo

SLA

nu

-: KARKLUPENUOSE, pre-
Parduoda i umaras. 224 pat

i kaina $2.50. j
PARDUODU GERĄ BIZNI K«VS Almėnaa, UPE I 
Dė. pašlijusios svĄatospar-,^^ up£ j

je ir viršuję 10 gerai įrengtą romanas I dalis. 325 psl., 1J 
kambarią. Kreiptis: , dalis 302 psl.. kiekvienos da-«

K. Rapfis, 237E. Main SU 
Amaterdam, N.Y. 12010. 

Buto teL 843-0798, saHune tel.
843-9748.

RADIJO PROGRAMA

lies kaina $3-00.
Alė Rūta, KELIAS į 

, kaire, premijuotas roma- 
} nas iš JAV senosios kartos 
Į lietuvių gyvenimo, 248 psl. 
kaina $3.00-

e*
 a ta % i in

 o v

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

kalą SEPTYNIS MILIONUS dolerių

pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS
kari yra

jau turi daagfeu, kaip Irto au i 
kapitalo.tad jo apdraudė tflnuIri 
Keturis Ba gaU gauti įvairiu klasių įtaka’ 
apdraudaa nuo $100.00 Iki IIOjOOO.OC.

SLA—jaunimui duodu geru Taupom
dmruMBt bmuraznt kad jaunuoKa gautą pinigua 
aukMeje mokate stadijoms ir gyvenimo predMui, 

SLA—duoda VAIKAMS ir jammoUanr labai pigią TERM 
apdraudą: ai $L0$049 apdraudos tik $9.00

SLA—AKCIDENTALI APDRAUDA

klabą ir draugiją —rb— U* $1-000.00 
18e apdraustas mokestis $2.00 į metas

SLA—kuopos yra daugumoje Hetuvią koloniją. Kreipkitės 
• kuopą veftijue. ir .tis

907 W«t 99tb Staeet, Nevr York, N-Y. 10001

Bostono 01?
PARENGIMŲ nizis mm 1 fld 1:30 vuL dio 

KALENDORIUS ną. Perduodama: Vėliausiu
Bilandilo Oi S.

tono Lietuvių Piliečių dr-jos Muodutta rauki
saleje Lietuvių radijo Lais
vės Varpo koncertas, kurio Biznio reikalu is kreiptai 1

8eniauota Lietuvių Radijc j Vytautas Volertas, GY- 
Programa Naftoj-Angtito < VENIMAS YRA DAILUS, 
iš stoties WLYN. 1360 ki- i romanas iš lietuvių emigran* 
lociklų ir tt stoties FM, • tų gyvenimo, 242 psl., ka? .

1 B« $2.5C '
upe

SAVA1TRAATIS

Nepriklausoma
LIETUVA

programą atliks Montrealio 
vyrų oktetas.

• • •
Balandžio 19 d. 4 vai. 

Sandaros salėje sandariečių 
našlių karalienės ir kara
liaus pagerbimas.

Baltic Florioto gėlių ir dova 
nų krautuvo. 502 E. Broud 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 0-0489. Ten garnio 

le Kolefrio

• • • ■H!
.1 NfeNpglNINHlC!

jageibtd 
ta. ranką Or kojąBalandžio 24 d. Jordan 

Hali salėje Baltų Draugijos rarj!į. 
koncertas, kurio programa1 ūOT,w 
atlieka pianistė J. Rajaus-1 gmai ąagaltau. Uitifci 
kaitė-šiušienė. I «ėkzws, arta frąta

' Sląsfcke $S, gazslte vaistas
Otaigvi.

• • *
Gegužės 3 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių dr-jos sa
lėje trio koncertas (sopra
nas Aušra Vebeckaitė-Rieg- 
le, smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas ir pianistas dr. 
Vytenis Vasyliūnas).

* •
Gegužės 3 d. 3 vai. popiet 

Tbomas Park aukšt mokyk
los salėje Chicagos Scenos 
Darbuotojų sąjungąą orga
nizuotas Antano Rūkę vai
dinimas "Bumbulis ir Dun
dulis“. Rež. Alg. Dikinis. 
Pakvietė Kult subatvakarių 
komisija.

• • •
Spalio 11 d. So. Bostono

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

• e e

ROYAL PRO0DCI9 
North 8tiu, P.O. Bot 9119 

Nevariu NJ. 07100

taki! ir skaRyMl

TKltORO IR VERGUO:
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

Joje smulkiai aprašyta 
too vergų stovyklos, kuriose 
bolševikinio teroro sistema, 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, ■eooyi, giminės ii 
draugai
70 centai

Vytautas Volertas,
TEKA VINGIAIS,
332 pst, kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESME, premijuota* 
romanas, 201 psl. kairn 
$2.50.

Kazys Plačenis, PULKIM
ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo
I tomas 200 ps.. kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Juozas Kralikauskas, TFI
NAGO UGNIS, premijuota, 
romanas, 205 pusi, kaine 
<2.60.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre 
mijuotas romanas, 279 psl 
Kaina $3.00.

Vytautas Alantas: TARI
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 46: 
nusi, kalina $4.50.

Juozas Švaistas: 2IOB
RIAI PLAUKIA, romana 
ii knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl 
kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI
91 MEDŽIAI, 117 psl ka. 
na $ 1,50.

Pranas Naujokaitis: U
PELIAI NEGRĮŽTA I 
KALNUS, 509 pusi., kaim 
eąnn
MINDAUGO NITŽUDY 
MAS. Juozo Kralikau&kc 

premiiuotas romanas. 24<
nei .Iraina $3.

romanas, pa
rašė Ale Rūta, 205 psl.. kai
na kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

nsite įdėmią akattyteją laišką skyrią, kariai 
biperią pasisakymą ta eeoaMaią ktakvk 

svarbia yreMsUMU
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra ėtaaaiiifcas aiisą ii- 
eivijos laikraštis, ieškąs eeują bsešraėarbią bei iėtją. ri- 

Meei, baris korėja ta štabe ei
Liete™.

ta JAV-se $8.00MetiaO 

Adresas
77|2 nai 090, Oaebee, CANADA

i

BUVOMDABAR HK$2

Lieta vii) iieiviji Ameribje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

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

Kitos tokios

t i



Vietines žinios

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 14,1970 m. balandžio 8

Darbininkų Draugijos 

susirinkimas

Balandžio 12 d., sekma 
dienį, 2 vai. po pietų So.j 
Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos patalpose įvyks Lie-’ 
tuvių Darbininkų dr-jos na-' 
rių susirinkimas. Visi nariai, 
maloniai kviečiami dalyvau- • 
ti. N. Jonuška,

sekretorius
š

Auko* Tautos Fondui

i Pagerbs našlių karalienę•
S Sandaros Moterų Klubas 
balandžio 19 d. 4 vai. po 
pietų Sandaros salėje (124 
F St., So. Bostone) rengia 
banketą našlių karalienei 
Julijai Baržienei ir karaliui 
Jonui Ūseliui pagerbti.

Bus skani vakarienė ir į- 
vairių gėrimų. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir smagiai 
praleisti to sekmadienio va
karą. Rengėjos

Vasario 16 d. proga per'
Bronių Paliulį Tautos Fon- Sveikinimas iš Floridos 
dui (Vlikui) aukojo: inž. Dr. V. Kaupas siunčia 
dr. Jonas Kuodis 25 dol., sveikinimų iš St. Petersburg. 
Bronius Paliulis 15 dol. ir Fla. Rašo, apelsinai vieni žy- 
Juozas Vembrė 10 dol. Iš di. o kiti jau prinokę, tiktai 
viso paaukota 50 dol. . skink ir valgy k.

į Visi kviečiami į koncertą

į Visi Bostono ir apylinkės 
! lietuviai kviečiami ateinan
tį sekmadienį, balandžio 12 
d. 3 vai. po pietų punktua
liai atsilankyti į lietuvių ra- 

; dijo valandos Laisvės Var- 
! po koncertą, kuris į zyks So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 

• draugijos salėje, trečiame 
aukšte. Tai bus ne eilinis pa
rengimas, bet koncertas, ku
riuo atžymėsime lietuvių ra
dijo tarnybos atliekamą la
bai reikšmingą darbą.

Jame dalyvaus ir kalbės
, Vliko pirmininkas dr. J. K.

..... . , v i- i Valiūnas iš Nevv Yorko. Sa-
I vo laiške programos vedėjui 

ka tik grįžęs iš Europos, balan- Petrui ViŠČiniui jis rašo: 
•Ui. 12 d. atvyks į Itoston, ir .q Va|,n<J,

lieka didelį ir mums visiems 
svarbų darbą, ir man bus 
malonu savo dalyvavimu 
Jūsų programos reikšmę pa- 

; brėžti“.

Laisvės Varpo radijo bankete 

pasakys kalbą.

Meninę programą atliks
soL Violeta Čižauskaito-Bal- 
čiūnienė (sopranas) ir sol. 
Stasys Citvaras (bosas). So
listams akompanuos dr. Vy
tenis Vasyliūnas. Programoj 
bus liaudies dainos, mūsų 
kompozitorių kūriniai ir iš
traukos iš operų.

Po megnpėsj .--pęųgramos 
bus šokiai; burtiems, gro s ge
ras orkestrai rTąip^aJtoveiks 
ivairių valgių bufetą^, ir ba
ras. Atskiri kvietimai į kon
certą nesiunčiami.

Koncertas prasidės punk
tualiai 3 vai. Pasivėlavę te
bus įleisti į salę, kai daini
ninkas baigs savo dainą.

Lietuvių radijo valanda 
Laisvės Varpas yra visų mū
sų pasididžiavimas. Parem
kime jį savo atsilankymu.

Renginio Komitetas

Sibiro diena Bostone

Ją ruošia Bostono litua
nistinės mokyklos tėvų ko
mitetas balandžio 19 d. 2 
vat popiet So. Bostono Lie
tuvių Piliečių dr-jos 111 a. 
salėje.

Programoje — Sibiro kan
kinies, knygos "Vergijop 
kryžkeliuose“ autorės Stefa
nijos Rūk ienės pa
skaita, o po jos trumpa me
ninė programa.

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visus atsilankyti, išklau
syti lietuvių tragiškojo liki
mo liudininkės žodį ir drau
ge paremti lituanistinę mo
kyklą.

V. Daunoro koncertas

Įžymaus Vilniaus operos 
solisto (boso) Vaclovo Dau
noro koncertas bus balan
džio 26 d. New England 
Life Hali salėje (Copley 
Sq., 225 Clarendon St).

Dešimt dienų Lietuvoje

Jei vykstate į Lietuvą su 

ekskursija rugpiūčio 24 d., 
tai ten galėsite pabūti ne 5, 

bet 10 dienų. Smulkesnių 

žinių kreipkitės: Trans-At

lantic Travel Service, 390 

W. Broadway, So. Boston, 

Mass. 02127, tek 268-8764.

Dorchesterio moterų 

susirinkimas

Dorchesterio Moterų Klu
bo susirinkimas bus šešta
dienį. balandžio 12 d. 7:30 
vai. vak. So. Bostono Lietu
vių Piliečių dr-jos patalpo
se. Po susirinkimo — arba
tėlė. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

Valdyba

GAVOME MAŽĄ KIEKĮ 
SIENINIŲ KASDIEN AT
PLĖŠIAMŲ LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 
TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
Tet SW 8*2868

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasukami*

1 P fi D 1 N I S
OPTOMETRIST AS 

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais Iš anksto susitarus 

447 BROADWAY 
South Boston. Mane

• r - > v__  ___ _ 2

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Matas. 02127 

Skambinkite 268-2500

| Išnuomojamas 7 kambarią na- 
Paragink savo pažįstamus) mas Lape Code, Centerville, su 

. . gražiu kiemu ir aplink medžiais, 
išsirašyti Keleivi. Je kaina Tik viena mylia į pliažą. Skam- 

. aa binti tel. GE 6-5139. Adresas:
metams $6.00. 21 Bowdoin Avė, Dorchester,

Mass. 02121. Z. Vieškalnienė.
__________________ (152_

Išnuomojami trys apšildomi 
butai Brightone, Mass. Skam
binti teief. 268-0528.

iš Worces- 
o j Lietuvą ir kita* Ruai- 
valdomae sritis* Čia kal
ne lietuviškai, patarnau- 

greitai ir sąžiningai.>a • •greitai v

TEL. AN 8-2124

Dr.Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOM E TRI ST*
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

**********************************

dabar
už visus indelius 

moka

ir kitų
Lietuvoje,•__• _

Vedėja B. Srikliono

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
taisome laikrodžio* 

žiedus papuožalua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Td AN 8-4649

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

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

virš $173,000,000

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

T E X A S O alyvos

reewveer»s»refive srsiui

: Dažau ir TaisosK
’ Namus tt lauko ir viduje.
J Lipdaa popierius ir taisau 
Irisaą, ką pataisyti rutirfa.

Naudoju tik geriausią

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mase. 01604 
Tet 796-3347

Tiesiai tt Worcesterio siun
čiam įvairius siuatiaias j Lieta, 
vą ir kitas Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagą, ap- 
avo, maisto ir pramonės gami- 
eią. Turime vietoje įvairią via 
tinės gamybos ir impertaetą 
prekią iš kitą kraštą visai le
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, e 
ten vietoje galės pasiriaktl 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai- Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP-
ĮVAIRIAUSIAS dovanas 

samčio betarpiškai

IS BOSTONO | LIETUVA 
ir kitas

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto ilri 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL vyto iki 2 vat p.p.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127 

TeL 268-0066

JONAS 8TARIN8KA8 
228 Savin HiB Avė.

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistus, išpildome gydytoją rs 

osptsa ir turime visus gatavus vaistus.

Jd reik vaistą — eikit Į lietuvišką vaistiaą.
Sav. Emaaud L. Rusengard, B. S., Reg. Pharm.

B82 a W. Bruadmay, tarp E ir F gatvią, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6620

Nas 9 vai. ryte fld 8 vaL v, išskyrus šventadienius Ir seksą.

moooooooocosooeososooaaoooooooa

N u o m

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
ii:.

Tet C0 54854

Texaso sprausminės liepsnos sustiprinto ją

SUTAUPYSITE 

IKI 4 2 %

KURO

FORTŪNA FUEL Co.
Jk' 487 Washington Street

Dorchester, Mass. 02124 
24 valandų patarnavimas

GE 61204

Naudingiausia skelbtis Keleivyje!

flood Sęuare 
Barduan Co.

R. I. ALEKNA 
SSB EAST ROADWA1
eoutb Borron, mase 
TELEFONAS AN S-4141

A. J. NAMAKST
Real Estate A Insurance 

321 CMįhty Čkib Rd- 
Neeton CM* Epas. 92159 

Taki 332-2648
MdMMMftMdMdMMMMddddddd

Paragink eavo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metame $6.00.

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar jues atsikviea 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visą 
lėktuvą bilietai (sirtickets) iirašemi 
be lauki Ant — bejokie papildome 
me k e sč i e .

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valanuos: Kasdien
8—12

360 W. Broadvray 
So. Beeton, Mase. 02127 

Telefonas: 2684764 
Visą skyrią vedėja Aldona Adomonis 

į K******#*****#****#*#***#***********1*******************************

»


