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64 - TIEJI METAI

JAV-Š. Vietnamo derybos 
prasidėjo Paryžiuje

Pasiruošimai prasidėjo praeitą savaitę, pirmas of icia- ! 
lūs posėdis įvyko pirmadienį. Jame delegacijų vadai pa
darė pareiškimus ir sutarė dėl tolimesnių posėdžių eigos. 
Derybos bus ilgos ir sunkios. Paryžius derybas pasitiko 
streiku. O kovos Vietname aštrėja.

Praeitą penktadieni Pary- Vietnamo atstovus, tai pasi- 
žiuje pirmą kartą susitiko a- priešins Š. Vietnamas. Pietų 
biejų delegacijų pirmininkų Vietnamo vyriausybė yra 
pavaduotojai — Vance ir pareiškusi, kad ji nesisės 
pulk. Ha Van Lau. Tame ir prie vieno stalo su sukilėlių 
šeštadienio posėdžiuose jieatstovais, o Vietkongas ne
aptarė įvairius techninius ! nori nieko bendra turėti su
reikalus ir sutarė pirmadie-' tais, kuriuos jis vadina 
nį pradėti oficialius derybų! merikiečių lėlėmis4 
posėdžius.

Pirmadienio posėdy, ku
rio atidaryme 10 minučių

Žodžiu, reikės įveikti mil
žiniškus sunkumus, kol bus 
galima kokios nors taikos

dalyvavo korespondentai ir į pasiekti. Jei abiejose puse-
fotografai. delegacijų vado 
vai pasakė kalbas. Jų turi
nys šiuo metu mums nežino
mas, bet jos, aišku, buvo 
skirtos plačiajam pasauliui, 
jose išdėstyta tai. kas jau ne 
kartą pasakyta.

Posėdžiai vyksta buvusia
me ištaigingame Majestic 
viešbuty, kuris deryboms ne 
tik atremontuotas, bet ir vi
saip paruoštas. Posėdžiams 
padirbtas net specialus sta
las. kuris delegacijų narius 
laikytų 5 jardų atstume. 
Kiekvienai delegacijai pa
statyta po 17 odinių kėdžių 
ir po vieną dar patogesnę 
delegacijų vadovams. Už
pakaly pastatyta dar po 12 
kėdžių ekspertams. Kiekvie
na delegacija turės po 7 mi
krofonus. Oficialios kalbos 
bus vietnamiečių ir anglų, 
o "darbo kalba“ — prancū
zų.

se bus lygiai parodytas no
ras susitarti, tai bus surastas 
ir kelias į taiką.

Čia velta pastebėti, kad 
ir praeitą sekmadienį Sovie-

Visi spėja, kad derybos 
bus labai sunkios 
Vienas prancūzų 
valdininkas stačiai pasakė: 
"Jei amerikiečiai nekapitu
liuos, derybos tęsis labai il
gai“. . j

Buvęs ištaigingas Hotel Majestic Paryžiuje, kurį JAV ir š. Vietnamo atstovai pasirinko taikos 
derybų būstine. Jis yra pačiame Paryžiuje netoli Pergalės vartų.

Čekoslovakijai trukdo žengti 
demokratijos link

Komunistų širšynas susirūpinęs įvykiais Čekoslova
kijoje. Visaip grasina jai, kad susilaikytų nuo reformų. 
Sovietų kariai žygiuoja į Čekoslovakijos pasienį.

Šokėjai — Chicagos 
miesto svečiai

Negrai subadė 
laisvės kovotoją

Washingtone jau
i ►

JAV ir Kanados lietuvių Praeitą penktadienį Bos- 
tautinės šokių šventės komi- tone buvo dr. M. Kingo įpė

žygiuoja
Motinos dieną Washing- 

tone per lūšnynų ir paskuti-
teto delegacija lankėsi pas dinio kun. dr. Abernathy iš-, nių jų riaušių metu sudegin

tų S-gos užsienių reikalų mi-| Chicagos miesto majorą Da- leisti 
nistras Gromyko paskelbė.' ley ir pakvietė jį būti tos shingtoną skurdžių grupės.
kad visos socialistinės vals- -—------ ---------m----------------------------- ------------
tybės dar daugiau remsian-

žygiuojančių j

čios Vietnamo "kovojančią 
liaudį“. Tokiu pareiškimu, 
aišku, norėta sustiprinti Š. 
Vietnamo delegacijos pasi
ryžimas tvirtai laikytis.

Paryžius derybas pasitiko 
generaliniu streiku. Mat, 
studentams jau kurį laika 
streikuojant, juos paremti 
nutarė ir kairiųjų vadovau
jamos unijos, paskelbdamo? 
visame krašte 24 valandų 
generalinį streiką. Tas žy
gis yra nukreiptas prieš de 
Gaulle vyriausybę.

šventės garbės svečiu. Majo-; Ta proga surengtame mitin- 
ras pranešė, kad visoms šo- ge pasirodė ir lenkų laisvės
kių grupėms, kurios daly
vaus šventės programoje, 
bus pasiųstas miesto oficia
lus kvietimas atvykti į Chi
cagą ir būti jo svečiais.

Kaip jau žinoma, Čeko
slovakijoje pastaruoju metu 
pasukta demokratinės san
tvarkos link. Tuo labai susi
rūpino Maskvai ištikimi sa
telitai — R. Vokietija. Len- 

' kija, Vengrija ir Burgarija, 
o taip pat ir pati Sovietų 
Sąjunga.

To demokratėjimo rezul
tate jau buvo visur paskli
dusi žinia, kad sovietai trau
kia kariuomenę į Čekoslova
kijos pasieni. Buvo žinoma, 
kad Čekoslovakijos vyriau
sybė kreipėsi i Maskvą, kad 
ši nesikištų į jos vidaus rei
kalus, kad nepakartotų 1956 
metų tragedijos, kada sovie
tų tankai sunaikino vengrų 
sukilėlius.

Finansininkas Sidney Weinberg, 
74 m. amž.. finansininkų tarpe 
vadinamas “Mr. Wall Street“, 
paskelbė pasiryžęs tu'. ,kti lėšų 
Huberto H. Hamphrey rinkimų 
vajui.

Wa- tą rajoną žygiavo apie 4.500 
negrų ir baltųjų. Eisenai va
dovavo dr. Kingo žmona

Maskvoje tarėsi ir sovie
tam ištikimi aukščiau mine-

Pirmas klausimas bus — 
Vietnamo reikalavimas su
stabdyti bombardavimą ir 
kitus karo veiksmus. JAV 
jau yra labai sumažinusios 
bombardavimą, prezidentas 
Johnsonas yra pasakęs, kad 
galima ir visiškai bombar
davimą sustabdvti. jei ir 
priešingoji pusė savo karo 
veiksmus sumažintų.

Tik šitą klausimą išspren
dus, tebus galima prieiti ir 
prie kitų svarbių politinių 
klausimų.

I Paryžių atvyko ir Pietų 
Vietnamo bei Laisvės fronto 
(Vietkongo) atstovai, bet 
jie kolkas bus tik stebėtojai. 
Nėra abejonės, kad derybų 
eigoje kils ir ju pakvietimo 
klausimas. Jei Š. Vietnamas 
pasiūlys pakviesti Vietkon
go atstovus, tai kils protes-

Taikos deryboms prasidė- 
, jus. Vietname kovos neat 

ir ilgos, j slūgsta. Komunistai vėl puo- 
aukštas ]ė Saigoną, nors didesnių 

laimėjimų nepasiekė ir pa
guldė 5,000 galvų. Bet to
kiais veiksmais siekiama 
suminkštinti amerikiečių lai
kyseną derybose.

Darbiečiai pralaimi 
rinkimus

Britanijoje buvo savival
dybių rinkimai, kuriuose 
konservatoriai laimėjo 749 
atstovus Londone ir tik vie
ną pralaimėjo darbiečiams. 
Provincijos miestuose kon
servatoriai laimėjo 572 ir 
tik 12 vietų pralaimėjo.

Konservatoriai, patenkin
ti tokiu laimėjimu, šaukia, 
kad Wilsono vadovaujama 
vyriausybė atsistatydintų, 
bet ši nemato tai daryti.

Socialdemokratai
pagerbė J. Vilkaitį

Birželio 11d. Pakalkų bu 
te įvyko ALSS centro komi
teto posėdis, kuriame buvo 
pagerbtas kaip tik ta dieną 
80 metų amžiaus sulaukęs 
komiteto sekretorius Jonas 
Vilkaitis.

Meldėsi už Adolfą 
Hitlerį

Madride vienoje bažny
čioje gegužės 10 d. buvo pa
maldos už Hitlerį. Dalyvavo 
apie 300 asmenų Ispanijos 
fašistų (falangistų) unifor-

kovotojas Josef Mlot-Mroz 
iš Salem, kuris išnaudoja 
kiekvieną progą kovai su 
komunizmu. Jis ir į tą negrų 
mitingą atvyko su savo pla
katais. kuriuose buvo išrašy
ti šūkiai: "Aš kovoju su 
skurdu. Aš dirbu. Ar jūs tai 
mėginote? Pamėginkit!“ 
”Dėl Dievo, laisvės ir tėvy
nės ... kovokit prieš komu
nizmą Vietname ir prieš 
raudonųjų šliužus savo kraš
te!“

Vienas negras jį subadė 
peiliu. Josef Mlot-Mroz bu
vo niuvežtas i miesto ligoni
nę. Kurį laiką jo gyvybei 
grėsė pavojus, bet dabar jau 
taiosi.

Eisenoje dalyvavo ir jau 
atvykę iš Mississippi ir Ala- 
bamos negrai, kurie kartu 
su dar atvyksimais iš kitų 
valstijų pasiliks Washingto- 
ne tol, kol laikys tai reika
linga. Tos dar dr. M. Kingo 
sumanytos demonstracijos 
tikslas — įtikinti kongresą, 
kad reikia daugiau susirū
pinti skurdą kenčiančiais ir 
imtis skubių priemonių tai 
negerovei pašalinti.

Ko reikalauja
studentai?

Paryžiuje streikuojantieji 
studentai reikalauja ne tik 
keisti pasenusią mokymo 
tvarką, bet taip pat duoti 
daugiau žodžio laisvės (kad 
galėtų klasėse rengti politi
nius seminarus), daugiau 
laisvės abiejų lyčių santy
kiuose (kad studentės galė
tų per nakti pasilikti studen
tų kambariuose).
Nutarė pakelti 
mokesčius

Senato atstovų rūmų tai
komoji komisija sutiko pa
kelti paiamų mokestį 10G 
ir sumažinti biudžete išlai-

Kagina savanoriškai 
susivaržyti

Prezidento Johnsono pa
tarėjų ūkio reikalams pirmi
ninkas Aithųs Okun ragina 
darbdavius ir unijas susilai
kyti nuo kainų ir atlyginimų 
kėlimo, nes tas veda į infli
aciją.

Okunio nuomone, vyriau
sybė prisideda prie inliaci- 
jos daugiau išleisdama, ne
gu gaudama.

Senatorius Hayden
pasitraukia

Šen. Hayden, 90 metų 
amžiaus, pranešė, kad jau 
pasitraukiąs poilsio. Jis kon
grese išbuvo 56 metus. Pa
staruoju laiku jis vadovavo 
labai svarbiam lėšų paskirs-

Nėštumo žirneliai
pavojingi

Vaistų ir maisto kontro
lės įstaiga įsakė ant nėštu
mui išvengti žirnelių įpaka
vimo žymėti, kad jie yra pa-

tieji satelitai. Jie labiausiai 
bijo Čekoslovakijoje vykdo
mų reformų, kad tas pavyz
dys nepaveiktų skatinančiai 
ir kitų kraštu gyventojus, 
kurie tik laukia progos, ko
munistiniam jungui nusikra- 
tvti. Manoma, kad šie sate
litai galėję prašvti Maskvą 
pasiųsti tankus Pragai su 
tvarkyti, bet atrodo, kad 
Maskva šį kartą pasitenkino 
tiktai grasinimu: pajudino 
kaikuriuos Lenkijoje stovin
čius savo karo dalinius ir 
neva manevru reikalui pa
siuntė juos j Čekoslovakijos 
pasieni. Bet kain ji reaguos 
artimoj ateity, dar pamaty
sime.

Čekoslovakija negali be 
atodairos šiandien elgtis 
taip, kain ii norėtų. Ji turi

Lurleen Mallace, Alabamos gu 
bernatorė, atkakli segregacijos 
šalininkė, mirė šiomis dienomis, 
ilgai sirgusi vėžiu.

vojingi sveikatai ir net gy-į paboti ir Maskvos reikalavi- 
vybei. Mat, Anglijos gydy-j mu, nes tai daryti verčia jos 

Voži ūkio ir geografinė padėtis. 
Dėl to ji d iplomatiškai tvir
tina, kad palaikysianti su 
Maskva glaudžius ryšius, 
kad neatsižadėsianti komu
nistinės sistemos, bet jau į 
vykdytų demokratinių re
formų nežada atsisakyti.

tojų praktika parodė, kad 
vartojusios tuos žirnelius 
moterys greičiau suserga ir 
miršta dėl art. kraujo su- 
krekėjimo. Tokių moterų 
miršta 7-10 kartų daugiau, 
negu tų žirnelių nevartojan
čių.

das 6 bil. dol. Tuo būdu ti-1 . .. . ,
moję ir vienas su svastikos kimasi cauti daugiau paja-j Z!™? (appiupna lon) omi- 
ženklu. Barcelonoj panašios mu 10 bil. dol. Nutarimas tetUb

tas iš JAV pusės, o jei JAV i pamaldos buvo policijos už- pasiųstas senatui ir atstovų Atrodo, kad jam reikėjo 
pasiūlys pakviesti Pietų! draustos. ' rūmams. ! jau anksčiau pasitraukti.

Vokiečių diplomatas Hasso von 
Kollenberg komunistų partiza
nu nužudytas Saigone.

Kaip jos santykiai su 
Maskva vystysis toliau, tik 
ateitis p&rodys.

Yra aparatų, bet
nėra technikų

Bostono miesto ligoninei 
i reikalinga 60 rentgeno tech- 
| nikų. o jų teturi tik 30, todėl Į 
J nuotraukas bedaro tiktai; 
I tiems, kuriem labai būtinai į 
reikalinga ar gresia mirties' 
pavojus. Policijai pranešta 

■ nevežti nuotraukų reikalin 
( kų ligonių.

Alabamos gubernatorius Albert 
Brewer. kuriam tos pareigos te
ko. mirus gubernatorei Lurleen 
Mallace. Iki šiol jis buvo vice- 
gubernatorius.

Vakaru Virginijoj vanduo 
užliejo anglių kasyklą. Po S 
dienų 15 angliakarių išgel
bėta, o 10 dar ūke, ir neži
nia, ar juos pavyks pasiekti, 
nors labai stengiamasi.
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Studentai ir policija
ŠĮ karu pakalbėkime. rodos. mur.s ir ne; ".dausomu 

reikalu. O tas reikalas štai koks. x

Pastaruoju laiku mūsuose vis daėna: gi iimte i e u: . 
jant dėi policijos brutalumo, kai ji ma.sma n.-z . 
dentų riaušes. Kokių baisių dalykų apie tai ; i 
pripasaKojama. T iki as gevalt.

štai iml.'me kad ir studentų riaušes Cclum' 7 < ■ - . 
versitete Nev Yorke. Su kokiu malonumu kai l-iucie .at
spaudo; ir pasakojo, kain žiauriai ten policija risės < -
studentais, kiek nuostoliu iei ’-olioi''-s zuinu < - <-. . . y i - ' u~'
deniais buvo padaryta universitetui, ktek stu .-.nu dėl t 
nukentėjo. Yisa tai taip vaizduojama, uad au 1 m. 
tik viena policija čia būtų k- ’*a. lyg stu tentai .u kur. 
nekalti balti ar juo*” rvinėuai. kuriuos poli.i:a -uunūj i 
mušė. draskė ir tt.

Bet kas nori į šį reikalą r ažiūi eti nešališkai n.- m...* 
visai kitokį vaizdą.

Policija ne pati įsiveržė į universitetą. Ji k u - ur k 
versiteto administracija pakviesta, nes k.i - - ; _ 
neliko. Ji pirma ragino studentus sa anoriškai aml a< 
apleisti, bet niekas to raginiu: neklausė. Kas . • - -. •
daryti? Aišku, reikėjo pavartoti jėgą. reikė' imu st r. 1....!
tus už parankės ir vest: laukan. Nieko bi ua b litu ----- :

... - k " - --' . - ’jei studentas outų ux atžagariai ėjęs- oet u • 
ninkui į krūtinę. Į policininkus iš sakes mėtė k u-n.i- 
plytas, bonsas. įvairius geležinius daiktus. Stu lertės .r. 
rėkime galvoje, kad riaušininkų tarpe buvo kuru ir a. 
dėjėjų" iš šalies, nestudentų • s; iuu lė ; ims i -k
dą. juos spardė, kandžiojo ir nagais draskė. 7 ". ’ •įektu- 
vieji“ įvykiu stebėtojai nematė, apie tai jie nėr., ii n.e: 
kalbėti, nei rašyti, kaip jie nenori rašyti ir kalbėti ay- 
komunistų žiaurumus Vietname, bet nešykšti kiekviena 
proga vaizduoti, kokie žiaurūs yra amerikiečiai.

Jei policininkai būru robotai, tai jie ir į spian V-mus 
kandžiojimus, akmenų ar kumščių smūgius galėtų neatsi
liepti ir visą laiką veikti kaip užsukta suyru ulė. Bet tr - . 
Beminkai yra žmonės, todėl kitų netinkamas elgesy ^al; 
ir juos iš pusiausvyros išvesti, dėl to gau ir jų *. ienas ritas 
pergriežtai reaguoti.

Bet "objektingiesiems" šiuo atveju tiesa nerū' i. 
tik svarbu suniežint m neina. ist-estu rausės. ~u--.u -■ <-
suirutę. Kaip žinome, to labai siekia. Komunistai. Ta. aus 
yra tie. kurie sakosi nesą komunistai, o taip ū kiai komu
nistams padeda siekti komunistinių tikslų? Parai” kim-'

Eiieue oofcštas Paryžiuje, kur prasidėję taiko* derybos. 
Deš:nėj viršuje JAV deiecacijos vadovas ambasadorius 
A verei Harriman. apačioje jo pavaduotojas Cyms Vanee. 
viduryje š. Vietnamo deieijacijos vadas Huan Thuy. 
bu-- es užsieniu reikalu ministeris.

KOKIU SANTYKIŲ 

BŪTA f

ORGANIZACIJŲ TALKA JUNGTINIAM FINANSŲ 

KOMITETUI

"Tėvynėj" spausdinamas Lietuvos Laisvės Kovos Metai — tai mūsų organizuo- 
ilgas Kazio >. Karpiaus to Įsipareigojimo metai: atkreipti laisvojo pasaulio dėmesį _ 
rašinys — "Amerikos lietu- j Lietuvos okupaciją.

■ vių įnašas tėvu kraštui ir jo
laisvei- Laikraščio gegužės Kad šitam Įsipareigojimui Įvykdyti reikalinga labai 

daug lėšų. turbūt, niekas neabejoja, tačiau, be LB apylin-3 d. iaiaoje rašoma:
"Spalio 4 d. 1191$ m. Kel. kių valdybų ir JFK skyrių, iki šiol tik viena kita iš mūsų 

red.’ Washingtone įsteigta gausių organizacijų tėra aktyviai prisidėjusi prie JFK 
’Lemckratiška \ idurinės darbo. Vajui pilnai Įgyvendinti reikalinga pasiekti visus 
nuropos I i-Ta’į- prot- Ma- sav0 tautiečius. O čia tai ir reikalinga visų mūsų orgar.iza- 
■an.-i-. ’ čeiio. Kel. red. t va- cĮjų jr padalinių talka JFK i
dovybėje. Įstojo rumunų, 
jugoslavu, lietuviu, čekosio- Spaudos Laisvės Kovos Metams nušviesti ir propa- 
vakų. u Kremų lenkų, šuo- gandinių ženklų bei loterijos bilietų turime pakankamai, 
mių ir italų atstovai. Dėl lie- tik reikia, kad ši medžiaga pasiektų visus lietuvius ir būtų 
tuvos atstovo toje unijoje laiku panaudota. Verta pastebėti, kad ne paskiros aukos 

pirmutiniai iš jos :s- dvdis, be- aukotoju skaičius, o ypatingai visu mūsų orga- 
nizacijų solidarus prisidėjimas, duos geresnius rezultatus.stojo.

Spalio 25 d. Philadelphi
joje surengta tos Demokr. 
Unijos savaitė, posėdžiai

Tad šį kartą išimtinai kreipiamės į visų organizacijų 
(kurios dar neprisidėjo» valdybas: pirma, kad jos pačios 

vyko istorinėje salėje, kur neliktų abejingos lėšų telkimo vajui: kad savo korespon- 
1776 m. buvo paskelbta A- dencijai per šiuos metus naudotų tik JFK pagamintus 
merikos nepriklausomybė, vokus ir ženklelius: ir antra, kad paskleistų JFK paruoštą 
Lt reta .etų tautų. Liet. Ne- propagandinę medžiagą ir loterijos bilietus tarp savo or-
prikl. Dieną" deklaraciją už 2-arizacijos nariu ir kad užpildytų bent viena aukų lapą. 
pavergtu tautu išlaisvinimą
atėio eilė pasirašyti ir lietu- šita bendro įsipareigojimo akcija teparodo mūsų visų 
viu”atstovui. Kataliku atsto- susiklausymą ir lojalumą Lietuvos laisvės kovos principui.
vai pasipriešino leisti dr. Lėšų telkimo ir propagandinė medžiaga gaunama 
Šliūpui, aušrininkui, kovoto- aav!inkfee. Jf K ik^UOie ir JFK centre. ' 
jui uz tautos laisve, toje de-

Čekius rašvti:klaracijoje pasirašyti Mūsų
oabr. Kel. red.i.

ir tautų apsisprendimas

United Utt’*3man Finance Committee 
29 We»t 57th Street (10 fl.)
New York City, N.Y. 10019

-Lietuvos Laisvės Kovos Metai— balandis.

Jungtinis Finansų Komitetas

B viršaus atrodanti ir reali 
prabanga

PIRMI AUTOMOBILIAI 

LIETUVOJ

Autcmobilis Lietuvoj pa
sirodė nedaug vėliau, kaip 
ir Vokietijoj, ta yra pereito
jo amžiaus pabaigoje. Bir- .

Centrinės- Rytinės Euro- J. Vilčinsko straipsnį ant- masis motorizuotas vežimas. • 
•os socialistu unijos biulete- rašte je minėtu klausimu. ! kurį pagamino Karolis 

Trijų ouslapių straipsny | Kauną ir Vil-
J. Vilčinskas vaiadžiai naro-Į r--'ė metais. sukelda-
dė komunistu veidmainystę į "--~aza: sujudimo žmo- 
ir tautu ausis"readimo klan-Į n;4 tarie._\ įdutims jų grei-, 
simų. Pradedam Leninu įr iI* mylių per valan- 
baigiant Kosvgiaa jie viena1 ap
skelbia. o kitą daro. Am*>: '-z' ~ du orancū-
rius duoda -a"-rzdžiu. i ~ Lewess ir E. Rudei

n s Laboaris Cail" kovo 
mėnesio laidoie išsoatsdino

Čia noriu atsiliepti į S.M. 
straipsnį "Prabanga baigia
ma bankrotais", kuris buvo 
Keleivio balandžio 24 d. lai
doje. Man atrodo, kad ten 
gana keistokų minčių yra 
paskleista.

S.M. pripažįsta, kad Ame
rika turtinga, kad čia žmo
nės gyvena prabangiai, bet 
jam ta prabanga ne'ikra — 
dėl jos žmonės keu. ią. esą 
nelaimingi ir t_t. Atrodo, 
kad jam lyg ir geriau patik
tų sovietiškoji "prabanga", 
nes ji esanti "reali”, nors 
tea ir automobiliu, ir skal
biamųjų mašinų, ir šaldytu
vų. ir kitko daug mažiau, 
negu JAV. Straipsnio auto
riui amerikoniškoji p ra bar
ža blosa dėl to. kad ji Įsigy
jama kreditu, kad baigiasi 
bankrotais.

Savo teigimą S.M. mėgina 
pagristi bankrotu statistika. 
Girdi, pernai subankrutavę 
191.729 asmenys. Atrodo, 
lyg tikrai tas skaičius būtų 
bauginantis, bet atsiminkite, 
kad 1966 m. JAV-se buvo 
5>.G92.Ch'>ū šeimų. Jei netin
gite. paskaičiuokite ir gausi
te. kad subankrutavusių bu
vo vos trečdalis procento. O» 
tai yra dėmesio nevertas 
faktas visos JAV ekonomi
nės zerovės atžvilgiu.

Kitaip ir būti negali. Juk 
ir S.M. ge’-ai žino. kad JAV 
prekybininkai nėra tokie 
glušai arba nesugebą savo) 
prekybos reikalų tvarkyti. į 
kad neapskaičiavę mėtytų 
savo prekes i balą. -Tie be 
ajodairos savo prekių n.eda-1

liną. 71- ik liauja m antį.
wDu. '..pa -t*..SS 
rius taip j at žiu . ka I ■ -P 
da tun langiau • .
rizikuoti. Ir prek’tbininkai 
-- ankst tat ta tai— 
tikras i i centas ' r-ik 
prekes n esum - - .
iu- dant prekes išsim keti
nai t: Ižiausi ; : ■ tn -* - • *.t
-tr” kės i lar at 
naudos tu«' paUmumu. k",--'-, 
rezultate — vartr-a-,' 
banga. : gamint j
•avėjo a; 
nas. IeidžL
visa ekonominį žymenims 

Tam tikro skai iaus
ban kruta rusiu ‘r - - r-.—.........

eurm ts- pel-
.s.tau - vuntį

engti, r.es visa 'a rra
: m-’-;

Žmonių be vieno šulo zal- 
voje visur ir visada ma. Bet 
tt t ••••;•.;i ;u - zbilėdamasis 

n- vaizduoja kankiniais. 
\ ienas r orėjęs r.et r.usižu- 
dvti. Antras po bankroto 
varžės "sterką", o anksčiau 
maitinęsis bulvėms i" ',_in- 
zais.

Geriau būtų tokiais pavyz
džiais neooeruoti. Tai ne
sveikos šeimos, kurios ne
it kėjo "rotingai gyventi. 
Bet tegul 5.M. oaklausia ru. 
kurie, apskaičiavę savo fi- 
tar.sinę radeų. sianmen tu
ri išsimokėtinai namus, au
tomobilį. šaldytuva ir kitus 

--“U' ta.vkus nei r.et ne—

m
T

Leninas paskelbė laisvę 
tautoms apsispręsti, bet į 
Lietuvą siuntė -avo kariuo
menę jos užimti, tik nepasi
sekė — Lietuvos savanoriai 
raudonarmiečiu? išvijo iš 
savo tėvu žemės: vėliau pa- ’’ 
sirašė sutartį su Lietuva, pri
pažino jos rerriklausomvbe. 
o 1940 metais jan Stalinas 
vėl pasiuntė kariuomenę 
Lietuve- ir viso Pabaltijo 
užimti. Jos sunkus batas ir 
šiandien ten tebesnaudžia.

Autorius -aro straipsnį 
baigia prmrisdJBMS. kad. 
jei Sovietų Sąjunga su Lie-

— e: tošį į keuonę automo
biliu per visą Europą, susto
dami įvairiuose miestuose. 
Per Berlyną. Varšuvą. Gar
diną jie pasiekė Vilnių, kur 
išburs ištisą, savaitę. Jiems 

buvo surengta puota ir
įteikta Įvairių dovanų.

Iš Vilniaus jie leidosi va
sario mėnesio pradžioje į 
Petrą r iii

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams!

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-
LIETUVA BUDO. Lietuvos nepriklausomybės akto

__  ____ : pasirašytojo Stepono Kairio ii I tomas. 416 psL
LSt.^ t? mo..oro^van-, Įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 

. .....................toras susrrogr. jg $2.00

i

bet jo nepasiekė.) 
r.es sustojo Naugarde. —pa-

•tutiną elektrinį dantų sere- tuva elgtųsi taip, kaip ji 
tu.-ią. ar ir jie trkie nelai- skelbia, tai niekas nedrįstų 
niūri kad norėtu kad Sovieto Sąjungą

1 • ——---------- -“^-moe.

_ z* į
ru r.ešikti. vagiu ir išsi - • ' 
rinusiu sukčiu. kurie 
mirttrza prekyb n in ka gag 
n; gauti ir iš to ki ’ ank t 
atrs pasipelnvti. Y a i 

.engvabuozin. n te •*<•'.ma-’
si pagal sa......... įdegąs
Tai Ivg tie besočiai, kurie. 
"ri-ė’:- y i r r -"• - m' t-.;.
• U -ta. r pe ;
ne nagai savo -.-r "t r»a*ė_ 
gumą. Bet ar dėl to zaiima
T_ *■•••! ..riet i V ' " d "r.
valgiu pergausiai davjsia'j 

Bet. kaip skaičiai ro ln
tu bankrotu, oalvrinti. nė’m 
tiek daug. kad dėl t. būn 
visuomenei na” • h; kad

rovė būrų žmogui kenk-min-
ga.

Keista kad S.M. -• --ms 
subankrutavusiu asmenų Pa
vyzdžiu nori im-drii JAV 
prabangos nerealumą ir kre
dito žala.

čia siūloma mate,-la"’'»

N ^i ųr ^į?! a 
kred:/n ristema'karo " "e!'a. 
Tas kreditas, be abejo. labai 
laug radėjo žmonių gero

ve' kilti Ir daugiau ar ma
žiau prabangu gyvenimą su
sikurti.

Juk jei nebūtų kredito, 
tai gyventume beveik taip. 
kair gvverto mūsų protėviai. 
Nedaug kas turėtu nuosavus 
namus, automobilius ir kitas 
zėi—bes. Tš senuiu ateivių į 
amžiaus galą zal ir būtu to
kius turtus nt^oirkti grv- 
”ai< ringai? galinčiu, o iš 
nau jum dar nedaug kas au- 
tomobiliais važinėtus!, skal- 
biams mašinas vartoto, ar 
-ralvotas televizijas žiūrėtu, 

š-landien visi tuos dalykus
lygiai turi.

Ne. man vis dėlto geriau 
natinka gvventi S.M. "nere- 
al’a" vadinamoj amerikie
tiška į prabangoj, negu toje 
realioje sovietinėj, siūlan- 
čirje mums gegutės kiauši
nius.

2-tis

FBI ieškomo Ja: 
kaltinamo naža 
M. Kin«. brefe J«ry lay. ka
rė* tarnauja < 
priemiesčio k febe. 
šaukimo, rainuurtj 
pasiduoti.

Namo jie grižo traukimu per 
Vilnių. *

1912 metais Fordas atida
rė Vilniuje automobiliu a-
gestūrą ir vairavimo mokyk-! 
ia. ir nuo to laiko automobi-! 
liai ’izadėk misti ir Lietuvo-:J - i:e. :

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS I

Keleivio administracijoje 
jaluna gauti dailininko A* 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybes pasi 
aso akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių, dydžio už 80

. i

sai

JUK NETURITE?
Petronėlės Orintaitės ei

liuotos apysakos "Teofilė

rri nuo Kražantės”. Keleivio

;' administracijoje ją galite

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų 
II tomas. 4č0 peL

Kaina buvo $6.00. dabar ...............  $2.001
DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 

karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas. 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikau jų organiza
cija ir kt, pridėta daug dokumentų

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

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

Kaina buvo $6JXL dabar......... ......  $2.00.
TERORO IR VERGUOS IMPERUA SO

VIETŲ RUSUA, parašė Kipras Bielinis. 309 
psL Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergu stovyklose ir kt

buvo $ZM dabar____  75
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

Maaa. 02127
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NAUJAS “TĖVYNĖS“ 
REDAKTORIUS

KAS GIRDĖTI NEW YORKE W0RCESTER10 NAUJIENOS lietuvių Fondo žinios
Studentų riaušėa j

Columbia universitetas 
New Yorke yra vienas iš se- 
nesių: įsikūręs 1754 metais. 
Jame studijuojančių arti 20 
tūkstančių, tarp kurių nema
žai svetimšalių. Prieš porą 
savaičių jo studentijos ma
žoji dalis sukėlė savotiško
mis priemonėmis streiką. 
Tie susimokėliai, jausdami, 
kad studentijos daugumoje 
nesuras streikui pritarimo, 
įsibrovė į kaikurias univer
siteto paskaitų ir laborato
rijų patalpas ir paskelbė 
streiką, reikalaudami, kad 
kūno kultūros pastato New 
Yorko miesto dalyje, kur 
gvvena vien tik iuodieji, sta- 
tvba būtu sustabdyta. Bet 
šis reikalavimas nebuvo pa
grindinis, o tik priedanga 
kitiems reikalavimams.

Mat. Columbia universi
tete iš seno tyrinėjamos įvai
rios priemonės krašto apsau
gai. Tai streikininkai ir ė- 
mė reikalauti, kad visi 
tie bandymai, susi ję su kraš
to apsaugos ar aplamai karo 
reikalais, būtu sustabdyti...

Kai nestreikuojančių stu
dentu dauguma, o kartu ir

nepriklausomybės akto pa-' Staigiai mirus “Tėvynės“ 
skelbimo ir 20 metų nuo redaktoriui a.a. Antanui So- 
Jungtinių Tautų Žmogaus daičiui, SLA Vykdomoji Ta- „/T-

. 1-1___ ••  1__1 aoįrn *-5*“'*>

V y kaime į SLA ketukas (E. Goradeekienė.;
ot a cr , ji . . E. Brantenienė, Kr. Naike- SLA 57 kuopa delegatu į R RoževKienė ir y.

nickienės-Ralkevičiūtės atm. į- 
naša* iki $200, Pranas Kestaua. 
kas iki $200, Julius ir Adelė Bal
siai iki $200, Aleksas ir Laima 
Kulniai iki $200, Patoas ir Elz
bieta Anužiai iki $49. Nikode
mas ir Regina Reikalai iki $200, 
Jonas Litvinas iki $200, Zenonas 
Samuolis iki $200, Jonas ir Leo
kadija Dainauskai iki $200, A- 
dolfas ir Leonora Trinkūnai iki 
$200. Joseph A. Petkūnas iki $ 
200, Pranas Stankus iki $200, 
šv. Antano Gimnazija Kenne- 
bunkporte iki $150, East St. 
Louis, I1L, Lietuviu Mokykla iki 
$150.

(Tęsinys)

Tuo pačiu laiku savo įnašus 
inas ir Van-

vauia Vilniaus Aušros Var da Balukai iki $2,000, dr. Balys vauja Vilniaus ausi os var- ir NijoJ- Poškai iki $1 500 dr 
tu parapijos vargonininkas Pranas ir Danutė Jarai iki $1, 
Vincas Burdulis, labai gra- 3Ū0, dr. Kazys ir Marija Ambro-
žiai sudainavo 6 dainas. i ,-vį1 Juozas Vai-I neikis iki $1,100, dr. Augustinas

Svečių buvo apie 300. J. Laucis iki $960, dr. Pranas ir 
Svikla sumaniai vadovavo £a,aka
banketui. Kita Akstmienė, ir Elena Aimanai iki $1,000, 
SU Savo padėjėjomis paruo-j Pranas Totilas su šeima iki $1, 
šė skanius pietus. Danie- °°°’ dr‘ IeoIiarda-s Plechavičius

Teisių deklaracijos paskel- ryba paskyrė savo bendra- a£t£ Roževiėius), kuriam vado- C4“““! ir„v“
bimo) tokio leidinio pasiro- darbį Juozų Petrėną buki- v#ug kuopai fr
dymas ypač ya naudmgas. na. eit. Tėvynės redakto- suvažiavime.
Tai nmtai dokumentuotas >- riaus pareigas. j
rodymas, kodėl lietuvių po-j 
litinių veiksnių šie metai yra,

BROOKLYN, N.Y.paskelbti Lietuvos Laisvės 
Kovos Metais.

Operetės choro koncertas

Jis buvo balandžio ~27 d.

Vyksime kartu su inž. A. 
į Čapliku, J. Lekiu, M. Klimu 
i ir J. Svikla. Kartu važiuoti 
, bus maloniau.

Šeieri J.
Ri iantėa į S. Jokubausko 

pagerbtuvea
Gegužės 18 d. sueina še-'

Be paties choro, programoje šeri metai, kai mirė Juozas S. Jokubauską pažįstu 
dalyvavo solistas bosas Be- Stilsonas. šiemet prie jo ka- P00 Pat jaunystės dienu. Jis 
nedifctas Povilavičius, pui- P° nebus didesnio paminė-- Hmis metus vadovavo Šan
kiai padainavęs keliąs dai- jimo* Jo kapas apsėtas tik. daios 7-i? i kuopak .To pa
nas, ir aktorius Vitalis Žu- nauja žole, P. Spūdis, kaip stangomis kuopa įsigijo na- 
kauskas, paliksminęs savo ir kitais metais, jį apsodino mus.
sąmojingais pasakojimais, j rūtomis. I Mums. prieš 25 metus mi-

Choras koneertuoU yra! - Mūsų k®pų nint vedybinio gyvenimo 25
pakviestas , Baltimorę ir kanina. metq sukakti, jis 7-sios kuo-
Pbiladelnhiia , Pinese-.Cypiess Hill kapine- pos vardu įteikė dovaną,

• se palaidotas dr. Vincas Ka- kurią ir dabar tebeturime. 
Choro vedėjas yra M. Ci- nauka. Šv. Jono kapinėse .

bas, įdėjęs nepaprastai daug greta savo žmonos atsigulė , Mielas Simanai, tavo dar- 
darbo. kol chorą pakėlė iki Jonas šaltis, daug veikęs “as “udlia, kad esi vertas

liaus Šimkaus orkestras gro
jo šokius.

Sandaros I apskrities 

suvažiavimas

Jis ivyko Gegužės 5 d.. Jį 
pradėjo 16-sios kuopos fin. 
sekr. .T. Krasinskas, kuris, 
pasveikinęs suvažiavusius, 
pakvietė pirmininkauti inž. 
A. čanlika, iam padėti J. 
Veraška ir sekretoriauti J. 
Laurinainti.

iki $800, Nežinomo Lietuvos 
Kario įnašas iki $781.80, Petro
nėlė ir Kazys (miręs) Seniūnai 
iki $600, Tauragės Lietuvių Klu
bas iki $600, Jonas Jankauskas 
(gyv. Floridoje) iki $550, Mar
ei uet te Parko Lituanistinė Mo-j
kylda iki $531, Adolfas ir Ste-’ . V1,ik„ .. oc j
fa Dimai iki $500, a.a. ltn. Va- ‘ hnis Klubas gegužes 26 d. 
lerijono Vizgirdos atm. įnašas ' J. ir M. Steponavičių namuo- 
iki $415, Antanas ir Polė Rėk- ge rengia gegužinę gerai ži-
laičiai iki $400, LB Melrose Par- nonwį riefcoi nrie kelio nr 1 ko apylinkės iki $400, Zigmas ir " „OJ vietoj pne Kelio nr 1 
ŽŽibutė Brinkini iki $400, Jonas Bellwoode. Pavažiavus TI- 
žibutė Brinkini iki $400, a.a. CO aerodromo didelę iška- 
inž. Jurgio Pauliko atm. įnašas važiuojant į pietus, UŽ
iki $315, LB St. Louis, Mo., apy 
linkė iki $310, dr. Osvaldas Na-

COCOA, FLA.

Klubo gegužinė
Amerikos Lietuvių Socia-

poros blokų dešinėje rasite

dabartinės aukštumos.
J. Vlks.

Atvyksta Lietuvių Opera
j Lietuvos nepriklausomy-

didelės pagarbos, nes buvai 
didelis lietuvybės ir Sanda-

Dalyvavo 26 atstovai. 
Sandaros seimui paskirta

siuvėjų ir kitose organizaci 
jose. Jis vadovavo ir Da „ , _. ,.
riaus-Girėno paminklo ko- sulas, i.inkime Tau sėk- auko $25. Atstovu į seimą
mitetui. i sveikatos ir dar ilgų išrinktas A. Čaplikas.

Mus amžinai apleido Ke-, 8iedri’i dfen1- , Valdyb« nutarta rinkti iš
leivio skaitytoja Elzbieta e j . • i - viero miesto. Ta garbė teko

Bostonui. A. Čaplikui su A. 
Sandaros 16 kuopos ban- Andriulioniu pavesta suda-

profesūra nasisakė prieš to., bės paskelbimo 50 m. sukak- Jakaitienė. Petronėlė Atko- Sandara lankėtos 
kias stre.ko nnemones. tai iiai atžymėti Laisvės Žibu- ėaitienė, savo dainomis kar-
streikininkai buvo pareika
lauti užimtas patalpas ap- pakraščio visuomenę atsi- Makaru) linsminuri brook nZwko^Brockton'iečiu atvv 
leisti. Jie atsisakė. Tada. iankyti ’* Vnne®rtlne fnrmn TX____ i- TT_____ pavyko. BrocKtonieCiu atvy-

£ ,SU P™!*“1™ keU, gegužės 5 d. mukiai lyti valdybą.

tarp ju ir nestreikuojančių' statomą^Ka^lriči^r^ ^^tylTniiLunion. K ko Pilnas al’t0^usas. dalyva'
— T T T • * • * • | perą GRAŽINĄ“ Tai bus J^^p^Ji^1 buvo°aavo V° daUg bostomeC1^

Ir Columbia universi- birželio 2 d. Walt Whitman miesto Darku viršininkas, i- Svečius pasveikinės, pirm.
vi- auditorijoje, Brooklyn Col- vairių kitataučių organinei . J. Stankevičius banketui _

lege, Bedford Ave ir Ave H, ju — masonu ir kt. — narys, vadovauti pakvietė Julių gunįx"risą"sav7turtą pa 
Brooklyn, Ne. Y. didelis Naujosios Gadynės, Svikla. L ž garbės stalo sė- skyręs Salvation armijai ir

Pradžia 3 vai. punktualiai. Keleivio rėmėjas, Lietuvių A. Čaplikas. J. Ve- ^un pianagan vadovauja
mi- i. t - * • Darbininku Dr-jos 7 kuopos raska» J- L^kvs, J. Dirvelis, įstaigai Nebraskoj. Lie-’.
Atlieka Chicagos Lietuvių ParyS Laidotuvėse bei šer- Ą- Andriulionis. J. Launnai- tuviškoms organizacijoms! 

Opera ir simfoninis orkest- menySe dalyvavo, be lietu- T. Miliauskas su žmona ar Spaudai — nė cento. O Į 
viu. daug ir kitataučiu. į V. Dabrila. į tai buvo ne koks paprastas

nes..
teto vadovybei nieko kito 
nebeliko, kaip iššaukti poli
cija tvarkai atstatvti. Prasi
dėjo imtvnės su policija, ir 
buvo sužeistu ne vien tik 
studentu, bet ir policininku. 
Policijai teko pavartoti jė
ga ir neklusniuosius suimti. 
Tokiu buvo virš 700. Vienas 
policijos tarnautojas pavo- 
iingai sužeistas buvo nuga
bentas ligoninėn.

Užimtose patalpose rasta 
padarytos daug žalos.

Dabar šis universitetas 
kuriam laikui uždarvtas, iki 
bus sutvarkvto* patalpos ir 
nusiramins studentai.

Tu riaušių metu buvo ir 
ašaroianciu studentu, vpač 
merginu tarne. Ašaroiama 
buvo dėl to. kad iu bestudi- 
iuoia draugai pradėio tar
pusavio pešbmes. angriovė 
patalpas, padarė gėda uni
versitetui ir visam jo aukš
ta mokslui.

Yra neabeiotinu irodvmu. 
kad tu riaušių užnugarvie 
veikia bolševizmo agentai. 
Atsiimtose patalpose rasta 
j&mšinėtos sipnoc Lenino ir 
diktatoriaus Castro vardais

{domus leidiny*

Savo turtą paskyrė 

nelietuvių reikalams

Neseniai mirė senas vien-

kas iki $350, Lietuvių Moterų j gegužinės vietą. Jei kas vis 
Klubas Waterbury iki $300, Jo- dėlto paklystų, prašome pa
nas Belinis iki $300, Vladas ir skambinti tel AM 7-2690 
Alfonsą Pažirai iki$300, Juozas iei. AJ1
ir Stefa Fabijonai iki $300, An-1 J sj musų parengimą yra 
tanas Kruklys iki $300, Fabijo pasižadėję atvykti ir iš tolį- 
nas ir Severiną Valinskai iki $ mesnių vietovių, net iŠ Mia- 
300, Vaclovą Bagdanaviciene iki _• r, . „ v c. n
$300, Pranas ir Petronėlė Atko- mi- Kevięra Beach, St. Pe
čiai iki $300, Vincas ir Aldona tersburgo ir kt. Ten apsigy- 
Kačinskai iki $300, dr. Alfonsas venusių yra nemaža brook-
Bro^S’TiftS'nrf .9U i“
vysk. Kazimiero Paltaroko atm. Susitikti pne valgiais ir gen- 
įnašas iki $2S5, Antanas Kaži- mais ąpkrmitų Stalu, 
lionis iki $250, Vytautas ir Ro- j^į malonaus pasimatymo, 
mama Jonaičiai iki $200, Juozas r J
Rūbelis iki $200, Casimir Kupė-'
tis iki $200, a.a. Eugenijos Kas-

J.
klubo pirmininkas

ras.
Dirigentas Aleksandras patg naujausias Cypress| Iš bostoniškių dar buvo vyrelis, bet mėgęs, kad jo

Kuciunas. Hill kapinėse kapas netoli J. • Trepenskiai. Virbickai, J vardas būtų spaudoje pa-
Choro vedėjai: Arvydas stilflonn _ tai Tėvvnės re. > garbiai minimas?V SAi Al- C* • stilsono — tai Tėvynės re- Keslerienė ir ktVasaitis. Alice Stevens ir daktoriaus Antano Šodaičio.

Alfonsas Gečas. | Meno mėgėjų ratelio pen- J. Krazinzka*

Solistai: Danutė S tankai-! Liūdna žinia ii Lietuvos 
tytė, Stasys Baras, Jonas
Vaznelis. Algirdas Brazis,! Vilniuje mirė mano vie- 
Kristina Bartulis, Bronius nintelis brolis muzikas Jus- 
Maciukevičius, Julius Savri- tinas Kumetis. Velionis jau- 
mas | nas pradėjo vargonininkau-

. _ _ o 1 ti, buvo Lietuvos karys-sa-.
Bilietų kainos $3,4.5,6,8 Klaipėdos atvada-

įrlO. Jie gaunami pas pla- vjmo dalyvis, baigęs Kauno 
tintojus, o koncerto dieną konservatoriją. Stalino tai

kais ištremtas į Sibirą, kur 
išbuvo 12 metų, į Lietuvą'

pne įėjimo
New Yorke juos platina: 

Brooklyne — siuntimų įstai- grįžo su palaužta sveikata,

C0NNECT1CUT KLONIUOSE
NEW BRITAIN, CONN. | Paskutinėmis dienomis bū- 

' na areštų. Mat, piketininkai
Auksinio jubiliejaus klubo pastoja kelią sunkvežimiam.

Tai nepatinka darbdaviui.banketas Piketirinkai, kurie eina į pi-
Lietuvių auksinio jubilie-J ketininkų eiles, gauna per 

jaus vyrų* ir moterų klubo savaitę, rodos, $25. 
metinis banketas klubo na-i

J. Andriušis (Haven Real
ty), 87-09 Jamaica Ave.; 
Long Islande — K. Miklas, 
71 Farmers Ave, Plainview, 
Great Necke — V. Butkys. 
56 Steamboat Rd., Paterso-

.............. J ne — A. Gudonis, 225 33th
šiomis dienomis išėjo iš Kearny Newarke —kun.

spaudos dr. Algirdo Budrec- j. Scharman, 136 Davis A- 
kio anglų kalba parašyta ve., Kearny, N J., Elizabe-

ga — Bružinskai, 370 Union j apsigyveno Vilniuje su savo 
Ave., Darbininko administ-1 šeima ir dirbo muzikos srity- 
racija, Balfas. Woodhavene! je-

riams bus ketvirtadienį, ge
gužės 23 d. Lietuvos svetai
nėje, 354 Park gatvėje. Pra
džia lygiai 6 vai. vak.

Visi klubo nariai kviečia-; 
mi dalyvauti. Įėjimai veltui.

Nariai, kurie nesumokėjo

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tukstančiue naoją t

klientą, kurie siaučia 
DOVANOS į LIETUVA

IR KITAS U.S.S.R. DALIS
1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 

siuntinius į persiuntimo įstaigas.
2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiuntimo 

mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, moto

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šal
dytuvą arba

5 Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, su ku
riuo jų giminės jiems patinkamas prekes gali 
įsigyti Vnešposyitorg’o

DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, 

drabužių ir avalynės, tinkančių jų skoniui ir pri
taikytų.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 
Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigus, nes DOLERIŲ KRAUTUVĖ
SE prekės yra labai žemomis kainomis.
Aplankykite mūzų Parodų Salę New Yorke!

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, INC.
(Vienintelis dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Ave. South (comer 18tk Street)
New York, N. Y. 10003 
TeL 212-228-0047 

arba į prie jo prisijungusias firmas:
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

710 VValnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
Tek: 210 WA 0-3466 

arba į bet kurį jų skyrių.
COSMOS PARCELS EXPR£SS CORP.

45 Wart 45 St, New York, N. Y. 10030 
Tek: 212 Cl 5-7905 

arba į bet kurį jų skyrių.
PACKAGE EKPRESS A TRAVEL AGENCY. INC. 

1770 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel: 212 991 0990 

212—881*7729 
arba į bet kurį jų skyrių.

Velionis Justinas buvo ge
ras chorvedys, turėjo gražų 
baritono balsą, kurį pavel
dėjo iš savo motinos Mortos
Gaudinskaitės -Kumetienės, _______ _____________
anų laikų didelės dainos mė- nario mokesčio, prašomi su

mokėti, nes klubui reikalin
gi pinigai.

Streikuoja Stanley Worka
Daugiau nei 3.000 8tanley

gėjos,
Justinas mirė kovo 21 d., 

palaidotas Salninkų kapine-' 
se, netoli Vilniaus, nors jo

brošiūra ”Soviet Occupa- the — A. jarmas, 249 Rip- tėviškė yra Veliuona, kur
tion and Annexation of the jey h. philadelphi joj — J. 
Republic of Lithuania (Ju-S guklioriua, 6240 Washing- 

Ave., Baltimorėj — J.ne 15-August 3. 1940)“ 
Toie 30 puslapiu knygu-

palaidoti jo tėvai ir protė
viai.

ton 
Šilgalis, 1251 James St.,

tėję dokumentuotai nusvies-, Hartforde—New Britaine— 
ta klastfngai Sovietų Sąjun- A Dragurevičius. 273 Vic-
gos ivykdvta Lietuvos oku
pacija. Sudarvtas ilgas sąra
šas dokumentų, kurių šalti-

tona Rd.. Waterbury — V. 
Vaitkus, 10 John St., New} 
Havene—Bridgeporte — A.

niais pasinaudojant parašy-i Gruzdys, 811 Winchester A-
tas tas vertingas spaudos lei
dinys.

Tai gera dovana angliš
kai kalbantiems.

šiais sukaktuviniais me
tais (50 metų nuo Lietuvos

ve, New Haven.

Bostone— H. Čepas, Bui

tie Realty, 380 Broeduray, 

So. Bostone.

Pr. Naunčikas

Justino tėvas Jonas Ku- Works bendrovės darbinin-! 
mėtis buvo taip pat vargo-' kų jau streikuoja nuo sausio! 
nininkas ir knygnešys, mirė 5 d. Darbininkaips aUtovau-;
1947 m., išgyvenęs beveik ja dvi uni jos. Derybos veda- Į 
90 metų. j mot tarpininkaujant valsti-į

Velionį Justiną paskutinį jos ir federalinės vyriausy- 
kartą mačiau, kai jis, jau bės atstovam*, bet vis nesu- 
Lietuvos kareivėlis, atėjo į sitariama. Unija jau du kar-( 
garlaivį atsisveikinti, man tu šaukė nanų suairinkimą1 
išvvkstant i Ameriką. 'darbdavio pasiūlymams ap-! Joseph Ww»r. 40 m. amt- k»>l

Tegul boba lengva jam svarstyti, bet abu kartu jie rtam Palo AKo-stanforėo, CaUĮ
Lietuvos žemelė.

Natalija Kumetaito- 
Stilsoniene

buvo atmesti. Daugiausia Ngoaiaėje buvo įdėta svetima 
nesutariama dėl vyresnišku- i Širdis, bet ir ji nieko nepagelbė 
mo. I jo — jis mirė. .



Poslapis ketvirtu Kr. 20, 196S m. gegužes 15 i

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Rusų visur pilna sius Įvykiu; 
Lietuvoje.

ir jų atgarsius

Lietuvos teritorijoj suor
ganizuotos komunistų parti- Po pranešimo aktyvistams 
jos sekcijos ne tik viršūnė Šeliepinas buvo pavedžiotas 
Vilniuje, bet ir miestuose ir pavežiotas Įprastiniu tu- 
bei miesteliuose rūpestingai ristų keliu: viena Įmonė \ il- 
nusagstyta rustais pareigu- uiuj. paskui Trakai, Enciū
nais. Šiųjnetu pradžioje bu-į pis ir Druskininkai 
vo atliere Emos rajkomų (ra
joninių partijos vadovybių) 
perrinkimo formalumas.

Laikraščiuose ta proga i 
buvo minimi, kur kokie da- • 
bar yra rajoniniai sekreto-i 
riai (valdybų nariai). Be
veik kiekviename rajone.

(Elta)

Dziudo čempionas

Viktoras Kairys, vienas iš 
sesių lietuvių, dalyvavusių 
Kazanėje surengtose savi
gynos sporto (džiudo) var
žybose, laimėjo Sovietų Są
jungos čempiono vardą. Jis 
Įtrauktas i Sov. S-gos džiu- 
do rinktinę, kuri gegužės 

i mėnesi siunčiama i Šveica
riją dalyvauti varžvbose dė 
Europos džiudo čempionato

jei ne daugiau, tai bent vie
nas iš trijų sekretorių yra 
rusas. Pavyzdžiui: Akmenė
je — N. Krasilnikov, Anykš
čiuose — D. Grabusov, Ei 
šiškėse — Afanasij G. Novi- 
kov pirmasis sekr.. šalia jo 
—Milaszev.icz, S. Greviški),
Ignalinoj — P. Kolesnikov,
Jonavoj — F. Žabin. Joniš
ky — A. Guščin, Kaišiado
ryse — V. Kiuršin, Kauno, 
rajone — A. Smirnov. Ku- CK Plenumo nutarimui ir

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vienas iš respublikonų kandidatų — New Yorko gubernatorius 
savo antrąja žmona ir sūneliu.

Nelson Kovkeleller vienas ir su

čiau kas iš to. Pabandyk nu
sipirkti — išgirsi tik mone
tos skambėjimą. Spaudyk 
mygtuką nespaudęs — nei 
kapeikų, nei voko. Tokie 
automatai Kelmės pašte. 
Varnių universalinėj par-

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo-

t
*

*

duotuvėj, Šiaulių autobusų **** gauil iias tlnkamas

Partijos aktyvas — tai 

Lietuva

"Vieningai pritarė TSKP
Liežuviu batų nepataisysi

stotyje
Redakcijoj toks laiškas— 

ne naujiena. Redaktoriai 
prisimena kito asmens pasa
kojimą :

"Mes tik prieš dešimtmeti 
susigriebėme, jog mažai dė
mesio skiriame gyventojų 
buitiniam aptarnavimui. 
Pradėjom chaotiškai ieškoti 
Įvairiausių formų. Viena jų 
—automatai. Bet kurti jų 
nemokėjome. Jie nekokybiš
ki. Daužome juos kumščiais, 
koneveikiame ryšininkus ir 
prekybininkus...

"Nepatikrinę praktikoje, 
automatais ėmėme pardavi
nėti duoną ir vandeni, papi
rosus ir degtukus. Pasirodė, 
jog tai bereikalingos pastan
gos, vėjais paleisti pinigai. 
Prekybos darbuotojai iš
montavo nenaudingus me
chanizmus.

"Kartu su nevykusiais au-

Tundra Talės, Manyland 
Books leidinys paaugliams 
pasiskaityti anglų kalba a- 
pie gyvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pusi. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne-

Z

1
A

piškio — A. Sagulin. Mažei
kių — V. šarapajev. Pane
vėžio raj. — J. Kalačiova. 
Raseinių — Lev Molotok, 
Rokiškio — S. Boldarev. Ši
lutės — N. Berdnikov. Šir
vintų — S. Korovin. Šven-

Lietuva", — Įtikinėjo lietu
vius komunistų Tiesa balan
džio 26 d., aiškindama Še- 

1 liepino iš Maskvos vietiniam 
komunistų aktyvistam at
vežtąją rezoliuciją. Ir tuo 
pačiu atsikvėpimu pasisakė.

čionių— K. Finogenov. Tra-; kas, Tiesos manymu, yra 
kų — Grigorij Mogilcev (I Lietuva. Tai — "LTSR par

dabar. Apie dabartinę padė-j tomatais išnyko ir tie, kurie 
t i kalba antroji atsišaukimo į iki šiol su pasisekimu galėjo 
dalis, kurioje surašyta net J gyvuoti... Dabar viską:
22 Įvairiausi raginimai ir slėpta sandėliuose.“ 

Balandžio 18 d. Vilniuje džios steigiamomis ir kontro- pavedimai aptarnavimą tai-
buvo — tik vienai dienai — liuojamoms dirbtuvėms. į syti. "Aukščiausioji taryba“ 
sušaukta vadinamoji "LTSR Atsišaukime visų pirma vis dar teberagina "išplėsti 
aukščiausioji taryba“, taria- iškalbingai pagirta tų diib-i skubaus avalynės taisymo 
masis Lietuvos seimo ar par- tuvių pažanga. Sako, nuo bei cheminio drabužių valy- 
lamento pakaitalas. Susirin- 1962 iki 1967 metų gyvento- mo paslaugas, didinti skal- 
kimo paskirtis buvo — atlik- jų aptarnavimas pagerėjęs' byklų ir sudėtingos buitinės 
ti iš anksto parašyto atsišau- daugiau kaip triskart, o kai- technikos icmonto Įmonių 
kimo-nutarimo paskelbimo me net beveik puspenkto ; pajėgumus, žymiai pagerin- 
apeigą. Atsišaukimas ši kar- karto. Bet tas pagyrimas vi- ti teikiamų paslaugų koky-

(Elta)

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

mokantiems 
norintiems 
Lietuva.

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.09.

"1 he Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 Šeinius), 
209 psi., kaina $4.95.

"The Ordeal cf Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-,

) kaina $2.00.
į Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl.. 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Introduction to modern 
Lithuanian, parašė Damb-

lietuviškai, bet 
susipažinti su

seki.), Varėnos — P. Čiun- 
derov, Vilniaus (užmiesčio) 
—V. Petuch, N. Byčkov ir 
V. Gubin. Zarasų — A. Tu- i 
jezov, E. Petrovą...

Vilniaus miesto sudėtin
gesniame komitete ir miesto 
dalių komitetuose: J. Bielo- 
usov, A. Šachfaj, G. Simo- 
nenko (organizacinio sky
riaus vedėjas). A. Masiuk, 
R. Judevic. N. Uksov... Kau
no mieste — L. K. Maksi-

tinio aktyvo susirinkimas
kuris, išklausęs Šeliepino pa
mokslą. "visų respublikos 
komunistų vardu visiškai ir 
pilnutiniai“ vieningai prita
rė tame pamoksle išdėstMai 
Maskvos politikai.

Maskva nerado reikalo 
"Lietuvos pritarimo“ atsi
klausti net kaip tik beveik 
tuo pačiu metu Vilniuje su
sirinkusių neva rinktų "de
putatų“. Bando Maskva tuos

.... . . . . liūnas, Klimas ir Schmal-„Y1’?““ kr».t«. faktų .r , didžiausias
.f.nnmmu .v.ew,e, paraše ir a^-Hskai
Bronius Zumeris, 9o psl., at- , ,, .. „. — r j • įkalbantiems lietuviu kalbos. -- - - - , . . spausta iš L.K.M. Akademi-' j kainai

tą lietė "buitini gyventojų siškai nesako, kad dabar ap-i bę. sutrumpinti užsakymui jos metraščio III tomo, 1967į .7. ’ , į, c
rloi-Ko Vii. toi-novimųi lon (rara; Tie tik! „.KI..’—,, l,„n: I __ 1__;__________i____J LlttlUania land Oi hx

L. Valiukas,

mov. N. Leškov. F. Butylkin.i "deputatus“ užsienių akyse 
I. Golubov... Klaipėdoj — net Lietuvos parlamentu va- 
D. Rožnov. Panevėžy — V. dinti. bet jų reikšmės nė tiek 
Plaksin, Šiauliuose — V. nevertina, kad bent dėl žmo- 
Avralev... nių akių pasiklaustų jų nuo

monės. Susišaukė tik skirti
nius partijos pareigūnus, pa
sakė. kokios reikia rezoliu
cijos. ir pritarimas yra. Ir tai 

pritarimas, pa

Buvo atvykęs A. Šeliepinas

Balandžio 22-24 i Vilnių; 
buvo atvykęs A. Šeliepinas.; „vi re5publiko? kOir,unis- 
Jis dabar yra profsąjungųL yardu„ ne Lietuvos
pirmininko pareigose. bet | ventoju net ne ]iaudies 
\ llnių lanke kaip rasų kom- ka jau bekalbet; a le tauta 
partijos pobtbiuro narys..to užtenka skelbti
Čia jis Lietuvos teritorijoje kad „prita,.ė jr Lietuva"... 
veikiantiems partijos akty

sakytas tik

aptarnavimą“, — darbą, ku- tarnavimas jau geras. Jis tik -atlikimų trukmę, k 
rį anksčiau atlikdavo priva- rodo, kad 1962 metais jis j tarnavimo kultūrą... aprū- 
tūs amatininkai ir kuris da- buvo tris kartus ar net pus-į pinti buitinio gyventojų ap- 
bar yra pavestas atlikti vai- penkto karto blogesnis negui tarnavimo Įmones žaliava, 

medžiagomis. Įrengimais bei 
Įrankiais... apsvarstyti gali
mybę 1969-1970 metais pa
didinti kvalifikuotų šios sri
ties darbininkų parengimą“.

Iš tų paraginimų galima 
spręsti tik. kur bei kiek yra 
skylių aptarnavime, bet ne
kalbama apie tų skvlių dydį.! 
Mena aišku, kad išvaikius 

giausia — tiecctaiis piagy- prjx-atinius amatininkus ir 
vemmo minimumo. _ . išnaikinus jų dirbtuvėles.

Tokio senatvės apiūpi- valdinės Įmonės ligi šiol dar 
nimo“ neįmanoma pateisin- nepajėgia atlikti to darbo 
ti net ir pasiaiškinimu, kad kuri amatininkai ir dabar 

geriau mažai, negu nieko”, galėtų atlikti, ir be tų žodin- 
kadangi Lietuvoj daugiau <rų atsišaukimų. "Komuniz- 
kaip trys ketvirtadaliai da- mo statytojų“ monopolis — 
bartinių aprūpintųjų” savo 23 metai po karo — vis dar 
laiku turėjo šiokį ar toki pa- nesueeba suorganizuoti pa
grindą savo senatvei, jei ir į tenkinamo batų taisymo, 
kukliai, tai vistiek patenki- drabužiu valvmo bei skal-

kelti ap-' m., kaina nepažymėta.

vistams aiškino neseniai' 
Maskvoje Įvykusio partijos; 
centro komiteto posėdžio: 
nutarimus. Išklausę aiškini
mus. aktyvistai, supranta
ma. priėmė rezoliuciją, kad 
visiškai pritaria partijos CK 
linijai, ypač nusistatymui 
padėti š. Vietnamui prieš A-

to
’pritarė ir

Ta pačia proga Tiesa Įti 
1 kinėjo. kad "Lietuvos liau

dis gerai žino. kam ji turi 
būti dėkinga už savo laimė
jimus... Savo padėkos žo
džius ii skiria didžiajai ta
rybinei Tėvynei“, ir tt.

Ši nauja "pritarimų ir dė
kingumų“ skelbimu banga

meriką, padėti arabam prieš'n5,la be ugnies. Tai
Izraeli ir mobilizuoti viską, 
kad galėtų sutramdyti "Va-j 
kaių Vokietijos revansis- 
tus“‘

Tarp visos eilės kitų pasi
žadėjimų maskvinei partijos 
vadovybei, aktyvistai labai 
Įsakmiai dar kartą pasiža
dėjo "duoti reikiamą atkir
ti bet kuriems svetimų pa
žiūrų ir nuotaikų pasireiški
mams... ir toliau nesitaiko- 
mai kovoti prieš imperialis
tinės propagandos ir jos a 
gentūros — buržuazinių na
cionalistų — ideologines di
versijas“.

Nėra abejonės, kad šis pa
sižadėjimas buvo padiktuo
tas, turint galvoje Lenkijos 
jr Čekoslovakijos pa šteino

i-ūksta komunistų partijos 
vadus apėmęs susirūpinimas 
dėl pastaruoju metu stipriau 
prasiveržiančių nedėkingu
mo ir nepritarimu ženklų.

Lietuvoj tokie pritarimų 
ir dėkingumu reikalavimai 
gyvai primena "mažuosius 
gebelsiukus iš generalkomi
sariato”. kurie prieš 25-27 
metus. ypač. kai frontuose ė- 
mė nesisekti, važinėjo po 
Lietuvos miestus, šaukė "in- 
teligentų susirinkimus“ n 
diktavo dėkingumo pareiš
kimus (fiureriui už išlaisvi
nimą ir reikalavo, kad jie 
būtų. panašiai, kaip ir da
bar. skelbiami laikraščiuo
se visų lietuvių vardu.

(Elta)I

Kokios jų pensijos , rublių pensiją, turi būti 21,
j *'i i i * x i gaunąs tiš po 12 rublių.Nors dar tik keletas metų, 0 juk 12 a)ba 16 al. nct 

kaip Lietuvoj sovietine vai-’ 20 rabliu mė„esi _ tai 
dzia pradėjo platesniu mas-; ne 5eaatvės a rtpiniraa5. 
tu mokėti senatvės bei ne-; Taj tik ketvirtadalis. dau. 
darbingumo pensijas, bet _ trečdalis
balandžio 26 d. Tiesa Vil
niuje skelbė "tarybinio soci
alinio aprūpinimo“ 50 metų 
jubiliejų. Mat. visi rusų bol
ševikų jubiliejai dabar mi
nėtini ir Lietuvoj. Todėl tą 
dieną buvo aiškinama, kaip 
dabar Lietuvoj atsiliepia 
1918 m. balandžio 26 d. pa
sirašytasis Lenino dekretas.
Būtent: pensijas ar pašalpas 
Lietuvoje dabar gauną apie 
517 tūkstančių asmenų, ko
ne kas šeštas gyventojas! E- 
są. "tai galima tik mūsų vi
suomenės sąlygomis“...

Yra pateiktas ir kitas, iš 
pirmo žvilgsnio beveik Įspū
dingas skaičius: 1967 me
tais tų pensijų ir pašalpų esą 
išmokėta 98 mil. 816 tūks
tančių rublių... Tačiau tuos 
milionus padalinus 517-kai 
tūkstančių, pensijos ar pa
šalpos vidurkis išeina tik a- 
pie 191 įublis per metus, ar 
ba ne visiškai 16 rublių per 
mėnesi...

Tarp tų 517 tūkstančių 
pensininkų bei pašaipininkų 
yra nemažas skaičius visiš
kai ne Lietuvoj tas pensijas 
išsitarnavusių, arba, jei ir 
Lietuvoj, tai Lietuvos oku
pantų ar kolonistų pareigo
se. Jie, kaip ir eilė privilegi
juotų vietinių "nusipelnė 
lių“, gauna ne vidurkio dy
džio pensijas, o keleriopai 
didesnes. O už kiekvieną 
apdovanotą, sakysim, 60 
rublių per mėnesį pensiją, 
vienuolikai mažiukų lieka 
tik po 12 rublių per mėnesį, 
f’ž kiekvieną gaunantį 100j

namai aprūpinti ir be val
džios malonės. Valstybė, ku
ri dabar duoda lėšų pragy-* Rįu nei darbą 
venti vienai savaitei permė-l žmonių...
nesj, p a atėmusi iš jų žemę Toks paraginimas viską 
ar kitokią nuosavybę dau- h. didinti„ nebg -r.
geliu atvejų yra sunaikinu- Lietuvoje, ir jis niekam 

‘ neteikia vilčių, kad daug kassi ir šeimas, kuriose jų senat 
vė galėjo būti aprūpinta.

bimo. vis 
reikalams

dar neturi tiems 
medžiagų, Įran- 

mokančių

dėl jo pasikeistų. Kaip visiNi„^.kitas,.kaip tas beveik| tokios rūšies "nutarimai“,
pusmilionis "vidutinių” pen 
sininkų Lietuvoj nejunta 
skaudžiau, kad jie yra tapę 
apiplėšti, o dabar iš jų rei
kalaujama dėkingumo api-! 
plėšusiems už grąžinimą šiek Į 
tiek trupinių. Jiems nieko' 
nesako 98 milionai per me
tus. 16 ar 12 rublių per mė
nesi jiems yra "tarybinio so
cialinio aprūpinimo“ ap
čiuopiamiausia realybė.

(ELTA)

J. Maniusi* lydėjo Kosyginą

Kosyginui lankantis Pa

tai]) ir šis tik bendrybiškai 
ragina "gerinti, plėsti ir kel
ti“. bet nenurodo nei konk
retaus plano, nei konkrečių 
priemonių. Todėl darbas or
ganizuojamas taip, kaip kur 
kokiam biurokratui kada į 
galvą ateina.

Tuo pačiu metu, kai laik
raštininkai laikė savo parei
ga pagirti naują nutarimą, 
kaip "dar vieną įrodymą 
partijos ir vvriausybės rūpi
nimosi liaudies gerove“, 
Komjaunimo Tiesa ėmė ir

kistane ir Indijoj, palydovų- aptarnavimo reikalus, 
adjutantų tarpe buvo ir du 
respublikiniai "premjerai“:
T. Kiseliovas iš Minsko ir J.
Maniušis iš Vilniaus...

(Elta)

Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas į- 

domias knygas:

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas. 295 psl.. minkštais 
viršeliais $2.50. kietais $3.75

Ketvirtoji pradalgė, Ni
dos išleistas literatūros met
raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai
na $3.75, minkštais $3.15.

Dėl mūsų sostinės, prof. 
Viktoro Biržiškos atsimini
mai iš Vilniaus 1920-1922 
m., kietais viršeliais $3.75. 
minkštais $2.50.

Sąmokslas, premijuotas 
romanas, parašė Vytautas 
Volertas, kaina $3.50.

Tos knygos yra labai tin
kamos velykinės dovanos.

roes, paraše 
kaina $4.75.

Awakening Lithuania, a 
s tu d y on the rise of modern 
Lithuanian nationaiism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J* B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais vilkeliais 
$.4.00, minkštais $3.00,

POPULAR LITHUANl- 
AN RECIPES- oarašė Juzė 
Daužvardienė, kaina $2.50.

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An- 
cano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gyvulių ūkis, George Or- 
;vel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą į audrą, Myko- 
’.o Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės, 156 psl., kaina kie- 
ais viršeliais $2.50, .X

DAR GAVOME

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimų I tomo

...... nedidelį skaičių. Jų kaina
atvirai papasakojo, kaip tie |2 00 
biurokratai tvarko žmonių

Iš Kelmės atėįo į redakci
ja laiškas, kuriame skun
džiamasi automatais:

"Net meninius vokus su 
ženklais pardavinėja. Ta-

X

PALENGVINK'TE MOŠŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau* 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prie! 
atsiųstų reikalingą sumą*

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja
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MA1KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis penktas

Baigiami pamiršti kruvini 
įvykiai

JUOZAS SUDBURIETIS

Tęsinys

Šį rytą dar vykstu į darbą. 
Gatvėse žmonių nematyti, 
tik didžiausias sunkvežimių 
ir kitų mašinų judėjimas. 
Suimtuosius Tilžės gatve ve
ža į geležinkelio stotį, krau
na i vagonus, o tuščios ma
šinos grįžta atgal į miestą 
dar ieškoti naujų aukų.

Į teismą neatvyko Česlo
vas S., nes su šeima buvo 
pakrautas į vagoną išveži
mui. Tai pirmoji auka iš a- 
pygardos teismo tarnautojų.

Negalėdamas pakęsti to
kio vaizdo ir bijodamas, kad 
po k elių minučių ar valan-

į du tokio likimo nesulauk
čiau ir aš, liūdnas grįžau į 
namus Dariaus-Girėno gat
vėje.

Namie neramu, nes mili
cija. NKVD ir mongolai dar 
tebesiaučia mieste. Kas b tu 
tas. — nutariau vykti į gin 
tuosius Šimonius.

Pavakare su draugu An
tanu J. atvykome Į geležin
kelio stotį. Labai karšta, 

j žmonių didelės minios. A- 
tikslams. Tos apylinkės neg-' Pie šimtas Pakinių vagonų— Gut mornink. Maik!

— Laba diena, tėve’. Gal rai gyventojai pakėlė pro 
pasakysi ką nors daugiau? testą. Jie aiškino, kad tas

— Pasakysiu tą patį. ką parkas yra vienintelė vieta,
jau ne sykį esu tau sakes— kur jų vaikai gali žaisti iri , . ,
pasakysiu, kad mokslas ne- kur jiems patiems malonu;
ša žmonėms ištvirkimą. šventadieniais su savo vai-! uzkaki geležiniais \n ?ai».

— Pasakymo neužtenka, į kais pabūti. Bet universiteto 
tėve. Jeigu sakai, kad moks-! valdyba jų neklausė. Tada- 
las neša ištvirkimą, tai ture- ii’ studentai pakėlė protestą.; 
tum toki pasakymą parem- Valdyba ignoravo ir juos.i

Jie paskelbė streiką, užėmė 
penkis universiteto pastatu

! stovi stoties rajone. Visi pil
ni žmonių, atvežtų iš Ma 
žeikių, Telšių. Tauragės ir 
Kretingos apskričių. Vago-

! Vyrai, moterys ir vaikai po

ti _ 
mai

Įrodymais
9 O kur irodv-

— O ar tu neskaitai ga-i užsidarė ir-susėdo. Valdyba 
zietose, kas dabar dedasi u-i pašaukė policiją. Atvyko 
niversitetuose? Jeigu taip! 1000 ginkluotų policininkų, 
būtų Lietuvoj ar Rusijoj, tai j Įsilaužė į okupuotus pasta- 
galėtume sušukti triskart į tus ir griebė maištininkus ( 
u-r-r-r-a!— komunizmui at-! mėtyti laukan, šie pradėjo į 
eina galas! Ale dabar tokiai priešintis. Užvirė kova. ku-| 
velniava laisvoj Amerikoj!

— Tėvas, turbūt, turi gal
voj Columbijos universiteto 
įvykius, ar ne?

— Jessa!
— Bet tenai nebuvo jokio 

ištvirkimo, tėve.
— Ale ką tu man kalbi — 

nebuvo ištvirkimo! Juk ga- 
zietos rašo, kad 628 studen
tai buvo areštuoti ir 92 su
žeisti.

— Ar tai reiškia studen
tų ištvirkimą? Ne, tėve, tai 
parodo tik policijos bruta
lumą.

— Tai ką, ar tu rokuoji. 
kad policija mušė ir arešta
vo tuos triukšmadarius be 
reikalo?

— Apie reikalą, tėve, ga
lima kalbėti visaip. Galima 
sakyti, kad studentai be rei
kalo buvo užėmę keletą uni
versiteto pastatų. Administ
racija sako, kad pataisyti 
apardytas sales kainuosią 
apie pusę miliono doleriu.

40 asmenų uždaryti i vago
ną trokšta nuo karščio 
gąsčio pilnomis akimis, 
mėlynavusiais veidais šau
kia : „šiandien mes — lytoj 
jūs! Gelbėkit, trokštame, 
vandens!“ Kaikuriuose va
gonuose girdėti giesmės, 
maldos, kaip „Marija, Ma
rija“, „Leiskit Į tėvynę“ ii’

Iš-
pa-

verksmo garsai. Vagonus 
saugo žiaurūs, mažomis 
tamsiomis akimis, ginkluoti 
mongolai ii nieko neprilei
džia. Senutės moterys, nes 
vyram pavojinga, bandė 
prieiti prie vagonų, paduoti 
vandens ar ką nors iš mais
to, bet mongolu sargybiniai 
buožių smūgiais privertė 
grįžti atgal.

Suriku buvo žiūrėti į su
imtųjų kančias, nieko nega
lint jiems padėti. Skau
džiausia. kad tie patys „bro
liai“ lietuviai, tik užsirišę 
ant rankovių raudonus raiš 
čius ar užsivilkę komunisti 
nės milicijos mėlynas išpūs
tas kelnes ir priedo gavę po 
keletą nuskurdusiu červon
cų. ramiausia sąžine išdavė 
savo tautiečius ištrėmimui 
ir lėtai bado mirčiai.

Palikęs stoties rajoną, 
pėsčias atėjau į Radviliškį 
(apie 18 km) ir čia jau sė
dau į traukinį.

Štai ir Kupiškis. Lietuviš
ka patarlė sako: "Nuo vilko 
bėgsi, ant meškos užbėgsi“. 
Taip ir buvo. Atvykęs į tė
viškę — Šimonis vengiau 
viešai rodytis, bet tučtuojau 
sužinojo komjaunuoliai žy
dukai Naftai ir kiti. Šiau
liuose žmonių masėje mane 
mažai kas pažino, o čia visi. 
Žinojo, kad esu buvęs Lietu
vos policijos tarnautojas. 
To ir užteko. Pasijutau se
kamas,, todėl mėtydamas

\Villiam VVillLs, 74 m. amžiaus, mėgina šituo 11 pėdu laiveliu treėią kartą perplaukti Atlanto van
denyną iš .\ew Yorko j Angliją. Jis plaustu jau du kartu yra perplaukęs Atlantą.

tuvių maršai, nes lietuvis sa- j 
vo gimtoje, krauju ir prakai
tu aplaistytoje žemėje nebe
turi vietos, skriaudžia sveti-' 
mi ir mėto kaip nereikalin
gą balastą, stengiasi išrauti 
iš širdies viską, kas prigim
ta ir šventa. Kur teisė? Ar 
jau taip žemai puolė dvide
šimtojo amžiaus žmogus? ;

Miško idilija nusibodo, 
neradau džiaugsmo ir ramy
bės, bet dar didesnį širdies 
skausmą ir paslaptingą ilge
sį. Nakties metu liūdnas grį
žau pas brolį, gyvenantį ne
toli Šimonių miestelio, ir, jo 
palydėtas į Kupiškio gele
žinkelio stotį, išvykau atgal 
į Šiaulius.

Slinko dienos, nieko ne
bedirbau — slapsčiausi, bet! bestebint, sulindome į seną 
atrodė, kad greit ateis ir namo rūsį Dvaro gatvėje.

Viskam aprimus, nešamės 
iš miesto, kiek tik kojos į-

pėdsakus keletą dienu, apsi
gyvenau Šimonių girioje, 
prie Šventosios upės krantu.

. Klausiausi linksmų paukš 
čių giesmių, bet mano ausy
se jos skambėjo kaip laido-

nos metu sulaužyta daug; 
stalu, išdaužvti langai, šie-c.7 *- *-

nos ir grindys aptaškytos 
krauju. Keli šimtai studentų 
buvo areštuoti ir veik šimtas 
sužeistų. Ir visa tai dėl val
dybos užsispyrimo. Taigi

milionai dolerių. Bet nese- kad jie protestuoja prieš a- 
niai studentai paskelbė meiTkiečių šeimininkavimą 
streiką, kuris apėmė ir kitas jų universitete ir nepropor- 
mokyklas. Valdininkai pa- cingą amerikiečių įtaką Eti- 
būgo, kad prie studentų gali opi jos valdžioje. Jie pyksta 

reikia ir ją kaltinti. Savo už- prisidėti ir kiti nepatenkinti kad Amerika savo pinigai: 
sispvrimu ji išprovokavo į ^uoksniai ii gali kilti revo- palaiko Etiopijoj kaialiau: 

i mokslo šventovėje kruvinas kueija. Nusigandęs karalius prasivogusią diktatūrą. Nuo 
riaušes/ ' pabėgo į Tolimus Rytus ir; 1952 metų Amerika sužėiu-

__ Kalbėk kaip sau nori/l*k P° mėnesio sugrįžo. Į si tai diktatūrai 210 milionų

Gegužės 15 d. išleidžiamas šitoks pašto ženklas, kuriuo 
atžymima oro pašto 50 metą sukaktis, ženkle matome at
vaizdą lėktuvo, kuris pirmasis 1918 m. gegužės 15 d 
Washingtono į N'ew Yorką pirmą kartą atvežė paštą.

man ta diena, kada gausiu 
nemokamą kruviną ir pra
kaituotą kelionės bilietą įj kerta. Stiklai raižo batų pa-

— E. koks ten iš jo kara-J dolerių, neskaitant 100 mi- 
lius... Mačiau jį televyžoj,! lionų dolerių ginklais ir ne- 
kai jis buvo pereitą vasarą! skaitant to. ką išleidžia va

davo mokytojus nepavožo-Į atvykęs į \ asinktoną. Atro-; dinamas tautos koipusas . 
ja vyresnio stono. Kur tu dė pasišiaušęs, lyg pusiau Etiopija turi 22 milionus gy- 
matei. kad viščiukas mokv-Į nupeštas gaidys. Aš tada iri ventoju, kuiie velka bau- 

' džiavos jungą; jie yra labai 
tamsūs, bažnyčios užguiti 
vergai. Iš kiekvieno šimto 

giau dolerių. Nu, ale ko jam Į gyventojų 9n nemoka nei 
reikėjo bėgti nuo studentų?) skaityti, r.ei rašyti. Jie visa-

— Bijojo, kad jo nenu- da alkani, pusnuogiai, o dir- 
verstų. Juk 1964 metais stu-į ba sunkiai, kaip tikri vergai: 
dentų sukilimas Sudane nu- bet užtat kunigai ir stam- 
vertė militaristų valdžią, o, būs žemė.' valdovai labai 
Sudanas nelabai toli nuo E-i turtingi. Taigi studentai kal-

?»Iaiki. bet aš į šitą biznį žiū
riu kitaip. Man nepatinka, 
kad studentai nori .nokvti

tu serą gaidi giedoti? [pamislinau: atvažiavo dar 
‘ — Bet studentai nėra vis- vienas ubagas pas preziden-

čiukai. tėve. Jie yra busimie
ji visuomenės ir valstybės 
vadai. Jie ruošiasi ateičiai 
ir pasenę mokytojai nepri
valo jų ignoruoti. O jei kur 
juos ignoruoja arba jų lais
vę varžo, tenai įvyksta suki
limas. Tai erdvinių greičių

tą Džiansoną prašyti dau-

iš

Bet dėl to smurto galima amžiaus dvasia, tėve. Seni 
kaltinti ir pačią universite
to administraciją.

— O ką ji padarė?
— Ji. tėve, ignoravo stu

dentų protestus.
— Kokius protestus?
— Protestus dėl administ

racijos užsispyrimo vykdy-

žmonės negali to įsisąmonin
ti, bet ta dvasia šiandien 
reiškiasi visame pasauly. 
Kai mudu čia kalbamės, stu
dentai demonstruoja Pary
žiuje. Demonstracijų buvo 
Londone. Berlyne. Romoje, 
Tokio universitete ir net to-

ti savo sumanymą, kuriam j kiame atsiekusiame užkam- 
apylinkės gyventojai ir stu-' py, kaip Etiopija.
dentai buvo priešingi.

— Visgi man ne 
Maiki.

— Matai, Columbijos uni
versiteto administracija, ki
taip sakant — valdyba, su
manė
parke

Ar yra studentų ir Eti- 
opi JOJ?

— Yra. teve. Etiopijos 
šeštinėj Addis Abeboj Ame-

baltų meškų karaliją Sibire, 
ar nemokamą butą Šiaulių 
kalėjime. Nors nesijaučiau 
kaltas, bet, žinodamas ir pa
žindamas komunistinę „tei
sę“, buvau labai atsargus. 
Kas myli savo kraštą, kas 
nekenčia komunizmo — tas 
pagal 58 str. nurašomas iš 
gyvenimo komunistinės tei
sės vardu.

KARAS

Gražus birželio 21 d. ly
tas. Staigus sprogimų trenk
smas pažadina iš miego, at
suku radiją — Goeringas 
kalba apie karą, o Zoknių 
aerodromo pusėje jau ma
tyti didžiuliai dūmų debe 
svs.

Vokiečių - rusų karas. 
Mieste per garsintuvus poli
tiniai komisarai ramina gy 
ventojus. Jokio karo — tik 
kariniai pratimai. Deja, jau 
niekas nebetiki. Daugumas 
džiaugiasi, bet yra ir liūdin
čių: tai komunizmo simpa- 
tikai. Apie vidurdienį 3 vo
kiečių lėktuvai sudaužė ir 
uždegė gazolino tankus Gu
bernijoje — Šiaulių prie
miestyje. Verčiasi didžiuliai 
dūmų debesys, temdydami 
miestą, horizonte matyti 
gaisrų pašvaistės ir girdėti 
tolimas dundėjimas. Staiga 
’ėktuvo bomba krinta į mies- 
ą ir kaip tyčia sprogsta ant 

NKVD klubo ir naktinių or
gijų pastatų Aušros alėjoje.

bėga slėptis. Jiems musų ne-r nę veiklą ir ateitį. Miegojo- 
' me gryname lauke — in
giuose, nes taip atrodė sau
giausia., be to, ir sveika kvė
puoti grynu parugių ir šienu 
kvepiančiu oru. o rytą brai
dyti šaltuose rasos lašuose. 
Taip ir slinko diena. Susi
radome radijo priimtuvą ir

dus. Parugėmis, žaliomis pa
miškėmis, keliukais, žings
nis po žingsnio atskaičiavo
me lygiai pekioliką kilomet-Į ieškodami fronto žinių, ne- 
rų. Štai ir Sauginių kaimas,' tyčia iš Kauno radijo stoties 
A. tėviškė. Mus pasitiko išgirdome „Lietuva, tėvyne
mama. broliai ir seserys, nes 
visiems buvo įdomu, kas de
dasi Šiauliuose. A. mamos 
pavaišinti šviežiu pienu, ska
niais lietuviškais barščiais ir 
kitokiomis kaimiškomis gė
rybėmis, vėl pasijutome tvir
ti ir atsigaivinę po patirto 
kelionės nuovargio. Pradė
jome galvoti apie tolimes-

mūsų“, lietuviškas dainas 
bei pranešimus. Džiaugsmo 
ašara suvilgė mūsų skruos
tus. nes Lietuvos partizanai 
užėmė radijo stotį ir baigia 
išlaisvinti Kauną. Mieste te
bevyksta kautynės su bėgan
čiomis rusų karių ir lietuviš
kų išdavikų gaujomis.

(Bus daugiau)

tiopijos. i tina Ameriką, kam ji savo,
— O kodėl mūsų gazietos! pinigais ir ginklais palaiko! Gražiosios liejos lūžta, tele

nieko apie tai neparašė? i tokią neteisingą tvarką. Jie *
— Gal rašė, bet tėvas ne

atsimeni. Aš tą žinią skai
čiau Washingtono dienraš
ty „Post“.

pyksta ir dėl Amerikos žval 
gybos. Jie tvirtina, kad iš 
kiekvienų penkių amerikie
čiu trvs esą ( IA žvalgybos

— Nu. tai pasakyk ir man. , agentai. Wa>hingtono Post
ką tu skaitei. j rašo. kad ir kitur toks pat a-

— Etiopijoj nuo studentų) merikiečių nuošimtis užsie- 
riaušiu daugiausia nukentė- ry dirba GI A žvalgybai
jo amerikiečiai, sako tas 
laikraštis. Universiteto in
struktoriui amerikiečiui ak-i kas reikalinga. Juk komu- 
meniu išmušta akis!’ Be to, nizmas iau užėmė pusę pa

saulio, taigi neikia vaktuoti,

fono

BUVO $4> DABAR 1 IK $2
ii

Lietuvių išeivija Amerikoje
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 
įasite. kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt.

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:

— Well. as au pasakysiu 
kad Amerika žino.

l ikos valdžia mūsų pinigais' riaušininkai apgriovė Jung-
pastatė universitetą ir pava- tinių Valstijų žvalgybos na- kad neužimtu ii Amerikos, 

pastatyti Harlemo! dino karaliaus Hade Sella-, mą, padarydami $5,000 nuo- Nu, ant to ir yra žvalgyba. mi. ir mes išsilaisviname, 
naują pastatą sporto sic vardu. Kainavo arti 25, stolių. Studentai aiškina,! Ai beč jin lai!! nes milicininkai išsigandę

laidai nutraukti, stul
pai sulaužyti, gatvė pilna 
stiklų šukių. Žmonės di-į 
džiausioje panikoje bėga iš 
miesto.

Aš ir mano draugas, su 
kuriuo gyvenau viename 
kambaryje, bėgame į kaimą.
Tik apleidus namus. Da
riaus-Girėno gatvėje, mus) 
suima milicija ir tučtuojau Į 
varo mieste gaišių gesinti.; 
neleisdami kalbėti nei pasi-] 
aiškinti. Nelaimėje — laime. . • « • • • i
Lėktuvai vėl spiaudo ugni- dovana visokiomis progomis!

KELEIVIS 

636 Broadway 

So. Boston, Mass. 02127
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JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS

Vilniaus pilies pasaka
Didysis Lietuvos kunigaikštis, dėl savo darbštumo 

pramintas didžiu Lietuvos ūkininku, sumanė pasistatydin
ti tokią tvirtapilę, kad jokie priešai negalėtų jos paimti.

Sumanyta — padaryta: toks tai buvo kunigaikštis. 
Išsirinko labai gražius Panerių kalnus ir ant aukščiausiojo 
ėmė vežti didžiausias tašytas uolas ir degtas plytas. Vargo Į 
buvo daug. į vieną vežimą reikėjo pajungti bent dešimt i 
porų jaučių.

Pagaliau visa medžiaga pamošta. Pamatai padėti, 
iškasti plačiausi perkasai. Prie pat jų krašto stūkso kalnai 
akmenų, belaukiančių tik valandos, kada nuriedės gilu- 
mon ir prisiims visą statomų mūrų sunkenybę. O jų tarpe Į 
vienas tikras milžinas akmuo, gausiąs atsigulti i pat kertę.

Vilniaus pilis turėjo būti niekur neregėto stiprumo, 
nes ji gaus ginti visą didžiojo kunigaikščio šeimyną: čia ! 
norima padaryti sostinę. Ir ne tik kunigaikščio gyvybę — i 
gins viso krašto laisvę ir garbę.

Gražus tas kraštas tie Paneriai: kalnais kuprotas, > 
upėmis gembėtas, miškais pasišiaušęs nuošalys. Jo nega- • 
Įėjo nepastebėti kunigaikščiai, garsūs karžygiai, garsūs ir ■ 
svetimšaliai svajotojai.

Didžiojo akmens kertėn padėti atjojo patsai šeimi- i 
ninkas, būriu dvariškių, pačių prašmatniausiųjų kunigų— 
vaidilų, žynių ir burtininkų — vedinas.

Ir tarė kunigaikštis kunigams: i
— Galingųjų Lietuvos dievų tarnai, jų valios ir noro 

aiškintojai, kvapnaus gintaro ir riebiųjų gyvulių aukoto
jai! Pasakykite dabar man, kas plačioje mano kunigaikš
tystėje visų labiausiai patiktų dievams, ką reikėtų jiems

Šen. Robert Kennedy rinkiminio vajaus Indianoj metu.

Vincas Mykolaitis-Putinas

PER VĖLAI

Ant kelio, ant lauko purvynas,
Dar eina iš žemės šalti pašalai.
Dėl ko fi ir mano krūtinėj 
Jausmų pumpuruotas daigynas 
Atgijo šįkart taip vėlai, taip vėlai?

Šį rytą stebuklingai
lr pakščiai pragydo, ir sodai pražydo. 
Masina pavasario šventės stalai, — 
Svečių į tą puotą nestinga.
Tik aš į ją kviestas, deja, per vėlai.

Aš meilės svajų vieną sykį
Pavasario rytą klausiausi mielai, —
Ir vienas man žodis į širdį įkrito.
Tą žodį man šiandien tu vėl pasakyki, 
Kad ir per vėlai, per vėlai...

dą, kurio kiekvienas bruo
žas, netgi kiekviena raukš
lelė sukeltų manyje stip
riausius ir puikiausius mano 
gyvenimo prisiminimus! 
Netgi mano begalines kan
čias, mano nesugražinamą 
praradimą (sūnaus, Red.), 

1 aš įskaitau tavo mielame 
,veide. Apiberdamas pabu- 
• čiavimais tavo brangų Vei- 
jdą, aš įveikiu šią kančią. 
J "Palaidotas jos glėbyje, pri
keltas jos pabučiavimu“, — 
kaip tik tavo glėbyje ir tavo 

! pabučiavimu. Man nereika- 
: lingi nei bramanai, nei Pi
tagoras su jų mokymu apie 
sielų sugebėjimą keisti savo 
pavidalą, nei krikščionybė 
su jos mokvmu apie prisikė
limą“.

Edith Steni. 15 m. amž.. iš Fort

'MOTERŲ DIENA*

Balandžio 30 d. galima 
tikrai vadirti Anglijos teis
mo istorijoj "Moterų die- 

' na“.
Suansea aukščiausio teis-! 

mo pirmininkas prisiekusiais i 
teismo posėdininkais pasky-l vienužes o u. »un.«*nu t?““’ 
rė vienas moteris, kurios tu- Yok.’^*We’Tnere Venecijos mauras,
rėjo teisti moterį, nužudžiu
sią savo motiną.

Londone teismas išteisino 
14 metų mergaitę, kaltintą 
nužudžius savo senelę.

Readinge išteisinta 40 
metų moteris, kaltinta nužu
džius savo draugo draugę.

\Vocestery teismas pripa
žino poniai Petersonienei

K. Markso laiškas savo žmonai
Gegužės 5 d. sukako 150 biau. negu kadaise mylėjo 
?tų, kai Vokietijoje Triere

gimė Karolis Marksas, pade-, ’^ikinas persiskyrimas 
jęs mokslinio socializmo pa- nau€Įingas, nes nuolatinis
pindus. Jo Klejos pagimdė bendravimas pagimdo vie- 
didziulj darbo žmonių sąju-; nodunw kai iMy.
di, kuris buvo vainikuotas i]a daiktu skirtumai
Socialistu internacionalu. Jo bokštai iš arti atrodo ne to-
idėjos ir šiandien ^bera gy-' -RU auk§ti, ^o tarpu kai
vos, tik nelaime, kad Lėni- į kasdienybės smulkmenos, 
nas jas iškraipė. gyvenimu susiduriant su jomis iš artij
pradėjo jas vykdyti visai 

Marksasaukoti, kad jie per amžius globotų tuos mūrus ir dalytų La„d„da|e.'kol dar" siuden- teise laikyti azartinių loši-j i?“*“?
juos Lietuvos priešams neįkandamus? be, birželio mėnesi bagusi n- iru ištaiga tik moterims. Sovietu fajuneo? tiek Kini-

Sunkiomis, giliomis mintimis apsiniaukė seniausiųjų niversitetą Boca Katone. Fla.. 
ir gudriausiųjų kunigų veidai. Susiraukė išmintingosios dėstys matematiką Michigano 
kaktos, užsimerkė akylosios akys. Giliai galvoja, iš ugnies valstijos universitete. Ji bus 
buria, tariasi savo tarpe, atsimena senolių papročius.

Pagaliau atsako savo viešpačiui:
— Didis Lietuvos valdove! Tu pats esi dievų išrink

tasis jų tarnas. Jų norus ir pats gali patilti. Bet jei būtinai —...............— ,
mus klausies, tai žinok: Lietuvos dievams visų maloniau- '
šia auka būtų. jei atsirastų tokia lietuvė motina, kuri pir- Ir vėl jsakė kunigaikštis teirautis, kokios aukos Lietu- 
mutinį ir vienintelį savo sūnelį gera valia gyvą padėtų po vog dievai' reikalauja, kad jos sostinė būtų nesugriauna- 
šituo didžiuoju kertės akmeniu. ma? Kas jg vį<ų Lietuvos turtų būtų dievam maloniausias?

Nustebo Lietuvos valdo\as. Nustebo ii visi jo.jha-. jr v-j apsjnjaukė giliu rūpesčiu visų kunigų veidai,
riškiai. Taip, tikrai. Tai būtų biangiausia auka. Tik is kui . y^j jje galvoja, buria aukas degina, serų senoliu papro- 
ją gauti? Nuo pat pasaulio pradžios dar nebuvo girdėta ~us atsimena Tris dienas, tris naktis nevalgę, nemigę pa-
tokios aukos. . • galiau atsakė savo viešpačiui:

Vis dėlto liepta visiems burtininkams ir kitiems ma- > _ Jei Lietuvos dievai neprisiėmė, kad po kertės ak-
žiesiems dvarininkams apeiti visą Lietuvą beklaurinėjant, menįu atgultų jaunikaitis, tai aišku, kad po tuo akmeniu 
ar neatsiras tokia tėvynės mylėtoja, tokia jos priešų sve-I tUfi at Ri mergaitė? lygiai kaip ir nieko blogo ne-
timtaučių nemėgėja, kuri apsiimtų net tokią savo kraujo i jgmanantj
ir savo širdies auką dievams dovanoti. į h. jgakž kunigaikštis burtininkams ir kitiems mažie-

Atvedė viena motina savo vienintelį sūnų. jos senat- ; sjems kunigamg suieškoti pačią skaisčiausiąją mergaitę 
vės aprūpintoją. O buvo tai jaunikaitis ne tik gražus ir! vjsoje Lietuvoje ir atvesti į yilnių, kad taptų ji dievams

jauniausia universiteto dėstyto
ja.

Tą pačią dieną buvo ofi
cialiai paskelbta, kad iš 800 
asmenų, kurie peržengė 100 
metu. moterų yra šešis kar
tu? daugiau nei vyrų.

neoanrastai išauga. Taip at
sitinka ir su aistromis. Kas
dieniniai įpročiai, kurie dėl 
artumo visiškai pavergia 
žmogų ir įgauna aistros pa
vidalą, nebeegzistuoja, kai 
tik iš akiračio dingsta iu be
tarpiškas objektas. Gilios 
aistros, kurios dėl savo ob- 

. . „ jekto artumo įgauna kasdie-
sielos žmogus ^ge- njnjp jpročių pavidalą, išau

ga ir vėl atgyja joms būdin
ga jėga. stebuklingai veikia-

a jungoj 
joj. nors dangstomasi Mark
so idėjomis, bet gyvenime 
vykdoma visai kas kita.

Bet K. Marksas nebuvo 
vien šaltas ekonomistas, fi
losofas. Ji? buvo ir labai 
jautrios
ras šeimos galva, mylintis 
vyras ir tėvas.

Čia spausdiname ištrau
ka iš K. Markso laiško, ra- 
švto iš Londono 1856 m. bir
želio 21 d. (13 metų po ve
dybų) savo žmonai, kuri su 
3 dukterimis buvo išvykusi 
i Triera (Vokietijoje) savo 
sergančios motinos aplan
kyti:
"Mano mylimoji,

Vėl rašau tau. nes esu vie
nišas ir man sunku nuolat su 
tavimi kalbėtis mintimis, o

VIETNAMIEČIŲ DANTYS 

6 KARTUS SVEIKESNI

Harvardo odontologiios 
profesorius dr. Myron Allu- 
kin liudijo Mass. parlamen
to komisijai, kuri studijuoja 
vandens chloravimo klausi
mą. Jis kurą laika buvo Viet
name ir ten patikrino 500 
vaikų dantis. Tiek pat vaikų 
ir to paties amžiaus jis tikri
no ir Mass. valstijoje. Jo iš
vada: Mass. vaikų su gen
dančiais dantimis vra 6 kar
tus daugiau, negu Vietna
mo.

Jis aiškino ir kodėl: esą, 
vietnamiečiai valgo maistą, 
kuriame yra daugiau chloro, 
negu mūsiškiame valgyje. 
Todėl dr. Ąllukin vra van 
dens chloravimo šalininkas.

Bet yra ii’ chloravimo 
priešininkų.

Aplamai, mažiau civiliza
cijos paliestų žmonių dan
tys vra stipresni, nes jie val
go ratūralesni maista. kurį 
reikia kiečiau kramtvti, daž
niau dantų jėgą naudoti. 
Nuo to dantų smagenys ge
riau masažuoiasi. geresnė 
kraujo apytaka dantis ge
riau aprūpina reikalingom 
medžiagom, ir jie ilgiau iš-

motinai geras, bet dar ir išmintingas vyras
Nesipriešino jis motinos valiai ar ten kunigų skelbia

mai dievų valiai; tiktai norėjo ištirti, ar tai tikrai yra die
vu valia.z lf

Ir paprašė kunigaikštį, kad jam leistų triskart pa
klausti kunigus. Jei jie atsakys tinkamai, bus tai neabejo
tinas ženklas, jog dievų valią tikrai žino; jeigu atsakys 
skelbia.
netinkamai, bus tai ženklas, jog tik savo prasimanymus

Kunigaikščiui sutikus, jaunikaitis paklausė kunigus: 
kaip jiems rodos, kas yra visame pasaulyje

už viską saldesnis, 
už viską lengvesnis ir 
už viską kietesnis?
Neilgai tegalvoję, kunigai atsakė:
— Visų saldžiausias pasaulyje bus laukinių bičių

korys, visų lengviausias, žinoma, bus laukinio paukščio 
pūkelis, o visų kiečiausias bus kunigaikščio kardo plienas, 
kuriuo jis, sudrožęs raiteliui per galvą, gali jį per pusę 
perkirsti iki pat balno.

— Netiesa, — drąsiai atsakė išmintingas vyras.
— Aš žinau daiktų dar saldesnių,-dar lengvesnių, 

dar kietesnių.

auka už visos tėvynės laimę ir laisvę.
Neilgai teko kunigams klajoti. Lietuvos mergaitės 

kone visos buvo gražios ir skaisčios. Bet ta, kurią atvedė, 
buvo gražumu lygi Lietuvos, laukų žiedui; jos akelės žyd- 
iumu buvo lygios Trakų ežefo gelmėms. Ir matės bloga 
nieko nenuvokianti.

Baltais sužadėtinės rūbeliais, žaliu rūtų vainikėliu 
ant galvelės, laukinių žiedų glėbiu mažutėse rankytėse, 
šypsodamosi ir vien tik savo apdaru ir gėlytėmis džiaug
damosi, ji ramiai atsistojo griovio gilumoje, kur turėjo nu
riedėti anoji didžioji kertės uola, lyg visai nesuvokdama, 
jog jai kas bloga gali atsitikti.

Visų širdis Į save palenkė. Visi sudrebėjo užuojauta. 
Bet ką padalysi, jei tai tokia Lietuvos dievų valia?

Kapų tyloje, visi akis žemyn nuleidę, karštai skubė
dami, šimtu rankų užkabino uolą ir stūmė ją į griovį, kad 
tik greičiau nutiktų tai, kas neišvengiama.

Ir visi apmirė, nustėro.
Tik kunigaikštis neiškentė, šoko prie krašto, žvilg

terėjo žemyn ir, visu veidu nušvitęs, linksmai sušuko:
— Visų maloniausią auką Lietuvos dievai patys sau 

j išsirinko!
Griovyje šalia uolos stovėjo gyva mergaitė. Kaip ir

tu nieko apie tai nežinai, ne
girdi ir negali man atsaky- P™3™ Jaučiuos. esąs zmo-

mos išsiskyrimo. Taip ir ma
no meilė. Kai tik erdvė mus', ... ,
perskiria, aš tuoj įsitikinu,! ^ie^a ir sveiki. Gi vai- 
kad laikas pasitarnavo ma-į*"“ koses- maItas mesas ir 
no meilei taip, kaip saulė ir j
lietus tarnauja augalui, ska
tindami ju augimą. Kai tik 
tu atsiduri toli nuo manęs, 
mano meilė tau pasirodo to
kia, kokia ji yra tikrovėje,— 
kaip milžinas; joje susitel
kia visa mano dvasinė ener
gija ir visa mano jausmu jė
ga. Aš vėl pilna žodžio

— Nujau, bene ką? j pirma, švietė nekaltu nerūpestingumu. Tik akelėse spin-
— Gi motinos pienas kūdikiui už medų saldesnis, i dėjo du deimantai — dvi ašarėlės, kad akmuo krisdamas
gi kūdikis ant motinos ranku už pūkelį lengvesnis, 
gi mano motinos širdis už plieną kietesnė, jei neplyš
ta, atiduodant mane taip baisiai nukankinti.
Ir sutiko kunigaikštis ir visi jo dvariškiai ir susirinkę 

žmonės, jog išminties vyras tiesą pasakė, jog tai nebus

i..išmušė iš jos rankų visus kvepiančius žiedelius ir ant jų 
atsigulė.

Nekaltos lietuvaitės auka Lietuvos dievams buvo už«•
vis maloniausia, ir Vilniaus pilis buvo stipriausia.

gus, nes jaučiu begalinę aist
ra. -Tuk įvairiapusiškumas 
kuri primeta mums šiuolai
kinis lavinimas ir auklėji
mas, ir tas skepticizmas, ku
ris verčia mus abeioti visais 
subjektyviais ir objektyviais 
įspūdžiais, vra tik tam, kad 
mus visus padarytų smulk
meniškus, silpnus, niurzg
lius ir nervžtingus. Tačiau 
ne meilė Feuerbacho "žmo
gui“, Molešioto "medžiagų 
apykaitai“, proletariatui, 
bet meilė mylimajai, būtent, 
tau, padaro žmogų vėl žmo
gumi pilna šio žodžio pras
me.

"Tu nusišypsosi, mieloji, 
ir paklausi, kodėl aš staiga 
puoliau į retoriką. Bet jei 
galėčiau prispausti tavo 
švelnia tvra širdi prie savo
sios. aš tylėčiau ir netarčiau 
nė vieno žodžio. Negalėda-

ti. Kad ir koks prastas tavo 
portretas, jis man labai pra
verčia. Dabar suprantu, ko
dėl netgi "niūriausios mado
nos“, bjauriausiai atlikti 
Dievo motinos atvaizdai tu
rėjo uolių gerbėju, dargi 
daugiau, negu geri atvaiz
dai. šiaip ar taip — nė vie
nas šių niūrių madonų at
vaizdų nebuvo tiek daug bu
čiuotas, nė į viena nebuvo 
žvelgiama su tokia didžia 
pagarba, nė vienam nebuvo 
taip lenkiamasi. kaip šiai ta
vo fotoorafiiai. Ji ne niūri, 
bet apsiniaukusi ir visai ne
atspindi tavo meilaus, ža
vesio kupino veido, kuri taip 
norisi išbučiuoti. Bet aš pa
gražinu tai. ką blogai užfik
savo saulės spinduliai, ir 
manau, kad mano naktinės 
lempos šviesos ir tabako dū
mu smarkiai pagadintos a- 
kvs vis dėlto gali matyti mas bučiuoti tave lūpomis,™ _ - • a •Va*

kitoki kramtvmo nereikalin
gą maistą, dantvs lieka be 
darbo ir atrofuojasi, genda.

Ypač silpni yra amerikie
čių dantvs. nes čia visiems 
jau fabriko "sukramtytas“ 
maistas kemšamas kaip ka
lakutams į gerkles. Dėl to 
čia dažnai net jaunuoliai jau 
turi birbtir.ius dantis.

Chloravimo priešininkai 
tvirtina, kad chloras dantų 
nepagerina.

MOTERS ATSARGESNĖS 

VAIRUOTOJOS

Tai skaičiais įrodė Mass. 
gubernatoriaus viešojo sau
gumo tarybos vykdomasis 
direktorius James Stratford, 
liudydamas seimelio komi
tetui. O šiaip — vvrai yra i- 
pratę moteris kaltinti, kad 
neatsargiai vairuojančios.

.C

vaizdus ne tik miegant, bet 
ir tikrovėje. Matau tave visą 
kain gyva, nešioju tave ant

esu priverstas griebtis žo
džiu. kad galėčiau su jų pa-į

Imkit ir ekakykir 
Kipro Bielinio 

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema.

n«

•?'»
> •«

rankų, bučiuoju tave nuo bučiavimus.
galba perduoti tau savo pa- tos vergų stovyklos, kuriose

kentėjo ir žuvo mūsų
geniausia ir ynniaus pins puvo stipriausia. , t giminės
Paskui kunigaikštis tą nekaltybes mergaitę vedė, o Lvp ant keliu ir nrisinažis- ir kki kmTi is «, draugai. Knygos kaina —

Lietuvos dievų noras tokios aukos. Ir liepė jaunikaitį pa-, anąjį išminties jaunikaitį paskyrė kunigaikščio tarybos £Ašjusmyliu, madame“. be tralo gražios. Tačiau kur lemtai.

»nanu- - Iš tikrųjų, aš myliu tave la-' galėčiau rasti dar vieną vei---------------nanu.

1 • 'R -
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Kingo įpėdinis Bostone Į

’ Praeitą ketvirtadienį Bos-1 
Į tone lankėsi nužudyto dr. 
j M. Kingo įpėdinis kun. dr. 

Ralph Abernathy. Čia jis 
į dalyvavo Northeastern uni-

1$ PIETŲ AMERIKOS

URUGVAJUS 
Lankėsi A. Plavičius

A. Plavičius, kuris prieš

VOKIETIJA

St Motuzui 70 metų SLA
Į versiteto pietuose, kurių da- trejus su puse metų išvyko į Ventos senelių prieglau- 

Pasiklausykime 40-ties Atidaryta dail. B. Murino i lyviai mokėjo po $100, pa- JAV. buvo atvažiavęs" ap- ^0Je °yvenantis Stasys Mo-

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

sakė kalbą mitinge miesto ianRyti saV0 idėjos draugų tūzas vasan0 mėnesi minėjo 
, , “de' P8l8imind8m88. ir pažįstamų. Jis atvežė man savoamžiaus 70 metų su-

, . • i . • - o 1 t dieną išžygiuojančius i Wa- ig clevelando iHėbi lietuviš- kaktl-dainas, tik nevisada tunme nes S-gos namuose atidary-j ehinetnna kur iau dr M i \ieveiany° feieDl. į * ! Sukaktuvininkas vra Lie-oroffos nasiklausvti *ero ta dail Broniaus Murino £ vą’ * J3 f- kų knygų. Jų tarpe ir K. Žu- ouKaKtuvimnKas yra ^epiogos pasnuausyu teero ta aan. momaus Munno Kmg buvo sumanęs sutrauk- vn ”*vilo<!ni<;; nraoiti“ Ta« tuvos kariuomenes savano-
choro. O puiki proga bus ši darbų paroda kun tęsis iki ti kelias dešimtis tūkstančių „adotanfio Vrtamas Era ris- ‘'s08 metus buv«s P8’
šestadiem. atems i laisvės ateinančio sekmad.emn negnJ ir reikaiauti kad yy. £iulis Gūžtai į vvzdingas Meškuičių vais-

riausybe imtųsi skubiu prie- j^an ypa^ jf}ornį k. Žuko ^aus viršaitis- Jis yra gabus
, moniu S1 ------- -> = =-•—•— - ' tz .• :x

Ausros Vartų parapijos cho- kultūriniame subatvakaryje : gerinti.

dainininkų paroda

Visi mėgstame lietuviškas Praeitą šeštadienį Tauti-

Varpo koncertų, kurio pro- Parodos atidaryme, o kar- Sybė imtus^“^^“^ “ MM^MČktom

S vlXr“m moniu skurdžių padėčiai pa- knyga. jos SjOgU&B « £

igūru, tau 
papuošalų

ro 40 dainininkų. dalyvavo didelis būrys bos-J mano tiesiogmis vir- r fiaūnT tautiniais motv-
Koncerto rengėjai kvie-, toniečių. Atidarymo žodį ta-}.. Is Bostono j Washmgtoną- sinin as, kai jis 1920 metais va-g papljogaĮ„ jjs įr §

čia visus atsilankyti. Išgirsi- rė LB Bostono apyl. pirmi- jsyaziavo apie 70 asmenų, j vadovavo t alkų frontui, chelsonui atsiuntė labai šra
te gražių lietuviškų dainų, i- ninkas A. Matioška, ta pro- Pjrma sustojimo vieta Pro-' pnes lenkus. Ją skaityda- ^drožtą Maikį su tėvu 

’ vidence. Žinoma, zygimnkai į mas, prisiminiau praeitu vėl /
visur bus iškilmingai sutin 
kami ir išlydimi. J Washing-

kad Laisvės Varpo radijas liau ilgesnei kalboj pasisakė! ton^^e, nuvažiuos tik gegu- gustave, taipgi Seinų ii Cipt į 
galėtu ir toliau dar garsiau, ir pats dailininkas, isdesty-| c ‘ 
skambėti. i damas savo tvirtai pagristas!

Pradžia 7 vai. vak. Kon-j pažiūras į kūrybą, apžvelg-Į

vertinsite kaimyninės vais- ga paskaitydamas rašytojo “iurijampolėje, I Hamburgo televizijos at-
tvbės lietuvių menines pa- Antano Rūko straipsnį apie 
stangas ir kartu padėsite,'dail. B. Murino meną. Ve

certo vieta — So. Bostono damas naujesniąsias meno I 
Lietuvių Piliečių Dr-jos III sroves ir atskleisdamas savo! Bostono

Kalvarijoje, Suvalkuos. Au-St°yai

liškių mūšiuose su lenkais
Vasario 16 minėjimas

Kaip kasmet, ta diena pa-

aukšto salė
Sunkiai sekasi vienybės 

darbas

kūrybinį procesą. i PARENGIMŲ KALENDORIUS

minėta ir šiemet vasario 17 
d. Lietuvių Kultūros Dr-jos 
patalpose. Kalbėjo Lietuvos 
ministras Anatolis Grišonas, 
urugvajietis Jose P. Marti-

! lankė sukaktuvininką ir nu 
ji su visais droži-} 

niais. Keli vokiečių laikraš-’ 
čiai. paminėdami Vasario! 
16-sios sukaktį, įsidėjo ir S 
Motuzo drožinių nuotraukų

Lietuvių Bendruomenės 

valdyba
į Parodoje išstatyta 30 nepa-
J prastai žavių ir spalvingų • Gegužės 18 d. So. Bosto-
j akvarelės darbų, kurių kele-} no Lietuvių Pil. dr-jos salėj. Bersechp Tu kalbose 

Jau kuris laikas, kai Bos-j488 Į8" P1™? vakarų buvo Uisvės Varpo koncertas. Į ,^ko naujo „eparaltjta , 
tone nedidelis būrys žmonių i ^uPnkta- Bostoniečių susi-į ♦ * • | Menjnę programą atliko! menys ■ pirm. Jonas Valiū-
uoliai skiepija pabaltiečių' d°^eJimas payoda labai di-j Sandaros 7 kuopa gegu- G. Stanevičienės ir jos dūk-i nas. vicepirm. Vincas Nat- 

- - ---------n , . . . • ........ . J kevičius, sekr. Alina Grinie
nė. ižd. Jurgis Barasas, na- 

reikalams Ar-

Dabar Lietuvių Bendruo
menės valdyboje yra šie as-

SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENUIMAS ashšks pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris m pase miloao dolerią 
kapitalą, tad jo apdraodr tikra ir saagi. Kieavienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0t.

SLA—jaunimui duoda gera Taupemąją
dowment Insurance, kad jaunuolis gantų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALS APDRAUDA nandlaga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Kstariikų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.060.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metu*

SLA- -kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir iie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance af AaMriea
307 West 30th Street, Nev Tark, N.Y. 10001

vieingo darbo mintį. Tai tie,! (?.eis: nes ?aiV B’ Munnasj žės 19 d. 1 vai. po pietų San- ros Nijolės vadovaujamas
kurie susibūrė į N. Anglijos) cia. Jankosi pirmą kartą, o, daros salėje, 124 F St., So. ”Gintaro“ sambūris, pašo-
Baltų Draugiją. Čia yra ne| JO ™nba — tarei naujo pa-; Bostone, rengia buvusio ii- kęs lietuvių šokiu, ir parapi- jaunimo
tik geros progos bendrauti šaulio spalvų gaivus padvel- gamečio kuopos pirmininko jos choras, sudainavęs ke- vydas Lingė.

kimas.
Svečias Bostone pabuvo jo 

tik porą dienų. JĮ globojo!

Jakubausko pagerbtuves.
• • »

tų trijų tautų žmonėms, bet 
drauge ir kitiems įspūdin
giau pasirodyti. Tam tikslui : __ ____ ~
draugija kasmet rengia Bos- cia 11LZ- įapsys ir jo sei-, metjnjs mokinių koncertas

Birželio 8 d. J.

tone aukšto lygio koncertus, ™a- Sekmadienį dail. B. Tautingg S-gos namuose.
susilaukusius gero kritikos buY,° 8tv5*es P88",
įvertinimo, šių vasarų ii ren-' ffėrėti.ir.dai 1. V. Vizgirdos',
giasi didelei pabaltiečių darbais ir čia būrv bostoniš-,

lias dainas. Vėliau J. Petrus- 
• kevičiaus orkestras grojo 

Gaidelio šokiams.
Publikos buvo mažai.

Po 40 metu

Urugvajaus sostinės Mon
tevideo lietuvių buvo gau

1

Atstovai į PLB seimą

Į Pasaulio Lietuvių Seimą 
atstovais išrinkti: inž. J. Va- 

; liūnas, V. Natkevičius, dr. J. 
Grinius, tėvas A. Bernato
nis ir A. Lingė.

šventei, kurios programa bičiulių praleido kelias, Cambridge Amerikos Lieta- sjaj apgyventi priemiesčiai 
bus atlikta parke prie Char-i 2LEK Cerro ir Casabo. Anksčiau

čia vakarais po darbo valan
dų skambėjo lietuviškos dai
nos ir muzika, šiandien čia 
tylu, ramu. nes prieš 40 me
tų atvykę lietuviai vieni pa-

ies upės. kur vasarų būna; m«!° ir ki‘?i8 k'a"“ 
tnnc.rt.i Vra dar 1929 m. bai-konc£rt3iDraugijos valdyba, ieško-' «?8 Kauno Meno mokykla, 
dama dar daugiau progų pa- vekau studijai ps Paryžiuje, 
baltiečiams susitikti ir pa
bendrauti, o taip pat tikėda- ... _. . , .
masi ir vienų kitų doleri ”už-i rainose Lietuvos aukstosio- 
dirbti“ nepelningiems' kon-į 88 mokyklose ir dalyvavęs 
ceriams, gegužės 11 d. So. ?lau?e,>'1e parodu Eur0D°’e

dūrinio amžiaust

Kreiptis į pirmininką V. To-
Ecolle Boille kolegijoje, kur,
isigiio diplomą, dėstės dailę 4-8252.

(21)

Bostono L.P. Dr-jos salėje ir Amerikoje. Tai ne tiktai
surengė banketą, i kuri te-i aukstoJv^® IPe_n^nkas- 
atsilankė vos kelios dešini-1,r auk8tos kulturos zm02us-
tys žmonių. Gaila.

Inž. V. Izbickas išvyko 

i Aziją

Ruošiamasi gegužinei

Nors data dar tiksliai ir 
nenustatvta, bet jau daromi 

Inž. Vytautas Izbickas ‘ Pa?iru°šimai tradicinei Bos- 
tarnybos reikalais išvyko į tono skautų gegužinei Ke-
Kuwait. Tai maža valstybė
lė Azijoje prie Persijos Įlan
kos greta Saudi Arabijos ir 
Irako. Jos plotas mažesnis 
negu Maseachusetts valsti
jos. o gyventojų tik 467,000, 
bet naftos eksportu ji yra 
antroj vietoj tarp kitų vals
tybių. Ten firma, kurioje 
inž. V. Izbickas eina atsa
kingas pareigas, stato didelę 
užtvanką.

Kelionėje jis išbus 3 sa
vaites. Ta proga jis aplan
kys Graikiją, Iraką ir kitas 
valstybes.

Inž. R. Žažkaus

reisų ūkyje, W. Bridgewa- 
ter. kurį šiuo metu valdo 
Vytautas Zenkus.

Gegužinė paprastai turi 
dideli pasisekimą, nes i ją 
suvažiuoja svečių iš tolimų 
apylinkių ir tik su pakvieti
mais. Pakviestieji turi teisę 
atsivežti ir savo svečius. Pa
prastai dalyvių skaičius bū
na didesnis negu tikimasi, 
nes dar nebuvo atsitikimo, 
kad pakviestieji nedalyvau
tų.

Gegužinėje dalyvauja ge
riausios apylinkės šeiminin
kės. kurioms suteikiama 
proga parodyti savo meną, 
čia vvkdomas tradicinis N. 
Anglijos šaudymo turnyras 
ir kt. Šiais metais manoma 
surengti ir golfo varžybas 
Pagal tradiciją svečiai pa
vaišinami ir senu vynu, ku
rio dideli kiekiai yra ūkio 
rūsyje. K. Nenortas

LB susirinkimas

Gegužės 24 d. 7:30 vai. 
vak. Tautinės Sąjungos na

Parduoda
plačiai tarp lietovip žinnaos 
Deksnio galingos moetics ga
mykla. Neribotai pelningas biz
nis. Rašykite:

P. Deken,
North St.
P.O. Rox 9112.
Newark, NJ. 07104.

(21)

Inž. Raimundas Žičkus 
buvo pakviestas skaityti pa
skaitų į Caracas (Venecue 
loj) universitetą, kur vyko 
Pietų Amerikos inžinierių 
chemikų seminaras. Caraca- 
se inž. R. Žičkus išbuvo išti 
są savaitę.

Išteka Živilė Mockutė

Živilė Mockutė. Marijos ir
Kazio Mockų duktė, New • muose bus L. Bendruomenės 
England Medical Centre la-} apylinkės narių metinis su- 
borantė, gegužės 25 d. ište- sirinkimas, kurio darbotvar- 
ka už Roberto E. Groh. į kėje yra valdybos darbų a-

Kąip žinome, tą pat dieną pyskaita. ateities darbų pla- 
susitūdkia ir Giedrė Karo- nas, naujos valdybos rinki- 
saitė su dr. Algirdu Budrec- mai ir kt. Visi kviečiami da- 
kitt. __ _______ ____ Iyvauti. ,_____

10 knygų už 2$
Demokratinio socializmo 

pradai, (S Kairio įvadas),
1 seno, o kiti iškeliavo ten, iš > 64 psl., kaina 50 centų.
. kur niekas nebegrįžta.. Jų Lietuvos socialdemokratų 
vaikai nutautėjo ir su lietu- į partijo* programinės gairės,

1 viais mažai ką bendro betų- J 32 psl., kaina 20 centų. 
1 ri, nors lietuviškai dar kal

ba. Pavargo ir buvę šiokie 
tokie veikėjai.

M. Krasinskas

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausiu* romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* lsbe* daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $6.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal,

AUSTRALIA
Ji, Arminas — garbės narys

Australijos Lietuvių Są
jungos narių visuotinis susi-

~ I rinkimas Garbės nario var- 
r- • rio cnitoilro Tin-nrini AvminiliVyrai minis, nebrangiai par-: dą suteikė Jurgiui Arminui 

duoda patogioj vietoj namas I -- 
(da miegamieji) —sa garažo,
sklypas 100x50. darželis pilnas 
gėlių. Kaina $8,000. įmokėti tik 
$500, vėliaa kas mėaoo ps $50.

Sophie Nichob. 116 S.W. 8th 
St.. Ocala, Fla. 32670.

(20)

Ieško
Ieškomas nrekvhininkas Psn- 

kmskas tvardo nežinom), toris 
2 dukteris, karių viena ištekėju
si už Baužos (ar Baošos). Viena 
jų talkina jam parduotuvėje.

Savo meta Chicagos dienraš
tyje ’Tžrauge“ buvo jo nuotrau
ka sa žmona, abiem dukterim 
ir žentu.

Jis pats arba kan jį 
tų malonėkite pranešti jo adresą 
Keleivio redakcijai, —636 East 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127.
________________________ (21)

Nori susipaiint
Ieškau moters, kuri norėtų 

gražiai gyventi. Vienam gyven
ti nemalonu ir nuobodu. Esu do
ras, linksmo būdo vyras. Kari 
moteris norėtų su maniai susi
pažinti. prašau rašyti:

Peter Slnckta, 192 Affeck St.
Hartford, Conn. 06106.

1 (21)

ir Kostui Pociui.
X Arminas dabar yra A-

dėlkidės Lietuvių Žinių re
daktorius. Jis buvo ir pir
mojo lietuvių laikraščio 
Australijoje — Australijos 
Lietuvio — redaktorius. Tą 
dvisavaitinį jis pradėjo leis
ti 1948 m., tebedirbdamas 
pagal sutartį privalomą dar
bą ir gyvendamas palapinė
je. Jo pastangomis buvo iš
leista ir pirmoji lietuviška 
knyga Australijoje. Tai bu
vo Pulgio Andriušio "Su
diev, kvietkeli“. kuri gavo 
Rašytojų Draugijos premiją.

Mums malonu pažymėti, 
kad J. Arminas yra ir Ke
leivio bendradarbis. Sveiki
name jį, gavus Garbės nario 
vardą! Neabejojame, kad 
jis Australijos lietuvių isto
rijos knygą papuoš dar ne
vienu gražiu darbu.

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

Socializmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

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

Ar buvo visuotinis tvanas. 
64 psl., kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psi., kaina 
20 centų.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Rusiją, (J. Januškio), 96 
psl, kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė-Sruobienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.10, bet visos kartu par
duodamos už $2.

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpinti* širdies sveikata, kada širdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau ii anksto žinoti 
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas 
penktas vyras gauna širdies priepuoli. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI’, 
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį 
ir jo išvengti.

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.

OOMOOOOaaOOOOOaOOOOUOOaOOOOMMMMMMMOaMOMOOO

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 pel., kai
na — $5.00.

angliikas io-
Viliaus Peteraičio. II 

laida, daugiau Kaip 30,000

GREITA PAGALBA 
Ncsmahobik. gauM 
Vetetai, koris buvo am

šlami, nao reumatizmo, raokų, .
8ta^^!^^^^.kainaV7.0(L

Toojaa siųsk šį Mmlkkaą k
sodynas, redagavo prof. J. 

JL, ,«■ Balčikonis ir kt-, yra apie
Nertk Sta^ P.O. Bos 9112 45,000 žodžių, 990 P8^

4, Nen Isnsp kaina A^a.ooeo^a •••• a • oooe *12o00

mva vaidą so antraše, k a*o

Svarbios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kaziu Griniaus 

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

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės
tai, 176 psl., Kaina.........  o «ooo • » ooeooass ako o o oooao o a^oa $2.06

Prof. P. Pakarkiio Senasis Pi ūsų toisyMS, SI pat.. .60 cnt

čieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtojo Liotovoj 
95 puslapiai, kaina...................................  a e o e a•••••••• • • $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiam
70 puslapių, kaina........................... ..... ...... . $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 nei. kieti virt. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.................................... .............$2.00
Dan Kui učio Magiškuoju kilimo j Vilnių, 880 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina «... . $3.00

f
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Vietines žinios
■veiklą, ir didžiausio sukrė- darbą, tebejaučia, kad jų 
timo metu nepametęs gal- tarpe nebėra ištikimo drau- 
vos, nenukrypęs nuo demo- go. gero, nuoširdaus bend- 
kratinjo socializmo principų.1 radarbio.

So. Bostono Lietuvių Pil. 

Dr-jos susirinkimas
I

Iki paskutinių savo gyveni
mo dienų jis išbuvo ALSS 

i 60-sios kuopos pirmininku, i 
Gilias šaknis jis buvo ilei-

Dešimtmetis be J. Jankausko ■>A ■ Lietau pa.binii.ku į
mirties velionis.

•M******************************-**********************************?

”Gegužės 22 d. Mount 
Hope kapinės priglaudė dar 
vieną brangų, kukių žmogų 
—Joną Jankauską.

”Tai nebuvo pagarsėjęs 
karo vadas ar auksaburnis 
minių žavėtojas, jų vadas. 
Tai buvo paprastas žmogus, 
vieniems brangus, nuošir
dus, ištikimas draugas, ki
tiems malonus bičiulis, pa-

J. V-gas

Simo Jakubausko 

pagerbtuvės

Gegužes 19 d. 1 vai.

Draugijos mėnesinis susi-į 
rinkimas bus ši ketvirtadie-, 
ni. gegužės 16 d. 7:30 vai.) 
vak. Valdyba kviečia visus Į 
narius jame dalyvauti, nes į 
darbotvarkėje yra daug! 
svarbiu reikalų. Be to, busi

Dėmesio jaunavedžiams
Dr-ją.

žistamas 
tas 
tokiu
vadai karo mūšiu nelaimė- Kai Keleivi St. Michelsonas; — fUI“ ryto
tų. ir sumaniausi organiza- perleido socialistų sąjungai! m0 Jakubausko pageibtu- Draugijos vakiyba pavai
tojai nesugebėtų savo pla- ir laikraščiui buvo reikalui-,'^ malnniai kvU(,- širs dalvvius alučiu, kavute 
nu ivvkdvti: be kuriu gvve- gi pinigai, tai ir drg. Jonas; VU1 maloniai Rvi.ciami
nimas būtu neįdomus, ne- atėjo pagalbon su paskola, 
malonus, 'pilkas. nes tie kurią vėliau dovanojo, 
žmonės nei draugo net di

vės.
Visi maloniai kviečiami 

dalyvauti.
Bilietus galima gauti pas S.K.G.

džiausioj nelaimėj neapleis, 
nei priešo iš pasalų neuž
puls, ką paims atlikti, i koki 
barą bus pastatyti, dirbs są
žiningai, sumaniai, ji gins. 
kol pajėgs. Toks buvo ir drg. 
Jonas."

Taip Keleivis rašė apie 
1958 m. gegužės 17 d. miru
si Joną Jankauska. Taio a-

Drg. Jono lėšomis vra iš-i Aleksandrą Chaphką komo 
leistas ir Stepono Kairio at-! teto nartus ir S Janeliuną- 

”Tau, Lietuva”, 404 K St” So- Bos£one-siminimų 
II-sis tomas

Dosnus drg. Jonas buvo į 
ir Įvairiems kitiems svar-Į 
biems visuomeniniams rei
kalams. i Dailės muziejuje (Muse-'

Jis buvo geros širdies, ra-Į um of Fir.e Arts, 479 Hun- 
maus, taikaus būdo žmogus.; tington Avė.) nuo gegužės 
Jis galėjo gražiai sugyventi! 17 d. iki birželio 23 d. bus

į Įima užsakyti ir 
269-1730. '

telefonu:
S. J.

J Prancūzų dailės paroda

pie ji reikia ir šiandien pa- su kiekvienu, nors ir labai • atidaryta prancūzų dailinin- 
sakyti. skirtingu Įsitikinimų anas'

Bostone jis išgyveno 47 būtų.
metus, nuo pat pradžios da- Dešimt metų prabėgo nuo kūrinių, atvežtų iš Prancū- 
lyvaudamas Įvairiose orga- drg. Jono mirties, bet jo idė- zijos. daug jų čia rodoma 
nizacijose. Daugiausia šir- jos draugai ir visi tie, su ku- pirmą kaitą. Meno mėgė- 
dies jis idėjo Į socialistų liais jis dirbo visuomenini jams velta pamatyti.

kų paroda. Joje bus daugiau 
nei 70 dailininkų per 100

Meno šventė

M?no šventės programa 
: populiarios ir simfoninės 
muzikos koncertai, vaidini
mas. opera, baletas ) šia va- 
.-arą bus atliekama penkiuo
se soduose. Jų tarpe ir So. 
Bostono Columbus parke.

Grižo iš Vietnamo

Leit. Uogintas Kubilius 
praeitą savaitę grižo iš Viet-i 
namo fronto, kur išbuvo vie
nerius metus.

Pasisvečiavęs pas tėvus, 
jis dar išvyksta Į dalini JAV 

karinės tarnybos.baigti

Povestuvine kelionė 

į Bermudą $210.- porai

Už šią žemą kainą gausite privačiame pliaže 

liuksusini kambarį su jūros vaizdu, pusryčiais ir 

pilnu aptarnavimu

8 dienoms

Kreipkitės j lt

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 West Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvą 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems i Florid ą— 
MIAMI— iš Bostono. — tik $65.-
YISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIR TI( KETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT - 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogiits skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikat u s.

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTIMAMS VILNONES SKARYTES 
IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS Sl 10'c NUO
LAIDA.

Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.
ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Galite rašyti ar skambinti lietuviškai:
390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8761
Vedėja: Aldona Adomonis

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway„ South Boston, Mass.
”Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigaius. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $152,000,000

5 %

.'m

/u

Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

Į A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parauodame tiktai raiBtus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į Hetovišką vaistiną.

Ssv. Emanuel L. Rusengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadvay, tarp £ ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Tristanas AN 8-6020

Nūn 9 vaL ryto iki 8 vaL vn išskyras Šventadieniua ir sekau

TAUPYKITE * * #

šildydami ALYVA
ir naudodamiesi patarnavimu

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandas VELTUI degiklio (burner) aptar

navimas.
• VELTUI vasarą jūsų krosnies ir degiklio iš

valymas.
• AUTOMATINIS alyvos įpylimas.

• AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES Q už

kūrenamoji alyva W §a^on^
• PILNUS APŠILDYMO ĮRENGIMUS 

parduoda, Įrengia ir aptarnauja

FORTŪNA FOEL Co.
487 Washington St, Dorchester, Mass.

GE 6 1204

Išnuomoja
So. Bostone, Andrevv stoties 

ra jone, netoli maudynių, mergi
nai ar moteriai išnuomojamas 
gražus kambarys su visais bal
dai' ir teise naudotis virtuve.

Kreiptis trečiadieni ar ketvir
tadieni telefonu AN 9-1219.

(21)
I

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
, AtJieku visus pataisymo, renon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau-
• ko ir viduje, ryvenamų namų ir 
, biznio pastatų, pasrąl Jū’U reika- 
| lavimą. šaukite visados iki 9 va-
• iandu vakam.
> Telefonas: 698-8675

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 val. p.p. < 

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

321 County Club Rd*
Newton Centre, Mass. 02159^1

Tel. 332-2645

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd• •
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
: į SOUTH BOSTON, MASS.

.1

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Miibury St.

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 82868 

yra vienintelė oficiali įstai.

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
i Rūpestingai taisome laikrodžio* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Td AN 8-4649

Tiesiai iš Morcesterio siun- «a VVorcestery, kuri siunčia 
.............................. ...... ... siuntinius tiesio? iš VVcrcei-ciam įvairius siuntimus į Lietu. ucaiog i> vve.«o* > . _ . 4

TREČIOJI PRADALGĖ

VARPAS Nr. 7, 168 psl.
Jame rašo dr. J. Pajaujis, 
M. Mackevičius, L. Grinius, 
A. Kučys, dr. K. Karvelis, 
J. Audėnas, d r. V. Kanauka, 
A. Sugintas. V. Čižiūnas. J. 
Daugėla ir kt. Kaina $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, 
kuriuose taip tat yra nesens
tančių straipsnių. Jų kaina 
po $2.). _______

vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo. maisto ir pramonės gami- 

; nių. Turime vietoje įvairių vie. 
. tinės gamybos ir importuotų 

prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 

i sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už* 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimai. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai- * 
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai Žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

£ Dažau ir Taisau
► Namus iš lauko ir viduje.
X Lipdau popierius ir taisau, 

viską, ką pataisyti reikia. J 
Naudoju tik geriausią

medžiagą. J
JONAS STARINSKAS * 

220 Savin Hill Avė. • 
Dorchester, Maga. • 
TeL CO 5-5854 ;

Tai Nidos Knygų Klubo 
literatūros metraštis, kuri re
dagavo K. Barėnas. Jame 
yra 16 rašytojų eilėraščių, . 
atsiminimų, prozos ir kt. fslcnln,ak 
Knyga turi 414 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15, 
kietais $3.75.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50

Paragink savo pazistamuf 
išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijc 
Programa Naujoj Anglijo; 
ii stoties WLYN, 1360 kk 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikia sekmadie’ 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliaugfy; 
pasaulinių žinių santrauka! 
r komentarai, muzika, dai ! 

nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dora 
nų krautuve, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis. l

DRAU DIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvay

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

Flood Sąuare a 
Hardicare Co.
Banaiakaa N. I. ALEKNA
<28 EAST BROADVVAY 
80 ITT H BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Datai 
Popieroe Sienome 

Stiklas Langam* 
Viaokia reikmenys narname 

Reikmenys plumberiama 
Visokia galėtos daiktai


