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Prancūzijoje neramumai 
apėmė visą kraštą

Studentai tebestreikuoja. Unijų federacija paskelbė 
visuotinį streiką. Darbininkai užima fabrikus, įstaigas. 
Reikalauja vyriausybę atsistatydinti.

Prieš porą savaičių pradė
ję streikuoti Sorbonos uni
versiteto studentai tebestrei
kuoja. Juos pasekė ir kelio
lika kitų universitetų. Ta 
dar nebūtų didelė nelaimė, 
bet blogiau, kai unijų fede
racija paskelbė visuotini 
streiką. Jis apėmė kelis mi
lionus darbininkų. Jau per 
100 įmonių vra darbininkų 
užimta. Kaikur streikinin
kai įkaitais pasiima įmonių 
vadovus. Renault automibi- 
lių fabriką užėmę streikinin
kai, nenorėdami nuobo
džiauti, surengė jame net 
savo jėgomis koncertą.

Sustojo geležinkeliai, iš 
Paryžiaus aerodromo nebe
skrenda lėktuvai, ir norin
tieji skubiai išvykti vežami 
į Belgiją. Paryžiuje nebe
veikia paštas, atmatų rinkė
jai nebedirba, elektros sto
tys aplink Paryžių darbinin
kų užimtos, bet elektra dar 
teikiama, žodžiu, padėtis y- 
ra labai rimta.

De Gaulle, kuris buvo iš
vykęs į Rumuniją, grįžo 
anksčiau, negu buvo numa
tęs. Jis tuoj tarėsi su savo 
vyriausybe. Penktadienį jis 
žada kalbėti tautai.

Ne tik komunistai reika
lauja de Gaulle atsistatydin 
ti. Tokį reikalavimą paskel
bė ir buvęs minsiteris pirm. 
Mendes-France.

Kolkas prieš streikininkus 
jėga dar nepavartota. De 
Gaulle pareiškė, kad galima 
esą kalbėti apie reformas, 
bet suirutės jis nepakęsiąs.

Visi su dėmesiu seka. 
kaip tie kilę dideli neramu
mai Prancūzijoje pasibaigs.
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Japonijos šiaurėje dėl že
mės drebėjimo žuvo 58 žmo
nės ir sugriauta daug namų. 
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šitaip atrodė JAV ir Š. Vietnamo delegacijų taikos derybų Paryžiuje pirmojo posėdžio pradžia, 
į kurią buvo įleisti korespondentai su folograf ai.-. Kairėje JAV, dešinėje š. \ ietnamo delegaci
ja, gale fotografai ir korespondentai. Delegaci jas skiria specialiai padirbtas keturkampis 5 jar
dų pločio stalas.

Taikos derybose Paryžiuje 
dar jokios pažangos

Stasys Bakanas 
staigiai mirė

Gegužės 17 d. širdies smū
gis nutraukė seno Keleivio 
skaitytojo Stasio Bakano, 
apie 78 m. amž., gyvybę.

Velionis gyveno Bridge
ville, Pa. Tai vienas iš seno
sios kartos veikliųjų asme
nų, kurie kibo į kiekvieną 
darbą, kuris tik buvo reika-

Kremliaus vadai Prahoje moko ir grasina
Maskva jaudinasi dėl įvykių Čekoslovakij oj. Į Prahą atvyko marš Griečko ir Kosygin.

Čekoslovakijoje pradėtos Griečko. o netrukus po jo ir Komunistų partija 
politinės ir ekonominės re- pats premjeras Kosygin. Jie. 9 .
formos labai nemalonios aišku, grasina dabartinei vy- Vienintele ir Visagale 
Maskvai ir jos satelitams, riausybei. kad ji perdaug
Ypač jų bijosi Rytų Vokie
tija ir Lenkija. Bet Čekoslo
vakijoje nėra sovietų kariuo
menės. Jeigu ji būtų, tai tas 
reikalas jau būtų buvęs

laisvių neįvestų, o iš antros 
pusės stengiasi padrąsinti 
konservatyvųjį Čekoslova
kijos komunistų sparną ne
nusileisti. O tas sparnas yra 
dar gana stiprus. Ir komu-

Sovietų Sąjungos komu
nistų leidžiama Pravda ra
šo. kad reikalauti apriboti 
komunistų partijos galią ir 
leisti sociajįstiniuos kraš
tuos veikti opozicijos parti-lingas atlikti. Jis didelių lengvai sutvarkytas. Bet ki- .... ieši SM,ialis.

nuopelnų tun SLA: sukure ta padėtis, kai kariuomenei nistu partijos vadovybėj dar rUTnnVratiiai
reikia įsakyti užimti Čeko- tebesėdi nemažas konseiva-
slovakiją, nes tada jau pa
našu į sukilimo malšinimą 
ir okupaciją. Maskva šiuo 
metu dar nenori tokį žings
nį paskubom žengti.

Bridgevillej kuopą nr. 90, 
padėjo įsteigti Pennsylvani- 
joj trečiąjį apskritį, buvo 
veiklus jo suvažiavimų daly
vis. Veikė jis ir kitose vietos 
organizacijose. Nė vienas 
svarbesnis darbas nebuvo 
nudirbtas be jo rankos pri
kišimo. Jis buvo Keleivio ir 
Naujienų bendradarbis.

Velionis paliko liūdinčias 
žmoną Barborą, podukras 
Gertrūdą Dargienę ir Mor
tą Leesonienę. kurioms reiš
kiame gilią užuojautą.

Ji tarėsi su savo satelitais, 
bet ir jų tarpe nėra vienin
gos nuomonės. Vengrija vi
sai aiškiai ragina Maskvą 
nepakartoti 1956 m. įvykiu 
(Tada sovietų kariuomenė 
tankai? nuslopino vengrų 
sukilimą).

tir.ės tvarkos demokratijai.
, . _ . . .. Socialistinė demokratija, pa-tonu burvs. Taigi lie dar , „ , .... \. . , gal Pravdą, reiškia darbospirsis, kai bus pasiūlyta pa- 7, A d . R

sitraukti freruoiu. Klase* teisę \aiayti, Kitaipsitraukti geiuoju.

Dabartinės Dubceko vy

Greitai suvaldė
studentus

Ir Chicagos universitete 
60 nėgių studentu buvo užė- 

; mę administracijos namus. 
Bet universiteto vadovybė 
jiem pranešė: kas neapleis 
patalpų iki 5 vai. vak.. tas 
bus suspenduotas, o kas ne
pasišalins iki 6 vai. vak., tas 
bus pašalintas iš universi 
teto.

Studentai apleido patai 
pas dar prieš nustatytą lai
ką.

Daugiau nei savaitę posėdžiavo, bet vaisių nematyti. 
Kalbama ir žvalgomas! į šalis, kas ten vyksta.

Taikos derybos tarp JAV Automobilių Unija 
ir Š. Vietnamo jau įžengė į e a nr
antrą savaitę. Jau prikalbę- pasalinta iŠ AFL-CIO 
ta gana daug žodžių, bet to- . . 4 . ..
se kalbose tik pakartota tei,! n P”esr metų Amerikos 
ką jau seniau abi šalys yra, Darbo Federacija (AFL) ir 
sakiusios. Tos kalbos tebuvo! įndustnnrų Organizacijų 
skirtos tik propagandai, vi-i Kongresas (CIO) sus,junge, 
siškai neužsikabinant už jo-; J°s Plentu tapo ALF 
kio apčiuopiamo klausimo, P^-dentas Meanv. Tarp jo
dėl kurio galėtų sutikti abi 
pusės pradėti tartis.

Čia kalbantis, vis dairo
masi j šalis, kas tuo metu 
vyksta Washingtone, Hano
juje ir ypač Saigone. Te
nykščiai įvykiai atsilieps ir 
derybose. Sakysim, partiza
nų pasisekimas puolant Sai

ir tarp buvusio CIO prezi
dento Reutherio didelės 
draugystės nebuvo nuo pat 
pradžios, o vėliau jų santy
kiai vis blogėjo.

Reuther nesutiko su Mea
ny vedama politika, jis ją 
laidė konservatyvia. Reuthe
rio nuomone, unijos turi ne

goną gali sumažinti P. Viet- tik savo algomis rūpintis,
namo vyriausybės pasiryži
mą kietai spirtis prieš bet 
kokias nuolaidas komunis
tams. Dabar jo vyriausybė 
atsistatydino, nes ją daug 
kas kaltino dėl neveiklumo. 
Jei pavyktų sudaryti veik
lesnę vyriausybę, kuri turė
tų didesnį šalies pasitikėji
mą. tas sustiprintų P. Viet
namo poziciją ir kartu būtų 
šaltas vanduo ant įkaitusių 
komunistų galvų.

bet taip pat ir platesnėmis 
ūkio ir socialinėmis proble
momis. Meany tam prieši
nosi.

Pagaliau Reuther nutarė 
su savo vadovaujama auto
mobilių unija iš AFL-CIO 
pasitraukti. Formaliai ji pa
šalinta dėl to, kad nesumo
kėjo nario mokesčio už 3 
mėnesius.

Automobilių unija turi 1.3
Kiek ilgai dar bus Pary- mil. narių. Reuther pradėjo

tarus, tai yra proletariato 
diktatūra. O komunistų par

nausvbes padėtis vra labai 1 vf ? • • t ♦ -
i w t • . i bo klases vienintele atstove,kebu. Jai tenka grumtis su ........ . ... ,,, . fe. , tcdel ii ir teturi teisę valdydavo pačio? kaire ir dešine. J j
Vieni nori grąžinti stalinine
praeitį, o kiti. ištroškę lais
vės. nori ją greitu tempu į- 
gyvendinti visose sritvse.
Bet tai nėra prie širdies kritikuoti komunistų parti- 
Maskvai. kurios Dubceko jos. 
vyriausybė negali nepaboti.

Padėčiai geriau ištirti Į Kaip jai pavyks iš tos sun- Tai, žinoma, netiesiogi- 
Prahą (Čekoslovakijos sos- kios padėties išvairuoti. tik niai taikoma ir Čekoslova-

Socialistinė demokratija, 
sako Pravda, negali leisti

tinę) atvyko Sovietijos kraš
to apsaugos ministras marš.

ateitis parodys.

JAV pietryčiu valstijose' 
tornadas padarė daug nus- 
stolių. Žuvo 70 žmonių.

• * *
Meksikoj suimtas Freddie Lee
McKenzie. kuris padegė naktin; Londone dėl duju sprogi- 
kluhų Fort Worth, Tex„ įmes- mo sugriuvo 23 aukštų ne
darnas gazolino skardinę ir ją mo siena. 3 žuvo, 11 sužeidė, 
uždegdamas. i

Nužudyto negrų vado kun. dr. M. Kingo žmona 
dalyvių dalimi Washingtone.

(vidury su juodais akiniais) su "skurdžių žygio“

ziuje vedama propaganda 
ir kada bus pradėta kalbėti 
apie apčiuopiamą reikalą, 
nežinia. Bet galima laukti, 
kad kolkas Šiaurės Vietna
mas neskubės, nes jis deda 
daug vilčių i, JAV preziden
to rinkimus ir tikisi, kad bus 
išrinktas naujas prezidentas 
toks, su kuriuo bus galima 
lengviau susikalbėti, negu 
su dabartiniu, ir išspausti iš 
jo didesnių nuolaidų.

Bet ir amerikiečiai stebi 
realią padėtį fronte, kuri ir 
juos verčia atitinkamai elg
tis ir neužsnūsti prie derybų 
stalo. Mat, sustabdžius Š 
Vietnamo bombardavimą, 
komunistai nepaprastu tem
pu stiprina savo karines pa
jėgas. Jau kvla balsų, kad 
ilgesnis bombardavimo su
stabdymas, leidžiant komu 
nistams stiprintis, gali būti j neSlal- 
amerikiečiams tikra savižu
dybė. Taigi iš šios padėties 
taip pat gali kilti naujų 
veiksmų, kurie nulems it' de
rybų eigą.

pasitarimus su transporto 
(teamsterių) unija, kuri jau 
seniau iš ALF-CIO pašalin
ta. Ji turi pusantro miliono 
narių. Su ja galvojama su
kurti naują unijų centrą.

Susekė teroristų 
organiz. Harleme

New Yorke susekta tero
ristų organizacija, kurios 
tikslas buvo sistematingai 
negrų gyvenamoj daly Har
leme užmušinėti bent po vie
ną policininką kas savaitė 
ir tuo išprovokuoti policiją, 
kad pagaliau būtu galima 
sukelti maištą. Ginklų buvo 
numatyta gauti užpuolant 
ginklų sandėlius.

Suimti 6 asmenys. Visi jie

Mao Tse-tungas dar 
kovoja prieš Liu

Dabar FBI paskleidė šitokią ta
riamo kun. dr. M. Kingo žudiko 
James EarI Ray nuotrauką. Ji

Kinijos komunistų vadas 
Mao jau seniai kovoja su 
prezidentu Liu, bet net "kul
tūrinės revoliucijos“ metu 
jam nepavyko jo sudoroti.

Šiomis dienomis Kinijos 
komunistų spauda vėl pra- 

1 dėjo prieš Liu puolimus, va
dindama ji net nacionalistų

i agentu, bet kol kas jis dar padaryta Kalifornijoje šių me 
| vis laikosi. vasario mėnesi.
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4 darbininkai - 6 laikraščiai
Naujienų gegužės 15 d. laidoje išspausdintas Franko 

Lavinsko neilgas laiškelis. Jis dabar vertas dėmesio ypač 
dėl to, kad gegužės mėnuo Lietuvių Bendruomenės yra 
paskelbtas spaudos mėnesiu.

F. La vinskas rašo. kad 1914 m., pasirodžius pirma- į 
jam Naujienų numeriui, jis, tada gyvenęs Worcestery, 
kaitų su J. Karazija nupirkęs pirmojo numerio 50 eg
zempliorių, ir juodu juos išdalinę kitiems darbininkams.

F. Lavinskas tada gyvenęs kaitų su kitais keturiais 
vyrais, iš kurių vienas nemokėjęs skaityti.

"Naujienos mūsų namuose buvo šešta "gazieta", ra
šo F. Lavinskas. "Jau ateidavo Kova. Keleivis, Lietuva.
Laisvė, Pirmyn, šešios gazietos i vieną trobą — tai ne 
baikos: visi burdingieriai, išėmus neraštingą Tamošių 
Krapą, vakarais turėjome užsiėmimą, — skaitėme ir dis
kutavome“.

Keturi paprasti darbininkai, jokių aukštesnių moks
lų nėję. ir šeši laikraščiai jų namuose ’ Ar tai neįsidėmėti
nas faktas, verčias ir mus patikrinti savo sąžinę 1 ?

LB Centro valdyba, paskelbusi gegužę spaudos mė
nesi, gražiai rašo savo aplinkrašty:

"Spausdintas žodis yra pats efektingiausias taikos 
ginklas, kovojant už savo teises ir siekiant savų tikslų.
Spauda mus informuoja, palaiko tarpusavio ryšius, auk
lėja, kultūrina, moko. nurodo klaidas ir nušviečia mums 
kelius, vedančius ateitin. Spauda yra mūsų dvasinė gyvy- Į 
bė. Lietuviškas spausdintas žodis mus prikėlė laisvam gy
venimui ir tapo pagrindiniu mūsų tautos išlikimo laidu 
tiek pavergtoje tėvynėje, tiek išeivijoje. Spausdintą savo 
žodi turime gerbti ir mylėti, mes turime ji išlaikyti gyvą 
ir veiksmingą, nes jo mirtis bus ir mūsų pačių mirtis".

Tai didelė tiesa ir šventi žodžiai, tik liūdna, kad vis 
mažiau belieka tuos žodžius suprantančių ir pasiryžusių 
juos vykdyti gyvenime.

Šiandien nebėra nemokančių skaityti, dauguma išei
vijos viduriniosios ar jaunosios kanos baigus viduriniuo- i KODĖL MAŽAI TEŽINOM 
sius ar aukštuosius mokslus, o kiek lietuviškų laikraščių jų
šeimas ar paskirus asmenis lanko? Tada keturi maža- 
mokliai darbininkai skaitė šešis lietuviškus laikraščius, o 
šiandien dažnu atveju šeši išmokslinti teskaito vieną. O 
rasime ir tokių, kurie neskaito nė vieno lietuviško spaudos 
lapelio. Net gėda tą tiesą pripažinti ’.

Ir taip mums vėl reikia knygnešių laisvėje ir kovoto
jų dėl lietuviško žodžio tada. kai jis nėra draudžiamas...

Veidu išraiškos rodo. kad JAV delegacijos aarians nėra 
lengva derėtis su šiaurės Vietnamu Paryžiuje. Viršuje

dešinėje JAV delegacijos vadovas ambasadorius Averell 
Harriman, kairėje jo pavaduotojas Cyrus Vaaee. Apačioj 
š. Vietnamo delegacijos vadovas Huan Thuy.

"netikėlių vyriausybės“ nu- Į tai atsiliepė ir Amerikos ko nusistatymo priežastis,
• vertimo. Liaudis tiesiog at- Lenku Susivienijimo orga- greta nutautinimo politikos, 
Į sisakvtu patikėti, jog jos, nas Dzienik Z\viązkowy“. yra dar ta tradicinė lenkų
gerbiama bažnvčia taip el
gėsi. Todėl visa kaltė, labai 
paviršutiniškai paminėta, 
buvo suversta križiuočiams,

Jis gegužės 4 d. vedama ja- ištikimybė bažnyčiai. Len- 
me rašo: kai kiekviena proga skelbia-

"Toks nėgių kunigų nu- si esą ištikimi Bažnyčiai ir 
sistat^^įJ^Tf’ęVtn^-įįtos^hie- hierarchijai, net tuo atveju.

bet tie juk tebuvo popiežiaus] rarchijos greičiausias reaga- kai susiduriama su neslepia- 
, dešinioji. kardu ginkluota; vimas tenkinant negrų pa- mu nusistatymu iš Rymo ka-
ranka.

; "Tuos visus nemalonius 
dalvkus tada buvo nutarta 
apeiti tylom, kad neužgavus 
oficialios religijos organų ir 
nekiršinus tautos. Bet kuo
met pradedama nutylėti 

! vienas faktas užkliūna kitą. 
! susidaro didėjanti melo 
i grandis, ir palaipsniui vis di
desnė mūsų istorijos dalis 
lieka tamsoje, o likusioje 
sunku susigaudyti.“

KAD VISI ŠOKTŲ

. KAIP VIENAS

geidavimus yra didelė pa
moka Poloni jai (Amerikos 
lenkams) ir lenkų dvasiš
kiams.

talikų bažnyčios pusės“.
Tas lenkų laikraštis sako,

kad reikia pasekti nėgių pa
vyzdžiu — pagrasinti, kad

"Primename, kad ta pati katalikų bažnyčia taps ne- 
Amerikos vyskupų viso kraš-! priimtina. Jis savo straips- 
to konferencija, kuri praei- ni šitaip baigia:
tą savaitę gavusi juodžių] "Jei lenkai išeiviai per 15 
kunigų grupės su juodžiu! metų būtų laikęsi tokio nu- 
vyskupu priešakyje perspė-; sistatymo ir pagrasinę hie- 
jančia rezoliuciją, priėmė į rarchijai, kad pereis i Tau- 
juodžiams naudingą rezo-į tinę lenkų bažnyčią, jei hie- 
liuciją, pernai balandžio; rarchija nepagerbs popie-

Kas kitur rašoma
APIE SAVO PRAEITI?

Tuo klausimu Dirvoje ra
šo Česlovas Gedgaudas. Jis 
tarp kitko šitaip pasisako:

"P. Klimas savo prū

sų istorijoje mini mūsų 
anksčiausių karalių dinasti
jų geneologinius sąrašus. 
Kryžiuočiai, juos sustatę, 
pavadino juos "Liber filio- 
rum Belial“ — Velnio vaikų 
knyga. J

vado

j Chicagoje liepos 7 d. bu?
! JAV ir Kanados IlI-ji tauti- 
' nių šokių šventė. Jos progra- 
’ mą atliks šimtai šokėjų, ku- 
. rie šiuo metu smarkiai ruo- 
. šiasi. Kad visų šokėjų gru- 
! pių šokimas būtų suderintas,
• rūpinasi Jadvyga Matulai
tienė su savo padėjėjom! 
Genovaite Breichmaniene ir 
Galina Gobiene.

’ Paskutinioji, kalbėdama 
f su Naujienų korespondentu 
Į Alfonsu Naku, pareiškė, kad 
< svaigiausias Rūpestis yra, — 
i "kad visi šoktu kaip vienas, 
kaip vienos didelės grupės 
nariai“.

Įsidėmėtina, ko G. Gobie- 
nė pageidauia iš šventėn su
sirinkusiu tautiečių:

"...kad tautiniai šokiai bū-* 
tų tik areno je, kad nedarytų •

konferencijoje buvo nutaru
si prasyti popiežiaus leidi
mo panaikinti tautines pa
rapijas, jų tarpe ir lenkų 
oarapijas, kurių Amerikos 
krašte yra 875. Už tokių pa
rapijų likvidavimą balsavo

ziaus Exsul Familia“ kon
stitucijos ir neįsteigs lenkiš
kų parapijų su lenkajs kle
bonais, tai. be abejo, tokios 
parapijos būtų įsteigtos (Jis 
turi galvoje parapijas po 
Antrojo pasaulinio karo at-

ir lenkų vyskupai. Atsimin- * vvkusiems lenkams.
kime, kad keli lenku kuni-: red.). ir. be to, tokie

Kel.
lenku

gai buvo nuteisti ir ištremti, dvasininkai kaip kun. Li- 
iš Chicagos dėl jų darbuo- sewskis, kleb. Rybarczyk ir
tės Poloni jai ir lenkų reika
lams. Atsiminkime, kad
Chicagos arkivyskupo kuri
ja užgrobė 4 lenkų kapines 
ir su jomis "kapini?’ 
apie 12 milionų dolerių“.
(Visur mūsų 
Kel. red.).

"Atrodo, jog tokio Ameri
kos hierarchijos priešlenkiš-

Koalicija sa komunistais

Paties bažnyčios vauo antros "šventės“ tarpusavy 
nei kiek negeresnis leksiko- besišnekučiuodama publika, 
nas. Popiežius Honorius III palaidi mažamečiai vaike- 

. . „ ... .. . I.L227. m-_ Kel. red.), liaj. šokantis jaunimas yra!
joj. Rumunijoj, v engnjoj, laišku įskohoja Pamano ku- ]abai jautrus ir publikos lai- 
ir šiaurės Vietname. Visur nigaikštį šventa puolį, grasi-, kyseną labai gerai junta“, 
buvo taip. kaip ana žmonių na ekskomunika, kam susi-į ‘j korespondento klausi-' 

‘ patarlė sako: neik su velniu dėjęs "Cum infernali lithua- ma kalbu reikalu G. Gobie- 
' obuoliauti, nes paliksi be noram“’ — su pragariškais, nė atsakė:

Yra žmonių, kurie mano, tuoj juos "sutvarkė“: parti- krepšio ir be obuolių. Taip] lietuviais. į ”XU0 tu kalbu tai apsau-
kad karą Vietname labai ją uždarė, o vadus pasodino buvo ir su komunistais drau- "Kai kryžiuočiai, po ilgų' gOj. svieteli’ Kad tik tie vi-
lengvai būtų galima baigti, į kalėjimą. Nuo to laiko So- ge į valdžią Įėjusiems: kol kovų numalšinę prūsų suki-! aiomenininkai kalbomis
jei ten butų sudaryta koali- vietų Sąjungą valdo vieni
cine su komunistais vyriau- komunistai, 
sybė. Ir nuostabu, kad taip Ne kitaip buvo ir kitose 
galvoja net, rodos, šiaip iš- komunistinėse valstybėse.

* j j suomeninmkai kalbomis ne-
jie komunistams buvo nau-. Įima. klasta pagavo jo vadą, pagadintų jaunimo ūpo. 
flinsn tol ėraičio ten sėdėti J kara lin Pannini fPinirrt iip t> -i-________- -a- i i • -

mintingi žmonės. 0 iš tikrų
jų tai žmonės, kuriuos pats 
Leninas pavadino "aklais 
nebyliais“, "jaunais kvailiu
kais“, arba kurie sąmonin-

Dar karo metu komunis
tai paruošė planą valdžiai

dingi, tol galėjo ten sėdėti, 
o kai pasirodė nebereikalin-; perskrodė jam pilvą ir. pri 
gi. buvo išmesti kaip nudė-| kalę grobus prie šventojo ą- 
vėta pirštinė.

Atsiminkime. kad komu-

kun. Krol nebūtų ištremti iš 
Chicagos, o veiktų savo Po- 
lonijos tarpe“.

J. Pr. savo straipsnį taip 
baigia:

"Veltui lietuviai katalikai
pabraukta, laukia, kada tokį vedamąjį 

Į įsidės Amerikos Lietuvių 
Katalikų Susivienijimo or
ganas.“

Maloni naujiena
knygų mėgėjams

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

r

karalių Paupini (Pipin).jie Reikia nepamiršti, kad prieš 
švente šeštadieni gi bus re-

„ ... . . .. peticijų repeticijos, ir jauni-
žuolo, gainiojo nelaimingąjį ma? išvargintas. Jeigu 
aplink, kol jisai savo vidų-: jiems <jar reikėtų, išrikiuo- 
riais keleriopai apjuosęs me-: tiems arenoje valanda, kad

^ale . ! ir pusvalanddi, stovėti nie-
Apie Galyciaus kum- ( j<0 neveikiant, tai būtu 

gaikšti Danyla patys slavai

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. 
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
H tomas, 480 psl.

Kaina buvo $6.00, dabar .................... $2.00.
DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 

karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, 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 $6.00, dabar ..................... $2.00.
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO

VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero-

‘ ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt
Kaina buvo $2.50, dabar ............ 75 centai
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

636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

Europos valstybėse pagrobti nistai ir Lietuvoje pirma ne
sudarė vien savo partijos 
vyriausybės. Joje buvo ir 
nekomunistų. Tai buvo va
dinamoji "liaudies vvriausy- 
bė“. graži iškaba, už kurios

į savo rankas, prisidengę 
gražiomis iškabomis: "liau-

gai gudriai siūlo tik jiems dies demokratija“, "koalici-
naudingą sumanymą.

Toks bendradarbiavimas
l ne vyriausybė“, "socialisti
nis frontas“, "vieninga so- 

su komunistais, sudarant ko-; cialistų partija“ ir t.t. Visur, stovėjo visagalis komunis- 
alicinę vyriausybę, nėra Į kur tik komunistai pagrobė tas. O kai atė jo tinkamas 
nauja mintis. Tokių valdžių į valdžią, tas planas buvo laikas, ir ta iškaba buvo nu- 

pakankamai buvo. Ge-i vykdomas. Visur ten buvo mesta i šalį.
likimas.! organizuojama "liaudies de-i Visiškai aišku, kad ne ki- 

mokratija“. "koalicinė vy-l toks būtų ir Pietų Vietna- 
riausybė“ ir kt. , me sudarytos su komunistais

Ir štai jums Lenkija. Į koalicinės vyriausybės liki- 
Maskva. kartu su Lenkijos, mas. Ji tik padėtų komunis- 

riausybę. jis nesutiko suda-į komunistais, Į valdžia itrau- tams per trumpą laiką į sa
vo rankas paimti visą val-

jau
rai žinomas ir jų 
Prisiminkime tik kelis 
vyzdžius.

Kai Leninas 1917 m. nu
vertė Rusijos laikinąją vy-

pa

ryti vyriausybės su socialde-i kė ir ūkininkų partiją, bet 
mokratais. socialistais revo-, netrukus jos atstovas Miko-
liucionieriais ir liberalais,, 
nes numatė, kad negalės jo
je vaidinti vadovaujančio 
vaidmens. Bet jis sudarė 
koaliciją su kairiaisiais ese-

laičikas, buvęs net ministro 
pirmininko pavaduotoju, 
buvo priverstas pasitraukti 
i užsienį.

Panašiai atsitiko ir Rytų
rais. kurių dauguma buvo Vokietijoje, kurią sovietų
jauni nesubrendę revoliuci
niai inteligentai. Pats Leni
nas savo artimųjų tarpe ty
čiojosi iš jų dėl jų politinio

kariuomenė užėmė 1945 m. 
Ten, okupacinei valdžiai va
dovaujant, buvo sudaryta 
koalicinė vyriausybė iš ko-

nesubrendimo, nepatyrimo munistų, socialdemokratu ir 
ir pasitikėjimo kitais ir va-Į krikščioniu demokratų. Ne- 
dino juos-"politiniais k vai-i trukus krikščionys dėmo- 
liukais“. Tik šiuos "politi-' kratai buvo išsklaidyti, o so-. . .. - . • . • U 1 1 . _ 1 • • _ su-nius kvailiukus“ jis ir tepri-; cialdemokratų partija 
ėmė į valdžią, bet ir juos pa-' jungta su komunistu į "Vie- 
kentė tik tol, kol jie pritarė, ningą socialistų partiją“, 
visiems komunistų darbams.; kurioje socialdemokratai te- 
Tačiau, kai jie pasipriešino j liko tik komunistų pastum- 
komunistų daromai taikai » dėliais.

džia ir savo pirmųjų dienų 
"sąjungininkus“ likviduoti. 
Todėl ir Pietų Vietnamo 
prezidentas pareiškė, kad 
jis nesutiks tokios vyriausy
bės sudaryti, nes tai būtų sa- 
vižudvbės veiksmas.

Todėl ir galima sakyti, 
kad tokios koalici jos tenori 
tik patvs komunistai arba 
tie jau Lenino pašaipiai api
būdintieji "akli nebyliai“, 
apie kuriuos jis dar sako: 
"Jie nieko nemato, nieko 
negirdi, nieko aiškaus nega
li pasakyti. Tai politiniai 
kvailiai. Jie parduos mums 
virvę, ant kurios mes juos 
pakarsime“.

Nuostabu, kad ir tiek pa-

virs
jėgų. Tegu visuomenininkai 
leidžia kalbėti jaunystei, 
gražiem judesiams, per ku
riuos reikšis jaunimo siela“.

Tai šokiu šventei uoliai 
ruošiasi ir Bostono šokėjai, 
kuriems jau 31-sius metus 

Ona Ivaškienė.
Į pirmąsias dvi šokiu 

šventes suplaukė tūkstančiai 
net iš tolimu nuo Chicagos 
vietovių. Reikia manyti, kad 
šiemet, jubiliejiniais metais, 
jų suplauks dar daugiau, ne-

praminė patarlę: "Danylo 
plocho živeši, Litvoju oreši“
—Blogai gyveni, Danyla, 
lietuviais ardamas.

"Kazimieras, lenkų kara
lius, nustatė jotvingiams už 
atsisakymą krikštytis mir-į vadovau i a 
ties bausmę. Retai kuris nu-1 
sileido, tokia buvo jų tauti
nė savigarba. — ir ištisais 
kaimais, ištisom apskritim 
jie tapo nežiūrint amžiaus ar 
lyties išžudyti.

Popiežius tuo tarpu už gu į pirmąsias šventes, 
tuos žygdarbius skirdavo is 
anksto pilną nuodėmių at
leidimą. kaipo didžiausiai 
nusipelniusiems platinant 
katalikybę.

"Galima būtų tų žiaurumų J. 
pripasakoti tiek. jog skai- žės

VYSKUPAI PRIEŠ 

TAUTINES PARAPIJAS

Pr. Naujienose (gegu- 
11 d.) rašo, kad JAV

tytoju kelias dienas miegas negrų kunigų yra 130 ir vie- 
neimtų. . } nas vyskupas. Jų 58 susirin

kąs teroras - genocidas kę nutarę pągrasinti JAV 
buvo sąmoningai ir nuosek- kataliku bažnyčios vadovy- 
liai suplanuotas bei vykdo- bei, kad. jei ji "nepakeis ša
mas prisidengiant religija: vo ligšiolinės politikos ir ne-
jisai nei kiek nesiskiria nuo 
ispanų konkvistorių metodų 
Vidurio bei Pietų Amerikoj. 
Aišku, jog tokio j šviesoj pa
statyti praeities santykius su 
bažnvčia mūsų atsakingi

vyzdžių regėjus ir pergyve- valdžios organai, nedrįso.

atmes visu rasizmo formų, 
tai bažnvčia taps negrams 
nepriimtina, ir nė vienas 
negras neatsivers į kataliky
bę.

Amerikos vyskupai, tos 
rezoliucijos išsigandę, ir St. 
Louis konferencijoje nuta
rę duoti negrams beveik vis
ką, ko jie reikalauja.
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TO NIEKAS NEPBK1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Ar Niujorkas bilda Gražinos?;

i

DŽIUGI NAUJIENA įkuris skirtas tik Lietuvai. Jis 
| ir paroošti buvo daug sun- 

į Lietuvių Enciklopedijos kiau- todėl ir užsitęsė. Bet 
leidėjas Juozas Kapočius už laukimą prenumeratoriai

p.. «Vvrro ---------------- J------------------------- . 1988 2’ ’>irma<Keni$ praneša, kad jau ir užsilikęs g308 gerokai storesnį tomą.
keturių srovių atstovai, po 7 J**™’, T*"! 10 val- Ekskursija laivu da^±

CHICAGO, ILL. 

Nauja Alio vadovybė
f. L B. III-sis seimas

Prieš metus su trupučiu todėl, kad visi šitie stebuk- ! PLB Valdyba skelbia PLB
čia teko rašyti apie "Graži- ladariai birželio 2 d. bus 
ną“, kai ji buvo ruošiama New Yorke ir "Gražiną“ pa- 
Chicagos Opera House see- tieks statiškoj formoj. Ki
nai. Pereitos gegužės 20 ir taip sakant, bus kareivių be

is kiekvienos. Socialdemo- rinks New 'Vorke, darbo- aplink New Yorką. 
kratams atstovauja Algirdas tvarkės projektą:

21 dienomis Jurgio Kama- šautuvų, bus scena be deko-į ^uža,Jskas» Jp°zas. S^ubs-
vidaus muzikinis kūrinys, racijų, bus Gražina be šal..! kas. Jonas Va)a.t.s Myko- 1868 29, ketv„ud,enu

- - - .................. * - -- _ - las Pranevičius, Mikalina!

sis tomas baigiamas laužyti dėsnis ir kadangi kainos 
ir netrukus bus išsiųstas pre- viskam pakilo, tai ir šio pa-

pagal Adomo Mickevičiaus vų, ir Liutauras nežengs į 
poemą, ten buvo pastatytas, užkurtą laužą, žinoma. ši-Į 
Pirmąjj kartą po bene 30- taip truputį prasčiau, bet už- 
ties metų ir pirmąjį kartą iš tat gerokai pigiau, nes ne- 
viso laisvajame pasauly. į bus rūpesčio dėl dekoracijų.

Po premjeros Chicagoje dėl butaforijos, dėl šimto ki- 
"Gražina“ susilaukė daug dalykų. Svarbiausia, bus 
recenzijų savoje ir svetimo- P3116^3 Kamaviciaus 
je spaudoje. Recenzijos bu-', Gražinos“ muzika. Bus so- 
vo perdėm palankios. Jeigu ir kone šimtabalsis
buvo kiek neigiamos kriti- choras.
kos, tai tik dėl perlėtos New Yorkas, kai keturias- 
veiksmo slinkties, dėl karei- dešimt devintaisiais čia at- 
vių nekareiviško žygiavimo, siradome, buvo garsus rau
dei Gražinos nepanašumo į zikiniu skoniu. Lietuviškasis 
Liutaurą, kai pirmojo spėk- New Yorkas, žinoma. Tuo- 
taklio Gražina atrodė tru- met newyorkiečiai su sve- 
putį pertrapi. Bet beveik vi- čiais iš Bostono ir kitų Nau- 
suotiniai buvo sutikta, kad josios Anglijos lietuviškųjų 
tiek solo dainininkai, tiek miestų miestelių pripildyda- 
chorai “

^al. Vainiko padėjimas numeratoriams. Paskutinįjį skutinio jo tomo kaina JAV 
35-jį tomą prenumeratoriai $13.75, o Kanadoj $14.00. 
gavo prieš pusantrų metų ir Mokestį už šį tomą prašo- 
nekantriai laukė 15-jo tomo, ma atsiųsti iki birželio 15 d.

prie Laisvės statulos
„ . , „ . .5 vai. Grįžimas iš ekskursi-

,, -t, tv - - 6 vai. vak. Seimo atstovųBaroniene, Pranas Banionis ir svečių JOS-
ir Vincas Mankus.

Tarybos valdybą sudaro 
šie asmenys: pirm. A. Pu
žauskas, vicepirm. J. Sko- 
rubskas, kun. A. Stasys, R. 
Staniūnas ir J. Pakalka, sek. 
V. Mankus, vykd. sekr. P. 
Kilius, ižd. A. Valionis, sek. 
J. Švitra.

ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

BILIETAI

I
1968 rugp. 30, penktadieni* Studijinė* Seimo komisijo*

9 vai. Seimo atstovų 
svečių registracija.

ii ! PLB Valdyba. Bendruo- 
! menės vadovybių Chicagos

10 vai. Seimo šeimininko 
žodis — JAV LB New Yor
ko Apyg. pirm. A. Vakselis. 
Atidarymas — PLB Valdy
bos pirm. J. Bačiūnas. In- 
vokacija — Seimo komiteto 
garbės pirm. prel. J. Balkū
nas. Mirusiųjų pagerbimas.
Prezidiumo ir sekretoriato 

Liepos 7 d. Chicagoje bus sudarymas. Sveikinimai. Re- 
JAV ir Kanados lietuvių guliamino priėmimas. Dar
ni tautinių šokių šventė. Bi- botvarkės priėmimas. Kont- 
lietai jau parduodami. Jų- rolės komisijos rinkimas.

. . , - ................ kainos — 7,6,5,4.3 ir 2 dole- Mandatų, nominacijų ir nu-
(įr ypatingai cho- Vo. berods, Camegie Hali) nai. Chicagoje gyvenantieji tarimų komisijų sudarymas. 

------ *----- i._ -------’1 jų gali gauti Marginiuose, o
iš kitur at vykstantieji gali 
užsisakyti paštu, kartu siun
čiant čekį ar pašto orderį su 
savo adresuotu voku ir paš
to ženklu šiuo adresu:

rai!> savo vaidmenį atliko rūmus, žinau, kad pernai 
pasigėrėtinai. . pavasarį į Chicagą tik retas

Turėjome iš Vokietijos iš New YQrko jr Bostono te- 
atsivežę porą puikių an- atklydo, nes tūkstantis my- 
samblių. Laikas ir prabanga Hų \r šiais laikais dar šį 
juos suėdė. Jei dar visai ne- reiškia. O dabar — ”Gra- 
pribaigė. tai jų padėtis šiuo žiną“ pati ten pas juos.. Tai 
metu labai jau liūdna. Ne- iš anksto jau baisiai įdomu, 
žinau, kokiu stebuklu išau- kokie gi bus publikos skai- 
go Chicagos Lietuvių Ope- čiai 1968-siais? Baisiai įdo- 
ros choras. Bet jis yra, ir mu» kaip chicagiečių bandy
tai ne betkoks. Yra choras. mas su lietuviška kultūra 
kurio mums pavydi ne tik pasimeilinti broliams už.’ 
kitos Chicagos etninės gru- tūkstančio mylių pavyks? 
pės, bet kinio pavydi ir tik- Nes tik nuo to daug pareis 
rieji amerikiečiai. Tas cho- ateities panašus kultūrinis 
ras, vėl kažkokiu stebuklu, bendradarbiavimas... 
dar ne tik nesilpnėja, bet,

Lithuanian Folk Dance 
F e* t i vai,
2511 We«t 69 Street, 
Chicago, I1L 60629.

KAPŲ PUOŠIMO DIENOS 

ŠIMTMETIS

Prieš 100 metų. tai yra 
1868 m. gegužės 30 d. pirmą

11 ”30 vai. PLB Valdybos 
ir PLB Kultūros Tary bos 
pranešimai bei diskusijos.

1:30 vai. Pietų pertrauka.
3 vai. Kraštų liet. bend

ruomenių pranešimai ir dis
kusijos.

6 vai. Pranešimas "Lais
vinimo kova ir politinės per- 

| spektyvos“ — Vliko pirm. 
i dr. J. K. Valiūnas.

8 vai. Literatūros vakaras, 
šokiai.

1968 rugp. 31, šeštadienis
9 vai. Diskusijos dėl pra

greičiau, tvirtėja. Kiekiu ir 
kokybe. Jame yra daug bal
sų, kurie gali tikti solo par
tijoms. Juos. tai vieną, tai 
kitą, dirigentas neretai ir 
panaudoja.

Keletą solistų jau turėjo
me keturiasdešimt devintai-j 
siais. 0 dabar turime kelio-

Alfonsas Nakas

LAWRENCE, MASS.

Metinė* pamaldos ir 

gegužinė

kaitą buvo oficialiai mini-! nešimų 
ma Kapų puošimo diena' 10:30 vai. Pranešimas 
Washingtone žuvusiems ka-' "Okupuotos Lietuvos padė
liams pagerbti. ! tis ir išeivija" — Vatikano

Žuvusiųjų karių kapų’ Lietuvos Pasiuntinybės sekr. 
puošimas prasidėjo dar civi- SL Lozoraitis jr. 
liniam karui nepasibaigus,! 12 vai. Seimo narių kelia- 
kada Vicksburgo ir Colum-'mieji klausimai ir diskusi- 

j buso (abu Mississippi vals- jos.
i tijoje) ir Charlestono (esan- 1:30 vai. Pietų pertrauka.

Lietuvių tautinė katalikų 
liką. Ne šiaip sau kokių, tar- parapija kasmet iškilmingai 
pusavy pasidainavimui, bet švenčia Kapų puošimo die- 
turime ir tokių, apie kuriuos n^’. P1’0^3 gedulingos pa
su nuostaba rašo Chicagos ma^p8 hus ketvirtadieni, 
didžiosios spaudos muzikos gegu?®8 30 d. 11 vai. ryto 
kritikai. Tik prisiminkime J autinėse kapinėse pne; menes vadu tapo gen. John! 
pagrindinių "Gražinos“ ro- North L°we11 kelio Methue- Logan. jis 1868 m. gegužes 
lių žvaigždes: Danutė Stan-> Jas laikys kun. Julius 
kaitytė, Lilija šukytė, Daiva Gaspariūnas. Per pamaldas 
Mongirdaitė. Stasys Baras, g1^08 Sv. Manjos choras,
Arnoldas Vokietaitis, Algir- kūnam vadovauja parapijos 
das Brazis. Jonas Vaznelis,, vargonininkė Joanne Kėny.
Algimantas Grigas, Stefan! Po pamaldų bus gegužinė 
Wicik. Paskutinysis, tiesa, gu menine programa, dainos 
lenkų tautybės, bet jis, tur- ir šokiai. Jai vadovaus VIa

pasitarimu pritarta, sudarė 
tris studijines PLB III-jo 
Seimo komisijas:

Reguliamino komisija: V.

Kamantas, Arv. Barzdukas, 
V. Majauskas. Jos uždavi
nys — parengti ir seimui pa
teikti PLB IlI-io Seimo re
guliamino projektą.

Nominacijų komi* i ja: J.
A. Anysas, J. Kapočius, V. 
Kasniūnas, P. Kisielius, P. 
Lukoševičius. Jos uždavinys 
—seimui pasiūlyti naujos 
PLB Valdybos kandidatus.

Nutarimų komisija: A.

Butkus, J. Gailiušytė, V. Ka
mantas, J. Kardelis. K. Keb
lys. Jos uždavinys—iš anks
to surinkti medžiagą seimo 
nutarimams, kurie turės lies
ti programinius jo pasisaky
mus, bendruomeninę veik
lą ir šios veiklos organizaci
nius būdus bei priemones.

Visos komisijos paprašy
tos savo darbui susitvarkyti 
pačios. PLB Valdyba taip 
pat prašo komisijų darbu 
domėtis ir visus PLB III-jo 
Seimo atstovus, kraštų bend
ruomenes bei paskirus as
menis ir joms siųsti savo pa
siūlymus.

PLB inf.

Jeiįfu jūs iš anksto apmokėtu muitu siunčiate

SIUNTINIUS į LIETUVĄ
ir kita* USSR dali*
Jums gali kilti kai kurie

KLAUSIMAI:
1. Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.?
2. Kodėl ji pritraukė tūkstančius klientų visose Jungtinėse 

Valstybėse?
3. Kuo Globė Parcel Servise, Ine., pasižymi,, patarnaudama 

savo klientams?
Jūsų informacijai tokie
ATSAKYMAI :

1. Globė Parcel Service, lac„ — tai firma, oficialiai autori
zuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto apmokėtus dovanų 
siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius trisdešimt aštuonerius metus Glebe 
Parcel Service, Ine., suteikė puikiausią ir labiausiai patiki
mą patarnavimą savo klientams, todėl klientų skaičius 
auga kas metai.

3. a. Glebe Parcel Service, Iac« gautus klientų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų laike.

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvieno 
siuntinio sudėtį bei leidimą siuntiny esamiem daiktam.

c. Glebe Parcel Service. Ine., apdraudžia nuo bet kokios 
rūšies rizikos kiekvieną siuntinį jo pilnoje vertėje.

d. Globė Parcel Service. Ine., parūpina kiekvienam siunti
niui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE, 1NC\ autorizuota prttmU 
dovnanų užsakymas sovietų gamybos daiktams, pvz., 
automobiliai, šaldytuvai, televizijos priimtuvai, drabužiai, 
avalynė, maistas ir t.t.

Jeigu jūs nesinaudojote mūsų patarnavimu, — įsitikinkite 
patvs. Aplankykite arba susisiekite su bet kuriuo mūsų 
skyrium svarbesniuose JAV-bių miestuose (kurie, jūsų pa
togumui. turi didelį prekių pasirinkimą), ir jūs turėsite daug 
naudos iš mūsų patyrimo. _

GLOBĖ PARCEL SERVICE, he.
716 Walnut Street 

Philadelphia, P*. 19106
Telephone: 215-WA 5-3455

PWP ADF.TzPHlA. Pa. 19123 
632 W. Girard Avenue 
WA’nut 5-8878

i MILWAUKEE, Wis. 53215
3036 S. 13 Street 
414—EV 3-1485

čio So. Carolinos valstijoje) 3 vai. Jaunimo motorka-
moterys puošė (šiauriečių ir sutikimas, paradas ir iš- 
pietiečių) kanų kapus. O kilmės, sporto varžybos li
kai karui pasibaigus kanuo- mankštos

5 vai. Kontrolės komisijos 
pranešimas. Mandatų ir no- 

. minacijų komisijų praneši-
jis 1868 m. gegužės 

5 d. išleido pagarsėjusį įsa
kymą:

"Kiekvienas Didžiosios rinkimas. Seimo nutarimų 
kariuomenės dalinys privalo svarstymas ir priėmimas 
atlikti tinkamas apeigas iri g vaL Seimo banketas ir

MENIN1KŲ IŠVYKA 

I PIETŲ AMERIKA

Kraštų liet. bendruome
nės nelygios, taip pat nely-

R4T/PMOPE. Md. 21224 
3206 Eastern Avenue 
DI 2^374
ŠoTbOSTON. Mass. 02127 
390 We«t Broadway 
A N 8-8764

MINNEAPOUS, Minn.55414 
217 E Hennepin Avė.
FE 2-4908
NEW BRITAIN. Conn. 06052 
97 Shuttle Meadow Avenue 
224-0829

CHTPAGO. ILL. 60632
4102 Archer Avenue 
FR 6-6399

būt, su mumis jau visam pa
siliks, nes kelis kartus gau
sesni skaičiumi lenkai Chi-

dislava ir Stasys Kundrotai

Bus skanių valgių, kuriuos 
pagamins Marijaeagoje nieko panašaus i mū- 

Slistd darbo neduoda. Tai.l
sakau, tik tuos čia išvardi-' akučiams ir suaugusiems.
iau kurie "Gražinoie“ dai- reik?lą tvarkys parapijos 

pirmininkas Leopoldas Pies- 
liak*.

Visi prašomi tą dieną skir-

navo. Jie dar ne visi, ypač
ne viso*.

Pagaliau, turim Aleksand-r» Kučiūnų. Dirigentą, kuris “ ■*» nmšiamoms iškil-

yra įvertintas savų ir sveti
mųjų, kuris Chicagoje sudi- 
rigavo tuziną operų, nors 
paskutinius porą metų ten 
ir nebegyvendamas, o profe
soriaudamas tolimame Wa- 
shingtone, Seattle mieste. 
Ir turime tokius entuzias
tingus, kvalifikuotus chorų 
vadovus, kaip Alice Ste- 
phens, Alfonsas Gečas ir 
Faustas Strolia.

mems.

Kleb. J. Gasperiūnas, A.B. 
ir

Parapiųo* Komitetą*

papuošti gėlėmis savo miru
sių draugų kapus... Kad pra
eities dideli nuostoliai būsi
moms kartoms neliudytų, 
kad mes kaip. tauta pamiršo
me laisvos ir nepadalintos 
respublikos kainą“.

Gegužės 30 d. buvo pa
rinkta tam tikslui, nes tuo 
metu daugiausia gėlių, ir 
pirmą kartą Washingtone į 
Arlingtono kapines plaukė 
gėlių vežimai iš Botanikos 
sodo, prezidento šiltadaržio 
ir privatinių gėlių krautuvių. 
Garbės tribūnoj buvo kan
didatas į prezidentus gen

Į mai. Naujos PLB Valdybos! gios ir jų veiklos sąlygos.
Tad seniai keliama mintis, 
kad pajėgiosios padėtų ma
žiau turinčioms. Ji taip pat 
svarstoma ir IV-jo Pietų A- 
merikos lietuvių kongreso' 
metu Argentinoje, kur da
lyvavo PLB Valdybos ir 
JAV LB Valdybos atstovai. 
Buvo pageidauta, kad Šiau-

pasilinksminimas.

1968 rūgs. 1, sekmadienis

10 vai. Iškilmingos Seimo 
pamaldos šv. Patriko kated
roje.

CHICAGO. ILL. 60622 
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788
CLEVELAND, Ohio, 44119 
787 East 185th St.
486-1836

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 — First Avė.
OR 4-3930
OMAHA, Nebr. 68107 
5524 So. 32nd Street 
731-8577
FARMA, Ohio 44134 
5432 SUte Rd.
749-3033

AUSTRALIJA 

Paskirta* Vliko atstove*

1:30 vai. Pranešimas Iš-, r^s Amerikos menininkai

Krašto Valdybos pirm. A. kra?tus>
Rinkūnas. ;

o o • M mmtl ryžtamasi Įgy-
3 jai. Lkilmmgas Seimo vendinti šiais sukaktuviniais

posėdis: Atidarymas —Sei- metaįs> Atsiliepdami į kai
mo prezidiumo pirmininkas. kurjų pįetų Amerikos kraš- 
Paskaito: Valstybingumas w iniciat„^ plB Valdyba

. _ . tautišku mas dr. K. pakvietė keturis mūsų meni-
Ulysses S. Granų iškilmingą Į Keblys kiiltunmnkų ir kui- ^inkus _ Wlliat A Stempu. 
kalbą pasakė tada kongreso turas darbuotojų pagerbi- i ži k D. Lapinską, 
narys, vėliau išrinktos prezi- mas. 1968 sukaktuvinių me- akt L Barauską ir pianistą 
dentu gen, James A. Gar- tų premijų Įteikimas, Seimo j A Kuprevjčh), kurie sutiko 
fteld. Į nutonmų skaitymas Naujos vykti, Venecuela, Kolumbi-

Pradžioje buvo puošiami i ? Valdybos pristatymas, I Braziliją, Urugvajų ir 
! tik civilinio karo kapsi, o J?? atstovo žodis. Benedik-, ntin atlikti koncertu 
' cija. Seimo uždarymas. - -

Detrrit. Mich. 48210 
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560
Ei IZABETH. N.J. 07206 
943 Elizabeth Avenue 
201-354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212 
11415 Jos-Campau Avenue
365 6350
KANSAS CITY, Kan.66102
18 S. Bethany
AT 1-1757_________________

LOS ANGELES. Cal. 90026 
2841 Sunset Blvd. 
213-382-1568
VINELAND, N.J. 08360 
Pari^h-Hall 
West Landis Avė. 
609-691-8423
MIAMI. Fla. 33137 
2755 Biscayne Blvd.
FR 9-8712

PITTSBURGH, Pa. >5222 
346 Third Avenue 
GRant 1-3712
ROCHESTER. N.Y. 14621 
683 Hudson Avenue 
BA 5-5923

SAN FRANCISCO, Cal.94122 
1236—9th Avenue 
u J 4-7981
SEATTLE, Wash. 98103 
1512 N. 39th St.
ME S-1853
SOUTH RIVER, NJ. 08882 
168 Whitehead Avė. 
201-257-2113
SPR1NGFIELD, Mass.01103 
U40 Main Street 
736-9636 
RE 4-8354
TRENTON. N J. 086H 
730 Liberty Street 
LY 9-9163

JWORCESTER, Mass. 
I 82 Harrison Street 
617-798-8347

01604

Kam visa tai čia primenu, ___ ______ _____
skaitytojas jau žino. Taip,Įnunga (Adelaidėje).

Vyriausias Lietuvos Iš-' vėliau ir visi karių kapai, 
laisvinimo Komitetas savo šiandien ta diena yra šven- 
atstovu Australijoj paskyrė čiama beveik visoj Ameri- paroda skaidrėse, 
inž. Juozą Lapšį, gyv. Gle- koj, visi puošia savo artimų-i 7 vai. Didvsis Seimo kon- 
---------- z a j-i.;jr.'-t kapUS | certas IJncolno Centre.

... i programų. Tariamasi dėl 
4:30 vai. Meno kūrinių ]aįR0 Įr kitų sąlygų su minė

tu kraštų liet. bendruomenė
mis.

I PLB inf.

CENTRINĖ IŠTAIGA 
220 Park Are. Sootli (cemer 18th Street) 

NewY«rk,N. Y 10003 
Tel. 212—9624410
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Lietuvoje mažėja žmonių 
prieauglis

Statistikos valdyba Vii- Neturime duomenų, kaip 
niuje pranešė jau apskaičia- buvo 1966 metais. Bet 1965, 
vusi, kad šių metų sausio 1 sprendžiant iš tos pačios i- 
d. Lietuvoje (okupacinės; staigos paskelbtų duomenų, 
valdžios apibrėžtoj teritori- tas didėjimas buvo 50'.
joj) buvo 3 mil. 64 tūkstan
čiai gyventojų. Apie 47'. 
gy vena miestuose. Vilniuje 
jau 392.000 gyventojų. Kau
ne jau beveik 300,000.

Natūralus gyventojų prie
auglis 1967 metais Lietuvo
je buvęs 29,000. Tai tik tik 
kiek daugiau kaip 9 iš 1000. 
Nepriklausomybės metais 
metinis natūralinis prieaug
lis vidutiniškai buvo 12 iš 
tūkstančio. 1965 metais — 
tos pačios sovietinės statis
tikos valdvbos duomenimis

greitesnis: vidutiniškai po 
45 kasdien.

Nėra abejonės, kad visas 
tas nenatūralinis gyventojų 
prieauglis Lietuvoj yra iš
imtinai kolonistų prieauglis. 
Lietuvą msinančio elemento 
plėtimas. Nes i Lietuvą da
bar atsikraustyti ir Įsikurti 
neturi progos niekas kitas, 
kaip rasai ar tolygaus mask- 
vinio modelio ’ internacio
nalistai”. kulių vien buvi
mas Lietuvoje jau savaime 
tirština rasišką spalvą tau-

Studentu ir darbininkų demonstracija prie Respublikos 
paminklo. Studentų demonstracijos Prancūzijoje jau pa
lietė kelioliką universitetų, ir de Gaulle vyriausybė pasi
ryžo prieš jas imtis griežtų priemonių.

Jono Vilkaičio pagerbimas
NEVV YORKO L.D.D. 

SUSIRINKIMAS

riems jų dėl savo tautos ge 
rovės siekimo teko nuo cari
nės valdžios nukentėti — 
būti kalinamiems ar net Si
biran sunkiesiems darbams80-tasi* gimtadieni*

Susirinkimui aptarus ir Atremtiems. Bet tos baus- 
kitus organizacinius reika- m5s neatgrasina nuo kovos 

e\v Yorko Lietuvių Dar- lūs, pirmininkaujanti Bronėj dėl sav° žmonių gerovės, 
bininkų Draugijos narių ei- Spūdienė paskelbė, kad šios1, Jonas Vilkaitis LDD pū
linis susirinkimas Įvyko ge- dienos LDD posėdis nesąs; linkėjo geros kloties, nenu 
gūžės 12 d.. Buvo svarstyti eilinis: vienas iš LDD garbės! leisti rankų, veikti dėl žmo-

N\

pranešimai: pirmininkės B. 
Spūdienės, valdybos narių, 
LDD atstovu BALFe ir AL- 
Te.

Ir šiais metais socialde-

nanų. daug visuomenei nu
sipelnęs. susilaukė 80 metų 
amžiaus. Tai žurnalistas Jo
nas Vilkaitis. Susirinkusieji 
tuoj pat sutartinai sudaina-

mokratams nepavyko A LT e' vo "Ilgiausių metų!“ 
pravesti nutarimus, kad Lie- Sveikino ir Įvertino Jono 
tuvos nepriklausomybės pa-l Vilkaičio nuveiktus darbus 
skelbimo 50 metų sukakties! šie LDD nariai: pirm. Br. 
minėjimo pelnas būtų ati-i Spūdienė. adv. St. Briedis,

natūralusis prieauglis bu-: tiniame Lietuvos paveiksle, 
vęs apie 10.3 iš tūkstančio.! (.Elta)
Taigi tas prieaugils per dve-
JUS
11'

metus sumažėjo apie

Visoj sovietinėj imperijoj)

Mirė prof.

Dotnuvoje
J. Tonkūnas

gegužės 6 d.
natūralusis gyventoj prie- ?jre P^t Juozas Tonkūnas, 
auglis kiek didesnis kaip "* "V amžiaus. \ ehoms bu- 
Lietuvoj. 1965 jis buvo 11.1 v° vlena,s lomiųjų agrono- 
iš tūkstančio. Bet ir ten tas mų- P'ofe°Pavo Dotnuvos
prieauglis mažėja. 1956 ir 
1957 buvo 17.6 iš tūkstan-i 
čio. Po to per devynerius! 
metus krito iki 11.1, tai yra, į 

37-niaissumažėjo beveik 
nuošimčiais.

Tiesioginė prieauglio ma 
žėjimo priežastis — ryšku 
gimimų mažėjimas.

Yra susirūpinimo balsų 
dėl gimimų mažėjimo ir Lie
tuvoje. Propagandistai sku
ba guostis, kad tas reiškinys 
esąs ūkinės gerovės kilimo 
pasekmė... Kiti tą reiškinį 
aiškina nenatūraliai pasku
bintu gyventojų sutelkimu 
miestuose. Apie ketvirtada
lis Lietuvos gyventojų — o 
jaunesnių net apie pusė — 
dabar yra
minimaliausių sąlygų seimai 
normaliai gyventi.

Šalia natūraliojo gyven
tojų prieauglio, Lietuvoj jau Dar viena 
kuris metas yra ir kitas 
nenatūralusis prieauglis.

Pavyzdžiui. 1967 metais,

„Liepsnoja Amerikos miestai“

duotas ALTo centro valdy-: muzikos mok. L. Šadeikienė, 
bai. Jis buvo padalintas i- M. Akelienė, O. Blažienė.) 
tris dalis: vienas trečdalis! A. Brodil, J. Brodil, Burloff. 
paliktas Nevv Yorko ALTo! V. Kalvelis, U. Križinaus-| 
kasoje ir kiti du trečdaliai; kienė, P. Mačys, J. Rimavi- 
padalinti pusiau tarp ALTo čius, sekr. A. šateika. F. 
centro valdybos ir Jungtinio■ Spūdis, Natalija Stilsoniene 
Finansų Komiteto, prieš so-; H’ kiti.
cialdemokratu balsus. Į E. Mikužiūtė atsiuntė svei- 

Pasidžiaugta ir prisimin-f tinimo telegramą. Pagerbi- 
ta. kad LDD savo narių tar-! me ji negalėjo dalyvauti, 
pc turėjo tokia* žymia* as- bux o išvykusi j kitą v als-
menybe*. kaip Lietuvo* Ne- ^ijų tarnybos reikalais, 
priklausomybė* Aktą ne tik šia P10ša buvo pnsimin- v
na«iraiiu*i ir ii ta. kad pO pOlOS Savaičių SU-pasirasiusj. oet ir j; sureaa- i i dejos draugą
<ravu«i Stpnon* Kairi Vv. Šliauks 80 metu amžiaus! ‘gavus; Steponą nairj, v y- ‘ , . ! na Vilkaiti n

taip pat visuomenininkas, 1-1

nių gerovės. Jis pats nesi
jaučia esąs sulaukęs 80 me
tų ir pasiryžęs ir toliau eiti 
pramintu keliu.

Susirinkimui pasibaigus, 
I buvo vaišės.. Br. Spūdienė 

ir M. Bručienė Įnešė tortą su 
degančiomis žvakutėmis. B. 

i Spūdienė paaiškino, kad jos 
i ant torto sustatė 18 žvaku

čių ir kad jos norinčios Jo 
ną Vilkaiti matyti 18, o ne 
80 metų amžiaus. Ir tikrai, 
mūsų aštuoniolikinis vienu 
atsikvėpimu užpūtė visas 18 
žvakučių.

Linkiu dar ilgų ilgų lai
mingų metų!

J. Gaidys

SVEIKINIMAS

Didžiai gerbiamą mūsų i- 
žurnalistą Jo- 

. _ __ nuoširdžiai svei-
_ . . .. . . .* . « .tauto Didžiojo Universiteto taiP.Pat. ysu.omem^in^as-R■ kiname sulaukusi garbingo
Jei laikraščių skaitytojai Šiuo atveju prezidento he-Į Kaune profe*orių, vieną ii vairlu Hetuvių sambūrių na-lg0 metu a ži u/

Lietuvoje būtų naivūs leng- likopteris jau tik malūns-1 vLIKo Įsteigėjų, buvusį ‘Ys Vincas Kalvelis ir kati
vatikiai. tai daugybė lietu- sparnis, nebe "vyriausybinis Į Steigiamojo Seimo ir kitų Jau paminėjusi 60 metu su- Mes, LDD nariai, didžiuo- 

kaktį uoli LDD narė Burloff. i Jamės, turėdami Jus savo 
■ eilėse, ir giliai Įvertiname 

Jono Vilkaičio žodis į Jūsll visuomeninę veiklą, 
nešant žmonėms pažangos 

. minti, humaniškumą, laisvės
. ..... . svelklnu.sle,m.5 idėja.-visa tai. ką šiandien
ir linkėjusiems, pasisakė. ske,įia šviesiausi£j žmoni. 
kad nustebintas visų nuo- jo= m.otaj tauriausios asme. 

pasisakymais ir

Mes gėrimės Jūsų našiais 
darbais, nepalaužiama ener
gija ir tvirtomis pastango
mis kovoti dėl Lietuvos iš
laisvinimo ir socialinio tei
singumo.

Šia proga nuoširdžiai lin
kime geros sveikatos, sma-

viu Amerikoje šiomis dieno- lėktuvas“, bet vistiek jis bu- į seimų atstovą; žymų social- 
mis turėtu gauti telegramų — priverstas nutūpti! To- j demokratijos mintie* ugdy- 

kiu būdu skaitytojams lei- toja jr kartu Lietuvos social- 
džiama spėlioti, ar tai riau
šininkų priešlėktuvinė arti-

gauti telegramų 
iš Lietuvos nuo giminių bei 
pažįstamų, klausinėjančių 
"atsiliepkit, ar dar gyvi?“..
Taip turėtų būti, jei skaity
tojai priimtų kaip "tikrą pi- ver*ė prezidentą nutūpti

demokratijos veikėją, buvu

žemės ūkio akademijoj, ku
ri laiką buvo jos rektorius, 
nuo 1934 iki 1939 m. kovo 
mėn. galo buvo švietimo mi
nisteris. 1941 m. komunistai 
ji išvežė i Sibirą, iš kur gri
žo tik 1955 m.

Kaip didelis žemės ūkio 
specialistas gavo darbą savo 
srityje.

Velionio nuopelnai Lietu
vos žemės ūkiui yra labai 
dideli. Jis yra parašęs daug 
veikalų Įvairiais žemės ūkio 
klausimais, buvo ypač dide
lis pievininkystės žinovas.

Komunistų spauda pagar
biai atsiliepė prof. J. Tonkū
nui milas, aprašė kur. kada 
ir ka dirbo, bet nė žodžio ne

nigą“ rašytojo Algimanto 
Čekuolio Literatūroj ir Me
ne (16-17 nr.) nupieštą A- 
merikos paveikslą.

Prisižiūrėjęs Į Ameriką iš 
Kubos per Fidelio Castro a- 
kinius, Čekuolis pasakoja:

"Jau mėnesi liepsnoja 
Jungtiniu Amerikos Valsti
jų miestai“. •

"Riaušės apėmė jau 125 
stambiausius šalies miestus, 
ir vien per pastarąsias sep
tynias dienas“

"Čikaga. Iki pamatų su-

sį politinį katorgininką Kip-
lerija, ar jų naikintuvai pri- ra sielinį. Abu juodu para-

Niujorltas. Manhetene 
sudaužytos visos vitrinos. 
Brukline 71 gaisras“.

Jonas Vilkaitis, 
mas visiems

se savo atsiminimus, — tuo 
būdu praturtino tais savo Į širdžiais

i darbais lietuvių literatūrą ir į nesąs Įpratęs apie save kal- 
! Įgalino geriau pažinti mūsų bėti, tad ir šia proga nieko

Lietuvoj retas kas žino. i taures praeiti. Juodviem mi- 
kas tas "Manhatenas“. Tur-1 rus. nors LDD neteko labai 
būt. neaišku tai ir pačiam garbingų ir veiklių narių, 
Čekuoliui, jeigu patikėjo, bet draugijos darbas ir to- ‘
Kubos gandonešių 
nuotu žodžiu“ apie

spar-iljau atsidėjus tęsiamas, ir 
visų jo vis naujų narių susilaukiame

vitrinų sudaužymą. Gal pa-Į vieton mirusiųjų.
mane_- kad tai kokia univer-. Tame pat LDD narių po- 
salinė parduotuvė. Bet tie, į sėdyje buvo priimti penki 
kas žmo, kas tai yra Man-, naujj nariai: Stukas su žmo- 
hattanas. arba turėjo pama-; na yj Katiliūtė, E. Mikužy-
nyti, kad jo centre sprogo

. , . . . užsiminė, kad jis 14 metu
naujakuriai . be fcentėjo Sibiro vergų stovvk- 

ioje.

griauta ir sudeginta 16 kvar-j vandenilinė bomba arba 
talų. Sužalotas ir priverstas! —tik nusišypsojo dėl tokio 
nutūpti vyriausybinis lėktų-) Čekuolio pasakojimo.

Ir ”71 gaisras Brooklyne“ 
skamba garsiau, kai nepa

širdies operacija

Vilniaus klinikinėj ligoni 
nėj balandžio mėnesi buvo 
padalyta dar viena sutriku-

stebima. kad tai miestas, 
kuriame gyventojų tiek pat. 
kaip visoj Lietuvoj, ir kad 
70 gaisrų per savaitę čia ne 

! toks jau nuostabus Įvykis.

kai natūralaus prieauglio bu-; šio širdies vožtuvo dirbtiniu 
vę 29.000, iš viso gyventojų pakeitimo operacija ir buvo 
skaičius padidėjo 38 tųks- rengiamasi trečiai.

Antroji operacija buvo
padalyta 30 metų amžiaus 
motei iai. Balandžio 20 d. ži 
niomis, operacija pasiseku
si, ir ligonės savijauta tada

tančiais. Vienuoliko tūks
tančių prieauglio susidarė 
ne iš gimimų-mirimų, o iš iš
vyk imų-atvykimų skirtumo.
T avienuolika tūkstančių tai
ne naujagimiai, o iš Rusijos; buvusi gera. 
atvykę nauji kolonistai. Jų Gera savijauta buvusi ir 
1967 metais Lietuvon atvy- anksčiau operuotos t okiškie- 
ko daugiau, negu vienuolika! tės Grigalavičienės (kurio 
tūkstančių, nes 11,000 yra, amžius ankstesnėje žinioje 
tik gyventojų "mainų pel- paminėtas klaidingai. Ture 
nas“, o ne apyvarta. Tikras jo būti "beveik 40“, .» ne "a- 
tais metais atvykusių kolo-' pie 60“).

vas .
Pastebėtina, kad Lietuvo

je, kaip ir apskritai Europo
je. "kvartalas“ tai ne ameri
kietiškas keleto namų blo
kas, o ištisa, miesto dalis, 
kaip. pavyzdžiui, Paryžiaus
Lotynų kvartalas. Tad. kai! "Kanzas-sitis. Minios neg- 
"iki pamatų sugriauta ir su-; rti sąmoningai neklausė 
deginta 16 kvartalų“, tai — draudimo išeiti temstant Į 
patikėjus — turi kilti klausi- gatves, vyko snaiperių dvi- 
mas, kas gi beliko iš Chica-) kovos. Sušaudyti penki jau- 
gos... ! ni negrai, policijos viršinin-

Panašus Įspūdis, kaip iš' ka? Nkelis reikalauja” siųs- 
"bloko“ pavadinimo "kvar-j ti daugiau šovinių“. Su- 
talu”, gali susidaryti ir mies-l griauta policijos nuovada, 
to policijos helikopteri pa- kdo 80 gaisra“, 
vadinus "vyriausybiniu lėk- Būdamas rašytojas, če- 
tuvu“... " ' kuolis ir publicistikoj nau-

Toliau dar gražiau: j dojasi Įspūd i ogesniais žo-
"Vašingtonas. Liepsnos iri džiais. Jo žodyne vietoj ’nu- 

dumai apėmė tris dviejų1 šauti“ atsiranda ’sušaudy- 
kvadratiniu kilometru rajo-i ti“, nors gal ir žino skirtumą 
nūs. 600 gaisru. Prezidentas1 tarp sutemus vykstančiame

tė ir A. Kacanauskas.
Susirinkiman atsilankė ką 

tik iš ligoninės išėjusi narė 
A. Brodil. Ligoninėje jai bu
vo padaryta operacija. Ji 
padėkojo, kad jos ligos me
tu LDD nariai jos nepamir
šo. ją aplankė ir apdovano
jo gėlėmis.

Buvo prisimintos ir pa
gerbtos motinos ir nutarta 
parašyti pasveikinimą adv. 
St. Briedžio motinai. Ji yra 
vienintelė gyva motina iš 
LDD vyresniųjų narių tarpo.

Antrąją operaciją atliko 
irgi prof. A. Marcinkevičius,

nistų skaičius būtų prie 11 j 
tūkstančių pridėjus dar ir'
visus tuos., kurie atvyko vie-1' padedama* gydytojų G Ka
tėj kiekvieno lietuvio, ku-1 voliūno. G. Uždavinio, Y. 
ris tais metais išvyko ar bu- Sirvydžio ir Keliolikos kitų

pagalbininkų
Trečioji operacija

vo išvykdintas is Lietuvos i 
"broliškas respublikas“. Tas 
skaičius tačiau neminimas, i rengiamasi daryti inžinieriui 
Tad aišku tik tiek. kad, ne-' iš Panevėžio. Apie ją piane- 
paisant kiek lietuvių ar kitų Šimų dai m pasirodė.
1967 metais iš Lietuvos bu- (Ėj
vo iškeldinta ar kaip nor* 
savanoriškai būtų išvykę, į 
jų vietą atvyko ne tik uek 
pat, bet ir vidutiniškai po 3o 
daugiau. Tokiu greičiu pel
nai Lietuvoje didėjo kolona 
tų skaičių*

buvo

i Bus galima skristi Lietuvon

lt per Varšuvą

Nuo geguže* 12 d. Į V ūmų 
iš užsienių lėktuvu bus gali-' 
mn nuskrist s ir o*» S’oSnvąi

nepasakysiąs apie savo pra- 
eiti. Jis priminė, kad jo 
bendaraminčiai išgyveno ir 
gyvena nepaprastai Įdomų 
laiko tarpą, kupiną Įvairių 
pasaulinės reikšmės Įvykių 
tiek visuomeniniame, tiek ir
valstybiniame gyvenime ir gios nuotaikos ii- viso to, kas 

j technikos mokslo srityje, reikalinga Jūsų našiam dar- 
Į kuris dideliais išradimais bui.
žmogui teikia daug patogu-į LDD 7 k ¥a,dyba; 
mu. 1 3

Br. Spuci lene, A. Šateika, 

St. Briedis.
Išgyventa du pasaulinio; 

masto karai, dvi Rusijos ir 
viena Vokietijos revoliuci
jos, Lietuvos valstybės prisi
kėlimas ir jos laikinis lais
vės netekimas. Per tuos savo 
Lietuvos nepriklausomybės 
metus, Lietuvos gyvenimas!
dideliais šuoliais pasistūmė-1 Jr Lietuvių Enciklopediją 
jo pirmyn visose srityse. Juozas Kapočius
Dar daug kas prisimena Lie-! įleido dar nevieną dideli 
tuvos balanos amžių, tai vra leidinį. Is jų paminėtini Vin-

KIMBA Į KITUS 

DIDELIUS DARBUS

nieko bendra su tuo metu ki
tur kilusiomis riaušėmis, ir 
kad jis buvo užkurtas trylik- 
mečio berniuko, kuris pats 
nemoka paaiškinti, kodėl 
jis tai padarė. Iš Kubos ste-

tuos laikus, kada balanomis, 
lajaus ar vaško žvakėmis 
buvo apšviečiami vakarai, 
ar kai toje srityje atsirado 
didelis palengvėjimas, kai 
šviesai pradėta vartoti žiba
linės lempos. O štai dabar 
JAV ir dalinai kitur iš kuro 
jau net medis dingo, Įsiga
lėjo anglis, o yra miestų, 
kur kurui net anglis už
drausta vartoti, kad dūmai 
neterštų oro. Vieton angliesbedamas, čekuolis. žinoma, 

nepastebėjo, kad ir streikai! vartojamos dujos ir elektra. 
Amerikoj tai ne kokie poli-Į Jau gyvenama išvakarėse.

Džonsonas, pakilęs malūn-į sąmyšyje nušovimo ir susau- tiniai protestai, o legaliausia; kada net namų apyvokoje i- 
sparniu apžiūrėti sostinės,; dymo. Policijos įstaigos su ->■—— ;s i

buvo priverstas 
pavadino padėti 
ga“.

nutūpti ir griovimas nedaug atsilieka
"siaubin- "pagražinimu“ nuo "visų 

Manhattano vitrinų sudau
žymo“.

"Niujorkas. 200 gaisrų, 
j Uosto krovikų ir jūrininkų,

du lėktuvai, vienas rasų ir! tiek negrų, tiek baltųjų, pro- 
v ienas lenkų, kiekvienas testo streikas, persimetęs į 

kitus Atlantp pakrantes ii

priemone darbininkams iš-j sigalės atomo varomos e 
sireikalauti atlyginimus, a-Į lektros jėgainės, gyvento- 
pie kokius "darbininkų ro-i jams suteikiančios ne vien 
juose“ darbininkams nei tik šilimą, bet ir kitus pato-
svajoti, ne tik užsiminti ne
leista. Tiesa, Amerikos uos-

gumus.
Šio amžiaus laikotarpy j

tų laivų krovikai yra šiek- Lietuva išgyveno kovingus 
tiek ir politiškai streikavę: laikus. Tarp jų pažymėtina

co Krėvės raštų 6 tomai 
(kaina $25). Lietuvių dai
nos Amerikoje (kaina $5), 
B. Kviklio Mūsų Lietuva 4 
tomai (kaina $42).

Baigės Lietuviu Enciklo- 
pediją, J. Kapočius leidžia 
lituanistinę enciklopediją 
anglų kalba (bus 6 tomai, 
pirmas tomas numatomas iš
leisti si rudeni, kaina $90). 
Vydūno raštų 10 tomų (kai
na $50), Ruigio Andriušio 
raštų rinktinę, 3 tomai (kai
na $15), Lietuvos žemėlapį, 
4 spalvų, 40\50 colių, užkli
juotas ant drobės (kaina $ 
4), dr. A. Šesplaukio Nema
noji žeme, — ką svetimieji 
rašė apie Lietuvą nuo XIII 
amžiaus (kaina $5).

Tiems leidiniams reikalin
ga daug lėšų. Leidėjas jų 
tiek neturi, todėl prašo atei
ti talkon visus knygų mėgė- 

užsiprenumeruojant mi-

tyli kova dėl savo spaudos 
laisvės ir, ją atgavus, kitas

boikotavo laivus, vežančius 
prekes komunistiniams val
dovams...

Taip ir panašiai pagal
Maskvos interesus sutaisyta'
informacija yra kasdien Lie- atstatymo. Daug kas visų tų nan Encyclopedia Press., 

ar is°Vilniaus į užsienius iš-į Čekuolis padarė 200 gaisrų' tuvai teikiama intelektuali-: ivvkių buvo ne vien tik ste- 361 Broadway, So. Bos- 
skristi buvo galima tik per, ir, žinoma, nesuskubo suži- nediet,. j bėtojais., bet ir tų sūkunų *
Maskva ar Leningradą. i noti, kad gaisras neturėjo _ (Elta) uolinis dalyviais, ir kaiku- Mass

Kartą per savaitę, skrisda
mas iš Varšuvos Į Leningra net Meksikos Įlankos uo»- 

nusileidinės Vil-1 tus“...
į Iš vieno didelio gaisro, 

Ligšiol Į Vilnių nuskristi kur sudegė apie 200 namų.

dą ir atgal 
muje.

laikotarpis: tai pradedantpu_s’
1905 revoliuciniais metais i - ------—_..v —
—kova dėl savo valstvbės Jas P,nitrus aflresu: Eithua-

02127.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

jimas 
Maikio sa Tėvu

— Au di du. Maik'. Ar tai 
tu šiandien namie?

— O kur daugiau aš galė
čiau būti?

— Nu. galė jai su nigeriais 
i Vašinktoną iškeliauti.

— O kodėl tėvas neiške-1 
liavai? Juk tai skurdžių, be-i 
turčių žygis.

nesi-na iš Washingtono 
traukti.

— O kur jie gyvens 
šinktono hoteliuose?

— Kol kas jiems vietų pa
rūpino VVashingtono majo
ras negras. Jis pavedė jiems i 
parkų prie Lincolno pa
minklo ir užsakė 600 gata
vai supiautų medinės fane
ros namukų, kuriuos patys 
žygininkai tuojau sukalė. 
Juose apsigyveno 3,000 žy- 
gininkų su savo moterimis ir 
vaikais.

— Sakai, jie suvažiavo su 
vaikais?

— Kaikurie atsivežė ir 
juos. Negrė, vardu Minnie 
Hill, turi 12 vaikų, keturis 
jų paliko namie, bet aštuo
nis atsivežė i Washingtoną.

į Šitą stovyklą, jie pavadino 
”Resurection City“ (Prisi
kėlimo miestas).

— Ar jie gyvens tenai ir 
per žiemą?

— Miesto valdžia davė

? Va Baigiami pamiršti kruvini 
įvykiai

JUOZAS SUDBUR1ET1S

Tęsinys

Radijo žinios sklido ore, vengtų galimų nesusiprati- 
pasiekdamos kiekvieną tė- mų su vokiečių kariuomene. šitame plane matume pažymėtą Washingtone vietą, kur 

"įsikūrė” skurdžių žygio vadinamasis "Prisikėlimo mies
tas”. Ten jau suvažiavo tūkstančiai negrų ir bandys pa
veikti kongresą, kad jis išleistų atitinkamus įstaty mus 
"skurdžių“ teisėms ir gerovei padidinti.

vynės kampeli: Kaunas lais
vas, susidarė laikina Lietu
vos vyriausybė. Pirmas nau
jos vyriausybės Įsakymas — 
visi valdžios Įstaigų. Įmonių 
tarnautojai privalo kuo grei
čiausiai grižti Į darbą prie 
anksčiau turėtų pareigų. Bet 
nevisi apskričiai ir vietovės 
dar laisvos. Apdriskę, basi 
ir be ginklų bėga rusų ka
riai, keikdami Hitlerį, bet 
kaikurie neužmiršta ir Sta
lino. Yra vietovių laisvų, bet 
prie Šiaulių dar artinasi

jiems leidimą būti tik iki fronto kautynės. Tolumoj
birželio 18-tos dienos, ne il
giau. Bet naujas jų vadas 
kun. Abernathy, kuris užė
mė nušautojo kun. Kingo 
vietą, pareiškė spaudai, kad 
jie nesitrauksią iš to "Prisi
kėlimo miesto“ tol, kol ne
būsią patenkinti jų reikala-

dundesys. 
padangėje 
mas ir šū 
jausdami pavojų, iš išdžiū
vusio šulinio pasidarėme 
slėptuvę nuo kulkų ir svie
dinių skeveldrų. Nepraslin-

dūmų debesys, 
lėktuvų urzgi-

suvių garsai. Lyg nu-

Mieste didžiausias judė 
jimas, gatvės pilnos dulkinų 
ir benzinu kvepiančių tan 
kų. sunkvežimių, raudonojo 
kryžiaus mašinų... baimės ir 
nuovargio, o ir džiaugsmu 
spindinčių veidų. Judėjimą 
tvarko vokiečių žandarme
rijos kariai, ant krūtinės pri
sikabinę baltas skardos 
plokštes. Centrinės gatvės, 
kaip Vilniaus ir Tilžės.—pil
nos šukių, skeveldrų, raudo
nų plakatų ir popierių, nes 
partizanai ir kiti žmonės 
pradėjo likviduoti Stalino 
šventyklas — raudonuosius 
kampelius. Einant Vilniaus 
gatve, iš buvusių komunis
tinių profesinių sąjungų 
centro namų antrojo aukšto 
pasigirdo daina "Mes su 
Stalinu i saulę“... ir tuoj pat 
pro langą su dideliu triukš-

Nieko geresnio
1

kus nei porai valandų, savo-;
vimai. arba iki kongresas iš-Į tiškai kaukdamas sprogo .. . ... 
siskirstys. O po to jie užgul-Į piimas artilerijos sviedinys' ra\1SntdeV, 1-1-11111',?-311'. > 

i šią respublikonų ir demo-Į jr padegė kaimynystėje bu-! ? in^°. eve"J?
'kratų konvencijas, vieną Į vusi narna. Nieko nelaukę! lo, .,lk? tik gipso krūva, o Į > 
' . i _ . - • atskilę ūsai kaip tyčia nune-p“! nereme i slėptuvė, apie gaiš- } r • b

i

... 1 Miami mieste, kitą Chicagonėra žinomas. Ir nevisi kar-' - 
tu suvažiavo: kiti buvo dar 
kelionėje. Tačiau viena yra 
aišk“: šis žygis nėra toks di- į;austys?
dehs, ka.p buvo 1963 metų- _ Aš mah kad j; turės AnWejj krikusios 
žygis, po kurio prasidėjo; - - - J *
riaušės po visą kraštą

'f Ui . .Z . . „ VZ _j . , .» ... M Z*. f\ V, Z, Z"l , Z, „ l^Z^C’+Z^.V, Z, "| 1 e

eptuve, apie gaiš- ... , . . A.
1 . ‘ : i. i dėjo po mano kojomis. Šiuoi ro gesinimą nebuvo nei kai- , ‘ . J .- Nu, tai ka Vašinktono bos nes sviediniai vienas įart“ ,s.’° nasrų įsukau, |> 

valdžia da,yS. jeigu jie nesi- p0 kito sproginėjo, kitokių;^ įas^k^ toliau, 
ginklų garsai drebino orą. nesKaro Paeisią.

rasų Taip baigėsi”švaros sąvai- 
nusileisti, nes nenorės skan- kariuomenės daliniai šiek tė“ komunistinių Įstaigų pa- 

. , .. , , . J dalo. Žinai, negrai labai ka- tiek atsišaudydami bėga talpose. Moksleiviai, tarnau
tu rokuoji, kad H ’rjngi Anądien Bostone jie; Šiaulių link.

je. už lenkišką kumpį!
dabar pakils tokia pat vel-.be reiRalo iHai 
mava? i

— Jes. Maik, ir aš taip _ Gali būti. tėve. Bet šį j 2^ *
kartą valdžia jau iš anksto 
ruošiasi tokiems

mislinau ir buvau jau nuta
ręs važiuoti. Sakau, bus ge
ras čenčius Yasinktoną pa-į Apmokoma kariuomenė 
matyti. Ale kai

ivvkiams.;

one jie; Šiaulių link. j tojai ir dai bininkai sponta-J
subadė į niškai griebėsi ginklo ir sto-Į

Per kiemą bėgo jaunas jo ginti miesto ir apylinkių! 
O kaip tai atsitiko? gal kokių 17-1S metų parai- nuo besitraukiančių rtisų ka-l 

— Jie čia ruošėsi Wa-! ges ir išsigandęs vaikinas, rių keršto. Per keletą kruvi-l 
-p! shingtono žygiui ir pradėjo, Vykstant žiauriam šaudy- nų kautynių du jauni, ką tik J

Try» garsios rūšys 

K R A K U S, ATALANTA, TALA 

nuo 2 iki 12 svarų skardinėse

imus pamatęs, puolė j palikę dar neužverstas gim- 
slėptuvę. Bėgąs iš Šiaulių, nazijos suole knygas, tėvy
nes ten lėktuvai be perstoji- nę mylėdami gimnazistai) 
mo daužo miestą, o partiza- jau paaukojo dar daug ža-l 
nai kaunasi su bėgančia ru-1 dėjusias savo gyvybes. Jie 
sų kariuomene. Rankose jis žuvo 1941 m. biržely, rožėm 

skurdui nugalė-i laiko mažą ryšulėli. Įtari- žydint Šiaulių apylinkės ri- 
Partizanai vokiečių

iaušininkams'to^ patarimą negrai puolė: gabalėlis duonos, dešros ir kariuomenei pasirodžius, 
hn«iTripm<' Ji mušti. Parmušė žemėn, su- LKP(b) istorija. Buvęs į kaip atlikę savo uždavinį 

TT " bandė atsi- komjaunuolis bėga... bet skirstėsi. Maža dalis padėjo

pamačiau, valstijų milicija riaušėms! ^momrtruoti savo plakatus, mui, ...m.- ..... '
gazietose tų maršuotojų pik-| malšinti. Didmiesčiuos kiau-: į‘ suĮtlals- Karas skuidui .

Į Tas lenkas išėjo prieš juoscerius, tai pasakiau: Nausa.į narnos dujinių bombų atsar-J! su savo plakatu, kuris skėlnevaziuosiu!
— Kodėl?
— Nu. juk tai ne skurdžių

žygis, o milionieriu pasiro
dymas — milionieriu ir po
litikierių! Eina ranka už 
rankos susikabinę milionier- 
ka Kennedienė, kita juoda 
milionierka ir nutukęs vie
nas juodis, kuris, kaip ga- WIU1„. v. . . .
zietossako. sveriąs 360 sva- —Tai gal nepakvies ju i Clal. parase ap!e ta^ tlk trU’ 
ra. Jo pilvas dusyk didesnis lyderių ir išgerti, ką? Ba kai į putJ- vietoje ir
už mano kuprą. Nu, tai pa-J anais " metais prezidentas! ne.pa^e: kad tai buvo netr- 

i rai. O jeigu baltieji butų 
taip sumušę ir subadė neg
rą. būtų didžiausias triukš-

— Nežinau, tėve, bet gali mah'. ....... ,i, nevaišins. Laikraščiai rai ~žl™’ kaįsv,e-
šo, kad ši karta negrams žv-itas *>» elna ls ?.alv0?„V a; M 
giuoiant' i Washington«,ias?'al5ar. L"!ac,au Bustone 
prezidentas Johnsonas išva- ?.nt X stiyto pa
žinio i savo dvara Texas! c!a™e blzn,° cenu'e- Dldeh?> 
valstijoje. nebus jaunas negras, apsi-

— Nu. tai pasakyk, kokių 
paralių jie dabar žygiuoja?
Juk dabar jau jie turi viso
kių teisių. Jie gali važiuoti, 
kur nori. gali darvti, ką nori, 
gali eiti, kur nori, ir niekas 
negali jiems savo durų užda
rdi. Tai ko jie daugiau nu

| gos. Chicagos majoras jau... -. . . „ ,
’ pasakė, kad krautuvių plėši- ^e: .!r koTO.™ pnes skur- 

kai ir namu degintojai busi ge,laU’
šaudomi mirtinai. Gal ir pre-; ?Įa>"ir1 ą . ._ . iu
ridentas Johnsonas daba, j «• Pamėginkite ir jus! ‘ Ūžimui kilus, patikinome bose.

jau nenorės r’ 
pataikauti, ne 
linkimams kandidatūros ne spardė. Kai jis

irislyk. kaip aš atrodyčiau 
tarp Tokių ponų klumpani-
jos?

— Žinoma, milionieriu 
kompanijon tėvas netinki: 
ir kelnės sulopytos, ir batai 
nuplyšę, ir tas "džiogas“ su 
"rye uhiske“ nekaip atrodo. 
Bet šitame nėgių žygy, kuris 
yra pavadintas "skurdžių 
žygiu”, ne visi milionieriai 
ir nevisi sveria 360 svarų. Y- 
ra ir tikrų skurdžių. Ir jų pa
dėčiai pavaizduoti buvo or 
ganizuotas "asilų trauki
nys“. Į vežimus buvo sukin
kyti asilai, ir tokiu vežimu•' «. *■ 
vilkstinė pavadinta "asilų 
traukiniu”. Tuo būdu norėta 
parodyti, jog žygiuoja ne 
kokie turtuoliai, bet skurdo 
bėdžiai. Ir jie buvo gerai or
ganizuoti. su laikraščių re
porteriais nenorėjo kalbėtis. 
Taip buvo vadų Įsakyta. li
kai vienas reporteris Wa- 
shingtone paklausė negrą, 
iš kur jis, negras atsakė 
anglišku žargonu: "Aš at
važiavau kalbėtis su prezi
dentu Lyndenu Baines John
sonu. Aš negaišinsiu laiko 
kalboms su tavimi“.

— O kiek jų ten suvažia
vo?

— Kai šiandien mudu čia 
kalbamės, jų skaičius dai

stato, tai negrų balsai jam 
nerūpi.

— Tai gal nepakvies jųi 
ką? Ba kai 

metais prezidentas 
Kenedis gerai juos pavaiši-Į 
no. tai padrąsinti jie prade 
jo miestus deginti.

kelti, subadė ji peiliais ir pa- kur? Matyt, nežino ir pats. policijai, ėjo sargybas mies- 
liko gatvėje gulintį. Laikraš- LKP(bi istoriją jo akivaiz- te. prie fabrikų, o kaikurie 

doje puslapis po puslapio Įstojo i etatinę policijos tar-sL,._ r-
paleidome Į vėją. o slėptu- nybą 
vės šeimininkas paprašė 
greit nešdintis ir ji pati. — 
kad spėtų pasivyti pabėgu
sius partijos draugus.

n:
— Dabar, tėve. jie stato 

daugiau kaip 30 visokių rei
kalavimų. bet patys svar
biausi yra šie: (1) kiekvie- 
nams Amerikos juodžiui, ku
ris gali ir nori dirbti, turi 
būti užtikrintas geras dar
bas, kad galėtų gerai gyven
ti: (2) kiekvienam. .kuris 
negali darbo dirbti, turi bū
ti užtikrinta metinė alga be 
darbo.

— O kas jiems gali tokią 
algą mokėti?

— Jie sako, kad tai esąs 
kongreso reikalas. Ir kol

tempęs siaurom kelnėm, ba 
sas, ilgais plaukais, su barz
da, po ausimis kabo auska
rai. ant kaklo ilga virtinė 
karolių, atsistojęs ant said- 
voko sako prakalbą — ne 
sako, ale rėkte rėkia, net 
užkimusią gerkle rėkia. Rė 
kia ir rankomis mosuoja, 
kumščiais muša orą, o ap
linkui būrys tokių pat van- 
jotu. basu ir su auskarais, 
su karoliais, visaip kraiposi 
ir ploja rankomis. Ir policija 
nieko nedaro. O jeigu aš pa- 
trajvčiau taip variavoti. rai
davei uždarytų Į lakupą. Ai 
beč jur laif!

Pirmieji vokiečių kariuo
menės daliniai palengva 
slinko Šiaulių link. Iš pas-! 
kos vykome ir mes. Kelias 
užverstas sudaužytais tan
kais. medžiais, telefono stul
pais, susipynusiais vielose, 
o grioviuose suplėšyti, suža
loti ir dulkėmis apnešti rasų 
karių šalti lavonai ir jų da
lys.

I
Vokiečiai gerai ginkluoti, 

varinės spalvos veidais, širdį 
ir žmoniškumą palikę parti
jos archyvuose, išdidžiai sė
di sunkiai dūzgenčiuose i 
sunkvežimiuose ar tankuo
se. Atrodė, kad ne žmonės.! 
o tik SS ženklai ritasi Į toli 
mus rytus.

Jau ir Šiauliai. Apsistojo
me mokytojų seminarijos 
kieme, policijos ir partizanų 
registracijos punkte. Dau
gelis polio: los pareigūnų iau 
sugrįžę. ! daugelio veidu 
dar nematyti. Susitarus -u 
vokiečiu karine vadovybe, 
policija ;r partizanai turėjo

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 

kongresas situ reikalavimu administracijoje ją galite j nešioti a : rangos baitą rai s-
neišspręs jų naudai, jie ket’ gnuti už .$2.00. Ti su Si' ūdomis, kad c-

Kadangi laukiau sugrįž
tant apsk. policijos vado A. 
Daniūno, partizanų išlais
vinto iš Kauno kalėjimo ir 
kol bus suformuota vado Į- 
staiga, tai jokių pareigų ne 
turėjau. Besibastydamas po 
miestą, tarpe žmonių pama
čiau didelį, pilką vilkų veis
lės šunį. kuris ant kaklo tu
rėjo nutrakusią grandinėlę. 
Jis buvo labai atsargus ii 
žmonių prie savęs neprisilei
do. Man pasirodė, kad tai 
pažįstamas buvęs kriminali
nės policijos dresiruotas šur 
Aras. Pasaukiau jį vardu, o 
jis iš džiaugsmo šoko man 
ant pečių ir, meiliais "buč
kiais” stengėsi gerintis. A- 
bejonės neturėjau, kad tai 
tas pats, todėl per savaitę 
laiko nebesi^kvrėm — liko- 

i me draugais. Jo antrieji šei- 
i mininkai iš NKVD visi pa

bėgo į Maskva, o jis, matyti, 
panoro gyventi laisvėje, to 
dėl nutraukęs grandinę at
sidūrė mieste. Mano draugai 
juokėsi, kad susidraugavau 
su "komunistu” iš NKVD. 
Sugrįžus kriminalines poli
cijos tarnautojams. Arą grą
žinau, o jie be jokio skry įmi

go paskyrė ji Į tarnybą »u 
pirmiau turėtu atlyginimu. 

ęBn-, duinri.iii)

BUVO $4, DABAR TIK $2

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

Kito* tokio* knygo* neturime.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
įkaitoma. Tad paskubėkite ją Įsigyti.

.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 

636 Broadvray 

So. Boston, Ma*s. 02127

*«•*»*• ***************************************************************

Jau išspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ.

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869- 
1959) metų Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 
664 psl. Kietais viršeliais —$10.00, minkštais — $8.00. Išlei
do Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmasis Chicagon atvažiavęs lietu
vis, pirmos lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos drau
gijos, statytos bažnyčios. Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 
121, 41 teatro draugija. 18 pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai 
ir 314 veiklesnių žmonių biografijos. Duoti dokumentuoti ka 
talikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir kitų organizacijų 
atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, bankai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba 
Money Orderi

AMERIKOS LIETI VIV ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiusti:

1739 South Halsted Street. Chicago. Illinois 60608

ii
i
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MOTERŲ SKYRIUS
VINCAS KRĖVĖ

Milžinkapis
Daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir gražių vietų, dau

gel yra šalių, kur pagarsėjo senų tėvelių darbais, bet tarpu 
jų visų gražiausia ir garsiausia Dainavos šalis — ir savo 
augštais kalneliais, ir žemais kloneliais, savo tamsiomis 
giriomis, didžiais tankumynais, kur nei žmogus nepraei
na, nei žvėris nepralenda. tik maži paukšteliai čiulbonė- 
liai pralekia, tai raibosios gegulės ir lakštingalėlės, kur 
ankstų rytą ir vėlų vakarėlį lakštuoja, ten niaurią girelę
linksmina.

Bet ir už mažus paukštelius čiulbonėlius. už lakštin
galėles garsiau dainuoja ten jaunos sesulės, skaisčios Dai
navos šalies mergelės.

Ir ankstų rytą, ir vėlų vakarėlį skamba jų dainos — 
ir giriose tamsiose, ir lankose žaliose, kai šienelį grėbia, 
ir laukuose plačiuose, kur rugelius jaunos piauna, ir žalia
me vyšnių sodely, kur bernelį liūdi...

Ko tik nekalba, ko nemini jų skambi dainelė: ir švie
sų pavasarėlį, ir miglotą rudenėlį, skausmus jauno berne
lio, karan išjojančio, ir jausmus jaunos mergelės, šelmi 
bernelį pamilusios...

Ko tik nekalba, ko nemini skambi mergelės lelijėlės 
daina, ko mums neporina, nepasakoja.

Ir pro garsius senovės laikus, pro didžius senųjų tėvų ;;
darbus ir pro nūdienius vargus, kuriuose skursta Lietuvos 
šalelė. Ir gražios, ir skambios, ir jausmingos visos jų dai- • 
neles, kad dieną naktį jų beklausydamas neatsiklausytai. į

Bet iš visų dainelių toji skambių skambiausia, kurioje ‘ 
mergelė dainuoja gūdžiu balseliu apie aukštus kapus, kur ‘ 
guli mūsų tėvai milžinai — ir ilsisi.

Aš vieną tokią dainelę girdėjau... O ką girdėjau, 
jums papasakosiu.

2.

Kandidatas i prezidentus šen. Robert Kenaedy su žmona, 
laimėjęs Nebraskos nominacinius rinkimas.

Teises patarimai
Advokatė M. tveikauukieaė aatiko ataa 

kyti | Keleivio skaitytoją klausimus teisk- 
reikalais. Tie klsustesi tari MU bendre 
iafersmeinio ąobūgžio. Klausimus ir lt 
sakymas spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikt paūmėti, kad esate Keleivio 
skaitytoja*.
Klausimas pradome siųsti tiesios i»«o

Klausimas

M. Šveikauskas, Attorney at Lau, 
('o-operative Bank Pbza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma*s. 02132

i Atsakymas

Ben. Rutkūnsi

PAVASARIS
p

Pavasaris lipa į kalnus, 

skleidžias šlaito lazdynas, 

čiurkšlėm upokšniai pilas — 

man Lietuva vaidinas, 

mėlynas tėviškės šilas.

Juokiasi vėjas užkimęs, 

skrenda debesys švino, 

kalnų grūmoja galvos — 

man Lietuva vaidinas, 

kvepiančios tėviškės kalvos.

i

Esu kanadietis, Keleivio Amerikoj ir pilietis, ir ne- 
skaitytojas. Gyvenu Kana- pilietis gali pirkti namus be 
doj, Montrealy. Gaunu se- jokių suvaržymų ir tomis pa- 
natvės ir kompanijos pensi-| čiomis sąlygomis. Įstatymai 
jas. Esu 68 metų amžiaus.! nedaro skirtumų tarp pilie- 
Turiu nuosavus namus. Gy-j čių ir nepiliečių, išskyrus 

tam tikrais atvejais, kurie 
Tamstos neliečia.

Nusipirkus namus, žino
ma, reikia mokėti vadina
mus
čius. ____ „__ T __ .r._ .
klauso nuo turto įvertinimo!

venų su žmona.

Dabar noiriu dali namų 
parduoti ir nusipirkti Flori
doj kitus namus. Norėčiau 
gyventi Floridoj, nes klima
tas ten švelnesnis ir būtų 
mano sveikatai tinkamesnis.

Ar kain Kanados pilietis 
galiu pirkti namus Ameri
koje? Jei galiu, tai kokiomis 

t sąlygomis? Ar aš galiu, na- 
į mus nusipirkęs, juose gv- 
i venti ir ar aš tokiu atveju

I

”real estate“ mokes- 
Mokėjimų dydis pri

ĮDOMIOS knygos

Romanai
Rene Rasa, MEILĖ TRI

KAMPY, 219 psl. kaina $3.-
V liicas Kantonai: M1L»- 

-OTAS RYTAS. 166pusl., 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

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

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

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

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

Jurgis Gliaudą, DELFINO
(assessment) ir mokesčių 12ENK1.E, premijuotas ro- 
dydzio (rate) Tamstos manas> 234 psl kaina $ž 50

Saulė gydo ir kenkia
p

1

i gaučiau iš Kanados man 
j priklausančias pensijas — 
senatvės pensiją ir iš kom-i
pan i jos?

Be to. kokių taksų (mo
kesčių) man prisieitų mokė
ti: ar tektų mokėti abiem

j valstvbėm. Kanadai ir Ame
rikai? Ir kaip mokami tie 
; taksai: ar nuo namu vertės.

Saulė augina visa, kas gy- Odos susirgimai. atsiran-įar ruo pelno, ar kaip ki
Ten, kur sravus Merkys, bėgdamas tekėdamas per j va žemėje, užmuša Įvairias dantieji saulės spindulių po-j taiP- 

žalias pievas, per alksnynus, krūmuotus šlaitus, plukdo ■ bakterijas, didina žmogaus veikyje, vadinami fotoder-t 
savo tyrų vandenėlį platun Nemunėlin, yra ten augštas1 kūną ląstelių ir viso orga- matozėmi*. štai keletas, jų., 
ir status kalnas, visų kalnų augščiausias? o ant to kalno’ n.izo atsparumą kaikurioms Saulės egzema — niekuo' Kanada, 
tvirta pilis, garsi Merkinė, visų pilių tvirčiausia. Milžinai? ligoms, sukelia odoje pig- nesiskiria nuo paprastos eg*. 
ją statė, ne žmonės; nuo septynių mylių iš vakarų, iš pietų • mentaciją. , kaip . apsauginę žemos, bet kartojasi papras-: 
ir iš kitų šalių nešiojo jie sunkius akmenis, kur guli tos pf- odos reakci« sviesaL V lsa Ul pavasai] ar vasar* ° 
lies pamatuose.

Augščiau siūbuojančių girių toki švietė mėlynose pa
dangėse balti jos kuorai, kur dienas ir naktis sargai stovė
jo. Sienos, iš didelių akmenų milžinių sukrautos, žilomis 
samanomis apžėlusios, rūsčiai dairėsi aplinkui, kaip niau- 
įus dairosi vilkas šaltą žiemos naktį, ar nepamatys kur 
priešo nedraugo.

Daugel daugel jos matė priešų: ir gudų. ir lenkų, ir 
kraugerių kryžiuočių. Visi jie ne kartą ir ne du aplankė 
Merkinę, visi jie plėšė draskė jos akmens krūtinę, o ji 
stovėjo tvirta, niauri ir baisi jiems, kaip stovėjo pirmą 
dieną.

Daugel kraujo prasiliejo ten: ne vienas gudas, kurs 
iš pasalų muša. ne vienas lenkas, kursai ne taip narsus, 
kaip save giria, ne vienas kryžiuotis, kurs piktesnis, nei 
patsai mano, paguldė tenai savo galvą.

Tyli ir rami tvirtovė. Tik Stangės upelė, bėgdama 
aplink kalną giliais grioviais perkasais, be pertraukos 
kalbėjo senai piliai, ką ji matė, ką girdėjo tamsiose girio
se, žaliose pievose ir giliuose ežeruose.

Daugel paslapčių pasakojo poliai, kurių nematė ii 
nematys žmogaus akis, kurių negirdėjo ir neišgirs žmo
gaus ausis. Klausė sena pilis sravios upelės kalbų, kaip 
rimtas vyras klauso mažo vaiko ar jaunosios mergelės 
žodžių.

Klausė ir lyg dairėsi, ar neregėti kur toli kryžiuočiu, 
lenkų ar kitų piktų mūsų tėvų šalies nedraugų, kaip jie 
skina plačias dubres, darydami taisydami sau keiią per 
girių tankumynus į Dainavos šalį.

Ir taip ilgus ilgus metus gynė pilis toji tėviškėlę, kaip 
gina motulė savo vaikelį, gyvasties savo nesigailėdama, 
gina saugo nuo priepuolių, nuo vargų.

Va, ne kartą keikė Merkinę priešai, ne kartą kėsinosi 
nugriauti jos akmens sienas, išversti vario vartus, nuar
dyti augstus kuorus, kur toli mato.

Didelius pulkus vedė čion ir gudai, kur iš pasalų už
puldinėja, ir lenkai, kur ne tiek narsūs, kiek patys giriasi 
ir kryžiuočiai, kur piktesni, nei patys mano. Bet tirpo čia 
visų galybė, kaip tirpsta šaltas sniegas, pavasario saulelei 
sušvitus.

J. G.

pasirinktoj vietoj, t. y. toj 
vietoj, kurioj Tamsta nutar
si namus pirkti.

Dėl pensijų: nemanau, 
kad Tamsta turėsi sunkumų 
dėl to. Tačiau, dėl Tamstos 
ramvbės patariu kreiptis 
laišku į abi vietas, iš kurių 
pensija ateina, ir pasiteirau
ti, ar nebūtų kliūčių pensi
joms gauti tuo atveju, jeigu 
Tamsta persikeltum gyventi 
i Ameriką. Tokiu būdu 
Tamsta turėsi tų įstaigų 
"raštišką“ pasižadėjimą ne
daryti Tamstai kliūčių atei-j 
ty pensijoms gauti.

• * *

Į A.S., Cleveland, Ohio.

tai teigiamai veikia žmogaus denį ar žiemą savaime pra-: 
organizmą. Tačiau ta pati nyksta. į
saulė gali ir kenkti, slopinti Ilgai pabuvus saulėje, kai-! balsvi smulkūs randeliai. Ši 
svarbius ląstelių veiksmus, kas suserga sauliniu niežu-1, liga gali paliesti ir lūpas. Ji

paprastai kartojasi kiekvie
ną pavasarį, kartais prasi
deda labai anksti, neretai 
jau kovo mėnesį.

Saulė gali sukelti ir dil
gėlinę ligą. Neuždengtose 
kūno vietose atsiranda išbė-1 
rimai, kurie, greitai atsira-

Organizme kaliais susi- liu. Paprastai nepridengtose 
daro tam tikros medžiagos, kūno vietose atsiranda pa- 
kurios padidina jautrumą raudimas, paburkimas ir 

j saulės spinduliams. Iš tokių stiprus niežėjimas. Jis pa- 
•: medžiagų galima paminėti laipsniui praeina. Sekan- 

lorfirinus, kaikuriuos medi- čiais metais susirgimui kar- 
tamentus, vartojamus balt- tojantis, jau gali atsirasti 
mei ir plaukų slinkimui gy- smulkūs išbėrimai (nuo a-
dyti, bei kaikuriuos dažus, guonos grūdo iki lašo didu-j irnr^nvkri
Mokslininkai sako. kad vita-, mo), kurią viršūnėje būna, 
minų B grupės stoka, nervų mažytės pūslelės su drumstu, Turint padidintą jautru- 
sistemos bei kepenų sutriki- skysčiu. Niežėjimas labai saulei, veidą gali išberti 
mai ir alkoholis gali padi- stiprus. Išbėrimų vietose at- 
dinti odos jautrumą saulės siranda tamsūs šašeliai, ku- 
spinduliams. * rie vėliau nukrinta, ir lieka

Tok3 susitarimas turėtų 
Į būti "įjungtas“ (incorpora- 
ted) į teismo nutarimą (de
cree). Toks "įjungimas“ bū
tų Tamstos naudai tokiu at
veju. jei kita pusė ateityje 
kreiptųsi į teismą, prašyda
ma nutarimo modifikacijos 
(modification of decree).

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPĖ Į 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Ale Rūta, KELIAS I 
KAIRĘ. premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran-

i tų gyvenimo. 242 psl.. kai
na $2.50

Vytautas Volertas, UPĖ
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl,, kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL*
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 20] psl.. kaina 
<2.50.

Kazys Plačenis, PULKIM
ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo, 
II laida, 160 psl. kaina $2.00

Jurgis Gliaudą. SIKSNO-
SPARNIŲ SOSTAS, piemi- 
uotas romanas iš politinių 
•migrantų gyvenimo, 268 
»gl., kaina $2.70.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
omanas, 205 pusi., kaina 
2.50

Aloyzas Baronas: LIEP
AI IR BEDUGNĖS, pre- 

nijuotas romanas, 279 psl., 
aina $3,00.
Vytautas Alantas: TARP 

»VIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
rai., kaina $4.50.
Juozas Švaistas: ŽIOB

RIAI PLAUKIA, romanas 
š knygnešio kun. M. Sida- 
avičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Juozas Sva’stas: JO SU* 
PADĖTINĖ, premijų o t a s 
'Omanas Iš Vinco Kudirkos 
tyvenimo, 394 pusi kaina 
<4.00

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA | 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Aloyzas Barcna;: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1.50.
MTNDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246 
psl., kaina $3.

Garsi visame pasauly buvo Merkinės pilis; tokia pat 
garsi buvo ir bajoių Kirklių giminė, kur iš senų laikų, 
kaip tėvų tėvai mena, sėdėjo augštoje Merkinės tvirtovė
je. Gerbė tos giminės vyrus ne tik žmonės, kur, aplinkui 
begyvendami, matė kaip nevienas jų padėjo savo galvą, 
tėvų kapus begindamas ir šventą augščiausiųjų dievų 
ugnį.

Nevienas jų taip garsiai pasinešė, jog vardu jų skam
bėjo vaidilų kankliai, kaip plačiai kalba žmonių šventa sa
vo tėvų kalba

Gerbė juos ir patys galingieji kunigaikščiai iš senų 
Trakų ir didžiojo Vilniaus gerbė — ir iš senų laikų, kaip
Merkinė stovėjo, pavesdavo seniausiam jų valdyti pilį, rausvos dėmelės ir skaidraus 
ir ginti tėviškės sali nuo gudo, nuo lenko ir pikto kry-j skysčio pripildytos pūslelės, 
žiuočio. * Vėliau skystis daros drumz-
. , ’r ,nieka?“ ,neP’a£fl£°. *arsOa LietUvoa įdumba^rtkus“ pūs“,
kad tiek pasitikėjo Kirklio bajoro gimines vyrais, nes jų, įusidar0 tamsa9 ' kraujingf

neužvylė nė vienas. i šašai, kuriems nukritus, lie-
Ir taip per ilgus metus sūnus paskui tėvą sėdėjo augs- ka randeliai, 

toje Merkinės pilyje. „ į

(Bus daugiau) ~ (Pabaiga kitam numery)

rožiniai spuogai.

Jeigu rudenį ir žiemą lū
pos būna visiškai sveikos, o 
atėjus pavasariui, pradeda 
pleiskanoti, trūkinėti, atsi
randa pūslės, šašeliai, o ne
retai ir patinsta, tai gali būti 
saulinis lūpų uždegimas.

Dar galima paminėti į
raupus panašų odos susirgi- Pirmoji moteris profesorė Prin- 
mą. vadinamą šviesos rau- cetoa. N J. universitete sociolo- 
pais. Tai nuo įgimto odos K* dr. Suzanne Keiler. Universi 
jautrumo šviesai. Paprastai tetas įsteigtas gries 222 metus, 
šviesos raupai atsiranda 2-5 jame moters profesorės dar
metų amžiaus vaikams, Su
sirgimas kartojasi kas vasa
rą. Tik sulaukus 20-30 me* 
tu. jautrumas gali sumažėti^ 
Sergant šia liga, neuždeng
tose kūno vietose atsiranda

nėra
i; ,

buvę.

DVEJOSE VESTUVĖSE 

ŽUVO 80 ŽMONIŲ

Tokios nelaimės buvo In
dijoje. Vienose vestuvėse į- 
lūžo balkonas, kuriame sto
vėjo 12 vestuvių dalyvių, ir 
visi jie žuvo.

Kitose vestuvėse kilo gais
ras, sudegė 68 dalyviai ir a- 
pie tiek pat buvo sužeistų.

r



Nr. 21, 1968 m. gegužės 22 KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis septintai

DAR APIE LIETUVOS 

AUKSĄ

Gegužės 6 d. Londono 
Daily Telegraph paskelbė 
dar vieno britų parlamento 

* - ’ f bario atsiliepimą apie Bai
sėjas ‘vijos valstybių aukso bylą.i 

Atstovas Longden rašo:
Gegužės 18 d buvo Lais- „Mano Rolega Tufton!

v es ai po sui engtas on- peamisj1 savo pastarajame 
certas. Jis buvo numatytas strain<!nvi-e »N2ikes JLu . 
So. Bostono Lietuvių Pilie- .S1,,-- 1 i
čiu salėie bet dėl technišku ns del BaltlJ0S valstybių‘i 

V... J..’ . , . H statė prie gėdos stulpo britų i
važiavimas— konvencija, k \uciu jj staig e o pei ei- vyiįausv^ užsimojimą par-' 
Iš New Yorko atvyksta P. £ * Pėdžios mokyklos salę /uoti auksą ir kitusJ priklau-
Liet. Moterų Klubų Federa-' .,^a 1 I?ce,, \ sinius, kurie prieš kara buvo

n,™„inV5 Vinp5 .Tn. tik padėjo, nes mokyklos t Baltij^g Jgtybių

Vietinės žinios
Moterų Klubų Federacijos 

konvencija

Birželio 10-13 dienomis 
Bostone, Statler Hilton vieš
butyje, jvyksta Pasaulio Mo
terų Klubų Federacijos su

cijos pirmininkė Vincė Jo- 
nuškaitė-Leskaitienė, kuri 
kartu su kitomis delegatė
mis atstovaus mūsų M. Kiu 
bų Federacijai.

Birželio 13 d., ketvirta-

iMM

Gražus dainų koncertas

salė ir didesnė, ir garsas geriau skamba i saugoti An£Hj°s Banke’ ir 1
kuriuos Britanija tikrai ne-

Programą atliko Montre- tu.ri "ai."™alin«s- "ei teisi’ 
alio Lietuvių Aušros Vartų’nes va los* 
parapijos mišrus choras.! "Užsienių reikalų minist- 

dienį, 3 vai. popiet Statler-'Pagal programą jame turėjo! ras praėjusį birželi laiške 
Hilton viešbutyje iki 6 vai.i būti 40 dainininkų, bet sce-' Sir Tuftonui rašė: ’Mūsų in-

David Zulli. 15 m. jaunuolis, gabus muzikas, mirs, jeigu 
negaus 20 puskvorčiu kraujo. Blogiausia, kad jo kraujas 
yra labai retos rūšies. Tik vienas iš 40,000 žmonių teturi 
tokį kraują. Laiškanešys Rudolph Brown iš Los Angeles 
(dešinėje) jau davė tryliktąją puskvortę.

Ekskursijos į Lietuvą
*

LIEPOS IO d. (registracija iki 1968 m. gegužės 29 d.) 

LIEPOS 3* 4 (registracija iki 1963 m. birželio 21 d.)

KAIN A

Kelionė lėktuvu, pirmos i'•'sės viešbučiai, maistas ir pavėžinimai, 
dvi dieno? Kopenhagoje.

Grupių dydis ribotas — REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJESLAMEDALIAI TRIMS 
URUGVAJIEČIAMS

tencija yra, jei parlamentas 
pritars (mano pabrauki
mas), padaryti žygių pri- 
klausiniams (iškaitant auk- 

Publika nesigailėjo savo'są). esantiems šiame krašte,į 
U-, delnų v P)0?0'1', smalkia!’ realizuoti../Po dviejųsavai- d trjms aj,e

siems mums didele garbe’: ir nuoširdžiai. Tokio sutiki- cių auksas buvo parduotas - 
Lietuviškąją programos da-I mo šis choras ir buvo vertas, už beveik 6 milionus svarų.
lį atliks Onos Ivaškienės va-j nes panašaus lygio dai-: o šių metų sausio mėnesį tuviu Fondo išleistus Lietu-' Rerai mokantis an8*M kalbą, vi- 
dovaujamas šokių sambūris, nų koncerto Bostone seniai 500,000 svarų suma iš tų pri- vos nepriklausomybės atsta-S du"ni<> amžia‘,s*

! nebebuvo. Į klausinių buvo padėta Ang- t penkįas(ješimtmečio Kreiptis j pirmininką V. To-
! lijos Banke Sovietų Sąjun-' bedalius mą’ 189 kasant St„ Water-

Chorą veda prancūzė M.'gos sąskaiton. ‘ Tie dėkingumoį 4.^ °21?2’ te,ef°naS:
D. Roch meno vadovas A.Į „Kai Mr George Brown, ženklai buvo Įteikti Monte-1 

^1S dalyku at", tada užsienių reikalų minist-1 video intendantui gen. Car-
liko kartu su choru). ; ras buvo pakiaustaSt kodėl les Bartelome Herrerai, šio

.. . ... , . ! visa tai padaryta nepasita- miesto tarvbos nariui Ede-
čia paminėtinas dar ir sis rus §u parlamentu, jis atsa. Rarui Guedes ir žurnaKstui 

gražus choro mostas. Kon-. kg. Sandėris savo laiku bus
cerfaš ^u2®_P5al^taS ■ pateiktas parlamentui pa

tvirtinti. Jei parlamentas at-
, mes. tai bus atmesta“. (Han-

Gaidelis Choro vadove pa- sard saugio 23 210 gk }
kyiete kompozitorių šiai Tad matyt, ganme netrukus čių Republica 3e Lituania
ram^horo^oncertui^kom** l3Ukti’ kad Parlamentui bus irtas URM
sam choio koncertui akom-1 atejktag įstatymo projek- Bertsche iau ilga* laika* ponavo Vytenis Vasyhunas., suteiktĮ a£iems STSolUi remta Lietūvos

} veiksmams atgal veikiantį laisvės reikalavimų kėlimą
Sveikino is Azijos

popiet didžiojoje Ballroom 
salėje bus didelis priėmimas 
—Fiesta, kuriame pasirodys 
su savo tautiniais šokiais tik 
trys tautos: graikai, vokie
čiai ir lietuviai. Tai yra vi-

noje kelių trūko. Dainavo 
ne tik choras, bet ir vyrų, 
oktetas (3 dainas).

i Darbas klubeLietuvos atstovas Urugva
juje A. Gri šonas balandžio

Cambridge Amerikos Lietu- 
ciams. uoliems Lietuvos lais- vių Piliečių Klubui reikalingas * 
vės siekimo rėmėjams, Lie- šeimininkas (manager) lietuvis,

Taip pat esame prašomos 
parengti ir savo tautinės 
dailės parodą. Stalas su mū
sų vėliava ir tautiniais išdir
biniais turės progos parody
ti pasaulio tautom mūsų gra
žųjį gintarą, drožinius, audi
nius, rankdarbius bei juos
tas.

Bostono visuomenė yra . . __
labai nrašoma nrie tos naro- moje nenumatXta ^esme’ įaoai prašoma pne ios pai o- , . . . knrnn t11k11«5
dos pasisekimo prisidėti ir kuną sukure komp' Juhus 
padėti mums kuo gražiau
siai ją surengti. Ypač bus la
bai vertingi gintaro išdirbi
niai, kuriuos mes norėtume 
pasididžiuodami kuo pla- j 
čiausiai kitiems parodyti. •
Taigi narės ir nenarės labai 
prašomos savo turimų liau
dies išdirbinių mums bent 3 
valandoms paskolinti. Tuo 
reikalu molonėkite paskam
binti Aleksandrai Daukan
tienei nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. popiet tel. 625-8415.. o 
nuo 5 vai. popiet Sofijai 
Galdikienei tel. 825-8811.

garui uueaes ir 
Jose Martinez Bersetche.

Pirmieji du savo pritari
mu ir pastangomis išrūpino

(21)

Išnuomoja
Cape Code, Centervillej, gra

žioje vietoje, viena mylia iki 
paplūdimio (pliažo), išnuomo-

nutarima pavadinti vi(>na »amas 7 kambarių namas visą . nutarimą pavadinti vieną is, Wrže,. ir 3 ^.3^ rugpjuao 
centnnių Montevideo alks- mėnesio. Skambinti vakarais:

GE 6-5139.
(22)

Parduodą

Mes būsime Ubai dėkingos? ?įPa P° ^ntimo Inž V 
Izbickas rašo. kad dabar te

šį stalą su mūsų tautodai
le apžiūrės visos konvenci-

Rašėme, kad inž. Vytau
tas Izbickas tarnybos reika
lais išvažiavo į Kuvvait vals- kad dabar betkoks įsta- 
tybę (Azijoje). Praeita šeš- tyminis sprendimas jau turi 
tadienį jis atsiuntė iš ten 
Keleivio redaktoriui laišką, 
rašytą gegužės 15 d. Vadi
nas. buvo gautas ketvirtą

nai "truputi“ šilčiau, negu 
Bostone. Mat, termometras

patvirtinimą. ; Urugvajaus visuomenėje, y-
"Nekalbant apie aplinky- pač per spaudą ir radiją, 

bę, iš esmės itin prieštarau- Medalių įteikimo proga
Lietuvos atstovybėje buvo 
parengtos vaišės. Dalyvavo 

būti atgalinis, Tamsta su- daug miesto savivaldybės 
prasi, kad parlamentas ne- pareigūnų ir žurnalistų, taip 
turėjo progos šiam perleidi- pat ir eilė vietos lietuvių vi- 
mui pritarti ar patikrinti jo suomenininkų. Buvo ir sve- 
ūkiniu požiūriu; nei parei- ( čias iš Chicagos — Tėvų jė- 
kalauti. kad mūsų buvusiem zuitų provinciolas G. Ki- 
draugam būtų atlyginta, jei jauskas.

plačiai tarp lietuvių žinomos 
Deksnio galingos mosties ga
mykla. Neribotai pelningas biz
nis. Rašykite:

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

(21)

Ieško

jos dalyvės, todėl labai svar- rodąs 120 laipsnių, 
bu, kad jis tikrai įspūdingai'
atrodytų.

Įėjimas į Fiestą 4 dol. Vi
sos narės prašomos kuo gau
siausiai dalyvauti pasipuo
šusios tautiniais drabužiais. 
Taip pat kviečiami ir sve- 
ciai.

Birželio 10 d. Statler Hil
ton didžiojoje salėje įvyks
ta didelis balius P.M.K.Fed. 
pirmininkei Pierce pagerb
ti. Ji pasitraukia iš pareigų. 
5:45-6:45 vai. bus Bay State 
kambary kokteilis, o 7 vai. 
didžiojoje salėje balius. Ap
ranga — ilgos vakarinės 
suknios. Įėjimas 7.50 dol. 
asmeniui. Dalyvauja tiktai 
narės.

Čekius su užsakymu pra
šoma siųsti ne vėliau kaip 
iki gegužės 25 d. Al. Dau
kantienei, 38 Russel St., 
Cambridge, Mass. 02140.

Uždaryta Br. Murino

Sekmadienį buvo uždary
ta dailininko Broniaus Mu
rino paroda, kuri tęsėsi nuo 
gegužės 11 dienos. Ją aplan
kė per 150 asmenų, ir par
duota 20 paveikslų..

Parodą globoja Lietuvių

Pavyzdinei vaikai

Anelė Januškevičienė 
Povilas Bratėnas, pagerbda
mi savo neseniai mirusios 
motinos Mortos Bratėniėnės 
atminimą, įnešė Lietuvių 
Fondan $500.

Pažymėtina, kad jau se
niau jie savo motinos vardu 
LF buvo įnešę $200.

Pagerbė S. Jokubauską

Sandariečiai gegužės 19 
d. nuosavų namų salėje su
rengė banketą savo įžymiam 
veikėjui, ilgamečiui vietinės 
kuopos pirmininkui Simui 
Jokubauskui pagerbti.

Dosnus svečias ™

Praeitą šeštadienį mus ap
lankė Pranas Jakas ! 
Brooklyno. Maikio tėvui jis 
paliko dešimtinę. Sako, jo 
kelnės jau perdaug suplyšu- 
sios.

ir

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Birželio 8 d. J. Gaidelio 
Bendruomenės Bostono apy- metinis mokinių koncertas 
linkės valdyba. _ ! Tautinės S-gos namuose.

jie atgautų nepriklausomy
bę.

Miesto intendantas (bur
mistras) gen. Herrera ir ki-

”Tie nutarimai buvo pa- ti pagerbtieji. atsiliepdami Į 
daryti ir įvykdyti visiškai be į Lietuvos atstovo A. Grisono 
jokio parlamento pavedimo, i pareiškimą ir dėkodami už 
Netgi tarp daugelio kitų pla-! tais ženklais pareikštą 
tesnio viešo dėmesio reika- į pagarbą, pareiškė savo pasi- 
laujančių dalyku šis pasity- Spėjimą aukštu lietuviu 
čiojimas iš konstitucinių pri-
deramvbių turėtų mus pa
skatinti susimąstyti“.

(Elta)

UŽ $15 PER VISĄ 

ŽEMAITIJĄ

Žmonės moka šimtus do
lerių, bet į Žemaitiją vistiek 
negali patekti, o tuo tarpu 
galima visus jos užkampius 
aplankyti tik už $15 įsigijus 
Br. Kviklio paruoštos ir Lie
tuvių Enciklopedijos išleis
tos Masu Lietuvos ketvirtąjį 
tomą. Kaip minėta, jo kaina 
tik $15, o čia rasite aprašy
ta visas Žemaitijos vietoves, 
daugybę nuotraukų iš senes
nių ir pačių paskutiniųjų lai
kų. Ją perskaitę, jausitės 
lyg patys savo kojomis Že
maitiją išvaikščioję. Tai ge
riausia dovana visais atve
jais.

Užsisakykite iš leidyklos:
Lithuanian Encyklopedia 

Press., 361 W. Broadvrsy, S. 
Boston, Mass. 02127.

tautos kultūriniu bei morali
niu lygiu ir nuostabiu ryž
tu kovoje su galingu ir aršiu 
priešu. Linkėjo Lietuvai ko 
greičiau atgauti nepriklau
somybę.

Pagerbimo aktas buvo pa
minėtas Monte\ ideo laikraš
čių kronikose.

(E)

saooooooooooooooaooooooooo

R
DAR GAVOME

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimų I tomo 
nedidelį skaičių. Jų kaina 
tik $2.00

M

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organitacija — 
duoda gyvybės apdraudų ir ligeje pašalpų, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENU1MAS Mioike pukaa, o 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000,00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudą: ui $1,600.00 apdraudos tik $8.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Hetuviikų 
klubų ir draugijų narianm. Už $1.000.00 akeidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 J metus

SLA—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir .tie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee ef AaMrlea
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

Ieškomas nrekvhininkas Pau
lauskas (vardo nežinomi, turis 
2 dukteris, kurių viena ištekėju
si už Baužos (ar Baušos). Viena 
jų taikina jam parduotuvėje.

Savo metu Chicagos dienraš-1 
tyje "Drauge“ buvo jo nuotrau
ka su žmona, abiem dukterim 
ir žentu.

Jis pats arba kas jį pažino
tų malonėkite pranešti jo adresą 
Keleivio redakcijai, —636 East 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127.

”____________(21)_

Nori susipažint
Ieškau moters, kari norėtų 

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

Peter Sluckis, 192 Affeck St.
Hartford, Conn. 06106.
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Noriu susipažinti su lietuve. 
Esu lietuvis. 27 metų, lankęs 
kolegiją. Rašyti:

Edward Bott,
P.O. Boa 20473,
Billings, 59011, Montana

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbų.

.Vaistai, kurie bnvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jan yra.

Tuojau siųsk tį skelbimų Ir 
savo vardų an antrašą, tr 
atsiųsime vaistą išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta„ P.O. Bn 9112
Nupurk 4, Nuw

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 kronikų, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* labo* daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $6.60.

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSalle—Montreal,

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Grtniaup 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroj’i dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Pėrkai.v abi dalis kaina tik ........................................ $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybių santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina • •'•••• • ••• • • •••••••• eoooeaos •••• o • $2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsą teisynas, 81 pat. .50 cnt. 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtojo Lietuvoj
i)5 puslapiai, kaina.................................  o • o o e o o •«••••• • e $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina......................... .........  w$1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti viri. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik . ...................... ..............................$2.00
Dan Kui učio Magiškuoju kilimu j VUnkf, 880 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina .......... .. $3.00

I
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Vietines žinios ::

„ Jaunimo klausimas LB 

Kultūros Klube

Paskutinis šio sezono Bos
tono LB Kultūros Klubo su
sirinkimas Įvyks 1968 m. ge
gužės 25 d. 7:30 vai. vak. 
Tarptautinio Instituto patal
pose. 287 Common\vealth 
Avė., Bostone.

Programoje bus nagrinė
jama opi ir Įdomi tema: čia 
bus diskusijos lietuviškojo 
jaunimo klausimu.

Šio klausimo nagrinėjime 
dalyvauja dr. J. Gimbutas, 
dr. J. Girnius, S. Makaitytė. 
dr. J. Navickis ir A. Saulai- 
tis, S.J.

Be to, bus pristatyta nau
ja sekančių metų valdyba.

Maloniai kviečiame daly
vauti su draugais ir pažįsta
mais, pasikalbėti čia minė
tais aktualiais lietuviška rei
kalą liečiančiais klausimais 
ir pabendrauti.
Bostono LB Kultūros Klubo 
pirmininkė B. Kerbelienė

ir Valdyba

Atsiminkime Lietuviu£
Bendruomenės susirinkimą

•i

ŠĮ penktadieni, gegužėj 
24 d. 7 vai. vak.. Tautinės 
S-gos namuose bus Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės 
metinis susirinkimas, kuria
me visi kviečiami dalyvau
ti.

Vėl pasirodysim televizijoje

Televizijos kanalas 4 bir
želio 1 d. (šeštadieni) 1 vai. 
popiet kaitos lietuvių pro
gramą. kuri buvo rodoma 
Vasario 16-sios proga. Ji vėl 
bus matoma visoj Naujojoj 
Anglijoj. Pasižiūrėkime ir 
būtinai padėkokime stočiai 
telefonu ar laiškeliu. Tas pa
dės ateitv lengviau pasinau
doti televizijos patarnavi
mu.

Telefonuoti 254-5670. ra
šyti _ WBZ TV We«ting- 
house Broadcasting Co., 
1170 Soldiers Field Rd., 
Brighton, Mass. 02135.

Svarbus Mot. KL F-cijos

susirinkimas

Birželio 9 d. 6 vai. vak. 
šaukiamas svarbus LA1KF 
Bostono skyriaus susirinki
mas Tautinės S-gos namuos. 
Mūsų s-gos pirmininkė V. 
Jonuškaitė- Leskaitienė pa
darys mums svarbų prane
šimą. Taip pat bus aptarti; 
mūsų tolimesnio veikimo 
planai. Labai {įrašome visas 
nares dalyvauti.

Valdyba

Jaunių vaidinimas

Bostono jaunieji ateiti
ninkai. globojami česlavos 
Aleksonienės. rengia vaidi
nimą: "Nunešk, upeli, žąsų 
vargus“. Vaidinimas ivvks 
gegužės 26 d. 5 vai. popiet 
Lietuvių Piliečių Dr-jos III 
aukšto salėje. Veikalėli re
žisuoja Janina Ambraziejie- 
nė. Pelnas skiriamas jauni
mo laikraščiui Eglutei pa
remti.

Jr j
Buvo susirgęs E. Šmitas

Ernestas Šmitas, širdžiai 
kiek sustreikavus, buvo pri
verstas atsigulti Carney li
goninėn. bet dabar jau yra 
grįžęs namo.

Bostone lankėsi redaktorius 

Pranas Čepėnas

Šią savaitę Bostone viešė
jo buv. Lietuvių Enciklope
dijos redaktorius Pranas Če
pėnas, gyvenąs Chicagoje. 
Jis apsilankė ir Keleivio re
dakcijoje.

Pranas Čepėnas šiuo me
tu redaguoja visą eilę kitų 
stambių lituanistinių leidi
nių. tarp jų ir Lietuvos isto
riją 1900-1940 m.

Artėja lituanistinės m-klos

mokslo metų pabaiga

ši šeštadieni Bostono litu
anistinėj mokykloj praside
da ketvirtosios ir baigiamo
sios klasių egzaminai. Visi 
egzaminai baigsis birželio 
1 d., o mokyklos mokslo me
tų pabaigtuvės bus birželio 
8 dieną.

Sveikiname!

Sveikiname Vytautą Rač
kauską. grįžusi iš Korėjos po 
4 metų tarnybos Dėdės Ša
mo kariuomenėje.

Tėvai Eugenija ir Pranas 
Račkauskai ir sesers šeima

Gaisrai So. Bostone J

Praeitą savaitę sudegė į 
greta So. Bostono Lietuvių' 
Pil. Dr-jos buvęs Strandl 
restoranas ir sandėliai a p-Į 
link Summer gatvės tiltą peri 
geležinkeli. Sudegė ir tiltas.1 
Nuostolių padaryta iki 2 mi-į 
lionų dolerių. Gaisrą gesino: 
400 ugniagesių.

Sudegė 11 arklių

Sekmadieni sudegė 11 
Suffolk Do\vns lenktynių 
arklių. Spėjama, kad arkli-< 
dė buvo padegta.

Aplamai, pastaiuoju lai-į 
ku Bostone vis daugėja pa-’ 
degimų, kurie pasiima ir: 
žmonių gvvvbiu auku.

Dėmesio jaunavedžiams

Povestuvine kelionė 

i Bermudą $210.- porai

Už šią žemą kainą gausite privačiame pliaže 

liuksusinį kambarį su jūros vaizdu, pusryčiais ir 

pilnu aptarnavimu

Išnuomoja
Išnucmojama City Point ra 

jone. 110 P St.. 21? kambarių. 
Yra šiltas vanduo, ir kambariai 
apšildomi.

kreiptis tel. 269-9492.

So. Bostone, Andreu stoties 
rajone, netoli maudynių, mergi-! 
nai ar moteriai išnuomojamas Į 
grąžos kambarys su visais kil- I 
dais ir teise naudotis virtuve, iI

kreiptis trečiadieni ar ketvir
tadieni telefonu AN 9-1219.
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; ■> 8 dienoms

Kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 West Broadvvay 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETI VIšKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAI JOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems į F I o r i d ą— 
MIAMI— iš Bostono. — tik $65.-
VISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI ( AIR TICKETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT — 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti j 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU f R A

3=

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 We»t Broadvvay,, South Boston, Mass.
”Kur tūkstančiai taupo milionus“

ALFRED \V. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

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

Turtas (Assets) virš $132,000.000

suaugusiems išnuomojamas ant
rame aukšte visai atnaujintas 
butas iš 4 ir pusės kambarių.

Kreiptis bet kada į III aukštą, 
24 Dixfield St.. So. Bostone.

(23)

Dvi patikimos verslininkės 
ieško 1 ar 5 kambarių apšildomo 
buto Dorchestery prie Ashmont 
ar Shavvmut stočių privačiame 
name. pirmam ar antram aukš
te. Skambinti:

Mrs. Collins CO 5 3396.
(23)

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikatus.

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTINIAMS VILNONES SKARYTES 
IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS SU 10 - NUO. 
LAIDA.

Dabar moka 5%
už visų rūsių taupomus pinigus

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
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. į

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

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytoją re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistisą.

Sav. Emanuei L. Bosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-8028
Nao 9 vai. ryto iki 8 vaL v., išskyros šventadienius ir

Peter Maksvytis
Csrpenter A Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku eisus pataisymo, remsa- 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų h 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698*8675

A. J. NANAKSV ;
Real Estate A Insurance

321 County Club Rd-
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

TAUPYKITE S S S
šildydami ALYVA

ir naudodamiesi patarnavimu

FORTŪNA FUEL C0.
• 24 valandas VELTUI degiklio (burner) aptar

navimas.
• VELTUI vasarą jūsų krosnies ir degiklio iš

valymas.
• AUTOMATINIS alyvos įpylimas.

• AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES 
kūrenamoji alyva

• PILNUS APŠILDYMO ĮRENGIMUS 
parduoda, įrengia ir aptarnauja

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

GE 6 1204

16.9 uz
galoną VARPAS Nr. 7, 168 psl. 

į Jame rašo dr. J. Pajaujis. 
M. Mackevičius, L. Grinius, 
A. Kučys, dr. K. Karvelis, 
J. Audėnas, dr. 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 
pn $2.).

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

f VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ'
i

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštu*

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.' 

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
Šaut h Boston, Mass

•*********♦»##*#*♦#****♦*♦*♦♦**#♦#*
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd •
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

**#******♦*****#*♦#***♦#♦*♦♦*e# 
e***********#**##****************.

i

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
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 
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 apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei- 

i tai ir sąžiningai. Atsilankė įsiti- 
TREČIOJI PRADALGĖ kinsite.

Tai Nidos Knygų Klubo Vedėjas A. Schyrinski
literatūros metraštis, kun re- PRAŠYMAS
dagavo K. Barėnas. Jame ‘‘KeleivkT udminirtraci 
yra 16 rašytojų eilėraščių, ia praio ferK ,kai<ytoju», 
atsiminimų, prozos ir kt. kurie keičia adresą, prane- 
Knyga turi 414 psl., kaina Unt nauJąjį adresą neuž- 
rriinkstHis \ ii sėliais $3*lo, ir
kietais $3./5. Nepaminkite paraiyti

pašto numerio — Up code.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL 

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
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

Ketvirtis & C o.
—JEWELERS—- 

Laikrodžiai- Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
; tapantingai taisome laikrodžio* ' 

žiedo*, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tei AN 8-4649

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijt 

Programa Naujoj Anglijo, 
ii stoties VVLYN, 1360 kt 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai die 
ną. Perduodama: Vėliausiu > 
pasaulinių žinių santrauka | 
r komentarai muzika, dai 

nos ir Magdutės pasaka.

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

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.
Tel CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresą:

BRONIS KONTRIM
598 Uroadway

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

Flood Sąuare. 
Hardivare Co.
Sanalakae K. J. ALEKNA
•28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4t« 

Benjamin Moore Dažai 
Popiero* Sienom*

Stiklą* Langams 
Vlaokie reikmenys name 

Reikmenys plumberiama 
Vlaokie geletie* daiktai

» *


