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Generolai kalia prezidentui, 
prezidentas - tautai

Aukštieji kariuomenės vadai suteikė prezidentui 
paguodžiančių žinių ii karo lauko, ir jomis remdamasis, 
jis kalba JAV visuomenei, siekdamas apraminti savo po
litinius priešus.

Ko sovietai ir vakariečiai 
siekia Europos derybose?
Sovietai nori daug gauti, nieko už tai neduodant 

Vakariečiai svajoja daug reikalauti, nesitikėdami gauti. -

Nors kone kasdien iškyla 
vis naujų politinių įvykių 
JAV viduje ir užsieny, nors 
pavojingai atgyja ir buvęs 
prislopintas Izraelio-arabų 
karas Artimuosiuose Rytuo
se, bet Vietnamo ir Kambo
džos karinė bei politinė si
tuacija vistiek lieka dėme
sio centre. Vieni būkštauja. 
kad Kambodijos operacija 
aktyviau j tą karą neįtrauk
tų kiniečių ir sovietų, kiti — 
kad pietų vietnamiečiai gali 
pasirodyti nepajėgūs pakeis
ti mažinamas amerikiečių 
karines pajėgas, treti laukia, 
ar prezidentas Nixonas į- 
vykdys viešai duotus paža
dus grąžinti karius namo, o 
ketvirti tiesiai ieško vyriau
sybės veiksmuose nepasise
kimų, kad juos galėtų iš
naudoti agitacijai.

Vyriausybė supranta, jog 
šiuo metu yra labai svarbu 
tautą skubiai informuoti, o 
ypač, jeigu yra dar kas nore 
raminančio jai pasakyti.

Ir taip ruošdamasis kal
bai į tautą, prezidentas pra
eitą šeštadienį į savo rezi
denciją Kalifornijoje susi
kvietę visus stambiuosius ge
nerolus ir karo ekspertus, 
kurie turė/o jį painformuoti 
apie karinę padėtį Vietname 
ir paskutiniuosius Kambodi
jos žygio rezultatus.

Tame pasitarime dalyva
vo Vietnamo karo vadas ge
nerolas Creighton Abrams. 
krašto apsaugos sekretorius 
Melvin Laird, generalinio 
štabo viršininkas gen. Earle 
Wheeler, Pacifico srities ka
linių pajėgų vadas adm. 
John S. McCain ir kiti aukš
ti pareigūnai.

Sakoma, kad jų suteiktos 
prezidentui informacijos a- 
pie padėtį karo laukuose bu
vusios labai paguodžiančios. 
JAV ir pietų vietnamiečių 
kariuomenės veiksmai Kam
bodžoje, nors dar ir nepa
siekta visų tikslų, laikomi 
labai sėkmingais, nes užtik
rinę ilgesniam laikui Pietų 
Vietnamo saugumą iš Kam
bodijos pasienio pusės. Prie
šas netekęs daug karo me
džiagos ir suardyti jo vy
riausios vadovybės planai. 
Pietų vietnamiečiai gerai 
atlieką karinius uždavinius 
Kambodijoj. ir jie galėsią 
pagal reikalą ten pasilikti 
ilgiau ar grįžti, amerikie
čiams pasitraukus. Dėl to 
būsią galima ir numatytą a- 
merikiečių karių kiekį šiais 
metais grąžinti namo.

Kambodijos klausimą ge
rokai švelnina ir politinė si
tuacija, nes dabartinė Kam
bodijos vyriausybė ne tik 
neprotestuoja prieš ameri
kiečių ir pietų vietnamiečių 
karo veiksmus šiame krašte,

bet pati pageidauja šios pa
galbos gintis nuo komunis
tų invazijos. Tokios pagal
bos tikimasi ir iš kaimyninio 
Tailando. Tokiu būdu for
muojasi laisvųjų Azijos tau
tų bendras frontas prieš Š. 
Vietnamo komunistų grės
mę. Bet, žinoma, jis tegalės 
išsilaikyti tik JAV remiamas 
karo medžiaga, padedamas 
aviacijos ir specialistų sudė
tingai karo mašinerijai ap
tarnauti.

Visa tai. ką jį šie genero
lai informavo, prezidentas 
nori savo kalboje pasakyti 
ir tautai, turėdamas viltį, 
kad konkrečiais daviniais 
bus galima apraminti kraš
to viduje administracijos 
kritikus ir susilaukti dides
nės moralinės paramos savo 
Vietnamo politikos linijai. 
O tai ypač svarbu dabar, kai 
senatas sujudęs apriboti ka
ro išlaidas ir tuo suvaržyti 
prezidento veiksmus.

Bet atrodo, kad ir po ge
riausių laimėjimų amerikie
čiams dar ilgai teks Pietų 
Vietname budėti taip, kaip 
dabar budima Pietų Korė
joje. kad senas karas vėl 
neatsinaujintų.

Naftos perdirbimo
gamykla Mažeikiuos

Jau buvo rašyta, kad naf
tos perdirbimo gamykla bus 
statoma Jurbarke ir kad 
daug kas Lietuvoje prieš tai 
protestavo. Dąbar iš Lietu
vos ateinančios žinios sako, 
kad ta gamykla bus statoma 
Mažeikiuose. Tuo reikalu į 
Lietuvą buvo atvažiavęs ir 
Sovietijos naftos perdirbi
mo ir naftos chemijos pra
monės ministras Fiodorovas.

Jurbarko apylinkė išsigel
bėjo, bet užtat ims dvokti 
kita žemaičių apylinkė.

Brazilijos vyskupai 

prieš kankinimus
Brazilijos vyskupai pa

skelbė nutarimą, kuriame 
raginama vyriausybė leisti 
veikti opozicijos partijoms, 
vykdyti žemės reformą, pa-j 
naikinti kalinių kankinimą. J 
kur jis bebūtų — Brazilijoj 
ar kur kitur.

Brazilijos karių valdžia į 
kalėjimus sukišo labai daug 
politinių priešų, su kuriais' 
elgiasi taip. kaip sovietų ka-į 
Įėjimuose.

New Yorke 200,000 darbininkę demonstruoja, pri tardami Nizono politikai Vietname. Demonstra
cija buvo ryžtinga, bet rami, be jokią muštynią, langą daužymo ar padegimą.

Ceilone laimė jo 

kairieji
Ceilonas rinko savo par

lamento 151 narį (Dar 6 at
stovus paskirs premjeras). 
Dabar kraštą valdžiusi Tau
tinė partija smarkiai pralai
mėjo. Laimėjo kairiųjų koa
licija, kurią sudaro komu
nistai, trockistai ir laisvės 
partija, kuriai vadovauja 
netaip seniai buvusi premje
re Bandaranaike.

Ji dabar vėl vadovaus vy
riausybei. Tai bus šiuo metu 
trečioji moteris, vadovau
janti savo krašto vyriausy
bei. Be jos, tokio yra Goldą 
Meir Izraely ir Indira Gan
di Indijoje.

Rinkimų kampanijoj kai
rioji koalicija žadėjo nacio
nalizuoti bankus, paimti sa
vo kontrolėn britų valdomas 
gumos, žemės riešutų ir ka
vos plantacijas , paskelbti 
Ceiloną respublika ir išeiti 
iš Britų bendruomenės, už
megzti ryšius su Šiaurės 
Vietnamu ir Šiaurės Ko
rėja.

Kambodija susitarė 

su P. Vietnamu
Kambodijos ir Pietų Viet

namo užsienio reikalų mi
nistrai pasirašė sutartį, ku
ri duoda teisę vietnamiečių 
daliniais pasilikti Kambo
dijoj, kol "jų uždavinys bus 
atliktas“. Sutarty sakoma, 
kad vietnamiečiai atvyko 
į Kambodiją su šios vyriau
sybės sutikimu padėti Kam
bodžai išvyti komunistų par
tizanus ir Šiaurės Vietnamo 
dalintos.

Mėnulio uola 4.6 bil. 

metų amžiaus
Ištyrus Apollo 12 astro

nautų iš mėnulio atvežtos 
uolos gab<A% paaiškėjo kad 
jis yra 4.6 bil. metų senumo. 
Kitos uolos gabalai rodė esą 
jąunesni — tik 3.6-3.9 bilio- 
nų metų. x

Biržos spekuliantai 

aprimo
Kurį laiką JAV biržose 

serai šuoliais krito žemyn. 
Jų vertė sumažėjo ne milio- 
nai3. bet bidonais dolerių.

Prezidentas sumanė pasi
kviesti vaišių būrį įžymes
niųjų biznierių. Pasikvietė, | 
pasikalbėjo ir... Šerai tuoj 
pradėjo vėl kiMi.

Jei biržą laikyti ūkio ba
rometru. tai tokį Šerų kainų 
šokinėjimą tegalima išaiš
kinti tik spekuliacija, nes 
krašto ūkis per naktį nepasi
keitė. Didieji spekuliantai 
tą triksą sugalvojo ir gerai 
pasipelnė, nupirkę kuo dau
giau serų, kai jie buvo la
biausiai nukritę.

Argentinoje pagrobė
buvusį prezidentą

Buvusio Argentinos dik
tatoriaus Perono šalininkai 
pagrobė buvusį 1955-1958 
metais Argentinos preziden
tą gen. Įeit. Pedro Arambu- 
ru. Pagrobėjai jį atiduosią 
teisti savo revoliuciniam 
teismui kaip išflaviką ir kal
tininką dėl 27 peronistų nu
žudymo.

Aramburu prezidentu ta
po po sukilimo prieš prezi
dentą gen. Leonardi, kuris 
atėjo valdžion Peroną nu
vertus.

Peronistų priešininkai už 
Aramburu pagrobimą dabar 
žada žudyti Perono šalinin
kus. ir dėl to krašte kilo di
delis politinis įtempimas.

Karsta savaitė 

senate
Senate svarstomas pasiū

lymas nutraukti kreditus po 
liepos 1 d. kariuomenės 
Kambodijoje reikalams. To 
pasiūlymo šalininkai žada 
be pertraukos plepėti, kol 
kariuomenė nebus iš Kam
bodijos išvesta, jei matys, 
kad dauguma senatorių tam 
pasiūlymui nepritaria.

MANCHESTERY MIRĖ 

JUOZAS VINC10NAS

Prieš pat laikraščio spaus
dinimą gavome žinią, kad 
birželio 1 d. Manchesteryje. 
N.H., mirė Juozas Vinciū- 
nas, 81 metų amžiaus.

Velionis tik prieš mėnesį 
buvo sugrįžęs pas savo sūnų, 
gyv. Manchestery, jau būda
mas ligonis.

Jis bus pašarvotas trečia
dienį ir ketvirtadienį F. 
Waitkaus laidojimo įstaigo
je Cambridge, Mass.. (195 
Webster gatvėj) ir laidoja
mas penktadienio rytą 
Mount Aubum kapinėse 
Cambridge.

Velionio dukteriai Elenai 
ir sūnums Edvardui ir Ri
chardui reiškiame gilią už
uojautą.

Dešinie ji puola 
Brandtą

Birželio 14 d. bus gau
siausių gyventojų požiūriu 
valstijų — Šiaurės Rheino- 
Westfalijos. Žemutinės Sak
sonijos ir Saaro — parla
mentų rinkimai. Ryšium su 
jais dešinieji turi progos pul
ti kanclerį Brandtą dėl jo 
pastangų užmegzti norma
lesnius santykius su Rytų 
Europos komunistinėm vals
tybėm.

Mitinguose iškeltuose pla
katuose yra ir tokių šūkių: 
"Šalin Brandtą!“, "Pakarti 
jį!“, "Pasiųskime Brandtą 
į Lenkiją!“

Bavarijos katalikų parti
jos vadas Franz Strauss ly
gina Brandtą su anglų prem
jeru Chamberlainu. kuris 
padarė didelių nuolaidų Hit
leriui.
mSWWMWWWMWW*NWMWN»

Sakoma, kad daugiau nei 
pusė senatorių yra už tai, 
kad JAV duotų Izraeliui 125 
spraueminhis karo lėktuvus, 
nes Maskva jau davė daug 
lėktuvų Egiptui ir dėl to pa
sikeitė jėgų pusiausvyra.
SSSMMSSMSVNMMMNfSS

Kaip praktika rodo, jo
kios derybos su komunisti
niu bloku ar atskirais jo na
riais nebuvo ir nėra lengv os. 
Nedaug ko galima tikėtis net 
ir tada, kai tokias derybas 
perša patys komunistai, nes 
jis visada tenori tik laimėti, 
nieko už tai neduodami. To
kios nuotaikos vyrauja ir 
dabar Europoje vykstan
čiuose ginklavimosi apribo
jimo pasitarimuose su so
vietais, o taip pat šviesios 
ateities nepranašauja ir so
vietų - NATO Europos sau
gumo konferencija.

Kaip Europos diplomati
niai korespondentai aiškina, 
visose dabar vystančiose ir' 
ateičiai peršamose derybose 
sovietai" nori tik išsiderėti 
dabartinės padėties pripaži
nimą. Atseit, kad vakarie
čiai sutiktų su faktu, jog ru
sų koja ir ateity turi stovėti 
Europoje ten, kur ji dabar 
stovi. Vadinasi, kad jie ir 
toliau pasiliktų Rytų Euro
poje — Lenkijoje, Rytų Vo
kietijoje, Čekoslovakijoje, o 
jau savaime aišku, ir Pabal
tijo valstybėse. Tai svarbiau
sia. Ir nori to išsiderėti be 
savų nuolaidų. Daugiausia 
tik už pasirašymą popierio, 
kad jie Vakarų Europos ne
pulsią... '

Vakariečiai tuo tarpu turi 
daug gerų norų. Jie norėtų 
išsiderėti, kad rusų kariuo
menė pasitrauktų iš Čekoslo
vakijos. kad būtų nugriauta 
Berlyno Gėdo3 siena, kad 
būtų leistas laisvas gyvento
jų judėjimas tarp Rytų ir 
Vakarų, kad būtų atmesta 
vadinamoji Brežnevo dokt
rina, pagal kurią sovietai 
savinasi teisę net jėga su
drausti savo satelitus, kad 
jie nenukryptų nuo komu- 
ąįstinio Talmudo ir neatsi-, 
kabintų nuo Rytų bloko, y- 
pač nuo Varšuvos karinio 
pakto. |

Tai vi3 gražūs vakariečių 
pageidavimai ar politiniai 
sapnai, kaip juos vadina ko
respondentai. Bet. deja, ma
ža vilčių, kad tos svajonės 
įvyktų. O apie Vokietijos 
sujungimą ir sapnuoti ne
drįstama.

Europos diplomatiniuose 
sluoksniuose yra juokauja
ma, kad geriausios konfe
rencijos ir derybos su ko
munistais yra tos, kuriose jo
kie klausimai nesvarstomi, 
nes tada vakariečiai nieko 
nepralaimi.

Paryžiuje studentai de
monstruoja dėl to, kad pa
sodinti į kalėjimą keli Mao 
Tse-tungo šalininkų vadai. 
Apie 500 suimta. ~

z

Banką priežiūras tarybas pir
mininkas Arthur Baras inflia
cijai išvengti siūlo laikinai su
rasti karią nors formą algoms 
ir kainoms reguliuoti ir valdžios 
išlaidoms apriboti.

Conneeticut šen. Thamau Dodd 
sveiksta New Britaia General 
ligoninėje. Jį t -o ištikęs leng
vas širdies smūgis.

Praeitą savaitę š. Vietna
mo dalinys buvo užėmęs P. 
Vietnamo provincijos mies
tą Dalat ir ji išlaikė 24 va
landas. Pagaliau įsiveržėliai 
buvo išvaryti. Tai pirmas 
toks jų žygis nuo 1968 metų.

Naujasis automobiiią unijos pre
zidentas Leonard Woodcock, 
kuris išrinktas už’mti lėktuvo 
nelaimėje žuvusio Reutherio 
vietai.
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Sn savanaudžiais kovoti - 
visą pareiga

Ne nuo šiandien fabrikų kaminai rūksta, ne nuo šian
dien automobiliai leidžia nuodingas dujas į orą, ne nuo 
šiandien iš fabrikų į upes, ir ežerus teka nuodingomis 
medžiagomis užterštas vanduo, žodžiu, — ne nuo šian
dien be pasigailėjimo yra teršiama mūsų aplinka, bet iki 
šiol j tai nebuvo kreipiama dėmesio..

Paskutiniuoju metu apie tai jau daug kalbama ir ra
šoma. bet iš to aplinkai dar nebus naudos: reikia veiksmų, 
kurie sutrukdytų teršėjų žalingą darbą, reikia tinkamų 
potvarkių ir Yinkamų pareigūnų tiems potvarkiams vyk
dyti. Čia ir prasideda visas sunkumas.

Didžiausi mūsų aplinkos teršėjai yra pramonė, auto
mobiliai. Kiekviena kovos su užteršimu priemonė reika
lauja išlaidų. Kas jas nori daryti laisvu noru? Fabrikan
tui rūpi susižėbti ko daugiau pelno, o kad jo fabrikas už
teršia kokią upę ar ežerą, jis dėl to galvos nesuka. Jis tik 
įstatymų priverstas gal imsis priemonių aplinkai daromai 
žalai sustabdyti. Bet tai paliečia jo kišenę, todėl jis prie
šinsis, kaip tik išmanys, ir tokiems Įstatymams. Jis prieš 
jų leidimą panaudos savo įtaką, specialistų autoritetą, ku
rie įrodinės, kad reikalaujama aplinkos svarinimo prie
monė pakenks jo įmonei, o kartu ir visam kraštui, arba 
kad tokios pastangos iš viso neįmanomos. Jis pasistengs 
net papirkti tuos, nuo kurių tas reikalas priklauso.

Kaip gudriai fabrikantai moka ginti savo reikalus, 
rodo štai kad ir toks pavyzdys. Komercinėj spaudoj kova 
su aplinkos teršimu yra lyginama su Morgenthau. JAV 
iždo sekretoriaus F. Roosevelto laikais, neišmintingu pla
nu visiškai sunaikinti Vokietijos pramonę ir Vokietiją 
paversti žemės ūkio kraštu. Tuo pavyzdžiu dabar gąsdi
nama, kad kova su teršimu iš tikrųjų siekia sunaikinti 
JAV pramonę.

Žodžiu, kiekvienas reikalavimas sustabdyti krašto 
teršimą sutinką kietą teršėjų pasipriešinimą. O tie teršė
jai. susijungę į milžiniškas sąjungas ir turėdami daug lė
šų, veikia ir veiks kongresą, valstijų seimus ir vykdomo
sios valdžios pareigūnus.

Tad negalime ir mes būti pasyvūs. Turime ir mes 
kelti savo balsą, veikti atskirai ir per organizacijas. Ne
trukus bus rinkimai. Juose savo balsą atiduokime tiems, 
kurie, mūsų nuomone, geriau gins plačiųjų masių reikalus, 
o ne fabrikantų ar kurių kitų savanaudžių biznierių.

Pasaulis aplink mus
sime tave britų žvalgybai. 
Šitoks grasinimas veikė žmo
gų. ir jis klastojo agentams 

Senukas britų parlamento duodamąsias žinias ir prii- 
narys (darbietis, Williamas minėjo pinigus. Teisme Jis 
Owenas buvo suimtas, kaip apgai ėjo, kad nesikreipe , 
įtariamas valstybės išdavi- *** žvalgybos centrą M 15.

ŠNIPINĖJIMO
PAINIAVOSE

mu. Suprantama, kad visuo- Jis, sako, būtų kreipęsis, jei
menė tokią žinią sutiko labai » 15 P^.^ia paskp-
nesmagiai. Nesmagu, kad tmga. jei be didesn i} aiški
parlamento narvs ar minis- J13 «ale*s su'
teris patenka į'kokią nors zlnotl; k.ur * 
skandalingą meilės istoriją. 9. kaiP gi Owenas buvo 
Bet čia kaltinimas žymiai. isaiskintas. 
rimtesnis: parlamento na- Husako grasinamas išduo- 
rys, ir štai tau — valstybės ti jį M 15, jis buvo pradėjęs 
išdavimas! , galvoti, kad tas čekas jau

Neseniai jis buvo teisia- ruošiasi persimesti į britų 
mas. Byla užtruko net kelio- pusę. Bet jis dingo — grįžo 
liką dienų. Bet Owenas iš namo. Taip pat dingo ir če- 
teismo išėjo laisvas. Bėdos kų žvalgybos Londone biu- 
su bylos pabaiga, tiesa, jam ro viršininkas Kalina, kuris 
dar nevisai pasibaigė: dar kartais vietoj Husako atei- 
kyla klausimas, kas mokės davo susitikti Oweno. O bri- 
teismo išlaidas ir kaip bus tų žvalgyba susidomėjo tais 
šu pajamų mokesčiu už tas šnipinėjimo reikalais, kai 
sumas, kurias jis gavo iš če- praeitų metų birželio mėn. 
kų žvalgybos agento Husą- per sieną į Austriją pabėgo 
ko. Husakas jau nuo 1961 m. čekoslovakų žvalgybos Įte
iki praeitų metų rudens iš- pitonas ir atsigabeno sąrašą, 
mokėjo 2,300 svarų (5,750 kuriame buvo surašyti Va- 
d oi erių). Suprantama, kad karuose dirbantieji Rytų 
Owenas už tas sumas nemo- žvalgybos 25 agentai. Ame- 
kėjo pajamų mokesčio. Bet rikiečių žvalgyba perėmė 
ji3 parašęs atsiminimus, globoti tą kapitoną ir, be ki- 
Juos pardavęs, galės sutvar- ta ko, jo atgabentame sąra- 
kyti ir pajamų mokesčio ir še surado čekams dirbančio 
teismo išlaidų reikalą. , brito slapyvardį "Dedek“ 

Bylos metu paaiškėjo, kad (senelis). Dar daugiau pa
tas senukas politikas buvo 
daugiau auka svetimos žval
gybos rankose. Jokių pa
slapčių jis neišdavė. Ne vie
ną kartą jį šnipinėti priver-

aiškėjo reikalas, kai netru
kus pasidavė amerikiečiams 
Beiruto atstovybėje dirbęs 
čekų pareigūnas. Jo turimo
sios žinios rodė, kad čekai

tusiems čekų žvalgybos a- turi sau talkininką britų par-
gentims jis griežtai atsaky
davo: ne, nenoriu šnipinėti, 
neduosiu jokių žinių! Bet 
tie pagrasindavo jam: gerai,

lamente. Tačiau ir tiek nuro
dymų dar buvo mažą. ”De-

Dešinėj — ilgametis Atstovų rūmų plrmtatekas John 
McCormack, 78 nu nutaręs pasitraukti ii tą pareigą po
ilsio. kairėje — Carl Albert, 62 kuris dabar yra At
stovų rūmą demokratų vadas ir karia, apiJumu užima 
McCormacko vietą. Albertas yra ii

Kas kitur rašoma
IR TEN YRA RAGANŲ , SPAUDĄ BEVARTANT

MEDŽIOTOJŲ (Tęsinys iš nr. 21)

Elveraa Filteerieaė, 37 nu, ku
riai Milvaukue Sv. Luko ligoni
nėje įsodinta 45 metą vyro Šir
dis.

AIRIŠKAS KLAUSIMAS

Toli pasaulyje jau seniai 
žinoma, kad Britanijos ži 
nioje esančioje šiaurinėje 
Airijoje (Ulateryje) vyksta 
neramumai. Ta Airijos dalis 
pasiliko prie Britanijos, nes

• kraštas Anstrali- Buvęs žymus italų komu-
ja. Skirtinga nuo musų gam- njstu parti jos narys, dabar 

j ta. skirtingimetą laikai tai Milane einančio L’Est (Ry- 
j butume linkę manyti, kad taĮj laikraščio redaktorius,
ten gal‘rstarting! lietuviai. , Renatas Mielis pritaria E-
Bet. pasirodo, visur daugiau 2el-gaiHui, ga(l reikia nežiū- 
pasizymune tuo, kas mus į komunizmą kaip į ko- 
jungia , negu kas musski-,kią tarptautinę-uolą“, kuri

ria:’; . , ,! trupa. Čia. sako, pirmiausia
.. • skundzjames, kad rejkįa pasiklausti: Kas yra
eia turime af8Ciai ZaF?”^ komunizmas? Jei šiuo žo- 
raediiotojų, kūne skleidžia turime mintyje Sovieti-

^n<?us; lta? I”.®" jų. tai būtų vienas dalykas, 
ja, apkalbinėja ir tuo budu jeį mjntyje turime ką kita. 
kelia musų tarpe erzelį ir ar- rejkėtų griežtai ir tiks- 
do visuomeninę ar kultunnę yaj nustatyti. Komunizmu 
veiklą. Aiškėja, kad tai nė- kaįkurįe vadina Sovietijos 
ra vien tik JAV lietuvių gy- vįdaus diktatūrą. Kaikada 
venimo reiškinys. To labo komunizmu vadinamas visas 
Uin ir Australijos lietuviai. į Rytų Europos valstybių blo- 
Tai sužinome iš Mūsų Pašto- kas Tikrovėje viską čia jun
gės redaktoriaus rašytojo V. gja ne žodis "komunizmas“, 
Kasoko kovo 12 d. laidoje politinis faktas, kad bū- 
įšspausdinto vedamojo Ra- reijs žmonių Maskvoje sie- 
ganų medžioklė“, kur tarp ■ kįa plikti viršūnėse Krem- 
kitko šitaip rašoma: • liu je. visoje Sovietijos vals-

stai atsiranda ultrapat- tybėje ir Rytų Europoje. Tai

Prof. M. Gimbutienė įro
dė. kokių plotų mūsų protė
viai proistorijoje neteko dėl 
slavų veržimosi, o rusų kro
nika 1040 metais pirmą sy
kį pamini Lietuvą ir sako: 
Jaroslav ide na Litvu“. Tie

sa, prieš tai ta pati kronika 
mini Kijevo valdovo Vladi
miro žygį į Jotvingi ją. Sako: 
"Ide Volodimer na jatviagi 
i pobedi jatviagi i vzia žem
iu ich“. (Išėjo Vladimiras 

prieš jotvingius, nugalėjo 
Jotvingius ir paėmė jų visą 
žemę). Dėl šios "pergalės“ 
kyla abejonių, nes aukščiau 
minėtas Jaroslavas 1038 m. 
vėl turėjo "išeiti prieš jot
vingius“, o 1112 m. Volynėj 
Jaroslavas vėl eina tų pačių 
jotvingių "nugalėti“.

Taigi, rusų politiniai ir 
kariniai žygiai prieš lietu
vių tautą yra senesni negu 
"komunizmo“ ir jie dar vis 
tęsiasi kitais pavidalais ir ki
tomis priemonėmis.

Žiūrovas

gyventojų daugumą sudaro _____________
protestantai. Bet katalikų’ notų, kurių bendruomenės ir .4^, „komunizmas“ iti
seimos būna gausios, tai jų}veikloje beveik nesimato • kon™mzmas’ }tl
Drocentas Dastebimai aura - elK nesimato, kinanciai įrodytas vengramsprocentas pašte di mai auga., tačiau kūne savo aktyvumą m čekoslovakams
tr jie pradeda kelti galvą. iivvsto drumsdami vandeni " o -<2-ovaka™
Ti<ri Šinl iU nfliidninfri anfwL . arumsuami vanaenj 19g8 m o Sovietijos "libe-

1 .?? šiol jie naudojosi antros ir skleisdami pramanytus raiams“ irodomas dabar ko- 
irūšies piliečio teisėmis. Vai-„andusarba iškraiDvtus fak- , 1}rotlomas (laDai k<> | do protestantai, kurie nelin- apie bendruomenėje po-įne kasdlen; , .

je. Jis atbėgo į Vakarų Vo
kietiją ir pradėjo kalbėti, 
gavęs pažadą, kad už tai 
gaus laisvę. Rytietiškiems

(šnipams jis buvo pavojin
gas — tie vienas po kito sku
bėjo grįžti namo, kol dar 
galima. Jis pasakė ir kas tas 
"Dedek“ yra.

Bet po Oweno bylos bri
tų laikraščiai pradeda prisi
minti visokias praeities isto
rijas, kai į Rytų Europos 
kraštus išvažiuojantieji po
litikai ar aukšti pareigūnai 
būna šantažuojami. Žvalgy
ba jau turi iš anksto surin
kusi žinias, kokių ydų turi 
tas svečias. Jeigu jis mėgs
ta mergaites, tai gerai, jis 
gaus mergaitę ir bus nufoto
grafuotas lovoje su ja. Jeigu 
jis mėgsta berniukus... Jei
gu jis mėgsta degtinėlę... Vi
sokios ydos žvalgybai išeina 
į naudą.

"The Observer“ karinis 
korespondentas dabar išsi
pasakojo, kad nereikia nė 
tokių ydų turėti, idant užkib
tum ant kabliuko. Jis nuėjo 
į Sov. Sąjungos atstovybę 
paprašyti, kad jam pasaky
tų, kokia pavardė yra to 
daugeliu ordinų apkabinėto 
generolo, kuris parado metu 
Dasirodė Raudonosios aikš
tės platformoje Maskvoje. 
Tiek ir užteko, kad netru
kus pradėtų gauti kvietimus 
į atstovybės balius ir pasiū
lymus susitikinėti su aukš
tais sovietiniais pareigūnais 
ne vien tik rusų, bet ir veng
rų. Jie susitikdavo geriau
siuose restoranuose. Bet jis 
buvo toks atsargus, kad apie 
savo susitikinėjimus tuojau 
painformuodavęs M 15. Sa
ko, jei nebūčiau painforma
vęs, tai vieną kartą tikriau
siai būčiau patekęs į kalėji
mą ir į teismą, kaip "De
dek“ Owenas.

Jo tvirtinimu, kaikurie 
Londono barai, ypač gando-T • • f 11 A Cll ▲ — — J

kę į reformas. Dėl to ir vyks- zjtyviai ir aktyviai besireiš-
m^deriSn^TizZ^ kianČiuS. » «k®l», Keliu knygą apie tarptau-
PaTalbinT ^^SS ^S’ne" nriX tin« Politik« autorius’
policija, kaip šališka, bu™ Europos ir So-
likviduota. Tvarkos palaiky- kasau kuo susitinka, kas pas i^.^ippižia^n^irvev jur-

ne • V * * m a • t * nalo Leonas Labedzas pri-
Katalikiškoji Airijos res- £ įdarom^l^adoT.^ati- ™ena,.s®ncnĮ®s gl'aifklįfl1

publika ™o]at laiko akį tinkami sprendimą/ir paga- tikrojiSpoHtū’ėPišminti’s vra 
ties ta atskirtąja šiaure, y- liau uždedamas pasirink- tlkl,°įI. p I? rpač iūpindamari skriaudžia- .ukoms MamiL, kuris ^že
maisiais katalikais. Bet Ai- turis imlioti kai n nasmerki- 9^ samumus. Jis saKO. 
rijos respublika ekonomiš- m-g ' "Komunistų stiprybė vra ne
kai nemaža priklauso nuo „jokių ultrapatriotų ne-! ^1ide?1-Ogiju&bet jų1plte? 
Britanijos, tai ir nežygiuoja stokoja ir kitur.Amerikoje,! ^]Pnybose- Nera. realu kal’

šss"ir “K

kad gijžę namo galėtą gink- -Kiekvienoje visuomenė-! va?ai.'^ovaujas. 
lą vartoti prieš protestantiš- j, ataparią ir jautriui “° °s Ir ios llluz1’kąją daugumą. Siaurai- Lo^y. Iresnieji Ssila,’
jungti Ainja gal pajėgs ta- ko prieš toki subversyvinĮ ^a ' 1 a- irų komunistl 
da, kai ten katalikų bus dau-, spaudimą, tačiau jautresnie- 
giau negu protstantų, bet to- jj pasiduoda ir nuleidžia kios ateities dar teks palauk-; įa^ Tie Wraganų me.

a • V’ Vii S^abtojai“, sutvarkę vieną 
, ?e!.da?)^lnu^^S8 kjl^’arftą. nesiima' pozityvaus 
kai Airijos respublikos mi- darbo, bet rausiasi po kitų 
mstens pirmininkas Lyncas pamatais. Vengiant bet ko-

deką“ pribaigė Guhre, rytų: joje Fleet Street, spaudos 
vokietis, dirbęs vokiečių pre- žmonių, laikraščių gatvėje,

neduok, bet mes tada išduo- kybinėje misijoje Olandijo- tiesiog knibžda šnipais.

ėmė ir pašalino du savo mi- 
nisterius. Trečias ta proga 
protestuodamas atsistatydi
no. Ketvirtasis jau prieš ke
lias dienas buvo atsistatydi
nęs, bet sveikatos sumeti
mais. Pašalintuosius Lyncas 
pakaltino, kad jie esą įtaria
mi įsipainioję į slaptą gink
lų prekybą. Pagal visa ką 
išeitų, kad tie ginklai buvo 
skirti šiaurės Airijai ir turė
jo patekti ten per IRA orga
nizaciją.

Ginklai, tiesą sakant, ne
buvo sučiupti. Niekas dar 
nėra išaiškinęs, ar ligi šiol 
tokia prekyba vyko. Dabar 
ministeris pirmininkas ga
vęs žinių, kad į Dubliną at
skris lėktuvas su ginklais. 
Lėktuvas neatskrido. Jeigu 
jis gabeno ginklus, tai, ma
tyt, kitur pasuko. Bet, ma
tyt, ministerį pirmininką pa
siekė ir tokios žinios, kurios 
kompromituoja ministerius.

Kilo triukšmas parlamen
te. Ministeris pirmiąinluif 
buvo pakaltintas, kad jto mt 
nisterių mėtymą pradėjo 
remdamasis britų žvalgybos 
nurodymais. Jis griežtai pa
neigė tokį kaltinimą ir pa-

kiu išvadų, tokius tik būtų 
galima palaikyti impoten
tais, kurte, patys nepajėg
dami pasireikšti visuomenė
je savo kūrybiniu potencia
lu. bent stengiasi pastoti ke
bą tiems, kurie to pajėgumo 
irrvžto turi.

"Gaila, bet ir sveikoje 
bendruomenėje atsiranda 
susirgimų ir iškrypimų. To
kių nelaimingųjų mes nega
lime nei išskirti, nei sutram
dyti. Belieka tokius kaip li
gonius užjausti ir pasigailė
ti. o patiems vadovautis 
sveika nuovoka, turint prieš 
akis tautos ir bendruomenės 
gerovę ir ateitį.“

prekybą. Visuomenė smer
kia Lynčą, kad jis toks 
griežtas tiems, kurie norėtų 
padėti broliams katalikams 
šiaurėje. Spėjimas, kad bri
tu žvalgyba yra prikišusi 
piritus, kebą antibritiškas 
nuetaftte..

Įšpoeėdžiavęs ir išsiginči- 
jęs apie 36 valandas, parla
mentas dar pareiškė pasiti-

nių valstybių santvarkų stip
rėjimą ar silpnėjimą. Savo 
metu šia temą svarstė Prob
lems of Communism žurna
las ir svarstymus išspausdi
no prof. Zbignievo Brzezins- 
kio suredaguotame veikale 
Dilemma of Change in So
viet Politics. Pernai dviejuo
se numeriuose tą temą gvil
deno ir Survey žurnalas. Be 
prancūzo amerikiečio Mi- 
chael Oarderio ir ruso Amal- 
riko, kiti tyrinėtojai nenu
matė greito Sovietijos su
griuvimo ar susilpnėjimą 

* • •

Diskusijos, atrodo, neišė
jo latvio prof. Ezergailio 
naudai, nes jis daugelio ne
įtikino. Mūsų prof. Vyt. Var- 
džiui, rodo3. geriau vyksta 
aiškinti amerikiečiams siau
resnę temą, būtent, — tauty
bių santykius į šovinizmą 
pasvirusioje didrusių "ko
munistinėje“ diktatūroje, 
kurią jie vadina "komuniz
mo statyba“, šiose diskusijo
se gal ir mes galėtume rasti 
savo reikalui pasvarstytinų 
minčių? Gal ir mums vertė
tų ne tiek kalbėti apie mig
lotos komunizmo ideologijos 
grėsmę, kiek apie amžiais į- 
rodytą daug aiškesnį daly
ką — apie rusų nacionalisti
niai imperialistinę agresiją 
prieš lietuvius ir kitas tautas,

LIETUVIAI SU J. TAUTŲ 

PIRMININKE

Jungtinių Tautų pilnaties 
susirinkimo pirmininkei An
gie Elizabeth Brooks Ru- 
dolf, Liberijos atstovei, ge
gužės 11 d. viešėjus su pa
skaita Detroite, lietuvių 
DLOC (Detroito lietuvių or
ganizacijų centro) delega
cija įteikė atitinkamą peti
ciją. Delegacijai vadovavo 
Bernardas Brizgys ir jos na
riai buvo A. Kvietys, B. 
Kvietytė. R. Sukauskas. S. 
Šimoliūnas. M. šnapštys ir 
M. Vizgirdaitė ir St Šimo
liūnas.

Lietuvių įteiktoje J. Tau
tų pilnaties pirmininkei pe
ticijoje nurodyta dabartinė 
Lietuvos padėtis ir ji prašy
ta J. Tautose iškelti Baltijos 
kraštų klausimą, reikalau
jant, kad būtų padarytas 
galas sovietų vykdomai Bal
tijos kraštų karinei okupa
cijai ir iš trijų kraštų būtų 
atitraukti sovietų kariniai, 
milicijos daliniai bei admi
nistracija.

Brooks Rudolf lietuvių 
delegaciją maloniai priėmė 
ir pati patarė lietuviams 
veikti viešąją nuomonę. The 
Detroit News dienraštis, ne
seniai atpasakojęs dr. B. 
Nemicko paskaitos mintis, 
gegužės 13-d. laidoje įdėjo 
žinią "Lietuviai prašo J. T. 
vadovės paramos“, kurioje 
nurodyta į DLOC delegaci
jos lankymąsi bei pateikti į- 
teikto prašymo bruožai.

(E)

SIEKIA SUDERINTOS 

INFORMACIJOS

Amerikos Lietuvių Tary
ba kartu su latviais ir estais 
ateinančių metų pradžioje 
organizuoja konferenciją 
suderintos informacijos rei
kalams aptarti ir informaci
nės veiklos gairėms nustaty
ti. Informacijos pagyvini
mas būtinai reikalingas Pa
baltijo kraštų laisvinimo 
darbui.

Konferencijos programa 
rengiama New Yorke, o kon
ferencijai vieta numatoma 
Chicagoje ar Clevelande.

Gegužės 30 d. New Yorke
__ kėjimą vyriausybei, bet vis; tik apie "komunizmu“ pri- įvyko tuo reikalu pasitari-

smerkė neatsakangą preky- 'tiek Dubbne neramu, kaip dengtą rusiškąjį nacizmą, Į mas. Jame Altui atstovavo 
bą ginklais. Atieiatieji mi. ir Belfaste, šiaurinės dalies dar įkyresnį ir pavojingesnį, Alto valdybos vicepirm,, LB 
nisteriai teisinasi, kad jie sostinėje. negu carų laikais. Chicagos apygardos pirm.
nebuvę įsipainioję į ginklų S. Bakaragis • * * Jonas Jasaitis.

e t
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Jaunimo Seminaras, ren-' Amerikos Lietuvių Tary- Prekybininkų banketu ! Memorial ligoninėje guH 
giamas Vyr. Lietuvos Išlais- bos pastangomis genocido M. - Ieva Glaveckienė, j 8O-tua
vinimo Komiteto, įvyks š. paroda pagaliau paruošta ir v k ° .r^os n.aP’s.ir metus besiartinanti. I
m. birželio 6-7 d.d. Chicago- birželio 13 d. 5 vai. vakaro ęreRyb^ norių Prezldentas Ilgai joje gulėjo visiems
je, Jaunimo Centre (2345 Sheraton viešbuty bus iškil- i »onas Y. Cesiunas jĮCnes- geraj pažįstamas namų par-*
West 56th St.) Seminaro mingai atidaryta. Ji tęsis iki' ^n) vadovavo prekybos ru- davimo agentas Vincas Mit-;
programa nustatyta tokia: birželio 30 d. , J9? 44-jam metiniam banke-1 chelHs ir Antrojo pasaulinio'
birželio 6 d„ šeštadienį, 10 I k"n° Pf*? l karo veteranas Nubus gi-!
vai. Vliko valdybos nario1 Tą patį vakarą ten pat bus ^J^ buvo buvęs kandida- męs Julius Aroska. 
dr. J. Puzino paskaita: “Pa- vakarienė ir akademija 1941: pS * prezidentus šen.
dėtis okupuotoje Lietuvoje \ metų tragiškiems birželio į- - (jOlc‘wateris.
11:45 vai. — Lietuvos At- vykiams paminėti, 
stovy bės Washingtone pata-;
rėjo dr. St Bačkio žodis:! Į tas iškilmes atvyks at- 
“Tarptautinis Lietuvos sta- stovų rūmų mažumos vadas 
tusas ir diplomatinė tarny- Gerald Ford, kongr. Der- 
ba“. 1:15-2:45 vai. pietų vinski, kongr. Pucinski, pre- 
pertrauka. zidento Nixono vienas pata-

Po pietų 2:45 vai. prof. rėjų pulk. Vandervort ir ki- 
M. Mackevičius kalbės te- tų aukštų pareigūnų.

“Lietuvos nepriklauso-;

Puošnios jungtuves

Svečių gausumu, jų puoš
numu bene gražiausios ves
tuvės buvo mokytojo F. Me- 
negonio ir mokytojos Cynti- 
jos Makarevičiūtės (Mave- 
rick), kurios tėvas Stasys 
Makarevičius yra uolus pa
rapijos fchoro narys. Apeigų 
metu vargonais grojo Jonas 
Tamulioris. o solo giedojo 
jo duktė Lidija.

ma
mybės poveikis valstybingu-' Reikia laukti, kad parodą 
mo sąmonei“, 4:30 vai. — aplankys ne tik lietuviai, bet 
Vliko valdybos rfario Romo ir daug kitataučių. Paragin- 
Kezio pranešimas “Jauni- kime parodą aplankyti visus 
mas Lietuvos laisvinimo or- savo pažįstamus kitatau- 
ganizacijoje“. Į čius.

Birželio 7 d., sekmadienį.;
12 vai. bus Vliko pirminin- Parodą paruošė Alto ko
ko dr. J. K. Valiūno prane- misija: Jonas Jasaitis, dail. , _ _ v
Šimas “Lietuvos laisvinimas Zenonas Kolba, dail. prof. ^UP° Jono Repšio (Rapsis) 
ir santykiai su pavergta tau- Adomas Varnas, Andrius yairu®b) lėktuvo nelaj”ję 
ta“. Kiekvienai paskaitai ir Valėnas, Leonas Prapuolė- tles
diskusijoms skiriama po 45 nis, Jonas Bertašius ir Juo- m’ spalio 25 d., paskelbė, 
minutes.

Staigiai širdies smūgio iš
tiktas i ligoninę pateko ir 
buvęs Darbininko redakto-l 
rius Antanas Kneižvs, bet] 
dr. Umpos priežiūroje jau 
sveiksta ir netrukus tikisi 
vėl grįžti pas savo seserį 
Teklę Mitchellienę.

M. Juozaitis nuteistas 

kalėti T5 metų

Maailaj, Pbshphiąy metinėje, prieš Ameriką nu siteikęs j-z tinimas nudegina Amerikos vėliavų.

Surado lėktuvo nelaimės 

priežastį

Komisija, kuri tyrinėjo la-

kad nelaimės priežastis, at
rodo. buvusi klaidingai ra-

Chicagoje parodai organi- ^ar?. suPrastas ženklas..Jis 
' zuoti ir vadovauti Altas pa- norėjo sutrumpinti kelią , 

Mirė Algirdas Jakievicius kvietė dr. Leoną Kriauče- ir dėl to jyyko nelaimė (atsi- 
1970 m. gegužės 25 d. vi- Hūng. jraU8ė »^M^unoje is 42

netikėtai mirė teisinta- lutukas Algirdas Jakševiėius. I . Alto skyriai, ar kitos orga-1 J^^alenkė 
Velionis buvo gimęs 1912 mzacijos turėtų pasirūpinti, i moima lenae. 

m. sausio 2 d. Šiauliuose, kad paroda būtų surengto
1930 m. baigė Šiaulių gim visuose didžiuosiuose Ame-! Pasižymėję moksleiviai 
naziją ir po to dvejus me- rikos miestuose.

zas Skorubskas.
(E)

Mykolas Juozaitis, 23 m. 
amž., nuteistas kalėti 15 me
tų už 1969 m. lapkričio 21 d. 
vieno Merrimacko banko a- 
piplėšimą (Pagrobė $7,457).

Septyniolikos metų būda
mas. jis gavo tėvų leidimą 
įstoti į laivyną, bet netrukus 
dėl sveikatos buvo atleistas, 
šis įvykis, tėvo žodžiais, jau
nuolį labai paveikęs. Jia pra
dėjęs vartoti narkotikus, ku
rie ir nuvedė ji į kalėjimą. 
Jis iš Concord kalėjimo per
keltas į Pennsylvaniją, kur 
tikisi gauti psichiatro gydy
mą.

V,

Juozas Krasinskas 75 metų

sai
BROCKTON, MASS.

- -* 41

8 (renka 4), Clevelando 10 
į (renka5), Pietryčių 6 (ren- 
| ka 3).

i torius dar buvo Juozas Šir-, Kiek teko patirti, Chica- 
| vydas. Vėliau buvo nuolati- g°Je kaikurių kandidatų ye- 
į nis bendradarbis korespon- dama šiokia tokia agitacija 
' dentas Keleivio, Amerikos lapeliais ir spaudoje. 
Lietuvio, Sandaros ir Vieny-',
bės. Keleivį skaito nuo pat 
Amerikon atvykimo dienos. |
Prisimena, kad pirmais me-Į 
tais Keleivį išsirašė trys

Skaitykite 
šias knygas 1

tus studijavo mediciną. Vė
liau, atlikęs karinę prievolę, 
perėjo studijuoti teisę, kurią 
baigė 1940 m. Tuo pat laiku 
dirbo teisme, Atlikęs atitin- ’ 
karną teismo kandidato sta
žą. buvo paskirtos Šiaulių

draugai, susidėję po 50 cen
tų. Vienu metu jis yra buvęs 
r et 7 draugijų sekretorius.

Jau 52 metai yra vedęs.
Užaugino du sūnus: Juozą, kaiaa 
kuris baigė aukštąjį inžine- , P®*.***®1^ 
rijos mokslą, ir Algirdą, ku-' ° Vą>tltoUs 1909-1918 ^ 
ris šiuo metu yra pašto tar- atsiminimų IV tom^A 272 
nautojas. Abu puikiai kalba P8*” ^ama kietais viršeliais 
lietuviškai. Inž. Juozas yra novelės, 156 psl., kaina kis- 
didelis jaunimo organizaci- tais viršeliais $2.50. 
jos Vyties veikėjas ir turi Inicialai pe tilta, A» Tūlio
ketvirtą tos organizacijos. S3-™.
laipsnį. Jo trys vaikai —Do-! . NULAUŽTA BAKA, tri- 
vydas, Danielis ir duktė W vaidelių pynė. parai* 
Nancytė — irgi kalba lietu- Stase Vanagaitė-Petersonie-

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, paruošė 
Anis Rūkas, 89 puslapiai.

I

r Birželio 5 dieną sulaukė 
į gražaus amžiaus Worceste- 
, no lietuvių kolonijai gerai 
pažįstamas daugelio laik

Nau ja LB valdyba
-------- --  ----------------.Geg?^ 9 ‘J' San<*aro* raščių korespondentas, įvai-

la šiemet į Amerikos garbės saleje ** rių lietuviškų organizacijų
menės Brocktono apylinkės veikėjas, visados linksmas ir 
nanų metinis susinnkimas. Juozas Krasinskas.
Jame išnnkta tokios sude- Jubiliatas vra dzūkas, ri
ties valdyba: pirm. Povilas męs 1895 m. birželio 5 d.
Jančauskas, vicepirm. Anta- Paliepių kaime, Butrimonių 
nas Jurkėnas ir Albina Ba* valsčiuje. Amerikon atvyko 
kauskienė, sekr. Aleksand- l913 metais. Nuo 1915 metų 
ras Mantautas, ižd,Mykola8 gyvena Worcestery. 1916 m.
Gofensas, nanai Ona Eiki- pradėjo rašinėti į Vienybę apylinkės! 
nienė ir Adolfina Pnžgmtie- Lietuvininkų. kai jos redak-1 
nė. Revizijos komiai jon jei-
na Mykolas Klimai, Jurgis

Alvirnės vidurinė mokyk-

studentų sąjungos narius į 
rašė 18 moksleivių, iš jų du 

i lietuvius — Julę Grauslytę 
į ir Mykolą Scarksą. Jos na- 
• riais renkami moksleiviai, 

. Balfo vaju3 New Yorke kurie pasižymi moksle ir su-
apygardos tardytoju ir tose vykdomas nuo rugsėjo gebėjimu kitiems vadovauti 
pareigose išbuvo iki 1944 m. 28 d. iki spalio 24 d. Jam ir patarnauti.
liepos men. Tuo metu teko vykdyti gegužės 20 d. suda-: J. Grauslytė yra Julės ir 
pasitraukti j Vokietiją nuo rytos vajaus komitetas, į ku-'Kazio Grauslių duktė, 
gresiančio naujo okupanto—į įejna šios atstovės: Iva-į G rausliai vadovauja Dai- 
bolsevikų: antplūdžio. Pasi-;Juškienė — Liet Mot. Klu- ry Queen ledų parduotuvei 
traukęs į Vokietiją, apie me-! Federacijos New Yorko; 111-jame kelyje iš Mass. į 
tus laiko gyveno Silezijoje, • kiubo, E. Kulber — Moterų; Hudsoną.

buvo mo- j vienybės, A. Radzivanienėi J. Grauslvtė yra laimėju- 
. - —Lįet Kat. Mot Kultūros si gražuolės palydovės vardą

draugijos, L Sperauskienė, Minkų radijo gegužinėje. Ji 
— D.L.K. Birutės Karininkų kelerius metus lankė Bosto-

bilizuotos apkasų kasti. Ar
tėjant sovietinei armijai, ve
lionis su šeima pasitraukė 
toliau į vakarus, kur sulan

BALFo VAJUS 
NEW YORKE

Laurinaitis. Antanina Sužie- 
dėlienė.

PROVIDENCE, R.I.

Šeimų Moterų dr-jos, dr. M.
kė amerikiečių. Apsigyveno. KregIdienž _ SLA 99 mo 
Kempteno hetuvių stovyklų- terq kuopoSi E Vaišnoraitė
je. 1950 m. su šeima emig
ravo į Indiją-Pakistaną. Ten 
jo žmona dr. Janina dirbo 
savo profesijos gydytojos 
darbą, o jis — ekonominėse 
se įstaigose.

Išgyvenę Indijoje 5 me
tus. velionis su žmona dr. 
Janina emigravo į JAV ir 
apsigyveno Chicagoje. Čia 
dr. Janina, vaikų ligų gydy
toja, vertėsi privačia prakti
ka, gi velionis dirbo Harrist 
Trust Co. kasininku.

Besirengiant eiti į Alice 
Stephens pagerbimo vaka
rienę, jis pasijuto sergąs, 
buvo nuvežtas į ligoninę ir

— Amerikos Liet. Kat. Mot.{ 
Sąjungos 24 kuopos, O. Ku
bilienė — 29 kuopos, E. 
Mauske — 30 kuopos, I. 
Jankauskienė — Skaučių 
Neringos tunto. Be to, dar į- 
eina Vyresniųjų Skaučių Ži
dinio atstovė.

Vajaus komitetui vado
vauja Balfo skyriaus valdy
bos pirmininkas dr. E. Noa- 
kas.

Vajaus užbaigtuvėms bus 
suruoštas koncertas ir dide
lis laimėjimų paskirstymas, 
kuriam fantus draugijų irgegužės 25 d. mirė. Jis nie-.kad nesiskundė jokia iirdiw SmM>uPS^ ?

liga.
Velionis priklausė Romu

vos korporacijai, mėgo mu
ziką, buvo jautraus ir švel-! 
naus būdo žmogus. Paliko1

w

no lituanistinę mokyklą.

Mirė J. Žibolu
Memorial ligoninėje mirė 

80 m. sulaukęs Jonas Žibo- 
lis, gimęs Obeliuose, Rokiš
kio apskr., Amerikon atvy
kęs 1904 m., Nashua mieste 
išgvvenęs 66 m. Jis priklau
sė lietuviu parapijai, šv. Ka
zimiero dr-jai ir Lietuvių 
klubui. Palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse Hudsone.

Adamonių sukaktu
Agota ir Petras Adamo- 

niai minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 60 metų sukaktį. 
Jie abu jau sulaukė 80 metų. 
bet tebėra “jauni“. Visi lin
ki jiems dar ilgų metų.

' Pagarsino J. Latvi
Ligoninių savaitės proga 

vietos laikraščiai plačiai ra
šė apie antros pagal dydį

Rinkimai į «MV LB Patalpinio klubo banketas
Tarybą jvyks birželio 7 d., Į
sekmadienį, Brocktono šv.; Klubo narių banketas įvy- 
Kazimiero parapijos salėje k0 gegužės 17 d. Įžanginį 
po bažnyčia nuo 8 vat ryto žodį lietuvių kalba tarė sek- 
iki 3 vai. popiet retorius Vladas Kačėnas.

Banketo proga buvo pagerb
ti ir apdovanoti pažymėji
mais šie penki nariai: Cil- 
čius, Kasperas, Simanavi
čius. Straznickas ir Savic
kas. Pirmieji du dėl ligos ne
galėjo bankete dalyvauti, 
kitus to proga pasveikino 
klubo pirmininkas Juozas į 
Vaitonis, įteikdamas dova- 
nas-pažymėjimus.

Šie penki nariai yra il
giausia išbuvę klube, p stei
gėjai ir jau sulaukę gražaus 
amžiaus.

Minėsime IMI m.

Tragiškieji biržeHo įvy
kiai bus paminėti biržeHo 
12 d., penktadienį, 7 vai va
kare gedulingomis pamaldo
mis už žuvusius tremtinius 
ir partizanus šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Tuoj po pamal
dų salėje po bažnyčia įvyks 
viešas minėjimas.

Programoje kalbės Sibiro 
tremtinė Elena Juciūtė. Me
ninę dalį atliks kun. V. Vat 
kavičiaus vedamas chorap,
kun. Valkavičius gros amui- Apdovanotieji padėkojo 
ku, matysime montažą “Par-j už pagerbimą, o Si man avi
tizano kapas“*, kurį atliks 
O. Ivaškienės tautinių šokių 
sambūris, talkinamas Brock
tono lituanistinės mokyklos 
mokinių.

Seni ir jauni, čia gimę ir 
ateiviai, visi gausiai daly

čius net ir linksmesnį nutiki
mą papasakojo ir apie seno
vės vargus padejavo. Šie na
riai ir dabar yra dar veik
lūs. Stoznickas vra finansų 
sekretorius Savickas mar
šalka. o Simanavičius ilgus

žmona dr. Janina ir dukros Amerikos žemėje. Jo arti-j vietos ligoninės (Memorial) 
Dalia, Ramutė ir Jūratė. miesiems — giliausia užuo- užvaizdos padėjėją Juozą 

Ankstyvos mirties pakirs- jauta. | M. Latvį, kuris toje ligoninė-
tas, teilsiši kolega Algirdas J. Talnbs ' je pradėjo dirbti prieš 39 m.

vaukime šiame minėjime ir metus išbuvo klubo pirmi- 
savo atsilankymu pagerbki- ninku ir daug prisidėjo prie 
me žuvusių brolių kraujo au- klubo išugdymo, 
ką. ' i Klubo susirinkimai veda-

PJ. mi Hetuvių ir anglų kalbo-

viškai ir priklauso Vyčių or
ganizacijai.

Tat ilgiausių metų malo- 
riam sukaktuvininkui! Dar 
daug įvairių žinių parašyti 
laikraščiuose iš Worcesterio

J.S.

mis, nors gal dažniau ang
liškai. Simanavičius visuo-

nė, 81 psl.. kaina $2. 
ANTANAS SMETONA

IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ. lietuvių daiiųrpM

100 dainų su gaidoin AĮb 
navimui ir pianinui, aoAb 
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

ANGLŲ KALBOS GRA-
met pabrėžia: “Aš kalbėsiu, MAT1KA,215psl., 
lietuviškai“. Ir jo svarus žo- ’ r
dis daug ką nulemia.

Po oficialiosios dalies bu- PUVOS PINIGAI, Jono K.
Kario, 225 pst, kaina $6. 

RAŠTAI — STRAIPSNIAI. 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusi* 
piai, kaina ...... SAM.
Amerikos lietuvių poBtta, 

parašė dr. K. Šidlauskas. J- 
vadas dr P. Grigaičio. Įmi
na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA. Bro
niaus Railos akimirkmią 
kronikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psL, kaina — 
$3.00.

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko
Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

Gyvulių ūkia. George 
we1 bolševikinės santvarkos 
satyra. 71 psl., kaina $1.00.

LIETUVIŲ BELETRIS*

vo vaišės — geras ir skanus 
maistas, netrūks gėrimų, ir 
linksma muzika. Viskas pra
ėjo labai gražiai ir tvarkin
gai.

Klubo šeimininkas Men- 
ciūnas buvo sunkiai susir
gęs, bet palengva taisosi ir 
į banketą, nors ir lazdele pa
siramsčiuodamas, atvyko.

Klubo pirmininkas papra
šė visus šeimininkui palinkė
ti sveikatos ir paploti.

Buvęs

LB RINKIMAI

JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybas rinkimai bus 
birželio 6-7 dienomis. Kan
didatų yra 84. Renkami 37
atstovai 9 apygardose, bet TIKOS ANTOLOGIJA, U 
kadangi New Yorko apygar-1 omas, redagavo
da atsisakė rinkimuose daly- Brazdžionis ir 
vauti, todėl kandidatai išsta- auskas. 700 puslapių, kaiM 
tyti tik 8 apygardose: Los $10. Knygoje yra 61 rašyt* 
Angeles 11 (išrinkti reikia jo kūrybos pavyzdžiai.
2), Bostono 3 (renka 2), i Lietuvos konstitucinės tsb 
Hartfordo 5 (renka 2), New ( sės klausimais, parašė Ko* 
Jersey 9 (renka 2), Chica- tontinat Račkauskas, 178 
gos 32 (renka 15), Detroito psl., kaina $2.

s
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Neurologijos daktarė Lietuviai koncertuoja Kuboj

Kauno medicinos institu
to neurologijos bei psichiat
rijos katedros vedėja docen
tė Aldona Jocevičienė Vil
niaus universitete apgynė 
disertaciją ir gavo medici
nos mokslų daktarės laipsnį 
neurologijos srityje. Tai jau 
antroji tos srities daktarė. 
Jos tema — galvos smegenų 
kraujagyslių aterosklerozė.

Lietuvių koncertai 

Japonijoje

Vilniaus filharmonijos ka* 
merinis orkestras, kuriam 
vadovauja Saulius Sondec
kis, po gastrolių Archan
gelske. Gorkyje, Kirove, Ja- 
roslavlyje ir Maskvoje, gavo 
kvietimą atvykti į Kubą ir, 
kaip Tiesa rašo, gegužės 20 
d. ten išvyko ir išbus 2 sa
vaites.

šitie trvs vyrai nori iš Brazilijos automobiliu nuvažiuoti 
į Portugaliję. Iš Brazilijos jie išvažiavo pernai balandžio 
mėn. čia juos matome Philadelphijoj tikrinant savu auto
mobilį ir žemėlapį. Jie tikisi iš Nome, Aliaskoj, perva
žiuoti Beringo sąsiaurį, kai jis bus užšalęs, ir per Sibirą 
pasileisti toliau Portugalijos link. ■

KAD TAIP NEBOTŲ

Po daugelio metų ant bal
to žirgo iš Amerikos “trem
ties“ grįžta bendruomenės 
vadas ir pradeda Vilniaus 
aikštėje susirinkusiai milži
niškai miniai iškilmingą žo
dį:

“I adies and Gentlemen!..

Sujuda, sunerimsta minia, 

ir pasigirsta garsūs balsai:

”Vot, kakaja svoloč — 

zabyl svoj rodnoj jazyk!..“

Sakykime, kad tai dabar 
dar juoki. Bet tik nuo mūsų 
visų pastangų priklauso, kad 
tie juokai nevirstų tikrove.

Imkiteirskaitjkite! Poezijos knygos

”Expo-70“ parodoje Osa
koje nuo balandžio mėn. 
pradžios jau pusantro mėne
sio gyvena Sovietijos meni
ninkai. Leista i Japoniją iš
vykti, bent ligšiol, šalia 52 
įvairių respublikų meninin
kų. tik trims okup. Lietuvos 
meno atstovams: sol. V. No
reikai, kanklininkei D. Juod
valkytei ir birbynės meist
rui Pi-. Budriui. Trys lietu
viai buvo pakviesti atlikti

Lietuviai mokslininkai 

konferencijose

Prof. J. Kubilius, Vilniaus

1915 m. gegužės mėn. Parvus susitinka su Leninu 
Šveicarijoje, ir Leninas sutinka dirbti kartu su Vokietijos

__ generaliniu štabu. Vokietija pažada nuolatinę piniginę pa-
univeršitėto**rektoriuš"nuo ram4- 0 Leninas pasižada demoralizuoti Rusijos armiją 
gegužės 12 d. vieši Prancū- • karo pramonę, pasirašyti atskirą taiką su Vokietija ir 
zijoje. Jis pusantro mėnesio neskleisti bolševikų agitacijos Vokietijoje. Nuo to mo- 
skaitys matematikos paskai- mento Leninas tapo kaizerio Wilhelmo II agentu, o jo 
tas Prancūzijos moksliniuo-' bolševikinė revoliucija buvo paprasčiausia prostitucija, 
se centruose ir aukšt. mo- Į kalbant Lenino Pravdos leksikonu.
kyklose.

j Vokietijos vyriausybė per savo pasiuntinį Švedijoje 
J Nicoje šių metų rudenį • Lucius suranda ryšininkus, kurie palaiko kontaktą su bol- 

programą ir pačiame Osa- į rengiamą pasaulinį matema- j ševikais Rusijoje. Su Leninu iš Švedijos palaikė ryšį bolše-
kos mieste« i ko"*^ Vk* i vikas Fiurstenbergas (Ganetsky) ir Vokietijos pasiuntiny-

Jie, koncertavę per 30 .?. * ? pUSp J", ’.- .y bės tarnautojo Steinwachs agentas estas Keskula.
kartų, gegužės 9 d. išsiskyrė, Y1C1US- dr- B- Grigelionis ir, ■ ;
nes V. Noreika išvyko kon- Jaunas , mokslininkas A.
eertuoti į kitus Japonijos Raudeliūnas.
miestus.

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

Keskula nukeliavo Šveicarijon pasimatyti su Leninu 
(ir tuo pat metu 1915 m. rugsėjo mėn. pasimatė su Vokieti- 

' ' jos pasiuntiniu Berne Rombergu ryšiams su Rusija aptar
ti. Vokiečiai padeda Leninui siųsti korespondenciją ir e- 
migracinę spaudą Rusijon, taip pat per savo šnipų tinklą 
padeda Leninui palaikyti ryšius su bolševikais Rusijoje.

Dr. Helfandas taip pat lankosi Švedijoje ryšiams su 
j Rusija nustatyti ir, grįždamas Vokietijon, sustoja Dani- 
' joje, kur plačiai išsikalba apie pądėtį Rusijoje su Vokieti- 
į jos pasiuntiniu grafu Brockdorfu-Rantzau. Juodu kartu

išdirba vyriausią planą revoliucijai Rusijoje sukelti. Tas
tz , c. v i ! planas buvo patvirtintas kaizerio Wilhelmo II ir Vokieti-Ką tik išleista knyga, kūną paraše St. Michelsonas. f , T • • u - , .. . i ,* 1 Į jos generalinio štabo, o Leninui buvo įsakyta tą pianą ak

lai vykdyti. Tuo būdu tikrasis revoliucijos strategas buvo 
ne Leninas, su sifilio suėstais smegenimis, bet vokiečių 
diplomatai ir imperia listai.

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

Lenino tragedija
Rašo ŽMOGUS

(Tęsinys)

Kai Rusijoje netikėtai įvyko demokratinė revoliucija, 
tai vokiečiai davė toliau pinigus bolševikams jų laikraš
čiui Pravdai finansuoti ir bolševikų perversmui organi
zuoti, kaip matyti iš barono von Kiuhlmanno, užsienio 
reikalų ministerio, telegramos kaizeriui.

Vokiečio Fritzo Fischerio apskaičiavimu knygoje 
”Griff nach der Weltmacht“, iki 1918 m. sausio mėn pra
džios Leninui ir jo propagandai Vokietija išleido, vokiš
ku kruopštumu surašytais dariniais. 40,580,997 markių. 
Taigi, Lenino prostitucinė revoliucija kaštavo vokiečiams 
apie 40 milionų markių, bet Vokietija šelpė Leniną ir to
liau. siųsdama kariuomenės instruktorius prieš baltagvar
diečius, karo medžiagą ir prekes bei pinigus, iš viso dar 
kita tiek, ir visa bolševikinė revoliucija Vokietijai kaštavo 
apie 80 milionų markių. Už tuos pinigus Rusijoje įvyko 
ir įsitvirtino bolševikinė revoliucija, ir Vokietija gavo se- 
peratinę taiką.

Vokietijai, pralaimėjusiai pirmąjį pasaulinį karą, 
buvo uždrausta ginkluotis. Leninas leido vokiečių kari
ninkams ir karo pramonei veikti Rusijoje. Trockio prisi- 
pažinimu. prie Samaros veikė vokiečių nuodingų dujų 
ir artilerijos fabrikai. Lipetzk, prie Tambovo, veikė Jun- 
kers lėktuvų fabrikai, lakūnai mokėsi skraidyti, bandė 
naujus lėktuvus ir artilerijos pabūklus. Fabrikuose dirbo 
tik vokiečiai darbininkai. Tai buvo 1921 m.

Šitas sklandus bendradarbiavimas privedė prie Ra- 
pallo sutarties 1922 m. balandžio 16 d. Ta sutartimi Vo
kietija pripažino SSSR ir Rusija nereikalavo jokių repara
cijų iš Vokietijos. Tai buvo pirmas nustebimas Vakarų 
diplomatams, kurie nežinojo visų užkulisių. Antras nuste
bimas buvo, kai Stalinas pasirašė sutartį su Hitleriu, bet 
tai tebuvo tolimesnis bolšerikų-vokiečių bendradarbiavi
mas. dar ne.lino nustatytas.

Tas bolševikų bendradarbiavimas padėjo greit atsi
gauti Vokietijos militaristams ir įsigalėti Vokietijoje na
ciams. Tuo būdu Leninu “geniali“ politika sukūrė naują

ATSSIUNTĖ PAMINĖTI
Numizmatika, parašė Jo

nas K. Kairys, 340 psl., kai
na $15. Kas domisi pinigų 
ženklais, tam šita knyga y- 
ra tikra enciklopedija. Tai 
jau trečioji to autoriaus kny
ga pinigų klausimais. Pirmo
sios dvi buvo: Nepriklauso
mos Lietuvos pinigai, Seno
vės lietuvių pinigai, šioje 
knygoje daug iliustracijų, ir 
aplamai ji gražiai išleista. 
Ja galima gauti ir Keleivio 
administracijoje.

Lemtingos dienos, apysa
ka, parašė Jonas Jaškaus- 
kas, viršelis P. Jurkaus, 187 
psl.. kaina nepažymėta.

Nutolusios dienos, parašė 
Žemaičių Antanas (Antanas 
Ramanauskas), 95 psl. Joje 

j yra apysaka Pirklys ir kt. 
; Redagavo, autoriaus biogra
fija parašė ir viršelį piešė P. 
Jurkus. Kaina $1. Gaunama 
Darbininko administracijoj 
(910 AVilloughby Avenue, 
Brooklyn. N.Y.).

Lituanistikos darbai, II to
mas. Lituanistikos instituto 
leidinys, 186 psl., kaina — 
$2.50. .Jame svarbiausieji 
straipsniai: Viktoro Gidžiū
no “Žemaičių byla Konstan
cos susirinkime“, Povilo 
Rėklaičio “Rytinei Europai 
tirti dokumentacijos ir infor
macijos centrai Vokietijos 
Feder. Respublikoje. Jų 
reikšmė lituanistikai,“ Jono 
Balio “Folklore Research in 
the Baltic Countries, special- 
lv Lithuania, in the Soviet 
Period“. Kazio Škirpos “A- 
pie Lietuvių Aktyvistų Fron
to veiklą“, J. Balio “Biblio- 
graphy of Bibliographies“.

I
ANTANO ŠKĖMOS KAŠ

TŲ I tomas (Nuodėguliai ir 
kibirkštys, Šventoji Inga, 
Čelesta, Balta drobulė). įriš
ta, 500 psl. Kaina $6.00.

LIETUVOS ISTORIJA 
VI-ji laida, parašė dr. Van 
da Daugirdaitė-Sruogienė, 
414 psl., daug paveikslų, ke 
Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Knyga ne tik geras vadovė 
lis mokiniams, bet ją su įdo 
mumu skaitys ir suaugusieji
Kaina .......................... $6

LIETUVIŲ UTERATO- 
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K. Keblys apie romą 
ną, R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti 
ką, J. Girnius meta žvilgs
nį į visą tą literatūrą apla 
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi- 
čius duoda išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

PAULIUS AUGIUS, 284 
dideli puslapiai, šio įžymaus 
dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

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

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai- 

, na kietais viršeliais $10, 
. minkštais — $8 
' BAISUSIS BIRŽELIS. Ši- 
, toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiš-
kis. Kaina...................$3 50

i BALADĖS, šitoj labai 
j gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina..............$6.00

. PEILIO AŠMENYS, Jur
gis Jankus, 3 veiksmų dra
ma, 261 psl., kaina $4.00.

Nardžio pulkas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $2.

Rene Rasa, MEILĖ TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

Nužemintųjų generacija,
! egzilio pasaulėjautos eski
zai, parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

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

ka, Gražina Tulauskaitė, 

127 psl., kaina $2.00.

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

Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

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

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

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

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

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

VYNUOGĖS IR RAKTU- 
SAL Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

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

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

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

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina......... $2.00
SU DAINA, 392 liaudies 

dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Surinko Gražina Šimkonie- 

į nė, 128 mažo formato psl., 
i kaina $1.00.

VOKIEČIŲ AGENTAS

Buvo daug gandų, kad Vokietijos generolai padėjo 
Leninui užgrobti valdžią Rusijoje. Buvo tikra, kad vo
kiečiai pervežė Leniną per Vokietiją į Šveicariją. Pilna 
tiesa paaiškėjo tik po antrojo karo. kada į amerikiečių 
rankas pateko Vokietijos užsienių reikalų ministerijos 
dokumentai ir Vokietijos vyriausybės slapti susirašinė
jimai.

Apie tuos dokumentus kalba Aleksander Kerensky 
knygoje “Russia and History’s Tuming Point“ (1965).
} galimą bolševikų ir Vokietijos vyriausybės bendradar
biavimą pirmas atkreipė dėmesį Rusijos pilietis dr. Alek
sander Helfand (Parvus), kuris 1915 m. sausio 15 d. at
silankė pas Vokietijos pasiuntinį Turkijoje Wagenheimą 
su pasiūlymu organizuoti plačius streikus Rusijoje.

Wagenheimas apie tai pranešė Berlynui. Vokietijos 
vyriausybė parodė labai didelį susidomėjimą, ir kovo 6 d.
Helfand jau buvo Berlyne, kur susitiko su kanclerio Beth- 
man-Hollweg patarėju Ritzleriu. Parvus įteikė jam pa- 
ruoėtą 18 psl. memorandumą ir paprašė pinigų Leninui ir
streikams Rusijoje. Kadangi tie streikai turėjo pirmoje' chaosą Europoje, kuriame vos nepražuvo ir patys bolše- 
eilėje pasireikšti karo pramonėje, tai Vokietijos vyriau- vikai. Vokiečiai, gi. sulaukė bolševikų savo krašte, nors 
ByM au kaizerio pritarimu davė Parvus 2 milionus markių juos mielai buvo skyrę tik Rusijos teritorijai (Nur fuer 
ir VokieUjos pilietybę. Russland). _____ : daugiau)

10 knygų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,

84 psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos 

supratimas, 80 psl., kaina
20 centų.

Žemaitės raitai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

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

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24

Socializmas ir religija, E. 
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

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

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

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

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos u2 $2.

i Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knvgas:

The Cemetery of Nations 
in Siberian Tundra by H. 
Tautvaiša, 112 psL, kaina 
tik $1.75.

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

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

“The Herdsroan and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

“The Ordeal of Assad Pa- 
tha“ (1. Šeiniaus), 61 psl, 
kaina $2.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl., 
psl., kaina kietais vilteliais 
$3.00. minkštais $2.00.

“Lithuania land of ha 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina 94.75.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė, kaina $2.50.

DAINŲ SŪKURY 39 po-

Į puliarios ir šokių dainos, 
, surinko Gražina Šimukonie- 
! nė, kišeninio formato, 351 
psl.. kaina $2.00.

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

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

PIGIAUSIA 

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS

Mvsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė
“BALTOSIOS PELYTĖS 

KELIONĖ I MĖNULI“.

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

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.
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PRANAS ČEPĖNAS

Pasikalbamas 
Maikio su Tiru

Lietuvos Steigiamasis seimas

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

1920 m. birželio mėn. 21 d. laikinąją Lietuvos vy
riausybę pakeitė koalicinis dr. K. Griniaus kabinetas, re
miamas valstiečių liaudininkų ir krikščionių demokratų. 
K. Grinius ministrų kabineto deklaracijoje itin pabrėžė 
piliečių teisių saugojimą, nes ligi tol buvo administracijos 
valdininkų tarpe daug savivaliavimų.

Steigiamasis seimas, be valstybės konstitucijos pro
jekto rengimo, skubiai leido reikalingus įstatymus įvai
riausioms gyvenimo sritims, kaip mokesčių, teismų, švie
timo, administracijos ir tt. Normalesniam valstybės gyve
nimui tvarkyti reikėjo parengti ir priimti valstybės biu
džetą.

Todėl pirmajame iškilmingame Steigiamojo seimo 
vienerių metų darbo sukakties posėdyje jo pirmininkas A. 
Stulginskis galėjo seimą painformuoti, kad pirmaisiais 
darbo metais buvo priimti 122 įstatymai. Kiekvienas sei
mo komisijos parengtas įstatymas seimo plenume buvo 
dar tris kartus svarstomas ir diskutuojamas. Seime karštų 
ginčų sukeldavo ne tik konstitucijos straipsniai, kaip, 
pavyzdžiui, prezidento institucija, kurią socialdemokratų 
ir valstiečių liaudininkų frakcijos siūlė sujungti su seimo 
pirmininko pareigomis. Betgi būdavo atsitikimų, kad tos 
pačios politinės partijos atstovai savo nusistatymu išsi
skirdavo ir balsuodavo ne su savo vienminčiais. Tokį at
sitikimą galima nurodyti krikščionių demokratų atstovą

žemės kampelis, kur karo ugnis vis žybčioja tai vienoj, tai kitoj vietoj, ir baiminamasi, kad tos 
kibirkštys neišvirstą dideliu pasauliniu gaisru. Žemėlapy matome Izraelio lėktuvų apšaudomas 
sritis Suezo kanalo srity ir kaimyninėse arabų v aistybėse.

taika nebuvo sudaryta. M. Sleževičius dar 1919 m. spalio 
mėn. seime pasakė, kad jis valstiečių liaudininkų vardu 
raginęs Lietuvos vyriausybę sudaryti taiką su Rusija, bet 
Tautos Pažangos partija buvusi tam priešinga. M. Kru
pavičius įtaigojęs Valstybės Tarybos narius krikščionis 
demokratus, kad jie ragintų vyriausybę sudaryti taiką su 
Sovietų Rusija.

Taika su Sovietų Rusija buvo pasirašyta 1920 m. lie-

Ką tik gavome:

— Pasakyk, Maiki. ar yra 
tokia tauta, kuri gyvena vi
same pasaulyje, ale neturi 
savo tėvynės?

— Tokia tauta galėtų būti 
žydai, tėve. Jie iš tikrųjų 
gyvena išsibarstę beveik po 
visą pasaulį ir per šimtme
čius neturėjo tėvynės. Jie 
pasirodė istorijoje apie 11 
šimtmečių prieš Kristų. Ta
da kelios jų padermės gyv- 
no pakrikusios Mažojoj Azi
joj, Viduržemio jūros pa
krantėmis, kur dabar Izrae
lis. Anais laikais tas kraštas 
buvo vadinamas Kanaanu.

— Ar tautos vado jie ne-, 
turėjo?

— Biblija sako. kad jie 
turėjo jau karalių, kuris va
dinosi Saulium. Bet jie bu
vo vis dar pakrikę ir pešėsi 
tarp sa^s. Jie susivienijo 
tik tada, kai atsirado pavo
jus iš filistinų pusės.

— O kas tie filistinai?
— Taip buvo vadinami 

ankstesnieji Kanaano gy
ventojai, tėve. Kai jie pra
dėjo pulti žydus, tada iškilo 
Dovydas, avių ganytojas, 
kuris, kaip sako Biblija, ak
meniu užmušęs filistinų mil
žiną Galijotą.

— Vot. vot. Maiki. čia jau 
prasideda graži istorija.

— Kai Galijotas krito,

vaujantį žydų luomą ištrė
mė. Nors vėliau leido jiems 
grįžti, bet nuo dabar žydų

adv. A. Tumėną, konstitucijos referentą, kuris balsavo j pos mėn. 12 d., ir Vilnius, su dalimi teritorijos, buvo Rusi- 
su socialdemokratais, kad konstitucijoje būtų straipsnis, Į jos pripažintas Lietuvai. Betgi Rusija, kariaudama su 
jog cenzūra naikinama. Į Lenkija, tuo metu pati užėmė lenkų okupuotą Vilnių. Ka-

J dangi Vilnius ir kita Lietuvos teritorijos dalis pagal tai- 
Ne taip jau sklandžiai vyko ir su žemės reformos kos sutartį su Sovietų Rusija buvo pripažinta Lietuvai, 

įstatymu. Valstiečiai liaudininkai siūlė palikti dvarams tai 1920 m. rugpiūčio 6 d. Lietuvos vyriausybės atstovas

Prisiminimų fragmentai,
parašė Kazys Musteikis, 126 
psl., kaina $2.50.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių, parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.

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

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

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

felegiiki Stepono Kolupai
los niekintojai, paraie Ksa-

tėvynę pradėjo trypti per- ! neliečiamą 40 ha normą, o likusią žemę paimti iš savinin-1 sudarė su rusų armijos atstovu konvenciją, ir rusai trimis 
sai, graikai, romėnai, bizan-į kų nemokamai. Už nemokamą žemių nusavinimą pasisa-i tarpais — ligi rugsėjo 1 d. — pažadėjo užimtąją teritori- 
tėnai, arabai, kryžiuočiai ir kė ir socialdemokratai, bet jie nebuvo dvarų dalijimo ša- ją evakuoti. Tačiau rusai užimtoje teritorijoje, nepaisant 
turkai. Žydų tėvynės neliko lininkai. i susitarimo, elgėsi kaip krašto šeimininkai, pradėjo steigti
nei pėdsakų. Mes skaitome j i savo administraciją — "tarybas“. Tik krašto apsaugos1
knygose apie Angliją, apie* Didesnių ginčų seime taip pat sukėlė universiteto ministro K. Žuko ultimatyviu reikalavimu, 1920 m. rug-l 
Vokietiją, apie Prancūziją statutas bei atskiri konstitucijos straipsniai. Jei žemės piūčio 27 d. rusų armija apleido Vilnių ir kitą Lietuvai, veras Kaunas, 52 psl., kai-
ir apie Rusiją; ir skaitome reformos įstatymą svarstant galima buvo operuoti tik priklausančią teritoriją. Drauge su rusais iš Lietuvos Ru- nbJvLyO.
apie mažutes valstybėles tik materijaT tai svarstant konstituciją ar universiteto statutą, sijon išvyko ir lietuvių komunistų vadai — V. Kapsukas
su sauje em gpe ojų, e jar p^gj^ėjo ir pasaulėžiūriniai reikalai. Ypač daug gin-. ir Z. Angarietis. 
apie v usią ziae io vasy- sukėlė ne teologijos fakultetas, bet filosofijos.

Atgavus Vilnių ir kitą teritoriją, kur, be lietuvių, gy- 
Kartais net nedidelės svarbos įstatymo svarstymas,’ veno ir kitų tautybių žmonių. Lietuvos vyriausybė 1920

bę ir apie jos gyventojus — 
nei žodelio. Nebuvo tokio 
krašto nei žemėlapiuose. Žy
dai paliko savo žemę ir iš
sibarstė tarp svetimųjų, kur 
svetingos pastogės nerado. 
Priešingai, visur jie buvo 
pajuokiami, stumdomi ir 
skriaudžiami. 0 vis dėlto 
žydų tauta tebėra labai gy
va. ir, kur tik yra progų, žy
das prasimuša pirmon vie
ton. Amerikoje jie užima 
aukštas vietas valdžioje, biz
nyje, moksle, teatre, televi
zijoj, muzikoj ir literatūroj. 
Galima sakyti, kad be nuo
savos žemės ir be pastogės 
žydų tauta gyveno geriau, 
negu dabar, kai atgavo seną 
savo tėvynę, kur barška 
ginklai ir sprogsta bombos. 
Nors kol kas žydai su aia 
bais apsidirba, bet ar ilgai

Dovydas paėmė jo kardą ir jiems taip seksis, kas gali 
nukirto jam galvą. Filistinai žinoti.
taip nusigando, kad išbėgio
jo visa jų kariuomenė; o žy
dai padarė Dovydą savo ka-

Kritusieji už laisvę, 11 to
mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4.00.

Rugsėjo iestadienis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Birutė Pūkelevičiūtė, 237

• kaip, pavyzdžiui, pavardžių keitimo įstatymo projektas, m. rugsėjo 15 d. seime aiškiai užakcentavo, kad visi Lais- j psl., kaina $5.00. 
buvo sukėlęs daug ginčų, ir smaskiausiu šio įstatymo prie- vos Lietuvos piliečiai gali vartoti savo gimtąją kalbą ne ’ Meilė dvidešimtajame
šininku buvo atstovas V. Čepinskis. • tik bažnyčiose, mokyklose, bet ir valdžios įstaigose, ir > amžiuje, parašė Petras Man-

taip pat pažadėjo atgautoje teritorijoje įvykdyti rinkimus deikis, 273 psl., kaina $5.00.
Steigiamasis seimas per savo visą kadenciją, be kons- į Steigiamąjį seimą, 

titucijos. priimtos 1922 m. rugpiūčio 1 d., dar suskubo pri- į 
imti daugiau kaip 300 įstatymų. Tenka tik pažymėti, jog • 
tuo metu ne tik neturėjome didelio skaičiaus patyrusių 
teisininkų, bet ir kalbininkų, kurie galėjo talkinti surašy
ti įstatymus tinkamais teisiniais terminais ir gera lietuvių 
kalba.

Be vidaus tvarkymo reikalų, buvo daug skubių ir ■
svarbių užsienio politikos reikalų.

Sovietų Rusijos armija buvo išblokšta iš Lietuvos, bet į 
i

(Bus daugiau)
Be namų, premijuota a- 

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

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

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

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruolis, 
176 psl., kaina $5.00.

Poilsis ant laiptų, Vytauto 
I Karoso eilėraščiai, 50 dide-

— 0 kiek dabar yra žydų 

Izraelyje?
Vėliausiu žinių nėra,

raliumi, kuris įsteigė Izrae-! tėve, bet 1968-tų metų ap- 
lio karalystę su sostine Jeru-• skaičiavimu jau buvo apie 
žale.. Tai buvo 1005-tais 2,800,000 galvų. Taigi apie

— Nu, tai ko jie taip ver- į talka ir taip pat buvo svar-
iėsi tenai? J bu turėti savo pusėje žydus.

— Tai žydų nacionalistų i Todėl Palestinos klausimas 
lgesys grįžti į savo prote-' buvo pavestas Jungtinėms 
rių kraštą. Dar pereito šimt- Tautoms išspręsti. Tenai nu- 
mečio pabaigoje jie įkūrė tarta padalyti Palestiną į

Nupigintos geros knygos
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

gos Literatūros Fondas yra išleidę* vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad toa įmygo* grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė 

JU KAINAS SUMAŽINTI
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ. , . L .

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto į?,£>nnat0 PuslaP^’ kama 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1995 metų. Priede daug dokumentų $2.00

metais prieš Kristų, tėve.
— Džiūsta minut, Maik, 

ar tu nepadarei čia mistei- 
ko?

— Kodėl?
— Nu. pirma sakei, kad 

žydai neturėjo tėvynės per 
šimtus metų, o dabar išeina, 
kad Izraelį Dovydas įsteigė 
dar prieš Kristų.

— Ne, tėve, klaidos čia 
nėra; tik klausyk, kaip buvo 
toliau. Sekančiu Izraelio ka
raliumi atsistojo garsusis

tiek, kiek ir nepriklausomoj 
Lietuvoj. Apie 88 nuošim
čius sudaro žydai, o kitus a 
rabai ir europiečiai. Bet že- 
•mės žydai turi daug mažiau, 
būtent tik 7.992 ketvirtaines 
mylias, kai Lietuvos plotas 
turi 25.174 ketv. mylias. Iz
raelio dirvožemis esąs geras, 
tik nedaug jo yra, nes kraš
tas kalnuotas ir apie pusę jo 
užima dykuma, kur nuo ge
gužės iki rugsėjo nėra lie
taus, viską reikia laistyti.

am tikrą organizaciją tam 
rikslui siekti. Tas sąjūdis 
buvo pavadintas Sionizmu, 
r Europos žydai pradėjo

dvi dalis: viena žydams, ki
ta arabams, o Jeruzalę pa
statyti į neutralią zoną. Žy
dai su tuo sutiko ir 1948 me-

traukti Pallestinon, tikėda- i tų gegužės 14 d. paskelbė 
miesi pastoviai tenai apsigy- nepriklausomą Izraelio res-

Saliamonas, Dovydo sūnus. į Vanduo atvežamas iš Jorda 
Jam mirus, žydai vėl prade- Į no upės, kuri teka per arabų 
jo muštis tarp sąyęs, ir jų ka- žemes, ir arabai dažnai jį
ralystė 3kilo į dvi dalis. Ne 
trukus užplūdo asirai ir abi
dvi dalis pavergė* Po asirų

venti. Ypač tas judėjimas 
oadidėjo, kai Vokietijos na
riai pradėjo žydus naikinti. 
Einant Pirmajam karai prie 
galo, anglams pavyko užim
ti dalį Palestinos, kuri buvo 
turkų rankose, todėl Angli
ja pasiūlė žydams atkurti 
tenai savo tėvynę. Sionistų 
organizacija mielai tą pasiū
lymą priėmė, ir žydai pradė
jo važiuoti būriais Palestio- 
nos žemių pirkti. Bet prieš 
žvdus tuojau sukilo arabai. 
Tada ėjo jau Antras pasau-

užblokuoja. Todėl žydų gy
venimas Izraely netoks jau
malonus, kaip jie tikėjosi, linis karas, ir Anglija atsi

ilsėjo egiptiečiai, o paskui! Amerikoje jiems daug ge dūrė tarp kūjo ir priekalo, 
babiloniečiai, kurie vado- iiau. Jai buvo reikalinga arabu

publiką, kurią tą pačią die
ną puolė 6 arabų valstybės: 
Egiptas. Irakas, Jordanas, 
Sirija, Lebanas ir Saudi A- 
rabija. Bet žydai puolimą 
atmušė. Tada buvo padary
tos paliaubos, ir 1949 me
tais pasirašyta taika Vidurio 
Rytuose. Bet ir taiką pasira
šius, sporadiški sienų puoli
mai vis pasikartoja. Tai to
kia trumpa atkurtos žydų 
tėvynės istorija. Jie negali 
ramiai užmigti ir vis prašo 
daugiau Amerikos ginklų.

— Olrait, .Maik, pasimaty-'i 
si m kitąsyk,

TAU, LIETUVA, Stepono Kailio atsiminimų
II tomas, 480 psl.

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

karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų 1 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 Kiprą* Bielmia, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar ................ 75 centai
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną. 
ĮSIGYKITE SIAS {DOMIAS KNYGAS!

$4.00.
Diena prie ežero, Aloyzo

Barono eilėrščiai mūsų ma
žiesiems, Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės iliustracijos, 
40 psl., kaina $3.00.

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

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai, 40 psi.. Kai
na $1.00.

Lietuvos Vyčio pėdsakai*,
Juozo Strolios 1940-1945 m. 
atsiminimai, 176 psl., kai
na $2.00.

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

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

Broliai balti aitvarai,
Henriko Naglo elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai. 

< puošniai išleista knyga, kai- 
| .l.t $O.

t
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MOTERŲ SKYRIUS

Vyrai apie moterį
Ražo Z. GAURAS

(Tęsinys)

MYKOLAS VAITKUS

Poetas, dramaturgas ir prozaikas kun.-kanauninkas 
Mykolas Vaitkus ne viena proga ir ne vieną kartą yra 
taręs žodį apie moterį. Net kaikurie jo veikalų pavadini
mai aiškiai rišasi su moterimis: "žvaigždės duktė“, "Žai
bas ir mergaitė“, poema "Upytė“. Bet gal gražiausiai ir 
atviriausiai šitas mūsų literatūros įžymus dalyvis yra pasi
sakęs apie moterį saVo prozinėje kūryboje. Neįmanoma 
suminėti visų jo pasisakymų ir švelnių atsiliepimų apie 
anąjį švelnųjį Dievo sutvėrimą. Va, tik vienas jo pasisa
kymas iš daugelio. Tas pasisakymas paimtas iš jo vei
kalo "Nepriklausomybės Saulėje“. VI tomo antrosios da
lies, 6-7 psl.:

"...Su šita pastarąja būtybuke (ir kokia teigiama) 
pirmąkart susidūriau, o gal tiksliau — susiliečiau, grei
čiausia, Kauno teatre...

Kas ten yra buvęs, atsimena, kad tuose ten vadina- į 
muose kuluaruose pertraukų metu bandydavom, taip sa- I 
kant, atsipūst — pakvėpuot vėsesniu, o gal ir kiek tyres- • 
niu oru, atsigaut po tų ten linksmų ar liūdnų scenos įspū- J 
džių, pasiplepėt su pažįstamais ir kita panašu. Susidary
davo nepertraukiamos eilės Vaikščiojančių, nelyginant 
kalėjimų kieme kriminalistų, tik čia visuomenės elito, 
visai nekalto, bent nekaltom minom, jei gana korektiškas 
flirtas yra nekaltybės atspindys. Paprastai vaikštantieji; 
poruodavosi: juk homo sapiensyra animal sociale. ar ne?

KELEIVIS. SO. BOSTON

Policininkas neleidžia Antano Costos buvusiai žmonai 
prie jo prieiti, kai Costa teismo pertraukos metu veda
mas į kalėjimą. Jis buvo teisiamas už dvieju moterų nu
žudymą Prov inceton ne. Cape Code. ir nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos.

Onassis per savaitę 
išleidžia $384,000 I

LOS ANGELES, CAL. ROMA NA I
Mirė B. Tuinilienė

Po ilgos sunkios vėžio li-
Birutė Pūkelevičiūtė, —

Pulitzer n remi ios laimė- '* RuGSEJO ŠEŠTADIENIS,
\)ias Fred Snarks naskelhė gos 13 d- mire premijuotas romanas, 237

buvd KennMlk^ bora Račiūtė-Tuimlienė. Ve- *skj kaina $5.00.
a« araika^Ona^il otr sT K°nė buvo ^mUS 1®?° T-' J“'*“ Gliaudą, LIEPS-
aite išleidžiaS.?S4 615 Iii «ruodžl° 5 d- Bartininkų vi., NOS ,R APMAUDO ĄSO-

»aitę kdeidzia $384,blo. Jis yįixaviškio apskr.. j Am ‘ 
ai gali daiyti, nes metines

pajamos sudaro 25 mil. dol.
ii tos sumos Onassis šiek 

iek išleidžia labdarybei.
;et didžiausios sumos išlei
džiamos ne tokiems reika- 
ams.

ką atvažiavo 1896 m. 
Velionė priklausė įvai

rioms lietuvių organizaci
joms ir buvo jų uoli rėmėja. 
Ji lankė lietuvių koncertus, 
vaidinimus ir kitus rengi-

„ , . ... nius, skaitė kelis laikraščius,Po vedybų pirmaisiais me- j h. Ke,eivį nuo
:ais jis išmokėjo $40 000 sa- « ^oclj-mo.

..V...... draugei“ darni-.J Klinn., giminėms ii;o buvusiai
ninkei Galias, $5 mil. išlei- draugams reiškiu gilią užuo-
io savo jaunosios žmonos jautą, o Tau. Barbora, ra-

Bet aną vakarą, kai pirmąkart susiliečiau, dargi fi
ziškai, su p. Ale, anuomet dar ne Petrauskiene, vaikščio
jau vienas, ilgos eilės iš priešakio ir iš užpakalio glaudžiai 
suspaustas kažkurių ten vienetų. Tas priešakinis vienetas 
ne taip šiltai spaudė, nes bandžiau kiek galima nesiglaus-! 
ti. Bet tas užpakalinis padaras buvo toks glaudus ir šiltas. 
Tad kaip gi čia iškęsi nežvilgterėjęs vogčia: kas ten toks 
tas šildytuvas?

Iį
Ir žvilgterėjau. O kasgi man gali neleisti? Argi čia 

ne vieša patalpa? Ir ką išvydau? Nagi, panelę Žalinkevi- 
čaitę. artistę-aktorę, kuri jau ima reikštis mūsų scenoje, 
nors dar nenoriai tepripažįstama, kaip artistė, vien tik 
kad veidelis toks pikantiškai gražus... Ji, berods, rimtai 
šyptelėjo prityrusiu šypsniu, aš gi pabandžiau atsiteisti 
lygiomis, tik, deja, mano bandymas išėjo nei patyręs, nei 
rimtas, vien kažkoks vypsnis. Tam kartui taip ir palikom: 
vienai — šildyti, antram šildyti s..."

PREZ1DENTAS IR

TRUMPOS SUKNELĖS

Prezidentas Nixonas pra
sitarė, kad jam labiau patin
ka iresnės suknelės ir jis 
patenkintas, kad jo dukterys 
tokias vilki, nois jos yra ty/p 

• nuaugusios, kad tiktų il
tį umpos suknelės.

iacųuelinos biangenybėm, myfcėS los Angeles miesto 
$2 md. nuosaviems namams, KaIvarijos kapinėse....
nunmmommmo hutams n* * 9 9

Giminaitis

MIAMI, FLA.

Pagerbė F. Radžiu ir 
B. Pivaronienę

nuomojamiems butams n 
viešbučiams, $1.6 mil. nau-1 
ai vilai Skorpios saloj, $1.1 
nik jachtai Christina išlai
kyti, tiek pat dovanoms gi
minėms ir draugams, $1.2— 
acųuelinos asmeninėms iš

laidoms.
Onassis turi 202 tarnus 

ir sargybinius, kuriems jis

ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusi., kaina $4.00.

Alė Rūta, VIENIŠI PA- 
SAULIAI, romanas, 265 psl. 
kaina $3.50.

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

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

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

Vincas Ramonas: MIG-
OTAS RYTAS. 166nu«1., 

<aina $2.50. Gaunama Ke* 
>ivio administracijoje. 
Jeronimas Ignatonis, LŪ

ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
pst. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE-

SLA 44 kuopa ir Sanda- 
per metus sumoka per 1 mil. ros 52 kuopa gegužės 7 d. 
dolerių. Savo sūnui jis moka surengė banketą F. Radžiui, 
per metus $100,000, o dūk- kuris 15 metų išbuvo tų kuo
rai $75.000. Jacųuelinos sū- PU pirmininku, ir B. Pivaro- 
nui ir dukrai jis per metus menei, buvusiai SLA centro į MUNO SŪNŪS. II tomas, 
duoda apie $30,000. sekretorei, pagerbti. Į ban-j 428 osl, kaina $4.00

PETRAS VAIČIŪNAS

Kaip matome iš pateiktų pavyzdžių, net Dievo tar- 
nybai pasišventę vyriškiai neišvengia vienaip ar kitaip į 
išsitarę apie didžiąją žemiškąją pagundą — moteriškę. 
Taip yra. ir nieko čia negalima bepakeisti. "Silpnybė, mo
terie, yra tavo vardas, bet tu tvarkai tvirčiausiąjį pasaulio 
valdovą — vyriškį...“ Nes — "Naiviausia moteris yra pa
kankamai gudri apgauti protingiausiam vyrui“.

Dvasiškiai tai dvasiškiai — poetai ar prozaikai — 
pakalba apie moterį. O kaipgi tą "pasaulio galybę“ — 
moteriškę vertina tie vyriškiai, kurie buvo pasirinkę dva
siškių luomą — tarnybą Dievui, dangui ir visiems žemiš
kiems dvikojams sutvėrimams tikslu juos nuvesti į dangų, 
bet po keliolikos metų, metę tas savanoriškai pasirinktas 
pareigas Dievui ir perėję tarnauti priešingajai Dievui ga
lybei — velniui ir jo išmislams: ištvirkimui, lėbavimui, 
neištikimybei it t.t. Labai akivaizdų atsakymą į šį klausi
mą duoda dramaturgas Petras Vaičiūnas savo dramos 
"Nuodėmingo angelo“ personažo, buvusio kunigo, tą ku
nigystę po dešimties metų metusio, Cbi-Chi vardu pava
dinto, lūpomis:

Marčia Delano. Lockheed lėktu
vą bendrovės sekretorė, dėvi to
kiu smaiką kuiną batelius, kad 
atkreiptu dėmėsi i .bendrovės 
pastangas surasti naujai stato
mo L 1011 Trijų žvaigždžių lėk
tuvo grindim^ lakia lengva, bet 
stiprią medžiagą, kuri atlaiky
tu milioną keleiviu koją trypi
mą. Delano bateliu kulną spau
dimas Į maža grindą tašką yra 
toks. kad tokio spaudimo tašku 
kvadratinis colis būtu slegiamas 
SOO sva u. tuo tarpu 7 tonu 
dramblio storos kojos spaudi
mas tėra 1O0 svarą colyje.

Visus tuos milionus turi ketą susirinko apie 80 asme- 
kas nors uždirbti, kad Onas- niL Banketą pradėjo J. Jan- 
sis galėtu juos išleisti! kienė. Po gardžių vaišių to

liau pokyliui vadovauti bu-
kimo spaudoj tuoj ateiliepė | jįįęs 20 metų mirs minėtu0^
trumpų suknelių gynėjai. Jie naioeiojų apie minėtų as-
ir jos pataria prezidentui! njaučiu l'Žili menų nuopelnus SLA ir San-nesikišti i ta reikalą, nes tai P * darai buvo labai daa£> todėl •

įžymus vėžio ligos specia- aš čia ju nė nemėginsiu su-Į 
listas dr. John Turner iš minėti. F. Radžiui buvo į-:*FNVir 

kolkas Snrinrfieldo Mass tarptau- teikta it* kukli dovanėlė. Ją' 2ENKLE, premijuotas ro-Skovai su^ėz™- Priimdama,. F. Kadžius nu’, ™ *»»»
pa_ širdžiai padėkojo ir tarp kit-' Albinas Baranauskas, 
---e ko pasakė: ’ ’Aš dirbau ir

mėgėjos jau ir nevi ilgas per 20 metu rūkvdami surū- dirbsiu, kiek galėsiu, kad mijuotas romanas, 224 psl.,
sukneles. Neabejotina, kad kė 206.000 cigarečių, gali Lietuva būtų laisva, nepri- Kama $2.50.

I ir šiandien dar atkaklios H ūti tikri, kad mirs vėžiu ar klausoma ir demokratiška“. Kazys Alminas, UPE J
trumpų suknelių gynėjos ne-! kita su tabaku susijusia liga. RYTUS, UPE J ŠIAURĘ,
trukus užsivilks ilgas, nes!

MOTERYS GENEROLES ........  „................. _ „
darbštus lietuvis, Lietuvių Bes kaina $34)0

Ale Rūta. KELIAS I
laipsni. Tos pirmosios gene- tas No. Miamio pietų kapi-
rolės JAV kariuomenėje yra nese- Nuoširdžiausia užuo- 948Elizabeth Hoisington ir An- jauta Jo žmonai E- Virbelie- į«tuvįų^gyvemmo, 248 pst 

nei

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. 
kictnis viršeliais $3 75

ne jo biznis. Įžymus vėžio ligos specia- as. cia Jū ne nemėginsiu su-į fK. HFT FINOlistas dr. John Tunier iš minėti. F. Radžiui buvo į-: *Jur’w Ghaqda’DELFINO
Suknelių kūrėjai 

kuria Įvairaus ilgio sukne-
goms^ Naųjanyblų dVdeli! reiškė,^aT asmenys, ’kurie ko pasakė: ’ ’Aš dirbau ir KARKLUPĖNUOSE, pre-

dėvi

Dėl to prezidento pareis-,

bus tokia mada. o nemadin
gomis moterys nemėgsta 
būti.

VlENUOLĖ-POLICiNINKĖ!

Visoje JAV policijoje tė-| 
ra vienintelė vienuolė. Tai i 
Eleonor Niedvrick, 25 m. Ji j 
tarnauja V/ashingtone, DC., 
Ji savo pareigas eidama dė-1 
vi paprastus diaubžius, bet- 
turi ginklą. Ji dirba daugiau
sia negrų gyvenamo j 'daly 
vaiku tarpe. Vakarais ji su
sitinka su suaugusiais, iš
klauso jų nusiskundimus ir 
aiškina, ka polici ja gali ir ko 
negali jiems padėti.

Jack Lebwcll. 21 m., ir jo broli.* 
I^arry, 17 m., per 3 metas Hous 
tone, Te\.. įvykdė 300 plėšimą. 
Jų grobis vertinamas $3 mil.

’’Man kiekviena moteris — tai vaikščiojanti nuodė
mė. lai ragana pasivertusi angelu.. Tai trejos devynerios. 
Tai rūsti Jehovos rykštė, negailestingai plakanti kiekvieną 
vyrą...“ , <

KAZYS SAJA

Dar rūstesnį atsakymą apie moterį duoda dabartinėje 
Lietuvoje besireiškiąs jaunas ir gabus dramaturgas Kazys

Saja. Jis savo vienveiksmiame veikale, pavadintame "Ma
niakas“, vieno personažo žodžiais šitaip pavaizduoja mo
terį : •,

"...Ištirti ligos priežastį? Žmonės — niekšai! Štai 
svarbiausia ligos priežastis. Ypatingai moterys, jei
gu iš viso jas galima pavadinti žmonėmis... M ei 1 ė! 
Nėra meilės — pliurpalas! Motinystė!... Cha-cha! 

•• šmėkštelėjo ilgesnės blakstienos, ir velniop motinystė!.. 
Į Išgerk ir įrodyk man. kad aš neteisybę sakau!..“

Mirė J. Virbela romanas I dalis. 325 psl., H 
Mirė J. Virbela, geras ir dalis 302 PsI- kiekvienos da-

Prezidentas Nixonas dvi
moteris pakėlė į generolo klubo direktorius. Palaido-

na Hays.

GARDNER, MASS. Į

Mirė O. Butkienė j /$ • 1 •
Gegužės 11 d. mirė 74 m. |ZoF| 7IWlV11/ll 

amž. Ona Rasimavičiūtė-, w'11 *VUJIlttI
Butkienė. Ji su savo velioniu į Anglų - lietuvių kalbų žo- 
vyiu Jonu čia laikė valgo- j dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
mųjų dalykų krautuvę, są- apie 30,000 žodžių kaina $6. 
žiringai visiems patarnavo,* Lietuvių-anglų kalbų že 
turėjo daug pažįstamų ir bi-' dynas, redagavo Karsavi 
čiulių, todėl ir šermenyse ir, naitė ir Šlapoberskis. apk 
laidotuvėse buvo labai gau-1 27.000 žodžių, 511 psl., kai 
su žmonių. Į jas iš Montrea-' na — $5 00. 
lio-Verduno buvo atvykęs ir Į Lietuviškai angliškas šo
jo? brolis Antanas Rasima- ( dvnas, Viliaus Peteraičio, D 
virius, kuris gegužės 29 d. į laida, daugiau kaip 30,000 
vurėjo išvykti su ekskursija ■ žodžių, 586 psl.. kaina $7.00 
i Lietuvą, bet gavo žinią,) Introduction to moderr 
kad ter mirė kita sesuo, tad j Lithuanian. parašė Damb- 
nebežinojo ka bedaryti —Į riūnat», Klimas ir Schmal- 
važiuoti ar ne. j stieg, 471 psl, didžiausias

Be minėto brolio Antano, ir moderniausias angliškai 
velionė paliko dukterį Ledą' kalbantiems lietuvių kalbos 

Į vadovėlis, kaina $7.

L. J. Stasiulis
kaina $3.00-

Vvtautas Volertas. GY- 
' VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran- 

; tų gyvenimo, 242 psl.. kai* 
'na $2.50

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

Vacvs Kavaliūnas. KAL*
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

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

Juozas Xralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
omanas, 205 pust, kaina 

$2.50.
Aloyzas Baronas: LIEP-

TAI IR BEDUGNES, pre- 
nijuotas romanas, 279 psl., 
aina $3.00.
Vytautas Alantas: TARP

9VIEJŲ GYVENIMŲ, 462
>usl., kaina $4.60.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
š knygnešio kun. M. Sida- 
-avičiaus gyvenimo. 233 pst, 
kaina $2.50.

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

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 pel. kac 
na $ 1,60.

Pranas Naujokaitis: U-

'haw su šeima.
Antanui Rasimavičiui ir'

T edai Shaw mano gili užuo
jauta.

Rutulio komanda baigė I
sezoną )

Lietuvių rutulio komanda i TERORO IR VERGIJOS 
(Lithuanian Outing Ass.), IMPERIJA SOVIETŲ 
gegužės 16 d. Lietuvių bend-, RUSUA
rovės vasarnamy baigė žie
mos sezoną vaišėmis ir šo-! Joje smulkiai aprašyta 
kiais. Komanda jau veikia tos vergų stovyklos, kuriose 
5 metus. ; bolševikinio teroro sistema.

Rudenį mankštas pradės kentėjo ir žuvo mūsų 
tuoj po Darbo dienos. Lie- broliai, seserys, giminės ir 
pos 26 d. vasarnamio parke draugai. Knygos kaina — P®LI AI NEGRJ2 TA | 
komanda rengia gegužinę. 75 centai. KALNUS, 609 pust, kaina

Aleka« Juška gaaaHBMMMnaaaoaaaaaaaa.--L j

Imkit ir skaitykir 
Bielinio
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Visi prie urnų!
Nebus tarptautines parodos 

1976 metais

Jeigu prieš kelioliką metų 
net patiems kovingiausiems 
visuomenininkams nelabai
aiški buvo IJetuvių Bend-- 1976 m. sueina 200 metų, 
ruomenės paskirtis, tai sian-( jęaj pasiskelbė nepri-
dieną n patiems neveikliau- kiausomOs nuo Didž. Britą 
siems tokie neaiškumai iš
nyko.

Per tuos kelioliką gyvavi
mo metų LB ne tik išsišako
jo po visus žemynus, kur tik 
susitelkė bent kiek gauses
nis mūsų išeivių būrelis, ne 
tik jspaudė ryškias žymes 
mūsų kultūriniuose baruose, 
bet vis dar didesniu įsibėgė
jimu veržias gilyn ir platyn, 
apimdama kaskart vis di
desnius veiklos barus (Dai
nų šventės, Šokių šventės, 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąskrydis, Pasaulio lietuvių 
seimas. Lietuvių mokslinin
kų suvažiavimas ir tt. ir tt.).

Šiandieną jau niekas ne
klausia, kas ji tokia, kokie 
jos tikslai ir kt. Užtat daž
nam nerimas graužia pašir
dį, kai patiria tai vienos, tai 
kitos apylinkės veiklos ap
mirimą. Kaip patyrėme iš 
spaudos, ir mūsų valstijos 
kaikurios apylinkės šiais 
metais net Motinos Dienos 
nejstengė paminėti; kitas — 
tartum Hong Congo gripas 
būtų apnikęs ir išvedęs iš 
veikliųjų rikiuotės.

Bet dvigubas džiaugsmas 
apima, kai patiriame tokius 
„ligonius“ sveikstant. Nevy- 
niojant žodžių šiltuosna vys- 
tykluosna, Brocktono apy
linkę po gerų dvejų-trejų le
targo metų perėmė nauji 
žmonės, LB veikloje gerai 
pasireiškę prieš keletą me
tų, ir, neabejotinai, greitu 
laiku pastatys ją ant tvirtų 
kojų. šviežio kraujo reikia 
ir kitom mūsų apylinkėm, 
kurios taipogi nepasižymi 
dideliu uolumu.

šie metai yra rinkiminiai 
metai, tarytum moksleivio 
darbštumo patikrinimo eg
zaminai. Uolus moksleivis

nijos. Buvo sumanymas ta 
proga surengti tarptautinę 
parodą. Dėl jos varžėsi keli 
miestai, jų tarpe ir Bosto
nas. Buvo paruoštas ir pro
jektas. kur ir kaip tą parodą 
čia rengti.

Dabar aiškėja, kad tokios 
parodos nebus ir minėta su
kaktis bus raginama pami
nėti kitokiais būdais.

Loftus kandidatuoja i senatą

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

Kaina $691.00

Vietų skaičius ribotas — Nesiveluokite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
3S0 West Broadvray,

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

J e S k O RADIJO PROGRAMA
; Seniausia Lietuvių Ratiijt 

Paieškomas kunigas Kazimie-Programa Naujoj Anglijo 
ras Ruibys. Jis pats arba kas a- įg stoties WLYN, 1360 ki 
pie ji ką žinotu malonėkite pra- , , — ...
n.šli Stao adreiu: ! loclkll) ir 18 stoties FM

... ,... ‘ 101.7 mc.. veikia sekmadie
Plungės rajonas. Juodeikių km. niais nuo 1 iki 1:30 vai. uit 

Vieštovinų paštas ‘ ną. Perduodama: Vėliausi*
Ruibvs Pranas, Prano____ pasaulinių žinių santrauka

komentarai, muzika, dai

Patrick Loftus pasiskelbė! 
kandidatuojąs į senatorius'
iš 4-sios apylinkės (So. Bos-j Į r
tono ir dalies Dorchesterio). $ opį s u S i p (1Z i fl t 108 Magdutės, pasaka.

Biznio reikalais kreiptisPraeituose rinkimuose jis
kandidatavo j mokyklų ta
rybą, gavo daug lietuvių bal- Per neapdairumą palikau šen- Baltic Florists gėlių ir dovj, 

bėrais. Dabar pajutau, kad vie- nų krautuvę, 502 E. Broad 
sų ir nedaug betrūko, kad . nant nuobodu gyventi, todėl bu- ą Rnctnro TnUfn-hūtu huve« išrinktas <« malonu, jeigu atsilieptų taip, 1 leIefO_

pat nuobodžiaujanti pensininkė. nas AN 8-0489. Ten gaun>
J.SJ. 300 Gregorv Street, i™** ir KpIpiv1*

Ini V. Izbicku Ekvadore . Brid^rt- , nM- «»<•

| Jauna. 18 metų. lietuvaitė iš 
Inž. Vytautas Izbickas Seinų (Lenkijoje), baigusi gim-

tarnybos reikalais yra išvy- naziją- norėt^ s«siPažin<’ su ne 
kęs | Ekvadoro valstybę.

Knygos 
j suniurai

Į Cgolnoksztakące im. Konarskio-J ŠAUNUS PENKETUKAS,
Įgo. m. Sejnv, Woj. Bialystok.1 - - . amžiai išlpisin - Poland — Poiska. . piemijuota. gražiai išleista

I senesniu knip 28 metų vyru, už 
Į jo ištekėti ir atvykti į JAV. 
į Rašyti:

Regina Paszkiewicz. Liceum

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
Įsigyti šias mūsų žinomi 
žmonių gyvai parašytas at 
siminimų knygas:

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios Įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

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

Viktoras Biržiška, D£1 
j MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi 
i nimai (1920-1922 m.), 312 
j psl., kaina minkštais virše 
i liais $2.50, kietais—$3.75.
1 KONTRŽVALGYBA LIE 
Į TUVOJE, Jono Budrio at-
1 siminimai, 224 psl., kaina 
i $2.50.
i PASKUTINIS POSĖDIS
i Juozo Audėno atsiminimai 
227 psl., kaina........... $4.00

PER GIEDRĄ IR AUD
Į RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi 
i minimų (1909-1918) IV to 
■ mas. 272 psl., kaina kietah
viršeliais ................... $3.75

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
' SAULĖJ, Mykolo Vaitkau?
! atsiminimų (1918-1940) V 

tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai, 416 

Į psl.. kaina.................... $2.00 į
i TAU. LIETUVA, Stepo-j 
no Kairio, 480 ,?sl., kai- i
na ...............................$2.00 S

; apysaka, tinka mokykliniam DIENOJANT, Kipro Bie-

f

Sekmadieniais 11-12 vak 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

*♦*♦##*****♦*«***♦»#*♦**♦♦****#**#*#*•****••*

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
“NEPRIKLAUSOMA LIETI;VA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras k:°kvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Moatreal, 690, Quebec, CANADA

ma

SLA
SUSIVIENIJIMAS'

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS ' gas. sveikas, aukšto ūgio, tvirto 
; kūno sudėjimo, stiprus, labai

Rugpiūčio 9 d. Romuvos ^erai atrodau, negeriu, nerūkau, manienė. Daug gražiu Z.' kaina
parke Brocktone, Montelloj, geros širdies, mandagus. Moters į Sodeikienės iliustracijų, kai-j ATSIMINIMAI IR 
Minkų radijo gegužinė. (amžius man nesvarbu, kad tikį ra $3.50.

... , būt, „ra. turėt, ger, Hrdj ir JJAJ>D2JO pULKAS> apsa.
kymėiiai, parašė Bale

kaip susikursime
metų sukakties ir senų narių į draugišką gyvenimą ir susitar 
pagerbimo banketas.

Esu lietuvis, 65 metų am- i jaunimui, parašė J. Švaistas, 
' žiaus, nevedęs senbernis, turtin- kaina $3.

BITĖS, parašė Liuda Ger-

' būtuSpalio U,A.SO. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos 70 t i gyventi.

unio, 464 psl., kaina....$2.00
PENKTIEJI METAI, Kip

ro Bielinio, 592 puslapiai,į 
.......... -. $2.00 į

MIN į
'TYS, Kazio Griniaus, I to '
į mas, 300 psl., kaina .......$2 i

• • •
Spalio 17 d. Bostono inži

nierių balius Sheraton Mo
tor Inn., Quincv, patalpose.

• ♦ ♦

Spalio 31 d. ir lapkričio 1 
d. Lietuvių Tautinės Sąjun- 

kruopščiai jiems ruošiasi, j gos namuose rengiama A.
Ruoškimės ir mes, nes tai 
mūsų tautinio ir visuomeni
nio subrendimo egzaminas.

Pats balsavimas tiek ma
žai reikalingas darbo, kad 
apie jį ir kalbėti netenka: 
reikia tik truputėlio geros 
valio? ir mažiausia pastan
gų-

Todėl, mielas Tautieti, ne
pamiršk atlikti savo parei
gos. birželio 6 ar 7 dienomis 
nepatingėk paeiti iki savo 
rinkiminės būstinės ir pa
balsuoti už pasirinktus kan
didatus Į LB VI tarybą. Bos
tono apygardoje balsuoja
ma už 2.

Laukiame Tavo balso, nes 
jis labai svarbus! Ačiū. ‘

Galdiko kūrinių paroda.• • •
Lapkričio 15 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių dr-jos
šurum burum.

• • •
Lapkričio 22 d. So. Bos

tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje ramovėnų rengiamas 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas.• • •

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

NAMŲ SAVININKAI, 
DfiMESIO!

Jei išnuomodami batą nežino
te, ar busimasis nuomininkas 
yra pajėgus mokėti nuomą, tai 
kreipkitės informacijų į mos te 
lefonu 268-0528, Alma Realty.

(23)

sime.
Laiškus rašyti Keleivio adre

su. pažvmint — Domininkui.

Vaivorytė, 157 psl. 
na $2.00.

ATSIMINIMAI IR MIN 
kai- TYS, dr. Kazio Griniaus,

II tomas. 336 psl. kaina $5
VYSKUPO P. BUČIOKREGŽDUTĖ, I dalis (va

dovėlis), parašė A. Rin-! ATSIMINIMAI, I tomas

„Keleivis0 
jūsų draugasl

linuomoja

Viengungis — vyras ar mo- 
teris — galėta apsigyventi pas 
Milę didaliame bate ir aaadotb 
1-2 kambariais ir virt avė. Kreip
tis tobf. (Ana 313))-491-5318.

SPECIALIAI 
I LIETUVĄ

Muitas ir kita sumokėta 
Gavėjai nieko neprimoka

SPECIAL I ... . $38.50
10 sv. taukų, 10 sv. kvie
tinių miltų, 10 sv. ryžių, 
10 sv. sukraus.

10 SKARELIŲ. . $46.80 
5 vilnonės, didelių ar ma
žų gėlių ar turkiškų raš
tų, visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių spalvų.

DU ITALŲ NAILONO 
LIETPALČIAI . . $39.50 
Du italų nailono lietpal
čiai — vyro ar moters— 
visokio dydžio, tamsiai 
mėlynos, tamsiai žalios, 
tamsiai rusvos spalvos.

DIRBTINIŲ KAILIŲ 
SPECIALI PASIŪLA

Garsios Borgano medžia
gos, minko tamsiai rus
vos (dryžuotas ar vien
spalvis), pilkos, šviesiai 
rusvos spalvos arba ka
rakulio juodos, pilkos ar 
tamsiai mėlynos spalvos 
už negirdėtai pigią kai
ną ...................... $99.00.
UŽSAKLKITE TUOJAU 
Užsakykite tiktai per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
New York. N.Y. 10010
Prašykite mūsų katalogo 

veltai!

kūnas. 119 psl., kaina
$2.75.

BALTOSIOS PELYTUS 
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė, 58 psl., kaina .... $1.50
TRYS SAKALAI, Alf. Vam 

buto. 15 pasakų ir padavi 
mų, 186 psl., kaina.. $2

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS, eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina ............. $3.00

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė.

į 133 psl., kaina $3.60.
MURKLYS, A. Giedriaus 

apysaka, 130 psl. kai 
na.......................... $1.80

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų. 64 nsl.. kaina $1 8f

Skaidrytė, Balės Vaivo 
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

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

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le-Į 
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.

320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psL. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS 
1944-1S50 kuetų atsimini
mai. paraše Juozas Kapa- 
činskas, 273 dusI. kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS 
dr. P. Ka’vaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl.. kaina . .$3.50

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet 
•Onelės Orintaitės, 234 psl. 
kaina ............................. $3

SIAURUOJU TAKELIU 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl. 
kaina ............................ $2

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių

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

SLA—jau 86 met f tarnauja betų vių visuomenei ir išmokfi- 
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
dnoda gyvybės apdraodų ir ligoje pašalpų. kari yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMĄ S ueieške pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindą.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa puse milono Merių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saagi. Kiekvienas 
lietuvis čia gab gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gorų Taupomųjų Apdraudą — Ba. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigas 
aukštojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradžiaL

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudą: až $1,000.00 spdraudos tik $3.00 mokaa 
čio metams.

SI.A—AKCTDENTAL# APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama BetovBkų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcideata- 
lės apdrau'ios mokestis $2.00 j metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithaanfaa AIHanee of America
307 West 30tb Street, New York, N.Y. 10001

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

NENUSIMINK n e:
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais. nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-I.EEF IfUI? mostis dau
gumai pagelbsti. I /tikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

Siuskite ?•”>. gausite vaistus 
su nurodymais.

KOVAI. PROm C15
North Sta.. I’.O. It<w 9112 

Neuark, N J. 07105

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, jo« veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Rt.

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

Kito* tokios knygos

»



Vietines žinios
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KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 22,1970 m. birželio 3 d.

Dorchesterio Moterų klubo 
susirinkimas

Jis bus šj l’etvirtadienį, 
birželio 4 d. 7:30 vai. vak., 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos patalpose. Tai 
bus paskutinis susirinkimas 
prieš atostogas, todėl visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

Valdyba

Išdaužė Stuko vitrinų
- iNenaudėliai vandalai iš

daužė vienintelio lietuvio 
profesionalo fotografo Jur
gio Stuko jstaigos vitriną So. 
Bostone. Broadway gatvėje.

Ar jau visiškai užmigsime?

Jau čia pat 1941 m. birže
lio trėmimų i Sibirą ir Lie
tuvos okupacijos 30 metų 
liūdnos sukaktys, bet kadį 
kas rors jas rengtųsi Bosto-; 
ne paminėti, iki šiol dar ne
teko girdėti. Juk. rodos, tu
rime dar ne vieną gyvą or
ganizaciją, kuri galėtų ir tu
rėtų tuo reikalu susirūpinti.

Padėka

Nuoširdžiai dėkoju Jani
nai Vilėniškienei. Onai ir 
Antanui Vilėniškiams, kurie 
suruošė man išleistuves, per-j 
sikeliant iš So. Bostono ji 
Brocktoną.

R. Jasiūnas i

Lituanistinė mokykla baigia 
mokslo metus

šį šeštadieni, birželio 6 d. 
Bostono Lituanistinė mo
kykla baigia mokslo metus.

9 vai. ryto bus mokiniams 
ir jų tėvams pamaldos šv. 
Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje, o tuoj po pamaldų 
salėje po pažnyčia — pažy
mėjimų Įteikimo aktas ir 
meninė užbaigtuvių progra
ma.

Tėvai ir visuomenės atsto
vai maloniai kviečiami atsi
lankyti.

Andrius V. Ambraziejus 
ir Vincas P. Steponaitis 

apdovanoti garbės ženklais

Garsiojoje Bostono Latin 
High School mokosi ir ke
letas lietuvių jaunuolių. Ma
lonu pažymėti, kad šiemet, 
baigiant mokslo metus, du 
iš jų buvo pagerbti aukštais 
atžymėjimo ženklais už pa

sigėrėtiną pažangumą moks
le.

Visus mokslo dalykus to
je mokykloje šiemet labai 
gerai baigęs Andrius V. 
Ambraziejus gavo vadina
mąjį Auksinio Vilko (Gold 
Wolf) medalj. ši premija 
pažangiems mokiniams at
žymėti buvo jsteigta 1885 
metais.

Vincas P. Steponaitis, jau 
paskutiniosios klasės moki
nys. gavo Matematiku są
jungos premiją už didelj pa
žangumą šioje mokslo srity.

V. P. Steponaitis vra jau 
seniau gerai baigės Bostono 
lituanistine mokvkla. A. V. 
Ambraziejus šiemet baigia 
lituanistinės mokyklos penk
tąją klasę (IX sk.) ir yra 
vienas pačiu pavyzdingųjų 
ir gerai išauklėtų berniukų.

Nuoširdžiai sveikiname 
abu pasižyėjusius mokinius 
ir lirkime ir ateityje gero 
pasisekimo!

Laima Baltušytė studijuos 
Radcliffo kolegijoj

Laima Baltušytė baigė lo
tynų aukšt. mokyklą ir įsto
jo | garsiąjąmergaičių Rad- 
cliffe kolegiją, kuri dabar 
yra įjungta į įžymųjį Har
vardo universitetą. Ji yra ga
vusi stipendiją Tufts univer
sitete, bet pasirinko Radclif- 
fe kolegiją. Tą kolegiją bai
gusi, ji mano studijuoti me
diciną.

Laima Baltušytė yra gabi. 
darbšti ir pareiginga lietu
vaitė. Ji yra geriausiai bai
gusi lituanistinę mokyklą ir 
dabar joje kaltais pavaduo
ja kitus mokytojus. Be to, 
ji vra ir gera Onos Ivaškie- 
nės vadovaujamo šokių sam
būrio narė.

Kai šiandien tiek daug a- 
merikietiško jaunimo nuei
na šuns keliais, toks šviesus 
lietuvaitės pavyzdys yra di
delis džiaugsmas lietuviškai 
visuomenei. Mūsų pagarba

skiriama ir jos rūpestingiem 
tėveliam Anastazijai ir Sta
siui Baltupiams, tokią dukrą 
išauginusiems. Mes linkime 
Laimai geriausios sėkmės 
moksle ir gyvenime!

Važiavo "susituokti", 
pakliuvo j kalėjimą

Taip atsitiko "vestuvinin
kams“ praeitą savaitę Bos
tone. Policija sustabdė Wil- 
liam ir Sandros Petersonų 
ir jų palydovų Searsų auto
mobilius ir visus suėmė. Pir
mieji keleiviai aiškinosi, kad 
Los Angeles susituokę baž
nyčioje ir dabar važiuoją su
situokti pas teisėją. Antro
sios mašinos keleiviai esą jų 
liudininkai.

Bet policija nekreipė dė
mesio | jų aiškinimąsi. nes 
jų butuose jau buvo suradu
si nemažą kiekį narkotikų.

Yra ir daugiau suimtų. 
Tai, sako, yra policijos dvie
jų mėnesių stropaus sekimo 
vaisiai.

Padegė dvi sinagoga*
Praeitą savaitę Dorcheste- 

ry vandalai padegė ir išnie
kino dvi jžymias žydų sina
gogas. Tai sukėlė didelj vi
so Bostono ir apylinkės žy
dų pasipiktinimą, garsiai pa
sigirdusi amerikiečių spau
doje. radijuje ir televizijoj. 
Kaip nukentėjusieji skelbia, 
tą nusikaltimą padarę juo
dukai. Praeitą sekmadienj 
keli tūkstančiai žydų Dor- 
chestery verkdami laidojo 
vandalų sunaikintas savo 
šventąsias knygas — Torah 
ir kitus šventyklos apeigų 
daiktus, o rabinai savo kal
bose piktai kaltino miesto 
majorą White. kuris nesuge
ba suorganizuoti Bostone 
geresnės apsaugos nuo viso
kių vagių, mušeikų ir pade
gėjų. Žydai nutarė patys su
organizuoti 150 vyrų savo 
gyvenviečių apsaugą, tuo 
parodydami ir visišką nepa
sitikėjimą miesto "tėvams“.

»• —-—v - -

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury SL

WORCESTER, MASS. 
Tet SW 8 2868 

yra yiemnteie oficiali jotai- 
ga VVorceatery, kuri siunčia 
srautinius tiesiog iš VVorcos- 
tsrio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kal-

lietuviškai, patarnao- 
greitai ir sąžiningai.

greitai ir

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

I P ft D I N I S
OPTOMETRISTAS

Valandos:
n”n 9 vai rvto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston, Maso

Ci» galima gauti įvairiau
sią importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Vedėja B. Sviklieoe

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RVDOKIUTŪ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

443 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

aeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeoeeeeeeeeaeae
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South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadway, South Boston, Ma**. 02127 
Skambinkite 268-2500

už visus indelius 
moka

J?
i p"*»ink
1 išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
j metams $6.00.

CO.

Peter Maksvytis
Car9**Ur & Bailėm
49 Choreli Street 

E. Milton, Mass.
Atlieka riaus pataisymo, remon
to ir proielrtavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
biznio pastatų, pagal Jo«o reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landa vakare.

Telefonas: 698-8675

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
ROpestlngai taisome laikrodžio* 

Žiedus, papuožalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Td AN 8-4649

Nuo {dėjimo dienus — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

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

virš $173,000,000

ATLAS PARCELS 
82 Harrison 

Worcester, Mass. 01604 
TaL 796-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lieta, 
vą ir kitas Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietojo įvairių via 
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 vietojo galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpiaiakaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svočias 

^vvvvvvvvvevvvvvvypvv^., ar Boolaiiaiaill apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei-

GAVOME MAŽĄ KIEKI 
I SIENINIŲ KASDIEN AT

PLĖŠIAMU LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU
TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP-
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO j LIETUVĄ 
ir Intus Rusijos okupuotus

Dažau ir Taisau i

Knyga yra geniąsias žmogaus drangas

mooooeoooooeososcooocosiooooaoooooooo

išsinuomokite
naują, saugų, švarų, modernišką ir geriausią 

T E X A C O alyvos

► Namus iš Įsuko ir ridoje.« 
; Lipdau popierius ir taisau! 
’rissą, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava

tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

o šeštu dieninis 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
ToL 2680068

i

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turini* visu* gatavu* vaistu*.

J«ri reik vaistų — eikit j lietuvišką valstiaų.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

982 a W. Broadoay, tarų E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6C20

Nuo 9 raL ryta iki 8 vaL v- išskyrus šventadienius Ir sekm.

TsL CO 5-5854
IHIIIIHH

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

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

Skambinkite

268 -46621

Texaco sprausminės liepsnos sustiprintoją

00
N u o m

$2
per m e n e•{

Flood Square. 
Hardware Co.

SUTAUPYSITE 

IKI 42%
KURO

Fuel Chief
KATIMe OIL

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

GE 61204

Naodngiaasia skelbtis Keleivyje!

K. J. ALKANA 
•» EAST MOADVAl 
SOL'T H BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN S-414S 

Moon MU

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Brondvray 

Se. Bostsa, Mass. 02127 
TsL AN 8-1761

A. J. N AM AKSY
Real Esteto 4b Insurance 

321 County Club Rd-
Cnrtrs, Mass. 92159 

ToL 332-284S

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kauna 

metams $6.00.

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (airtickets) išraiomi 
belaukiant — bs jokia papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valanuosi Kandies
8—12

390 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 2088764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis


