
KELEIVIS 
Prenumerata:

Amerikoje ir užsieniuose
metams........... .................... >5.00
pašei met ............................  2.50

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

Nr. 22 SOUTH BOSTON, MASS., 1966 BIRŽELIO . JUNE 1
Seeond-dass postage paid at Boston, Massachusetts

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

Published in So. Boston, Mass. 
Since February 9, 1905 

Address:
KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

J

62-RIEJI METAI
“Keleivio” Telefonas AN 8-3071 Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

Nepaprastos iškilmės Chicagos 
Tautinėse kapinėse

Stepono Kairio ir Kipro Bielinio pelenai gegužes 30 
dienų iškilmingai padėti Chieago* Tautinėse kapinėse.

Kapų puošimo diena Tau
tinėse kapinėse visuomet 
paminima su tam tikra pro-Į 
grama. Buvo ji ir šiemet, bet 
šiemet ji buvo nepaprasta, 
nes tą dieną iš New Yorko- 
buvo atvežtos urnos su Ste-: 
pono Kaisio ir Kipro Bieli
nio pelenais-

Jas atlydėjo iš New Yor
ko Stepono Kairio giminių 
atstovas Juozas Petniūna*, 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Deiegatūros užsieny 
narys Jonas Vilkaitis ir A- 
merikos Lietuvių Socialde
mokratų S-gos Centro Komi
teto nariai adv- Steponas 
Briedis ir Jackus Sonda, Ke
leivio redaktorius.

Pasibaigus tos dienos į- 
prastinėms iškilmėms, po 
trumpos pertraukos į tribū
ną buvo atneštos urnos, ku
rias nešė: S. Kairio — S 
Briedis, o K. Bielinio—J. 
Sonda.

Komiteto pirm. Juozas 
Skorubskas pradėjo atsisvei
kinimo programą. Pirmasis 
kalbėjo Lietuvos generalinis 
konsulas dr. P. Daužvardis, 
po jo Vliko atstovas dr. VI. 
Šimaitis, Alto pirm. inž. A- 
Rudis, JAV Bendruomenės 
Centre valdybos pirm- J. Ja
saitis, ALSS vardu dr P. 
Grigaitis, Valstiečių Liaudi
ninkų S-gos vardu A. Kučys.' 
Ūkininkų Partijos — R. Ski
pitis, Tautinės S-gos — M. 
Šimkus, Krikščionių demo
kratų — d r. K. Šidlauskas. 
Šviesr.s-Santaros — dr. J. 
Valaitis. Profesorių Dr-jos— 
prof. S. Dirmantas, Inžinie
rių Architektų S-gos— inž- 
K. Burba ir S. Briedis (ang
liškai) ALSS vardu- Visų 
kalbų pagrindinė mintis — 
abu velioniai buvo dideli ko
votojai dėl Lietuvos ir visų 
skriaudžiamųjų laisvės.

Kalboms pasibaigus, ur
nos buvo taip pat iškilmin
gai nuneštos i administraci
jos trobesį ir padėtos joms 
paskirtoje vietoje greta ten 
jau esančių dr K. Griniaus, 
adv. J. Liūdžiaus, prof. J. 
Čiurlio, rašytojo Kleopo Jur-

Demok ratas šen. Herman Tal- 
madge skelbia statąs savo kan
didatūrą į Georgijos gubernato
rius.

gelionio, SLA Centro sekr. 
Mato Viniko ir kitų.

Iškilmėse dalyvavo didelė 
Įvairių pažiūrų senųjų ir 
naujųjų ateivių minia. Jos 
buvo tikrai gražios ir didin
gos.

Būtina pabrėžti, kad Drau
gas, kuris save vadina „lais
vojo pasaulio lietuvių dien. 
raščiu“, net apmokamą skel
bimą apie šitas iškilmes at
sisakė paskelbti.

Ten pat atidengtas pa
minklas ir kons. J. Budriui.

Lenkai maištauja 
Dancige

Po didžiulių šimtatūks
tantinės minios ovacijų kar
dinolui Wyczynski, dalyva
vusiam Dancige 1000 krikš
čionybės įvedimo minėjime, 
keli šimtai lenkų įtūžę nu
vertė ir sudegino didžiulę 
valdžios reklaminę plakatų 
lentą, pastatytą prieš centri
nę miesto geležinkelių stotį, 
kurioje buvo iškabinti ko
munistų šūkiai, nukreipti 
prieš kardinolą.

Atskubėjusi šimtinė poli
cijos minią išsklaidė, kelio
lika demonstracijos dalyvių 
suėmė, tarp kurių ir nemaža 
užsienio žinių agentūrų ko
respondentų ir filmininkų- 
Jie buvo išlaikyti suimti ke
lias valandas, iškrėsti, ir at
imta foto aparatai ir filmos. 
Mat, komunistai nepaprastai 
daboja, kad tokių įvykių 
viazdai nepatektų užsienin.

Dėl to užsienio spaudos 
atstovai įteikė lenkų vyriau
sybei protestą, nes ji buvo 
pažadėjusi, ka dužsienio ko
respondentų medžiaga ne
būsianti cenzūruojama

JAV robotas skrenda 
į mėnuli

Pirmadienį iš Cape Ken
nedy bazės buvo paleistas 
Surveyor robotas į mėnulį, 
kuris ten turį ketvirtadienį 
lėtai nesuduždamas nusileis
ti. Jei tas bandymas pavyk
tų. robotas galėtų siųsti į že
mę tiesiai nuo mėnulio pa
viršiaus televizijos vaizdus 
ir kitas reikalingas informa
cija. Deje. roboto viena an
tena neišsiskleidė, tad abe
jotina, ar jis sugebės visus 
tuos uždavinius atlikti.

mirusiųjų savaitgaly 
keliuos žuvo per 520

Praėjusį savaitgalį, nors 
ir kaip buvo imtasi visokių 
atsargumo priemonių, JAV 
keliuose žuvo daugiau kaip 
520 žmonių- Tai vėl rekordi
nis skaičius.

Atsinaujino kivirčas 
tarp JAV ir Kubos

Praeitą savaitę kelis kar
tus paskiri Kubos kareiviai 
ir grupelėmis buvo įžengę į 
JAV karinės Guantanamo 
bazės teritoriją- Įvykusiam 
susišaudyme vienas kubietis 
buvo nukautas- Dėl to Castro 
pakėlė didelį triukšmą, ėmė 
mobilizuoti savo karinius 
dalinius, garsiai šaukdamas, 
kad JAV rengiasi užpulti 
Kubą. Žinoma, čia tuoj įsi
jungė ir sovietų Kosygino 
balsas, panaujindamas ka
daise duotus Chruščiovo pa
žadus Kubą ginti nuo impe
rialistų.

Dėl tų sienos peržengimų 
Valstybės departamentas į- 
teikė Kubai griežtą notą, ku
rioje reikalaujama, kad to
kios provokacijos iš Kubos 
pusės nepasikartotų, nes ki
taip ji susilauksianti sunkių 
tų įvykių padarinių
Diplomatiniuos sluoksniuos 

manoma, kad Castro tyčia 
kelia tarptautinį įtempimą, 
norėdamas nukreipti savo 
gyventojų dėmesį nuo vi
daus ekonominių ir politinių 
sunkumų.- ---- — —-r----- --  - . .į -

Pogrindis kiniečių 
kompartijoje

Komunistinės Kinijos re
žiminė spauda pradėjo labai 
aštriai pulti tris aukštus par
tijos pareigūnus, tarp kurių 
yra Pekino miesto majoras 
ir net centrinio Politbiuro 
narys, kad jie varą priešpar- 
tinę veiklą, organizuoją 
priešpartines klikas ir viešai 
varą priešpartinę agitaciją. 
Iš spaudos puolimų matyti, 
kad šie „antipartiniai gai
valai“ turėję labai daug sa
vo šalininkų ir kad atskirų 
sričių partijos nėra paklus
nios centrinės vadovybės li
nijai.

Kviečiai sustiprino 
komunistų režimus

Neseniai grįžę iš komunis
tinės Kinijos ir kitų komu
nistinių kraštų rašytojas 
Han Suyin ir prof. dr. Char
les Taylor, Toronto Globė & 
Mail užsienio koresponden
tas, televizijos programoje 
dėstydami savo patyrimus, 
tvirtino, kad vakariečių par
duodami badaujančiai Kini
jai ir sovietams kviečiai žy
miai sustiprino ten komunis
tinius režimus. Dėl maisto 
trūkumo Kinijoje jau buvo 
pasireiškę didelių neramu
mų ir buvo sustiprėjusios 
prieškomunistinės nuotai
kos,. o Kanados, Australijos 
ir kt. vakariečių kviečiais vi
sa tai vėl buvo apraminta. 
Abu šie užsienio politikos 
specialistai tvirtino, kad yra 
didžiausia Vakarų kvailys
tė. viena ranka kovojant su 
komunizmu lieti savo krau
ją, o kita tą patį komunistą 
šerti, kad jis būtų riebesnis 
ir stipresnis. į

Buvusi Anglijos kolonija Guiana ("greta Venecuelos) 
gegužės 26 d. tapo nepriklausoma valstybė. Viršuje kai
rėj jos ministeris pirm. Forbes Bumham, dešinėj ilgą 
laiką tose pareigose buvęs Cheddi Jagan. Apačioje 
Kento kunigaikštis su žmona, kurie iškilmėse atstova
vo Anglijos karalienei.

Tai JAV ambasados kariniai atstovai Lenkijoje. Iš kai
rės j dešinę pulk. Įeit. Bertram L. Farr, komand. WiL 
liam B. Althoff ir pulk. Edward Wooten, kuriems Len. 
kijos vyriausybė įsakė apleisti Lenkiją, nes jie užsiėmę 
šnipinėjimu. JAV už tai įsakė išvykti Lenkijos amba
sados trims kariniams atstovams.

JAV astronautai 
vėl kils į erdvę
Trečiadienį, jei neatsiras ko- 

i kių kliūčių, astronautai T. P 
| Stafford ir E. A. Ceman pa
kils i erdvę trijų dienų kelio
nei. Prieš tai bus iššauta į 

; crbitą taikinio raketa, su ku
ria jie turės susitikti. Ceman 

{ „vaikščios“ erdvėje dvi su 
i puse valandos.

Sklinda gandai, kad tarpi 
ninkaujant Rumunijai vyks
ta slapti JAV ir š. Vietnamo 

Loren E. Bolinger, atsisakęs O pasitarimai dėl taikos gali
nio universiteto profesoriaus pa- mybiu.
reigų, nes tapo patarėju raketų JT gen. sekr. budistas U 
reikalais. Jis rastas .užmuštas Thant nupeikė budistų vie- 
ant laiptų namų, kuriuose rengė, nuolių deginimąsi P. Viet 
si atidaryti savo įstaigą. name

Vietname dega karas ir 
budistų vienuoliai

Budistai degindamiesi kaitina politinę atmosferą, 
bet Ky dar nevirsta. Agitacija prieš amerikiečius. Prez. 
Johnsonas tvirtai laikosi savo principų, ir karas prieš ko
munistus vyksta toliau.

Piet ų Vietnamo vidaus' 
politinis erzelis kone kas
dien pasireiškia vis naujais 
įvykiais, sukeliančiais naujų 
rūpesčių ir painiavų, reika
laujančių naujų sprendimų 
ir apskaičiuotų diplomatinių 
žygių-

Kaip žinome, jau kuris 
laikas karingoji budistų gru
pė, vadovaujama vienuolio 
Tri Quang, masinėm de
monstracijom bei savo šali
ninkų generolų pagalba 
stengiasi nuversti karinę Ky 
vyriausybę, bet tai padaryti 
dar vis nesiseka- Per tas var
žybas premjeras Ky nušali
no penkis atskirų sričių karo 
viršininkus, budistų šalinin
kus, o demonstrantus vis iš
vaiko policija ar ištikimos 
kariuomenės daliniai. Tad
mofuziomimot Irorl uv_-------- VOGtXXZC£ TJ-

kreipti jėgas prieš visų 
bendrą priešą — Šiaurės 
Vietnamo komunistus, kad 
Jungtinės Valstybės iš šio 
fronto nepasitrauks be lai
mėjime. Paskutinėm dienom 
jau ir budistų vadas vienuo
lis Quang ėmė raginti sa
vuosius nesideginti.

O karas su komunistais, 
nebojant visų šių vidaus ki
virčų ir liepsnų, vyksta to
liau. Praeitą pirmadienį a- 
merikiečių aviacija didžiau
siu intensyvumu bombarda
vo Šiaurės Vietnamą, o prieš 
tai malė didžiulius 10,000 
komunistų telkinius prie 
Kambodžijos sienos.

riausybę palaiko ir ameri
kiečiai, kuriems jau įgriso 
nuolatiniai perversmai, bu
distų vienuoliai ėmėsi efek
tingesnių priemonių, kurios 
jiems ir pirmąją Diem vy
riausybę padėjo nuversti 
Jie pradėjo viešai degintis, 
tuo iki kraštutinumo kaitin
dami savo šalininkų politi
nes aistras. Tik praėjusių 
kelių dienų bėgyje apsipylę 
gazolinu jau susidegino pen
ki budistai, tarp kurių šį kar
tą buvo bene kturios mote
rys. Religinio fanatizmo ir 
isterikos apimti, jie tikisi šia 
priemone paveikti ir JAV 
vadus ir priversti nutraukti 
savo paramą maršalui Ky.

Drauge su susideginimais 
kai kurių elementų mėgina
ma plakatais, šūkiais bei la
peliais agituoti prieš JAV, 
kaltinant, kad jos Vietname 
siekiančios savanaudiškų 
tikslų.

Neabejotina, kad šiuos 
budistų veiksmus iš užkuli
sio gudriai ir intensyviai 
kursto ir komunistai, pasi
slėpę net ir nuskustom gal
vom vienuolių pavidale.

Bet visos šios labai triukš
mingos priemonės budistam 
dar neduoda apčiuopiamo 
laimėjimo. Karinės vyriau
sybės galva Ky vis tiek lieka 
neįveiktas, o Mirusiųjų die
nos proga pats JAV prezi
dentas Johnsonas savo kal
boj atvirai pasmerkė ir ap
gailestavo budistų vienuo
lių deginimosi veiksmus, 
kaip tragiškas ir nereikalin
gas žmonių aukas, daromas 
iš desperacijos dėl vidaus 
nesutarimų. Prezidentas pa-j 
brėžė, kad tuo būdu nebus, 
galima plasiekti kon^ituci-| 
nės vyriausybės, kad pir
miausia reikia pasiekti tar- 

i pusavio susitarimo ir nu-į

Komp. Šostakovičių
iorib/1 omuziiDori

Praeitą šeštadienį pasau
linio vardo rusų kompozito
rių Dimitrijų Šostakovičių 
Leningrade ištiko širdies 
priepuolis. Jis tėra tik 59 m. 
amžiaus, žiniomis iš Lenin
grado. jo padėtis yra rimta, 
ir iš Maskvos išskubėjo žy
mūs sovietų širdies specia
listai gydytojai šio meninin
ko gelbėti.

Šostakovičius pirmą savo 
simfoniją parašė 1925 me
tais ir nuo to laiko yra sukū
ręs 12 kitų simfonijų, keletą 
baletų, operų, muziką 28 fil
mam ir daug kūrinių teat
ro pastatymam ir kt.

Stalino laikais iki 1940 
metų jis buvo nemalonėje, ir 
Stalinas jo muziką vadino 
buržuazine.

Edward Waniolek su surakinto
mis rankomis. Jis, įėjęs į Ame
rikos socialistų darbininkų par
tijos būstinę Detroite, nušovė 
tris ten pasitaikiusius studen
tus. žmogžudys sakosi norėjęs 
nužudyti komunistus.
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Ne lūputės svarbiausia
Jaunimo Kongreso organizatoriai sumanė jo metu 

išrinkti ir ”Miss Lithuania’*. Čia nenorime kalbėti, ar tai Į 
būtinai reikalinga, ar ne, bet jeigu jau ji renkama, tai 
tenka bent kelis žodžius tarti, kokia ta ”Miss Lithuania** 
turėtų būti.

Kongresas šaukiamas šūkiu "Mūsų jėgos, mūsų žinios 
laisvai Lietuvai Tėvynei**. Taigi kongreso tikslas pažadin
ti. paskatinti mūsų jaunimą nepaskęsti svetimųjų liūliuo
jančioje jūroje, nenutausti, nenukvailėti pasisavinus sve
timas kvailybes, o išlikti šviesios galvos, žmoniškos širdies į 
ir kitiems pavyzdžiu žėrinčiais veikliais lietuviais-

Kiek šis kongresas to tikslo pasieks, tiek jis bus vertas-
Tam galėtų patarnauti ir vadinamosios ”Miss Lithu

ania“ rinkimas, bet tik su sąlyga, tik gerai apgalvojus, 
kokią tą ”Miss“ vertėtų pasirinkti.

Jei rinkdami težiūrėsime tik jos pasaldintų lūpyčių, 
tik jos kutenančių širdį žvilgsniu, jei aprengdami ir nu-į 
regdami tematuosime tik jos blauzdas, liemenį ir kitus kū
no priedus, — mes nematome jokios naudos nei iš tokio 
darbo, nei iš taip išrinktosios pagrindiniam kongreso tiks
lui pasiekti-

Jeigu jau renkame, tai mūsų gražuolė turi būti visiš
kai kitokia, negu čia matome ant tualetinio muilo reklamų. 
Ji turi būti graži iš vidaus. Ji turi spindėti savo dvasinėmis 
vertybėmis. -Ji turi būti lietuvės jaunuolės idealas, — 
nekurčia lietm ių tautos problemoms, pažįstanti savo tau
tos kultūrinį lobį. mokanti ir mylinti savo gimtąją kalbą, 
iš baimės nesi lankstanti ir nesimažinanti svetimųjų ap
linkoje. gyvai dalyvaujanti mūsų jaunimo visuomeninia
me gyvenime O jau savaime suprantama, kad ir savo 
išorine išvaizda negali būti kokia nors kerėpla ar baline 
suknia aprengta karvutė, jeigu ją norime ir kitiems pa
rodyti...

Jeigu kongresas išrinktų tokią gražuolę, tada ji ir 
lietuviškumo propagandai patarnautų, ir kito jaunimo 
akis į lietuviškąsias vertybes atkreiptų, jo tautinę sąmonę 
sutvirtintų ir ne vieno jau susikreivinusį lietuvišką nugar
kaulį ištiestų. Tada, tegul ir tyliai, dažnas jaunuolis ir 
jaunuolė gal pamąstytų: žiūrėkite, už kokias vertybes vi
suomenė šiandien žmogų gerbia ir aukština!

Atskirose vietovėse tie gražuolių rinkimai gal bus 
praėję, todėl ir šie žodžiai yra kiek pavėluoti. Gal būt, ir 
rinkimai kai kur buvo vykdomi taip, kaip mes čia įtaigo-

nmlzog dl TY> žlLžl L—ysimu. •
lankiais apie kandidatę netūpčiojo, bet buvo išrinkta ir 
graži, ir dvasinių vertybių nestokojanti. Tarp kitko, tai 
viena tų. kurie lapkričio 13-ją Jungtinėse Tautose Lietu
vai laisvės reikalavo. Tebūnie jai ir už tai musų pagarba.

Ne tik lūpų dažai, o gyva lietuviška širdis turi būti 
Jaunimo Metų gražuolės pagrindinis matas !

Keleiviu Nr. 20 buvo rašyta apie balandžio 22-21 dienomis Aust
rijos sostinėj Vienoj Įvykusi Laisvąją Profesiniu l'niju Tarptau
tinio Centro Egzilėje septintąjį kongresą, kuriame dalyvavo ir 
trys lietuviai. Apie Lietuvos darbo unijas pranešė Jonas Petraitis, 
šioj nuotraukoj iš kairės i dešine — Jonas Petraitis, už jo Jonas 
Glemža (atsisukęs Į šoną), toliau Jonas Dūda. Dešinėj paskutinis 
latvis Bruno Kalninš.

\ įeinamo karys kalbasi su budistu vienuoliu Da Nange 
prieš jiems pasiduodant.

Ką Vliko pirmininkas patyrė 
Europoje

Vakaru Europa pajudėjo

—Vakaru Europos laiky
sena dėl rytinės Europos pa
dėties šiuo metu yra pakry
pusi iš laukiamosios į ma
nevrinę, — pareiškė Vliko 
pirmininkas V. Sidzikaus
kas. gegužės 19 d. grįžęs iš 
Europos Nevv Yorkan ir pa
klaustas, kuris iš kelionėje 
patirtų bei pastebėtų dalykų 
laikytinas reikšmingiausiu.

Bet tai esąs tik, tartum, 
povandeninis manevravi
mas, paviršiuje tepasiteiš- 
kiąs dar žemais ir neišryškė- 
jusios linkmės bangavimais.

Pastarieji Rumunijos ko- 
munisii vado pareiškimai 
itin pagyvino svarstymus a-i 
pie Maskvos valioje ar įta
koje esamąją Europos dalį.! 
Šiaip ar taip. tai yra ryškus 
subrAškėjimo garsas Stali- 
no-H’tlerio ar Molotovo-! 
Ribbentropo sąmokslo su
kurtoj padėty.

Kas paskatino rumunų 
komunistų vadą pratarti to
kias užuominas (kaip atsi
imti rusų kariuomenę iš 
centrinės Europos kraštų, ar
ba grąžinti Rumunijai Bes- 
arabiją-Bukoviną)— spėlio
jama Įvairiai.

Kaikas mano, gal jis taip 
kalbėjęs Maskvos paskatin
tas. Maskvai prireikus pasi
rodyti prieš pasaulį, kad va
dinamieji "satelitai“ nesą

taip griežtai laikomi "ant 
pavadžio“. Bet tai nepatiki
ma, turint galvoj užuominą 
apie Besarabiją-

Kiti spėja, kad Rumuni
jos komunistai gal tuo ban
do įsiteikti savo visuomenei, 
pasirodyti, kad jie nori ko
voti už rumunų daugumai 
rūpimus reikalus ir tuo pirk
ti visuomenės paramą visai 
kitai savo politikai. Bet gali 
būti ir taip, kad palyginti 
jaunas komunistų vadas gal 
turi "bonapartiškų“ polinkių 
ir siekia sukurti aureolę vien 
apie savo galvą... Kaip be
būtų, žodis tartas ir toli iš
girstas.

Ar Lietuva gali pasekti 

Rumuniją?

Ar gali *r Baltijos kraštų, 
y pac Lietuvos komunistų va
dai pasekti Ceaucescu (če- 
ogesku) pavyzdžiu ir parei
kalauti, kad Molotovo-Rib- 
bentropo sąmokslo pasek
mės ir ten būtų panaikintos, 
kaip tai užsiminė N Y.Times 
redaktorius H. Schwartz? 
Vliko pirmininkas mano, 
kad tai daugiau negu abejo, 
tina. Rumunijoj vis dėlto nė
ra nei rusu kariuomenės, nei 
tiesioginės rusų administra
cijos. Be to, Ceaucescu yra 
jaunesnės kartės žmogus, j 
viršūnę iškilęs, palyginti, 
naujais laikais. Lietuvoje

kvisEnginėse viršūnėse te
bėra tie patys, kurie 1940 
metais patys "parvežė Stali
no saulę*4... Sunku iš jų tikė
tis ko kita, kaip tik aklo pa
klusnumo Kremliui.

Tačiau reiškiniai, pastebi
mi vadinamuosiuose sateliti
niuose kraštuose ir pačioje 
Rusijoje, Vakarų sostinėse 
stebimi didėjančiu atidumu, 
ir iš to kyla svarstymai, su
manymai bei manevravimai- 
Tai gerai- Bent geriau, negu 
visiška tyla.

Tik įsidėmėtina, kad ma
nevravimai tuo tarpu atro
do įkvėpti įvairių, gana skir
tingi] samprotavimų, susi- 
dėsčiusių paskirose sostinė
se. Dar toli nuo suderintos 
akcijos. Iš dalies tai apgai
lėtina, bet iš kitos pusės, 
pripažintina. kad iš įvairu
mo ir gal net varžybų gali 
kilti ir konkretesnė akcija, 
negu, pavyzdžiui, iš kompro
misais suvaržytos strategi
jos.

Ką mes galime paveikti?
Klausimas, ar mes galim 

padalyti reikšmingos įtakos, 
kad manevravimai pakryptų 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalui palankesne linkme, 
Vliko pirmininkas atsako: 
beveik ne, ir šiek tiek taip.

Pavyzdžiui. Europos Ta
rybos sesijoj, kurioj V Si
dzikauskas ir kiti Pavergtų
jų Europos Tautų Seimo at
stovai dalyvavo, kaip kviesti 
stebėtojai, buvo stiprus po
linkis įsakmiai raginti Euro
pos Tarybos narius sutarti
nai plėsti santykius su "ko
munistinio bloko“ kraštais 
ir aiškiau juos kviesti į bent 
palaipsniui glaudėjantį ben
dradarbiavimą. To klausimo 
referentas Edelman (anglas, 
darbietis) buvo užsimojęs 
siūlyti, kad Europos Tary
bos rezoliucijon būtų įsak
miai įtrauktas — pašalinti iš

būdą: nuo šio! bus rengiami 
padėties tyrinėjimai ne pa-i 
gal paskiras valstybes, o pa
gal dalykus — ūkio, kultū
ros ir kt- Tai duos progos į- • 
terpti į tuos tyrinėjimus duo
menų ir apie Lietuvą į kiek
vieną rengiamą raportą, ne-

Ką nutarė L Bendruomenės 
Taryba

JAV LB IV-sios Taiybos Pritariame
laukiant, ar ir kada ateis eilė. IlI-ji sesija, vykusi 1966 m- 
informuoti apie visą Lietu- balandžio mėn. 30 ir gegu- 
vos padėtį iš karto. žės 1 dienomis Detroite, Lie-

Oficialiai PET Seimo de
legacija, kuriai V. Sidzi

tuvių namuose
nutarėkauskas pirmininkavo, buvo! 

priimta naujo Europos Tary- ’ Sveikiname 
bos pirmininko Geoffrey de
Freitas (anglas, darbietis) > JAV Prezidentą L. B. 
ir plačiai su juo kalbėjosi a-i Johnson, pritardami jo poli- 
pie visas aktualiąsias Rvtų-itikai Vietname, bei prašyda- 
Centrc Europos, taip pat ir ™i ir toliau nepripažinti Lie

Clevelande lietuvių pa
grindinių vienetų priimtam 
nutarimui dėl bendradarbia
vime su pavergtąja Lietuva, 
visuomenę jausti atsakomin- 
gumą, nagrinėjant bendra
vimo klausimus su okupuotu 
kraštu, vengiant skaldymosi 
bei šmeižto, nukreipto į as
menis ar organizacijas

Baltijos kraštų problemas.

Britanijos ir Prancūzijos 

ministerijose

tuvos okupacijos;
Mich'gan Valstijos guber

natorių George Romney, dė
kodami už jo rodomą palan
kumą lietuviams, vildamiesi

■Z* • *2__Kviečiame

Prieš E. Taiybos sesiją V. jo paramos Lietuvos nepri. i
klausomybės atstatymo pa
stangoms ir ateityje.

(Pastaba: tokio pačio tu
rinio sveikinimai siunčiami 
senatoriam Everett Dirksen, 
Thomas Dodd. Frank Lau- 
she ir Detroito miesto bur-

Sidzikauskas ir delegacijos 
nary? (buv Rumunijos užs. 
reikalų ministras) Višcianu 
buvo priimti Didžiosios Bri
tanijos ir Prancūzijos užsie
nių reikalų ministerijose.
Londone priėmė R. Europos
reikalų skyriaus viršininkas, mistrui).
o Paryžiuje — pats užsienių -v-.— . _J . it Didžiai vertinamereikalų viceministras H. i
Alphand. buvęs Prancūzijos' Pasaulio Lietuvių Jauni- 
ambasadorius Washingtone. mo Kongresą, skatindami 
Tai buvo itin svarbus pasi-: lietuvių visuomenę jį remti 
matymas ryšium su klausi- auka, skaitlingu dalyvavi
mais, ko galima laukti iš nu- mu, ir sveikiname jo organi- 
matomos Ch. de Gaulle ke- zatorius bei jų talkininkus;
lionės i Maskvą. Londone 
buvo kalbėtasi klausimu, ar 
D. Britanijai yra gyva R. 
Europos problema, ar ne-

Lapkričio Tryliktosios žy
gio organizatorių atliktą 
darbą. dėkodami jiems už 
gausias finansines aukas

Britų vyriausybė gerai ir tei- mūsų vertingiems užsimoji- 
singai suprantanti tą prob- rnams- 
lemą. bet šiuo metu negalin
ti imtis veiksmų esamai pa- r-------------------------- ---------- ---

dėčiai pakeisti ir esanti įsiti-1 » • 111__ X _ ___ •-
tarptautinių santykių ideo
loginius sumetimus ir daryti 
viską, kad būtų mažinama 
politinė įtampa.

PEI Seimo atstovai, sako 
V. Sidzikauskas, kritikavo 
tą uolumą santykiams su ko
munistiniais režimais gerin
ti, pabrėždami, kad tuo būdu 
Vakarai bei Europos Tary
ba. kaip laisvės židinys ir 
simbolis, tik nustotų savo 
"magnetizuojančios“ reikš
mės Rytų Europos tautose.

Minėtas referento siūly
mas iš jo referato tapo iš
brauktas, o rezoliucijoje tuo 
reikalu priimta tezė, siūlan
ti santykių su komunistinių 
režimų kraštais klausimus 
spręsti ne Europos Tarybai, 
kaip junginiui, o nebent dvi
šalėmis paskirų narių sutar
timis, tais reikalais tik pasi
tariant su kitais Europos Ta
rybos nariais. (Turima gal
voje daugiausia prekybiniai 

Į santykiai).
Susitikimai su politikais
Europos Tarybos posė

džių metu, — kuri ir buvo 
pagrindinis šios V. Sidzi
kausko kelionės tikslas. — 
buvę itin daug progų priva
čiai bei pusiau privačiai ma
tylis su ištisa eile įvairių 
kraštų politikoje įtakingų 
asmenų. Tos progos, kaip 
paprastai, sudarančios dar 
geresnių galimybių gaivinti 
politiniuose- diplomatiniuo
se sluoksniuose mūsų reika
lui palankesnius nusiteiki
mus. negu dalyvavimai vie
šose konferencijose.

Menas iš svarbesniųjų to
kių išsikalbėjimų buvęs su 
M-me Marie Antoainette 
von Lowzow. Danijos parla
mento nare. nauja Europos 
Tarybos Neatstovaujamųjų 
Valstybių Komisijos pirmi
ninke, autore raporto apie 
Baltijos valstybes-

Ši komisija pertvarko sa
vo tyrinėjimų - svarstymų

nmusi Lr azL Lr n i-ii-i _ 
r\«vi naimvcn: luima- -ir patirta, kad tos programos 

n?a Poktlkasiuo metu esanti (tjkraj nėra galutinai nu- 
tikshngiausia- , trauktos, o tik laikinai su-
_ ...... ... 1 stabdytos, ir kad tikimasi
Pas pabaltiečių diplomatus galėsiant jas vėl tęsti iš nau- 

ir lietuvius jos stoties, kai ji būsianti
V. Sidzikauskas Londone iieP^a

• dalyvavo ten tuo metu įvy- . ^Jlunchene Vliko pmni- 
kusiame Baltijos valstybių cinkas susiėjo su Radio 
diplomatinių atstovų pasita- ^ree Europe tenykščiais va- 
rime (pirmininkavo min. B.I dova1-?. Ta proga irgi buvo
K. Balutis) ir padarė prane- Paįe.s?.s; nors ten ?.r ne^aJė- 
šimą lietuvių Vienybės Klu- ^P’^stas, lietuviškų
bo susirinkime Lietuvių Na- Pr0?ramiI klausimas RFE 
muose. Pslryžiuje taip pat
matėsi su keletu kitų užs. 
įeikalų ministerijos pareigū
nų. Prancūzijos senatorių ir 
lietuvių bei kitų egzilų vei
kėjais

lemuose.

Ar Europoj girdėjo apis 
Paleckio nuotykius 

Australijoj

Ar daug kas Europoj gir- 
! dėjo apie Paleckio nuotykius 

Vokietijos užsienių reikalų! Australijoj? — Neperdau, 
ministerijoje į giausia, sako Vliko pirmi-

Po E.T. pasėdžiu. Bonnoj. Į ”in^s- ”^?g?'afo“ ist™? 
V. Sidzikauskas su PET Sei- & į r > kl.?k?,eną
mo delegatai? lankėri Vo-! kia’ ka,p smaikstus Pilnis 
, . ... g ... *. . ! anekdotas Rimtu politiniųkietijos uzs. reikalų mmiste-iišvadu i§ tQ nXoma Iš 
rijoje , pas Rytų Europos
skyriaus vedėją, matėsi su
kitais pareigūnais ir buvo 
sukvietę spaudos atstovus, 
kuriems išdėstė savo pažiū
ras į politiką dėl R. Europos. 

Frankfurter Allgemeine

dalies tas įvykis, ir apskritai 
Australijos lietuvių, ypač 
jaunimo išradinga iniciaty
va atitinkamai eksponuoti 
Paleckį ir visą sovietinių 
parlamentarų“ delegaciją

Zeitung (Vokietiio? "N Y gal bus P3^1™55’ Europos z-eitung (voKietijos tM.i., i-
Times“) paskelbė V- Sidzi
kausko pareiškimus, apibū
dindamas juos kaip R- Euro
pos egzilinio politiko kritiką 
vokiečių politikos "perdėtu 
uolumu“ užmegzti prekybi
nį bei kultūrinį santykiavi-

lietuviij domėjimąsi Jauni 
mo kongresu. Europos lietu
viai dabar visur gyvena Jau
nimo Kongreso laukimu. Iš 
kiekvieno krašto rengiasi at
vykti jaunimo atstovų. Visur 
auga pastebimas tikėjimas

mą su “^e
kraštais, kaip nepadedantį! R k • ?
tautu išlaisvinimo interesui. laukia, kaip visuo

tines tautines lietuvių šven
tės.

— Todėl, — pareiškė Vli
ko pirmininkas, — šiuo me
tu svarbu visiems be rezervų 
("rezervus atidėjus j rezer
vą“) itin uoliai dėti visas 
pastangas, kad Jaunimo 
Kongresas ko geriausia pa

Radijo ryšiai su Lietuva

Dėl radijo ryšio su Lietu
va — Vokietijoje pradėta 
aiškintis galimybė turėti lie
tuvišką programą iš dviejų 
didžiųjų Vokietijos radijo 
stočių.

lietuvių organizacijas ati
tinkamai paminėti prieš 25 
metus vykusį tautos ginkluo
tą sukilimą prieš okupantą, 
laisve ginant;

Prašome

visuomenę remti ir gau
siai dalyvauti JAV ir Kana
dos LB vadovybių organi
zuojamoje Trečioje Dainų 
Šventėje, įvyksiančioje š.m. 
liepos mėn. 3 d. Chicagoje;

visus lietuvius negailėti fi
nansinės pagalbos jaunimo 
leidžiamam moksliniam-a- 
kademiniam žurnalui Litua
nus, ypač šiais jaunimo me
tais.

Džiaugiamės
Lietuvių Fondo augimu, 

visus lietuvius ragindami 
tapti jo nariais. įmokant įna
šus;

Rezoliucijų Komiteto pa
stangomis šiais metais pra
vesti rezoliuciją JAV sena
te. DraŠvdami visuomene tai.- r r --v -----  -----------c----
kininkauti;

JAV LB Centro Valdybos 
nutarimu 1966 m. rugsėjo 
mėn. finansinio vajaus į- 
plaukas skirti Kultūros Fon
do reikalams.
Dėkojame

VLIKui ir ALTai (bei vi
siems kitiems vienetams, 
besirūpinantiems Lietuvos 
laisve) už atliktus darbus, 
ragindami visuomenę remti 
jų pastangas;

asmeniškai sesijoje daly
vavusiems bei ją sveikinu
siems. ypač ekscelencijai 
vysk- V. Brizgiui. PLB pirm. 
J. Bačiūnui, VLIKo pirm. 
pav. B- Nemickui, ALTos 
pirm. A Rudžiui. Rezoliuci
jų Komiteto pirm. L. Valiu
kui. Lietuvių Fondo pirm. 
A. Razmai, Jaunimo Kong
reso pirm. A. Zaparackui.

JAV LB Detroito apylin
kės valdybai ir jos pirminin- 

' kui už rūpestingą sesijos 
globą.

JAV LB Tarybos 

Prezidiumas

NUBAUDĖ U2 KYŠIUS

RESPUBLIKONŲ VADĄ

Teismas pripažino kaltu 
ėmus kyšius buvusį New 
Yorko valstybės respubliko
nų partijos pirmininką Jud- 
soną Morhouse, valstybės 
greitkelių valdybos vicepir
mininką, gavusį $17,000 al
gos.

NE VISŲ KRAUJAS

RAUDONAS

Kai kurių gyvūnų kraujas 
yra bespalvis, o skorpionų, 
upinių vėžių, omarų, vynuo
ginių sraigių, vorų kryžiuo-

Kelionės metu aiškintasi sisektų: tegu jis nenuvilia čių — žydras, kai kuinų klr- 
Baltijos kraštų kalbomis ypač tų, kurie iš tolo juo taip mėlių — žalias, o jūros vė-
programų padėtis Madride tiki. (Elta), * žiu — oranžinis.
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RAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Lietuvių Jaunimo Kongresas
TŪKSTANČIAI RASOSI

JAUNIMO PETICIJĄ

Bostono arkivyskupas Apie trečdalį Jaunimo 
kardinolas Cushing pasirašė Kongreso aukų sudėjo PLJ 
Jaunimo Peticiją, prašančią K garbės mecenatai (davę 
Jungtines Tautas pasmerkti po 1.000 dol-) ir garbės rė-, 
rusų kolonializmą Europoje mėjai (davę po 100 dol. ir 
ir grąžinti Lietuvai laisvę ir daugiau), savo aukas iki ge- 
nepriklausomybę. Jo para- gūžės pradžios atsiuntę PL 
šas gautas Jadvygos Tuma- J K Finansų Komisijai.
vičienės pastangomis- ,-• n .• •• • Garbes mecenatais yraJaunimo Peticiją visame IAX/ , . . • c>. j -claisvaiame nasaulvie nasiia \ JAV LietuviM Studentu Są- “isyąjame pasaulyje paara- jun ir kri4io 13 2 
so tūkstančiai lietuviu, lat- - , • , , ,viu estu ir kitataučiu Lietu- u"*ai* davS P° i’000 do1’

- '..y .. _ .«• . Taip pat ir Illinois Lietuviųvos bičiulių. Daugelis iš ki- ~ * t . ~ .. , *t-taučiu Birma karta susina Gydytojų Draugija, pasky- utauc ų pirmą Kartą susipa- pJsi j 0 d , k J 
žįsta su Lietuvos pavergimo , „ r>r tiz r-- tz • •faktu Ynač ši akeiia nau- teiks PLJK Finans^ Komisi- 
r - , J • jai gegužės 28 d. Gydytojųdingą universitetuose ir mo- į, ° . D r *• i, ,, , i • • Pavasariniame Baliuje,kvklose, kur vykusiai para- J

DIDIEJI JAUNIMO

KONGRESO RĖMĖJAI

Antonio Farina Romos ligoninėje. Jam Įdėtas beždžio
nės inkstas.

Balfininkus labai nudžiu
gino, kad jų susirinkimą ap
lankė ir kitas 80 metų "jau
nuolis“ — Kostas Stuikys 
su savo kaimynu, buv. Ke
leiviui žinių iš Baltimorės 
rašinėtoju Zigmu Gapšiu, 
kuriam taip pat tik poros 
metų betrūksta iki 80. Buvo 
atėjęs ir N. Rastenis, šiemet' 
užbaigęs 75 m Balfo šauks
mui jie vis dar jautrūs. Tik 
begėdiškai apkurtę daugu
mas naujųjų ateivių, nors to 
paties Balfo nekartą sušelp
ti...

Iš 200 tiktai 18

SLA seimas Clevelande
Šiais metais didžiausiai Jau buvo gana vėlokas lai- 

Letuvių organizacijai Susi- kas, kai svečiai skirstėsi, o 
vienijimui Lietuvių Ameri- juk ir Dargiams dar tą pati 
koje suena 80 metų nuo jo vakarą reikėjo automobiliu 
Įkūrimo, ši sukaktis bus pui- pasiekti Pittsburghą. kuris 
kiai atžymėta Įvykstančia- nuo Clevelando yra už 125 
me SLA seime liepos 11 die-Į mylių.
ną Clevelande, Ohio Pa- Mes. clevelandiečiai, jau
čiam Clevelande vietinės čiame pasitenkinimą, kad 
SLA kuopos iš savo atstovų mus aplankė centro pirmi- 
yra sudariusios komitetą, ninkas Povilas P- Dalgis ir 
kuris rūpinasi tinkamu sve- kad turėjome progos su juo 
čių-delegatų priėmimu ii- Į- pasitarti savo mielos orga- 
vairių pramogų surengimu, nizacijos —SLA — reika-

BALTIMORE, Md.

sus renka mūsų jaunimas. 
Rinkdami parašus, jie papa
sakoja apie Lietuvą.

Jau grįžta užpildyti para-

Pavyzdingas lietuvis

Albertas Juškus, nors A- 
Garhės rėmėjais yra Li- merikoj gimęs, stebėtinai 

thuanian Chambers of Com-> gražiai išmokęs lietuviškai, 
merce of Illinois su 600 dol., yra pasigėrėtinas tautietis, 
Bostono Lietuvių Studentų lanko beveik visas lietuviš-

Į metini Bendruomenės 
susirinkimą gegužės 7 d. 
daugiau kaip Ž00 narių atsi
lankė tik 18. Valdyba praė- 

2. Neturintiems savo prie- jusiais metais nebuvo labai 
monių pavažiuoti, o tokių y- į judri, nebesurengė net bai- 
ra daugumas senųjų ateivių. į šiųjų birželio išvežimų pami- 
pasidarė labai nepatogus nėjimo. Pirmininku ir šiems 
viešasis susisiekimas auto- metams liko J. Šilgalis- 
busais. Privati busų bendro
vė nežiūri visuomenės gero- . . Gėrėjomės V- Žukausku.. 
vės. c tik savo pelno, retina Gegužfe ,8 d pas mus at.

vMm-. vyko 'įsoj lietuviškoj Ame-

iš!

šu lapai iš Brazilijos, Aust- Sąjunga su 200 dol.. inž Al- kas parangas Jis yra Balti

pati vakarą turėjome dar ir 
kitą svečią, taip pat garsų-

telių. Tolimojoje Naujojoje —200 dol. (pirmoji pusė už sekmadieni lietuviškų melo- . - , blogesnės rū
Zelandijoj jau surinkta virš Vokietijos delegato kelionę, dijų i’- žinių klausydavomės . " tvarkiro4 neriinestin- ““F f“-
5.000 parašų ir jie jau tuoj likusi ateina vėliau), Bronė tik pusvalandi, o šiais me- . _vvpnfnl-fli& vadinamieji' akordionistą Kazį Daubarą 
tikisi turėti 10,000. Italijoje ir Vladas Seleniai iš Detroi- tais jau pailgėjo Į visą valan- J . . iš Philadelphijos.

to—185 dol. JAV LB Cle- dą. Bet ne apie tai čia toliau — vidaus vakarą-koncertą ruošė
velando II-ji Apylinkė—165 šnekėsime. gerOkai apšepus> ypač reika. Tautinė Sąjunga

linga atnaujinimo didžioji 
salė.

5. Baltimoriečiai mažiau 
brangina savo bendruomenL 
nj namą, mažiau jame lan-

parašai renkami ant itališkų 
lajų su itališkais paaiškini
mais, Vokietijoj — ant vo
kišku ir tt.

Jaunimo Peticiją pasira
šo paprasti fabrikų darbi
ninkai ir tų fabrikų savi
ninkai, pasirašo krautuvi
ninkai. policininkai, karei
viai. karininkai, kunigai, 
vyskupai, kardinolai, kon
gresmanai. maži ir dideli 
valžios pareigūnai

Clevelande Aleksas Ba-

dol.. JAV LB Hartfordo A- Smagu pranešti, kad mū- 
pylinkė—164 dol., JAV LB sų Albertas pakilo tarnybo- 
Clevelando I-ji .Apylinkė — je. Miesto ugniagesių va- 
150 dol.. Baltijos Klubas per žiuojamų mašinų, laivų ir vi- 
J. Jurkūną Chicagoje —136- šokių jų vartojamų prietai- 
50 dol., Vincas Stankauskas sų priežiūros ir taisymo dirb- 
Clevelande —135 dol-, vysk. tuvėse. kur jis dirba, vienam 
Vincentas Brizgys—125 dol. jo viršininkų susirgus, o ki- 
I-jo Lietuvos Kareivio Stasio tam išėjus pensijon, A. Juš- 
Butkaus Detroito Šaulių kp. kus dabar eina direktoriaus 
—111 do-1., dr Edmundas padėjėjo pareigas. Baltimo-i 
Lenkauskas Clevelande — riečiai linki, kad paaukštin-

kosi Jei ir būna kokia pa- T

Gerbenis

NEW YORK, N. Y 

Radijas nauju laiku

ZUKJUI IV zTl 1A I O.VIIJV

nys jau turi netoli trijų tūks- 110 dol., dr. .Antanas Razma tai vietai jis būt patvirtintas 
tančių parašų surinkęs pats iš Wilmington. III., — 110 visam laikui. Dėl šito persi- 
vienas. Jis žada tuoj gauti dol., Kolumbijos lietuviai tvarkymo jo darbovietėj A. 
4.000. Rochesteryje Petras per konsulą S. Siiutį—105. Juškus šiais metais pasitrau 

m .1^1 jg Svetainės bendrovėsMariukas surinko 700, Bro- 84 dol.- 
oklyne Jonas M. Dumčius 
gavo 540 parašu ir paprašė 1(į 
dar daugiau peticijos lapų, | mavičiai Akron Ohio, 
Woodhavene gyvenąs Anta
nas Vainius paprašė 100 la
pu (2,000 parašu) ir žada 
linkti parašus New Yorke. 
kur ši akcija dar pamažu

juais ves
programa, kuri yra girdima 
Kiekvieną sekmadieni New 
Yorko, New Jersey, Connec
ticut ir Pennsylvanijos vals
tybėse, pradedant gegužės 
29 d. girdima nauju laiku: 
nuo 9 iki 10 vai. ryto. Stotis 

Bet laimei dar atsiranda wHBI 105.9 FM banga, 
tokių gerų pasiaukojusių vy
rų, kaip dabartinis bendro
vės vaidybos pirmininkas B.

ranga, sunkiai prisišaukia
mi. Išretėjus parengimams, 
smarkiai sumažėjo ir sve
tainės verslo apyvarta.

Svetainės rėmėjai

ELGIN, ILL. 

Pagerbė dr. M. Devenį

Komitetas susideda iš veik- lais. 
liu narių, todėl galima užtik
rinti. kad susirinkusiems sei
mo delegatams nereikės 
nuobodžiauti.

Praeito balandžio 22 d.
Lietuvių Namo salėje Cle
velande įvyko visuotinis ko
miteto ir komisijų susirin
kimas įvykstančio SLA sei
mo ir su juo susijusių paren- 
girnų reikalu. J šį posėdi at- slas mu^ . z,nom.ų
vyko ir SLA prezidentas z™n,.« ^,val Plytas at- 
Povilas P. Dargisiš kaimy-simlmm« kn>'Sas: 
ninio Pittsburgho miesto. DU MEDINIAI IR TRYS

Šiame susirinkime, išgir- GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
dus komiteto pranešimus, Antano Šukio atsiminimai iš 
paaiškėjo, kad jau yra pasi- Lietuvos Nepriklausomybės 
ruošta koncertui, delegatų kovų, 376 psl. kaina ..$3.00 
priėmimo vakarėliui, Lietu-: pER giedrą jr aUD- 
viųTautinio-KultūrinioDar. R. Myko,o y.itkau. atsi- 
zeho lankymui ir .skitam- minimų (1909-1918) IV to- 

mas. 272 psl., kaina kietais
- . viršeliais ..................  $3.75,

gis savo išsamioje kalboje minkštais viršeliais .. $2.50- 
išdėstė, kokie darbai laukia
delegatus seime, paliesda- LIETUVA BUDO, Stepo- 
mas ir tai, kokią programą no Kairio, 416 psl. kaina $6. 
via numačiusi Dari Vykdo- tau iiftiiva 
moji Taryba SLA Jubilieji-į^' ’̂ri™ 480 "psl., kal
niam Seimui tinkamai atžy-;nQ SO
mėti. Iš prezidento kalbos nI_Nni.^r"’ R 
paaiškėjo, kad visa pirmoji: DIENOJ AN T, Kipro Bie-
seimo sesija yra skiriama "M*°’ ^64 psl., kaina ....... $6
minėtam reikalui- PENKTIEJI METAI, Kip-

Šį susirinkimą reikia lai- ro Bielinio, 592 psl. kaina $6 
kyti pasisekusiu, nes susirin- (Kas su ”Tau, Lietuva“ 
kusieji sutartinai vieningai kartu užsisako kitas čia mi- 
visus pateiktus klausimus nimas Kairio ar Bielinio 
apsvarstė. 'knygas, tas kiekvieną sekan-

P. P. Dargis padėkojo su- čią knygą gauna už $4). 
trinkusiems už jų rūpestin. _ ‘ A,KAMA i ir
gumą ir įdėtą darbą, ren- NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
giantis ateinančiam SLA sei-
mui.

gam banketui.
SLA prezidentas P- Dar-

SLA Narys

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome

Rėmėiai aukoie VjddFbos- kur Karpius, kuris kartu atlieka
d, Adi! įveikė virš 10įmetu. Ta. ir ligi įiol pa3anM,on)o Sve. 

j ! Svetainei jis ir dabai daug ^ajngS reikalų tvarkytojo 
darba, neimdamas uz tai jo-
kio atlyginimo Tuo būdu Klausučiuose,
bendrove, per metas šutau- S
pys kel.s tukstancius dole. atvy.
nih j-j-- j- • „ ko i JAV, čia baigė Yale u-Su didžiu degingumu pa- t ° ,
minėtinas ir kitas Svetaines vefK_
Se5?d“,'y5Knūolat.nis jos v.-; hY
šokiu darbų talkininkas Ka- _ / , :
zys Rąžiau^ Šiuo metu,

ms virvei, kuri vėliavą I £L>Sa
aukdavo į viršūnę, stul- Vykia Xorsii persirišęs, kęs- kav?,-^ vel e J

^Se^aLvatt; komunis-

kį ir perdažo valgyklos kam-! ^į^Sį^o^ 
bar, ° po to žada atgaivint, ! 194f J birželio mėnesį £ 
ir kitus kambarius. Kad to- ° jmVoi kutw verfn} st0. 

Mindaugo Draugija, kuri y- itaZtLj išj

naujo sužvilgėtų! tėvas žinomas visuomeninin-
kas. ilgametis Kauno bur
mistras. pirmas Lietuvos at- 

' stovas JAV) ir Valstybės 
' departamento pastangomis 
1942 m. pavasarį pavyko 
daktarą išlaisvinti, ir jis tų 
metų rudenį laimingai pasie-

mavičiai. jimtmi. vmu, ui. lb t: 1. • nrįroįkia kaK Ambrozaitis. Chesterton, Paf<?b^
T , . t - . t - • pataisyti, neimdamas uz taiInd., Amerikos Liet- Inz. ir 1 . •
Arch. S-gos Centro valdyba, ne^en ,o . 6 T • Geeuzes 14 d., jam vacio-
Bostone. Jonas Bagdanavi- . , ~ ♦ V;T . m j r> 1. : vauiant, Svetaines talkinin-ctus, Lemont. III dr. Balt™- J w b narfaj ir
kenas. Akron, Ohio. Juozas =iaip ,!alininkaj (^minkai)

Gegužės 1 d žinomam vi
suomenininkui dr. Mykolui 
Deveniui sukako 75 m. am-

vyksta. Dr. Vytautas Vygan

tas išsiuntė šimtus Jaunimo Tabor "Fa.™"
Peticijos lapu po visa pašau- Mich > chi Lietuviu
1, stavo pažįstamiem ir drau- Tarvba clevelando Ameri. va. iškelt stulpą, kuns sto- 
gam kitataučiam- Sidni, Ros UeL pi, Rlubas p j vėjo nuo 1921 m., kai pasta- 
seimą Strestor, Il-linois, rin
ko parašus šimtais.

Jaunimo Peticija turi iš
judinti viso pasaulio lietu
vius. Tai kiekvieno mūsų pa
reiga ją pasirašyti ir surinkti 
po šimtą parašų- Turim rink
ti kiekvienas, nes kiti už

nuvertė aukštą, storą velia-

c,, , - 1 X- 1 v T T D tvtas Svetainės namas. Nu-Eke-levich, Newark. NJ.. LB j •
Los Angeles Apylinkė, LBI ’ US
Philadelphijos Apvl.. Lietu-’uz 1 . • - .• oi L. •’ L*. pas iau seniai be naudos.vių Skaučių Seserijos Vadi- • o,.o atmajnu buv0 su. 
ja, Chicagoje, dr. Pranas , ; s{0_
Mažeika. Lake Zuneh, III.. ca p,.asimuMav0 ljet‘aUs la.

šai. Pradėjo gadinti trečiojoOhio Lietuviu Gydytojų D- 
KieKvienas, nes kiu uz ■ niipnx Chicago III Pa 

mus nepajėgs visko padary-| LhHo Lietuvi,, fivdvtoiu S-: lubtitmką. K^tucio-

‘''.Jaunimo Peticijai parašai ra stambiausia namo dali-
turi būti be svstoiimo ren- , Rimas Vienužis griežtai pareikalavo.

io d TT4_ 1 * Y1, a" v e u r■ųj Hararris stulnas ne-kami iki birželio 19 d. Už
pildytus lanus gražinti PLB 
Jaunimo Metų Talkos komi- 
siiai: Vvtautas Kamantas, 
477 Cole Plaza. Willowick. 
Ohio. 44094. arba vietovės 
Jaunimo Metu komitetams

Hampshire. III.
Ypatingi rėmėjai, kurie

PLJK prausiamuosius dar-

vra: PLB Maldyba— 300 
dol., JAV LB CV—500 dol , 
dr. Edmundas Lenkauskas

ar LB apylinkėms. Taip pat —jr petras Ki-
eralima gauti tuščių Jaunimo 
Peticijos lapų.

PLB Inf.

Moeeaooooooeoeeeoe»^

sielius, Cicero.—500 dol.

_1 Lithuanian Youth Congress
e/o Mr,. B. Juodiki, 

jūsų draugas! 1794 East 227 Street 
^^^^HaaaaaaaaaaMaaOTaa Į Cleveland, Ohio 44117

kad žalą darantis stulpas ne
delsiant nuo stogo būtų pa
šalintas.

Ar ilgai ii.il.iky, SveUinė.
bendrovė

Pastaraisiais metais vis 
dažniau girdėti abejonių, ar

Senieji rodo pavyzdį 
jaunesniems

Sužinojęs, kad Balfo rink 

liava po namus užsibaigus, 

o jis dar likęs neaplankytas,

didžių nuopelnų daugiame- kė JAV, vėl apsigyveno Wa- 
ris baltimoriečių veikėjas terbury, kur sėkmingai tęsė

ilgai Svetainė dar pajėgs iš- Petras Jaras, varąs 86 me- gydytojo darbą. Pagaliau 
PLJKongresui dar reikia silaikyti. Minimos kelios tus, atvyko į metinį Balfo' pHeš kelerius metus išėjo po- 

daugiau paramos. Aukas! Wogą lemiančios priežastys:' susirinkimą ir paliko 36 dol- ilsio. išsikėlė į Kaliforniją, 
įausti: 1. Anksčiau lietuviai buvo auką. Iš savo, pensininko,

' susispietę apie savo Tautinį santaupų Lietuvių Fondą jis
Namą aplinkinėse gatvėse, šiais metais praturtino šimti-
Praturtėję daugumas jų ir ne. Kalbina ir kitus savo pa- 
naujųjų ateivių išsikėlė to- žįstame, senuosius ir nau- 
liau nuo miesto vidurio, kur juosius ateivius, pasekti jo 
yra Liet. Svetainė. . pavyzdžiu.

kur ir gyvena Santa Moni
kos mieste

Gegužės 21 d. dr. M. De- 
venio 75 m. sukakčiai atžy
mėti jo duktė Dalia ir žentas 
dr. Kazys Bobeliai savo na
muose surengė gražų poky

polo Skipičio, 440 puslapių,
Po susirinkimo įvyko vai- ka*na ..............................

sės, kur vietiniai ir svečiai ATSIMINIMAI IR MIN- 
iš Pittsburgho ir Akrono bu- TYS. Kazio Griniaus, I to-
vo puikiai pavaišinti gar- mas, 300 psl.. kaina ...... $2.
džiais lietuviškais valgiais. ATSIMINIMAI IR MIN-

Susinnkusieji turėjo pro- dr Kazio Griniau#,
gos ne tik išgirsti įdomią jj tonias 335 psj kaina $5. 

SLA Centro pirmininko P.

Dargio kalbą, bet kartu ir ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, 
pavieniai su juo pasikalbėti N- Žuko, 476 psl., kai-
įvairiais SLA reikalais Su- na .................................. 55
trinkusieji pagerbė ir Gert- GYVENIMO VINGIAIS, 
rudą Dargienę, apdovanoda- dr. p Kalvaitytės-Karvelie- 
mi ją gėlių puokšte. 3^9 psl.. kaina . .$3.50.

Sekančią dieną P. P. Dar-
gis aplankė Dirvos ^dakci-'YJ^J^ ŽMOGAUS 
ja ir keletą kitų lietuvių įmo- GYVENIMAS (apie Dėdę 
nių, taip pat ir B. ir J. Nas- Šerną), Antano Rūko, 206
vyčių šeimą. Čia buvo susi- Psk» ka’na ..................... 52.
rinkę nemažai vietinių SLA KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
veikėjų. Visi jie buvo nuo- (apie Salomėją Nėrį), Pet- 
širdžiai priimti ir pavaišinti, ronėlės Orintaitės, 234 psl., 

kaina .............................. $3.
SIAURUOJU TAKELIU,

K. B. Kriaučiūno, 178 psl., 
kaina ..............................$2.

lį, kui iame, be artimųjų šei
mos narių, dalyvavo garbės 
konsulas dr. P. Daužvardis, 
Vliko pirm. V- Sidzikauskas. 
Naujienų vyr. redaktorius 
(ir- Pijus Grigaitis. Alto pir
mininkas inž. A. Rudis, bu
vęs Alto pirm. L. Šimutis, 
dr V. Sruogienė, dr. J. Va
laitis. Dainų šventės pirm. 
dr. S. Biežis ir kt.

Ir mes linkime dr- M. De- 
veniui dar daug ramių malo
nių metų!

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

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 
nės, 253 psl., kaina .... $3.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje 
(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127).
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Į Iš pavergtos Lietuvos į
Maskvieti* Stepakovas 
atstovaus Ukmergei

Valdžios gynėju* net 

komjaunuoliai mui*
Ukmergėje kandidatas j

Ketvirtis miliono komjau- Maskvos sovietą (jau ire- 
nuolių Lietuvoje jokiu būdu gjg u-uotas. taigi ir "išrii’k- 
nerodo, kad tokia didelė tas“) — Vladimiras Stepa- 
Lietovos jaunimo dalis jau kovas Maskvos, Centrinio 
yra prisiekę "komunizmo go Sąjungos komunistų par- 
statytojai“. Daugeliu atvejų tijos centro komiteto agit- 
esama priešingai- Jei ne kas- į propo vedėjas. Ką jis turi 
dien, tai beveik tikrai kas bendra su Ukmerge, turbūt 
savaitę net ir Komjaunimo neį tikrieji to parlamento 
Tiesa tai pasakoja- Gegužės rinkėjai (iš partijos centro 
8 d. vaizdžiai papasakojo komiteto) nesugebėtų išaiš- 
vieno Kaišiadorių fabrikėlio kinti. Padorūs parlamenta- 
komjat nuolių charakteristi
ką.

Vyresnio amžiaus darbi
ninkas, invalidas, pastebėjo, 
kad fabrike trūksta kažko
kių astuonių ratų. Supranta-
ma. kad vii pavogė. Praneša Per.tatoma. pa.ta, 
vyresnybei, iššaukia milici- Vilniaus centrinis paštas' 
ią, nuseka provėžomis į krū- (ne senasis prieškarinis, ku.

JAV karys Louis Alfano žiūri, kaip jo žmona maitina 
įsūnytą kūdikį. Alfano tą kūdikį rado greta sužeistos ir 
mirštančios vietnamietės motinos prie Da Nango.

karščiuotis naujas "sąskai
tininkas“.

— Eik ir tikrink.. 
Sąrašėlyje nė vienos žy

diškos įmonės. Vadinasi, rei
kalai labai greitai aiškėja

gal jį jau "nusukta“ valsty
bės nenaudai net pusė milio
no litų apyvartos. O tai jau 
aiškus kriminalas.

Atidengęs šitokį "krimi
nalą“, jautėsi kone didvyris,

Neilgai jis pas mane bu- o tuo tarpu prokuratūra kra-
vo. gal kokius tris mėnesius, tosi ir nenori su juo prasidė-i bo parkas.
Mažai ir raštinėje laikėsi: 
kur eidavo ir ką veikdavo, 
neturėjau nei noro, nei rei
kalo klausinėti ar sekti. Kai 
išeidavo, likusieji to kamba
rio bendradarbiai lengviau 
atsikvėpdavo, o kai grįžda-

ti...
Nei pykti, nei stebėtis, o 

liko tik apgailestauti berne
lio kvailumą. Tačiau įspė
jau, kad daugiau nebandytų 
išnešti bent kokio rašto už 
inspekcijos sier.ų. nes tada

vo. visus vėl slogutis prislėg- pats tikrai atsidurs už grotų 
davo. Buvo lyg gegužiukas Susiprato bernelis ir už 
kielės lizde. kelių dienų dingo, kaip ne-

Pas mane jo karjera bai- buvęs- Ką sakau—dingo! 
“ Raudonojo Štralio Po Por°s ar trejeto savaičių 

aplankė ir ta proga pasigy

mus ir ratus randa.

rai net nesapnavo, su kaip 
"išrinktais“ "liaudies atsto- 

“ jie Australijoje posė-vais
dži&vo.

ris subombarduotas, o Ge-
... ,. , . • dimino gt.. 9 nr.) iš pagrin-Kitą dieną komjaunuoliai. (įų didinamas

a ame k m<x}ernį2U0jamas Baigtisučiupę pranešėją 
užkampyje, prikūlė ir aiš
kiai pasakė už ką: — Už 
žmonių sekiojimą, šunie! 

Vėl pranešimas policijai.

numato 1967 m. rudenį. Per

statymo projektą paruošė

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai

S. GRIEŽĖ

ęl’ęsinys)

GEGUŽIUKAI

Per visą nepriklausomy-

siais plaukais ir prabyla ru
siškai :

— Aš prašiau, kad mane 
simpatiš- 

? kiausi* inspektorių, ir mane
architektai Algimantas ir bės laiką mokesčių inspekci- paskįllų pas patį

, Vytautas Nasvyčiai. pasižy-' jų tarnautojų etatai būdavo Riau>ią inspektorių, „ —
ieško užpuolikų, bet randa mėje statybos modemizato- labai taupiai apskaičiuoti, paskyrė pas tamstą.-. Tams-
juos kažkur besisvečiuojan- riai PasUUs irgi taikomas Didėjant darbui, didindavo- ^a simpatiškiausias iš vi
čius, ir jie, žinoma, nieko turistams stebinti. me ' alandų skaičių, o ne gq —jr pi-atiesia voką.
nematė. nieko nežino. Mili-j 
cijoj patikėjo ir nutarė, tad mokyklo« .Ukin.
nėra r odymų nuo ko veidas _ .
sutinęs

Komjaunimo sekretorė ti
ki, kad jos pavaidiniai bus 
taip pasidarbavę, šaukia su
sirinkimą, siūlo įtariamuo
sius bent iš komjaunimo iš
mesti. jei teisiškai negalima 
prikibti. Bet narsiausias iš 
jų atakuoja: — Už ką iš
mesti? Ar matėt, kad mu
šiau? Kas patvirtinsit?

partijos suvažiavimo 
nutarimus

tarnautojų, nes trumpame 
valstybinių įstaigų darbo į- 
statvme (Vyr. Žinių bene 
68 Nr.), be ko kito, buvo pa
sakyt?;: .. Jeigu įstaigos vir- , A v . . . 
skunkas randa reikalo, dar- datal sparnas tamstai pa-

Aš paėmęs iš jo laiš
ką neskubėdamas atplėšiu 
ir skaitau: ...Mozė Brudny 
nuo-.- (čia buvo įrašyta

Visoms mokykloms Lietu- bo laikas gali būti prailgin- 'estcn įstaigon sąskaitinin-

— Kur tamsta dirbai 
anksčiau?.. Ką moki?.-

voje Įsakyta įtraukti Į pro- tas. Koks ten prailginimas, 
gramą dėstymą "medžiagos įstatymas ribos nenustatė.
ame TSKP XXIII suvažiavi- Tokiu būdu mokesčių ra
iną“, įvykusį 
Maskvoje.

šį pavasari spekcijų darbymečiu—maž

ROCKFORD, ILL

Pirmoji išvyka į gamtą

Tai bus birželio 5 d. 1 vai. 
popiet — Balfo gegužine 
bus atidarytas Lietuvių klur

Programoje — Balfo sky
riaus garbės nario Juozo 
Bacevičiaus žodis, jaunųjų 
žuvauto jų varžybos — kas 
pagaus didžiausią žuvį ir 
daugiausia. (Meškeres vai
kams parūpina tėvai).

Mieli tautiečiai! Visi, seni 
ir jauni, i gražų pai ką, kur 
sužaliavo ąžuolai šakoti, kur 
pilna katpėdžių ir kitų žiedų, 
kur paukščiai įvairiais bal
sais čiulba- Netūnokite šį 
sekmadienį namie, atvykite 
pasigėrėti gamta! Jums bus 
malonu, o kartu, paremdami 
Balfo šalpos darbą, ištiesi
te savo išganingą ranką 
vargstantiems tautiečiams.

Atvykstančius sutiks Au-

gesi su 
byla-

Kažkam prireikė bylos- rė, dirbąs pramonės ministe- 
Čiupt. — spintoj nėra. Kas rijos kontoroje Vilniuje re- 
paėmė, kam jos prireikė — vizorium. Taigi, net gerokai 
niekas nieko nežino. i pakopęs tarnyboje aukštyn.

Per visus 20 nepriklauso-’ Aš net ir patikėjau jo pa. 
mybės metų nebuvo girdėti, gyrom' ne? Ja? b,uvome pn- 
kad bent kurioje mokesčių SY'e!1^. ^aiką. kada kaa ady-
toto no£kriiSias’ZūSi ^BeMe^ybėT'vardu reikia! gustas Kapaėinskas su mar- 
tarnautojai, kad ir netm hm pasakyti, kad didesnių ,,rtem,ns

jis mums nepadarė, nors jo 
būdas visu šimtu procentų, 
atitiko jo pavardei—Brud- 
nas, atseit — purvinas.

(Bus daugiau).

URUGVAJUS
Lankėsi sovietų žvejai

ir sportininkai

šešius mėnesius gaudęs 
banginius Pietų ašigalio sri- 

Prieš antrąją valandą tyje, grįždamas namo buvo 
grįžta Mozė, ateina pas ma- sustojęs Sovietų S-gos žvejų 
ne ir net neprašytas atsisėda laivynas — 22 maži laiveliai 
priešais. Tuo metu pasiraši- ir vienas didelis laivas, ku

riame įrengtas banginių ap
dirbimo fabrikas. Jame dir-

gi, bet ouvo garbingi, idea
listai, patriotai ir sąžiningi 
iki visiško pasiaukojmo. O 
dabar— byla prapuc-Iė! Vsi 
lyg stabo ištikti; kiekvienas 
jaučiasi laoai nesmagiai, lyg 
pats būtų kaltas. Bet. .Mo
zės nėra raštinėje.

— Kai grįš, pasakykit, 
kad užeitų pas mane. — lie- j 
piu jo kamoario vy resna j ai 
Anelei.

šu ir linksmins visą popietę. 
Bus gardžių užkandžių ir į- 
vairių gėrimų.

Tai iki pasimatymo Balfo 
gegužinėje'.

Perkūns

neju dienos rastus ir nesku
bu užvesti bent kokio pokal
bio. Mozė sukinėjasi kėdėje,' ba 1,300 jūrininkų ir darbi-į 
nerimsta. : ninku, jų tarpe ir 7 lietuviai

— Atsiprašau, aš lietuviš-! Aha: vadinasi, nori kažką —6 vyrai ir viena moteris.
oaug nuo giuodžio pradžios kai dar nesuprantu, — sku- sakyti, bet dar nedrįsta truk- Kai kas iš vietos lietuvių su

Nors jame iš tikrųjų be- iki balandžio ar net gegu- ba paaiškinti.
htat mo- žės—būdavo dirbama po 

k\ tojai turės atrasti kalbos tris ir net 4 vai. virš norma- 
apie tą suvažiavimą. Net pir- lauš laiko. Ir už tai niekas

v-nlL- nx»ivulcr»
t vrirs urvnv ---

Niekas nepatvirtina. Už 
sekretorės pasiūlymą nedrą- mųjų keturių klasių (pra-; jokių antvalandžių nei pra- 

* * Vili n Virbi f ag c lr v rili 1 m H- Žč MPl mnVpin Tnkhl Halv-šiai pakyla’ dvi rankos. Kiti džios mokyklos skyrių) mo- šė, nei mokėjo. Tokių daly 
' kiniams tas mokslas turės kų nepriklausomoje Lietu- 
būti dėstomas gimtosios kai- voje nebuvo girdėti. Norint

—"neutralūs“. Tiesa, kaž
koks Stroganovas apsiima

Prašau sekretorių nuvesti 
į raštinę, supažindinti su ki
tais tarnautojais ir duoti vie
tą ir darbo-

Nepraėjo nė 20 minučių, 
ir jis jau vėl pas mane.

— Drauge inspektoriau,

dyti.
Baigus pasirašinėti raštus.

jais pasimatė ir pasikalbėjo. 
Laivynas Montevideo uos-

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Siaubingos dienos, 1944-
1950 metų atsiminimai, pa
rašė Juozas Kapačinskas. 
273 psl., gausiai iliustruota, 
gražiai irišta, kaina $3. Išlei
do Chicagos Lietuvių Litera
tūros Draugija.

Antroji Pradalgė, literatū
ros metraštis. 39 autorių kū
riniai, redagavoK. Barėnas, 
446 psl-, kaina kiubo nariam 
minkštais viršeliais $2.50, 
kietais $3. nenariams 25% 
brangiau.

liudyti, kad matęs, ar žinąs, bes, gamtos pažinimo pamo- gauti naują tainautoją, rei- ieiskk;e man patikrinti šitų į-
kad tikrai tie kalti. Bet kom- koše ir net "užklasinio dar 
jaunuoliai apsisprendžia:— po pamokų)
Kam čia kištis..-

Tolesnė viso to komjau
nuolių padalinio charakte
ristika atskleidžia, koks jų 
"veikimas“;

V-VII klasėse suvažiavi
mui turi būti paskiita po dvi 

i istorijos ir po dvi geografi
jos pamokas. Aštuntose kla-

’^ndrpnka sėse ~ 5 Pamokos- Vyriau- busirenKa siose klasės€ _ po 3 geogra-

kėdavo ilgai Įrodinėti irstip- monh? sąskaitybą_ tai ma. 
nai pagristi jo iei alingu-j nQ specia|ybė .. Ir perskaito 
mą. nes kiekvienos įstaigom kekų jmonįų vardus iš mažo 
etatai ir lesos joms išlaikyti japuko gj kaitą kalba jaukiinni’A nuet or/imo iCTOtvmn ... _ *■ * ...būdavo nustatoma Įstatymo 
keliu.

lenkiškai, nes jam esą labiau 

_ | įprasta kalba.

— O kodėl šitų, o ne kiŠi kietai nusistovėjusi
tai Das viena, tai pas kitą' tvarka labai greitai pakito tų? — bandau iškvosti. Juk
kaimyną ir traukia "krūmi-i fljOs lr,po 3 LstorlPos P31™?* susovietinus Lietuvą. yra žymiai stambesnių. Galkaimyną

mpinėja gatvėmis. į T' Damokas 
užkabinėdami praeivius, su-; ™*slo pamokas 
keldami tarpusavio pešty-j Tos pamokos turės butl ne
nes O atėję pirmadieniais^^tneko uktlats u vėlės-

™ ‘ kas. arba po 5-6 visuomenės ■ t ? aeria’u čiuoti koki dramU ynę“, slampinėja ^atvemis ! mokslo pamokas- : Ir va, vieną rytą rugsėjo genau čiupti kuki ai amų, taip, tai kas nors padare r.u-
pradžioje prisistato nei 
lauktas, nei prašytas rau-

nei gaudyti žvirblius-..
— Jie ne tokie smulkūs.

Į darbą, svarsto, giriasi, kas ! niais metais, tui būt, donsKiuostis apvalus
Z5-26

jau gerokai po dviejų, Mozė te išbuvo 5 dienas 
pagaliau ištraukia is portfe- Tuo pačiu metu. grįždama
lio.- Raudonojo Štraho bylą iš Čilės tarptautinių rungty- Manoji Dzūkija. Jono 
ir klausia: nių. buvo čia sustojusi ir So-, Miškinio atsiminimai, 192

— Kaip tamsta manai, ar vietų S-gos krepšinio rinkti- psl., kaina nariams minkš- 
prokuratūra tikrai yra teisi, nė komanda, kurios kapito- vualiais si Uotais nepritardama mano nuomo- ras ir geriausias žaidėjas y- £
nei: ra lietuvis Modestas Pau- .... . KT.

Po neilgo pasikalbėjimo Įauskas. Jie čia sužaidė su £iau- ^-hi knygas išleido Ni- 
paaiškėjo. kad Mozė. kaip Olimpia komanda, smarkiai c^os Knygų Klubas, I Lad- 
"geras sąskaitininkas“, pa- ją nugalėdami ir pralaimė- broke Gardens, London, W. 
tikrinęs Raudonojo Štralio darni Urugvajaus rinktinei. 11. Bt. Britain.
bylą (Gedimino gatvėje bu-____________ __________ _ _______
vo tokio vardo garsi kavinė- 
cukrainė)). priėjo išvadą, 
kad jam per mažai apskai
čiuota mokesčių. O jeigu

sikaltimą.
Ir va, su visa byla bėga į

ber- kaip atrodo..- Tik labai gud- partiją, o ta nukreipia jį pro
-- ---------------, o------------\-~i ~nntfl»*4” niokas kokių Z5-26 metų. rūs ir slepia savo pajamas...

kiek išgėrė per sekmadienį, suvažiavimo nutari • graž^i garbanuotais tam- Aš turiu išaiškinti, — ėmėkas kam strėnas apvanojo“ I kad s’° susaziavimo nutai i- ® »

Tiesa. būrelio vadovė 
(sekretorė) prisimena ir pa
sakoja specialiam korespon
dentui. kad vieną kaitą sa-: 
rengę šokius, bet... "vaikinai 
išklampojo gėlių klombas.' 
Mokyklos vedėja ir iš tolo 
dabar nebeįsileidžia“..

mai buvo klaidingi.
(Elta)

cinos Institutas dar laukia boratorijų badą. O svarbiau- 
papildomų pastatų). Vilniuj šia — menka dėstytojų ko-

Kiekis didelis, bet kokybė 

menka

G. Zabulis, aukštųjų ir vi
durinių mokyklų ministras J tetų pastatai. Bet techniku- į ri mokslinius laipsnius- O/ onVcs/iion Fn nonin f__ • _ Z _ __ 1_ L,

naujas Pedagoginis Institu- kybė. Aukštosiose mokyklo- 
tas, nauji universiteto fakul- se iš 10 dėstytojų tik trys tu

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Paaimanavęs, kiek gerų 
dalykų komjaunuoliai galėtų 
atlikti specialus korespon- (Sov. Litva. nr. 106). kad 
dentas pasilieka prie išva- negana didžiuotis dideliu 
dos, kurią pareiškė ne kas studentų-moksleivių skaičiu- 
kitas, o tas naivus primuštas mi, o reikia susirūpinti ir jų

(anksčiau tų pačių reikalų! mai lieką visiškai nuskriaus- dėstytojų parengimas reika 
komiteto pirmininkas) Vii- įj. Nors technikumuose pla- lauja daug daugiau laiko, 
niuje, dar kartą įrodinėja nuojama turėti 78 tūkstan- negu didelio mokinių bei 

čiai mokinių, o atitinkamose studentų skaičiaus priėmi- 
bendnnių vidurinių mokyk- mas į mokyklas. G. Zabulis 
lų klasėse (9-11) numatoma numato, kad norint iki 1970 
apie 98,000, patalpos stato- metų mokslo laipsnius turin- 
mos beveik vien bendrinėm čių dėstytojų nuošimtį pamokymo kokybežmogelis, taip sąžiningai no

rėjęs pabūti "valdžios rams
čiu“ : — O dabar bijau va
kare išeiti į gatvę. Primuš... jau dideli. Aukštosiose mo- lod, su pataisytomis patalpo- kia daug stipriau pasispaus-

kuratūron. Bet ten suabejo
jo Mozės išmintim, neklauso 
jo išvedžiojimų ir nenori 
pradėti baudžiamosios bylos 
mokesčiu inspektoriui be 
stipresnių kaltės įrodymų. 
Susidarė užburtas ratas: 
reikia grįžti ir klausti paties 
mokesčių inspektoriaus nuo
monės, kodėl Įmonės apy
varta nustatyta šitokia, o ne 
kitokia ir išvestas mokesti
nis pelnas šitoksai, o ne ki
toks. Nesugriausi jo duome
nų — neįrodysi kaltės, neį
rodysi kaltės — negali kelti 
jam bylos

Taigi, po visų nepasiseki
mų Mozė pagaliau grižo su 
byla ten, iš kur buvo išvy-Studentų ir technikumų mokyklom- Ligi šiol esą pa- kelti bent ik i40 (kad būtų 

mokiniu skaičiai Lietuvoje statyta. 172 naujos mokyk- 4 iš dešimties vietoj 3), rei-j kęs. ir prašo to paties ins- 
r . —•---- -------------------------------------i------ 1 pektoriaus paaiškinimų, ku

riam nori kelti baudžiamąją 
bylą.

__ ___ ______ ....___ _________ y_______  ________ ________ A , Jis mano, kad jeigu įmonė
Tiesos pasakojimas. Bet tai cjabar apje 58.000, o bū- klasėms, įskaitant pradžia- i monių ir ypač be pasirengu-' per metus nupirko prekių už 
vienas iš gausėjančių įrody- 73,000. Aukštosios mo- mokslius), o technikumas e- siu dėstytojų didieji studen. 500.000 litų ir pardavė už 
mų. kad valdžios reikalų gy- ky|ęjOi5 jau esančios patenki- sąs pastatytas dar tik vienas, tų ir moksleivių skaičiai nu- 600.000. tai jos metinė apy- 

itanai npt knmiaunuo- n*amaj aprūpintos patalpo- 600 vietų. stoja tos reikšmės, kuri nori- varta bus 500,000 plus 600,
mis: Kaune nauja Žemės Ū-(

nėjus tenai net komjaunuo 
liai muša, o jų užstoti nei 
milicija nesistengia-

Visos aukštosios ir specia- ma jiems teikti, remiantis 000. iš viso — 1,100,000 li«
kio Akademija, naujas Po- ]jnės mokyklos tebekenčian- vien įspūdžiu iš jų didumo, tų, o ne 600,000, kaip nusta- 

t.---------------- -------- i_ 1 (Elta) 1 tyta šiai įmonei. Taigi pa-

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

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

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

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j metus.

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001

(Elta) litechnikos Institutas (Medi- čios mokslo priemonių ir la-.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Gut mornink, Maik!
— Labas rytas, tėve!
— Ar žinai, Maik, ka= 

šiandien mano dūsią kute 
ra?

— Ne, nežinau.
— Nu. tai aš tau pasaky 

siu, kad noriu važiuoti i Či
kagą-

— O ką tenai veiksi?
— Ooo. bus kas veikti 

Džiuniaus pabaigoj tena 
prasidės mūsų jaunimo kon
gresas ir trauksis iki Džiula 
jaus trečios dienos. Jaum 
mūsų pakalenija suvažiuo. 
iš viso svieto, taigi reikė 
prižiūrėti, kad būtų gera. 
parėdkas.

— Matyt, norėjai pasaky* 
tvarka, ne „parėdkas”.

— Na. tik jau nepradėt 
pričynių jieškot. Tu nežinai 
kad aš jau ir paviestką ga 
vau iš Čikagos, jessa.

— O ką reiškia „paviest 
ka“?

— Vot tebe raz! Jau be 
veik Dasenai i škulę bevaikš 
čiodamas, o dar nežinai, ka 
yra paviestka. Jai yra tok 
drukavotas peiperis. kuri di 
pūkai vadina kvietimu.

— Vadinasi, tėvas es 
kviečiamas Chicagon?

— Jes, Maik!
— O kas kviečia? Gal ka; 

juokus krečia?
— Čikagos ponstva k vie 

čia. Čia, Maiki, ne juokai 
Jie norėtų, kad ir tu tena 
būtum.

— Aš, tėve. ”paviestkos‘ 
negavau, bet vistiek ketini 
Chicasron važiuoti. Juk ta 
bu? pirmas toks įvykis mūši 
istorijoj — Lietuvos jauni 
mo suvažiavimas už tūkstan
čių mylių nuo Lietuvos. Ik 
šiol mūsų tautos vėliavą sve
timoj padangėj nešė senoji 
išeivija; nuo dabar ją turės 
nešti jaunimas, kad ji nepa
simestų. Ir šis kongresas bus 
tinkamiausia vieta mūsų 
žirgvaiki jaunimui pavesti-

— Vot. pasakei, kaip iš 
pypkės! Valuk to aš ir no
rių Čikagon važiuoti. Gal

r gyvatinės nusivežti sve- 
lams uztundyti.
— Be „gyvatinės“ galima 

apsieiti, tėve, bet naujo kos- 
iumo man tikrai reikėtų.

— Jes. Maiki, trumpos 
.elnės jau netinka Mano u- 
.iiorma dar blogesnė, sulo- 
yta. Ant kongreso aš nega- 

.u su ja pasirodyt. Visai mū- 
ų tautai būtų sarmata...
. eidi minut! Man švystelė- 
o gera mislis. Parašyk tu 
dyvlcnto tautiečiams nais 
p omatą ir paklausk, ar ne
galėtų jie surasti ir paskolin- 
į man nabašninko Smeto- 
os fraką? Jis ir medalių 
.nėjo, rodos Šveicarijoj bu- 
o oi deliuoti. pazalatyti-.. 
es. Maiki, parašyk- Gal pa- 
koiintų už dyką. Aš galė
jau jiems užfundyt gyvati- 
.ės uz tai. Ką sakai?

— Nerimta mintis, tėve. 
— Nu. tai ką daryt?
— Yra tik viena išeitis.

Baltijos valstybes luerabergo 
tribunole

B. KLOVAS

(Tęsinys)

Įdomus parodymas buvo ir vokiečių generolo Jodl, 
buvusio vokiečių ginkluotų pajėgų operacijų skyriaus vir
šininko. Kaip toks, jis tikrai turėjo nusimanyti kariniuose 
dalykuose. Jis sakė, kad nepaprastai stiprios rusų jėgos 
buvo panaudotos Baltijos valstybių ir Besarabijos okupa
cijai, kas net nustebino vokiečius.

Austrija, kuri buvo pirmoji nacių auka, yra laisva 
ir nepriklausoma. Juk Baltijos valstybės yra pirmosios 
sovietinės okupacijos aukos. Mūsų okupacija dar ir šian
dieną vyksta po Jungtinių Tautų padange.

1940 m. Baltijos valstybių okupacija buvo sovietų 
įvykdyta tuo pat būdu, kaip Vokiečiai buvo įvykdę Austri
joje Buvęs Austrijos užsienių reikalų ministeris tuo metu 
dr. Guido Schmidt tame pačiame Nuernbergo Tribunole 
sakė: pirmiausia, buvo reikalauta ultimatumu, kad atsista
tydintų ministeriu kabinetas ir būtų sudalytas vokiečiams 
draugiškas; ir pagaliau valstybė buvo okupuota... vokiečių 
kariuomenei įžengus. Ar ne taip pat vyko ir pas mus?

1940 metų birželio 15 d- mes buvome sovietų okupuo- Į 
ti. Sovietų kariuomenei įžengus į Lietuvą, jokie merkiai 
ar liaudies seimai mūsų padėties nepakeitė ir negalėjo pa
keisti. nes nuo tos dienos visi aktai tebuvo tik okupacinės 
vyriausybės aktai ir tai jau nebebuvo laisvos valstybės 
vyriausybės aktai-

Juk sovietų vyriausybė buvo įteikusi Lietuvai ultima
tumą. ir sovietų kariuomenė įžengė pagal tą ultimatumą. 
Niekas nelaiko draugišku veiksmu iš iš to pusės, kuris mė
tosi ultimatumais. Sovietai įžengė į Lietuvą ne kaip mū
sų draugai, bet kaip priešai, ir sovietų kariuomenė buvo 
priešo kariuomenė. Rusai vykdė savo politinius imperia
listinius siekius, ir jie diktavo, laužydami tarptautinę 
teisę.

Jau prieš pirmąjį pasaulinį karą tarptautinės teisės 
žinovas prof. Meurer sakė. kart „tarptautinė teisė yra vis
kas, savo gera valia vykdant; kitu atveju — niekis. Tai 
yra faktas, kurio jokios tuščios kalbos nepaneigia“.

Ar tai mes nematome ir šiandieną vykstant?
Mes dar turėjome ir savo paskutinį seimą. Bet, deja, 

visuose ginčuose pas mus jam geriausiai vyksta. Jis tylėjo, 
ir visi apie jį tyli, kaip jo ir nebūtų buvę. Bet po birželio 
dienų nei tas paskutinysis seimas, nei vyriausybės, nei 
liaudies seimas negalėjo daryti ir nedarė laisvų sprendi
mų. Darė tai, ką okupantas diktavo. Visas tas liaudies 
seimo farsas su „prisijungimu“ ir tebėra tik farsas. Jokia 
konstitucija, — o mes juk ir tokią irgi turėjome net pagal

47 metų amžiaus moteriškei Parmos ligoninėje, Ohio, 
gyd. Earle Kay (dešinėje viršutiniame kampe) Įdėjo 
plastikinį aortos vožtuvą. Ji gerai jaučiasi.

IINU, 
šveNTė

MAIKIO-TĖVO KRAITIS

Atsiųsdami prenumeratą.
1 aukojo:

M.Š., Roxbury, $5.
J- Kuzen, E- Paterson, N. 

J., $3.
Po $2: F. Thomas. Haw- 

thorne, N J., Radžius, Mia-

DIDŽIAUSIAS TURTO 
SAVININKAS

Toks savininkas yra JAV 
vyriausyybė. Jai priklausan
ti žemė ir kitas turtas yra 
350 bilionų dolerių vertės. 
Beveik jo pusė priklauso ka
rinėms įstaigoms.

JAV vyriausybei priklauso 
427,000 namų. kurie turi 
pustrečio biliono kv- pėdų 
ploto ir 766 mil, akrų žemės.

Penkiose valstijose JAV 
vyriausybei priklauso dau
giau nei pusė žemės. Pav. 
Alaskoj jai priklauso 98%, 
Nevadoj 87%, Utoj 67%, 
Idaht. 64% ir Oregone 52%.

IKI.
m ~ r ia., C 4* 01. T-l Inuvai v,i

Gera
dovana

Naujausios
KNYGOS

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai, kaina..................$2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė.
Parašė Pranas Naumiestiš- 
ki*. Kaina.................... $3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me
nard M. Gertler. šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina.......$375.

VARPAS NR. 6, 168 psl. 
Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės, H. Blazo, M. Mackevi
čiaus, A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina.................... $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).

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

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab-
rauskas, 700 puslapių, kaina

Ind.. J. Motiejūnas. Edmon- 
ton, Altą. A. Dagys. Chica
go. IIL, J. Grimas, Toronto, 
Ont., O.

sovietų kurpalių. — neįteisina savo savižudybės, kad būtų i Missiųuuai, Que 
savavališkai pakeisti pagrindiniai konstituciniai pagrin-1 
dai, kuriais laisva ir nepriklausoma valstybė remiasi. To 
negali padaryti joks seimas ar vyriausybė, net jei visi at
stovai dalyvautų ir balsuotų. Čia galutinį žodį teturi pati 
iauta laisvu referendumu-

Ar mums buvo reikalingas tok? liaudies seimas ir vi
sokie vyriausybės pertvarkymai ir patvarkymai? Mes ge

’ėvas pasilik namie, tai ga. raj žinojome, kur mes patekome ir kad tas akligatvis tuo
ėsi mano kelionei paskolinti 
iek. Aš važiuosiu vienas.
— Ai ges nat. Maik! Vie- 

as tu nevažiuosi Aš gavau 
aviestką, ne tu.
— Bet abiem nėra pinigų. 
— Džiūsta minut! Aš tu- 

iu kitą skymą. Kongreso ku. 
nitetas renka aukas svečiam 
atvažiuoti iš toliau. Gazietos 
aso. kad žmonės aukoja 

.am bizniui po tūkstantį do- 
erių. Kai Zacirka sudėjo vi- 
as ličbas, tai išfigeriavo, 

kad gali būti jau suaukojo 
apie $15,000, o gal ir dau
giau. Nu, tai kodėl nepapra-

metu buvo visai be išėjimo mūsų pačių pastangomis ir jė 
gomis.

Rusai stengėsi sudalyti Vakaruose apie save gerą 
nuomonę, kad jie yra geradariai, mus užimdami. Ir Va
karuose nei tada, nei šiandien tokių naivių žmonių netrū
ko ir netrūksta. Čia tai jau galima pilnai sutikti su Sir 
David Maxwell-Fyfe. kad tuo metu, kuris svarstomas, di
delis skaičius žmonių turėjo įproti kišti savo galvas į smė
lį, stengdamiesi nesužinoti apie tuos dalykus, kurie buvo 
nemalonūs.

Argi mes nematome ir šiandien to, kada Nuernbergo 
Tribunole keturi didieji Jungtinių Tautų vardu aiškiai 
nustatė, kas yra užpuolimas, gi Jungtinėms Tautoms tas 
dar ir dabar neaišku. Ir net tokia galinga ir demokratinė 
valstybė, kaip JAV, be jokių savanaudiškų išskaičiavimų,

svti, kad ir mums prisiųstų; neSa^ Jungtinių Tautų pakenkti svarstyti užpuolimo klau-
int kelionės?

— Tiesa, tėve, kongreso! atstatyti taiką Azijoje
simo. būdama net Saugumo Tapybos naiys ir suinteresuota

em v nu/rnin uro /JI JI a VA

Kai rengiatės duoti kokią 
dovaną angliškai kalban- 

KrišČiūnaitienė,; ^ems> nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga. 

J- Jukonis, Montreal, Ca-Į §tai čia kelios lietuvių rašy-
nada, $1-85. tojų parašytos ir į anglų 

K. Dulkys. Prince George,' kalbą išverstos knygos, ku
rios Ubai tinka dovanoms:

„Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280

B.C., $1 40.
D. Miteckis. St. Francisco.

Cak. $1.30.
Po $1: H. Suslovič. Tewsk-| P^UJiaina $5.00 

būry, Mass., T. Lukauskas, „The Herdsman and the
Methuen, Mass.. A- Jomant, ;BiLinden Tree“ (Vinco Krė-

jo kūrybos pavyzdžiai.
AUKSO ŽĄSIS, pasakiš

ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chieagoje yra susuktas' 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

Tauton, Mass., P- Vieta,
Norvvcod, Mass., J. Roman,
Karnvvells Hights, Pa. J. Į Baronas, M. 
Balčiūnas, Maple Shade. N. Landsbergis

vės), 128 psl., kaina $3-95. 
Lithuanian Quartet“ (A.

Katiliškis, A. 
ir I Šeinius),

J.. P. Eidimtas. Avon. Mass.,: 209 psl., kaina $4.95.
J. Vilkas, So. Boston, Mass.,! „Houae Upon the Sand“ 
J. Marcinka. Seymour, Con. (Jurgio Gliaudo*), 168 psl., 

Cen-neetieut. Ch- Paul, 
tereach, N.Y-, L. Konces, So. 
VVeymounth. Mass., S. Kna
sas. Chicago, III , P. Leimo
nas. Laundale. Cal.. S. Sar- 
gūnas, Chicago, IIL, R. Si- 
mana.uskas, Danielson. Con- 
neetieut.

S. Tatarūnas, Hudson. 
Mass-, $0.50.

kaina $3.95.
„The Ordeal of Assad Pa- 

sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl*, 
kaina $2.00.

„The Maker of God*“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand

eikalams mūsų žmonės au
koja nesigailėdami. Bet kon
greso išlaidos yra milžiniš
kos, ir kažin, ar vienų aukų 
užteks. Gal teks dar skolin
ti- Todėl ir negalvok, tėve, 
kad kongreso komitetas ga
lėtų mudviejų kelionę apmo
kėti-

— Nu. jeigu kitokios ro
dos jau nėra, tai aš. Maiki.

Kaip gen. Rudenko klausė vokiečius, taip mes tuo 
pačiu klausimu galime paklausti rusus: Ar tos okupuotos 
šalys prašė rusų ateiti ir valdyti?

(Galas.)

Duke of Lithuania by dr. Jo- 
Visiems aukotojams nuo- ^ph b. Končius, 211 psl.,

širdžiai dėkoja
Keleivio administracija

kaina minkštai* viršeliai* 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

tenai aš turėčiau ir savo šob-i eisiu Čikagon pėsčias.
— O Zacirka negalėtų 

nuvežti?
— Kad jo ka-lamaška rita

si tik pakalnėn. Prieš kalną 
neina.

Na. tai pagalvosim, tė-

lę jaunimui pavesti.-.
— Tėvas nori važiuoti, ir

aš noi iu. Bet kaip su pini
gais?

— Jes, Maiki. mudu abu
du nebagoti, o treinas daug

150 MILIONŲ KARTŲ ! gamintas toks Laseris, kuris
UŽ SAULĘ ŠVIESESNIS yra 3 kartus galingesnis už

i dabar jau prekyboje esan- KNYGĄ: 
Mokslininkai yra sugaLĮ čius ir 150 mil. kartų švie- į

\ oję aparatą, kurį pavadino sesnis, taigi ir duodąs karš- 
Laseriu. Jis duoda labai di- tesnę šviesą, negu saulė, 
dėlę šv iesą, o kartu ir karš
tį. Paskutiniuoju metu dr- 
Theodore Maiman, kuris va-

Laser aparatą naudoja į- 
vairiems tyrimams, operaci

SKAITYK STA51O MI 
CHELSONO PARAŠYT^ 

Lietuvių Išeivija 
Amerikoje.” DAUG PA 
VEIKSLŲ. KAINA MINK 
ŠTAIS VIRŠAIS $4.00 
KIETAIS—$5.00

dovavo pirmąjį Laserį su- joms, o su laiku gal tai bus
kaštuoja. Be to, reikėtų juk, ve. Gal dar surasim būdą. kuriant, paskelbė, kad pa- j jr baisus ginklas.

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

“Keleivio“ administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą 

E j miršti parašyti ir senąjį.

Knygos-
jaunimai

ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na .......................... $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka. 24 psl. 
kaina ............................SI-

Ta pati anglų kalba, .. $.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia* 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na .......................... $1.50.

TRYS SAKALAI. Alf. Vam
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina... $2.

i



* J*' • 4» « . • .

Puslapis šeštas Nr. 22, 1966 m birželio 1 d.

MOTERŲ SKYRIUS
>#**#»##***##*##*#**^^*^*W#*#*»^#**»»****************************’

KONSTANTINAS PAUSTOVSKIS

Telegrama
(Vertė Vabalas)

Tęsinys

Paroda atsidarė vakare. Timofejevas širdo ir kalbėjo, 
kad negalima skulptūrų žiūrėti prie elektros šviesos.

— Numirėliška šviesa! — riaumojo jis- — žudančiai 
neįdomu. Žibalas, ir tas jau būtų geriau.

— Kokios gi jums šviesos reikia, neįmanomas ti
pas !— užsidegė Nastė.

— Žvakių reikia! Žvakių! - lyg plaunamas suriko 
Timofejevas. — Kaipgi galima Gogeli pastatyti po elekt
rine lempute? Absurdas!

Atidaryme dalyvavo skulptoriai, menininkai. Paša
linis, besiklausantis skulptorių pašnekesių, ne visada ga
lėjo suprasti, ar jie Timofejevo darbus giria, ar peikia, bet 
Timofejevas suprato, kad paroda pavyko.

Žilas, irzlus menininkas priėjo prie Nastės ir paglostė > 
jos rankų:

— Dėkoju. Girdėjau, kad tai jūs išvedėt Timofejevą 
j viešumą. Gerai padarėt. O tai pas mus, žinote, daug ple
pama apie dėmesį menininkams, apie rūpinimąsi ir supra
timą, bet kai prieini prie reikalo, tai aplinkui tik medinius 
veidus matai. Dar kaitą — ačiū.

Prasidėjo įvertinimas. Kalbėjo daug. gyrė, karščia
vosi. ir mintis, mesta seno dailininko apie dėmesį žmogui, 
dėmesį jaunam, nepelnytai užmirštam skulptoriui, karto
josi kiekvienoje kalboje.

Timofejevas sėdėjo pasišiaušęs, žiūrėjo į parketą ir, 
vis žvairiai žvilgčiojo į kalbėtojus, nežinodamas, ai gali
ma tikėti, ar ne per anksti.

Duiyse pasirodė Sąjungos pasiuntinė, gera, bet tuščia- 
galvė Daša- Ji darė Nastei kažkokius ženklus- Nastė pii-, 
ėjo prie jos, ir Daša nušvitusi padavė jai telegramą.

Nastė sugrįžo Į savo vietą, nežymiai atplėšė, perskaitė 
ir nieko nesuprato.

"Katriutė miršta. Tichonas.“
”Kokia Katriutė?“ sumišusi pagalvojo Nastė. ”Koks 

Tichonas? Greičiausiai, ne man.“
Ji pažiūrėjo į adresą. Ne. telegrama buvo jai. Tiktai 

tada ji pastebėjo siauras laideles ant popierinės juostelės 
"Zaborje“.

Nastė suglamžė telegramą ir susimąstė. Išėjo Perei
nąs.

— Mūsų laikais, — kalbėjo jis, linguodamas ir pri
laikydamas akinius. — rūpestis apie žmogų darosi ta^ gra
žia realybe, kuri padeda mums augti ir dirbti. Man džiugu 
matyti tą rūpestį ir mūsų tarpe, tarpe skulptorių ir meni
ninkų. Aš kalbu apie Timofejevo darbų parodą. Už tą pa-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Edith Louise Schmidt su savu dviem vaikais, žmogžu
džiai jos vyrą nužudė ju namuose Marion. Ind., o ją su 
vaikais paėmė su savim ir vežėsi oer kelias valstybes. 
Arkansas valstybėje jai su vaikais pavyko pabėgti, 
kai žudiką automobilis sugedo ir jie buvo užimti jo tai
symu.

Salomėja Neria

OBELYS ŽYDI

O kadaise šventą ąžuolyną 
Buvo nuodėmė kirviu paliest...
Juk ne svetima ranka sodino 
Ir jaunutį daigą obelies.
Ir ne veltui skiepino senoliai 
(Amžina ramybė kaulams jų!)
Medį taip mylėt, kaip tikrą brolį, 
Neraškyti vaismedžių baltų.
Kiek audrų per Lietuvą nuslinko,
Su šaknim išraudamos medžius.-.
Bet pavasariais kaip akiai linksma, 
Kaip šviesu po žydinčius sodžius- 
Kai sukibą rankom — lyg mergaitės. 
Krykštaujančios, lengvos — paplasta
■ _• __•___I, __ V -I.LCiozias j puamc •
O palaiminta, šalie gimta!

MOTERYS IR RŪKYMAS į
i

Amerikos vėžio institutas 1 
paskelbė duomenis, kurie 

: rodo, kad rūkančių moterų 
I mirtingumas širdies koro
narine liga ir plaučių vėžiu 

Į yra du kartu didesnis negu 
nerūkančių.

Buvo tūta daugiau nei pu- ! 
sė miliono moterų nuo 35 iki 
84 metų ir beveik tiek pat 
vyrų. Tai pirmas toks tyri
mas, kuris apėmė tokį didelį 
skaičių žmonių, 

j Jis parodė taip pat įdomų 
į faktą — rūkančių vyrų mir-; 
tingumas yra didesnis, negu 
rūkančių moterų.

Moterų, kurios rūkė per 
: dieną iki 19 cigarečių, mir-, 
tingumas vėžiu yra nedaug 
didesnis, negu nerūkančių, 
bet kurios per dieną rūkė 
daugiau kaip 20 cigarečių.’ 
tų mirtingumas buvo 5 kar-! 
tus didesnis negu nerūkan-' 
čių.

Rūkančių neužtraukiant 
mirtingumas plaučių vėžiu 
buvo beveik du kartu dides- 

i nis negu neiūkančių, o rū- 
j kančių užtraukiant—beveik 
i 4 kartus didesnis.

Tas daugiau nei 500,000 
žmonių tyrimas parodė, kad 
rūkančių vyių ir moterų mir
tingumas yra didesnis negu 
nerūkančių ne tik plaučių,; 

j bet ir gerklės, stemplės, ryk
lės vėžiu, taip pat emfizema, 
kasos liaukos vėžiu ir kt.

Rūkančių vyrų mirtingu
mas koronarine šiidies liga 
yra beveik tris kartus (2.81) ; 
didesnis negu nerūkančių 
vyrų, o rūkančių moteių mir- j 
tingumas dvigubai didesnis 
ne<m nerūkančių.

Taigi nėra nė mažiausios 
abejonės, kad i-ūkančios mo
terys, o taip pat ir vyrai sa
vanoriškai paruošia pato-

JDOMIOS KNYGOS

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO 

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina -$2.50

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

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

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

Vytautas Volertas, GY-
Už šį Leonardo da Vinci kūrinį VENIMAS YRA DAILUS, 
siūlo mil. Jis dabar priklauso romanas iš lietuvių emigran- 
I.ichtenšteino kunigaikščiui — gyvenimo, 242 psl.. kai- 
Franzui Josephui II. ; na £2.50

PASLAPTIS į — Kaip tai tik vienas?
Viena moteris, gulėdama ^U1 *s' Šaky k susimildama! 

mirties patale, pasišaukė sa- —To aš tau nesakysiu,
vo vyrą ir pasisakė norinti mano mielasis. Gali spėti...
±?,^e.ngti pasla ■tį-’ k,U* Tuos žodžius ištarusi, mo-
neduooanti jai ramiai atsi- .... . . ’, - .- .. J v tens tuoj numirė, o vyrasskirt’ su šiuo pasauliu. J J1 veltui stengėsi visą savo am-

i gesnį kelią plaučių vėžiui ir 
!; širdies ligoms. Ir pridursime, 
j kad tie patys tyrimai paro
dė, jog juo anksčiau prade
dama rūkyti, tuo to rūkymo 
žala yra didesnė- O dabar 
juk rūko net tik pradžios 
mokyklą pradėję lankyti 
bambliai!

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje yra šio žvmaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 

j »sL. kaina $2.50.

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

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas. 201 nsL. kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT-
Kuliu rungtynėse Madride du NAGO UGMS, premijuotas 
bulius nudūręs Aurelio Garda < fOmanaSt 205 pusi., kaina 
Higares atsiliepia į žiūrovų plo.' J2 50

Alovzas Bare na-; VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

jimus.

VAISTAS PRIEŠ 

NEVAISINGUMĄ
Juozas švaistas: ŽIOB

RIAI PLAUKIA, romanas 
. . , . , iš knygnešio kun. M. Sida-

Kiek ašarų, kiek nesantai-1 ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kos šeimose ir kiek skyrybų Į kaina $2.50.
būna dėl to. kad vyras ari
žmona yra nepajėgūs turėti i Juozas švaistas: JO SU-

TRIJŲ ŽMONŲ 

PAŠNEKESYS

Išėję iš bažnyčios po miš- 
trys moterys svento- 
kampe. didelio alyvų 

krūmo pavėsyje susėdę, be- 
užkandziaudamos kalbasi: Į

—Aš visuomet verdu vi-į 

ralą tiršta ir mutnų, užtat, 
ii. , . i., mano sūneliai drūti kaip liū

tai- Ana, kai paima maišą
sakė ji sau ir suvokė, kad ji pirmą karta per tuos metus ^U^1U‘ ant nuSaĮ^’ tai neša, 
... .. ... . . ... „U. - 1 tarytum anas butų šiaudųištarė tą vaikišką mielą žodi Mama .T. . . . , , . . -x— - . . , . prikimštas, kalba viena.Ji pašoko ir skubiai pradėjo eiti prieš sniegą, kertan-t kai kepu ^uoną,
tį jai veidą. Į taį kiekvieną kaitą taip įke-

— Kaipgi taip, Mama? Kaipgi? — galvojo ji, nieko pįnu> kaip matote, veik susi- 
nematydama. — Mama, kaipgi tas atsitiko? Juk aš nieko eina pluta su pluta, o tas ma- 
kito gyvenime neturiu. Neturiu ir neturėsiu savųjų. Kad no bedantis kerėpla dar vis 
tik suspėčiau, kad tik ji mane pamatytų, kad tik atleistų, nenukrato kojų. —kalbėjo

matyu tą rupesų ir musų • skirti su šiuo pasauliu. "V . uninku. Aš kalbu apie Timofejevo darbų parodą. U z tą pa- _Cerai branerioji pasa. veltui stengėsi visą savo am- Išė 
rodą mes turime dėkoti — tegul neužsigauna mūsų vado-! . man ’ ’ žiu atspėti ir. nežinodamas, • pan?
vybė — vienai iš vadovaujančių Sąjungos darbuotojų, mu- —Nagi, glausyk: iš sep- ^u,?s. vaikas.yra. J?- turėjo naus
sų mielai Anastazijai Semionovnai tynių mūsų vaikų, tiktai vie-

Peršinas nusilenkė Nastei, ir visi pradėjo ploti- Plojo nas yra tavo... 
ilgai- Nastė susijaudino iki ašarų

Kažkas palietė jos ranką. Tai buvo senasis, irzlus 
menininkas.

_ Ką, — paklausė jis šnibždėdamas ir akimis parodė
į suglamžytą Nastės rankose telegramą. — Nieko blogo?

— Ne, atsakė Nastė. — Tai taip sau, iš vienos pa
žįstamos. ' _. * ■

__Aga! — pramurmėjo senukas ir vėl pradėjo klau
sytis Peršino. . . 1 •

Visi žiūrėjo į Pereiną, bet Nastė visą laiką juto ant 
savęs kažkieno sunkų veriantį žvilgsnį ir bijojo pakelti
galvą. į .

— Kas gi tai galėtų būti? — galvojo ji. Nejaugi 
kas nors atspėjo? Kaip kvaila. Vėl mano nervai pairo.

Ji prisivertė pakelti akis ir tuoj nusuko žvilgsnį. į ją 
pašaipiai žiūrėjo Gogolis. Jo smilkiniuose tvinksčiojo plo
nutė gyslelė. Nastei pasirodė, kad Gogolis tyliai pro su
spaustas lūpas prasunkė:

— Ech, tu!
Nastė skubiai atsistojo, išėjo, skubėdama apačioje 

apsirengė ir išbėgo į gatvę.
Krito šlapias sniegas- Virš Izaevo soboro pakilo pil

kas šarmas- Niūius dangus vis žemiau ir žemiau leidosi 
ant miesto, ant Nastės, ant Neves.

”Mano neatsižiūrimoji“. — prisiminė Nastė neseniai 
gautą laišką. — "Neatsižiūrimoji“.

Nastė atsisėdo ant suolelio skvere priešais admirali
tetą ir karčiai apsiverkė. Sniegas tirpo ant jos skruostų, 
maišydamasis su ašaromis.

Nuo šalčio Nastė pradėjo drebėti ir staiga suprato, 
kad niekas jos taip nemylėjo, kaip ta susmukusi, visų ap
leista senutė, ten. liūdname Zaborjes kaime.

— Per vėlu! Mamos aš daugiau neberegėsiu, — pa-

Jasmitis

antroji.
—Na, ir kam jam kratyti

vaikų!
Viena iš moterų nevaisin

ŽADETINE, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos

Nastė išėjo į Nevos prospektą, į geležinkelio stotį.
Ji pavėlavo. Bilietų jau nebebuvo.
Nastė stovėjo prie kasos Jos lūpos virpėjo, ji negalė- kojas, bemintančiam šitokia 

jo kalbėti- Jautė, kad su pirmu žodžiu pratrūks verkti. duonele? Kai neįkanda plu- 
Apyžilė kasininkė su akiniais pažvelgė iš už langelio. & l81™®* ia 1 ?18
- Kas jums. piliete? - nepatenkinta ji paklausė. o -inok kad
— Nieko, — sumurmėjo Naste. — Mano mama... nuo * kjo maisto kas. 
Nastė apsigręžė ir skubiai pasuko į duris. | dien tik stįprėja. Palik neiš-
— Kur jūs, — šūktelėjo kasininkė. — Iš karto reikė- keptą pusžalią duoną, tai tą- 

jo pasakyti. Palaukite minutę. ' syk pamatysi — tuoj senis
Nastė išvažiavo tą pat vakarą. Visą kelią jai rodėsi, į išties kojas. — įsiterpė tre- 

kad "Raudonoji strėlė“ vos vos juda, nore traukinys ryž- čio ji. 
tingai skrodė naktinius laukus, apdengdamas juos garu 
ir pripildydamas ištęstu, įspėjančiu signalu.

gurno priežasčių yra nepa- gyvenimo, 394 pust kaina 
kankama gamyba tų mote- $4-00 
rišku hormonų.’kurie turi le-| A, R,™,,. LIEP. 
miamos reikšmes apvaisini-'rA, ,R BEDUGN£:S

Tais atvejais padeda mijuotas romanas_ 279 įsi., 
vaisinamien vaistai“. Kajna ?3

Vytautas Alantas: TARP
dų prof. Gamsell. kuris savo'DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
vaistą pavadino gonadotro
pinu, ir italų gydytojas Do- 
nini, tą vaistą pavadinęs per- 
gonalu Gamsell ėmė hor
moną iš mirusių žmonių pi-

mui
''apvaisinamieji vaistai 

Pernai tokius vaistus be
veik vienu kartu išrado šve-

pusl., kaina $4.50.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir

tuitarinės liaukos (smegenų rūpestį išauklėti savo vai- 
priedelio), o Donini pituita-,'ras.P1 . žmonėmis ir ti- 
rinius hormonus ėmė iš mo-’kra^s lietuviais, 397 psl., 
terų šlapimo. kaina $4.00.

Ir vieno, ir kito daktaro 
hormonai, įšvirkšti nevaisin
goms moterims, davė nuo
stabių rezultatų: jos tapo 
vaisingos ir net perdaug, nes, įg įg 
beveik pusė pagimdė po ke
lis kūdikius — po 4 ir 5. t Vincą* Ramonas: MIG- 
(Statistika rodo, kad ket-i^-OTAS RYTAS, 166pusl., 
vertukai gimsta vienas iš 30 kaina $2.00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRJŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina

* *
Tichonas nuėjo į paštą, pasišnibždėjo su paštininku 

Vasylium, paėmė iš jo telegramos blanką, pavartė ir ilgai, 
šluostydamas rankove ūsus, kažką rašė ant jo kreivomis 
raidėmis- Po to atsargiai telegramą sulankstė, įsidėjo į 

• kepurę ir nukrypavo pas Katryną.
(Galas)

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithuania“, 174 psl., daug 
paveikslų, kaina tik $1.50.

mil.. o penketukai vienas iš MINDAUGO NITžUDY-
40 mil. gimimų). Tai yra tų MAS. Juozo Kralikausko 
vaistų trūkumas Bet gal vė- ( premijuotas romanas> 246 
hau pavyks .r tą trukumą pa. , kaina jg 
salinti.

Kol kas tie vaistai dar te- Tos knygos gaunamos ir 
bėra bandymų padėtyje:| ^leivio administracijoj, 
juos panaudoja tik ligoninė-'
se, ir jie dar neparduodami.

fi.

t
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PIRMOJI PAVASARINĖ GEGUŽINĖ

PIKNIKAS
Rengia SANDAROS 7-ji kuopa 

Sekmadienį, 1966 m. birželio 5 d.. 1:00 vai. popiet 
Bernice Claire Farm, North Easton, Mass.

Pik Dr-jos namų.
Autobusas į pikniką išeis 1:00 vak popiet nuo So. Bostono Liet. 
Autobusu kelionė i pikniko vietą ir atgal į Bostoną tik 2.00 doleriai 
Bus skanių užkandžių ir šalto alučio.
Bus vertingų dovanų, kurių galėsite visi laimėti.
Okad kojom būtų sveikiau. —gros šokių muzika.
Tad visi Bostono ir apylinkių sandariečiai su savo šeimomis ir 
draugais kviečiami piknike dalyvauti, kur žaliame pušynėlyje 
atgaivinsime savo jaunystės dvasią.
Kas atsilankys, tas bus visada dėkingas už maloniai praleistas 
valandas.
Vaikams yra visokių žaidimo priemonių, tad ir motinoms nebus 
jokio vargo savo vaikus saugo jant.

Kviečia
SANDAROS 7-TOS KUOPOS RENGĖJAI 

Kelrodis: Važiuojant 138 keliu už trijų mylių nuo Stoughton, 
privažiavus Fernand Market, suk j dešinę keliu Main Street, ir 
už vienos mylios bus miestukas Narth Easton. čia važiuok viduri
niu keliu prieš kalniuką, ir tas kelias nuves iki Bay Road, o tada 
suk į kairę ir tiesiai i Bernice Claire sodybą.

87 East Bay Rd.. Osterville, Cape Cod. Mass.
Tel. (Area 617) 128.8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kitų 
deKoratyvinių medžių parko. Daug vielos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D., ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST.,
BOSTON. .MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai i vila AUDRONĖ — CAI’E COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuose paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

M^#eee#ee##*e##ee»e##*e*###ee##*e*************************************

čius, Ramūnas Girnius. Kęs- Išėjęs iš kariuomenės. Įstojo 
tutis Makaitis ir Saulius Gir. Į Skuodo gimnazijos I V kla- 
nius — rungėsi jungtinėj A «ę, gi 1920 m. rudeni persi- 
ir B. lygoj iš 17 komandų kėlė Į Šiaulių gimnazijos V 
(!), surinko 8-8 tš. ir vos vie- klasę. Šią gimnaziją baigė 
nu tašku iš 16 įungtynių at- 1924 m- birželio 23 d- Tais 
siliko nuo Bostono uni versi- pat metais rudeni Įstojo Į
teto, iškovojusio pirmą vie
tą tarp B komandų su 9-7 tš.

Lietuvos Universiteto Teisių 
fakultetą, kuri baigė V-joj

Bostono
PARENG IM Ų KALEN DORI US

Liepos 31 d. Eerr.ice Clai
re sodyboje, N. Easton, 
Mass. Lietuvių Darbininkų 
I)r-jos 21 kuopos gegužinė.

Rugpiūčio 14 d. Romuvos 
parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.

Rugsėjo ll d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Pil- Dr-jos salėje Tautos 
šventės minėjimas.

Dėl senatvės parduodu du na
mus su akeriu žemės, visi pato
gumai, labai graži vieta, daug 
vaisiniu medžiu, piūdus, jra ka
me žuvauti.

Jonas Trakimas 
1C30 AValnut St.,
YYrodburv Heights, NJ.

(25) !

J I B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienerius metus. 
J. Grvszewskio paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko 
plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai ltegistr. Wash., D.C. Įrašyti vaistų katal. 
RED-BLUE-BOOK. PAT. JIB. laboratorija gauna iš JAV, 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gera JIB. vaistu veikimą.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui $5.50, jei COD, dar 
PO c. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA. 1137 So. 49lh Avė., Cicero, III. 60650

Lankėsi L. Januškienė
Praeitą savaitgali Bosto

nan buvo atvykusi iš Phila
delphijos Lola Januškienė 
su savo bičiuliais pasimatyti 
ir vyro kapo Fores Hills ap
lankyti

Ji seniau gyveno Bostone 
ir tik pernai išsikėlė i Phila- 
delphiią. kur dirba universi
teto bibliotekoje.

Viešnia iš Kanados
Bostone lankėsi Margare- 

ta Kleizienė iš St- Calixte. 
Que.. savo dėdės Jono Star
kaus ir jo šeimos aplankyti. 
Ta proga ji pratęsė Keleivio 
prenumeratą, nepamiršo do
vanų ir Maiklui su tėvu-

Praeitą ketvirtadieni ji 
grižo namo.

Atvažiavo B. Pošius
Bronius Pošius praeitą sa

vaitę atvažiavo i Bostoną iš 
Long Beach. Cal.. ir žada čia 
pabūti porą savaičių. Seniau 
jis gyveno So- Bostone.

Svečiai iš Nevv Yorko
Praeitą savaitę savo bos- 

toniškius bičiulius aplankė 
iš Nevv Yorko Dalia Jukne- 
vičiūtė-Mackuvienė ir dr. 
Saulius šimoliūnas.

V. Kapočius apleidžia 
ligoninę

Viktoras Kapočius, kurj 
balandžio 23 d. ištiko širdies 
priepuolis, jau tiek sustiprė
jo, kad galės apleisti ligoni
nę, bet dar turės gydytis na
mie.

Linkime greičiau atgauti 
turėtas jėgas.

Kultūros klubo pirmininkė
Praeitą šeštadieni Kultū

ros klube Įvykusi dr. M. Ka
volio paskaita sutraukė daug 
jaunimo. Paskaitos tema 
"Dievas egzilėje ir nužemin
tųjų patriotizmas“ buvo tik
rai Įdomi, ir diskusijose da
lyvavo eilė klubo narių.

Po programos Izidorius 
Vasyliūnas pirmininkavimą 
kitam sezonui perdavė Be
atričei Kleizaitei-Kerbelie- 
nei, kuris pasirinks valdybą.

Padėka sandarietėms
Bostono Sandaros Mote

rų Klubas gegužės 21 d. su
rengė kortų vakarą Keleivio 
ir Sandaros naudai. Iš to va
karo pelno Keleiviui buvo Į- 
teikta $25.

Keleivio administracija 
nuoširdžiai dėkoja to vaka
ro sumanytojoms ir jo orga
nizatorėms. o taip pat ir vi
siems jame dalyvavusiems.

Sandariečių gražus pavyz
dys gal paskatins ir kitas or
ganizacijas daugiau spaudą 
remti, o ne tik naudotis jos 
patarnavimu.

Ačiū Bostono sandarie
tėms.

Keleivio administracija

Mirė O* Kazakevičienė
Gegužės 20 d. mirė Kelei

vio skaitytoja Ona Kazake
vičienė (Kassey), gyv. Stou- 
thone, palaidota gegužės 23 
d- Forest Hills kapinėse. Ve
lionė paliko liūdinčius vieną 
sūnų ir dvi dukteris.

GLOBĖ apie lietuvius
Boston Sunday Globė ge

gužės 22 d. Chess skyriuje 
talpina galutinas lenteles 
tarpklubinių varžybų Bosto
ne- Ten Įvardintos abi Li
thuanian komandos: pirmo
ji — trečioj vietoj Champi- 
onship grupėje ir antroji — 
trečioj vietoj su Harvardo 
universitetu tarp B koman
dų. Atžymėti, kaip “outstan- 
ding“ Lietuvių klubo žaidi- 
kai: Algis Makaitis 9-3 taš
kų ir Vilnis Ezerinš 7Į/> tš.

Šios lentelės yra išdava 
visą pusmeti užtrukusių var
žybų, kurtose So. Bostono 
Liet Pil. Dr-jos šachmati
ninkai, kaip matome, gar
bingai gynė lietuvių vardą, 
atsistodami greta pačių stip
riausių Bostono komandų. 
Pav., MIT. praeitų metų ly
gos nugalėtojai, kurie savo 
ruožtu laimėjo šių metų 
tarpkolegines JAV Rytų pir
menybes priešaky Fordham 
ir Pennsylvania universitetų, 
sugebėjo sužaisti lygiomis 
po 1-1 su Bostono lygos pir
mūnais Boylston klubu ir 
Harvardo universitetu, bet 
pralaimėjo lietuviams f1/r 
U/2 ir liko ketvirtoj vietoj 
šių metų rungtynėse.

Lietuviu B komanda, ku
rtos eilėse buvo keturi jau
nuoliai — Algirdas Leonavi-

Lietuvių B komanda Įveikė laidoj ir gavo diplomą 1928 
visą eilę A komandų: Cam- m. rugpiūčio 13 d. 
bridge, Arlington, Newton. Baigęs universitetą pradė- 
Quincv. Suffolk. Ji sudorojo jc dirbti Šiaulių apygardos 
dar Boylston B. kurt iškopė teismo teismo kandidatu E- 
i antrą vietą, ir kitas B ko- jo teisėjo pareigas Skuode 

ir Mažeikiuose. 1932 m- ru
deni buvo paskirtas Šiaulių 
apygardos teismo prokuroro

Kęstutis Makaitis”(koman- I'arfejėju. ?alJS'°
dos kapitonas) 7</„ A. Leo. men respubhkos preziden- 

ei/ A to aktu buvo paskirtas Tau-
' rages teisėju tvarkytoju, ku- 

Praeitų metų Keleivyje riuo išbuvo iki-bolševikų o- 
(rugp 25 d.) minėjome, kad kupacijos. Bolševikus išvi- 
prteš 10 metų Merkio pa- jus Vtsj buvo ^pakviestas i 
įraukri jaunuoliaĮ^ SauHūš Tauragę teisėjauti. 1944 m. 
Vaičaitis, išamūnaaš opi- liepos pabaigoj pasitraukė 
rauskas, Gediminas Kuodis, ?u šeima j Vokietiją. Pra- 

: pastiprinti Algimantu Ivaš- džioje gyveno Bamberge, 
ka^ ~ Dikiniu, Naginioniu, paskui buvo perkeltas Į Gar-
1955-56 m. Bostono tarpklu- rnisch Partenkirchen. Trem- 
binėse iškovojo savo klasės tvje buvo stovyklos teisėjas 
Bostono meisterystę. priešą-j fr vėliau teisinis patarėjas, 
ky Boston College ir kitų. Kaip lietuvių teisininkų at- 
Panašaus laimėjimo galima stovas dalyvavo stebėtoju 
būtų siekti ir dabar, tik rei- garsioje Nueinbergo bvlo- 
kia jaunatviško užsidegimo, je. 1950 m. liep0S 7 d. atvyko 

Į Ameriką ir apsigyveno

mandas.
Komandai taškų laimėjo 

jaunieji: Saulius Girnius 8,

RE.’ k A LINGAS KIA ULI Ų 
KELTININKAS 

(Perk lift operator) 
pai y ręs su rekomendacija. 

Taip pat reikalingi 
PAPRASTI FABRIKO 

DARBININKAI 
syrupo ir gėralu skardiniu ga
mykloje naktinėj pamainoj, nuo 
3:30 vai. popiet iki vidurnakčio.

Kreiptis asmeniškai:
S. C. CLAYTON CO., Ine.

'.!*> Ashford St., 
Allston, Mass.

I JAUNIMO KONGRESAS 

| IR DAINŲ ŠVENTĖ ČIKAGOJE
VYKSTANTIEJI LĖKTUVU Į ČIKAGĄ AR

B NORINTIEJI UŽSISAKYTI TIK VIEŠBUČIUS 
£ KREIPKITĖS Į

| Trans-Atlantic Travel Service
rž 390 West Broad way

South Boston, Mass- Ožį27 
Telefonas: 268-8764

Spėja ateitį ir pataria
MRS. WHITE

Pagelbsti ligoje. meilėje, biz
nyje ir vedybose.
Pasitarkite su šia gabia mo
terimi visais reikalais.

2556 Mass. Avė., 
Cambridge, Mass. 

Informacijos tel. 868-3033

GKEI1A PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau- 
. iami. r.uo reumatizmo, ranką, 
Kojų nutirpimo i** skaudėjimo
jau yra

Tuojau siusk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiusime vaistu išbandymui.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modemu sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių
iliustraciją ir tt. T A rvZJ « VMZ>1 • A » XV iJLXXI JVFŽZTiLJ f/I VIIUIIIVI UVVI,

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

valios ir ryžto.
Ar nemalonu konstatuoti, Bostone, 

kad šių tarpklubinių varžy- Studentaudamas priklau- 
bų išdavos ryškiai pabrėia. sė Neo-Lithuania studentų 
kad mūsų jaunuoliams užsi- korporacijai, gi Bostone — 

| degimo ir valios netrūksta, Lietuvių Bendruomenei ir 
tik reikia, kad bostoniškių Teisininkų draugijai Buvo 
pavyzdžiu pasektų kiti lietu, ramaus ir malonaus būdo. 
vių šachmatų vienetai, kaip todėl draugų ir pažįstamų 
Chicagos. New Yorko ir kt mėgiamas. Tai Įrodo ir tas

k.m. i faktas, kad, jam mirus, Bos- 
į tono visuomenė vietoj gėlių 
Lietuviu Fondui suaukojo

MIRĖ V. GALDIKAS 275 dol.
Valentino Galdiko nebėra 

gyvųjų tarpe, bet jo nieka- 
besidžiaugiant dos neužmirš ne tik jo arti- 

gražiausiu pavasario laiku,' Tn’eį’ šeimos nanai zmo- 
retikėtai visus sukrėtė skau- J* Sofija, dukters 
di žinia, kad tą rytą 6 vai. Mockapetnenė

Gegužės 19 d. gražus šeš
tinių rytas. Bostono lietuvių 
visuomenei

širdies priepuoliu mirė bu-

Regina 
ir Vida. se

suo Skripkauskienė Chica-
vęs nepriklausomos Lietuvos ^.et. V .kolegos teisinm-
ilgametis teisėjas Valentinas ^.ai kiti m augai it pa- 
Galdikas, prieš tai niekad zIstanu.
nesiskundęs širdies negala- Likai. Valentinai, amžinai
vimais. Tą rytą 6 vai. atsikė-1 svetimame krašte. Tau liki- 
lė ir pradėjo rengtis vykti mas nebeleido pamatyti lais. 
darban — tik staiga apalpo V03 ir nepriklausomos Lietu- 
ir neištaręs žodžio mirė. Pa. I vos- Tu nebeskelbsi teismo 
kviestas gyd- St. Jasaitis ,Ąren^,m^ Lietuvos respub- 
konstatavo liūdną mirties ^os vardu n nebevykdo si 
faktą. Gegužės 21 d- po baž- teisės normų gyvenime. O 
nytinių apeigų buvo palaido- buvai geras ir uolus tei
tas gražiose Fores Hills ka- ęėj‘as, teisingas^ žmogus ji 
pinėse.

Velionis buvo gimęs 1902 
km., Darbėnų valsč., Kretin
gos apskr. Gimnaziją pradė
jo -lankyti Kaune. 1919 m. 
sausio mėn. iš III klasės Įsto
jo savanoriu Į kariuomenę, 
m. sausio 30 d Lazdininkų 
Buvo Šatėse karo milicijos

' uolus teismo darbuotojas.
Tegus Vyriausias Teisėjas 
parodo Tau savo gailestin
gumą!

J. Vembrė

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla-

ROYAL PRODUCTS 
North Sta.. P.O. Box 9112 
N«>w:»rk 1. N«»w Jersev

Siuskite Pinigus į 
LIETUVĄ
TIESIOGIAI PER
GRAMERCY

JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MŪSV 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos. Tiesioginis agentas 
Rank of I'oreign Trade Maskvoje. 
Tori Bankų Oepart. leidimą ir ap
drauda. Ap-idraude $20,WO.OO. O- 
ficia’ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
gavėjo

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai lž SlO.ffl.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $20.00 _ 10%

CRAMERCY SHIPPING. INC. 
741 Broad St., Newark, N. J.

Rašvki'e angliškai arba lietuviškai 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanų katalogo.

GRAMERCY
(Įsteigta 1915)

118 E. 28 SL New York. N.Y.

ANTROJI PRADALGĖ
Tai literatūros metraštis, 

redagavo K. Bal ėnas, 39 ra
šytojų. pradedant J. Aisčiu 
ir baigiant M. Vaitkumi, kū
riniu pavyzdžiai. 446 psl., 
kaina $3.20. Pirmoji pradai

! gė turėjo didelį pasisekimą, 
viršininku, paskui buvo pri-' —už 50 centų, už $2.50 nemažesni turėtų turėti ir 
komandiruotas prie Sedos irj (sulankstomas) ir už $3.50 antroji. Gaunama Keleivio 
Mažeikių komandantūros. (sieninis). į administracijoje.

Svaibios knygos
Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-0 ji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina S2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................  $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama................................................... . $2.00

Dan Km ričio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ Įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina..............  $3.00
frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
.879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
ouvo $6.00, o dabar tik.......................................... .... $2.00

Bro f. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Čicagietės Įspūdžiai komunis tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina...................................................... $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ...................................................... $1.00

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!
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Nauj* Balfo valdyba

Gegužės 25 d. buvo Balfo!

Sektinas pavyzdys : laipsni. Jis yra Marcelės Di- 
_ lienės, dabar Vadelienės,
Bostono sandarietės paro- Roslindale. Mass., sū- 

skynaus visuotinis susirin- de gražų pavyzdį, gegužės nus jos kitas sūnus yra MIT 
kimas, kuriam pirmininkavo 21 d. surengiamos kortų va-J įnspektOrius-
inž A. škudzinskas, sekre- karą Keleivio ir Sandaros; . _
toriavo J. Valiukonis. Prane- naudai. j Baigė kolegiją
Šimą apie skyriaus veiklą Keleivis savo skiltyse gar- Bostono Kolegiją baigia

Dešimties vaikų tėvas gausi Didėja Lietuvių Fondas i 
magi.»ro l.ip.nį I yJ

Birželio 19 d. Brocktone ientinas Galdikas sakydavo,' 
gyvenantis Robertas Dilys, kad išmintingai daro tie, ku- 
10 vaikų tėvas, North Eas- rie, bičiuliui ar draugui mi- 
tern universitete gaus eiek- rus, ne puošnius vainikus 
tronikos mokslo magistro ’ prie karsto deda, bet tas lė

šas skiria kuriam nors nau
dingam visuomeniniam rei-

padarė pirm. A. Andriulio
nis ir iždininkas A. Baika.

Į valdybą išrinkti: Anta
nas Andriulionis, St. Augo-

sina ne tik sandariečių dar
bus. bet tik jos vienos kol kas 
tesusiprato kuo nors jam at- 
tokiu organizacijų, kurių va

ms, A. Bičkus, A. Baika, V. siiyginti. Žinau, kad yra ir
Kazakaitis, Pr- Račkauskas, 
J. Rentelis, K- Šimėnas. A. 
Škudzinskas. J. Valiukonis 
ir A Vilėniškis.

Į revizijos komisiją: Ed. 
Cibas. A. Keturakis ir J. 
Sonda.

PARDUODAMI NAMAI
Skubiai parduodami 3 butu 

namai 46-48 G SU So. Bostone*.
Butai apšildomi atskirais garo 

radiatoriais. Automatinės aly
vos krosnys (pečiai), aliumini
niai žieminiai langai (storm 
windows).

Apžiūrėti ir kitų informacijų 
prašome kreiptis ten pat į 48 
nr. I aukštą.

Savininkas, atvykęs iš Kali
fornijos, nori skubiai parduoti.

Naudokitės proga!

dovybės bijo Keleivį ir į ran- J 
kas paimti, bet prašo jame 
savo draugijų parengimus ir 
kitokią veiklą garsinti.

Nes&ntarietė

J. Tumavičienė surinko 800 

parašų

Glorija Razvadauskaitė, 
Antanas Ivoškus ir Mykolas 
Kasperas.

N- Vaičaitytė gavo 
stipendiją

Nijolė Vaičaitytė birželio 
5 d. Emmanuelio kolegijoje 
gaus bakalauro laipsnį. Ji 
studijavo sociologiją, pasi
žymėjo pažangumu moksle, 
todėl net du universitetai 
pasiūlė jai stipendiją ruoš
tis daktaro laipsniui. Ji pa- 

! sirinko Illinois universitetą
J. Tumavičienės pastan-' . ^ aĮcadytė, Onos ir Pi

gomis jau surinkta 800 para- -)au*’13aica.lcl^ duktė, yra 
šu Jaunimo Peticijai Jungti-; veI^h jaunimo organizacijų 
nėms Tautoms ir dar mano- nare-

kalui. V. Galdikui mirus, jo 
artimieji taip ir pasielgė, 
kaip velionis norėjo: jie su
dėjo Lietuvių Fondui $275, 
kuriuos velionio našlė Sofi
ja ir įteikė minėto fondo vie
tos vajininkams-

Bostone tas geras pavyz
dys pradeda prigyti. Kiek 
mes lėšų surinktume taip de
gantiems svarbiems reika
lams. jei tuo pavyzdžiu visi 
pasektų!

Stasys Griežė-Jurgelevi
čius, prisimindamas savo 
žmonos Barboros mirties de
šimtmetį, Lietuvių Fondui į- 
nešė $200-

Anksčiau savo vardu jis 
jau yra įnešęs $200.

Auka Jaunimo Kongresui

Birutė Vizbarienė Jauni
mo Kongresui paaukojo $10.

Mūsų padėk*
Bostono Modernusis Te

atras širdingai dėkoja vi
siems prisidėjusiems prie 
pirmojo BMT pastatymo
Bostone. Pirmiausia (”se- R kaštono i i iftiiva 
kant pasirodymo eile“) nuo-! *S BOSTONO I LIETUVĄ 
širdus ačiū Bostono Piliečių' ir kitus Rusijos okupuotus 
D-jos administracijai ir sk.
Č- Kiliuliui, kurie visuomet 
mums atrasdavo laisvą kam-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

{VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiikai

kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuota*pelį repeticijoms. Dėkui Bos

tono Apygardos Bendruo-: Atidaryta darbo dienomis

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

Sa.
Atlieka visus pataisymo, 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
būnio pastatų, pagal JOsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 e»- 
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3830

Mooa-s

ma surinkti kelis šimtus. Be- --------------------
veik visi parašai gaunami iš VASAROS 
nelietuvių.

O kiek Tamsta surinkai?
Dar gali daug surinkti, nes; 
parašai bus renkami iki bir
želio 19 d.

ATOSTOGAS 
kviečiame praleisti CAPE C O D* E

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiulį, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky- '
mo reikalu. J 1

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Golfo sro
vės; SILVER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėtu

SPORTO mėgėjams: saiLfish buriuoti, teniso aikštė, ping- 
pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikau 
S E Z O N Ą pradedame BIRŽELIO mėn. 19 dieną.

Su užsakymu prašome kreiptis:
M. LŪŠYS 88-01 104 St. Richmond Hill 18, N. Y.

TeL (212 ) 849-1193

menės valdybai, ypač jos 
pirmininkui Antanui Mat- 
joškai už vaidinimo morali
nę globą. Ačiū kan- M. Vait
kui, dr. B. Matulioniui, Vla
dui ir Veronikai Kulbokams,
Antaninai ir Jonui Starins- 
kams, Birutei ir Kliaudui;
Šakeniams, Kęstučiui Ma-i Vedėjas J. 
kaičiui ir E. žižniauskienei, 
parengusiems mus finansiš
kai. Ačiū G Makaitienei, A. 
Starinskienei, N. Šležienei,
O. Vaičaitienei ir kitoms 
puikioms šeimininkėms, pa- 
ruošusioms vaišių stalą. Nuo
širdi padėka Keleivio redak
toriui J. Sondai, kuris, kad i 
paskutiniu momentu, atras
davo laiko ir mums nuošir
džiai padėjo spaudos darbe.
Ir ypač didelis ačiū visiems, 
kurie taip skaitlingai į mūsų 
spektaklį atsilankė.

BMT vardu —

nuo 9 vai. ryto iki 6 vaL vak- 
o šeštadieniai* 

nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mas*. 02127 

Tet 268-0068

Vaičaiti*

r
eeoooooeoooeaoec

Televiziją 
i ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645 

aoeooooooeoeeoeooooeeect^
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Beatričė Kleiz&itė- 
Ker belienė

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA
GLOBĖ PARCEL SERV ICE. INC., IR PODAROGIFTS SKYRIUS. į 
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa- i 
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS. ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.

JSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BOSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.

MEŠKA
TeL (617) 843-2146

42 BEACH STREET
MONUMENT BEACH 

CAPE COD, MASS. 
TeL (617) 759-3251

Įstaiga atdara: kasdien nuo 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

9 vai. iki 5 vai. v.
9 vai. iki 7 vai. v.

8 vai. iki 12 vai. dn.

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

farpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

kpdraudžia namas ir kitą tur
tą nuo visokią nelaimią.

parūpina visą rūšią draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gy vybę Tr sveikatą.
389 Broadvray, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

Adresas: 390 West Broadway. South Boston. Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

PATYRĘS VIRĖJAS
29 metą praktika, mokąs viską 
virti ir kepti, sugebąs vadovauti 
visiems virtuvės darbams, nerei
kalaująs nepelnyto atlyginimo, 
ieško darbo.

Skambinti: KI 7-9433 arba 
Ll 2-2776.

IŠNUOMOJAMI 
So. Bostone. 7 I St-, du saulėti 
butai po 5 kassfearius,= psrčiaL 
visi patogumai, ne daugiau kaip 
3 suaugusiems, nuoma $17 sa
vaitei. Skambinti po ketvirtos 
valandos vakaro tel. 269-2269.

VEDYBOS
Rimtas vyras vedybų tikslu 

ieško lietuvės gy venimo draugės 
45-52 m. amžiaus. Rašyti:

A. O- c/o Keleivis, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127.

( OMOMO*************************^

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

BMtroa Prteuiari 
<! R&peetingai taisome laikrodžiu* !:

Bedas, papuošalus '

: 379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON
Td AN 8-4649

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-1 
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

• Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

• Draudžiame nuo polio, viso- 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai-
• mių (ugnis, audra ir kt.) ..
Visais insurance reikalais 
kreiptis;

BRONIS KONTRIM
Jvtir* of tiePeace---- ConstaMe

598 E. Broadvray
So. Boston 27, Mass.

! Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau 5
Namus iš lauko ir viduje. *
Lipdau popierius ir taisau e 

viską, ką pataisyti reikia. * 
Naudoju tik geriausią * 

medžiagą. *
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, M 

Tel. CO 5-5854
a

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOME TRI STĖ 
Valandos:

j> nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
j; SOUTH BOSTON, MASS.
aa##******************************.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
is stoties VVLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
na. Perduodama: Vėliausius> _______ w

pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6-4 
Sakmadieniais ir irentadianisia 

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mas*.

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FDEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvo* {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už bumerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST.
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON » FAIRLANE 
FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Dideli* A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kain*

Norėdami talko* perkant naują ar vartotą mažiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ

; i******************************** 1 Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietoria Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nno 2 iki 6 p.p. 

TEL. AN S-2712
Namai ir Ckis:
287 Coocord Rd., Billeriea,

TEL. MO 3-2948

dienomis: 327-1000

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

eeptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

382 s W. Broadvay, tarp E ir F gatvią, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nos 9 vsL ryto Iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir

ree**e*ee**************************

i A. J. NAMAKSY i
:! Real Estate & Insurance

321 County Club Rd-
;; Newton Centre, Mass. 02159; 

Tel. 332-2645
>»ee»aaa****»»*****»*****»********

Flood Sąuare ~ 
Hardivare Co.
Baeiafokaa N. J. ALBINA
S28 EAST BROADVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namam

Reikmenys plamberiama 
Visokie geležies daiktai
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