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63 - TIEJI METAI

Išrinkta penktoji Lietuvių 
Bendruomenės Taryba

Balsavo 9,098. Prieš 3 metus balsavo 7,566. Išrinkti 
37 atstovai, beveik pusė jų iš Chicagos.

Galutinai paaiškėjo gegu-}/# senatorių ŽodlS 
žės 6-7 dienomis vykdytų}
JAV Lietuvių Bendruome- } komunistams

Mikužytė svarbioje Mirė dr, Justinas Poetas J, Mikuckis

konferencijoje Petkevičius išvyko Lietuvon

nės Tarybos narių rinkimų 
duomenys. Viso labo buvo 
paduota 9,098 galiojantieji 
balsai (1964 m. tebalsavo 
7,566). Reikėjo išrinkti 37 
narius. Kiekviena apygarda 
(jų buvo 5) turėjo savo kan
didatus ir pagal balsavusių 
skaičių gavo atitinkamą 
skaičių Tarybos narių.

I- joj (Vakarų pakraščio) 
apygardoj balsavo 367 as
menys ir laimėjo vieną at
stovą — B. BrazdionĮ.

II- joj apygardoj (Chica
gos) balsavo 3.773 ir laimė
jo 15 atstovų: dr. P. Kisie
lių. dr. K. Bobelį, J. Jasaiti. 
D. Tallat-Kelpšaitę, dr. I. 
Kriaučeliūna, dr. A. Razma, 
dr. S. Biežj, Br. Nainį, dr. K. 
Ambrozaitį. dr. A. Anysą, 
kun. J. Borevičių, T. Blinst- 
rubą, V. Kasniūną, kun. V. 
Zakarauską ir kun. K. Tri
maką.

III- joj apygardoj (Cleve- 
lando) balsavo 2,105 ir lai
mėjo 9 atstovus: J. Gailiu- 
šytę. V. Kamantą. J. Smeto
ną. A. Zaparacką. dr. A. 
Butkų, dr. A. Klimą. dr. V. 
Majauską, dr. V. Ramanaus
ką ir V. Paužą.

IV- joj apygardoj balsavo 
1160 ir laimėjo 5 atstovus: 
dr. P. Vileišį, dr. B. Matu
lionį, kun. J. Jutt-Jutkevi-

Arabai mobilizuojasi pulti 
žydų valstybę - IzraelįLaisvė rašo. kad gegužės į 

17 d. i Lietuvą išsklido poe
tas Juozas Mikuckis, buvęs)

skyriaus prieš kelerius metus Kaune nepriklausomos Lietuvos} U Thant atšaukė JT karius iš Egipto-Izraelio pasie-
savaitę ji mirusio prof. Tado Petkevi- pirmasis Kauno komendan- Egiptu k»riiif>m^nę Į Izraelio pasienį, paskel-
prekybos, čiaus sūnus, palikęs liūdin- ta». Pasak Laisvę, J. Mikuc-I be visuotinę atsarginių mobilizaciją. Parengties stovy pa- 

ženklų draugijos metiniame cią žmoną ir 4 mažamečius kis sakęs, kad veiksmai, j #kelbto# ir kit arabų valstybių karo jėgos. Bijoma, kad
patyrę jį rengiantis aplan- „epr-idėh, kar«.
kyti gimtąją žemę, bauginę. J

Eufrozina Mikužytė, SLA Gegužės 22 d. New Yorke 
centro sekretorė, yra didelės vėžiu mirė ekon. dr. Justinas 
Corn Products bendrovės Petkevičius. 45 m. amžiaus.

Šešiolika JAV senatorių, 
kurie kritikuoja prezidento 
politiką Vietname, paskelbė 
pareiškimą š. Vietnamo vy
riausybei. Jame sakoma, 
kad nors jie ir kritikuoja 
prezidentą. reikalaudami 
greičiau padalyti taiką, bet 
jie yra priešingi ištraukti 
JAV’ jėgas iš Vietnamo, kol 
ten nėra pasiekta garbingos 
taikos.

Tą pareiškimą pasirašiu
siųjų tarpe yra tokie smar
kūs prezidento kritikai, kaip 
šen. Fulbright, Cooper. Ro- 
bert Kennedv.

Jie ragina Vietnamo ko
munistus taitis su JAV ir jų 
sąjungininkais dėl taikos.

Tas pareiškimas yra geras 
dušas Vietnamo komunis
tams, kurie vis laukia JAV 
pralaimėjimo dėl vidaus ne
sutarimu karo klausimu.

prekybos ženklų 
vedėja. Praeitą 
dalyvavo JAV7

suvažiavime Buck Hill Falls, 
Pa. Tarp 800 atstovų daugu
ma buvo advokatų, preky
bos ženklų žinovų.

vaikus, kuriems reiškiame 
gilią užuojautą.

raginę nevažiuoti, nes ”Tu

Nuteisė sušaudyti 
V. Karpavičių

Jau prieš kurį laiką ugnis
Andropcv- sovietų %
Šnipų viršininkas Mikuckio žodžius. greitai užgeso. Dabar atro-

Esą. jis Baltimorėje pa-į do, renkasi juodesni debe- 
Naujuoju Sovietu Sąjun- laikęs rvšius su ”kai kuriais SYS> kurie gali baisiu perkū-

gos Valstybės sausuvo ko- pažangiečiais“, tai ”pažan-‘ nu sugriaudėti. 
miteto (vyriausios šnipu va-

važiuoji į Sibirą. Tu lendi į

Alytuje (Lietuvoje) gegu
žės 17 d. teismas nubaudė dovybės) viršininku paskir- 
mirties bausme sušaudant tas buvęs partijos centro ko- 
Vladą Karpavičių. Jis buvo* miteto narys Jurij Andro- 
kaltinamas, kad 1942 m. į-i pov. Jo vietoj buvo Semi-
stojęs į komunistų partizanų' častnyj. Tas paskyrimas ro- n/3n n/ini 
būrį ir. jame būdamas, išda- do, kad partija savo ranko- aeyrįS ruimu 

se nori išlaikyti ir šnipų į 
staiga.

gieČių“ buvęs palydėtas ir į j Egiptui pareikalavus, J.
aerodromą

Vengrų diplomatas

vmėjęs partizanus 
niams okupantams.

fašisti-

Tautų gen. sekretorius at-
! šaukė iš Egipto-Izraelio pa
sienio Jungtinių Tautų karo 
pajėgas, kurios, tam pačiam 

• Egiptui prašant, nuo 1956 
i metų stovėjo Egipto-Izraelio 
pasieny ir tuo būdu skyrė tų 

ka-

Vv„.tz„ #••*•##♦**#*♦##*#**#*#*#**###****». Karpavičius Karpovo 
pavarde paskutiniu metu 
dirbęs Sachaline (netoli Ja
ponijos).

Vengrijos ambasados Wa- 
shingtore aukštas pareigu- nedraugingų valstybių 
nas Janos Radvanyi piane- riuomenes. Praeitą savaitę 
sė. kad nutraukiąs ryšius su Egipto diktatorius Nasseris 

Svetlana jau gavo $2.5 savo vyriausybe, ir paprašė pareikalavo tą kariuomenę 
mil. už būsimą knygą. JAV vyriausybę leisti jam ištraukti, nes. matyt, nenori, 

pasilikti šiame krašte. kad kas nors stebėtų, ką jis

50 valstybių
sumažino muitus

Po kelelių metų pasitari
mų pagaliau Ženevoje susi
tarta sumažinti muitus. Jau 
kiek seniau buvo muitai su
mažinti 7'7, o dabar sutarta 
dar juos sumažinti 33' >. Kol 
tai bus visiškai įvykdyta, už-

čių, J. Kapočių ir V. Bražė- truks kelerius metu
ną.

V-joj apygardoj balsavo 
1693 ir laimėjo 7 atstovus, 
dr. A. Budreckį. kun. L. Jan
kų, A. Mažeiką, A. Barzdu- 
ką, R. Keži, K. Miklą ir kun. 
V. Dabuši.

Kinijos prezidentas Liu Shao- 
chi, luriuo Mao Tse-tungas 
stengiasi nusikratyti, bet iki 
šiol nevyksta.

Iš to tikimasi didelio tarp
tautinės prekybos pagyvėji
mo.

Britai nenusileidžia 
Kinijai

Kinų komunistai sukėlė 
riaušes Britanijos kolonijoj 
Hong Konge. Policija suėmė 
kelis šimtus riaušininkų. Ki
nija pareikalavo paleisti su
imtuosius, juos atsiprašyti 
ir nubausti policininkus, ku
rie malšino riaušininkus. Į 
tai Britanija nekreipė dėme
sio.

Atidėjo šen, Dodd
bylą r 5 lf

Šen. Dodd paprašė jo by
lą atidėti, kad jis galėtų jai 
geriau pasiruošti. Senatas ją 
atidėjo iki birželio 13 d.

Specialus komitetas yra 
nutaręs pasiūlyti senatui pa
reikšti Doddui papeikimą 
dėl to, kad iis rinkimams su
rinktų lėšų dalį panaudojo 
savo asmens reikalams.

Prieš 40 metu, 1927 m. gegužės 20 d. rytą, lakūnas Charles Augus tus Lindbergh pakilo iš New Yorko ir pirmas, neturėdamas net 
radijo aparato, nuskrido į Pary žių. Dešinėje jis su motina prieš išskrisdamas, kairėje viršuje jis skrenda, apačioje — jis sutin

kamas Paryžiuje.

sumanė Izraelio pasienyje 
veikti.

U Thant jp prašymą pa
tenkino. nes ta kariuomenė 
ten buvo pasiųsta Nasseriui 
paprašius. Vadinasi, dabar 
jau niekas nebeskirs Egipto 
ir Izraelio kariuomenių, to
dėl ir karo ugniai įžiebti pa
kaks mažos kibirkštėlės.

Egiptas į Izraelio pasienį 
sutraukė dideles karo pajė
gas. Mobilizuojasi ir kitos 
arabų valstybės — Sirija. 
Jordanas, Irakas, Kuwait. 
Egipto kariuomenės i-ytinio 
fronto vadas pareiškė, kad 
jo kariuomenė esanti pasi
ruošusi ” šventajam karui į 
Izraelį“.

Padėtis kasdien blogėja. 
JT gen. sekr. išskrido į E- 
giptą padėties gelbėti. Dėl 
karo pavojaus artimuose ly
tuose ir JAV’ yra labai susi
rūpinusios. Reikia atsiminti, 
kad ten yra dideli žibalo 
šaltiniai ir į tą sritį paskuti
niuoju laiku vis daugiau no
sį kiša Sovietų Sąjunga.

Vandalų darbas 
Chicagoje

Vandalizmas sulaikė dar
bus prie miesto namų valdy
bos (Housing Autbority) 
statomo plaukymo paseino 
prie Henry Horner projek
to. Baseinas statomas ten gy
venantiems negrams. Kiek
vieną naktį kažkas išgriau
na tai. ką darbininkai pasta
to per dieną.

Prie 14-tos ir Loomis gat
vių darbininkai net dieną 
buvo užpuldinėjami, į juos 
iš aukštų namų buvo mėtomi 
buteliai ir plytos. Jie ten 
taisė apgriuvusį šaligatvį. 
Darbai buvo nutraukti, nes 
darbininkai atsisakė dirbti 
dėl pavojaus gyvybei.

Įžengė į neutralią
i

zoną
Š. Vietnamo komunistai 

jau senokai telkia savo jė
gas neutralioj zonoj, kuri 
skiria Pietų Vietnamą nuo 
Šiaurės Vietnamo, kad iš ten 
galėtų smogti JAV JAV ir 
Pietų Vietnamo karo jėgas.

i De Gaulle prieš į 

britus
Britanija paprašė priimti 

ją į Europos bendrąją rinką, 
bet de Gaulle vis dar tebėra 
tam priešingas. Tą savo nei
giamą nusistatymą jis šiomis 
dienomis dar kartą pareiškė 

•spaudos konferencijoje. Jis
Tai pastebėjus, ir JAV ka-Į sako, kad Britanija nėra dar 

tam pasiruošusi. Ją dabar 
priėmus, būtų tik pakenkta 
Bendrajai rinkai.

ro vadovybė pasiuntė ten| 
savo marinus.

Praeitą savaitę pirmą kar
tą sudaužyta elektros stotis 
Hanojaus miesto ribose.

Nuo pradžios per karo 
veiksmus amerikiečiai jau 
yra netekę 549 lėktuvų, ku
rių daugumą numušė prieš
lėktuviniai pabūklai ir so
vietų pastatytos raketos.

Tuo būdu Britanijai gal 
reikės laukti de Gaulle mir
ties, nes su jo mirtimi gali 
pasikeisti ir Prancūzijos po
litika. gal tada ir Britanijai 
nebebus kliūčių į Bendrąją 
rinką įeiti.

Prancūzijos prez. de Gaulle aiškina laikraštininkams, 
kodėl jis priešingas Britanijos priėmimui į Europos 
valstybių bendrąją rinką. Viena iš tu priežasčių — 
Britanijos perdidelis susirišimas su JAV.

Išaiškino Cosa 
Nostra vadą

FBI. sekdama Providence, 
RI.. gy venančio Rąymond 
Patriarcos telefono pasikal
bėjimus. išaiškino, kad jis 
esąs Cosa Nostra įžymios 
„šeimos“ galva. Išaiškintas 
ir nevienas kitas tos gengės 
narys.

Pati iarca jau seniai buvo 
įtariamas, priklausąs Cosa 
Nostrai. Prieš 4 metus Patri- 
arca buvo iškėlęs net bylą 
Bostono laikraščiui, kuris 
paskelbė, kad jis vra N. 
Anglijos Cosa Nostra vadas, 
bet po kurio laiko ja atšau
kė.
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Apie nematančius tikrovės Prieš penkerius metus mirė 
1. StilsonasČia norime pateikti keletą pastabų penktame puslapy 

išspausdintame straipsny ” Apie kelionę į Lietuvą“ pa
liestais klausiusią.

Nėra abejonė, kad sunku, ten pabuvus tiktai kelioli
ka dienų, tiksliai ir išsamiai tenykšti gyvenimą pavaiz
duoti. Atrodo, kad tai nepasisekė ir minėto straipsnio 
autoriui.

Jis teisingai rašo, kad Amerikos lietuviams labiau
siai tūpi. kaip dabar žmonės Lietuvoje gyvena, bet labai 
gaila, kad jis kaip tik nieko tikro apie tai neparašė. Juk 
pasakymas, kad gyvenimo lygis priklauso nuo paties žmo
gaus, kad ten mažesni uždarbiai kaip JAV, bet ir daug 
pigesnis pragyvenimas, yra tušti žodžiai.

Autorius rašo, turėjęs progos net patį “prezidentą“
Paleckį sutikti, bet jis ta proga nepasinaudojo ir nepa
klausė, kiek uždirba paprastas darbininkas, kiek reikia 
mokėti už mėsą. sviestą ir kitus maisto dalykus, drabužius, 
avalynę, žodžiu, kiek žmogus gauna už savo darbus ir kiek 
jam reikia būtinai pragyventi.. Tik tai žinant ir tai palygi
nus su čionykštėm darbinnko pajamom ir išlaidom, jau 
būtų galima numanyti, ar ten “pragyvenimas yra daug 
pigesnis“.

Jis tik pamini, kad Druskininkuuose už 4 kambarių 
butą mokama žiemą 15 rublių. Aišku, tai pigu, bet auto
rius neparašė, kad ten uždarbiai bent 4 kartus mažesni, 
kad ten per mėnesį neuždirba tiek. kiek JAV per savaitę, 
todėl ir buto nuoma 15 rublių nėra jau taip pigi. O juk 
buto išlaidos nėra žmogaus didžiausios išlaidos.

Girdi. Druskininkuose yra 12 sanatorijų, ir jose vis
kas veltui. Taip, veltui, bet ne visiems. Juk ten tepatenka tokių, kurie patikėjo, kad ir 
tiktai išrinktieji, gavę „kelialapius“ arba juos juodojoj i čia “revoliucija jau už ker- 
rinkoj nusipirkę.

Jei ten kelis kartus mažiau uždirbama, o tiek maistas, 
tiek drabužiai, tiek avalynė yra daug brangesni negu JAV, 
tai kaip gali būti ten pragyvenimas daug pigesnis? Tai 
aiškiai neteisingas gyvenimo pavaizdavimas.

Tokiu neįžvalgumu ar sąmoningu vaizdo iškraipymu 
nusikalsta ir daugelis įžvmių žurnalistų. Štai tame straips
ny rašoma, kad \Vall Street Journal korespondentas rašąs, 
jog kelionė iš Maskvos į Taškentą lėktuvu §54. o tokio pat Bet užteko jam netrukus 
atstumo kelionė iš Clevelando į Los Angeles $130, bet jis i nuvažiuoti į Sovietų S-gą ir 
nepažymi, kad, kaip jau minėta, ten uždarbiai 4 kartus ' pamatyti, kaip ten komunis- 
mažesni, todėl Sovietijos žmogui mokėti už kelionę 54 ! tai tvarko gyvenimą, kad 
rublius yra ^as pats. ką amerikiečiui $216. Taigi minėta ^i^ęs viešai prisipažintų 
kelionė jau yra labai brangi.

Visa bėda yra ir ta. kad tokie keliauninkai galvoje 
teturi save. o ne tenykštį žmogų. Su doleriais kišenėj ten 
daug kas bus pigiau, o turinčiam tik įublius. daug bran
giau. Vilniuje specialioj kr>;rtuvėj gero konjako butelį 
nusipirksi už $1.43, bet už rublius ten nieko negausi, o 
kitur pirkdamas sumokėsi keleriopai brangiau.

Taip tą „pigumą“ pavaizduodami, tie keliauninkai 
sąmoningai ar nesąmoningai mus apgaudinėja.

Per nesusipratimą, matyt, rašoma, kad juodoji rinka 
esąs biznis pigiau daiktus pirkti, brangiau parduoti ir pel
nytis be darbo, kad toks biznis labai madoj kapitalistinėj 
Amerikoj, o sovietuose griežtai uždraustas.

Juk visa prekyba paremta tuo, kad pigiau perkama, 
brangiau parduodama. Priešingai elgiantis, vargu ar ir 
pats tų žodžių autorius galėtų ilgai prekiauti. O Sovietijoje 
ta prekyba yra valdžios rankose, todėl ir tas skirtumas 
tarp pirkimo ir pardavimo kainų (pelnas) yra daug dides
nis negu kapitalistiniuose kraštuose.

Juodoji rinka yra ekonominės ligos reiškinys. Ji So
vietijoje. nors ir griežtomis bausmėmis persekiojama, vis 
dar veikia, nes nepagaminama būtino reikalingumo prekių 
tiek, kiek žmogui reikia. Dėl to jos pardavinėjamos pir
kėjams slaptai išpūstomis kainomis. Na. o pamėgink ką 
nors JAV iš po skverno parduoti. Kas čia pirks panešiotą 
švarką ar kad ir naujus batus, ką gali nusipirkti krautuvė- 

Nebent tik iš kitos valstijos atvežtas cigaretes ar deg
tinę. Gi Sovietijoj viską iš po skverno nupirktų. Taigi, spe
kuliacija. suprantama kaip juodoji rinka, yra ne kapitalis
tinės, bet sovietinės tvarkos būdingas pažymys.

Labai apsunkina Sovietijos gyvenimą pažinti ir ke
liauninkų naivumas. Keleivio Nr. 18 išspausdintas straips
nis „Kas žinotina vykstantiems į Sovietų Sąjungą“ buvo 
paremtas Valstybės departamento duota informacija. Ja
me buvo įspėjama laikytis tenykščių nuostatų. Ten buvo 
pažymėta, kad turistais nepasitikima, kad jie iš akių ne
paleidžiami. kad jiems sekti turima moderniausių priemo
nių ir metodų.

Bet yra žmonių, kurie tuo netiki. Girdi, visur ėjau, 
viską fotografavau... ir niekas manęs nesekė. Jie vis mano, 
kad ir šiandien seklys, barzdą prisilipdęs, turi ant kulnų 
gulti. Jie nežino, kad net caro laikais seklius buvo neleng
va pastebėti. O dabar tokių modernių klausymo priemonių 
yra išrasta, kad net JAV ambasadoj, sovietų ten įrengtos, 
tik po ilgesnio laiko nuodugnaus ieškojimo jos buvo atras
tos. Tai ką jau kalbėti apie įrengimus viešbučiuos ir kitur.
Tai tik šypseną kelia keliauninko tvirtinimas, kad ten*i 
“Tokių dalykų visai nėra“, nes jis nematęs.

Sovietijoje ir plaukas be valdžios žinios nenukrinta.
Bet ta valdžia gerai žino. kur tai reikia pastebėti ir kur 
ne. todėl ir keliauninkams vieniems leidžia visur keliauti,

1962 m. gegužės 19 d. 
Brooklyne mirė 71-sius me
tus bebaigiąs Juozas Stilso
nas (Stasiulevičius), JAV 
lietuvių socialistiniame są
jūdyje ilgą laiką vaidinęs 
labai Įžymų vaidmenį.

Į JAV jis atvyko su tėvais 
vos 13 metų jaunuolis ir la
bai greitai Įsijungė Į lietuvių 
socialistinę veiklą. Jis jau
nas pradėjo bendradarbiau
ti Darbininkų Viltyje, vė
liau Kovoje, greitai pasižy
mėjo savo iškalbingumu, to
dėl tapo nepakeičiamu kal
bėtoju visuose susirinkimuo
se. Atsiminkime, kad tada 
LSS turėjo tūkstančius na
rių. Jau 1912 m. jis buvo 
Lietuvių Socialistų S-gos ge
neralinis sekretorius ir tas 
pareigas ėjo iki 1917 metų. 
1918-19 m. jis buvo sekreto-^ 
rium - vertėju JAV socialis
tų partijos centre Chicagoj.

Po Rusijos revoliucijos ir 
JAV buvo socialistų tarpe

šiandien negali jam už tą 
„išdavimą** dovanoti. bet 
velionis, gyvas būdamas, dėl

tės“, todėl jų nemažai nuė
jo su komunistais. Pasidavė 
tai nuotaikai ir velionis J. 
Stilsonas, todėl ir jis Lietu
vių Socialistų S-gos suvažia
vime 1919 m. pasisakė už 
tai, kad sąjunga persiorgani
zuotų į komunistų partiją. 
Jis taip tada buvo įsitikinęs.

viešai
klydęs, todėl su kitais sukū
rė sklokininkų (atsiskyrėlių 
nuo komunistų ir su jais ko
vojančių) organizaciją — 
Lietuvių Darbininkų Drau
giją. pradėjo leisti Naująją 
Gadynę, kurią ilgoką laiką 
redagavo. Komunistai ir

vais. Vieną dieną jis žaidė' 
šachmatų simultaną su 12 

I geriausių Montrealio šach
matininkų ir laimėjo 10 žai- 

! d imu. Kitas estas, gyvenąs 
, Toronte, Erik Heine, nuvy
kęs i parodą, išrašė šūki ant 
sovietinio paminklo priešais 
sovietinį paviljoną: „Free- 
dom Estonia, Latvia. Lithu
ania“. Kanados policija ji 
tuojau suėmė. Tai tas pats 
estas, kuri JAV žvalgybos 
agentas buvo viešai pavadi
nęs komunistų agentu. Vė
liau jis iškėlė bylą, kuri iki 
šiol dar nėra baigta. Didžio
ji spauda apie ši incidentą 
gana plačiai rašė. Jau pa
aiškėjo. kad sovietams rei
kalaujant. E. Heine keliama 
bvla Montrealio teisme“.

„VYRESNIOJO BROLIO“ 

RANKA VISUR JAUČIA
to nesijaudino, nes jis buvo 
nuoširdus, tiesus žmogus ir 
veikė taip. kaip io įsitikini- P?as€ . . . ..
mai ir sąžinė diktavo. Tai Gyyenmas" redakciją para- 
ne U Prūseikos tipo veikė- kareivio
jas, dėjęsis su tais. kurie jam ka,,a- Tuo reikalu v. to 
daugiau mokėto.

Velionis buvo ii. numeryje šitaip rašo:

B. Jakutis iš Tauragės pa- 
žurnalo „Mokslas ii

metu antrame

Maloni naujiena 
knygų miegejams!

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei- 

paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarėciau

gerai is- 
mokslintas raidžių rinkėjas- 
Hnotipininkas. beveik visą 
savo amžių pi-aleidęs spaus
tuvėse. Jis vra kelerius me- *
tus dirbęs ir Keleivio spaus
tuvėje. Prieš išeidamas į 
pensija, velionis dirbo SLA 
administracijoje.

Jis iki mirties buvo veik
lus L. Darbininku Dr-jos ir

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. čia įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Kaina buvo $5.50, dabar....................... $2.00.

II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų

Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2.00.

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

Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $24)0.

PENKTIEJI METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai „pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug Įvairių dokumentų.

“Pirmasis kapas nežino
majam kareiviui supiltas 
192<» m. lapkričio 11 d. Pa
ryžiuje. Tą diena į Paryžių 
buvo parvežti I pasaulinia
me kare žuvusio prancūzų 
kareivio, kurio pavardė ne
žinoma, palaikai ir palaido
ti Žvaigždės aikštėj. Trium
fo arkos papėdėje. Taip bu-

Lietuvių Socialdemokratu ?° n.e ,^k ka“?}’
S-gos narvs • kurių llkimas ir kapai nezi-

New Yorko LDD ir LSS nomi- bet kartu atiduota Pa
garba visiems kare žuvu- 
siems 1 mik 400 tūkst. Pran
cūzijos piliečių. Prie Neži
nomojo kareivio kapo dega 
amžinoji ugnis. Kapą kas
dien lanko svečiai, turistai. 
Nežinomajam kareiviui gė
lių vainikus deda užsienio 

, valstybių delegacijos.
Prancūzijos pavyzdžiu pa

sekė Anglija, Kanada. Bel- 
I gija. Italija, JAV. Portugali- 
: ja. Lenkija ir kt. Dabar Ne- 
: žinomojo kareivio kapai yra 
daugelyje valstybių.

Praėjusių metų gruodžio 
3 d. minint hitlerinių grobi
kų sutriuškinimo prie Mask
vos 25-sias metines, prie 
Kremliaus sienos Maskvoje 
palaidoti tarybinio Nežino
mojo kareivio palaikai. Ne

sovietinės Esti jos Diena. J jąi sen*ai č’a -au pastatytas ir
buvo atgabentas pats oku- i P3™1.. , '
puotos Estijos „preziden- i Tai tiek- Bet nei to straips- 
tas“ Aleksiaus Miiri<5Pn ne’10 autorius, nei žurnalo 
ganusis šachmatų meisteris neužsiminė,
Keres ir kitos įžymybės.!kad Nepnklausomoj Lietu- 
„Prezidentas“ spaudos kon-
fcrendjojc pareiškė, kad helyje jau 1921 metais bu-

kuopos gegužės 30 d. ren
giasi paminėti velionio J. 
Stilsono mirties 5 metu su
kaktį. Dalyviai kviečiami 
susirinkti 3 vai. popiet prie 
velionio kapo Cypress kapi
nėse, o ii ten bus einama į 
Bručo salę (86-16 Jamaica 
Avė., Woodhavene).

Velionio žmona Natalija 
ir duktė Lilija Šateikienė su 
šeima gyvena Brooklyne.

Kaina buvo $6.00, dabar $2.00.

Kas kitur rašoma
OKUPACIJA SOVIETŲ

PAVILJONE

Toronte leidžiami „Tėviš
kė Žiburiai“ gegužės 11 d. 
rašo:

„Sovietų Sąjungos pavil
jone. įrengtame pasaulinėje 
parodoje, pavaizduota ir 
Baltijos kraštų okupacija, 
t. y. įjungtos sovietų oku
puotos valstybės — Estija. 
Latvija, Lietuva. Maskva 
demonstruodama tas valsty
bes kaip savo provincijas- 
respublikas. netiesiogiai pri-

mena pasauliui, ką ji padarė 
joms prieš 26 metus.

Praėjusį savaitgalį sovie
tų paviljone buvo surengta

vo pastatytas zuvusiems uz 
Lietuvos laisvę paminklas iš

daug jo tautiečių iš Estijos 
atvyksią i parodą, nes nesą ... , . ,
„jokių suvaržymų“ keliauti, nepriklausomybes kovų lau- 
Keres žaidė paviljone šach- ku. ?Ufinktų ak™enų, kad 
matų simultana su 25 varžo- P, le to paminklo kasdien bū

davo apeigos ir kad 1934 m. 
lapkričio 23 d. ten buvo pa
laidoti nežinomojo kareivio 
palaikai.

O kitiems ne. nes vieni keliauninkų ir nežiūrėdami pa- faktu5J fferai' žino1o 0 „ 
stebi daug ką, o kiti ir čia pat spoksodami nieko nemato ! ra§ė to kad tokia yra 
ar tai ką mato nesupranta. i "vyresniojo brolio“, sėdin-

Bičiulis Amsie be reikalo giriasi fotografavęs Vilnių- į či° Maskvoje, valia. Jis no- 
je aerodromą. Maskvoj Kremlių, ginklų muziejų ir kt., į ,ka(] P2?a^a^’?.įj karta 
kad tuo galėtų įrodyti, kokia ten laisve naudojasi turistai.
Bet jis visai be reikalo gaišino laiką ir gadino saro filmo
juostų nes tų nuotraukų gal net daug geresnių, Salėjo' dė| ?avo |;li?vės tu0 
nusipirkti ten bet kurioje krautuvėje. Tai ką jis fotografa- ’ pa^u dabartiniu „vyres- 
vo, nėra jokia paslaptis, o dalykai, kuriuos patys sovietai1 n,’Uoju broliu“_ rusu. A iš
reklamuoja. norėdami turistus patraukti. į ku. jis negali leisti priminti.

Komunistams labai reikia dolerių ir kitos geros va-• kaf^ nepriklausoma Lie- 
liutos, todėl jie ir turizmu susirūpino. Rūpi jiems ir kitas Įjva jau seniai turėjo savo 
dalykas: būdami melo ir apgaudinėjimo meistrai, jie tiki-
si apdumti akis ir tiems naiviems keliauninkams, kad jie 
grįžę namo vaizduotų tenykštį gyvenimą tokiomis ružavo- 
mis spalvomis, kurių ten nuošalesnėj tikrovėj višai nėra.
Ir negalima nuginčyti, kad jiems tai nepasisektų,‘kaip ir' si vandalai, tą kapą išdras 
sis pavyzdys rodo. ! kė...

į nieko teigiamo nežinotu a- 
pie Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimą, apie jos ko-

ir ji gaubė Trieile ir pagarba. 
O nepatogu tai priminti v- 
pač dėl to, kad dabartiniai 
okupantai, kaip niekšiškiau

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar ............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų. 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 

MERIKOJE, St. Michelso- 
no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, O 
kietais $5.00.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

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

Grožvylės meilė, P- Orin- 
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

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

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

Per giedrą j audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272! n-.etū 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75, minkštais — $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, minkš
tais — $1.90.

Je^gn nebus panaudotos tuoj 
pat apsaugos priemonės, ė i r. 
d i e s priepuoliai ištiks 
kas penktą vyrą ateinančių

laikotarpy. Paskai
tęs knygą

ŠIRDIES PRIEPI OMAI, 
tu sužinosi, kad šiai ligai gali 
pasipriešinti ir jos išvengti. .. 

Knygos kaina 3 dol. 75 e.
Knyga gaunama Keleivio ad. 

minint racijoje.



Nr. 21, 1967 m. gegulės 24 j VIS, SO. BOSTOh Poslapis treflap

KAS NIBKO NEVBIKLA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO SAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

S-

LIETUVIAI KITUR BROOKLYN, N. Y. 

Dariaus-Girėno minėjimas

URUGVAJUS

Sovietinių filmų savaitė

Balandžio pabaigoj Mon- 
tevideo mieste ištisą savaitę 
rodė sovietinius filmus: 
„Šarvuotis Potiomkinas“. 
„Fašistinė srovė“ ir kiti mi- 
litariniai propagandiniai 
filmai. Jy tarpe buvo ir ne
va lietuviškas „Niekas ne
norėjo mirti“.

Jau iš skelbimo buvo nu
manu, kas tame filme bu? 
rodoma. Ir neapsirikta. Ja
me murzinami Lietuvos ne 
priklausomvbės laikai ir ? 
padanges keliama dabarti 
nės okupuotos Lietuvos ge 
rovė.

Prieš okupantus rusus ko 
vojantieji lietuviai partiza 
nai vadinami banditais, c 
okupantai — išlaisvintojais 
Kad niekas nenorėjo mirti 
tai tiesa. Nenorėjo mirti ne 
tik Lietuvos partizanai, gin 
darni savo tėvynę nuo rusr 
grobikų, bet ir tie, kurie mi 
rė Červenėj. Pjaveniškėse 
ir kitur nuo rusų politruki’ 
kulkų. Nenorėjo mirti i? 
raudoniesiiems Rusijos im 
perialistams niekuo nenusi 
kaltę Lietuvos ūkininkai, jr 
žmonos, motinos ir maži vai 
kai, gyvuliniuose vagonuose 
išvežti i Sibiro tundrą, kuriu 
daugumas ten mirė ir nie 
kuomet Į savo mylimą Lie
tuvą nebegris.

WASHINGTON, D.C.

ORGANIZUOTI 

KRIMINALISTAI

, • , , - o. i Neseniai Wiseonsino uni-Musu drąsių lakūnų Ste- . n
pono Dariaus ir Stasio G,re-,, inėjusi j£v 
no žygio per Atlantą sukak-' n?usikaJ,ti £elbė

I

Edula DoueU, M BUly Hoas. 11 Jo* Hoa<, 13

LABAI ĮDOMŪS

ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
■įsigyti šias mūsų žinomų 
įžmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai. 
227 psl., kaina........... $4.00

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Končius, 404 psl., daug 
iliustracijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkau* atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ...................  $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50-

LIETUVA BUDO, Stepo-
no Kairio, 416 psl , kai
na ................................ $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na .................. .............$2.00

Rusk pasveikino J. Rajecką! t js šiemet bus minima šešta-i 
Sukako 10 metų, kai Juo-; dienį, liepos 15 d. prie jų

zas Rajeckas atstovauja ne-į paminklo Lithuanicos aiks- v- tAV O).(ran;5ninhl priklausomai Lietuvai Cha,-1 tėję O-nion Avė. h So. 2nd .Vaistų priSSv Tori 
----- - ------------------=;St, Brooklyne). Programoj, „Cosa 9 .

invokaciia. himnai, kalbos. m • , a. ....- r, • Tai lvg Sicilnoe pagarseiu- Mmejimą rengia Dariaus- . kriminalistu onraniza-
Girėno paminklo pastatymo i..
komitetas. ' e,jos Maria sesuo, kurtos y,-

si nariai prisiekia laikytis 
besąlvginės drausmės ir pa
slapties. To nesilaikantiems 
gresia mirtis.

Cosa Nostra paskutiniuo
ju metu sava leteną deda 
ant stambių pramonės įmo
nių, steneiasi i savo ranka? 
paimti gero vardo bankus, i- 
lįsti i nekilnojamojo turto 
tarpininkavimo firmas, įsi
gyjant namų, žemiu ir kito 
turto. (Pav. viena tokia Co
sa Nostra „šeima“ turi ne- 
kilnoiamoio turto. kurio 
vertė siekia 300 mil. dol.). 
Tas daroma tam, kad gagėtu 
paslėpti savo tikrąją — kri

ti I minaline veikla ir savo ra-
riams suteikti tam tikro oru
mo.

Minėtos komisijos duome
nimis. pačioj turtingiausios 
ir įtakingiausios „šeimos“ 
veikia 8 valstijose: Nevv 
Yorko. Nevv Jersey. Illinois. 
Floridos. Louisianos, Neva- 
dos. Michigano ir Rhode Is
lando.

Kitos „šeimos“ dirba Ari
zonoj. Kalifornijoj. Colora- 
do, Delavvare. Massachu
setts, Missouri. Ohio. Penn- 
sylvanijoje, Texase ir Wis- 
consine.

To? 24 ’’=eimos“ (iš iu 
vien New Yorke veikia 9) 
turi 5.000 nariu. Visi iie ita
lai, bet dažnai savo tikslam 
iie pasisamdo ir kitu tautv- 
biu žmones, nepaisydami 
nei rasė’ nei tikvbos.

Cosa Nostra sindikatas i 
savo spąstus vienus pagauna 
prievartavimu, kitus „pa
gelbėdamas“ lupikiškomis 
paskolomis ir tt. O jau paė
męs i savo kontrole tą ar ki
ta imone ar asmenį, naudo
ja kaip išmano.

Savo veiklos būdu’ Cosa 
Nnstra vis tobulina. To sin
dikato nariai savo vaikus 
leidžia i koleriias, kur iie 
studijuoia verslu mokslus, 
kad galėtu vėliau sėkmin
giau dirbti savo „šeimos“ 
labui.

Minėta specialistu komi-

Juozas Rajeckas

Ne durnystė, bet dolerio 

galybe

Berašydamas šią kores
pondenciją, gavau Keleivio 
Nr. 14, kurtame rašoma, kad 
minėtas filmas „Niekas ne
norėjo mirti“ buvo rodomas 
Paryžiuje ir kad J. Lansko- 
ronskis to filmo gamintojui 
Žalakevičiui surengė iškil
mingą priėmimą.

Aš jau prieš kelioliką me
tų Keleivy esu rašęs, kad U- 
rugvajuje labai veiklūs bu
vo rusu emigrantai, vadina
mieji baltieji rusai. Apie 
1927-28 metus jie Urugva
juje buvo veikliausi iš visu 
ateivių. Bet kai bankuose 
pasibaigė rusų imperijos 
aukso ištekliai, baigėsi ir ju 
veikimas. Daugumas jų iš
vertė savo kailį ir nuėjo pas 
bolševikus, o jų vaikų vado
vaujamas Kultūros ratelis 
virto Raudonuoju kampeliu.

Ar ne tuo pačiu keliu eina 
ir mūsų „patriotai“?

M. Krasinskas

ge d’Affaires titulu. Ta pro
ga Valstybės departamente 
sekretorius Dean Rusk raš
tu pasveikino J. Kaieckį.

Rašte pabrėžiama, kad J 
Rajeckas p.asireiškė kaip 
vertingas lietuvių tautos at
stovas, kad jo nenuilstamose 
pastangose Lietuvos nauda1- 
atsispindėjo jo tautiečių ne
priklausomybės ir laisvė? 
siekimas.

LAWRENCE, MASS.

Metinė* pamaldos ir 

gegužinė

Lietuvių Tautinė Kata
likų parapija kasmet iškil-

Kun. Jonas Gaspariūnas

! darbo išvadas. Jomis verta 
visiems susidomėti.

RUMFORD, Me.

Mirė J. Kaulaičia

Mirė Jonas Kaulaičia, 82 
m. amž., kilęs iš Raudėnų. 
Šiaulių apskr.. ne tik senas 
Keleivio skaitytojas, bet ir 
jo buvęs bendradarbis, uo
lus platintojas. Velionio pa
laikai palaidoti Šv. Jono ka
pinėse.

Jonas Kaulaičia

Jis priklausė Šv. Roko 
draugijai. SLA 299 kuopai.

Paliko liūdintys žmona 
Kastancija, 3 sūnūs ir sesuo 

Į Mexico. Me., ir dvi seserys 
Lietuvoje. Jiems reiškiame 
gilią užuojautą.

CHICAGO, ILL.

„L Lietuvos“ sukakti*

Laikraštis „Laisvoji Lie
tuva“ gegužės 27 d. Lietu
vos Vyčių salėje (2455 W. 
47tb St..) iškilmingai minės 
savo 20 m. sukaktį. Pradžia 
8 vai. vak.

SUIMTAS PAVEIKSLŲ 

KLASTOTOJAS

New Yorke suimtas Tria- 
non galerijos New Yorke ir 
to paties vardo galerijos 
Palm Beach, Fla.. savinin
kas David Stein, kuris kalti
namas pardavinėjęs padirb
tus garsiųjų dailininkų pa
veikslus. Jis tuo būdu esąs 
apgavęs 12 galerijų ir atski
rų asmenų, bet su juo neriša
mas milionierius Meadows, 
kurio kitur nupirkti garsių 
dailininkų 44 paveikslai, at
siėję jam per milioną dole
rių, pasirodė esą padirbti. Jį 
apgavo kitas gudrus suk 
čius.

mirgai švenčia kapų papuo
šimo dieną (Memorial Day).

Jos kapinės yra prie 
North Lowell, Methuen, 
Mass.

Šiemet pamaldos bus ge
gužės 30 d., antradienį. 11 
vai. ryto Tautinėse kapinė
se. kurias laikys kun. Julius 
Gaspariūnas, B.A.

Po pamaldų bus gegužinė 
puikioje vietoje gamtos at
žvilgiu. Šokiams graži ir 
erdvi salė. Bus meninė pro
grama, šokiai, kuriems va
dovaus Stasys ir Vladislovą 
Kandrūtai. Skanūs užkan
džiai. kuriuos pagamins pa
tyrusios šeimininkės Marijo-

GRAIKIJOJ NUSILEIDO 

BARZDOČIAMS

Naujoji karinė vyriausy
bė Graikijoje buvo įsakiusi 
iš užsienio atvažiuojantiems 
moderniems barzdočiams 
nusiskusti barzdas. Bet tu
ristų įstaigoms sujudus, tas 
įsakymas atšauktas. Mat. ir 
Graikija reikalinga užsienio 
turistų, kurie atveža užsie
nio valiutos, nors jie būtų ir 
su barzdomis.

Mėnulis nuo žemė* yra 
240,000 mylių atstume, o

na Golebickienė ir jog bend- į nuo žemė* iki Mano 34 miL 
radarbės. Be to, bus įvairių j mylių, 
laimėjimų vaikučiams ir su-i 
augusiems, kuriuos tvarkys' 
parapijos pirmininkas Leo-

» • *

poldas Pieslakas 
Visi yra prašomi tą dieną

škirti mūsų ruošiamoms iš
kilmėms.
Klek. J. Gaspariūnas, B.A.

Imdama* turi sakalo akis, 
o atiduodamas — šuns.

* •

Kas netiki pasiaukojimu, 
ta* pamiršo motiną.

čia matomi trys berniukai įlindo į Marphy urvą netoli 
Hannibal. Mo.. ir iki šiol dar nepavyko jų surasti. Apa
čioje — tas urvas.

KANADOS NAUJIENOS
KANADA LAUKIA

AUKŠTŲ SVEČIŲ

Tarptautinėje parodoje 
Montrealy — Expo 67 —

HAMILTON, ONT.

Lankėsi Vliko pirmininkas

Tautos Fondo pakviestas,

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip.
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ....................... $2.00

dalyvauja 62 valstybės. Jų i čia balandžio 29 d. lankėsi 
visų galvos yra pakviestos i ir Jaunimo centre padarė 
atvykti į parodą. Bene 50 Vliko veiklos apžvalgą joj 
jau davė teigiamą atsaky- naujas pirmininkas dr. Kęs-į ATSIMINIMAI IR MIN- 
mą. į tutis Valiūnas. Nors apie tailTYS. Kazio Griniaus, I to-

Piimasis parodą aplan
kė Etiopijos- imperatorius, 
po jo Mauricijos salos (ry-

buvo ir spaudoj rašyta ir per mas> JUO psl., kaina .......$2.
radiją skelbta, bet susirinko
nedaug, todėl kiek seniau

tinės Afrikos pakrašty. 500 buvęs Vliko .pirm. J. Matu 
mylių nuo Madagaskaro) į lionis. pristatydamas dr. K. 
ministras pirmininkas. Aust- Valiūną, rado reikalinga pa-
rijos prez, Jonas, Belgijos 
karaliaus atstovas princas 
Albertas.

siteisinti, kad čia susirinku
siųjų netaip gausus būrys 
dar nereiškia, kad hamilto

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas. 336 psl. kaina $5.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas.
320 psl., kaina $3.50, II to-

JAV prezidento Johfts©^ niečiai neremia Vliko ir jo į mas 282 psl.. kaina $3.50.
no tikimasi sulaukti gegu laisvinimo darbų. Jis primi
žės 24 d., nes gegužės 25 d;I nė, kad Tautos Fondui ha-! SIAUBINGOS DIENOS,
parodoje bus JAV diena. 

Britanijos karalienė Elz
bieta D i Ottavą atvvks bir
želio 29 d., o parodoje bu? 
liepos 1 d. Sovietų Sąjungos 
prezidentas Podgornyj lau
kiamas rugpiūčio 15 d. Prez. 
de Gaulle rengiasi net karo 
laivu atvykti i Montrealį. 
Kanados valdžiai ir admi-

sija sako, kad Cosa Nostra 
visoj eilėj didesnių miestu 
dirba be pavojaus, naudoda
miesi plačiai vvkdomu pa
pirkimu. Ten noliciia. o kar
tais ir miesto valdžios pa
reigūnai užmerkia akis ir 
nemato organizuotos nrorti 
tucijos. nes ji vra minėto? 
organizacijos žinioje. Tame 
komisijos pranešime nuro
domas faktas: viešu prosti
tucijos namu savininkė mo
ka savo raiono policijai kas 
savaitė $500. kad ii nesuim
tu jos namu mergaičių. Poli
cijai duoda kvšius lošimo, 
bnvlojmnp teatru. įvairiu iš
tvirkavimo landynių savi
ninkai ir tt.

Komisija nurodo, kad or. 
ganizuoti kriminalistai vi’ 
labiau plečia savo veikla ir 
kad su ja sėkmingiau kovoti 
teralfma ten. kame yra ne- 
prinklausoma. sąžiningą vie

miltoniečiai daugiau sudeda 1944-1950 atsimini-
negu torontiečiai, kurių yra 
daug daugiau.

Tautos Fondo pirm. L. L.
Skripkutė pasveikino svečią, 
padėkojo už atvykimą, o E.!^ , kaina
Valiumenei iteike gražių, 1
gėlių. | VIENIŠO ŽMOGAUS

J. Matulioniui pristačius .GYVENIMAS (apie Dėdę

mai. parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie-

Šerną), Antano Rūko, 206
psl., kaina .......................$2.

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

SIAURUOJU TAKELIU,

svečią ir palinkėjus jam 
nistracijai galvosūkio kelia sveikatos ir energijos toliau 
Kubos diktatorius. Visų pir-į ?ėkmingai vesti kovą dėl 
ma jo saugumo klausimas. Lietuvos laisvės iki perga- 
Mat. Castro priešininkai jau lės. kalbėjo Kanados Krašto 
grasino susprogdinti Kubos' Tarybos pirm. A. Rinkūnas, 
paviljoną. i kuris apžvelgė Krašto Tary-

Į komunistų rengiama bir- bos veiklą.
želio 23 d. Lietuvos dieną1 Dr. K. Valiūnas plačiai K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
gal atvažiuos ir Lietuvos papasakojo apie Vliko dar-j kaina .......................... ....$2.
„prezidentas“ M. šumaus- bus, dabartinę padėtį Lie-i ATSIMINIMAI APIE 
kas. Estijos diena jau buvo tuvoje ir ragino visus jung-J n jota i P»timwL
gegužės 6 d. j ją buvo atvy- tis į Lietuvos laisvinimo dar-jį^f^į vuzi V, retrone- 

kęs prezidentas Munsep.jbą ir vieningai jį dirbti. 'kaina $1
Bet kadangi Baltijos valsty-i Susirinkusieji kėlė daug1
bės yra okupuotos ir parodo- j klausimų, į kuriuos svečias 
je dalyvauja kaip Sovietų! mielai atsakė. Jų būtų kėlę 
Sąjungos dalvs. tai ir dėl jų, dar daugiau, bet jau 7 vai. 
galvų priėmimo Kanadosvak. salę reikėjo užleisti at- 
valdžiai galvos neskauda. eitininkų šokiams. Gaila.

Aukštųjų svečių priėmi-i kad rengėjai nepasirūpino polo Skipičio, 440 puslapių,
mai Kanados mokesčių mo- kita patalpa, kuria būtų bu-kaina .................................$5.
kėtojams atsieis daugiau nei Vę galima ilgiau pasinaudo-; _ ■ ooipiti
pusantro miliono dolerių, ti ir dar daugiau įdomių da-l__ ZY‘,* "RAEjU* 

■ „ —— ■ ... — i. —»Į lykų iš svečio išgirsti ' *u^°- 476 ns... kai-

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra-

,K.
na $6

ir Parapijos Komitetas I siūlo ir kongi esui tuo susirū-. bausti.

pinti, išleisti tobulesnius į- Dr. K. Valiūnas susirin-
statymus su organizuotu kri- kusiems padarė gerą įspūdį, i Tas knygas galite gauti 
minalizmu kovoti ir tokiems' ir jo pranešimas buvo šiltai Keleivio administracijoje 

tos administracija. Komisiia'nusikaltėliams smarkiau nu- priimtas. į (636 Broadvvay, So. Boston,
K. Lukoševičius Mass. 02127).

t t
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

TU DIRBK O VAISIAIS 

AŠ PAS*NAUDOSIU

čius skaisčiausius deiman
tus. lai priverstinė auka 
"visos didžiosios tėvynės 

Sovietiniams geologams gerovei”. Jei šių turtų ”tė- 
pagerbti skirtąją diena (bai. vynei“ ieškojimas nepasi- 
2) ir Tiesa Įdėjo Vilniuje ^ktų. privertėjams galvos 
veikiančios Geologijos vai- neskaudės, nes viskas bus 
dybos viršininko V. Miką- jau pačių Lietuvos žmonių 
lausko straipsni, kuriame, apmokėta. O jei pasiseks— 
kaip parastai, daugiausia tada nauda tėvynei”, o 
dėmesio atkreipta i palygi- Lietuvai — gal pagyrimai, 
nimus to, kaip Lietuvoj buvo gal raudona vėliava su 
prieš 30-40 metų, su tuo. kas Lenino ordinu... Apčiuopia- 
dabar yra. * mai Lietuva galėtų būti at-

Geologijos srity tokie pa- lyginta tik tuo atveju, jeigu 
lyginimai sovietiniam rėži- ateity jai pavyktų atsika- 

itin patogūs demago- binti nuo tos vadinamosiosmui
giškai pasigirti, kadangi 
daugelio tokių darbų, kaip 
žibalo ir gamtinių dujų ieš
kojimas, anuo metu Lietu
voj dar nė nesikėsinta pra
dėti.

nesavanaudiškos globos”, 
nuo priklausomybės „tėvy
ne?.

Skirtumas tarp nepriklau
somos Lietuvos pradėtųjų' 
geologinių darbų apimties! 

Lygintojai pagristai pri- jr dabartinio jų masto nea- 
mena, kad Tais laikais ge- bejotinai didelis. Tik atitin- 
ologiniais tyrinėjimais už- kamai didelis įr Lietuvos gy- 
siiminėjo tik atskiri moksli- mentojams uždėtos naštos 
ninkai savo iniciatyva, o tam svorio skirtumas. Praeities 
ski namos lėšos buvo labai jr dabarties lygintojai ven- 
skv- 'lžios. Pats giliausias gja net išsitarti apie naštos 
g ęzyv? kurt išgręžė vokie-, skjrtumą. O ją nešantieji ne- 
čtiru a Rag io alaus da-; turj galimybės nei pasitei- 
’ykloje. pasiekė tik 295 met-! rautj kodėl ir kieno labui
rus”* j ta našta taip oasunkinta.

Dabar esą kas kita. nes—
„partijos ir vyriausybės iii-- (Elta)
pėsčiu sukulta pajėgi geo
loginė tarnyba... Daugiau . .. , , .. ,
kaip 2,000 dirbančiųjų geo- Ar L,etuv* k®'®"')*?
loginėje tarnyboje, apsigink- Vilniuje leidžiamas Vals- 
lavę naujausia technika, pa- tiečių Laikraštis gegužės 1 
sklidę po respublikos rajo- d. paskutinio puslapio kam- 
nus. atlieka Įvairius geologi-, pelyje pranešė trumpą žinu- 
jos tyrinėjimus... Kiekvie-įtę, kad „TSRS Ministių Ta
nais metais išgręžiama apie ryba”. atseit, maskvinė val-

gręžinių, o gilieji gręži- džia leido respublikinėms 
niai siekia iki dviejų kilo- valdžioms savo nuožiūra pa- 
metrų“. naudoti žemės ūkio reika-

Fakta šiame palyginime.'lams mineralines trąšas, ku- 
gali būti maždaug tikri. Tik.rios bus pagamintos atitin- 
jų lyginimas lieka vistiek! karnų respublikų terttortjo-
demagogiškas. kai nutyli-’ se „viršum plano”.
mos aplinkybės, kodėl tie dar vienas dokumen.

. tas apie Lietuvoje isitaisiu- PT.es 30-40 metų L.etuvoj sovietjnžs pram'onžs ko.
geologinių tyrinėjimų buvo lonistinj būd*.
uk pati p’adzia, kadangi, .
ankstyvesniojo rusų valdy- Lietuvoj pastaraisiais me- 
mo laikais lietuviams nebu- tais yra pastatytos dvi stam- 
vo Įmanoma nei pagalvoti bios cheminių trąšų gamyk- 
apie tokius darbus savame los Jonavoje ir Kėdainiuose, 
krašte. Tad suprantama. Ir be minėto pranešimo ži- 
kad nepriklausomoj Lietu- noma. kad tos gamyklos tik 
voj tokiems tyrinėjimams yra Lietuvoj, bet jos nėra 
rengtis galėjo pradėti tik Lietuvos, nes jas savininkiš- 
paskiri tos srities žinovai, kai vaido ir jose pagamin- 
nors šiek tiek tam pasiiuo- tas trąsas Lietuvos ar ne 
šę. Bet tokių tada buvo vos Lietuvos kolchozams paduo- 
du-trys... Tokių specialistų ti savo nuožiūra skirsto 
skaičių padauginti kelerio- maskvinės valdžios Įstaigos, 
pai — ne keleto metų uždą- Naujiena tame pranešime 
vinys. ',1 tik ta. kad tų Įmonių valdy-

Dabar vien tam darbui į tojai dabar leis ir Šumausko- 
vadovauti Lietuvoj yra jau] Maniusio "vyriausybei” šio- 
kelios dešimtys išsimokšli-; je srity šiek tiek pasireikšti, 
nusių geologų, be kurtų nė-j —bent tiek, kiek (ir jeigu) 
būtų prasmės nė pradėti' tose Įmonėse bus trąšų pa
telkti tuos. kaip sako, du j gaminta daugiau, negu bu-

Windsuro kunigaikštis Eduardas su savo žmona, dėi 
kurios jis prieš 31 metus atsisakė Britanijos karaliaus 
sosto, karalium būdamas, jis negalėjo jos vesti, nes ji 
nebuvo karališkos kilmės ir. be to. persiskyrusi. Nuo 
to laiko jo ryšiai su Britanijos karaliaus rūmais buvo 
nutraukti. Dabar juodu pirmą kartą > ra pakviesti ka
ralienės dalvvauti birželio 7 d. paminklinės lentos kara- 
nienei Marv atidengimo iškilmėse.

Tokia ten sąžines laisvė
Vilniškė Komjaunimo Tie

sa (bai. 26) prasižiojo apie 
vieną iš būdingiausiųjų 
veidmainy bių. dabar Lietu-' 
voje praktikuojamų sąžinės 
bei pasaulėžiūros laisvės sri
tyje.

Jauna vaistininkė Kupiš
kyje (ten pat dirbančio sta
tybos vykdytojo žmona > ta
po pašalinta iš komjaunimo. 
—„už religines pažiūras”. 
Pašalinta tada. kai pati pa
sisakė, kad visada buvusi ir 
tebeesanti religinga, kad jos 
vyras ii- jų abiejų tėvai esą 
tokie patys ir kad komjauni
mas visą laiką būtų buvęs 
tik našta.

Komjauniman ji patekusi 
būdama dar vaikas, prikal
binta. o paskui nedrįsusi iš
stoti. r.es bijojusi, kad išsto

tūkstančius dirbančiųjų ge
ologijos tarnyboje. O tiems 
vadovams parengti, kaip pa
tys lygintojai pripažista, di
deli indėli Įnešė profesoriai 
M. Faveėkiš, J. Dalinkevi- 
čius ; eilė jų mokinių, tapu- 
s g k gijos dėstytojais. O 

re. ia, k to pastato 
pamatai padėti anais „atsili- 
kėliškais“ laikais...

vo Maskvos planuose numa
tyta.

(Elta)

Tai bent vardas!
Lietuvoje yra biblioteka 

kuri turi ilgiausią vardą pa
saulyje. Tai — „Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Res
publikos Ministrų Tarybos 
Valstybinės plano komisijos

Įsidėmėtina ypač tai, kad! Respublikinio mokslinės- 
Lietuvos' techni^s informacijos ir 

propagandos instituto Cent
rinė mokslinė-techninė bib
lioteka.“

Joje esamą 800.000 spau
dinių. Patarnavimas ten vi
sai atitinka bibliotekos pa
vadinimo ilgumą: užsakęs 
knygą, jos turi laukti 4-6

Maskvos Valdžia, 
gyventojų nesiklausdama.
Įkinkė juos ieškoti Lietuvoj 
žibalo savo jėgomis ir s&vo 
lėšomis, apdėjusi juos kele
riopai didesniais mokes
čiais. Iš dviejų kilometrų 
gelmės išsunktieji žibalo la
šai Lietuvos žmonėms jau y-
ra kaštavę brangiau už pa-i mėnesius,

Va rpų muzika

Vilniaus mokslinės res- 
tauracinės dirbtuvės inžinie
riai rengia katedros varpi
nėje varpų rinkini su elekt- 
romechanine klaviatūra. Ge
gužės 1 dienos Tiesoj prana
šavo, kas rytą aštuntą va
landą būsianti skambinama 
kokia nors melodija, o vi
durdieni — Vilniaus „šau
kiamieji signalai”. Varpų 
muzika būsianti girdima per 
radjją.

Varpų rinkinys ne pirk
tas: varpai esą surinkti „iš 
daugelio respublikos kam
pelių” (atseit, iš bažnyčių) 
ii- esą šimtamečiai. Vienas 
lietas 1733 metais.

Rengėjai jau bando 15 
varpų, ii- via dar vienas ne
pakabintas. Sako, būtų ga
lėję pasirodyti su varpų mu
zika jau šios gegužės 1 die
nos proga, bet rinkinyje dar 
yra svarbi spraga. — trūks
ta fis tonu skambančio var
po. Užsimota sul inkti varpų 
bent dviem ar trim oktavom 
(24 ar 36 varpai), ir Įrengti 
automatini skambinimo 
prietaisą.

Kokios meliodijos būsian
čios skambinamos, pasirū
pinsią kompozitoriai. Žino
ma, ir cenzoriai. Nacių oku
pacijos metais Kauno Karo

sitaikėliai ir atsitiktiniai pa-; ir nesąžiningas žmogus. Iš i 
keleiviai“... i tokio galima laukti visko” !

Tuo tarpu tie patys „mes”! Taip išlindo mefistofeliš- 
negi leido vaistininkei pa- ki ragai iš po liberalumo bei 
prastai pasitraukti. Jie pa-'pakantumo plunksnomis pa
skelbė nutarimą „už religi-, puoštos skrybėlės... 
nes pažiūras pašalinti”. Tai-i Pasisavinusi visų žmonių
gi. Įsakmiai pasmerkė ir pri-; jėgomis ir lėšomis gamina- 
taikė aukščiausią organi-, mų bej rengiamų gyvenimo 
zacinę bausmę“... Į reikmenų valdymą ir skirs-

Ir dar, išdidžiai — kaip tvmą, bolševikinė naujoji 
pasakėčios lapė ties nepa-įkĮasė „prikalbina“ jaunuo- 
siektomis vynuogėmis — j iįus> net vaikus parduoti 
numoję ranka Į pasitrauki-; jam įsitikinimus ir
mą, vis dėlto net specialų, moka už juos... mokslu, tar- 
korespondentą nusiuntė Ku- nybomis, butais... Ir mefis- 
piškin tyrinėti, kas atsitiko...

„Dėl tokio (tos moters.
E.) žingsnio niekas prieš šei- Į j0 
mą nesiruošia imtis jokių į ta 
žygių". — pasišlovino tole- 
rantingumu tie patys Įvykio 
tyrinėtojai, kurte ką tik bu
vo įsibrovę Į pasitraukusios- . . . ......
pašalintosios buvusios kom- pai davimo pasizadėji-

jimas nesukliudytų studijuo
ti medicinos institute, vė
liau — kad nepakenktų tar
nyboje... Pagaliau išdrįso, 
išsvyravusi ištisą dešimti
metu.£

Pamoksle "moralės temo
mis” Komjaunimo Tiesa 
šventuoliškai piktinasi tokiu 
„sandėriu su sąžine“. Bet. 
pamokslavime Įsibėgėjusi, 
ne tiek Įrodė komjauniman 
„prikalbintu” vaikų-jaunuo- 
lių veidmainiškumą, kiek at
skleidė savąją, — nuogą, a- 
kiplėšiškai begėdišką veid
mainystę.

Girdi. — „mes nesmer
kiame žmogaus už jo religi
nius Įsitikinimus, už jo pa
saulėžiūrą". Ir:— „Komjau
nuoliai nieko nenustoja, kai 
iš jų tarpo pasitraukia pri-

Muziejau- varpų muzika ir
gi buvo cenzūruojama. Tik 
vokiečių cenzoriai nebuvc 
lietuviško dainų turinio ži
novai... Tad visą laiką, die
na iš dien s. varpai skambi
no ties pačiu eeneralkomi- 
sariatu: "O ko jūs liūdit, 
jaunieji budeliai... Tai te 
mes liūdim, kad mūsų žeme 
nuniokota, kojom sumin
džiota“...

(Elta)

Kodėl nesėja rugių?

Kadangi bolševikiniuose 
planuose i; statistikoj der
liai vertinami tik grūdų (vis
tiek kokiui centnerių skai 
čiais. tai daugelis kolchozų 
Lietuvoj, stengdamies leng
viau pasiekti planuose Įra
šytus skaičius, ima sėti ma 
žiau rugių, daugiau miežių, 
kadangi miežiai yra grūdin- 
gesni už rugius ir greičiau 
padeda iškepti Į pirmutines 
vietas statistikoj, laimėti 
pagyrimus ar premijas. Val
stiečių Laikraštis (kovo 22) 
ispėdinėjo. kad tai nėra ge
riausias ūkininkavimo bū
das, bet kartu ir pateikė dar 
vieną pavyzdi, kaip bolševi
kinė sistemą visus stumia 
rūpintis visų pirma kiekybe 
kokybės sąskaiton. 
į - (Elta)

jaunuolės butą. apuostinėjo,

tofeliškai reikalauja, kad 
komjaunimo ar komparti- 

bilieto pavidalu sudary- 
’sielos užrašymo” sutar

tis galiotų iki gyvos galvos.
Jei ilgainiui kas išdrįsta 

toki sąžinės ir minties lais-

mą atšaukti, naujoviškasis
ką toji šeima turi (rado du Į mefistofelis paveda pašiau-
kambarius, televizijos ir ra 
dijo imtuvus) ir pareikala
vo jos „išpažinties iš viso 
gyvenimo“. Pačių pasirink
tas ir pačių atpasakotas pa

glemš savo tarnams užsidėti 
atlaidaus liberalumo kaukes 
ir rodytis, esą, jie nieko „ne
smerkia“ ir prieš nieką „ne
siima žygių“, o tuo pačiu

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, sesen s, giminės ir 
draugai. Knvgos kaina —
<5 centai

NAUJOS AKĖČIOS

Išėjo naujas humoro, sa
tyros, sarkazmo ir ironijos 
žurnalo Akėčių numeris. 
Kaina 50 centų. Gaunamas 
ir Keleivy.

Jaiškiniir.ų ištraukas pa.! ™*u.js po tų papių kaukių 
skelbė laikraštyje, - su iš.i smogia apkaltinimu: tai
vada. kad ta še'ima "iš kom- nesąžiningas žmogus, is to- 
jaunimo. iš Tarybų valdžios, kl° 8alima ''lsko lauk«"- 
gavo viską“, kad „jiems pa- Tada iš to „tokio“ jau 
skyrė butą. sudarė geras? nebetenka ko nors laukti, 
darbo sąlygas“, kad „biu- Nes tada tik tam apkaltinta- 
džetas leido Įsigyti viską, ką jam belieka „laukti visko" 
tik jie Įsigeisdavo“ (!). ir iš visų pusių: išbūtų valdy- 
taip atsitikę tada. kai toji bos, iš viišininko tarnyboje, 
buvusi komjaunuolė „gyve- net iš bendradarbių bei kai
no dvilypį gyvenimą“, kai mynų. susigūžiančių komu-

«cooooQocososo30ooeseoeeo

Knygos
jaunimui

„nuslėpusi savo Įsitikinimus, 
gavo komjaunimo bilietą“. 
Taigi, ji esanti „savanaudis

rištinės „tolerancijo 
vaizdoje.

(Elta)

aki-

Paskutinis posėdis
J. AUDĖNAS

(Tęsinys)

SNAIGIŲ KARALAITĖ, 
graži pasaka. V. Stanči- 
kaitės liustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina ....................... $1.

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su Įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stancikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny-

Iš viso to prašosi viena vi-į £os kaina.............. .$3.00.
sai logiška ir aiški išvada: . BALTOSIOS PELYTĖS

Tame istoriniame birželio KELIONĖ i MĖNULĮ,
parašė Danutė Bindokie- 

nė. 58 psl., kaina .... $1.50

Šiame didžiausios reikš-! nuomonės, kaip pats prezi- 
mės turinčiame istoriniame dentas.
Lietuvos vyriausybės posė
dyje buvo svarstomas ir 
sprendžiamas labai didelis 
ir sunkus klausimas. Jo,
kaip ir kiekvieno sudėtingoj 14-15 nakties vyriausybės 
klausimo, svarstymas užtru-> posėdyje, nežiūrint anksty- 
ko gana ilgai. J posėdžio pa-; ve,oių p..i»k,mų di.ku.i- ŽAIŽARAS „ cibo ka 
Įtaigą visai išryškėjo, kad jų eigoje, visi posėdžio da- 1

lyviai paliko tos nuomonės, 
kad pasipriešinti sovietų ka
riuomenei ginklu neįmano
ma — reikia pasiųsti protes-

visai
sovietų grėsmei ginklu pasi 
priešinti nebegalima ir rei
kia ieškoti kitos išeities.
Diskusijose dėl ultimatumo 
ir dėl kitokios išeities buvo tą. 
pareikšta Įvairių nuomonių.: Kadangi Urbšys su Nat- 
Jų buvo ir už ultimatumo; kevičium iš Maskvos bent 
priėmimą ir prieš. Kiekvie- du kartu telefonu ragino 
na nuomonė pagrista ir ap- skubėti priimti ultimatumą, 
galvotai tarta. Nebuvo ypa-j o fin. min. Galvanauskas, 
tingų pasikarščiavimų, ne-! tame posėdyje nedalyvavęs 
buvo nė pakelto tono. Nė ir savo nuomonės pareikšti 
vienas dalyvis nebuvo gal- negalėjęs, paskui buvo net 
vos praradęs. i Paleckio „vyriausybę“ iė-

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 nsl.. kaina $1.80. 
jJNTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl.
kaina ...........................$1.

Ta pati anglų kalba, ..$.1.

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bndokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

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

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

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

JUK NETURITE? Už .. veikalą autorė 1961

netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur

so pirmąją premiją, pagal 
, • , i 'ji Chicagoje yra susuktas

Nebūtų pavedęs jam suda- adrnjnistraciioje ją galite filmas, kurio paveikslais pa- 
ryti tokią vynausybę. Runos . ž $2 ,uošta ir ši knvgą.
pirmininkas tokiu svarbiu s
klausimu yra priešingos ooooooooooooooooooaoMOBM

jęs, tai reikia prileisti, kad 
jis, kaip ir Urbšys, su tuo 
vyriausybės nusistatymu ii 
nutarimu sutiko.

Tiesa. Smetona kartą pa- 
dramatizavo: atsistojo ir iš
ėjo iš posėdžio. Bet atvėsęs 
sugrįžo ir tolįau pirmininka
vo, kaip niekur nieko.

Atvykus gen. Raštikiui i 
posėdi. Smetona ir Merkys Šiuo baigiame ištrauką iš 
išryškino posėdžio dalyviu J- Audėno knygos „Paskuti- 
nuomones. Man atrodo, kad nis posėdis“. Joje rašoma 
mus visus gen. Raštikis savo daug Įdomių dalykų, kurie 
žodžiu buvo galutinai pavei- buvo prieš tą posėdi ir po jo. 
kęs. Kas nori tai sužinoti, teisi-

Jei kas iš tame posėdyje knygų “ž «4. Ją pa
sėdėjusių dalyvių, o dar y- 1,P’a «?"!lr Kelelvl° admi- 
paė prezidentas, po viso to nistracijoje.
būtų ir toliau pasilikęs kito-!_ 
kios nuomonės, kad reikia.---------------------------------7 I
ginklu priešintis, tai jis bū
tų ne tik pasisakęs prieš 
gen. Raštikio kandidatūrą Į 
min. pirmininkus, bet, turė
damas savo rankose konsti-J Petronėlės Orintaitės ei 
tucinę galią, nebūtų skyręs liuotos apysakos „Teofilė 
Raštikio toms pareigoms. nuo Kražantės“. Keleivio

9
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tėra

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Apie kelionę į Lietuvą
šiuos v. Amsie ispū- ninku yra 86 mylios. Važiuo- 

džius iš kelionės į Lietu* jant sustojom Merkinėj. Va- 
vą ir Sovietų Sąjungą lėnoj, aplankėm Leipalingį 
bei jų papildymus deda- ir pasiekėm Liškiavos baž
me kaip pavyzdį galvoji- nytkaimį, kur aš, mažas bu
mo neįžvalgaus eilinio a- damas, lankiau mokyklą, i 
merikiečio ar net žurna- Čia gyvena mano pusbrolis,! 
listo, kursai Sovietijoje ir vieną naktį nakvojom pas i 
greitai ir lengvai patiki jį. Druskininkuose išbuvoml 
išoriniam vaizdui ir pro- net keturias dienas. Po to 
pagandistą žodžiam ir iš sugrįžom į Vilnių, 
to paskubom pasidaro Važiuojant su grupe, ne- 
visą eilę klaidingų api-i galima tiek laisvės turėti, 
bendrinančių išvadų. su-‘ nes reikia laikytis savo gru

pės. Antraii), keleiviai pa
kriktų ir jau siunku būtų! 
vieniems su kitais 
dyti.

Vilniuje Birutė Skirkevi
čiūtė. universiteto studentė, 
parodė mums universitetą ii,: 
kitas mokyklas bei miesto į- 

’ staigas. Centralinis miesto 
I knygynas, kurį jie vadina i

Ilgametis Keleivio skaity-1 biblioteka, turi labai daugi 
tojas ir Bostono apylinkėje■ skyl ių: atrodo, kad kone j 

1! gerai žinomas biznierius Vi-i kiekvienoj gatvėj yra vienas i 
limas Amsie (Amšiejus),! knygyno skyrius, ir kiekvie-: 
kuris dabar gyvena Atlan-inas pilnas skaitytojų. Tai 
toj. neseniai buvo nuvykęs parodo, kad Lietuvos žmo-i

darančių jam klaidingą 
iliuziją, kad pagaliau tik 
jis "atradęs tikrą tiesą“ 
apie Sovietų Sąjungą.

šiame straipsny iškel-! 
tais klausimais plačiau 
pasisakome ,2-rame šio 
laikraščio puslapyje.

Kel. red.

susigau-

su žmona Lietuvon ir dabai 
parašė Keleiviui savo įspū
džius. drauge duodamas ir

nės labai vertina švietimą.
Vilniaus miestas yra labai 

švarus ir gražus, kaip ir kiti
i patarimų tiems, kurie ruo-s didesnieji Europos miestai, 
'šiasi važiuoti Lietuvos pa-j Didesnės gatvės apsodintos 
i matyti. Jo laiškas, kurį jis i medeliais ir gėlėmis, žmo-
; prisiuntė mano adresu, yra 
ilgokas, todėl atpasakosiu

Saudi Arabijos karalius Faisal, atvykęs į Londoną, va
žiuoja su karaliene Elzbieta 11. Jis prašys Britanijos 
pagalbos, kad galėtų atsispirti Egipto diktatoriaus Nas- 
serio gresiančiam pavojui.

ponijos oro linijomis ir su 
Alitalia, kad iš Nevv Yorko, . 
iŠ Tokijo ir iš Romos lėktų- ; 
vai skristų tiesiai į Maskvą.

Inturisto viršininkas Cho- 
dorkov sakęs ”W.S.J.“ ko
respondentui, kad būsią iš
leista milionas dolerių užsie
nio propagandai turistams 

i patraukti. Inturistas jau į- 
! steigė patrauklų žurnalą 
Į ’Travel in the Soviet Union*
; tokiai propagandai skleisti. 
Patrauklūs atvirukai ir bro- 

; šiūros ritasi iš spausdinamų 
i presų milionais, ir Inturistas 
platina tą medžiagą užsie
ny. Inturisto biurai veikia 
Nevv Yorke, Londone, Pary
žiuje, Vienoje, Stokholme. 
Vakarų Berlyne ir Japoni
jos sostinėje. Sovietijoje bu
vo įsteigta 12 specialių mo
kyklų, kur pąrvžiaus eksper
tai lavina viešbučių ii- resto
ranų vedėjus, svečių priė
mėjus. virėjus, stalan pada
vėjus ir kitokius turistams 
patarnautojus.

Šįmet sovietuose esą ”ati- 
daryta“ 100 miestų užsienio 
turistams, 30 daugiau, negu 
pernai buvo. Automobilis
tams jau paruošta 40 mote
lių ir kitokių sustojimo vie
tų. tik kol kas dar trūkstą 
ištreniruotų patarnautojų. 
Šitai ruošai esą paskirta 
300,000,000 rublių, neskai
tant miliono dolerių užsie
nio propagandai.

Šitaip turistus viliodami 
ir taip jų laukdami, aišku, 
rusai negali būti jiems 
šiurkštūs ir ieškoti nereika
lingų priekabių, nes tai pa
žeistų visą turizmo pramo
nę. Vis dėlto koresponden
tas įspėja turistus, kad būtų 
atsargūs, nieko nusivežto 
nepardavinėtų ir nekeistų 
dolerių į rublius. Nusivežtą 
daiktą galima kam dovano
ti, bet nevalia parduoti ir 
biznį daryti. Biznis, kaip 
kapitalistinė priemonė ki
tiems išnaudoti, sovietuose 
griežtai uždraustas.

S. Michelsonas

Houston, Tex., policija varo į savo sunkvežimį riaušes 
sukėlusius universiteto studentus. Vienas studentas ir 
trys policininkai nušauti.

gus jautiesi lyg po kokį pai
ką vaikščiodamas.

Mums ten būnant. Vii-! 
niaus viešbuty į turistus kal
bėjo Justas Paleckis. Pabai
gęs kalbą, jis atsakinėjo i 
turistų paklausimus, todėl ir 
man buvo proga kai ko pa-

gau-' jį kiek sutrumpindama 
žmo-! Daug kas ruošiasi aplan-

— Nu. iš Amerikos 
davau gromatų, kad
nės čia gyvena ant antro ir j kyti Lietuvą — jis sako — ir 
trečio aukšto, kasdien geria' klausinėja manęs, kokiu bū

du geriausia tėvynėn nuvyk
ti. Pirmiausia reikia žinoti,

— Alou, Maik!
— Sveikas gyvas, tėve 

Kaip jautiesi?
— Nešlektai, tik šalta, j kavą. mėsą valgo su baltais 

Jau praėjo pusė mojaus, o pyragais ir dar sviesto užsi- 
sodai vis dar nenori žydėti., tepa. kad vanduo ateina į

kičina, kad nakti šviečia— Permaza saules, teve.
— Jes. iš ryto tik pasiro

do, pasako gut mornink, i» 
vėl gudbai ir lenda už de
besio. Žinai, gaspadinė nu
pirko man meškerę ir varo 
žuvauti; sako. štoruose žu
vis pasiutusiai brangi, o ma
rios siūlo žuvų už dyką. tik 
įmesk meškerę, ir gausi. Nu. 
tai prisikasiau sliekų ir mis- 
linu eiti rytoj ant tilto, tik 
bijau, kad lietus nesulytų 
man uniformos. Gal tu ži-

lektrika, kad vakarais visi 
geria alų ir groja gramofo
nai. ir tokių gromatų rašy
tojai bažydavosi. kad visa 
tai šventa teisybė, kad nie

nai, koks lytoj bus orą:

— Oro biuras, tėve. kas
dien skelbia oro žinias tele
vizijoje. šį vakarą pasiklau
syk ir žinosi.

—E, Maiki, ką tas ore 
biuras gali žinot. Ot, kat. 
būtų geras gaidys, tai kita 
rokunda.

— O ką gaidys gali žino
ti!

— Jes, Maiki, gaidys ži
no. Jis atstoja ne tik oro biu 
ra. ale ir dziegorių pava 
duoja. Mano laikais Lietu
voje niekas dziegorių netu
rėjo, ale ir nereikėjo, ba gai
dys apznaimydavo, kada 
reikia keltis karvių šerti ar
ba važiuoti girion malku 
parsivežti. Kai užtraukdavo 
ka-ka-rė-kū. tai visi risdavo
si nuo šilto pečiau

— O ką reiškia ristis nuo 
pečiaus?

— Nu. ant pečiaus žmo
nės miegodavo, ba kai šei
myna didelė, tai lovų visiem 
neužtekdavo. Matai. Lietu
vos pečiai ne tokie, kaip A- 
mei ikoj: tenai jie būdavo iš 
molio suplūkti ir dideli, du

klausti. Aš norėjau žinoti.! kyti, ką aš apie jį manau, labai madoj: pigiau daiktus 
kodėl Lietuvos sportininkai Kaip seniau kunigai gąsdin- pirkti, brangiau parduoti ir 

klasė, pirmoji klasė ir turis- siunčiami treniruotis Sovie- davo žmones velnio ragais pelnytis be darbo. Toks biz- 
tinė klasė. tijoj, o ne Lietuvoj? Jis at-i ir pragaro ugnimi, taip da- nis sovietuose , vadinamas

Delux klase važiuojamai sakė, kad Lietuvoj dar nė- bar kun. Jankus gąsdina lie- ”juodąja rinka“. Jeigu turis-

kad kelionė Lietuvon yra su
tvarkyta į 3 klases: delux

pavieniui, ne grupėmis. Kai
nuoja kiekviena diena po 

kas neperdėta, greičiau dan $35 asmeniui, o porai—$50. 
nedadėta. ba visas mandry- į Kelionės gale aerodrome jus 
bes sunku aprašyti. Nu, ta: į pasitinka limuzinas su šofe- 
tokių gromatų prisiskaitę, | riu ir nuveža Į paskirtą jums 
Lietuvos žmonės pulkais
traukė Amgrikon. Taigi ii 
mane paėmė noras pamatyti 
tą slauną Ameriką. Todė 
daviau žvdui 15 rubliu ir sa-f i
kau. parodyk man kelią į A- 
metiką. Ale apgavo rupūžė 
Tik palydėjo per gronyču 
ir pabėgo. Turėjau daug 
klapato, kol suradau šipą 
Ameriką, ale dabar jau vis
ko neatsimenu. Galiu tik pa 
sakyti, kad ne iš bėdos pali 
kau Lietuvą. Lietuvos pečiu.- 
man buvo daug geresnis, ne 
gu Amerikos geležinė lov£ 
su blakėm. Ai bečiu.

— Gal manai grįžti?

— Kur jau čia grįši, Mai 
ki, kad Lietuva dabar mar 
būtų jau nepažįstama. Ga 
jau nėra nė to pečiaus, an; 
kurio gulėdavau. Tai ką aš 
tenai rasčiau? Kiti žmonės 
ir kitas parėtkas. gal tik o- 
ras tas pats. Lietuvos ore 
tai jau tikrai pasiilgau. Šiuc 
laiku tenai jau sodai žydi 
bezdai kvepia, lakštingalos 
čiauška, garniai lizduose ka
lena. vieversiai čirena, ge 
gutė kukuoja — oi, kaip bū
tų miela pamatyti Lietuvos 
pavasarį! Amerikoje viskas 
kitaip. Čia ir oras kitoks 
Va. Bostone lyja, šalta ii

ra tinkamų įrengimų tam tuvius sovietų šnipais. Jis tas parduos savo kostiumą, 
reikalui. Ir man rodos, kad tvirtina, kad kur tik turistas jis pateks bėdon. Nelabai se
tai tiesa, nes aš turiu pada- eina,, ten jį seka šnipas. Ii ^įiai du Amerikos kareiviai, 
ręs keletą Maskvos sporto kiekvienas jo žodis užraši- paleisti Vakarų Vokietijoje 
paviljono nuotraukų, tai te- nėjamas bei rekorduojamas. atostogų, nuvyko į Lenin-

__________ ir_____ nykščiais Įrengimais reikia Mikrofonai esą įtaisyti prie gradą ii pai davė savo dole-
viešbutį, kur gaunat kamba- stebėtis. Paviljonas yra prie stalo ir po stalu, lovoje ir po rius, nes juodoj rinkoj už A- 
rį su dviem lovom ir priva- didžiojo Maskvos universi- lova. Aš noriu paklausti, merikos dolerį moka 3 so
tine maudyne. Be to. vadas teto, ir jo tvenkinys plaukio- kuo pasiremdamas kun. Jan- vietiškus rublius, kuomet o- 
su šoferiu kasdien pavežio- jimui turi 12 akrų vandens kus tokius dalykus tvirtina?, f icialus kursas yra $1.12 už 

—kaip ežerąja jus 3 valandas, aprodyda
mas įdomesnes vietas, kol 
būsite tame mieste. Nuveža 
Į tas vietas, kurias būsite pa
sirinkę, kaip knygynai, mo
kyklos, teatrai, bažnyčios, 
muziejai ir kt. Aš su žmona 
praleidome daug laiko ap
žiūrinėdami Vilniuje šv. 
Petro ir Povilo, šv. Onos ir 
Katedros bažnyčias, kurios 
dabar yra paverstos muzie
jais. Jų istorija plati ir įdo
mi. Taip pat Įdomu buvo pa
matyti Vilniaus Gedimino 
aikštę, bokštą ir pilį.

Dabar nors trumpai apie 
pirmąją ir turistinę klases. 
Šių klasių keleiviai važiuoja 
grupėmis po 25 ir 30 žmo
nių. Pirmoj klasėj kasdien 
kainuoja $32. o turistinėj 
klasėj — $24 porai. Pora 
gauna $10 ir $8 vertės talo
nais vadinamųjų kortelių, 
kuriomis mokama už maistą 
viešbuty ar restorane.

Bet Amerikos lietuviams 
daugiau rūpi klausimas, 
kaip dabar Lietuvoje žmo
nės gyvena. Rūpėjo tas ir 
man pačiam. Todėl kalbė
jausi su daugeliu žmo
nių ir teiravausi apie jų gy

Kur jo įrodymai, kad taip rublį. Tai yra labai pelnin- 
yra, kaip jis rašo? , gas verslas. Priedui tiedu a-

Jokių įrodymų jis negali merikiečiai dar pavogė iš 
turėti, nes tokių dalykų vi- viešbučio dekoratyvinį meš- 
sai nėra. kiuką. Todėl jiedu buvo a-

Aš važinėjau po Lietuvą ratuoti ir nubausti kalėji 
ir viską fotografavau: turiu ’ mu" Aišku, jie nusikalto, 
parsivežęs daugybę nuo Pradžioje spekuliantai tenai

venimą. Atsakymų buvo vi- traukų ir turiu 600 pėdų fo- Į bu5;0 sa.U(Įomi, bet juodoji 
šokių. Išvada iš jų gali būti tografinių filmų judomięms ™nka vlstlek ne^ylco. vel' 
tokia: gvvenimo lygis dau- paveikslams. Ir niekas man kla sIap.a- be lskab>c . 
giausia priklauso nuo paties netrukdė, niekas nepaklau- ..Zmon.lų uzdarbiai. bovie- 
žmogaus. Kas turi daugiau sė. kam aš visa tai dariau. 'laug mvaZeS,!?v
iniciatyvos ir nori mokytis, Turiu net tokių vietų nuo- Amerikoje, sako Vy.b.J. 
tas gyvena geriau. O moks- traukų, kaip Vilniaus aerod- k°t espondentas, bet ii kal
ias dabar prieinamas visiem, romas. Maskvos Raudonoji
Visos mokyklos, nuo ž?- Ankštė, Kremlius, ginklu 
miausios iki aukščiausios, muziejus 
piliečiams yra nemokamos žinkelio 
—veltui. Pavyzdžiui, mano Daug nuotraukų turiu pada- 
pusbrolis turi trejetą sūnų. ręs ir Leningrade: Ermitažo, .
ir visi baigė aukštuosius uni- muziejus, buvusių carų Žie- ve*anco I k()S Angeles kai- 
versiteto mokslus be jokių mos Rūmai, Laivyno admi- 41 “
išlaidu iš tėvo pusės. Vienas ralitetas ir daug kitų. I nie- 
sūnus yra chemijos inžirie- kas manęs nepaklausė, kas 
rius ir gražiai gyvena Dius- a§ esu ir kokiu tikslu tas vie- 
kininkuose naujame name. tas fotografavau.

Taigi, broli Jankau, man 
gaila, kad aš negaliu su 
tamstos pasaka sutikti.

W. A. Amsie

nos mažesnes. Pavyzdžiui, 
kelionė lėktuvu iš Maskvos 

ir požemio”gėleli Į.Taškentą, apie 2.000 my- 
(metro) stotis. ''«• ■’:,m kainavus $o4. kai 

tuo tarpu Amerikoje pana
šaus atstumo kelionė iš Cle-

žvarbus
Bostono

vejas, o 
sniegas

Šių grupių keleivius va- Į Aš jo klausiau, kiek jis mo 
das pasitinka aerodrome su i ka nuomos per mėnesį už 4 
autobusu ir nuveža į paskir-Į kambarius. Atsakė, kad žie- 
tą viešbutį, kuris jau ne toks! mos metu. kai duodamas ap- 
geras. kaip delux viešbutis., šildymas, jis moka 15 rub- 
Privatinių maudyklių čia nė- lių per mėnesi, o per vasara 
ra, ir kartais keli žmonės —8 rublius. Nors uždarbiai

nuoja $130. Pigesnis u 
maistas. Rusai stengiasi vi
sokiais būdais vilioti turis
tus. ypač amerikiečius, nes 
nori dolerių. Šįmet sovietuo
se yra jubiliejiniai metai, 
nes sukanka 50 metų nuo 
carizmo sunaikinimo. Intu
risto biuras tikisi 750,000 i na 10 centų, 
turistų. Ir korespondentas'

11 knygų už $2
Demokratinio socializmo

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

Lietuvos socialdemokratų 
partijos programinės gairės,
32 psl.. kaina 20 centų.

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

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

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

Kas yra socializacija (K.
Kauskio), 51 psl., kaina 25 
centai.

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

Socializmas ir religija (E.
Vanderveldes), 24 psl., kai-

sako, kad turistų laukiama 
N. B. —įdomu, kad apie ne tik Maskvoj ir Leningra-

toliau už talpinami i vieną kambarį, mažesni negu Amerikoje, kelionę po Sovietų imperiją de. bet netgi Taškente ir Sa-
tuo tarpi

trys bernai galėdavo ant to-j Floridoj karšta ir sausa, iš 
kio pečiaus yulėti. Ir pečius’ džiūvo daržai, suvyto oran- 
būdavo šiltas, tai geriau ne-į čiai ir išdegė žolė. Verčiau 
gu lova. Jes, Maiki, guolis ir nekalbėti apie tai. Ver- 
ant pečiaus būdavo labai čiau eisiu meškerę prigata-
nais.

— Tai ko tėvas važiavai 
Amerikon, jeigu Lietuvoje 
ant pečiaus buvo taip malo
nu?

vyt-
— Bet atsargiai, tėve, kad

ryklys nenutrauktų nuo til- ir išvažiavom

Mudu su žmona, kaip de- bet ir pragyvenimas daug panašiai kalba ir ”Wall mai kandę: tenai jau esą re- 
luxiniai keleiviai, padavėm pigesnis. ' Street Journal“ korespon- montuojami ir dekoruojami
Inturisto centiui prašymą, Druskininkuose yra 12 dentas George Melloan. Jis seni viešbučiai ir statomi 
kad leistų aplankyti gimines, puikiai įrengtų sanatorijų rašo iš Taškento. Turistų nauji.Pakelėsedygstąame- 
Ir sekantį rytą mums prane- piliečių poilsiui, ir viskas niekas nesekioia ir nevaržo, rikietiško stiliaus moteliai 
šė, kad galim tuoj važiuoti: jiems veltui. Tačiau nepilie- jeigu nenusidėsi nustatytai turistams, kurie važiuos au- 
Druskininkų viešbuty mums čiai moka 4 rublius už dieną tvarkai, jis sako, nes yra da- lomobiliais. Rūpinamasi ir 
esąs jau ir kambarys rezer- su viskuo. lykų, kurie sovietuose drau- oro transportu. Oro linijų a-
vuotas. Taigi paėmėm taksi Aš skaičiau "Tėvynėje“ ii džiami. Smarkiausia drau- gentūra Aeroflot jau pada-

”Keleivv“ kun. Jankaus džiama spekuliacija, kas riusi sutarti su Pan Ameri-
__ Nuo Vilniaus iki Druski- straipsni, taigi noriu paša- kapitalistinėj AmeriKoj yra can World Airvays, su Ja-

Ant rytojaus po socialės 
revoliucijos, (K. Kautskio), 
111 psl.. kaina 35 centai.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

i <
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MOTERŲ SKYRIUS
r************************************************

K. BALTRUKONIS
•><*

Degliukas
>p>:

(Tęsinys)

Buvo šalta žiema. Tvoros, šalčio kutenamos, tai vie
nus. tai kitur pokštelėdavo lyg iš kokie didelio šautuvo. 
Žinojau, kad tvoros pyška, man mama paaiškino, tik nie
kada nesakė kodėl. Langai vuvo visiškai užšalę. Tėtė sa
kydavo, kad galima būt rogėmis važiuoti. Bet užšalimas 
nebuvo paprastas: langai buvo išmarginti Įvairiomis gėlė
mis. Žiūrėdavau aš i jas iv neatsistebėdavau. Papratęs bu
vau matyti gėles puode arba lauke patvoryje, o čia jos ant 
lango lede augo. Kraipydavau savo mažą galvutę, čiupi- 
nėdavau jas, nagu braižydavau, peiliu paskusdavau, o jos

Orų permainos ir sveikata

POETĄ STASĮ SANTVARĄ PER 65-TŲJŲ METINIŲ 

SLENKSTĮ PALYDINT

Gyvenimas, anot poeto Aisčio, — tiktai graži kelionė.

Naujausios
KNYGOSmainas ligoniams pasisau

goti. padidinti atitinkamų
... , . .raistų dožas ir pradėti juos] CHICAGOS ISTORIJA,

vetkia ne tik ligotą, bet ir naudoti jei buvo padaryta, A,eksas Anmbrozė
sveiką žmogų. Prieš oro per- pertrauka. '1
mainą ar jai vykstant, žmo

Oro temperatūra, drėgmė, 
slėgimas bei kiti meteorolo
giniai veiksniai smarkiai

nės pasidaro irzlesni, sun
kiai valdosi. Žymiai pagau
sėja ir eismo nelaimių. Pa
vyzdžiui. sumažėjus slėgi- 

! mui. nelaimingų atsitikimų 
keliuose Įvyksta 70*"< dau 
giau, negu paprastai jų dr4 jam
na. Kai kuriuose kraštuose.: 
pav.. Lenkijoje. Krokuvos 
vaivadijoje, apie oro per-

664 psl., daug iliustracijų, į- 
Paprastai mūsų klimato1 rišta, kaina $10. 

zonoje daugiausia širdinin-j BALADĖS, šitoj labai
kų miršta žiemą, mažiausia 
vasarą, tuo tarpu drėgnuose 
atogrąžų kraštuose būna at
virkščiai. Artritis sustiprėja

Į*_“Į rudeni ir žiemos pradžioje, noms. Kaina...............$6.00
U' oro drėgmė jam reikšmės DELFINO ŽENKLE, pre-

neturi. O vaikų poliomieli- mijuotas romanas, parašė
tis — šiltu ir drėgnu oru. Jurgi* Gliaudą, 234 pusla-

x - - - Kai kuriose Afrikos sritvse niai kaina S2.50mainas vairuotojai ir eismą ...................i . . .. J . _ . 7 paplitusi paveldima maza-tvarkantieji pareigūnai Į-

gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova-

EILĖRAŠČIAI, Henriko
. kraujystė, vadinamoji piau-. Radaucko poezijos rinktinė,spėjami iš anksto per spau 

dą ir net radiją.
Tad nenuostabu, kad įyai-; j-urj sumažina deguonies 

. riomis ligomis sergantieji, jęjękj ore. j0 slėgimą. Ligo- 
žmenės reaguoja Į oro per- nju audiniai gauna mažiau 
mainas. Y pač jautrūs ser
gantieji lėtiniu reumatu, Į

ir vėl atsirasdavo. Nesėjamos, nelaisiomos. neprižiūrimos!: Deja, jinai tik ne kiekvieno mūsų būna lygiai prasmingai 
Kiek atšilus, jos ištirpdavo. Mama man niekad nepaaiški- į nukeliauta. Visi pasaulin tuščiomis rankomis ateiname ir 
no šios paslapties. vėl tuščias rankas suglaudę iš jo apverkti išeiname. Bet

tautos atminime išlieka ilgam ar amžinai gyvi tik tie, 
Tėtė su mama užkaitė dideli puodą su vandeniu. Ant; kurie pilnomis širdimis per tą gyvenimą praeina, kurie vie- 

kitos skylės net katilą uždėjo. Tėtė Įvilko Į trobą dideli • no j ar kitoj veiklos dirvoj palieka mums giliai įmintas 
lovį. Kai jis kiek atšilo, pripylė vandens ir lūpestingai j pėdas ir pakely sukrautas savo dvasios vertybes, 
plovė. Netrukus atėjo kaimynas Petras ir minėtoji mano ka|bidani me, anaiptol a ank,to b
teta. Tėtė klausinėjo juos ar nežiną, kur galima gaut. ma-; Santvara ii šio paaaulio iilydėti. ne, jU, ..ky-
zų paršiukų. Šis meitėlis buvęs geras ir greita, nus.pene-j jaunMnU u- saye Me, .. -iuo

per jo 65-tųjų me- 
ir regraudendami, o

‘ v nei greičiau kick paramiiiuanm
kius reikalus. Tuo tarpu tėtė. atsikėlęs nuo užstalės, atsi-,
darė stalčių ir pasiėmė dideli peili. Su juo paprastai riek- . . , .
davo duonos kepalus. Atsimenu, kad jis buvo labai aštrus <hen°1* dala 15 t-kruju nėra gąsdinanti, nesg, kūrėjas pen-

ir smailas. Susneskojęs budę. brūžino peili iš visų pusių. . . ........ , . . . . , .
tr - - , ta- . paskutinę kibirkštį ir dvasią ima miegas v Mūriams dai-Ypac rūpestingai salando jo galą. As. ant siltos krosnies . a Y ..... ’ . -j e. - •
. -j - - i - •' — nuojant saulėta ir žydinti pavasario vidurdieni. O Stasiuitupėdamas, neramiai sekiau jo žingsnius. Galiausiai apsi- ' * ......•n i ..... . ... .... i Santvarui dar tas pavojus nei iš tolo negresia,vilko skrandmį, užsimauksimo šilta kepure ir, tvliai istares
”Dieve. padėk“, išėjo laukan. ‘ , . Be to’ prie 65*jų ribo# jU turi j!.u sukrov^. »van*

lobį. iš kurio nebukštaudamas jau gal: gyventi ligi pat 

Mano veidukai užsidegė smalsumu. Nušokau nuo S»1k» tenatvės. O tai sudaro jo gausi poezija ir dramos, 
krosnies ir, prisiglaudęs prie užšalusio lango, ėmiau pūsti J° teatrinė veikla, spaudos darbai, parama mūsų dramos 
šiltą kvapa. kad nutirptų ledas. Pasisekė: obuolio dydžio sambūriui, gaivinąs žodis Subatvakariu programas ir 
skylė Įgalino mane matyti, kas darėsi lauke. Svečiai ir iimtai dar kitu kultūrinių krutėjimų, kasdien naujų vis
motina per daug buvo užimti ir nekreipė Į mane dėmesio, atsirandančių. Teturi tik kiekvienas šitiek ištvermės. 
Mačiau kieme vienoje vietoje apsčiai pribarstytų šiaudų. Todėl mes šiandien sveikinam ir linkime, kad tie 
Gulėjo dar neišleistas didelis šiaudų kūlys. Prie kūlio bu- ateinančiojo rudens metai būtų nemažiau vaisingi, kaip 
vo padėtas didelis dubuo. Greta jo tas pats didelis peilis, praėjusio pavasario ir vasaros, kad puoštų dienas vėl nau- 

, jomis spalvomis ir gyvos širdies negraužtų gėlos kirminas.

Neilgai trukus, išgirdau meilėiio kriuksėjimą. Glos- ______________ :
tvdamas ir kasinėdamas tėtė varėsi ji ant šiaudų. Kada j
jau buvo visai arti dubens ir peilio, tėtė pradėjo kasinėti į
jam papilvę. Degliukas buvo labai jautrus tokiai meilei, 
mano pripratintas iš jaunų dienų. Jis, nedelsdamas ir ne-i 
kreipdamas jokio dėmesio į aplinką bei šalti, pavirto tin
giai ant šono ir ramiai ištiesė kojas, švelnios jo akys lygiai 
taip meiliai žiūrėjo Į mano tėtę, kaip ir Į mane. Pagaliau 
akys užsimerkė, ir jis. atrodė, jautėsi laimingas. Nejautė 
nei šalčio, nei alkio, nei kitokių trūkumų. Pagaliau gal 
ir sapnuoti pradėjo. Tuo tarpu tėtė visai kitokiame pa
sauly gyveno. Jis viena ranka kasinėjo meitėlio papilvę, 
o kita ranka pasiėmė tą patį dideli smailą peilį. Aš pasti-Į 
rau iš baimės. Atitraukęs ranką nuo papilvės, jis ėmė 
čiupinėti išsitiesusio meitėlio kaklą prie pat krūtinės. Štai-1 
ga, atitraukęs kairę ranką nuo kaklo, dešine smeigė baisų 
peili Degliukui Į kaklą.

Pirmiausia, kiek paguosdami dėl to, kad gegužės 27

”O, Jėzau, mama“, — aiktelėjau, — "tėtė Degliuką' 
nudūrė!“ Ir visas drebėdamas iš baimės ir pykčio apsipy-į 
liau ašaromis. Abiejų rankų pirštukai nejučiomis atsidūrė ' 
mano burnoje, akutes išplėčiau ir atsisukau trobos vidun 
Mano klyksmas sujudino besišnekučiuojančius. Mama. 
nekreipdama dėmesio i mano susijaudinimą, išbėgo lau
kan. Teta pabėgus paglostė mane, paramino ir nusisuko 
prie puodų. Kaimynas Petras prisikimšo pypkę tabako, 
užsidegė ją ir ramiausiai pupsėjo, leisdamas dūmus i pa
lubę.

Aš šiurpulių pagautas sekiau baisų įvykį už lango. 
Degliukas nelūiuksėjo. neklykė, nesišaukė mano pagalbos, 
tik retkarčiais trūkčiojo kojas. Tėvas ištraukė peilį iš žaiz
dos. Didelė garuojančio kraujo srovė pliūptelėjo iš pra
durtos skylės. Pribėgo sklidinas dubuo. Kojos pagaliau 
nustojo trūkčioti, ir Degliukas gulėjo negyvas, akutes 
užmerkęs amžinai. Be galo graudu pasidarė, nes žinojau, 
kad tos gražios meilios akys Į mane daugiau niekada ne
žiūrės... Iš skausmo sukniubau ant suolo. Atrodė, kad ir 
mano širdelę kažkoks nematomas peilis dūrė skaudžiai, 
skaudžiai...

(Bus daugiau)

tuvinė anemija. Liūtims už
ėjus, pagausėja drėgmės

237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS. ši-
r-j deguonies. ir tada padidėja t0* 238 <*L. k”^<>>^.3 
1-1 sąnarių, širdies ir kitokie! dn"ros: Balsusui Blraells’

vairiomis širdies, kraujagys-j skausmai. Orai veikia ir ner-J 
lių sistemos ligomis. bron-įvjnjus—psichinius ligonius.1

į Daugiausia šizofrenijos irchitine astma.
Astmininkams kenksiyiin- epileptijos atvejų stebima

giausi siaivūs orų ir slėgimo, nuo lapkričio iki sausio mė- 
pasikeitimai. Reumatizmas nesj0

Sveiką organizmą oro 
permaina skatinančiai vei
kia. Tačiau remaža žmonių 
vietoj skatinančio poveikio 
įaučia tam tikra sunkuma.

sustiprėja tiek smarkiau at
šalus. tiek ir užėjus kaitrai. 
Tačiau eilė reumatikų rea
guoja tik i vieną kuri orą. 

Paskutiniais metais sta-

i Varpinė ir šiaurės pašvaistė.
Parašė Pranas Naumiestiš- 
kis. Kama .......... $3.o0

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Mc- 
nard M. Gertler. šiais lai- 

’ kais. kada širdies susirgimai 
į taip paplitę, ši knyga visiem
i reikalinga. Kaina.......$375.
! VARPAS NR. 6, 168 psl. 
; Jame Įdomūs dr. J- Pajaujo,tistikos duomenys patvirtino . ... . v... a

teoiiją, kad artėjanti audra Tokiais atyeia.sp.rrnasisre-; j Aud dr y 
arba netikėtas poliarinių o- j sveikatos zeok’.is būna blo-Į nfe „ g, M Mackevi- 
m rinniTA. Z& savnauta, pnslegimas, į-iaug

nas, nemiga :niaj;Kaina .................... S2.
)uolius, didžiausias tada bū- ir ?,rdles Ta! si<r

na ir mirtingumas nuo įvai-, na a?■ kaf. ai^a? 
rių širdies ligų. Todėl gydy- 'u £>dytoiu. 
tojai pataria prieš oro per-Į ”M.

. 1 čiaus. A. Kučo ir kt. straips-
_ padidėjęs irzlumas, nemiga; - - — - t-

i Iii*
., (Keleivio adm. dar pali

pa.-kai i _ ma jr Varpo Nr. 5, ku-
i ris taip pat ivairus ir Įdomus, 

ir G.“ ! kaina $2.).
! LIETUVOS ISTORIJA, 

*• I Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė, 

, JAU SENSTI, — j 414 psl., daug paveikslų, ke- 
t jei siunti gėles vazonuose. K žemėlapiai, tvirtai Įrišta, 
o ne puokštėse; i KnV^a tik geras vadovė-

jei esi patenkintas pasku- bs mokiniams, bet ją su ido- 
tinę valandą sužinojęs, kad njomu skaitys ir suaugusieji.
šeštadieni numatytas nobū- Kaina ............................ $6.
vis atšauktas.: 1 LIETUVIŲ BELETRIS-

jei žiūrėdamas i trumpą TIKOS ANTOLOGIJA, II 
sijonėli dėvinčią mergaitę, omas, redagavo Bernardas 

į visų pirma susirūpini, kad ji Brazdžionis ir Beny* Bab- 
neperšaltų; ' »u*ka*. 700 puslapių, kaina

jei pirma skaitai mirusių- $10- Knygoje yra 61 rašyto
jų, o ne gimusiųjų skelbi- 1° kūrybos pavyzdžiai.
mus;

jei niekur nevažiuoji, iš 
anksto nerezervavęs sau vie
tos; !

Ką pasakysite apie šitą nauąį jej sakote: ”AŠ nežinau,
siūlomą suknelę? Ją rodo dabar kur dingsta tas laikas“;

jei važiuoji Į Floridą meš
kerioti žuvų, o ne motėm;;

Gera
dovana

Stasys Santvaras

NUTOLUSI PAKRANTĖ

Nutolusi pakrantė — Lietuva.
Žvelgiu Į šiaurę — ten širdis jos plaka.
Tenai ir nuovargy jinai tebėr gyva---------
Tik atpažint sunku tą panemunių taką,
Kuriuo daug amžių ėjo ji laisva...

Padangę, tartum suodim, apdengė skėriai,
Aptaškė dulkėm ir krauju jos veidą----------
Lietuvi, kągi tu nedoro padarei?
Kodėl ir vėl į erdvę keldina tą graudžią gaidą 
Tavų arimų vyturiai?

Nutolusi pakrantė migloje.
Tik Nemunu atplaukiančią girdžiu jos raudą —
Ir noriu verkti aš drauge su ja,
Ir širdį skauda, skauda...

Gyveno ten ir mirė ten tėvų tėvai.
Buvai tu visad mūsų — Lietuva tėvynė!
Už ką dabar tau kalami narvai?
Už ką ant kaklo kalinio grandinė?
Už ką tie kankinio randai?

Praėjo amžių tūkstančiai tenai —
Didžių, garsių, šlovingų---------
Žmogau, gal tu dar nežinai,
Kad nuo audrų sukilusių, siaubingų.
Tave apgynė aisčiai, tartum milžinai?

Nutolusi pakrantė — Lietuva.
Žvelgiu į šiaurę — ten širdis jos plaka,
Tenai ir sielvarte jinai tebėr gyva...
Nespės, nespės pakirsti paskutinę sodo šaką — - ----------- -- .
I, p«ulcitė griiunčio p»„„rio ,e„ vėl giedo. kartu telMW reikšti savo meilę telegra- tema "»»«<•.. Trieliau

® nariu icisme titnam m0Tn,g ,r naktų. $3, kietais $4-
• j taip smogė j krūtinę, kad tas ii- Tikrai tai didelis sovietf-j Visos šios knygos yra gra-

virto iš koją. nio rojaus žmonių laimėji- žiai įrištos.
mas !•( A a. A a.

tinė ”Miss America“.

Bostono moterų smaugikas Al- 
bert DeSalvo yra nubaustas, bet 
iš kalėjimo buvo pabėgęs. Jį su

jei ne tik nepavyduliauji. . Ral rengta « duot. kokų 
bet esi net dėkingas, kai kas ?°vani> ans!>s.>fai kalban- 
nors šoka su jūsų žmona: ! tl.en,s- nepamirškite, kad ge-

jei samdai sekretorę, at- "aVsJa dovana yra knyga, 
sižvelgdamas i jos sugebėji- cla ^euos lietuvių rašy
mą stenografuoti, o ne i jos if°JU parašytos ir į anglų 
kojgg. kalbą išverstos knygos, ku-

jei turi 10 kostiumų ir jie 
visi vienodai atrodo;

jei giri savo žmonos suge- Stories (21 autoriaus), 280
bėjimą virti, o ne jos figūrą; *a,na “.00.

jei eini į restoraną, kur ”Tbe Herdsman and the
nuogos padavėjos, ir gilinie- Linden Tree“ (Vinco Krė
si Į valgį. i ^28 psl., kaina $3.95.

Yra dar ir daugiau tų I ”Litbuanian Quartet“ (A. 
”jei“, bet pakaks ir šitų įsi- Baronas, M. Katiliškis, A. 
tikinti, ar jau senstate. ' Landsbergis ir I Šeinius), 

209 psl., kaina $4.95.
MEILE LAIMĖJO ”House Upon the Sand”

Maskvoj leidžiama Prav-: Gliaudos), 168 psl.,
kaina $3.95.

”The Ordeal of Assad Pa-

' rios Ubai tinka dovanoms;
"Selected Lithunian Short

N *.'*.* f'

da pasigyrė, kad jai pavyko 
apginti nekantrių įsimylėju
sių teisę savo jausmus iš- (L Šeiniaus), 51 psl., 
reikšti telegrama bet kuriuo kaina $2.00. 
laiku. ’The Maker of Gods“,

Mat. Leningrade telegra-'Ten Lithuanian Stories, pa
gavo ir vėl uždarė, čia matome' fas atsisakė priimti meilę iš- rašė Stepas Zoborskas, 131 
ji surakintą einanti j teismą, sakančias telegramas vėliau, P«L. kaina $3.00. 
kur jį teis Už pabėgimą iš kalė- kaiP 11 val- vakaro. Laik-, Vytautas the Great Grand
jimo. Kažkodėl supykę, aut «- ražtis ^?.s «>*• •» V‘h“n“ įj *•
vu dvieju ’draupu“, a. k.rtaia ^.ir kad sUl.]‘e *»>' “I* B- Į?*

reikšti savo meilę telegra-, karna minkštais

M • « « 1

> V
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GALAS "BEŽDŽIONES i

ĮSTATYMUI“
Neseniai rašėm, kad Ten-! 

nessee valstijoje atleistas i 
mokytojas, kuris duso mo-! 
kykloje aiškinti, kad visi gy-1. 
viai nebuvo kažkieno vienu 
mostu sutverti tokie, kokie 
dabar yra, bet kad jie ilgos 
evoliucijos padarai. Tenne-. 
ssee valstijoje dar tebevei
kia istatvmas, kuris drau- 
džia taip aiškinti gyvių kil
mę, todėl ir tas mokytojas! Patricia Sheehan. išrinkta New 
Scott buvo atleistas. ’ Brunswiek. N J., miesto majoru.

Prieš kelias dešimtis me-'1 __ _ .
tų tas klausimas buvo net J 
teisme atsidūręs, ir toks pat 
mokytojas už evoliucijos 
dėstymą mokykloje buvo 
ne tik atleistas, bet ir teismo 
nubaustas. Bet šiandien jau 
ir atsilikusioje Tennessee 
valstijoje kiek kitokia dva-Į 
šia jsigali. į

Mokytojas Scott buvo at-‘

J. Marino ir V. Bradausko 

įpėdiniam*

Šių metų balandžio mėn.
Brooklyne miręs Jurgis Ma
rinas, Amerikoje žinomas 
kaip George Marin. testa
mentu yra užrašęs savo gi
minaičiams nuo penkių šim-j leistas, bet vėliau aukštesnė'
tų iki kelių tūkstančių dole
rių kiekvienam. Tarpe visos 
eilės paminėtų yra ir tokių, 
kurių adresai šiuo metu ne
žinomi, būtent: broliai Juo
zas ir Pranas Marinai; bro
lio Jono Marino vaikai; se
sers Antaninos Neverdaus- 
kienės vaikai, kurių tarpe 
minima duktė vienuolė, e- 
santi Šveicarijos vienuoly
ne; sesuo Marcelė Milašaus-

Ką dovanoti? i
Jeigu yra reikalas ameri- • 

kiečiui padovanoti knygą, j 
tai Keleivio administracijo-! 
ie galite gauti šias tinkamas 
knygas:

Awakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

"Lithuania land of he 
roes,“ parašė L. Valiukas 

| kaina $4-75.
I

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

POPULAR LITHUAN1 
AN RECIPES- parašė Juz* 
Daužva*dienė. kaina $2.

ĮDOMIOS knygos

Romanai
Pranas Naujokaitis, ŽY

DINČIOS DIENOS, premi
juotas romanas. 250 psl., 
kaina $3.50.

-"i. «rv*irw

ĮSIGYKITE ŠIAS

Poezijos knygo

švietimo įstaiga jį vėl į mo-. 
kyklą grąžino. Scott vardu 
du jo mokiniai, mokytojų 
draugija ii kelios dešimtys 
įvairių tos valstijos univer-j
sitetų profesorių iškėlė teis- šitas milionierius Meadows 
me bylą, prašydami pripa- Dalias, Tex.. nupirko garsiu dai-j eilėRAŠČIŲ RINKINYS, 
žinti uždraudimą dėstyti e- lininku 44 paveikslus, sumokė-! Steponas Strazdas, 159
voliucijos mokslą mokyklo- jęs daugiau nei 1 mik dol.. o vė-Į pgj' kaina §2.50.
se priešingu konstitucijai, liau paaiškėjo, kad tie paveiks- _______ ... .

POEZIJA, Aistis. 420 psl

1S,

kuri garantuoja žodžio, ti- lai yra suklastoti, 
kėjimo, draugijų ir minties

kienė arba jos vaikai. 
Ieškomieji arba apie juos

žinantieji malonėkite rašy
ti Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke.

Praeitų metų pabaigoje 
Connecticut valstijoje mirė 
Vladas Bradauskas, Ameri
koje žinomas Waltei
dauskas. palikdamas kelis 
tūkstančius dolerių. Apie 
velionį žinoma tik tiek. kad 
buvo 78 metų amžiaus ir 
kad į Ameirką atvyko 1913 
metais. Jo motinos pavardė 
buvusi Ališavičiūtė. Velio
nio giminės ar apie juos ži
nantieji malonėkite rašyti 
Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui New Yorke:

laisvę. Kada ir kokį spren-j 
dimą teismas padarys, ten-i 
ka dar palaukti. ‘

Tuo pačiu metu tas klau-į 
simas svarstomas ir valstijos* 
parlamente. Atstovų rūmai, 
jau pasisakė už to įstatymo į 
paraikinima. bet senate*

Bra-i balsai pasidalino pusiau, to
dėl buvo balsuojama antrą 
kartą, ir dauguma pasisakė 
už to įstatymo panaikinimą.; 
Tuo būdu beliko viena Mis- 
sissipni valstija, kurioje dar 
draudžiama mokyklose dės
tyti gyvių evoliucijos moks-j 
lą.

Stačiai sunku suprasti, 
kad šiandien JAV-se dar

Consulate .General of Li
thuania
41 West 82nd Street 
New York, N.Y. 10024

TEN NĖRA FRONTO 

LINIJOS

Kataliku kunigas Walter Tho
mas \Vhalen iš sakyklos paskel
bė savo parapijiečiams Xewbu- 

galima rasti tokių vietų, kur ryport. Mass.. kad jis meta savo 
net valstijos įstatymų leidė- sutaną ir. vedęs mylimą moterį, 
jų galvose dar yra tiek tam- pradės naują gyvenimą, 
svbės.

Karo vadas Vietname 
gen. Westmoreland, nese
niai lankydamasis New Yor
ke, pasakė, kad ”mes kovo
jame be fronto linijos, nes 
priešas slepiasi tarp gyven
tojų. džiunglėse ir kalnuose 
neutralių kraštų pasienyje“. 
Ten yra vietų, kurias aiškiai 
valdo Saigono vyriausybė ar 
komunistai, bet yra ir tokiu 
vietų, kur dieną jos yra Sai
gono žinioje, o naktį ten 
viešpatauja komunistai.

P. Vietnamo užimamas 
plotas yra maždaug lygus 
pusei Kalifornijos valstijos. 
Iš pietų į šiaurę jo plotas tę
siasi 585 mylias, o pločio te
turi nuo 45 iki 150 myliu, iš 
vienos pusės yra P. Kinijos 
jūra. o iš antros Laos ir 
Kambodžija. Gyventojų P. 
Vietname yra 15 mil

Pusė to ploto yra Saigono 
vyriausybės valdoma ir apie 
tiek pat komunistų, arba 
dieną vienų, naktį kitų ži 
nioje.

Bet Saigono vyriausybė 
valdo didesnius miestus ir 
kitus tankiau apgyventus 
plotus, todėl jos kontrolėje

SOVIETAI LENDA į NAŠLĖ.

J ŽEMĘ ! kurios santaupas suėdė vyro
o . , c .... liga ir mirtis, ieško ne turto.
Sovietų S-gos mokshnm- bęt gero, ramaus, megstan- 

kai paruošė planą išgręžti čio gamta žmogaus, anie 50 
žeme i# 10 mvlių gylio. Iki kiek senesnio. Turin-
šiol gręžiant tėra pasiekta kliof-
4.8 mylių gylio. Toks šulinys nerašykite.
Pekase buvo gręžiamas 732į Adresas: Birutė, c/o Ke- 
dienas, ieškant alyvos ir na-1 J$ivį8’ 6A6 Broadvrav. $°’ 
turalinio gazo. Sovietų A-!
zerbeidžane ir Kazachstane!------------------------------
į šiaurę nuo Kaspijos jūros IEŠKO
sovietai turi išgręžę du šuli-j Bronž Baliūnienė. EVv. 81 

Welste- Avė., Cambridge, 
Mass.. ieško Vytauto Paša- 
karnio. Silvestro sūnaus, gi
musio 1920 m- gegužės 31 d. 
Kaune.. Lietuvoje. Jis pats 
ar anie ii ka žinantieįi malo- 

nurodytu

nius 4 mylių gylio.
Sovietų geologai sako, 

kad žemės gilumoje yra pa
slėpti milžiniški turtai, todėl 
reikia mėginti prie jų prieiti.

Kad galėtume išgręžti 10 įnikite parašyti 
mylių gylio šulinį, reikia pa- a“resu« 
gaminti specialias gręžiamą
sias mašinas ir ypatingą 250 
pėdų aukščio bokštą (tris 
kartus aukštesnį, negu dabai 
turima).

Svarbiausias uždavinys— 
pagaminti tokius grąžtus, 
kurie galėtų atlaikyti 10 my
lių gylyje 900 laipsnių karš
tį. Tokie grąžtai dabar atlie- 
jami. Jų reikės iki 3.000, 
kol bus pasiekta 10 mylių 
gylio.

Didžiausia kliūtis gręžiant 
bus ta. kad kas kelios minu-! 
tės grąžtą ir vamzdi su iš-J 
gręžta žeme teks iškelti i« 
viršų, kad mokslininkai ga-'

(21)

kaina $6.00.
HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl . kai 

na $5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

Vaitkus. 86 psl., kaina 
$1.50.

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

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

DERLIAUS VAINIKAS, J. 
Mikuckis, 359 psl.. kaina 
$2.50.

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

DAINOS APIE LAISVE, 
Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaina 75 centai.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAI. Julijos švabaitės ei 
lėraščių rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

PLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai 
111 psl., kaina. . .. .$2.0<

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

AUKOS TAURĖ, Stasfc 
Santvaro 5-įi eilėraščn 
knyga. 150 puslapių, gra 
žiai įrišta, kaina... $2.5°

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai

_ ______ ______
GREITA PAGALBA

Nenusimink, piud p?.galbą.
.Vaistai, kurie buvo ilgai lau

kiami. nuo reumatizmo, ranką 
kojų nutirpimo ir skaudėjime 
iau vra

Tuojau siusk ši skelbimą i’ 
savo vardą su antrašu, ir mr> 
atsiųsime vaistu išbandymui. 

ROY AL PROnVCTS 
North Sta.. P.O. Bov 9112

1 fPT^^V

premijuota knyga, 80 ps1 
kaina $2.00.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

"Keleivio’' administraci
ja prašo gerb. skaitytojus,

- kurie keičia adresa, prane yra apie 8.54 ind.jjyvėntojų. Iety ištirti pergręztą žemes Un, nauwiį >dretą n(Ju,.
oaraivti ir tena ji-tai yra beveik 57 r<, komu 

nistų kontrolėje — 2.75 mil.. 
tai yra 18.2%, ir abiejų pa
kaitomis — 3.77 mil., t. y. 
25% gyventojų.

sluoksnį, vėl grąžtą nuleisti ... 
ir vėl toliau gręžti. ,

Jei ir geriausiai seksis, tas Nepamirškite parašyti 
darbas užtruks kelerius me- palto numerio — -’.p code. 
tus. DĖMESIUI 1

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

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

i ma ir Keleivy.

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

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

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

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS
RŪBAS. 495 psl., kaina 
ninkštais viršeliais $3.15.,

Jurgis Gliaudą, DELFINO j 
ŽENKLE, premijuotas ro- Į 
nanas, 234 psl.. kaina $2.50 j

Albinas Baranauskas, į
vArklupenuose, Pre-
nijuotas romanas, 224 psl.. 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPE Į
1YTUS, UPĖ J ŠIAURĘ,
omar.as I dalis. 325 psl., U 
lalis 302 psl.. kiekvienos da- 
ies kaina $3-00. į

Alė Rūta, KELIAS j'

iCAIRĘ. premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
ietuvių gyvenimo, 248 psl.. 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl.. kai-' 
ra $2.50

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

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 20J psl.. kaina 
$2.50.

Alovzas Baronas, TRE
ČIOJI MOTERIS, premijuo
tas romanas. 196 puslapiai., 
kaina $2 50.

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

Jurgis Gliaudą. S1KSNO
VARNIŲ SOSTAS, premi
juota? romanas iš politiniu 
‘migrantu gyvenimo, 268 
»«!.. kaina $2.50.

Juozas Krabkauskas, TO
NAGO UGNIS, premijuota?
-Omanas. 205 pusi., kaina
'2.50.

Alovzas B«rrna?: Vj£Nl
M MEDŽIAI, 117 psl. kai
oa $ 1.50.

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl. 
kaina $3.00.

Vytautas Alantas: TARP
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
ausi., kaina $4.59.

Juozas Švaistas: Ž1OB
RIAI PLAUKIA, romana-
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 
kaina $2.50.

Juozas Sva’ttas: JO SU
ĖADETINĖ, premijų o t a r 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRĮŽTA 1
KALNUS, 509 pusi., kaina
$5.00.
MINDAUGO
MAS. Juozo

Ekskursija į Lietuvą
vyksta

; RUGPIŪČIO 2 d. (registracija baigiasi birželio 17).

Registruokitės iš anksto, nes grupės didumas yra ribotas. 

KAINA $775.00,

įskaitant lėktuvą, pirmos klasės viešbučius, maistą ir per
vežimus "**•

Prie šių grupių gali prisijungti ir gyvenantieji Kanadoje. 

Kreipkitės j

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadway 
South Boston Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

VnUlIUidliild'h . U . . .sari;;: t-. rve. c

s«k

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 met į 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 apdraudr tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: 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 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street. New York, N.Y. 10001
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LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

N.L. dabar pradeda duoti pranešimos apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, taSalle—Montreal, Canada.
>roi

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkant abi dalis kaina tik .............. ....................... ,$6.50
Prof. P. Pakark iio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama................................................................. $2.00
Prof. P. Pakark iio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
čieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina.................................................................$1.00
Prof. P. Pakark lio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ................................................................. $1.00
Krank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti viri. kaina seniau
buvo $6.00. o dabar tik.............................................„. $2.00
Dan Kut yičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla- 

To8 knygos gaunamos ir1 laba/ įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra- 
Keleivio administracijoj, isymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina......... . . $3.00

NUŽUDY j 
Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.
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Vietines žinios
Palydėjo Stasį Santvarą 

am^*au#

' Šležas. Po to Tautinės S-gos 
i nariai, neolituanai ir jūros; 
skautų Nemuno tuntas itei-' 
kė sukaktuvininkui dailinin
ko Viktoro .Vizgirdos nuta- 

jdomios tų subatvakarių ii- j° P°rtretą su atitinka-i 
gamečio programos vedėjo mu ^dyesu. P° Santvaro, 
poeto Stasio Santvaro ”iš-į nuoslrGau' Padėkos žodžio, 
leistuvės“. Tai, aišku, išleis- tęsėsi pokalbiai prie kavų-; 
tuvės ^e iš Bostono ar šios ^®s>* P10^1211131- kaip papias-

Praeitą šeštadieni Kultū
riniam Subatvakary buvo

kultūrnies veiklos, o tik pa- ta*’ xa^°'a'° inž- Ed. Cibas,
lydėjimas per 65-jų amžiaus PerP^n^amas 5,3X0 kalbą gy-.
metų ribą.

Ta proga rašytojas Anta
nas Gustaitis tarė tiumpą Į- 
vadini žodį, o dramos sam
būrio režisierės Aleksandros 
Gustaiiienės paruoštos vai
dintojos šviesos ir audros 
garsų Įrėminime meniškai 
paskaitė St. Santvaro "žve
jų“ dramos trečiojo veiksmo 
santrauką. Šiame skaityme 
dalyvavo tik moteriškieji 
personažai — Aleksandra 
Daukantienė. Inga Daukan- 
taitė, Marija Gineitienė. Bi

vu ir visus smagiai nutei 
kiančiu humoru.

šia proga vykusiai pa-; 
skaityta autoriaus kūrinio iš
trauka geriau derinosi prie

L- B. BOSTONO LIETUVIŲ KULTŪROS KLUBAS

šį šeštadienį, gegužės 27 d. 7:30 vaL vakaro

Lietuvių Piliečių Draugijos III aukšto salėje 

rengia

LITERATŪROS VAKAR A,*
kuriuo užbaigiamas šių metų Kult. klubo veiklos sezonaa.

Vakaro programoje dalyvauja 

aktorė Dalia Juknevičiūtė-Mackuvienė

ir rašytojai — Algirdas Landsbergis. 

Kostas Ostrauskas.

Stasys Santvaras, 

kan. Mykolas Vaitkus.

S. Griežė-Jurgelevičius 

Chicagoje

L. Bendruomenės

l

IEŠKOMA NUOLATINĖ

Apy-j ŠEIMININKĖ,
gai-d(B pirm. Stasys Griežė- kyri sutikt „ 

j Jurgelevičius išvyko j Chi
cagą Gražinos" operos pa
matyti ir ten gausių savo bi
čiulių aplankyti. Grįš šios 
savaitės gale.

Mirė E. Urbšienė

Gegužės 18 d. Bostone 
mirė 85 m. amžiaus sulauku
si Emilija Urbšienė, gimusi 
Žiūriu kaime, Kidulių vals
čiuje. Palaidota gegužės 22 
d. Gethemene kapinėse.

Osterville, Mass.

Dėl sąbgų kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

Telefonas 268-8764

oeeeooeeoeeeeeceeeeeeeoeoe

Užuojauta velionės gyvie
siems artimiesiems.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytoju ir 
X RAY

Chirurgas

534 Broadvay, 
So. Boston, Mass.

VALANDOS nuo 10 iki 7 p.p. 
Tel. AN 8-2712

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

i
Y
fe

Maloniai kviečiame visą lietuviškąją visuomenę

viso Įvykio, negu paprastai šiame įžymiųjų mūsų svečių ir bostoniškių menininkų 
tokiais atvejais sakomos tuš
čios pagyrimų prakalbos.

Į pobūvi atsilankė ir pa
rapijos klebonas

parengime gausiai dalyvauti.

kun. A.
Bartašūnas.

Diplomatas nesiruošia > 
tam, ka nori pasakyti, bet il-

Jančauskų sukaktis

Stasė ir Povilas Jančaus- 
kai gegužės 27 d. Tautinės 
S-gos namų salėje minės sa
vo vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį. Tos progos 
puotą ruošia jų vaikai ir su
kaktuvininkės motina Zu
zana Simanauskienė.

Sveikiname sukaktuvinin
kus, linkėdami ilgų ilgų lai
mingų metų.

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

ĮPĖDINIS 
OPTOM ETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

rutė Vaičjurgytė. Iiena Vei-, gai ruošiasi tam, ką nori nu- 
tienė ir Irena Žukauskienė, tylėtu Talleyrand
Garso efektus tvarkė Romas

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

F, Z..-

y

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068 Z 

Vedėjas J. Vaičaitis

TEL. AN 8 2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T r ečiadien iais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ.
Per TANS-ATLANTlC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

Dramaturgas dr. Kostas Ostrauskas

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntimus ix užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių; 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.!

ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v.' 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Rašyti ar skambinti:
390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

Dramaturgas Algirdas Landsbergis

Gruodžio 10 d. 3 vai. po 
pietų Jordan Hali kompozi
toriaus Jeronimo Kačinsko 
kūrinių jubiliejinis koncer
tas.

PARDUODAMI

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury S t. 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia

tautiniai kostiumai, gintarai ir siuntinius tiesiog iš VVcrcss-

I
kiti lietuviu dailės išdirbiniai. terio į Lietuvą ir kitas Rusi
škam binti po 6 vai. vakaro tele- jos valdomas sritis- Čia kal- 
fonu 522-3610. į bama lietuviškai, patarnau-

1 jama greitai ir sąžiningai. 

Siuntiniai nueina greitai irIŠNUOMOJAMAS BUTAS

City Point rajone (So. Bostone) J tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės

II aukšte išnuomojamas 4 kam
barių butas su visais patogu
mais. šildomas gazu. nuoma $75 i gamybos medžiagų ir kitų 
mėnesiui. Kreiptis į Ausie jų: daiktų, tinkamų Lietuvoje, 

labai žemomis kainomis.krautuvę 828 E. Fifth St, arba
telefonu 269-9492.

REIKALINGAS
indų plovėjas ir darbininkas Į- »
vairiems švaros darbams, nuola- i J

Vedėja B. Svikiienė

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

tinis darbas, 2 savaitės atosto
gų. $75 per savaitę. Kreiptis: 
300 Broadway, So. Boston. Mass.

3 suaugusių šeimai reikalingas 
4-5 kambarių butas So. Bostone, 
būtinai pirmame aukšte.

Pranešti tel. 268-C068.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

1

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome Iaikrodžina 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

::
::

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. « 
Lipdau popierius ir taisau^

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. »ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645
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Sutaupysite $100. alyvos karai
Pilna centrinė šildymo sistema 

Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

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

GE 6 1204
Naujas 1967 modelis

garo • karšto vandens 
šilto oro sistemą

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas
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Alyvos kūrenimo specialistai 

ilgiau nei per 40 metų

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODYSHOP)
Didelis A-l vartotų masmų pasirinkimas 

žemiausia kaina
Norėdami talko* perkant naują ar vartotą maliną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

24 vai. alyvos burnerio aptarnavimas VELTUI 

Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas 

Garantuotas automatinis pristatymas

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytoją re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus. •o
Jei nik vaistą — eikit į lietuvišką vaistiaą.

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

B82 a W. Breadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonu AN 8-402®

Nae 9 vaL ryta iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir sekau

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausią 
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.

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance

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

Tel. 332-2645

Flood Sąuare ~ 
Hardicare Co.
Ssviaiakaa N. J. ALEKNA
S2S EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Benjamtn Moore Datai 
Popierot Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Beikmenyi plamberianas 
Visokie feletiei daiktai
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