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Buvo susirinkusi Vliko
Taryba

Vliko tarybos posėdis buvo gegužės 26 d. Daug rei
kalų apžvelgta, įvairiau klausimais pasiinformuota.

Šiame posėdyje Vliko pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas, 
apžvalginiame pranešime ir 
atsakydamas, j gausius taiy- 
bos narių paklausimus, išsa
miai nušvietė savo patyri
mus apsilankymų metu Eu
ropoje (ypač Romoje. Vati
kane, Madride ir Paryžiuj), 
Hamiltone, Toronte, Cleve
lande ir Chicagoje.

Buvo paliesti visi su Vli
ko uždaviniais susiję įvykiai 
bei klausimai, šiuo metu iš
kylantieji tarptautinėj plot
mėje ir lietuvių visuomeni
nėje. Kartu buvo peržvelg
tos galimybės atsiliepti į 
tuos įvykius arba išspręsti 
klausimus.

Vliko vicepirmininkas J. 
Audėnas apžvelgė sausio 14 
-15 d. veikshių konferenci
jos nutarimų vykdymo eigą 
ir painformavo tarybą, kad:

1) šiemet numatoma iš
leisti antra papildyta bei pa
taisyta 1965 m. išleistosios 
V. Vaitiekūno brošiūros Li
thuania laida;

2) Baigiamas rengti są- 
lankos (folder) pavidalo in
formacinis leidinys apie Lie 
tuvą, skiriamas dideliais 
kiekiais skleisti nelietuvių 
tarpe, ypač mokyklose;

3) Lietuvos Tyrimo Insti 
tūtas priėmė Vliko pasiūly
mą rengti knygą lietuvių 
tautos genocidui nušviesti ir 
jau kaupia jai medžiagą.

Be to. tarybos nariai buvo 
supažindinti su Vliko valdy
bos priimtu Washingtone 
rengiamos Politinės Konfe 
rencijos (1967 m. spalio 21- 
22 d.) dienotvarkės projek
tu. Projektas netrukus bus 
pateiktas apsvarstyti kitoms 
konferencijoje dalyvaujan
čioms organizacijoms bei 
institucijoms.

Taryba taip pat painfor
muota apie 1968 metų minė
jimų lėšoms telkti komiteto 
ir informacijų taiybos prie 
Eltos sudaiymą.

(Elta)

Eltos Informacijų
Talkos branduolys

Vykdant 1967 m. sausio 
14-15 d. New Yorke įvyku
sios konferencijos nutari 
mus, sudarytas Lietuvos 
Valstybės Atstatymo Pen
kiasdešimtmečio Jungtinis 
Finansų Komitetas. (Ang
liškai bus vadinamas — U 
nited Lithuanian Finance 
Committee).

Komitete, kuris galės bū
ti papildytas^, dabar yra še
ši nariai: Vliko pavedimu — 
prel. Jonas Balkūnas ir Pet
ras Minkūnas; Lietuvos 
Laisvės Komiteto pavedimu 
—Antanas Reventas ir Vy
tautas Banelis; Pasaulio L. 
Bendruomenės pavedimu — 
Domas Penikas ir Henrikas 
Miklas.

Komiteto prezidiumas: 
prel. J. Balkūnas pirminin
kas, D. Penikas vicepirmi
ninkas ir P. Minkūnas iždi
ninkas.

Sudarytas ir sausio mėn 
konferencijoj numatytos El
tos Informacijų Tarybos 
branduolys, šioje taryboje 
tuo tarpu irgi yra šeši na
riai ; Romas Kezys ir Anta
nas Sniečkuj Vliko pavedi
mu. dr. Jonas Puzinas ir Vy
tautas Vaitiekūnas Lietuvos 
Laisvės Komiteto pavedimu, 
Gintautas Sąbataitis. S.J., ir 
Emilija čekienė Pasaulio L 
Bendruomenės valdybos pa
vedimu.

Adresas susisiekti su fi
nansų komitetu ar informa
cijų taryba —

29 West 57 St. —10 FI.

New York, N.Y. 10019.

Čekiai bei perlaidos fin. 
komitetui rašytini United 
Lithuanian Finance Commi
ttee vardu.

(Elta)

Izraelio tankas, kuriuo važiuodamas karys apžiūri kokį paslėptą karinį įrengimą Egipto pasieny.

Chicagoje subadė
Pr. Matulionį

Chicagoje praeitą savaitę 
grįžtant iš darbo 12 vai. 
nakties juodųjų vaikėzų bū
rys užpuolė Praną Matulio
nį, dr. Balio Matulionio bro
lį, buvusį Lietuvos karinin-

Smarkus žodis prieš Ir Bostone negrų
cenzūrą

Sovietų rašytojas Solže- 
nicev, kuris savo romane 
buvo pavaizdavęs baisųjį 
koncentracijos stovyklų ka
linių gyvenimą, rašytojų su

ką. Aplenkdamas juodukų! važiavime drąsiai kalbėjo, 
būrį. jis išgirdo žodžius ”the ’ kad reikia panaikinti cenzū-

rą, kad literatūros smaugi
mas nebegali būti daugiau 
pakenčiamas.

5 Stalinienė nusižudė,
"i

white devil“ ir tuoj pajuto 
smarkų smūjęi galvon ir ašt
rius peilio dūrius iš priešakio 
ir užpakalio.

Gatvėje buvę ir daugiau 
negrų, bet jų tas užpuolimas 
nestebinęs. Vaikėzai pasi
traukę, o Matulionis šiaip Į „akt) Suptifin/i 
taip pasiekęs traukinio stotį,'9UKU uuna 
kur negras konduktorius su
teikęs pirmąją pagalbą. Li
goninėje daktarai užtrukę 
4 valandas, kol visas žaiz
das susiuvę.

Laimė, kad sužeidimai 
nebuvę pavojingi gyvybei.
Šiuo metu Pr. Matulionis 
sveiksta namie.

Stalino duktė Svetlana, 
pabėgusi iš Sovietijos ir da
bar gyvenanti netoli New 
Yorko, McCall žurnalo 
bendradarbiui pasakė, esan
ti įsitikinusi, kad jos motina 
nusižudė, negalėdama pa
kęsti tų žiaurumų, kuriuos 
vykdė jos vyras Stalinas.

riaušes
Pirmą kartą riaušės kilo 

praeitą penktadienį ir pasi
kartojo kitas dvi dienas 
Bostone negru gyvenamoje 
dalyje — Roxbury.

Jos prasidėjo, kai savi
valdybės pašalpas gaunan
čių moterų būrys, nepaten
kintas gaunama pašalpa, 
buvo įsiveržus į pašalpų sky
riaus patalpas, geruoju iš 
ten neišėjo ir buvo prievar
ta iš tos Įstaigos pašalintas. 
Tada prasidėjo policijos 
daužymas akmenimis, bon- 
komis, šaudymas iš palėpių, 
krautuvių plėšimas ir namų 
deginimas. Energinga poli
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Arabai ir žydai jau
pradėjo kariauti

Sekmadienį įvairiose vietose prasidėjo karo veiksmai. 
Abi šalys kaltina viena kitų. Saugumo taryba posėdžiauja.

Jau trečia savaitė niau- 204,000 sumobilizuoti, nesI z
kėši dangus virš Izraelio, o ten kariuomenėj tarnauja 
štai praeitą sekmadienį jis' ir motervs. Arabų karinės 
jau prakiuro, pradėjo lyti! jėgos siekia 400,000. Tan-
bombomis, sudundėjo tan
kų pabūklai ir kiti ginklai. 
Kas pirmasis karo veiks
mus pradėjo, šiandien dar 
nesužinosime, nes kiekvie
na šalis kaltina kitą. Egip
tas sako, kad pirmąjį puo
limą pradėjo Izraelis, o Iz
raelis tvirtina priešingai. 
Kitos arabų valstybė taip 
pat traukia kariuomenę į 
Izraelio pasienį, pasirengu
sios smūgiui. Padėtis fron
te kiekvieną valandą keisis, 
todėl tegalima būtų skelbti 
tiktai prieštaraujančias ži
nias. Viena tikra, kad Izra
elio lėktuvai jau buvo už- 
skridę bomborduoti Egip
to sostinės Kairo, kad jų 
buvo ir daug numušta, bet 
kiekviena pusė savo nuo
stolius skelbdama mažina, 
o priešo didina.

Egipto dįktatorius Nes- 
ser pareiškė, kad egiptie
čiai, laukdaipi kovos su Iz
raeliu, dega karščiau, negu 
įkaitinta anglis. Kairo ra
dijas paskelbė, kad atėjo 
valanda atkeršyti žydams,

..... ... pulti ir išlaisvinti Izraeli išcija nedave nausems issi- £onfatų geng&

Buvęs prezidentas Eisenhoweris 
sako, kad į taip opiu tapusį Vi
duriniųjų Rytų reikalą neturėtų 
atskirai kištis ta ar kita valsty 
bė, bet visos kartu.

Dviejuose mūšiuose 
nukovė 873 priešus

Marinai prie Šiaurės Viet
namo sienos ir centro aukš
tumose, išstumdami įsitvir
tinusius priešus iš svarbii 
pozicijų, nukovė net 873 ko
munistus. o pridėjus dar 
tuos. kuriuos nukovė tuo lai
kotarpiu pietų vietnamie
čiai, tas skaičius prašoka 
tūkstantį.

Tai rodo, kad Vietname 
vyksta labai atkaklūs mū
šiai ir komunistai bangomis 
varo savuosius į tikrą mirtį, 
siekdami nors kokios mažos 
pergalės, kuri pakeltų jų 
moralę.

Protestuoja dėl laivo
apšaudymo

Sovietų Sąjunga įteikė 
JAV protesto notą dėl jos 
laivo bombardavimo. Lai
vas stovėjęs 50 mylių nuo 
Š. Vietnamo uosto Haiphon- 
go. Bombardavimo metu. e- 
są. du sovietų jūrininkai bu
vę sužeisti, kurių vienas mi
ręs.

Sovietai, kaip paprastai, 
tai vadina banditų darbu ir 
grasina imtis priemonių sa
vo laivams apsaugoti.

JAV valdžia įsakė tą at
sitikimą smulkiai ištirti.

Sovietai karo reikme
nis Vietnamo komunistams 
veža per Kiniją žemės ke
liais ir laivais per Haiphon- 
go uostą.

Pabėgo dar vienas
komunistas

Neseniai pabėgo Vengri
jos atstovybės Washingtone 
vadovas Radvanyi. o dabar 
pranešama, kad iš ten pat 
balandžio mėnesį pabėgo ir 
spaudos rėTRalų vedėjas.

Vokietijoje laimi

naciai
Žem. Saksonijos rinkimus 

daugiausia laimėjo naujieji 
naciai. Krikščionys laimėjo 
porą vietų. Socialdemokra
tai prarado 8 vietas. Iki šiol 
tą valstiją valdė socialde
mokratai su krikščionimis. 
Ta padėtis pasiliks ir toliau, 
nors nacių partija ir sustip
rėjo.

Kaip žinoma, visą Vaka
rų Vokietiją dabar valdo 
krikščionių ir socialdemo
kratų koalicija. Kelių atski
rų valstijų rinkimai rodo, 
kad visur laimi krikščionys, 
o pralaimi socialdemokratai. 
Iš to daroma.išvada, kad ko
alicijos nuopelnais naudoja
si krikščionys, todėl social
demokratų tarpe vis dau
giau atsiranda koalicijos 
priešininkų. Kai kas sako 
kad krikščionių vadas Kie- 
singer nenorėjęs, kad jo par
tija perdaug laimėtų žem. 
Saksonijos rinkimuose, nes 
tas dar labiau paskatins so
cialdemokratus išeiti iš ko
alicijos.

plėsti. Sužeistų yra apie 60, 
suimta apie 70. Padaryta 
milioninių medžiaginių nuo
stolių. Dabar tas rajonas pa 
skelbtas sunaikintu rajonu, 
ir ieškoma pašalpos iš fede 
valinės valdžios jam atsta 
tyti...

Lėktuvų nelaimėse
žuvo 160 britų

Praeitą savaitgalį 12 va
landų laikotarpyje nelaimės 
įvyko dviejuose lėktuvuose, 
žuvo 160 keleivių. Abu lėk
tuvai vežė atostogininkus už 
pigią kainą — -$100 už 15 
dienų.

JAV majoras Richard Pearce, 
pabėgęs į Kubą su savo 5 metą
sūnumi.

kų Izraelis turi apie 800, 
o arabai apje 2,500. žo
džiu. dabar arabai yra žy
miai geriau ginkluoti, negu 
1956 m. konflikte su Izrae
liu, ir veikią vieningai, pa
miršę tuo tarpu savo nesu
tarimus. Todėl kyla dide
lis klausimas, ar dabar Iz
raelis, be didžiųjų galybių 
paramos ar įsikišimo į šį 
konfliktą jų naudai, galės 
atsilaikyti prieš visų kaimy
ninių arabų valstybių sude
rintą puolimą, nors jo karo 
pajėgoms vądovauti ir yra 
paskirtas anų karo metų did
vyris 52 m. amž. vienakis 
generolas? Mat. mūsų laikų 
karuose kaltais ginklai ne
bijo ir garsių generolų, kaip 
tai parodė paskutinis karas 
su išmiklintais naciais.

užsienio rei- 
Ibrahim Mak-

Vykstant mūšiam visais 
Izraelio pasieniais, JT Sau
gumo taryba posėdžiauja, 
ieškodama būtų pasiekti 
greitų paliaubų, bet tai nė
ra lengvas uždavinys, nes 
ne visi Saugumo tarybos 
nariai yra vienos nuomo
nės, o. be to, bet kuris nuta
rimas gali būti sovietų ve
tuotas. Gi kaip žinoma, so
vietai aiškiai palaiko arabų f Egipto užsienio reikalą minute, 
pusę. Jie arabus ir apgink-Į rjg Mahmound Riad (kairėje) 
lavo, parduodami ar duo- kalbasi su Sirijos
darni jiems 
lėktuvu.

ir savų MIG

JAV skelbiasi būsian
čios žodžiu ir veiksmu šia
me konflikte neutralios ir 
tesieksiančios tik kuo grei
čiau ten vėl grąžinti taiką. 
Ar taip ir bys. tai jau kitas 
klausimas. Ypač kad arabų 
kraštai, sovįetų dar paagi
tuoti. stengiasi arabų masių! 
nuotaikas nukreipti prieš 
vakariečius, kurių ginklais 
yra apginkluoti ar ginkluo
jami žydai. Iš kitos pusės 
anglams ir kitiems rūpi ir 
arabų žemėja esantieji aly
vos šaltiniai, kuriems už
trūkus Europa tuoj pajus
tų gazolino badą. O alyvą 
perteikiančius vamzdžius, 
kuriuos valdo Vakarų fir
mos. įpykę arabai jau ty
ruose sprogdina.

Izraelio padėtis yra la
bai pavojinga. Aplinkui a- 
rabų yra bent 16 kartų 
daugiau. Izraelis tivi 71, 
000 kariuomenės ir gali dar

kalą ministerių 
hous.

Egipto maršalas Abdel Amer. 
kuris vadovauja Egipto kariuo
menei.
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Izraelis ir arabai
Šiandien visų dėmesys nukreiptas į Palestiną-Izraelį, 

kur, šiuos žodžius rašant, jau sužvangėjo ginklai ir liejasi 
kraujas. Ar tai jau tikras karas tarp arabų ir žydų, kurio 
nebus galima sustabdyti, tuoj sužinosime. Didžiųjų valsty
bių diplomatai ir Jungtinės Tautos deda pastangas tam 
kaitri užgniaužti, bet ar tai pasiseks?

Dabar ten vykstantiems Įvykiams geriau suprasti 
meskime bent trumpą žvilgsni i praeiti.

Izraelis yra Palestinoj. Viduriniuosiuose Rytuose. Jo 
vakaruose y»a Viduržemio jūra ir kiek žemiau Egiptas, 
šiaurėje Lebanas. rytuose Sirija ir Jordanas, pietuose 
Aqabos Įlanka. Izraelis šiandien teužima 7,992 kv. mylias 
ploto, kuriame gyvena 2,563.000 gyventojų. Taigi plotu 
jis yra 3 kartus mažesnis už Lietuvą, o gyventojų jame 
nedaug mažiau kaip Lietuvoj-..

Palestina stovėjo ant didelio strateginio kelio iš E- 
gipto Į Mezopotamiją ar Mažąją Aziją. Todėl vargu yra 
kitas toks kraštas, kuriame tiek daug tautų būtų maišęsi, 
\ienos su kitomis kovojusios, kaip šis žemės kampelis. Žy
dai savo valstybę čia turėjo jau tūkstantis metų prieš Kris
tų. Ji kartkartėmis vis būdavo pavergiama kitų. Ją valdė 
Egiptas, Babilonija. Asirija, Persija. Makedonija. Kris
taus laikais Palestina priklausė Romai. Po didelio žydų 
sukilimo 132 m. po Kristaus Roma pasiryžo žydus visiškai 
priblokšti. Ji kraštą pavertė griuvėsiais, žydams mirties 
bausme uždraudė Įkelti koją į Jeruzalę. Nuo 15 amž. po 
Kristaus Palestina tapo Turkijos provincija. Pirmojo pa
saulinio karo metu ją užkariavo anglai, kuriems Tautų 
Sąjunga vėliau pavedė ją ir globoti.

Žydai, išsibarstę po visą pasauli, vis svajojo apie savo 
valstybės atkūrimą. Tos pastangos ypač sustiprėjo 19 am
žiaus antroje pusėje. Įsteigus žydų sionistų organizaciją.

Bet 19 amžiuje sustiprėjo ir arabų, kurie taip pat se
ni tos srities gyventojai, tautinis susipratimas. Taip nuo 19 
amž. pabaigos Palestina tapo žydų ir arabų varžybų daly
ku. Tuo metu daugumą gyventojų ten sudarė arabai, bet 
žydų imigracija vis didėjo. Jei 1882 m. ten žydų tebuvo 
tik 30.000, tai 1929 m. jų jau buvo 157,000, o 1939 m. — 
446,000.

Arabams toks žydų daugėjimas negalėjo patikti. Jie 
visaip tam priešinosi. Žydai taip pat Įsteigė savo karinę j 
pogrindžio organizaciją, o vėliau ir teroristinę.

1947 m. pradžioje Anglija paprašė Jungtines Tautas 
išspręsti Palestinos klausimą. Specialus komitetas pasiūlė 
baigti Anglijos mandatą ir padalinti Palestiną Į žydų ir 
arabų valstybes ūkinėje unijoje. Šiuo pasiūlymu nei žydai, 
nei arabai nebuvo patenkinti. Prasidėjo dar didesnės riau
šės ir žudynės. 1947 m. gale Jungtinės Tautos nutarė Pa
lestiną padalinti ir paskyrė savo komisarą tvarkai atsta
tyti. Anglai vis dar delsė atsisakyti savo mandato, o nere- 
gulios kariuomenės būriai iš kaimyninių arabų valstybių 
jau veržėsi Į Palestiną, puldami žydus.

Tada Tautinė Žydų Taryba sudarė laikiną vyriausybę 
ir paskelbė mobilizaciją. Tarp arabų ir žydų prasidėjo 
žiaurus karas. Anglai pasitraukė. Tada žydai 1948 m. ge
gužės 14 d. paskelbė Izraeli nepriklausoma valstybe. Ka
ras tęsėsi iki kitų metų. Žydai atlaikė arabų puolimus, ir, 
Jungtinių Tautų atstovui tarpininkaujant, Izraelis 1949 m. 
vasario mėn. pasirašė paliaubų sutartis su Egiptu, vėliau 
su Jordanu. Libanu ir pagaliau su Sirija. Izraeliui palikta 
jo užkariautos teritorijos daugiau, negu buvo numatyta; 
be to, jis gavo ir pusę Jeruzalės.

Karas pasibaigė, bet santykiai tarp Izraelio ir arabų 
pasiliko aštrūs. Žydai nedarė ceremonijų su arabais, šim
tus tūkstančių jų privertė apleisti Izraelį, nemažai ir išžu
dė. Arabai to negali pamiršti. Jie laiko žydus okupantais 
ir nenustoja vilties Izraeli užimti ir žydus iš ten išvyti.

1956 m. kilus žydų arabų konfliktui, žydai buvo ge
rokai Įsiveržę Į Egiptą, bet Jungtinėms Tautoms Įsikišus 
turėjo pasitraukti iš Sinajaus pusiausalio ir Gazos juostos 
pajūry, bet laimėjo laisvą kelią Į savo vienintelį uostą pie
tuose Elath. Aqabos Įlankoje. Bet dabar, kilus naujam 
konfliktui. Egiptas sąsiauri Į tą Įlanką užblokavo, taiką 
saugojusi JT kariuomenė pasitraukė,, ir arabai su žydais 
kiuvinai susikibo už gerklių, keldami didį karo gaisrą.

Kas kitur rašoma
PREKĖS IR UŽDARBIAI I prastos rūšies $77, geros rū- 
SOVIETV SĄJUNGOJE sies apsiaustas, importuotas 
Naujienos informuoja, ką1 j® Kinijos, kainavo $180

Viršuje Izraelio ir jo kaimyną IsaRaęfe. Apačioje pa Ii 
dintas tas plotas, kuris ▼irftuthriame paveiksle apvestas 
taškų kvadratu. Jis vaizduoja Tirano sąsiauri, kuriuo 
tegalima įplaukti į Aqabos įlanką. Egiptas tą sąsiaurį 
užblokavo.

Švedijos gerovės šešėliai
Šis mūsų

i su 6000 dol. pajamų moka 
apie 45 proc. mokesčių, ir 

■ taip mokesčių našta auga 
1 pagal pajamų didėjimą. Be 
to, dar kal tais pareikalauja- 

biu-
bendradarbio nai sako, jog gerovės valsty

straipsnis parašytas, pasirė- bė nestiprina nei šeimų ry-: n>a papildomų mokesčių bi 
mus L.S. Ne\vs & Report siu, nei dorovės lygio. Gir- Ūžėto deficitui išlyginti, 
duomenimis. Tame žurnale di, "švedų pavyzdys aiškiai Į Vartojamo dalykų kainos 
lyg tyčia norėta sustiprinti rodąs, jog medžiaginė |ero-! nuo 1950 m.*pakilo, daugiau 

I Švedijos negerovių vaizdą, vė ir socialinis aprūpinimas kąip dvigubai, nuo 1960 m. 
kad galėtu sutrukdvti didės- negalįs išspręsti mūsų laikų: pragyvenimas pabrango 30 

socialinių problemų“. j pro£. tuo tarpu kai JAV-se 
Aprūpinimas butu yra; jįs tepabravo 12 proc. Už- 

vienas iš atsiekimų. kuriuo1 darbiai ir algos k via net

nių socialinių reformų šali
ninkų pastangas JAV-se.

Švedija vo plačiomis re
formomis socialinės apsau
gos srityje šiandien dar ne
pašalino visų negerovių, bet 
be jokios abejonės joje tų 
negerovių yrą mažiau negu 
kitur, ir ių būtų daug dau
giau. jeigu nebūtų tų refor
mų padarvta.

Red.

socialinės gerovės gyvento
jai ypatingai didžiuojasi.

1965 m. rugpjūčio 18 d. 
Keleivio Nr. 33 buvo iš
spausdintas straipsnis, var
du "Socialistinė Švedija — 
gerovės valstybė“. Ten buvo 
pavaizduota valstybės glo
ba. teikiama savo piliečiams 
"nuo lopšio iki karsto“, gir
di, nespėsi pasisukti, ir vals
tybės ranka tau pakiša čekį. 
Gerovės vaizdas atrodė sta-

aukščiau už kainas, algų-kai- 
nų spiralė sukasi aukštyn. 

Nors namu statyba buvo žy-i Algų infliacija žaloja kai 
miai išaugusi 1960 mv bet j kurias pramonės šakas, daro 
valdžios kontrolė ir jos ad-į jas nepajėgias varžytis rin- 
ministravimo būdas privedė; koje.
prie privatinės statvbos to- Plačiai paplitęs nepasi- 
kio sumažėjimo, kad dabar, tenkinimas dėl aukštų mo- 
nežiūrint menko gyventojų kesčių, butų trūkumo ir kitų 
prieauglio, butų krizė žy-( plyšių gerovės valstybėj at- 
miai paaštrėjo: ji didesnė,Į vedė prie didelio nenasiten- 
negu buvo prieš 20 metų.': kinimo Darbo Partijos vy- 
Pav., Stockholme laukiančių i riausybe, kurios šalininkų 
butų skaičius buvo 23,000.; skaičius nukrito iki 42 proc. 
o dabar jų esama 120,000; (nuo 50 proc. 1962 m.), 
(švedu sostinėje yra apiei švedu komunistų vadeiva 
800.000 gyventojų), be to.I Carl Henrik Hermanson Įsi- 
dar 50,000 asmenų laukia t gjįo didžiausio populiarumo, 
butų Stockholmo priemies- j kokio prieš tai joks kitas ko- 
čiuose. \ edusių jaunuolių munistas neturėjo, 
pora dažnai priversta gy-Į Darbo vvriausybė mano 
verti pas gimines. Daugelis i paraližuoti tą kairiųjų puo-

Chicago Tribūne atstovas 
Maskvoj Frank Starr rašo 
apie Sovietų Sąjungos pre
kes ir uždarbius.

Ten piliečiai nuolatos su
siduria su dviem klausi
mais : kai kurios prekės ne
brangios, bet jų visada trūk
sta. Kitų prekių yra, bet jos 
labai brangios.

Štai keli pavyzdžiai. Im
portuotų iš Italijos batų ge
resnės rūšies, bet jau seniai 
iš mados išėjusių, pora $44. 
44. Vyriškas apsiaustas

kaina 
88.

sumažinta iki $107.

NESIRŪPINA TEISINGAI 
INFORMUOTI

Laikraštininke Jūratė Ka- 
zickaitė iš Vietnamo tarp 
kitko šitaip rašo Darbinin
kui (gegužės 26 d.):

"Atsižvelgiant, kiek pa
lankumo vyriausybė rodo 
spaudos žmonėms, tenka nu
stebti, kad reporteriai gali 
siuntinėti tokius priešingus 
pranešimus.

"Viena iš didžiųjų šio ka
ro problemų — kad ameri
kiečių visuomenė apie jį nė
ra garbingai informuojama. 
Aš nežinojau apie baisią 
vietkongų teroristų veiklą, 
iki čia atvykau. Jų veiksmai 
yra žiauresni, negu galima 
aprašyti — kasdien, prieš 
jaunas moteris ir nekaltus 
kūdikius. Kodėl spauda ne
skelbia šių žiaurybių — to
kių, kokiom lordas Bertrand 
Russell žaidžia savo karo 
nusikaltimų spektaklyje?“

NAUJI PONAI MOKA 
SUSITVARKYTI

V. Tysliavienė Vienybėje, 
dalindamosi savo Įspūdžiais 
iš kelionės Į Lietuvą, rašo:

"Vagos“ leidykla Įsikūru
si naujai atremontuotame ir 
šviežiai išdažytame 3 aukš
tų name, esančiame Lenino 
prospekte nr. 50. To pastato 
koridoriai ir,, kambariai iš
kloti kilimais“...

Kai ji Įėjusi į direktoriaus 
kabinetą, "kuris taip pat ki
limais išklotas“. "Netrukus 
ant staliuko atsirado kavos, 
pyragaičių ir konjako. Taip 
priimami svečiai iš užsienio. 
Tik tada prasideda pokal
bis.“ f f

Nepigu tai būtų net ir ta
da, jei ten žmonės uždirbtų 
tiek, kiek Amerikoje. O kai 
ten uždirbama keturis-pen- 
kis kaltus mažiau, tai tos 
kainos tėra Įkandamos tiktai: 
aukštiesiems ponams—par
tijos vadams, visokiems di
rektoriams, generolams ir 
panašiems, bet ne eiliniams

Varžybos dėl 
erdvės

čiai ža\u>. Bet štai pažiūiė- laiukia 10 metų, kol gali Įsi-, Hmą. imdamasi naujų radi- 
kime, kas ten šiandien deda- gyti nuosavą namą. Šioje sri- kalių priemonių. Viena to- 
si toj gerovės valstybėje. ty vra išsivysčiusi "juodoji i kia nauja priemonė bus ban- 

5*vedu medžiaginio gy\e- rinka“ ir kyšininkvstė. Spe-1 ka* pramonės vvstvmosi

pašalpa, mažų pajamų gi u- nuomos -dydis naujuose a- tis. Bet kai Darbo vyriausv- 
peš gauna nuomų nuolaidas, partamentiniuose namuose bė imasi priemonių kairės 
visi gauna nemokamą ligo- vis kvla aukštyn. Statybos kryptimi, kad užgožtų kal
ninę. apmokamos gydytojų kaštai nepaprastai aukšti.
ir vaistų sąskaitos, gauna Taip pat ir švedų "medi- 
nemokamą gimdyvių aptar- keras“ turi daug vargo. Rei-i elementų paromos 
navimą bei piniginę pašai- kalavimai gydymo ir ligoni-1 Taigi, žiūrėdami Į švedų
pa. nemokamą aukštąjį ; nės. pagal švedu priverstinį, “didžiosios visuomenės“ fa

sado užpakalinę puse. kaip

riujų planus, ji netenka in- 
dustriaiistų ir kitų nuosaikių

ja pavaizdavo U.S. World 
News & Report, matome, 
kad ii nėra tokia graži, kaip 
priešakinė.

An. Rg.
mažumų klausimas. Jos gy- laukti daugiau kaip metus, I 
ventojų prieauglis yra lėtas, kol jie bus priimti Į ligoninę Į ■

Nežiūrint tų malonių, šve- gydvti. Kai kuriose ligoninė- 
dai yra nepatenkinti ir pasi- rimti ligony  s ir mirštan- 
šiaušę. Darbo partija, kuri tieji yra padedami Į korido- 
teikia gyventojams tas nuo- rius. nes visi kambariai už- 
stabias geroves, sutinka po- imti.
litinių trukdymų. Ima kelti Užmokama už visus tuos 
galvas kairieji socialistai ir "gerus daiktus“, kurie Šve- 
komunistai. Jų kraštutiniai dijoje teikiami "nemoka- 
šūkiai Įeina Į madą. mai“, surinktais mokesčiais. Vysk. P. Bučio atsimini-

Dvidešimt metų švedai kurių našta Švedijoj yra mai. II tomas, 282 psl., kai- 
statė didžiausią pasaulyje sunkesnė, negu kur kiturj na §3.50. 
gerovės valstybę, bet ir šian- Europoje. Daugiausia jos | 
dien turi daug neišspręstų tenka tiems, .kurie mažiau j 
esminių problemų. O kai uždirba, bet daugiausia gau-| 
kuriais atvejais tos proble- na naudos. Visi mokesčiai 
mos dar padidėjo. Švedijoje, iškaitant ir socia-

Brangiai kaštuoja gero- linio draudimo mokesti, da-

Žmogus pirmą kartą erd
vėlaiviu apskrido žemę 1961 
m. balandžio 12 d. Tai buvo 
sovietų kosmonautas. JAV 
astronautas tai padarė tiki

mokslą, ligos metu gauna sveikatos draudimo planą, 
atlyginimą, taip pat ligos ir išsiplėtė daug sparčiau, ne- 
nedarbingumo apdraudą. gu buvo laukta. Ligoninės

vo rusė. Iki šiol sovietai pen
kiais atvejai^ buvo pirmieji 
erdvėje, o amerikiečiai net 
18 atvejų.

Tarp kitų JAV pasiektų 
rekordų yra ir šie:

Amerikietis ilgiausiai 
"vaikščiojo“ erdvėj — 2 vai. 
9 min., o rusas tik 10 minu
čių ; vienas lakūnas ilgiau
siai išbuvo erdvėj (18 die
nų), visi amerikiečiai iš- 
skraidė erdėj 1993 vai. 37 
min., o sovietai tik 507 vai.
16 min.; amerikiečiai pir
mieji erdvėje susitiko su ki
tu erdvėlaiviu ir pirmieji su
sijungė; aukščiausiai paki
lo — iki 850 mylių; ilgiau
sią atstumą nuskrido —apie
17 su puse miliono mylių; 
pirmieji erdvėje susitiko su 
kitu erdvėlaiviu apskrisda- 
mi pirmą ratą aplink žemę.

Bet JAV tenka ir pirmas 
nelaimingas rekordas: jų 
pirmieji 3 astronautai žuvo, 
pasiruosdami skristi su Apo- 
llo. Sovietams nelaimė atsi
tiko šių metų sausio 27 d.. 
Jie tik neseniai paskelbė, 
kad jų kosmonautas Koma- 
rov žuvo nusileisdamas Į že
mę. Ar tai iš tikrųjų tebuvo

Ką tik gavome:

m • ...__t.______pirmoji sovietų erdvės au-Taip susitvarko naujieji Įįa gaJ|i[na n(8

Įprasta tiktai laimėjimusponai tuo metu, kai kolcho* 
zininkas už vieną silkę su
moka beveik dienos
bi.

L. JONIKAS 
L1ETUVIIKA1

Vienas Vilnies "čyfų“ L. 
Jonikas pasigyrė, kad jam 
kažkas iš Vilniaus atsiuntęs 
3 tomus "Romos kataHkų 
apeigyno“. Jaunystėje, jis 
sakosi, padėjęs Laukuvos

skelbti, o pralaimėjimus nu
tylėti. O juk žinome, kad nė
ra laimėjimų be pralaimėji 
mų.

tarnautojams, darbininkams /klebonui giedoti egzekvijas
ar juo 
kams.

labiau kolcbozinin- lotyniškai, o dabar galėsiąs 
jas traukti lietuviškai.

Išrašykite 

KELEIVI 
savo draugam

vės išlaikymas ir auklėiimo 
•reformos nepastojo kelio 
tokioms socialinėms negero
vėms, kaip nusikaltimai, gir-

bar sudaro 40 procentų visų 
tautos produkcijos pajamų 
(brutto), tuo tarpu kai 1960 
m. tesudarė 31.3 proc. Šve-

tavimas ir narkotikų Įpro- dijos mokesčių našta yra 
čiai. Nusikaltimu laipsnis daugiau kaip vienu trečda- 
Švedijoje nuo 1950 m. pa- liu sunkesnė, negu JAV-se, 
dvigubėjo, vadinasi, šian- kurios turi nepaprastai dide- 
dien nusikaltimų ten d vigu- lių karo išlaidų. Socialinio 
bai daugiau, negu jų buvo aprūpinimo išlaidos Švedi- 
prieš 16-17 metų. ypatingai 1 joj yra dvigubai didesnės už 
jaunimo tarpe. Policija ypa- krašto gynybos išlaidas. To 
tingai susirūpinusi tokiu paties dydžio pajamų mo- 
staigiu kriminalinio smurto kesčio mokėtojai, kaip JAV-
augimu. Per paskutiniuosius 
trejus metus žmogžudvsčiu 
ir plėšimų skaičius pakilo 80 
procentų, praneštų policijai 
išprievartavimų skaičius pa
kilo 56 procentais. Sunkus 
girtuokliavimas (alkoholiz
mas) sparčiai auga jaunimo 
tarpe nuo 1:5 iki 24 metų 
amžiaus. Pagal policijos 
pranešima, palinkimas nar
kotikam (narkomanija) ple
čiasi epidemiškai. Dėl nusi
kaltimu augimo Tr netvar
kingo (antisocialinio) elgi
mosi jaunuomenės tarpe 
valdžios organai kaltina ne
tvarkingą seimu gyvenimą.

se, švedai sujnoka dvigubai 
daugiau mokesčio, negu a- 
merikiečiai. Visi mokesčiai 
kyla. Pav., pardavimo mo
kestis, kuris buvo Įvestas 
1960 m., ir tuomet buvo ima
ma 4.2 proc., dabar progre
syviai pašoko iki 11 proc. 
Už gazoliną du trečdalius 
sumokamos sumos 
mokestis, 80 proc. imama 
mokesčio nuo cigarečių po- 
kelio, 90 proc. nuo svaigalų 
bonkos. Naujausios studijos 
rodo. kad švedų šeima vos 
su 3000 dol. pajamų sumo
ka 38 proc. tiesioginio, ne
tiesioginio ir socialinio

Paskutinis posėdis. Juozo
Audėno atsiminimai, 277 
psl. kaina $4.00.

Žydinčios dienos, Prano
Naujokaičio premijuotas ro
manas, 250 psl., kaina $3.50.

Kritusieji už laisvę, para
šė Vladas Ramojus, tai vei
kalas apie partizanines ko
vas Lietuvoje, 182 psl, kai
na $2.50.

Nardžio pulkas, Balės
Vaivorykštės, kaina $2.

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

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

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

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl., 

sudaro Kaus’a’ iliustluota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

j Pasirodo, valdžios pareigu- draudimo mokesčio; šeima

ė
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WORCESTERIO NAUJIENOS

Pavykęs Sandaros banketas vakarą parašė 700 laiškų se- 
į natoriam ir kongresmanam.

Gegužės 21 d. Sandaros; R j Jutkevičiui vado- 
banketas buvo gausus, nors j daug w laiškų 
tą dieną buvo .r daugiau pa-į < jr
rengimų. Programoje pumą l J J
kartą dalyvavo tenoras Al
bertas Dupša. Tai geras dai
nininkas. Ona Dirvelienė 
taip pat sudainavo kelias 
dainas, pianinu palydint 
Bernadetai Dupšienei ir 
smuiku Jonui Dirveliui. Dai
nininkams dalyviai nešykš
tėjo katučių.

Į banketą buvo atvykusių 
ir iš toliau. Štai iš Gardnerio 
buvo Juškos, Nakučiai, iš 
Bostono Audickai. Sandaros 
centro vicepirm. Aleksand
ras Čaplikas^ kuris pasakė 
kalbą. Taip pat kalbėjo ir 
Lietuvių klubo pirm. Kazi
mieras Tagmėnas.

Iš vietos įžymesnių jau
nesniosios kaitos vyrų ir mo
terų dalyvavo Mačiai. Gri
galiūnai. Muriėnai, Račiu- 
kaičiai, Vydūnai, šakaliai, 
Bakanauskai, Kalvynai, V. 
Dabrila, E. Sinkevičius, A. 
Šakūnas ir kt.

Banketo programai vado
vavo Julius Svikla.

Banketo ruošimu rūpino
si Jonas Stankevičius, K. 
Zurlis. Vincas Mitrikas ir 
Juozas Krasinskas. Jie vi
siems dalyviams taria nuo
širdų ačiū.

Per dieną uždirba 1 r. 40 k., 

o už silkę moką 1 rublį

Vienas tautietis gavo iš 
Lietuvos kolęhozininko ilgą 
laišką. Jis rašo, kad per die
ną uždirba 1 rublį 40 kapei
kų, o už silkę reikia mokė
ti 1 rublį.

O amerikiečiai, nuvykę i 
Lietuvą, nematę žemės ūkio 
darbininkų gyvenimo, pasa
koja, kad ten žmonės gerai 
gyvena. Rodos, būtų rimti 
žmonės, bet akli ir lengvati
kiai!

J.

NEW YORK, N-Y.

Inž. K. Miklas švietimo 

taryboje

Inž. Kęstutis Miklas iš
rinktas 3 metams į Long Is
lando 21-jo distrikto švieti
mo tarybą.

Inž. K. Miklas reiškiasi ir 
lietuvių veikloje. Jis dabar 
yra išrinktas į JAV Lietuvių 
Bendruomenės taiybą.

BROOKLYN, N.Y.

Paminėjo J. V. Stilsono

5 metų mirties sukaktį

Gegužės 30 d. Memorial 
Day Amerikoje priimta pri
siminti artimuosius gimines, 
draugus ar karius, kritusius 
kovose už laisvę. LDD ir 
LSS nariai negali pamiršti

šituo laiveliu anglas Francis Chichester laimingai nuplaukė 28.50(1 mylią ir laimingai sugrįžo.

VARPININKŲ II-SIS

SUVAŽIAVIMAS

"Varpo“ žurnalo leidėjai 
atnaujino dr. Vinco Kudir
kos laikų varpininkų tradi
cijas, pradėdami rengti kas
met varpininkų suvažiavi
mą. Varpininkais jie laiko 
visus tuos, kuriems "Varpo“ 
skelbiamos idėjos yra arti
mos.

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

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

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai. 

Varpo“ šuva- 227 psl., kaina........... $4.00Antrasis 
žiavimas rengiamas birže
lio 24 -25 dienomis Potta- 
vvattamie vasarvietėj (sav. 
P. Ambutas). kuri yra 7 my
lios į šiaurę nuo St. Joseph. 
Mich., ant Michigano ežero 
kranto.

Suvažiavimas prasidės 
šeštadienio vidudienį (re-

ATS1MINIMAI IŠ BAL- - 
FO VEIKLOS, prel. J. B. ; 
Končius, 404 psl., daug .. 
iliustracijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antan<* Šukio atsiminimai iš

mas atveda į laimėjimą. 
Taip ir buvo. Po trijų mene-' 
šių sunkios kovos New Yor- 

1 ke siuvėjų buvo laimėta.

KANADOS NAUJIENOS

gistracija nuo 9 vai. ryto) Lietuvos Nepriklausomybės 
ir baigsis sekmadienį po va- - 376 PSL kaina . .$3.00
karienės.

PER GIEDRĄ IR AUD» 
RĄ, Mykolo Vaitkaus 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-

Suvažiavimo programoje 
paskaitos: dr. Vandos Sruo
gienės "liberalinės minties 
lietuvių bendrasis kelias“.
Zigmo Dailidkos "Siekiant 
kontakto su pavergta tauta“ 
ir Jono Daugėlos "Pirmųjų 
varpininkų keliu“.

Tai bus trumpos iki 30 na ...............................$2.00
minučių paskaitos, po kurių

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

patenkinti. Todėl visi į kar
tūnų balių šį šeštadienj. bir- 

Jau čia pat kartūnų balius želio 10 d. Pradžia 6 vai.
vakaro, bet salė jau bus ati- 

Lietuvių kolonija čia nė- daryta nuo 4 vai. vak.

WELLAND, ONT.

Dar galima priminti, sako
kalbėtojas, kad tuo metu!
svarbiausias klausimas buvo,
aštuoniu darbo valandų dic- ra ,?aus1’,,bet > tar'’e -vla 

_ , , . , . gabių veikėjų. Ji kartu suna. Dabar, rodos, jokia rau- g mylių atstume port Co).
jiena ta astuonių darbo va- borne lietuviais sudaro Lie- 
landų diena. Dabar turime tuvių Bendruomenės apvlin- 
įstatymų garantuotą darbo; kę.savųjų draugų — Stepono , , „ . . .

Strazdo, Mykolo Swi„gie.įvalandos uzmokestĮ. turime: Be Lietuvių Bendruome-
luynuiv owing.e., Den«iias įr kita oi nės- čia turime, MedžiotojųJono Januskio ir labiausiai senatvės pensijas n kita. O| Mežkerioto^R]ubj} Lj,Ju;

Juozo V. Stilsono, kuns, ga-, pne» o a m a y al e" anica. Į ji vra įtraukta nariu
Urna sakyti, visą savo gyve-; buvo graži svajone. Bet ta! jr g st CallM,ines Niaaara
nimą atidavė netuvių darbi-i svajonė darbininkų pastan-
ninku judėjimui.

J. Šarapnickas

MILIŪNAI KLAIDŲ

Klebonas ragino stoti 

į klubą

Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Jutkevičius 
Lietuvių klubo gegužės 7 d. 
bankete ragino lietuvius sto
ti i Lietuvių klubą. Seniau 
kunigai nedrįsdavo to dary
ti.

Į gomis įsikūnijo.
Gegužės 30 d. penkios 

mašinos prilipo žmonių ir 
nuo Spūdžių namų nuvažia
vo į Cypress Hills kapines 
atiduoti pagarbos savo va
dui. Ant velionio kapo Na
talijos Stilsonienės pastan
gomis pastatytas mėlyno 
granito antkapis. Prie ant
kapio ant J. V. Stilsono ka
po LDD 7 kuopos ir LSS 19! sų vyro ir didelio SLA ir ki- 
kuopos vardu pirm. Bronėj tų lietuviškų organizacijų 
Spūdienė su sekr. Antonettej veikėjo bei redaktoriaus 
Buivydiene padėjo raudonų žjno atminimo Juozo 
eehų vainiką. Advokatas S.l
Briedis anglų kalba atidavė St,lsono mi,tles ° met« su' 
J. V. Stilsonui pagarbą. : kaktb visi mes 80 »'

, pagarba prisimename Mie- 
Tada LDD 7 kuopos pirm. į jojo juozo veikla ir sykiu ta- 

B. Spūdiene užkvietė visus / * - j- ♦ i jdalyvius į White Horse sve-| name’ Poeto zodzia!s; kad 
tainę akademijos ir užkan-, J° tinkamiausias pnsimini-

SLA 2-*io* 

valdybos posėdis

Gegužės 21 d. buvo valdy
bos posėdis, kuriame daly
vavo pirm. A. Čaplikas, vi
cepirm. L. Paulauskas, sekr. 
V. Kapeckas, ižd. J. Dvarec
kas, iždo glob. J. Krasins
kas ir Laisvės Varpo atsto
vai J. Vailionis ir J. Audic
kas.

Be kitų klausimų, buvo 
paliesti ir Laisvės Varpo rei
kalai.

Ii
Po Antrojo pasaulinio 

karo Amerikos lietuviai su
judo prašyti, kad Amerikos 
vyriausybė ko daugiau lietu
vių leistų įvažiuoti. Tada 
Vyčių 116 kuopa, kurios va
dovybėje buvo ir jaunas 
kun. J. Jutkevičius bei mano 
sūnus J. B. Kraaimfcaa, vie
ną vakarą sukvietė būrį ga
bių mergaičių ir... per vieną

seks laisvos diskusijos.
Be to, šeštadienio vakare 

bus banketas su literatūrine 
demokratas, ištyrė JAV la-Į dalimi, kurioje bus paminė-

Senato komisija, kuriai 
1 vadovauja Qhio šen. Hart,

boratorijų darbą. Stačiai 
sensacija buvo apkrečiamų
jų ligų tyrimo direktoriaus 
pareiškimas. Jis pareiškė, 
kad, ištvręs apie 125 mil. a-

Falls. Hamiltono, net iš Buf 
falo. šitas klubas yra stip
riausias visame Niagaros'LDD 7 kp. sekr. Antonet-: nusiausalvie Jam dau? na-1 naiz*u’ j aP]e ket'

nPfskaitė a jam ctaug pa vlrtaaaliS jų. padarytų me-
( Clo?*Jando. Yles?ucl°Įdicinos laboratorijose, buvo 
savininkai Senkai. kurie per' kiaįdjng0<, 
eilę metų kas mėnesį veltui; jjg davė daug pavyzdžių, 
duodavo salę klubo paren- į.ur^e r0(jo ka(j gydytojai, 
gimams. Tų parengimų di-Į pa?irėmę klaidingų analizių 
dziuma pajamų buvo iš kita- duomenimis, nustatė netei- 
taucių. Gautą pelną klubas! ?ingas diaenozes Dėl t0 kai 

Minint mano draugo, Jū- galėjo panaudoti lietuvis-. kuriu H?oniq gydymas buvo

te Buivydienė 
SLA prez. Povilo Dargio ši 
tokio turinio laišką Natalijai 
Stilsonienei:

"Didžiai Gerbiama,

džių.

White Horse svetainėje 
puikiai paruoštas stalas, ant 
stalo J. V. Stilsono paveiks
las. apjuostas juodu kaspi
nu. Publikai susėdus, B. 
Spūdienė pakvietė kalbėti J. 
Buivydą, nes jis vienas iš tų, 
kurie seniausiai J. V. Stilso- 
ną pažinojo ir kartu su juo 
lietuvių organizacijose vei
kė.

J. Buivydas sakėsi J. V. 
Stilsoną pažinojęs nuo 1913 
metų didžiojo siuvėjų strei
ko New Yorke, kai jis kalbė
jęs siuvėjų susirinkime. Jis 
tada buvo jaunas, liesas ir 
nuoširdžiai aiškino siuvė
jams. kad darbininkų vieny
bė tai vienas stipriausiųjų

mas bus 
idealo“.

vykdymas Jo

kiems reikalams.
Šiais metais klubui vado

tas rašytojas Balys Sruoga. 
Apie jo kūrybą kalbės lite
ratūros profesorė Aldona 
Augustinavičienė iš Cleve- 
lando.

KIEK ATSIEINA

vauja pasižymėjęs visuome- klaidingu kraujo grupių nu- 
nininkas J. Staskevičius is į ?tatvmų per metus nukenčia 
Port Colborne. ; 50.000-250.000 žmonių.

Klubas per eile metu ruo-i
šia kartūno balių, šiemet

RINKIMAI

JAV rinkimai yra bran
gus dalykas. Jų išlaidos vis 
smarkiai didėja. Mažai tėra 
kandidatų, kurie patys ga-

užvilkintas, o kiti dėl to ir lėtų tas išlaidas sumokėti 
mirė. Jis tvirtina, kad dėl todėl jie priversti prašyti ki-

Reiškiu gilią pagarbą su
sirinkusiems,

Jūsų

Povilą* Dargi*,

SLA Prezidentas

Iškviesta Natalija Stilso- 
nienė tarti žodį. tik padėko
jo visiems atsilankiusiems, 
nes buvo labai susijaudinu
si. Ji ypatingai dėkojo LDD 
7 kuopos valdybai, pirm. B. 
Spūdienei. sekr. A. Buivy
dienei. adv. St. Briedžiui ir 
visiems LDD 7 "kuopos na
riams.

tas balius numatomas dar iš
kilmingesnis. Už tris gra
žiausias sukneles skiriamos 
dovanos ir viena dovana vy
rams už gražiausią "centen- 
nial“ rūbu eilutę. Be to. pa
skirta premija ir už gražiau
sią barzdą. l aimingiausias 
dalyvis galės laimėti mo

tų pagalbos. O tie "pagel
bėję“ vėliau iš išrinktojo 
toms ar kitoms pareigoms 

Kalifornijoje ištirta 328l kandidato stengiasi atgauti 
asmenų, sirgusių kraujo Ii- gavo išlaidas vienokiu ar ki-

D IENOJ ANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniau*, I to
mas, 300 psl., kaina .......$2.

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
mas 282 psl.. kaina $3.50.

gomis, mirties priežastis. 
Paaiškėio. kad 34.5% jų ga
lėjo būti išgelbėta, nes jie 
mirė dėl nepakankamo me
dicinos personalo pasiruo
šimo. ar dėl neteisingai pa
rinktu gydymo priemonių, 
ar dėl laboratorijos klaidi}. 
Iš minėtu 328 asmenų 33-

dernų žuvavimo komplektą; jms buvo nustatyta, kad ser- 
apba $75. ga maliarija, kuria jie nesir-

Is jaunu mergaičių bus <y0. Laboratorijos tyrimų 
renkama baliaus gražuolė. į duomenimis pasirėmus, trim

Laimėjimo būdu bus gali
ma laimėti Senkų, Radvilų 
ir Petro Šidlausko paauko
tus viskuo gausius staliukus. 
Bus turiningas "laimės šuli
nys“, veiks gausus valgių ir 
gėrimų bufetas, gros lietu
vių orkestras, kuriam vado
vauja V. Bąbeckas iš Ha

moterim buvo padarytos 
krūties operacijos vėžiui pa
šalinti. bet vėliau buvo išaiš
kinta, kad tvrimų duomenys 
buvo neteisingi

Nesigina dėl klaidų ir pa
čios laboratoriios, tik jos sa
ko, kad tu klaidu nėra tiek 
daug. kiek nurodo minėtas

ginklų prieš išnaudotojus. , Elizabeth ?2cka.’, .vek?n\° 
Streiko metu kas savaitė bū- dukra’ Ll&>te>k>en« P’- 
davo po kelias prakalbas. I a?1"u. pa!?.dl.nt’ STa?la! ,9U’, 
Kalbėjo siuvėjams ne vien'Pedo-lo 9,tal Pro£al t»>ka-

miltono. Valgių bufetui va- instituto direktorius. Labo- 
dovauja Senkuvienė, o gėri-; ratorijos skundžiasi netin- 
mų — Br. Lomanas. karnai pasiruošusiais tarnau-

Baliui yra išnuomota nau- tojais ir gerų stoka, 
jai pastatyta didžiausia j
Wellando ukrainiečių salė
Southworth ir McCabe Avė. Mirtie* bausmę JAV pa-

J. V. Stilsonas. Per tris mė
nesius kovos kalbėjo St. Mi- 
chelsonas, F. Bagočius. J. O. 
Sirvydas, J. Perkūnas ir visa 
eilė kitų kalbėtojų. Visi mu
šė į vieną tašką, kad tik vie
nybė, sutarimas ir pasiryži

mas tris giesmes. Eli Socha 
yra gera dainininkė. Ji če- 
koslovakė. bet neblogai kal
ba lietuviškai.

A. Buivydiene, 

LDD 7 kp. sekretorė

sankryžoje. Ji apsupta gra- naikino arba ją labai aąri- 
žiu mišku. bojo šio* vabtybe*: Alaaka,

Kasmet į kartūnų balių su-' Hawaii, Maine, Micbifan, 
važiuoja daug* lietuvių iš Minnenota, N. Dabota, Rbo- 
Kanados ir Ametikos. Tiki- de Island, Vermont, W. Vir- 
masi, kad ir šiemet balius ginia. Iowa, Oregon, Wi»- 
bus dar gausesnis dalyvių con*in ir tik iiomi* dienomis 
skaičiumi. Ręngėjai tam at- New York.
sidėję ruošiasi ir Žūda visus

V 4 J*

tokiu būdu, dažnai priešin 
gu įstatymams.

Duomenys rodo, kad kan
didatas į nedidelio miesto 
majorus išleidžia rinkimam 
nemažiau kaip $40.000. ši
tiek pernai išleido kandida
tas į Springfield, Mass., ma
jorus. Tas miestas turi 162, 
000 gyventojų.

Kongresmanui rinkimų 
vajus atsieina nemažiau nei 
$50.000. Aišku, tų išlaidų 
dydis daug pareina nuo įvai
rių vietos sąlygų. Sakykim. 
Robert Taft, kandidatavu
siam į kongręsmaną iš Ohio, 
rinkimai atsiėjo $168.000.

O Goldwater ir Nelson 
Rockefeller 1964 metais rin
kimams vien Kalifornijos 
valstijoje išleido po 2 mil. 
dolerių.

Žodžiu, šiandien rinkimai 
JAV yra labai brangūs, to
dėl ir tinkamas kandidatas, 
bet neturintis iš šalies me
džiaginės baramos, negali 
drįsti kandidatuoti.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 metu atsimini
mai. parašė Juozą* Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

Amazonė* upė* (Pietų A- 
merikoje) žiotys yra 250
myliu pločio.

• • •

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nė», 360 psl.. kaina . .$3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 
šerną), Antano Rūko, 206
psl., kaina ...................... $2.

KĄ LAUMES LEME 
(apie Salomėją Neri), Pet
ronėlei Orintaitės, 234 psl. 
kaina ................................$3.

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

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

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboro* Armonie- 
nė», 253 psl., kaina .... $3.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapii}, 
kaina ................................$5.

ŽVILGSNIS I PRAEITI
Žuko, 476 psl. kai- 

$5
Tas knygas gante gauti -

70% JAV fT«ntOji) , a(lmi"is‘racij®j«
ven. mintuoM. Bro«<iw«y, So. Bcton,

Ma**. 02127).

K
na
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Rusai okupantų, šalin iš Lietuvos!

MIRĖ F. DAUGĖLA' ' Disertacijos Vilniaus U-te

Gegužės 25 d. Vilniuje: Gegužės 23. 25 ir birželio 
staiga mirė Feliksas Dauge- 6.13 d. Vilniaus universitete 
la. apie 80 m. amžiaus. Pa-1, numatyti< trylikos disertaci- 
laidotas Leporių kapinėse, jū gynimai. Dvi disertacijos 
Kriukų valsčiuje, šalia savo bus daktaro laipsniui gauti, 

vienuolika — mokslo kandi
dato. Mokslų kandidato 
laipsnis maždaug atitinka

m Jungtinėse Tautose JAV ambasadorius Goldberg (su 
akiniais) su Danijos. Prancūzijos ir Kanados atstovais 
aptaria Viduriniu Rytų padėtį.

žmonos Onos Graurokaitęs- 
Daugėlienės. '

Velionis buvo šviesi .as-( 
menybė. Dar caro laikais. į- i magistro-masterio laipsni.

Ill-*io* Rinkiminė* Apyg. 

Clevelanda*

1. Jūra Gailiušytė, chemikė
2. Vytautas Kamantas, inžinierius
3. Antanas Klimas, daktaras .profesorius
4. Julius Smetona, teisininkas
5. Antanas Butkus, daktaras chemikas
6. Algis Zaparackas. inžinierius
7. Vladas Ramanauskas, med. daktaras
8. Vytautas Majauskas, med. daktaras
9. Kęstutis Keblys, daktaras inžinierius 
Kandidatai:
1. Vladas Pauža, mokytojas

Algimantas Pautienius, inžinierius 
Vytautas Kutkus. inžinierius

2.
3.

sigijęs liaudie: 
teises, jis švietė Lietuvos1 
priaugančią kartą, aplink 
save būrė jaunimą, organi
zavo vaidinimus ir pats.Vįai- 
dino, nes turėjo nemažą ak- 
tor . us gabumą. ,

K^ri laiką dirbęs mokyk-rj Kita "karšta“ tema — 
1°’ . ebonis F**1 iksas sugulu "Tarybų Lietuvos ekonomi- 
vojo tapą matii..nku ir, Petr Ra liaudies ūkio sistemoje”

Vieno iš būsimų daktarų. 
Broniaus Dundulio. Jono s., 
disertacijos tema — “Lietu
vos kova dėl valstybinio sa
varankiškumo 15-me amžiu
je“...

.apily išėjęs tos specialybė 
mokslus. nepriklausomoje 
Lietuvoje ilgus metus dirbo 
pirma matininku, o vėliau 
matininku revizorium, tik

Tai Algimanto Jablonskio, 
Domo s., disertacija ekono
mikos mokslų kandidato 
laipsniui. Laisvose moksli
nio • tyrinėjimo sąlygose to-

rindamas kitų atliktus- so- disertacijoje galėtu ir
džių skirstymo vienkiemiai' 
bei dvarų dalinimo matavi
mo darbus.

turėtų būti nagrinėjama Lie 
tuvos kova dėl ūkinio sava
rankiškumo 20-me amžiuje. 

Greta savo profesijos dar-į Bet disertacija rengta ir gi- 
bo. velionis visuomet/ant j narna Lietuvos ūkiui esant 
pečių nešė ir didelę bersun-1 jjungtam i Rusijos imperi- 
kią visuomeninių darbif 'naš-Į jos ūkinę sistemą, ir sąlygo
tą. Jis nuo pat Lietuvos atsi- se, kuriose tokia tema iš vi-
statymo pradžios visomis jė
gomis plušo savivaldybėse, 
kooperatyvuose ir kitose or
ganizacijose. Jis ilgą laiką

so tėra Įmanoma kalbėti tik 
“einant vienos krypties gat
ve“, tai yra. Įrodinėjant tik 
nesavarankiškumo, tik pri

buvo pieno kooperatyvų są-j klausomybės nuo Maskvos 
jungos Pienocentro vadovy-į palaimingumą Lietuvai, 
bėję. i

Politinį darbą velionis' (Elta)
dirbo socialdemokratų^ilė-Į 
se. Jis buvo tikrai rnpa Lietuviai ir šokiais 

pirmauja

Gegužės 9 d. Kaune Įvy
ko tarptautinis pramoginių 
šokių konkursas. Dalyvavo 
24 poros, kurių tarpe buvo 

! šokėjų iš Rytinės Vokietijos, 
Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Jugoslavijos ir Vengrijos. 
Pirmąją vietą laimėjo vokie-

, , .. . čių pora iš Leipcigo. Jiemsvelande gyvęnant.s jo sūnus teko‘didžioj! d*vana _ 
Jonas. Lietuvos valstiečių, -Gintarinž |a.. Kaunie. 
liaudininkų s-gos pirminin- -jaj Ces,ovaį j Nor_ 
kas, ir taip pat nemažas klasjkinių pramogi.

nių šokių varžybose laimėjo 
antrą vietą, o Lotynų Ame
rikos šokių — trečią. Kita 
kauniečių pora. Vidas ir Da- 

. t Ir

prastai švelnaus. būdo*; vi 
suomet linksmas, patenkin
tas. Kiekvienam malonu bu
vo su juo bendrauti. Neabe
jotina, kad tas padėjo jafci 
sveikam ir iš visų karo aud
rų išlikti. «•

Lietuvoje velionio liūdi jo 
duktė Danutė, gimiri&ir 
gausūs bendradarbiai ir 
draugai, o čia. JAV-se, Cle-

skaičius jo draugų ir ^įcių- 
lių.

Jiem visiems mes reiškia
me gilią užuojautą.

O Tu. mielas FeliksabHt

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA į

Oficialūs JAV LB Tarybos 
rinkimų duomenys

JAV LB 5-sios Tarybos Vyriausioji Rinkimų Komi
sija. pagal Apygardų Rinkiminių Komisijų prisiųstus rin
kimų duomenis ir šios Tarybos Rinkimų Taisyklių skyrius 
10. 33 ir 38. skelbia, kad 1967 m. gegužės mėn. 6 ir 7 die
nomis i JAV LB 5-ją Tarybą išrinkti šie asmenys:

I- sios Rinkiminė* Apyg.

Californij*

1. Bernardas Brazdžionis, poetas, redaktorius
Kandidatas:

1. Rimtautas Dabšys, inžinierius

II- sios Rinkiminė* Apyg.

Chicaga

1. Petras Kisielius, med. daktaras
2. Kazys Bobelis, med. daktaras
3. Jonas Jasaitis, teis. tarnautojas
4. Dalia Tallat-Kelpšaitė, matematikė
5. Leonas Kriaučeliūnas. veterinarijos daktaras
6. Antanas Razma. med. daktaras
7. Steponas Biežis, med. daktaras
8. Bronius Nainvs, inžinierius
9. Kazvs Ambrozaitis, med. daktaras•z

10. Jurgis Anysas. chemijos asist. prof.
11. Jonas Borevičius, R. K. kunigą.- S J.
12. Teodoras Blinstrubas. pedagogas braižytojas
13. Vytautas Kasniūnas, žurnalistas
14. Vaclovas Zakarauskas, R. K. kun. klebonas
15. Kęstutis Trimakas, R. K. kun. kanauninkas 
Kandidatai:
1. Jonas Jurkūnas, dipl. statybos inžinierius
2. Leonas Prapuolenis, ekonomistą?
3. Petras Patlaba, R. K. kunigas
4. Vladas Vijeikis, spaustuvės savininkas
5. Alicija Rūgytė, mokytoja
6. Vytautas Galvydis, kelių konst. inžinierius

IV-*io* Rinkiminė* Apyg.

Hartf orda* y,

L Petras Vileišis, dr. verslininkas
2. Balys Matulionis, med. daktaras
3. Jonas Jutt (Jutkevičius), R. K. kun. klebonas
4. Juozas Kapočius. Liet. Enciklopedijos leidėjas
5. Vilius Bražėnas, inžinierius 
Kandidatai:
1. Pianas Pauliukonis, pedagogas
2. Benediktas Gauronskas, R. K. kun. klebonas
3. Antanas Ustjanauskas, prekybininkas

V-»io* Rinkiminė* Apyg.

New Yorka*

1. Algirdas Budreckis, istorijos daktaras
2. Lionginas Jankus. R. K. kunigas
3. Antanas Mažeika, jr.. chemikas
4. Arvydas Barzdukas. architektas
5. Kęstutis Miklas, inžinierius
6. Romas Kezys, ekonomistas
7. Viktoras Dabušis, R. K. kunigas 
Kandidatai:
1. Bronius Radzivanas, med. daktaras
2. Bronius Nemickas. daktaras, profesorius
3. Vytautas Jonynas, dailininkas
2258 rinkikai balsavo, kad PLB seime atstovautų Ta

ryba. ir tik 356 rinkikai, kad atstovautų rinkti atstovai.
Išviso rinkimuose dalyvavo 9133 asmenys, neužska5-' KAS. eiliuota pasaka, para 

tyta balsų 52. I 8 Vyt« Nemu"ėlis. labai

Joje smulkiai aprašyt^ 
»bolševikinio teroro sistemd, 
| tos vergų stovyklos, kuriose 
j kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

NAUJOS AKĖČIOS■ 4
K

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

Knygos
jaunimui

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

MEŠKIUKAS RUDNOSIU-

JAV LB Penktosios Tarybos 
Vyriausioji Rinkimų Komisija

LAIŠKAS REDAKCIJAI Jei jie visi pradėtų rašyti 
kongresmanams ir senato
riams laiškus, kuriuose pa
brėžtų nebalsuosią už tuos, 

Paskutiniuoju trumpu lai- kurie atstovų rūmuose arse-'

Gerbiamieji.

ku pabaltiečių tautos paty 
rė porą skaudžių smūgių.
Tai JAV konsuliarinės su
tarties su Sovietų Sąjunga 
patvirtinimas ir Britanijos; ti. kas daryti.

nate pasisako nepalankiai 
pavergtųjų tautų reikalams, 
tai juos tikrai paskatins pa
galvoti ir aiškiai apsispręs-

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

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50

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

? . lia Kamaičiai, laimėjo šeš-
g'mtokl, į.iia5 vietas. Norvaišamssėkis ramiai savo -r---

žemėj. Tavo šviesus atmini-! t nu . 
mas pasiliks mumyse tol, kol ‘ius varžovus L estų pora. 
ir mums išmuš paskutine va-
landa. J. V-g«»

estų porą 
iš pranešimo yra pa

grindo spręsti, kad varžybo-
; Šė dalyvavo ir daugiau porų 

Ir Mažvydo katekizma*— "iš mūsų šalies“ (taip dabar
“tarybinė knyga“ ' mėgstama vadinti Rusija).

bet tų varžybininkų užim- 
Ka kurie “tarybininkai“ tosios vietos ir pavardės di- 

11— tu\ . be. d-.. įgdam^jja- plomatiškai nutylėtos, 
ramstyti šlytinėjantj “tavy* '
biškumo“ prestižą, pralen- jkia net anekdotines žąsis Kok“ “ ‘» ““k Lietuva.? 
kurios, sako, neturėdamos
kuo kitu pasididžiuoti, ‘gy
rėsi, kad jų protėviai Rotną
išgelbėjo. «£

Tiesos bendradarbis DžŠ

Kėdainiuose pastatytasis 
Sovietų Sąjungos chemijos 
kombinatas jau pagamino 
milioną tonų sieros rūgšties.

jų "vilkų“, kurie vadinasi 
čečiurovais. ar Krivonoso- 
vais, valgančiais pavergtojo 

Dažnai dabartinės Lietu- lietuvio duoną ir jį niekinan- 
vos komunistų spaudoj ran
dame pranešimų apie to ar 
kito tikro ruso mirti Viniuj 
ar kuriame kitame mieste.
Štai gegužės, 27 d. praneša
ma apie Ivano čečiurovo 
mirtį.

Tai pensininkas, gimęs to- tebeaimanuoja, kad Lietu 
limoj Rusijoj. Jaroslavlio voje dar labai trūksta baldų, 
srityje, i Lietuvą teatsibas-i nors ir didžiuojasi Lietuvos 
tęs 1945 m., čia dirbęs "at- baldų gamintojų Maskvoje 
sakingą partini darbą“. Jis gaunamais medaliais bei 
"visą savo gyvenimą pasky- premijomis

Kiek ten visokiu maskolių

jau prigužėjo!

ciais.

Kodėl Lietuvoje trūksta 

baldų?

Ir Lietuvos gyventojai, ir 
medžio pramonės valdytojai

(Šniukas), išgirdęs, kad lie-1 Gaminys eksportuojamas į
tuviška knyga turinti Pa^e*, Angliją, Jugoslaviją ir kitur.
kjmo.. tarybinėj 4 Maskvos kolonializmo ad-
Gruzijoj. štai kaip pasidi-r* , . . . . .....
džiavo* vokatai Vilniuje Įrodinėja.

— Lietuviška tar?bihęįkad tai "Lietuva eksportuo- 
knyga, kuri'daugiau ka^ja savo gaminius“, nore ir 
prieš keturis šimtus metų! žinoma, kad eksporto mono- 
pareiškė "Imkit mane ir polis yra Maskvoje. Kas iš 
skaitykit“, gyvena pakilų į03 eksportinės gamybos nu- 
genimų, išėjo į platų I»- byra Lietuvai, - "vaistybi-
83 Atseit, net Mažvydo kati n.ė paslaptis“, net paslaugie- 
kizmas jau buvęs... "tarybi-, sieTns teisintojams nepnei-
nė“ knyga! narna f>atikrinti-

rė komunizmo statybai. Jis 
buvo darbštus ir pareigin-į 
gas darbuotojas, principin
gas komunistas“, apdovano
tas ordinais ii- medaliais.

Tai skaitant, tuoj prisi
mena Vinco Kudirkos saty
rose aprašytieji krugloduro- 
vai, vzetkovičiai ir deržijup- 
kos. kurie lygiai taip pat bu
vo užgulę Lietuvos gyveni
mą. ištikimai tarnavo caro 
kalėjimų statybai, nusipel
nydavo už mūsų žmonių en
gimą ordinus ir nevienas jų 
čia iš gero gyvenimo persi
gėręs ir numirdavo.

O kas dabar suskaičiuos, 
kiek ten priviso visokių nau-

Kaip tik tie Lietuvos bai 
dininkų gabumai ir beesą 
baldų trūkumo Lietuvoje di
džiąja priežastim. Ateina 
užsakymai - Įsakymai iš 
Maskvos visų pirma gamin
ti baldus Maskvos viešbu
čiams. kino teatrams ir net 
Sov. Sąjungos eksportui.

Czenvony Sztandar (geg. 
5) rašė, kad Klaipėdos bal
dų fabrikas šiuo metu esąs 
labai užimtas — gamina 
baldus Brazavilės viešbučiui 
(Afrikoj, buv. prancūzų 
Kongo sostinėj), kuris esąs 
statomas “Sovietų Sąjungai 
padedant“.

(E)

sandėris su Sovietų Sąjunga 
panaudoti Britanijos Banke 
deponuotą Lietuvos auksą 
atsiskaitymams Britanijos 
su Sovietų Sąjunga.

Tokie dalykai, mano nuo
mone, verčia mus visus pa- 
baltiečius bendrai protes
tuoti, skelbti boikotą Brita
nijos prekėms.

Mes juk daug perkame 
Britanijoje pagamintų pre
kių. Mūsų klubai daug per
ka Britanijos svaigiųjų gė
ralų. Mes siunčiame Lietu
von Britanijoje gamintas 
medžiagas ir įvairias Ritas 
prekes. Visa tai sudaro ne
mažą sumą, kuri svetimos 
valiutos taip reikalingai Bri
tanijai nėra be reikšmės. 
Mes turime jai pasakyti, 
kad, jei ji neboja mūsų rei
kalų, tai taip pat elgsimės ir 
mes — boikotuosime jos 
prekes.

Galime mes spausti ir sa
vus kongresmanus bei sena
torius. Jie jauties mūsų bal
sams. Sovietų Sąjungos pa
vergtų tautų kilmės žmonių 
JAV yra daug milionų, ku
rių balsai gali tikėti dauge
liui kongresmanų ir senato
rių lemiamos reikšmės. Rei
kia tik susivienyti visiems, 
kurie kovoja dėl savo arba 
tėvu žemės laisvės.

MURKLYS, A. 
apysaka, 130 
na ...................

Giedriaus 
psl. kai- 

.......  $1.80.Pavergtos tautos turi net 
savo savaitę, kuri praeina 
nepastebėta. Į GINTARO TAKAIS, J. Na-
...... ..... . i rūnės eilėraščiai, daug ilius-
Kiek » amerikiečių apie tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

ją težino? O žiūrėkite, kaip 
airiai švenčią savo Patricko 
dieną! Ar visi pavergtieji, 
jei būtų vieningi, negalėtų 
taip pat Pavergtųjų savaitė
je taip pasirodyti, kad visų 
dėmesį atkreiptų?

Stasy* Šileikis 

Westfield. Mass.

1

1

Geri
žodynai

Lietuvių-angių kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 pel., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliška* io 
dvna*, Viliaus Peteraičio, U 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartino* lietuvių kalbo* 
žodyną*, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psL, 
kaina ...m*. $12.00

JINTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina ........................... $1.

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

SYS, D. Rudokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovanu 
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
mų, 186 psl., kaina.. $2.

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

Už šį veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
iė8 jaunimo dramos konkur

so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
juosta ir ši knygą.

»
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KNYGA APIE SIBIRO 

KANKINI

Turime gana daug ir įvai
rių prisiminimų, aprašymų. 
Turime knygų ir apie Sibirą, 
darbo vergų kančias. Bene i 
visų jautriausioji bus A. Lu- f 
ko išleistoji Alės Rūtos „Že- j 
mes šauksmas“.

Tai tikras filmas apie trė- ■ 
mimus į Sibirą, tremties var- j 
gą. grįžimą Lietuvon ir vėl! 
tragiškai pasibaigusį išvy-! 
kimą iš Lietuvos į Sibirą, nes į

1 savieji nepriėmė.
Leidėjas paaukojo Balfui 

kelias dešimtis egzemplio
rių, ir kas š. m. birželio mėn. 
proga Sibiro tremtinių šal 
pai paaukos bent penkinę 
dolerių, su kvitu gaus „Že
mės šauksmą“.

Aukas siųsti: Balfas, 105
Grand Street, Brooklyn, N.

* Y. 11211.

Nauji JAV kardinolai. Iš kairės į dešinę: Chicagos arkivyskupas John P. Cody, Philadelphijos ar
kivyskupas John Krol ir Washingtono arkivysku pas Patrick O’Boyle. Nėra ketvirtojo kardinolo 
Francis Brennano.

3 Stenkis ir Dievas padės
Taip sako religingi žmo- Rankamai šulinių ir iš jų 

nės. Kiti galėtų sakyti: Jei vandeniu drėkinti laukus, 
pats nesistengsi, tai ir kitas Bet ir to trūkumo nepajėgia- 
nepadės. O gyvenime nema- ma pašalinti,

.. o-k- T-fcu. žai yra žmonių, kurie tikrai i __ ...(?*,.ro1 , nesistengia geriau susitvar- .. Kokla PadetIS ?.ra tuo P°-
Maldas (liuksusinę laidą).j kyti. Tokių vra net ir vals- Z1Ū1"1U» matome is šitokio 
jei tai pažymės, auką siųs-; f • imkimo tokia di pavyzdžio. Viename labiau-
darni Deja, tų knygų Balfas Xy£ Kiek sia‘ nukentėjusiame rajone

į turi labai mažai ir tik pir-f ten varg0 jr nelaimių! Ji de- p.nes metu tebuvo siurb-

Jei kas „žemės šauksmą“ 
turi, tas galės šalia kvito

miesiems aukotojams galės
; duoti, bet aukų Sibiro kali- 
1 niams prašo iš visų.

Balfo Centras

juoja, prašo iš užsienio pa 
galbos. bet pati, atrodo, ma 
žai pastangų daro tam var- 

j gui pašalinti.

Dabar ten milionai ba
dauja. nes neužderėjo javai. 
Dėl to kaltinama sausra. 
Teisybė, pernai ten dide-

— Pasakyk. Maiki, kodėl laisvė žargytis, tai man turi___________________„
toks šaltas pavasaris? Mojus būti laisvė pažiūrėti. i---------------- -
jau pasibaigė, tuoj bus ir — Bet tėvas jau persenas
šventas Jonas, o vasaros dar esi žiūrėti į moteių kojas. ; matę. Kas gi juos į vandenį' liuose plotuose nebuvo lie- 
nesimato. Norėjau anądien — Maiki, aš esu cekavas traukia? Instinktas, tėve,■ taus. Viskas išdegė. Neatne- 
eit žuvauti, ale gaspadinė žmogus ir noriu matyti vis- instinkstas. Tai yra prigimta šė lietaus nei musonas (pe- 
sulaikė. Sako. peršalsi, gau- ką. Ir nesakyk man. kad aš atmintis. Jų motina užaugo riodinis vėjas iš vandeny- 
si zapaleniją, tai man bus jau persenas. Senesni už vandeny, ir instinktas juos no), todėl ir pavarasi ten 
daugiau su tavim trobelio, mane taip daro. Jessa! į traukia į vandenį. Todėl ir! nėra ko laukuose piauti. Y- 
negu pažitko. Nu, tai daviau — Reiškia, tėvas pripažįs- tie paukščiai, kurie pavasarį, pač dėl sausros nukentėjo 
pakajų. ; ti, kad ir seniai, kurie gyve- atskrenda į šiaurę, yra ins-, Bihar. Uttar Pradesh, vaka-

— Ne tik šalta. tėve. bet na jau tik atsiminimais, vis tinkto veikiami. Šiaurė juos rinė Bengalija, Orissa ir 
ir audros dūksta. Naujojoj dar nori būti jauni ir laisvi.1 traukia, nes ių bočiai ir pra- Kalkutos sritis. - Atsiminki- 
Anglijoj šiomis dienomis Kam tad kritikuoti jaunimą,, bočiai šiaurėje gyveno. Ki--me. kad vienoj Bihar vals- 
padarė apie 20 milionų dole-i kuris yra kupinas energijos,j taip pasakius jie atsimena ti joje gyvena 13 mil. žmo- 
rių žalos. Sudaužė šimtus į ir ta energija reikalauja lais-; praeitį. Ar dabar aišku? į nių.
laivų, sunaikino farmeriųl vo išėjimo? Jauniems reika-i — Nu, jeigu tu jau taip i
pasėlius, apgriovė trobesius, 
o kai kam ir langus išnešė.

— O ar yu žinai, kodėl 
toks šėlas užėjo?

— Nežinau, tėve.
— Nu, tai aš galiu tau iš- 

virozyt, jeigu nori.
— Prašau.
— Svietas perdaug iš

tvirko, Maiki, vot kodėl orai 
padūko. Dievas koronę už
leido.

— Bet ne visi ištvirko, tė
ve. Gerų žmonių vis dar yra 
daugiau, negu blogų. Sek
madieniais bažnyčios būna 
kupinos maldininkų. Jie ne 
tik meldžiasi, bet ir pinigų 
duoda Dievo garbei. Tai už 
ką gi Dievas turėtų juos 
bausti?

— Maiki. tu Švento rašto 
neskaitai, tai šventųjų arti
kulų ir nežinai, šventas raš
tas sako, kad už vieną blogą 
Dievas koroja dešimtį gerų. 
Jessa!

— Niekus kalbi, tėve.
— Ne. ne. Maiki, nesakyk, 

kad aš kalbu niekus. Aš ži
nau, ką aš kalbu. Tik pažiū
rėk, kokie dzivuliongai da
rosi ant stryto. Jaunos mer
gos straksi, apsileidusios 
kudlomis, siaurom kelnėm, 
kojos kaip cibukai, ir kai 
tik atsistoja, tai taip išsižer
gia, kad tarp kojų trokas 
galėtų pravažiuoti. Nu. tai 
pasakyk. į ką tai padabna?

— Tai naujų laikų dvasia.

linga laisvė, o seniams ge- daug žinai, tai išvirozyk.i Pernai JA\ davė Indijai 
riausia tik pvpkes rūkyti. ! kur ta ledų gadynė pasidė- 12 mil. tonų duoninių javų.

— Tai tu rokuoji, kad tai: jo, ką? Šiemet vėl reikia nemažiau,
nėra ištvirkimas? i — Žemės klimatui pasi-

— Ne. tėve. laisvė nėra Įkeltus. ledo plotai sumažė-
ištvirkimas. i jo, tėve, bet visai dar neiš-

— Nu. tai išvirozyk, ko-; nyko. Grenlandija dar yra
dėl oras pasiuto? į padengta ledo kalnais. Taip! tus nelaimėje remti. Dabar

— Oras, tėve, taip pat ku- pat ir abu žemės ašigaliai. Į Y1*3 Payykę tos pagal- 
Būna šaltų laikotarpių ir A-‘ T-J "

bet prez. Johnsonas sukinto 
reikalauti, kad ir kitos vals
tybės ateitų pagalbon. Ne
jaugi tik JAV teprivalo ki-

pinas energijos, ir jam taip 
pat reikia kartas nuo karto j menkoj. kur mes gyvenam, 
pasispardyti, kad energijai Va. tėvas aimanuoji, kad 
išsieikvotų. Kitaip įvyktų .vra šaltas šitas pavasaris, 

kad net ir žuvauti nęini. 
Bet 1816 metais vasaros čia 
visai nebuvo. Kas mėnesį 
snigo ir šalo. Ką žmonės sė
jo ar sodino, viskas sušalo. 

— Tai iš ko jie gyveno? 
— Vieni paliko čia namus 

ir traukė Į vakaras, ieškoda
mi, kur šilčiau, o likusieji 
maitinosi medžių žievėmis ir 
visokiomis šaknelėmis. Vie
nas švedų profesorius man 
pasakojo, kad Švedijoje ta
da per dvejus metus nebuvo 
vasaros. Daugiausia švedų 
tada atkeliavo Amerikon, o 
likusieji maitinosi medžių 
spurgais ir žievėmis. Daug 
išmirė.

— Nu, jeigu tu sakai, kad 
tokie prajovai nėra Dievo 
koronė už žmonių ištvirki
mą. tai gali būt Šėtono kerš
tas, kad žmonės pfrdaug 
meldžiasi. Aš noriu gerai a- 
pie tai pamislyt. todėl pasa
kysiu gudbai

Tokssprogimas, perkūnija 
jau gamtos dėsnis.

— Bet kodėl seniau to ne
būdavo?

— Taip būdavo visada, 
tėve. Aš pasakysiu, kad se
niau dar smarkesnės audros 
siausdavo. Ir visokių būdavo 
orų. Juk tėvas, turbūt, būsi 
girdėjęs, kad yra buvus ir 
ledų gadynė. Žmonės, gyvū- 
rai ir paukščiai, kurie pirma 
gyveno šiaurėje, ledams už
ėjus, turėjo trauktis į pietus 
Daugumas paukščių tą pra
eitį dar atsimena ir pavasa
rį vis grįžta į šiaurę vaikų 
perėti.

— Stop. Maiki. Tu čia per 
akis man meluoji. Juk ledų 
gadynė buvo seniai. Aš jos 
visai neatsimenu. Nu. tai 
kaip ją galėtų atsiminti 
paukščiai, a?

— Tėve. yra dvejopa at
mintis. Viena vra tiesiogi
nė, ką mes atsimenam iš sa
vo pergyventų patyrimų; o 
kita yra prigimta, mūsų pro-

tėve. Jaunimas veržiasi į tėvių įgyta. Prigimta atmin
laisvę. Todėl ir moterys išsi 
žada visko, kas iki šiol jas 
varžydavo. Jos elgiasi taip,

tis yra vadinama instinktu. 
Pavyzdžiui, padėk po pe
rekšle višta anties kiaušinių

kaip parankiau. Bet tėvas ir žiūrėk, kas atsitiks. Vos 
neturėtum žiūrėti, kaip jos tik višta ančiukus išperės, 
žargosi. i jie tuoj puls į vandenį, kurio

— Kodėl? Jeigu joms' dar nebuvo savo gyvenime

KAS KARIAUJA

VIETNAME?

„REVOLIUCIJA JAV

PRASIDĖJO“
■ -T ; .*

Buvęs JAV karinės žval
gybos viršininkas generolas 
Arthur Trudeau, liudyda
mas senato vidaus saugumo 
komisijoje, pareiškė, kad į- 
vairios radikalų studentų or
ganizacijos ir beveik visos 
civilinių teisių grupės yra 
„kiaurai persunktos“ komu
nistų, kurie įsakymus gauna 
tiesiai iš Maskvos.

Jis pakartojo žodžius Bo
riso Ponomariovo, Sovietų 
Rusijos komunistų partijos 
centro komiteto užsienio 
skyriaus viršininko, kuris, 
nurodydamas į JAV mies
tuose triukšmą keliančias 
grupes, pasakęs, kad „revo
liucija Jungtinėse Valstybė
se prasidėjo“.

' Paskyrus ketvirtąjį sovie
tų hierarchijos viršūnėj sto
vintį asmenį Jurijų Andro-Tiksliau tariant — ar so

vietai kariauja Vietname? povą žvalgybos viršininku.

bos Indijai pritraukti Aust 
raliją. Belgiją. Kanadą. Ita
liją, Prancūziją Olandiją ir 
Britaniją. Velta įsidėmėti, 
kad tame skaičiuje nėra ko
munistinių valstybių.

liai vandeniui iš šulinių iš
siurbti. Vyriausybe pažadė
jo pagaminti 1,000 siurblių. 
Kiekvienas toks siurblys pa
jėgia apdrėkinti 10 akrų že
mės. Bet iki šiol neatsiųsta 
nė vieno siurblio. Šuliniai 
kasami rankomis, nėra ten 
nė vieno įrengimo artezi
niams šuliniams gręžti.

Blogi derliai ten ne vien 
dėl sausros, bet ir dėl neap
sakomai blogo žemės išdir- 
bimo. čia ūkininkai neturi 
net paprasti; geležinių plū
gų, žemė rausiama mediniu 
kabliu. Kai užsieniečiai ra
gina vartoti gerus geležinius 
plūgus, jiems atsakoma, kad 
čia gyvuliai tokie menki, 
kad jie nepajėgs geležinio 
plūgo patraukti.

Tokia yra padėtis. Ir ji 
nėra laikinėi Žmonių skai
čius sparčiai auga, tad. net 
ir sausrai praėjus, bet žemę 
vis taip primityviai dirbant, 
gaunami menki derliai ne
galės gyventojų išmaitinti. 
Badas ten neišnyks, kol pa
tys indai nedės visų pastan
gų su juo kovoti, gerinant 
žemės apdirbimą ir aprūpin
dami žemės ūkį modernio
mis mašinomis ir trąšomis.

JAV šiemet turės duoti 
6.6 mil. tonų javų. Ta pagal
ba tebus apgailėtinas davi
nys badaujančiam, gal 15 
uncijų žmogui per dieną. 
Bet šiandien ten pagal kor
teles teduodama 4 uncijos 
žmogui pei dieną. Todėl ar 
nuostabu, kad ten tvenki-

JIE PRIEŠ ORO 

ŠVARUMĄ

Gyvendami didefiuose 
miestuose, jaučiame, kad 
trokštame, nes oras labai už
terštas ne tik dulkių, bet ir

Paskaitę, kas čia toliau 
rašoma, mėginkite į tą klau< 
simą atsakyti patys.

Surinktais duomenimis, 
75% įvairių karo reikmenų 
Vietnamo komunistai gauna 
iš Sovietų Sąjungos. Tuo bū-’ 
du sovietai pralenkia ir Ki* 
niją. Į Haiphongo uostą nuo 
šių metų pradžios vis dau
giau laivų atplaukia su so
vietų vėliava. Vien per vasa
rio mėnesį jie atvežė 85,000 
tonų karo reikmenų. Skai
čiuojama, kad pernai Kinija 
davė Š. Vietnamui visokių 
reikmenų 160 mil. tonų, o 
Sovietų S-ga net 600 mil. to
nų.

Karo žinovai sako. kad 
kas trečias partizanas yra 
apginkluotas sovietiniu šau
tuvu. Raketos, kurios gina 
Hanojų, Haiphongą ir kitus 
svarbius karinius taikinius, 
yra sovietinės gamybos. Š. 
Vietname yra 6,000 zeniti
nių patrankų, taip pat Sovie- 
tijoje gamintų.

Sovietų Sąjunga aprūpina 
Š. Vietnamo komunistus ir 
lėktuvais. 100 naikintuvų, jų 
tarpe 20 MIG21, yra nuolat 
parengties stovyje. Kiti yra 
prastesnės rūšies — MIG15 
ar 17. Paskutiniuoju metu 
partizanai naudojasi moder
niausiais sovietinės gamybos 
helikopteriais, kurie pakelia 
65 asmenis.

Iki šiol Vietname iš prie
šo atimta daugiau nei 20.000 
įvairių ginklų, kurių daugu
ma yra sovietinės gamybos. 
Be šautuvų ir įvairių į-ūsių 
automatinių kulkosvaidžių, 
yra 40 milimetrų granatsvai
džių. 82-jų ir 120 milimetrų 
minosvaidžių.

Vasario mėnesį komunis
tai bombardavo amerikiečių 
karinę bazę jau 140 milimet
rų sovietiniais raketsvai- 
džiais. Neseniai fronte pasi-

„dabar mes galime laukti 
daugiau šnipinėjimo, dau
giau sabotažo ir drąsesnių iš 
Maskvos diriguojamų komu
nistų veiksmų“, pasakė gen. 
Trudeau.

Sv«j|ow karys padeda sužeistam 
draugui.

muose nuo 
dens

žydinčio van-!, gyvenamųjų namų dūmtrau- pavnziaus šėmiam. | į-. u*k b,
maurai, maišomisumol.u ar susirūpin0 net
karvių išmatomis „• valgo- jį
mi.

nuodingų dujų, kurias išlei- t .
džia automobiliai, fabrikų ir ° colių raketsvaidziai.

kurie paleidžia raketą su di
delio pajėgumo galvele-gra- 
nata. Ir tai yra sovietinės

vyriausybė. Ji sten-' gamybos, 
giasi išleisti visam kraštui! , Aisku.^ visi šitie irklai 
privalomas taisykles kovai įaug k^Jigga. Nėra tikslių

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

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 

kaina 25 centai

JETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais $4*00, o
kietais $5.00.

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

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

Socializmas ir religija (E.
Vanderveldes), 24 psl., kai
na 10 centų.

Ant rytojaus po socialės

Vietos valdžia Į ateiti žiū
ri be vilties. Vasarą mirs 
tūkstančiai nuo išsekimo ir
kra^unai'ten "iauėia kaitri fahrikll vadovai, kurių !m°-, dos yra milžiniškos. Sovietų 
pTeš^meV" da?« orų teršia.! Sųjunga jų nesigaili, koi ti-

gausybės sumanymų. Mat. me laimės. Jei įsitikins, kad! (K,rKa“Slo)-
kas jiems užterštas oras, jei-! numatomos pergalės nebus-į pS ’’ ai a ’ ° ce 
gu jie patys gal gyvena kur j sovietai tą pagalbą nu-l Tikra teisybė apie Sovietų 
nors toliausiai už miestų, o , trauks. J Rusiją. (J. Januškio), 96

žinių, kiek atsieina šautuvų
Į šoviniai, miųos, granatos ir 

Tai išgirdę, tie stambių kt.. bet aišku, kad tos išlai-

su oro užteršimu.

kad ir žmonės visiškai pasi
duoda likimui. Jie taip iš
varginti. kad nepajėgia ko
voti dėl savo gyvybės.

I
O juk tie plotai, kurie pa

liesti sausros, turi derlingą
kitų sveikata jiems, aišku
mažesnės reikšmės, negu jų galbą š. Vietnamui ir kitais 

žemę. Ten per metus galima pelnas. Tų taisyklių vykdy- sumetimais? Gali būti, kad 
gauti tris derlius. Ten te- mas, suprantama, pareika-j ten siunčiami nauji ginklai 
trūksta vandens, bet ir tą 13US tam tikrų išlaidų, todėl išbandyti jų kokybei, kaip 
trūkumą galima pašalinti, tie fabrikantai ir šoko prieš tai buvo daroma Ispanijoje 
Žemėje, kelių pėdų gilumo- tą numatomu įstatymą, gin- prieš 30 metų.
je, ten yra užtenkamai van- darni ne žmonių sveikatą.. Taigi, ar sovietai kariau- 
dens. Reikia tik iškasti pa- bet savo pinigines. ja Vietname?

O gal sovietai teikia pa- psl . kaina 50 centų.
Juozas Stalinas, 32 psl., 

kaina 25 centai.
Atskirai sudėjus, jų kaina 

$3.10. bet visos kartu par
duodamos už $2.

)

<
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K. BALTRUKONIS

Degliukas
(Tęsinys)

Ilgai varčiausi ant šiaudinio čiužinio vienas tamsiame 
kambarėlyje. Pagaliau paskendau sapnų karalystėje. Ro
dos, tupėjau susigūžęs prie didžiulio šakoto medžio. Kaž
kas mane buvo labai labai nuskriaudęs. Vėjas švelniai ke
deno medžio lapus, ir aš pastiręs baimingai klausiausi jų 
paslaptingo šlamėjimo. Saulutė pamažu slėpėsi dangaus 
pakraštyje. Kaskart darėsi tamsiau ir tamsiau. Pagaliau 
tamsa gaubė visą aplinką. Aš, akutes Įtempęs, bandžiau ką 
nors pastebėti, bet pastangos buvo veltui. Jau ir snaudulys 
buvo bepradedąs mane apimti, kaip netikėtai toli padan

gėje pastebėjau keistą šviesą. Ji pamažu didėjo ir artė
jo. Štai jau ir visai ryškūs bruožai. Iškilo prieš akis didelis 
didelis šviesus peilis, lyg miglose paskendęs. Iki pusės 
raudonas. Nuo jo galo varvėjo kraujas. Dideli kraujo lašai Į 
krito žemėn. Iš jų atsirado raudona bala. Ji nuolat skleidė
si į visas puses, o lašai vis varvėjo, varvėjo, varvėjo. Pa
galiau liūliavo didžiulis kraujo ežeras. Peilis su miglomis 
pamažu ėmė leistis žemyn ir galiausiai nuskendo ežere. 
Netrukus ėmė pūsti šiurpus vėjas. Kraujo ežero paviršius 
ėmė nerimauti. Putotos bangos daužė viena kitą. Mano 
medžio šakos lingavo, blaškės neramiai. Netikėti ūžtelėjo 
viena iš tų bangų visai arti manęs ir aptaškė krauju mane. 
Aš pašokau ir užlindau už medžio stuobrio. Kai iškišau 
galvą dirstelti ežeran, prieš akis atsiskleidė baisus vaiz
das. Iš ežero iškilo galva, viena, kita, trečia ir visa dau- 
gvbė. Plūduriavo žmonių kūnai. Atrodė, kad jų kilo Į pa
viršių vis daugiau ir daugiau. Galų gale visas ežeras mir
gėjo žmonėmis. Vieni jų atrodė negyvi, kiti grabaliojosi 
už vienas kito. lyg norėdami išsigelbėti. Veidai jų buvo 
baisiai iškraipyti, išvargint. akys šplėstos. Staiga jų tarpe 
pamačiau kaimyną Petrą, savo tėtę, vieną kitą pažįstamą 
kiamyną. Bangos juos svaidė tai viršun, tai apačion. Ro
dės. kad jie dar gyvi buvo. Aš persigandęs užmerkiau akis 
ir abiem rankom nusitvėriau stuobrio. Viena kita išgąstin
ga akimirka, ir aš vėl praveriu akis. šį kartą visi plaukai 
pastiro ant mano galvos: kraujuje plūduriavo ir tėtė, ir 
mama, ir mano juodas katinas. Aš baisiai suklikau...

Pajutau, kad mane kažkas už rankutės paėmęs pur
to. Akis praplėšęs išsigandau: šalia manęs stovėjo mama 
ir glostė mano galvą. Aš pašokau iš lovos, apsikabinau 
motiną ir apipyliau ją klausimais: „Mamyte. tai tu gyva, 
tu išplaukei? O kur tėvelis? Ar ir jis gyvas? Kur jis?“ — 
“Yra, vaikeli, ir tėtė. ir aš esu, ir niekur aš neplaukiojau“. 
— pratarė motina, bučiuodama mano kaktą. “Tik tu sakyk 
man, ką tu sapnavai, kad taip garsiai surikai?“ — užklau
sė ji mane. Nieko aš jai neatsakiau, tik priglaudžiau galvą 
prie motinos krūtinės iš džiaugsmo, kad ji čia pat. o ne 
ten, baisiame kraujo ežere.

Kai atsikėlęs nuėjau grinčion, meitėliuko jau nebuvo. 
Prie sienos ant žemės padėtame lovyje buvo prikrauta 
mėsos. Supratau, kad čia supiaustytas mano Degliukas. 
nes mačiau ir uodegą, ir kojukes, ir ausikes, ir snukuti. 
Ant stalo buvo prikrauta taip pat išvirtos mėsos, nuo ku
rios garai kilo i palubę. Nosį kuteno nusvilinto Degliuko 
kvapas...

Už langų lauke girgždėjo sniegas, arklių traukiamų 
rogių erzinamas, o artimos bažnyčios varpo garsai paslap
tingai gaudė, primindami žmonėms, jog laikas rengtis Į 
bažnyčią garbinti Dievą, visos gyvybės Kūrėją.

Prancūzijos prezidentą de Gaulle, atvykusi į Romoje 
susirinkusių Europos bendrosios rinkos atstovų konfe
renciją. priėmė ir popiežius Paulius VI. De Gaulle turi 
užsikabinęs Vatikano aukščiausią ordiną, kurį jam 
Įteikė buvęs popiežius Jonas Dvidešimt trečiasis, kai 
de Gaulle pas jį lankėsi.

Teises patarimai
Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa 

kyti f Keleivio skaitytojų klausinius teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir it- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.

prašome siųsti tiesiog šiuo

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
8 Belgrade Ave„ Roslindale,

Mass. 02131.

Naujausios
KNYGOS

CHICAGOS ISTORIJA,
i parašė Aleksas Anmbrozė. 
i 664 psl., daug iliustracijų, į- 
! rišta, kaina $10. ’ ‘
Į BALADĖS,, eitoj -'-.lafrai- 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
iiustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina................$6.00

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

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

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 

Birželis,

Klausimas i lyvis, nes kontraktas, teisi-
į niai kalbant, buvo padary-

Mano draugas nutarė iš- tas tarp “principai“—Tams- 
važiuoti i Kaliforniją ir ten tos draugo ir pirkėjo. Todėl 
apsigyventi. Nutarė skristi jis negali Tamstos traukti 
ir. prieš išvažiuodamas, par- atsakomybėn ir reikalauti iš 
duoti savo automobilį. Ka- Tamstos įmokėtų pinigų 
dangi jam nepasisekė greitai grąžinimo. Teisiniai kal- 
surasti pirkėją, jis man pali- bart. Tamsta buvai tik ’į- 
ko visus dokumentus, regist-‘ rankis“, vykdydamas Tams- ..
racija ir pan. ir prašė mane; tos draugo parėdymą. Jis,.dramos: Baisusis _
parduoti jo automobilį ir o ne Tamsta, nustatė saly-* Vaipinė ir siaui ės pašvaiste, 
jam atsiusti pinigus. į gas. kaip. pav.. kaina ir kt. ! Parašė Pranu NaumiratU-

automobiliui parduoti. kis. kaina......................... $3.o0
Paskelbiau automobilį'

SKUNDŽIASI DĖL 

NUOTAKU KAINŲ
i

Nors Alžyras jau penktus 
metus gyvena nepriklauso
mu gyvenimu ir nemažą pa
žangą padarė įvairiose sri
tyse. bet dar vis turi daug 
senovinės tamsybės įpročių. 
Neišnyko ten ir žmonų pir
kimo paprotys. Spaudoje vis 
daugiau jaunikiai skundžia
si dėl tų aukštu kainų, kurių 
tėvai reikalauja už savo 
dukras iš būsimu žentų.

Į tą reikalą įsikišo net is
lamo vyliausios tarybos 
prezidentas, ragindamas tė
vus tenkintis simboliška 
nuotakų kaina — vienu do
leriu, net gėle ar kitu mažu 
daiktu. Vyras neturėtų mo- 
kiti už moterį, kurią jis my- 
Ii, sako islamo tarybos pre
zidentas. t

i MASKVOS MOTERYS

Vienas kanadietis, nese
niai griže« iš Maskvos, pasa
koja. kad jis Maskvoje ne
matė moterų su plikais ke
liais ar aptemptom šlaunim.

Motervs dėvi sojonus že
miau keliu. Tas kanadietis 
nematei nei Maskvoje, nei 
Petrapilv moterų su trum
pom ar ilgom kelnėm, nei 
viešai rūkančių.

Ju batai senos mados, že
momis kulnimis, smailiais 
galais, tik išeiginių labiau 
apvalūs.

Maskvoj paprastas daly
kas matvti moteris valant 
gatves, dirbančias parkuose, 
vairuojančias elektros tram
vajus. Matė jis net moteris 
mūriniu kės. Nustebo ji« pa- 
tnatęs moterį su idėtu nerū 
rijančio plieno dantimi...

K. Donelaitis

BŪRŲ MOTERIMS

(Iš „Metų“ poemos)

Moterys, jūs, nenaudėles! Tai jums parašyta.
Bet jūs, prietelkos, jūs, viežlybos gaspadinės,

Jūs neprivalot dėl tokių kalbų nusigėdėt;

Tos tesigėdi, kurios tingėt nesigėdi.
Jums garbė, kad vindas jūsų sukriai besisukdama. 

Pakulų bei linų kuodelį nupeša greitai.
Jums garbė, kad staklės prieš pavasari trinka 

Ir šaudyklė su šeiva šokinėdama tarškia.
Jums garbė, kad audeklėliai jūsų nuausti 
Ant margų lankų kaip sniegs pavasario blizga.

Ale nevenkite dar dauginus kaip reik pasipurtint; 
Ant daržų pašaliai darbelių lūkuria jūsų.
Taigi padėkit jau vindelių visą klapatą 

Ir stakles, iki vėl reikės, į pašalį kiškit.
Ogi nagan spatelius greitus bei lopetas imkit!

Nugi dabar, ką tik įmanot, sėkite sėklas!
Sėkite kopūstus, morkus su didele sauja 

Ropių, pastarnokų, sviklų beigi repukų;
Taip ir saikių su gardžiais kartupelių valgiais, 
Sėt ir vaišint, pridabot ir kuopt nepamirškit! 
Taip besipurtindamos linksmai pavasarį baikit. 

Ik jau prie kitų darbų jums vasara šūkters.

. ,j5

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

! maujasi automoouiu. Atėjęs. j. . ”pagauti.. mat0.į kais. kada širdies susirgimai 

šiną, ir ji .
Aš jam pasakiau, kad maši-. *4 pagąsdinti.
na nėra mano ir kad aš ją j _ . ,
parduodu, norėdamas pasi.‘ Jei Tamstos draugas ne- 

i tarnauti savo draugui. Susi- būtų Jam>to> įgaliojęs au-
' tarėme dėl kainos. Aš jam tomobili parduoti, o Tams- Kučo ir kt straiDS-
j perleidau automobili, ir jis ta būtumei bandęs tą auto-, traus.^A. Kuto ir kt. straip*. 
man sumokėjo pinigus gry- mobilį paiduoti draugo \ar-« z;
nais. Tuos pinigus aš nu 
siunčiau savo draugui.

į pardavimui laikraščiuose, ir J Pirkėjas, žinodamas, kad 
į vienas vyrukas man paskam- tikrasis kontrakto dalyvis
l ino ir pasakė, kad jis įd°-'gyvena Kalifornijoje ir jis i 
mauiasi automobiliu. Atėjęs, negaH jo „pagauti« mato_j

?, JIS apžiurėjo ma- nnta,.x nahnndvti T i taiP paplitę, ši knyga visiem i jam labai patiko. ai nuta‘^ PaDa • -vt Ta reikalinga. Kaina....... $375.nga.
! VARPAS NR. 6, 168 psl. 
i Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
1 J. Audėno, dr. V. Sruogie- 
! nės. H. Blazo, M. Mackevi-

Kaina .................... $2.
du, tada pilkėjas galėtų pa-J (Keleivio adm. dar gali- 

■ traukti Tamstą atsakomy-', ma gauti ir Varpo Nr. 5, kū- 
į bėn už apgavimą, ”deceit“. ris taip pat įvairus ir įdomus, 

Praėjo keletas mėnesių., Tačiau Tamstos aprašomo-, kaina S2-)-
ir aš gaunu laišką iš advoka- mis aplinkybėmis jis nieko LIETUVOS ISTORIJA, 
to. Jame yra pranešama. Tamstai negali padaryti. Jei VI"-P laida, parašė dr. Vait
kau automobilio pirkėjas y- jjs galėtų "pasiekti“ buvusį ^a Daugirdaitė-Sniogienė, 
ra nepilnametis ir kad dėl to automobilio savininką, tą Ps1- daug paveikslų, ke- 
pardavimas negalioja ir iš Tamstos draugą, tai jis ga- k žemėlapiai, tvirtai įrišta, 
manęs reikalaujama grąžin- lėtų iš jo reikalauti jam grą- Knvga ne tik geras vadovė- 

i ti pinigus. Apie automobilio žinti sumokėtus pinigus, nes bs mokiniams, bet ją su ido- 
I grąžinimą — nė žodžio. Aš pirkėjas buvo nepilnametis. rnu[nu skaitys ir suaugusieji.
parašiau draugui į Kalifor-. 

i niją ir gavau atsakymą: sa- 
• ko, aš nusipirkau naują au- 
‘ tomobili ir gautus už seną 
automobilį pinigus aš įmo
kėjau kaipo ”deposit“ 

i (down payment) — rankpi
nigius.

aš’

Nainos rūbai margo svieto

Šiandien iš kapų atsikėlę Paryžiaus madų karalius 
mūsų seneliai, tik išėję vėl Robanne pranašauja, kad 
pasivaikščioti į kurio did- po 10 metų sijonus dar dė- 
miesčio gatvę ar užsukę į vės tik moterys, peržengu- 
restoraną atgaivinti kapuos sios 50 amžiaus metų ribą. 
sudžiūvusio liežuvio, turėtų; o visos kitos jau bus ištisai! 
daug jų nenumatytų nesusi-' kelnėtos. Tas pats Robanne 
pratimų ir net nemalonumų, sako, kad po 20-30 metų lai- 
vedančių į susidūrimus su kotarpio įprastinis moters 
policija. Mat, dabar, kai drabužis bus kažkas pana- 
daugelis moteių viešai gat- šaus į viso kūno kojinę. į ku- 
vėj dėvi kelnes, o vyrų aprė-j rią ji bus nuo galvos iki kojų 
dui jau siūlomi trumpi sijo-. įsiavusi. Tik ant viršaus dar 
nėliai, kai jaunuoliai nešioja bus apsiaustėlis, įvairioms 
ilgus, moteriškus plaukus, o progoms pritaikytas, 
bobikės traukia iš pypkės O vyrai, žinoma, per tą 
dūmus, yra labai lengva ap- laiką, ypač Amerikoj, dar 
sirikti ir vietoj merginos už- labiau sumoteriškės. Vyių 
kalbinti kokį plaukuota ar madų kūrėja Elizabeth Ha- 
sijonuotą vyruką ir pakvies- wes, kaip minėta, jau siūlo 
ti jį pašokti ar pabandyti dėl j jiems sijonėlius, o kiek čia

Kas man daryti? Juk 
į tų pinigų neturiu. Parduoda-į 
j mas mašiną,, pasakiau pir-į 

kėjui. kad tai nėra mano 
mašina. Aš neturėjau jokios' 
informacijos, kadmis yra ne
pilnametis. Jokiodapgavimo 
čia nebuvo? Negr man teks į 
iš savo kišenės sumokėti to-! 
kia sumą pinigų? Jei tas vy-į 
rūkas man ir grąžintų maši
ną, bet jeigu ji bus prastame* 
stovyje, aš nieko už ją ne
gausiu. į

Anglas Francis fhichester. 65

Kaina ............................. $6.
LIETUVIŲ BELETRIS

TIKOS ANTOLOGIJA, n
omas, redagavo Bernarda* 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
i auskas. 700 puslapių, kaina 
S10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

Gera
dovana

Ką man daryti?

Springfield. Mass.
A. S.

Kai rengiatės duoti kokią 
dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga. 

• štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 

amž., 53 pėdu ilgio laiveliu išverstos knygos, ku-
nuplaukė 28.500 myliu ir laimiu- rios labai tinka dovanoms: 
gai sugrįžo į Plvmouth uostą' „Selected Lithunian Short

m

Anglijoje.

Atsakymas

Jei Tamstos draugas įga
liojo Tamstą parduoti jo au
tomobilį už tam tikrą kainą 
ir tam Tikromis sąlygomis. į 
tai Tamsta buvai savo drau-; 
go „agent“. o jis Tamstos’ 
”principai“. Pirkėjas, pirk-! 
damas automobilį, žinojo,J 
kad Tamsta nesi automobi-! 
lio pardavėjas, o tik parda-; 
vėjo ”agent“. Jis negali sa- ’

juoko pakutenti. Taigi, sa-; betrūksta, kad kiti imtų siū-j kad ū9 ”laikęs“ Tams-
, — --------- i ’ tą ”tikru savininku, nes iš

registracijos jis galėjo ma
tyti. kas iš tikrųjų yra auto
mobilio savininkas. Tokiu

kytume. tikrai artėja pašau- lyti dažytis lūpas, frizuotis 
lio galas. plaukus ir dėvėti lyg gėlių

Mes jau lyg ir nesistebim. 
kad dauguma jaunų mergai

I

•* J » I !
• įtik
»*.» t

I Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

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

„Lithuanian Quartet“ (A. 
i Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

„House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 paU 
kaina $3.95.

„The Ordeal of Asaad Re
alia“ (1. Šeiniaus), 61 psl^ 
kaina $2.00.

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

Vytautas the Great Grand 
Duke df Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psL, 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

> »» v 
1 /.VI

* * f
. <Ti •

/•*

• r/
v •

Sam Marchinsky laiko bonką, 
kurią jis sužvejojo Miami, Fla. 
Ta bonka 1962 m. buvo įmesta 

b ' vy-! Kad dęaling,) « Tamsta. ,» randrayn, Aos.raHjoi. rai.
rų sąskaitas madų krautuvė-! kaiP ™ klt° a9men9 «all0tl- “,i"-kad * ’uradę’,r 
se, kaip dabar vyrai mokaį"iu ”agent“. į apie tai vandenyno tyrinėto-

Tamsta nesi kontrakto da- i®"”* z®us $56-

darželius moteriškas skry
bėles. Taigi, jiems belieka

čių vis dažniau dėvi kelnes! tik viena gera viltis, kad gal1 būdu jis „turėjo reikalo
ir kasmet vis trumpesnes. Ir 
nesistebime, kad jos pajū
rių paplūdimiuose straksi 
jau beveik nuogos. Bet štai! už moterų puošmenas.

tv'
’ » i

\ 9
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Vietinės žinios
MOKSLO METUS 

IŠKILMINGAI BAIGĖME

Praeitą šeštadieni Bosto
no Lituanistinė Mokykla į 
baigė šiuos mokslo metus. •

Po pamaldų 10 vai. šv.'j 
Petro lietuvių parapijos sa-: 
Įėję prasidėjo pabaigtuvių 
programa, šį kartą scenoje 
sėdėjo septyni abiturientai, 
išėję šioje mokykloje kiek 
priderintą naujiesiems lai
kams 8 gimnazijos klasių li
tuanistikos dalykų kursą. 
Tie mus džiuginantieji jau
nuoliai buvo Birutė Vaičjur- 
gytė. Aldona Gineitytė. Al
dona Dabriiaitė, Birutė Ja- 
raitė, Vilija Leščinskaitė. 
Algimantas Senuta ir Algis 
Paliulis. Gražiai tautiniais 
kostiumais pasipuošusias 5 
mergaites ir 2 žvalius bar- 
niukus mokiniai ir gausiai 
susirinkę tėvai sutiko nuo- 
širdiais plojimais. Mokyklos 
vedėjas Antanas Gustaitis, 
įteikdamas abiturientams 
pažymėjimus, tarė atsisvei
kinimo ir linkėjimų žodi 
jame atkreipdamas dėmėsi 
ir j tuos didžius pavojus, ku
riuos sutinka jauna lietuviš
ka siela, gyvendama tarpe 
masės svetimųjų. Kiekvie
nam mokyklą baigusiųjų šia 
proga tėvų komiteto vardu 
buvo įteikta po vertingą dai
liosios literatūros knygą. 
Birutei Vaičjurgytei, Aldo-

r nai Gineitytei ir Aldonai 
Dabrilaitei šatrijiečiai pado
vanojo po ”Aidų“ prenume
ratą, tuo surišdami jaunuo
lius su mūsų kultūrine spau
da, o "Keleivio“ redaktorius 
J. Sonda visiems septyniems 
paskvrė po K. Bielinio kny
gą "Teroro ir vergijos impe
rija Sovietų Rusija“, kad 
šie jaunosios kartos atstovą1' 
geriau pažintų savo tėvų tė
vynės priešą ir giliau supras
tų mūsų laisvės kovos reika
lą.

Abiturientų vardu atsi
sveikinimo žodj tarė pirmą
ją ir labai gerai baigusi šia 
mokykla Birutė Vaičjurgv- 
tė. Jos be priekaištų lietuviu 
kalba, perpinta dar kūrybin
gų humoru, kurioje ji dėko
jo savo mokytojams ar vaiz
dingai prisiminė mokyklos 
vedėja, buvo gvvas Įrody
mas. kad ne veltui čia buvo 
praleisti ilgi mokslo metai

Linkėjimų žodi tarė ir 
šios mokyklos globėjas ir rė
mėjas klebonas kun. Anta
nas Bartašūnas. Jo patrioti
nio turinio pamokslas per 
pamaldas ir čia pareikštos 
mintys, aukštinančios lietu
vių kalba, lietuvių kultūri
nes vertybes, tėvynės meilės 
ir visų vieningumo reikalą, 
turėjo būti jauniems ir se
niems pavyzdys, koks gali 
būti lietuvis, išaugęs ir sveti
moje aplinkoje, nes kun. A. 
Bartašūnas yra čia gimęs ir 
Lietuvos nematęs, tik iš tėvu 
ir rašto ją pažinęs.

Visus karštai sveikino ir 
tėvų komiteto pirmininkas 
Adomas Tumas, čia dar bu
vo įteikti pažymėjimai ir 
septyniems mokiniams, ku
rie išlaikė keliamuosius eg
zaminus i penktąja klasę, ir 
kitų skyrių ir klasių geriau- 
apdovanoti knygomis ir visų 
šieji mokiniai.

Pabaigai, tėvų komiteto 
pirmininkas, dar priminė ir 
mokyklos vedėjo amžiaus 
sukaktį, ir salė sugiedojo il
giausių metų, o pirmojo sky

riaus mokinukų būrelis, su 
savo pirmaisiais parašais 
vedėjui įteikė dovanėlę. 
Tėvų komitetas vedėją dar 
apdovanojo "Mūsų Lietu
vos“ trimis sunkiais tomais.

Po šios "oficialiosios da
lies“ jau vyko meninė pro
grama, kurią atliko mok. P. 
Kairaitienės vadovaujami 
pirmokai, mokytojų N. Žy- 
gienės. G. Karosaitės ir L. 
Jasinskienės klasės, atlikę i- 
vairius žaidimų ir literatūri
nius montažus, A. Dabrilie- 
nės parengta tautinių šokių 
grupė, ir visa baigėsi šiom 
iškilmėm mok. Janinos 
Ambrazieiienės specialiai 
parengtu mokiniu choreliu, 
užbaigusiu paskutinę moks
lo metų dieną pakilia nuo
taika. J. Ambraziejienė yra 
lyg ir pastovi šios mokyklos 
elegantiška dirigentė.

Litunistinę mokykla šie 
met lankė apie 120 mokinių. 
Linkėtina, kad kitais metais 
jų būtų dar daugiau, nes y- 
ra dar nemaža lietuvišku 
seimu, kurios savo vaikų 
neleidžia i ši lietuvišką židi
nį.

Bostono
’ARENGIMŲ KALENDORIUS

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

Egipto diktatorius Nasser stebi lėktuvų pratimus

I

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
rai Keleivio administracijo-, 
je galite gauti šias tinkamas į 
knygas:

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

"Lithuania land of he- 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

III

J I B VARTOD? MAS NEBUSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD — OSTERVILLE 

tLURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JUROS PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd.. Osterville. Uape Cod. Mass.
Tel. (Area 617 ) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta dide-io pušų, beržų ir kitų 
dekoratyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

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

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki
1UGSĖJO 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai. 

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST..
3OSTON. MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai i vilą AUDRONĖ — CAPE COD. MASS., 
MARIJA JANSONAS.

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

H

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

POPULAR LITHUAN1 
AN REC1PES- parašė Juzė 
Daužva-dienė. kaina $2.

JIB. vartojo lb savaičių, pusę metų, vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveikslai parado, kad JI B. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, našus, niežėjimą, sulaiko 
plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proe. garantuotai.

JIB. vaistai Registr. W.»sh.. D.C. Jrašyti vaistų katal. 
RED-BI.UE-BOOK. PAT. JIB. laboratorija gauna iš JAV, 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gera JIB. vaistų veikimą.

JIB. 8 Oz. IG savaičių vartoiimui $5.50. jei COD, dar 
60 c. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuojau.
JIB LABOR ATORIJA. 1137 So. 49th Avė.. Cicero. III. 60650

',1. -p. •-iii" | J

Ekskursija i 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 į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

390 VVest Broadway 
South Boston Mass. 02127 

* Telefonas: 268-8764

J LIETUVA 

GERIAUSIA DOVANA IR 
NAUDINGIAUSIA 

DOLERIŲ CERTIFIKATAI 
SPECIALIOMS DOLERIŲ 

PARDUOTUVĖMS, 
kuriose pigiomis kainomis, 
dabar per pusę sumažintomis, 
gaunamos geriausios rūšies 
Amerikos. Vakaru Europos ir
vietinės gamybos prekės.

VISAI JOKIO MOKESČIO 
Už PATARNAVIMĄ. 

PILNAI GARANTUOTA. 
SIŲSKITE TUOJAU. 

SIŲSKITE PER

INTERTRADE EXPSESS 
CORP.

125 East 23rd Street 
New York. N.Y. 10010 

Prašykite VELTUI musę 
NAUJO katalogo.

PAIEŠKOJIMAI

PRAŠOMI ATSILIEPTI

Prašomi atsiliepti Kemzūra iš 
Montello. Mass.. ir Andrius Ar- 
monas iš So. Bostono. Yra svar
bus reikalas. Rašyti ar kreiptis 
šiuo adresu:

A. V. Palbv. 928 Broadwav,
So. Boston. Mass. 02127
Telefonas AN 8-5297.

NAŠLĖ
'ori atsakingą ir pelningą tarny
bą. nori susirasti tinkamą, rim- 
‘ą. inteligentišką vyrą nuo 50 
metu amžiaus. Rašvti:

C. W. 
c o Keleivis 

636 Broadwav 
So. Boston. Mass. 02127

GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą.
.Vaistai, kurie buvo ilgai lau- 
iami. nuo reumatizmo, rankų, 

kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
au vra

Tuo ju o siųsk 51 skelbimą Ir 
mito vardą sn antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta„ P.O. Boa 9112
N«wark 4, New Jersey

Maloni naujiena 
knygų miegejams

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasiraš; tojo 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 1 to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kama buvo $6.00, dabar ....................... $2 00.

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

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

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 {DOMIAS KNYGAS! 

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

Z

ĮSIGYKITE SIAS

Poezijos knygos
j EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,

Steponas Strazdas, 159 
; psl.. kaina $2.50.
POEZIJA, Aistis. 420 psl., 

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

na $5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

i Vaitkus. 86 psl., kaina
! $1.50. |
Lietų vingiai. Alf. Ty- 

ruolis, 176 psl. kaina $3.'
į GĖLIŲ KALBĖJIM AS. Jo-' 
i 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 KAKTU
SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

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

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

MTKOS TAURĖ.
Santvaro 5-įi eilėraščh 
knyga. 150 puslapių, pra 
žiai Įrišta, kaina... $2.5n

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps’ 
kaina $2.00.

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 Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna
ma ir Keleivy.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau 80 mel a 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 apdraudė tikra ir saugi- Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti jvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00,

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

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

ST.A—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Retoriškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus*

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee of America
307 West 30th Street. New Yark, N.Y. 10001

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modemų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualią 
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 ptanesimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, I^SalIe—Montreal, Canada.
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Poslapis sKunlal KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 23, 1967 m. birželio 7 d.

j Vasyliūno mokiniu

D >'
žinios

koncertas

šį sekmadienį, birželio 11 SVARBUS MINĖJIMAS IšMOMOJAMAS BUTAS Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytoju ir Chirurgu 
X RAY

534 Broadrray,
So. Boston, Maaa.

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

2:30 vai. popiet South Baisiojo Birželio minėjimu įvyk* šį šeštadienį, birže- J'itv I>oint rajone (So* Bostone) 
Music Center (32 Ruth-, iio 10 d. 8 vaL vakaro So. Boitono Lietuvių PiL Dr-jos UI į1. “lsnuwmoJamas < ka“»- 

land St., Bostone ) įvyks Iz. aukįto salėje. Pagrindinis kalbėtojas bus svečias ii New
Vasyhuno smuiko klases Yorkodr.A. Budreckis. Bu. ir meninė dalis, priim-

d 
End

barių butas su visais patogu 
mais, šildomas gazu. nuoma $75 
mėnesiui. Kreiptis į Ausie jų 
krautuvę 828 E. Fifth St, arba 
telefonu 269-9492.

LIETUVIAI DALYVAUJA AMERIKIEČIŲ 

LOJALUMO PARADE PAREMTI KARIAMS

ao

i mokinių koncertas. Iš lietu- 
% vių dalyvauja dr. Alf. Kri- 
* aiukėno sūnus Andrius ir

inž. R. Budreikos sūnus Ed-

Gejuiė. 31 d. 1_ fendruomenė. apylinkė, pirm. Ai' • Vi» kviečiami atvykti pa- 
Matjoskos sušauktame pasitarime u 19 asmenų sudaryta* Į lįjijaugytj 
organizacinis komitetas^.rūpinasi, kad Bostono lietuviai' 
kuo gausiausiai dalyneptų amerikiečių lojalumo parade.

Paradas—žygis) Įvyks šį sekmadienį, birželio 11 d.
Bus žygiuojama iš Harvard Sq. iki Boston Common. Pra^ 
džia 1 vai. popiet.

Mus. valstijos gubernatorius tų dienų išleis specia
lių deklaracijų.

f

lįt'v4
D. Ivaškienė — magistrė

Dalia škudzinskaitė-lvaš- 
^ienė balandžio 5 d. Bosto
no Kolegijoje gavo chemi- 

j jos magistrės laipsnį. Svei- 
Į kiname!

Žygyje dalyvamasAmarikos Karo Veteranų Legionas! D. l'^škienė yia baigusi
M »vo padaliniai,. jaunimą, ir kito. m^ani-i ?°?ton° lltuanlst’7 mokyk-

• ~ ; lą ir vėliau, joje kelerius me-
zac|l°<* tus mokytojavo, šiuo metu

Bostonoji mokytojauja 
aukštesniojoj mokykloj, 
augina 4 savo vaikus.

Jos vvras Rimantas Ivaš-

Lietuvių organnmjbl "parade taip pat dalyvauja or
ganizuotai

Lietuviai, parodykime savo vieningumų! Visi kuo 
(amiau dalyvaukime iitame iy.yje! Parodykime ameri-Į Ra a(Jvokatag laciai žj. 
kiečių vuuomenei nepaUuziamų lietuvių ryžtų kovoje ,ictuvių tautinių žo.

Ji

tos rezoliucijos.

Mielas lietuvi, pats dalyvauk minėjime ir kitų para
gink! Savo dalyvavimu sustiprink viltį ir ryžtų Lietuvai 
laisvę atgauti

Bostono L. Bendruomenės Valdyba

Mirė A. Andriušaitis
I

Gegužės 25 d. Syracusų

Mirė Pr. Lukas

Gegužės 26 d. mirė Pra- 
nepri_ nas Lukas (Lukoševičius), 

kilęs iš Seredžiaus vaisė.. 
, .x .. . , . , J . Palaidotas Mt. Hope kapi-
leit. Aleksandias Andnusai- n-se^ Lietuvoje liko velionio 
tis. Velionis prieš kelioliką brolis ir sesuo.
metu vra gyvenęs ir So. Bos- i T . ..' ‘ i Laidojimu rūpinosi A. V.
tone- ' Palby.

Ji dėkoja visiems, kurie 
dalyvavo velionio šermeny- 

| se ir laidotuvėse ir graboriui 
Kasperui už patarnavimą.

mieste staiga mirė 
klausomos Lietuvos

G. Razvadauskaitės 

mergvakaris

onoooooooooooc

prieš Lietuvos okupantų — komunistinę Rusi jų!

Organizacinis Komitetas

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELI LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujagii visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
Unijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems į FLORIDĄ.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

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, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių. t

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS,* SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINĄ-mūsų įstaigoje.
ĮSTAIGA LIETUVIftKAr4-e$fltė$ lietuviškai. Ties kelionių, 

tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
įstaiga atdara: kasdien nųos •?

ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

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

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

Birželio 3 d. So. Bostono:
kių puoselėtojos Onos Ivaš-j Lietuviu Pil. Dr-jos salėje! Jei kas norėtų daugiau in- 
kienės sūnus. buvo suruošus mergvakaris °ima<Uų ? 1

Glorijai Razvadauskaitei, | krelPtls * A‘ V* Palb-V’ teL 
kuri netrukus išteka už Al
gio Adomkaičio.

t, , , B. ir J. Vaičaičiai naujame. G. Razvadauskaite vra’
• kompozitonus Jeiommas gjmusi bet tėvu išauklė- bute
11 E]ena Kačinskai sios sa- tautiškai susipratusia lie-Į . . • \r •
vaites gale išvyksta pasisve- tuvaite j; bai ; Bos.: Brone ir Justinas Vairai-
ciuoti I Los Angeles, kur gy- tono Koi Hją, dabar mokv-; «al >.sslke,Iė 1 klti* ,but«- Da' 
yena nemaža jų bičiulių ir tojauja Bostone • | bar jų adresas toks: 
buvusių bostoniečių. džios mokykloje ir vakari

Jie pasiryžę šioje pasisve- nė j 
čiavimo kelionėje išbūti po- ir kartu ruošiasi magistrės |
rą savaičių. laipsniui. Susirgo Rita Ausiejūtė

E. ir J. Kačinskai 

išvyksta į Kalifornijų

VASAROS

AN 8-5297.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

: Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

891 E. 4th St.. So. Boston, 
mokykloj suaugusiems! Mass. 02127.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St

VVORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia

Ketvirtis & Co.
—JEWELEfiS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius 

žiedu, papoožalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tai AN 8-4649

ATOSTOGAS
kviečiame praleisti

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

8 vai. iki 12 vai. dn.

Sutaupysite$100. alyvos Inrd
Pilna centrinė šildymo sistema

S 5 <-<
Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

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

GE 6 1204
< nv .. į £ Naujas 1967 modelis

garo - karšta vandens

Šito oro sistemų
0'< . . ..

Alyvos kūrenimo specialistai 

ilgiau nei per 40 metų

24 vai. alyvos Mufterio aptarnavimas VELTUI 
Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas 
Garantuotas, automatinis pristatymas

psss srtfasumsfMfff sspį

_________ f Dažau ir Taisau
.luntouu. ikukig ii '.VorcM- J Namus „ Uuk<) „ Į
terio j Lietuvų ir lutas Rusi- ► Lipdau popierius ir taisau! 
jos valdomas sritis. Čia kai- i ! viską, ką pataisyti reikia. * CAPE C O U'E vhwiniu «erklžsužde8imu-j btoii. lietaTiiltoi. patarnau-!: **“**■ ?* j"**1“* Į

Dramos sambūrio narė Ri
ta Ausiejūtė susirgo sunkiu

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Golfo srovės; 
SILYER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėti.

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

Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 18 dieną.

Su užsakymu prašome kreiptis:
M. LŪŠYS 88-01 104 St. Richmond Hill. N.Y. 11118

Tel. (212) 849-1193
I. VEITAS 72 Congress St., Braintree, Mass. 02183 

Tel. (617) 843-2116
42 BEACH STREET 

MOM MENT BEACH 
CAPE COD, MASS. 02333 

Tel. (617) 759 3251
MEŠKA
FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON ♦ FAIRLANE 

FORD TRICKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

ik; 24 VAL. MASINU VILKIMAS
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

žemiausia kaina
Norėdami talkos perkant naujų ar vartotų mašinų su 
nuolaida bei mašinų remontuojant, kreipkitės į

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Linkime jai greičiau pa 
sveikti.

eoooooooeoeoooooooouooeooi

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštų Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo* 
no Kairio spalvotų portretų 
8x6 colių dydžio už 80 cnt

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

jama greitai ir sųžiningai. ; 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ars. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

Televiziją 
ir radiją

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645 

Omooooooooc

RADIJO PROGRAMA :

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties VVLYN, 1360 
lociklų ir ii stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie- 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
nų. Perduodama: Vėliausių 
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.

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Perduodame tiktai valetas, Išpildome gydytojų re 

oeptua ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuviškų vaistinę.

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

182 a W. Breadnay, tarp E Ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefeam AN 84025
Nes 0 vaL ryte Bū 8 vaL v, Hskjim šventadienine ir

A. J. NAUAKSV
Real Estate A Insurance j:

321 County Club Rd* 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

_ I- ’
Flood Sąuare 

Hardivare Co.
SevtahikM K. J. ALEKNA
S3S EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popteroo Staooois 

Stiklai Laa 
Vlaokie reikmenys

Beikmenys plemberiama 
Vlaokie geležies daiktai

i


