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lietuvių menas ir rusų melas 
pasaulinėje parodoje

Melas spaudos konferencijoje ir Kanados spaudoje. 
Gera meninė programa. Himnas išgąsdino. Melų atitaisy* 
mas Kanados spaudoje.

Jau rašėme apie Tarptau- Kai programa buvo baig
tinės parodos Montrealyje ta. publika sustojo ir pradė- 
sovietų paviljone surengtą1 jo giedoti „Lietuva, tėvyne 
„Lietuvių dieną“. Čia turime mūsų“. Šeimininkai sumišo 
kiek plačiau tai paliesti. ir netuoj susigriebė, ką da-

_. , J ryti. Pagaliau paleido gar-
Dienos tikslas parody- gintuvus, liepė liaudies mu- 

ti, kaip klesti ir kaip laimin- fantams kelti triukšmą, 
gos yra tautos, esančios so- aišku. publikai tuo ne
vietų globoje. Tas melas bu-, galėjo sutrukdyti himno pa- 
vo visur skelbiamas. baigti

Sukviestoje spaudos kon-; p0 koncerto buvo svečių 
ferencijoje visaip pūtė į a- j priėmimas Vytauto klube. 
k1® Pats ministro pir- > jg ^ia programos dalyviai

tuoj buvo išvežti, ir su jais

Nuosaikus civilinių teisių vadas Roy Wilkins ra miai dirba savo įstaigoje New Yorke, net ir gavęs 
žinių, kad Revoliucinės veiklos sąjūdžio (RAM) nariu grupė ruošia pasikėsinimą į jo gyvybę. Pen
kiolika to sąjūdžio narių suimta. Pas juos rastieji ginklai matomi paveikslo kairėj pusėj.

Prie Hilo šaudosi, o New Yorke 
H balsuoja rezoliucijas!

Prie Suezo kanalo buvo susišaudymų. Jungt. Tautose 
sprendžiama, kokį nutarimą priimti arabų-žydų karo 
reikalu ir kaip jį įvykdyti.

Praeitą šeštadienį ir sek- nių. Nevisi jie galvą guldo 
madienį arabai su žydais už Nasserį, ypač kai jis pra- 
šaudėsi prie Suezo kanalo.1 dėjo karą ir taip skandalin-

Pietų Vietname 
17 kandidatų

Keliuose jau žuvo 
341 žmogus

mininko pavaduotojas K.
Kairys ir kiti. nebuvo galima pasikalbėti

Kaip „aiškino“ duotus
klausimus, rodo šie pavyz
džiai

Į klausimą, kodėl uždaro
mos bažnyčios ir paverčia
mos j sandėlius, atsakė, kad 
pagal konstituciją Lietuvoj 
religija turi laisvę. Bažny
čios uždaromos tik ten, kur 
jos nereikalingos, ir paver 
čiamos muziejais.

Kodėl iš čia neįsileidžia- 
ma spauda j Lietuvą? Į tai 
buvo atsakyta: Yra visokios 
spaudos. Blogą įtaką daran
čios spaudos neįsileidžia.

Kodėl neleidžiama nuvy
kus į Lietuvą aplankyti savo 
tėviškių? Atsakė: Ir kitos 
valstybės ne visur leidžia 
lankytis.

Į klausimą, ar Lietuvoje 
buvo tautos atsiklausimas.

Negalima buvo pasikal 
bėti ir su kitais iš Lietuvos 
atvažiavusiais. Kai tik sek
liai pastebėdavo kalbantis 
su „nepageidaujamu“ asme
niu, tuoj ateidavo ir iškvies
davo tokį su kažkuo ten ki
tu pasikalbėti

Vytauto klube kalbėjo ir 
kun. F. Jucevičius, Šv. Kazi
miero parapijos klebonas. 
Jis sakė, kad bendradarbia
vimas galėtų būti įmanomas, 
jei būtų einama meilės ir 
laisvės keliu, jei bažnyčiai 
būtų duota laisvė, bet į tai 
niekas neatsakė. Kun. Juce
vičius kvietė programos da
lyvius suruošti koncertą jo 
parapijos salėje, bet jiems 
tai nebuvo leista.

Kad nors kiek būtų iš
sklaidyti komunistų pa-

kokios tvarkos nori Lietuvos skleisti melai apie Lietuvą,
žmonės, buvo atsakyta, kad 
buvo 1940 m. renkant seimą.

Kodėl neleidžiama iš Lie
tuvos laisvai išvažiuoti? At
sakė: Visi gali laisvai išva
žiuoti ir visi turi pakanka
mai pinigų toms išlaidoms.

Tų pavyzdžių pakaks tam. 
kad suprastume, kaip tiek 
aukšti pareigūnai per akis 
melavo.

Melavo jie ir Kanados 
spaudoj, liaupsindami Lie
tuvos laimėjimus, įvedus so
vietinę tvarką.

Birželio 23 d. oficialiai 
Lietuvos dieną atidarė ru
sas, paviljono vyr. komisa
ras. Jo kalba buvo išversta 
į anghj ir prancūzų kalbas. 
Lietuviškai trumpai prabilo 
K. Kairys jau atidarymo ga
le.

Programa buvo labai ge
ra. Ją atliko styginis kvar
tetas (E. Paulauskas, K. Ka
linauskaitė. R. Kalinauskas 
ir J. Fledžinskas), Lietuvos 
ansamblio šokėjų ir instru
mentalistų grupė ir solistai

gai jį pralaimėjo.
Arabai neduoda naftos 

JAV. Britanijai ir kt., b^t 
Saudi Arabijoj jau keliam^ 
klausimas, ar tik ne pati 
Saudi Arabija dėl to nuken
čia daugiau, nes negauną 
už naftą pająmų.

Bene lengviausia bus su
sitarti su Jordanija. Ir Iz
raelis yra suinteresuotas, 
kad Jordanijos soste sėdėtų 
dabartinis karalius Hussei- 
nas, o ne Nasseriui panašus 
asmuo.

Kas pirmasis pradėjo, nesu 
paisysi, nes tokiais atvejais 
vis vieni kitus kaltina.

O Jungtinėse Tautose, il
giau nei dvi savaites įvairių 
valstybių atstovai aušinę 
burnas, pirmadienį balsuo
ja rezoliuciją Izraelio-arabg 
karo reikalu. Balsavimo re
zultatų dar negalime pra
nešti.

Rezoliucijų yra pasiūlyta 
Sovietų Sąjungos, JAV. Al
banijos, Pietų Amerikos 
valstybių ir Jugoslavijos su 
kitomis vadinamomis neut
raliomis valstybėmis.

Rezoliucija turi gauti du 
trečdaliu balsų. Po ilgų pa- 

šiuo metu Maskvoje yra gitarimų aiškėja, kad tik pa- 
Prancūzijos premjeras Pom-I gkutinės dvi rezoliucijos te-

Kosyginas jau grįžo 
į Maskvą

Sovietų Sąjungos premje
ras Kosyginas iš New Yorke

Per praeitą savaitgali iki 
pirmadienio ryto keliuose 

Kandidatų yra net 17. Savo jau žuvo 341 žmogus. Reto. jau grįžo į Maskvą. Pakelė- 
kandidatūras statė ir dabar- nuskendo 64. lėktuvų nelai- je jis aplankė Kubos dikta- 
tinis prezidentas gen. Ngu- mėse žuvo 331 ir dėl Įvairių torių Castro ir Prancūzijos 
yen Van Tbieu, ir min. pirm. kitų nelaimiųl35. tai iš viso prezidentą de Gaulle. su ku- 
vicemaršalas Nguyen Ky. 473. riuo jis buvo pasimatęs ir
bet kadangi tas būtų įnešę O kiek dar žuvo per pir- vykdamas į Jungtinių Tautų

Rugpiūčio 3 d. P. Vietna
mas rinks savo prezidentą.

nevieningumo karių tarpe, madienį ir antradieni, suži 
tai galų gale Ky sutiko kan- i nosime vėliau, 
didatuoti viceprezidento
vieton.

Antras įžymus kariškis 
kandidatas yra gen. Duong 
Van Minh.

Atrodo, kad kitiems lai-

posėdžius New Yorke.

Pagrobė buvusi 
Kongo premjerą

pidou ir užsienio reikalų 
ministeris Maurice de Mur- 
ville.

Buvęs Kongo premjeras 
i Čombė gyvena Ispanijoje.
Konge jis laikomas Belgijos 
(Kongo buvo Belgijos kolo-; statyti 
nija) tarnu ir todėl nuteistas;

' už akių mini.
1 Praeitą penktadieni jis 

lienė Elzbieta 11 vieši KanaJkeli« baltU'’’- drautrijoj skH-

mėti bus daug sunkiau.

Anglijos karalienė 
Kanadoje

Šiuo metu Anglijos kara-

Sovietų Sąjunga ir Pran
cūzija nori suderinti savo 
planus arabų valstybėms at-

doje. kur ji atvyko į Kana do į Romą. bet pakelėje bu-

$600,000 nuostolių 
per dieną

Montreal Star laikrašty bu
vo išspausdintas laisvųjų 
lietuvių laisvajame pasauly 
apmokėtas atsišaukimas. Ja
me sakoma, kad Lietuva į 
Sovietų Sąjungą buvo įjung
ta prievarta, Stalinui su Hit
leriu prieš tai susitarus; kad 
Lietuva šiandien yra Sovie
tų S-gos kolonija; kad Lietu
vos jaunoji karta stovi rezis
tencijos fronte prieš sovietų 
pastangas sunaikinti lietu
vių tautą.

Atsišaukime reiškiamas 
tautiečiams pavergtoj Lietu
voj pasididžiavimas jų kū
rybiniais laimėjimais, pro
testuojama prieš sovietų su
ruoštą spektaklį pavergimo 
iškilmių, kuriose pavergtie
ji lietuviai yra verčiami at
rodyti dėkingi savo pavergė
jams : pasižadama sustiprin
ti savo veiklą laisvajame pa
sauly. skatinant Lietuvos 
laisvės reikalą; reikalauja?.

"u- * į» vo pagrobtas ir nuvežtas i dos 100 metų įskimes. Par-; , ". ... ..
, . -j •• i • i Alzerną. kuri, aišku, ji išlemento posėdy ji kvietė ka- , k
nadiecius vienyben, kalbėjo; _ . . f .......
angliškai ir prancūziškai, i Taigi, pastaraisiais laikais
tuo norėdama geriau patik- a^snanf a V 0,0 PnaiŲ. ku- 
ti prancūzams, kurie pasku- ne. PaŠr0 )ia lėktuvus n jiem 
timuoju metu vis labiau reikalingus asmenis. KanaIas lm)
šiaušiasi, ir vis daugiau bal- gio. Egipto biudžete jo pa
sų kyla, kad prancūzizkoji ~. jamos sudaro didžiausią su-
Quebecko provincija ^tUUentai Ueįimsta mą. Tik antr0j vietoj yra pa
skirtų nuo Kanados. p K nr vinie Egiptas ir turistų, kurie per

_Ta proga karalienė aplan-j • . / jamos už medvilnę. Neteko
kė ir pasaulinę parodą. į pietų Korėjos sostinėje metus atveždavo $10 mil. 

i studentai rengė demonstra
cijas, protestuodami dėl, e- Kanale yra paskandinti 5 
są, suklastotų rinkimų, ku- laivai, kurie trukdo kitiems 
►iuos laimėjo prezidento praplaukti.
Parko demokratų partija.
Suimta 150 studentų. šiuo metu kanale yra 8

valstybių 15 laivų, kurie ne
suspėjo išplaukti.

Keturios šventės tik 
pirmadieniais

Kongreso komitetas pra
dės viešą apklausinėjimą 4 
švenčių šventimo pirmadie
niais reikalu. Tos šventės y- 
ra Mirusiųjų atminimo. Ne
priklausomybės paskelbimo, 
Washingtono gimimo ir Ve
teranų. Dabar jos švenčia
mos tą dieną, kad išpuola, 
o siūloma jas švęsti pirmą 
pirmadienį po tos dienos, 
kada išpuola.

Hong Konge lėktuvo
ma. kad Pabaltijo valstybių 
klausimas būtų iškeltas J. nelamėje 21 ūllkū
Tautose. I . « vĮ Hong Kongo uostą nu

gis protestas, sakoma at-l krito sprausminis lėktuvas,
sišaukime. reiškiamas bro- kuriame skrido 80 keleivių,

Tiek nuostolių turi Egip
tas dėl Suezo kanalo užda
rymo, bet jis nežada jo ati
dalyti tol. kol Izraelio ka
riai nepasitrauks nuo jo.

Prezidentas įsakė suma
žinti pieno gaminių impor
tą. Per metus negalės būti į- 
vežta ne daugiau 1 bil. 11 
mil. svarų pieno.

* * *

46 valstybės pasirašė mui
tų sumažinimo sutartį.

Vainikavimo švente 
71,000 kiaulių

Antradienį buvo Tongos 
karaliaus vainikavimas. Tai 
šventei buvo paskersta 71. 
000 kiaulių.

* * *

Prezidentas pasirašė Įsta
tymą, kuriuo 4 metams pra
tęsiama privaloma karo 
prievolė.

* *

Izraelio ministeris pirmininkas 
Levi Eskol.

gali varžytis ir tikėtis gauti 
tiek balsų, kiek reikia. Bet 
ir dėl jų yra pagrindo abejo
ti.

Jugoslavija su 16 kitų 
valstybių savo rezoliucijoj 
kalba, kad Izraelis tuoj turi 
pasitraukti į prieškarines 
sienas ir ragina visas valsty
bes teikti pagalbą JT gene
raliniam sekretoriui vyk
dant tą rezoliuciją.

Pietų Amerikos valstybių 
rezoliucija taip pat reika
lauja, kad Izraelis atitrauk
tų savo kariuomenę iš oku
puotų arabų žemių, bet ara
bų valstybės turi atsisakyti 
karo padėties su Izraeliu ir 
jį pripažinti. Joje patvirti
namas pageidavimas, kad 
Jeruzalės miestas būtų val
domas tarptautinės organi
zacijos, kad Saugumo Tary
ba garantuotų laisvą susisie
kimą tarptautiniais vande
nimis (t. y. Suezo kanalu ir 
Raudonąja jūra), o taip pat 
demilitarizuota zona būtų 
tarp abiejų šalių.

" Už šitą rezoliuciją žada 
balsuoti JAY su Britanija, 
o Sovietų Sąjunga ir Pran
cūzija palaiko Jugoslavijos 
rezoliuciją.

Izraelio užsienio reikalų 
ministras sako, kad, priė
mus Jugoslavijos rezoliuci
ją, būtų sudarytos sąlygos 
vėl karo veiksmams prasidė 
ti. Kiti būkštauja, kad, pri
ėmus tą rezoliuciją, būtų 
duota proga Sovietų Sąjun 
gai panaudoti jėgą, jai nu 
sprendus, kad JT sekreto
rius yra reikalingas pagal
bos rezoliucijai įvykdyti.

Kokia rezoliucija bus pri
imta. sužinosime vėliau, bet 
ir ją priėmus, bus didelių 
sunkumų įvykdyti.

Jordanijos karalius Hussein 
kalba Jungtinėse Tautose. Jis 
lankėsi ir pas prez. Johnsoną. 
Ir jis sakė. kad, jei žydai negrą
žins užimtu žemių, tai karas 
Viduriniuose Rytuose tęsis ilgus 
metus.

Tonga yra barnia jatne 
vandenyne. Tai 200 salelių, 
užimančių 256 k v. mylias, 
karalystė, kur gyvena apie 
72.000 gyventojų. Ji yra 
Britanijos globoje. Jos kara
lius Taufa Abau Tupou IV

dainininkai E. Saulevičiūtė
ir V. Daunoras. Kai V. Dau- lių ir sesių okupuoto j Lietu-' iš jų 59 amerikiečiai. Žuvo ___ ______
noras baigė „Lietuva bran- voj vardu, kadangi jų bur- 21 asmuo. ; vo M1G stovyklą netoli Ha- .vra 42 metų. 6 pėdų 2 colių
gi“ dainuoti, publika šaukė, nos užčiauptos ir jie negali Lėktuvas nukrito leisda-inoi. aukščio, sveria apie 300 sva-
klykė, aistringai plodama. Įkalbėti per kalėjimo sienas, masis labai audringam ore.Į

JAV lėktuvai bombarda-

1U.

Alahamos gubernatorė Lurline 
Wallace su savo vyru. Ji susirgo

Arabų tarpe nėra vienin- vėžiu. Houston. Tex.. ligoninėje 
gurno. Ir jų tarpe yra taikės-' J»> padarys operaciją. __ ,

f
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Putino laisvos širdies
balsas

Vincas M yko 1 a i t i s«P ut i n a s

Visa laisvoji užsienio lietuvių spauda neseniai Lietu
voje mirusį rašytoją Vincą Mykolaitį-Putiną palydėjo i 
jautriu žodžiu ir gėlos atdūsiu. ta proga ypač iškeldama 
tragiškas jo kūrybos sąlygas, jo skaudžius sielos konflik
tus, gimstančius iš prievartos rašyti tai, ko Lietuvos pa
vergėjas reikalavo ir kas pačiam poetui buvo šlykštu.

Žinoma, kaip ir reikėjo laukti, tas priminimas sukėlė i 
didelį komunistinių laikraščių erzelį. Jų redaktoriai ar 
bendradarbiai šoko visom keturiom aiškinti, kad Putinas 
visada buvęs ištikimiausias partijos tarnas, beveik ideolo
gas. kad priešingi tvirtinimai tesą tik "buržuazinių nacio- 
nalistų“ piktas prasimanymas. Dėl to ir A. Bimba savo 
"Laisvėje“. spjaudydamas ant visų jam nepritariančių, t 
net keliais atvejais drebančiom lūpom šūkauja, jog negalį 
būti. kad "Mykolaitis-Putinas per paskutiniuosius 20 metų 
veidmainiavo“, kad "nerašė iš širdies, iš įsitikinimo“, o 
ypač, kad "užduso moraliniame kalėjime pavergtame 
Vilniuje“, kaip čia tvirtinama.

Taip. Pažindami šį poetą, mes dar kartą sakome, 
kad, laisvas būdamas, jis tikrai nė vienos eilutės kompar-' 
tijos naudai ir džiaugsmui nebūtų parašęs.

Be to, kas Sovietų Sąjungoj neveidmainiauja? Gal tik 
ta maža klika valdančiųjų rusų komunistų partijos narių, 
kurie aklinai uždaroj patalpoj slaptai nuo plačiųjų gy
ventojų masių tariasi, kaip užmigdyti laisvojo pasaulio Į 
budrumą, kaip greičiau sunaikinti Vakarų demokratijas, i 
kaip pavergti kaimynines ir nekaimynines tautas, kaip i 
išplauti joms iš galvos laisvo žmogaus mintį, kaip jas su-: 
rusinti ir priversti tarnauti savo pavergėjui bei ji šlovinti, 
dėkojant už pavergimą.

Gi visi kiti. kurie neveidmainiaudami išdrįsta Sovie-; 
tų Sąjungoje skelbti laisvą savo nuomonę, nesutinkan-! 
čia su partijos biblija, kurie drįsta tarti ar išspausdinti! 
laisvą savo kūrybinį žodį, tie yra arktikos vėjų užrėkiami 
Sibiro taigoje, nutildomi kalėjimų storose sienose ar am
žinai ilsisi, užslėgti kapų velėnos.

Neveidmainiavuas poetas Borisas Pasternakas buvo 
priverstų veidmainiauti viešai prakeiktas ir išsižadėtas.

Nenorėjusieji veidmainiauti rašytojai Danielius ir 
Siniavskis nuteisti ilgiems metams "perauklėti“ kalėjime.

Bandęs neveidmainiauti rašytojas Tarsis buvo už-1 
darytas bepročių namuose ir tik per sovietinės valdžios1 
neapsižiūrėjimą išleistas užsienin..

O kiek neveidmainiaujančių ukrainiečių rašytojų ir 
žurnalistų dingo be žinios mirties tyloje?

Mes pakartotinai tvirtiname, kad Vincas Mykolaitis- 
Putinas. niekad laisvu žodžiu ir be sąžinės graužulio ne
būtų šlovinęs tėvynės pavergėjo nei jo tarptautinių są
mokslininkų partijos. Tik tiesioginiai ir netiesioginiai ver-1 
čiamas, tik gąsdinamas ir moraliniai terorizuojamas, tik 
sukta prievarta traukiamas už liežuvio ir tenorėdamas 
išlikti, jis tėra pasakęs ar parašęs tai. kuo šiandien ko
munistų partija nori gėrėtis ir girtis. O iš tiesų visa tai 
tėra tik budelio plakamojo žmogaus šauksmas, kad jį iš 
nepakeliamų kentėjimų gyvą paleistų.

Mes visai neabejojame, kad ir žymi dauguma mūsų 
Lietuvoje pasilikusių rašytojų ir menininkų, net iš jauno
sios kartos, rusiškojo bizūno išgąsdinti, saugodamiesi nuo 
persekiojimo, visiško gerklės užkimšimo bei vengdami 
prarasti paskutinį duonos kąsnį — ir šiandien veidmai
niauja prieš komunistinį tironą, į akis jį šlovindami, o 
širdyje pikčiausiais žodžiais prakeikdami, kaip tik belais
vis gali prakeikti savo ginkluotą sargą.

Taigi, mes dar kartą drauge su visais laisvojo pasau
lio lietuviais tvirtiname, kad poetas Putinas sovietinėje 
Lietuvoje buvo moraliniai uždusintas.

Laisvasis ir tikrasis Vincas Mykolaitis-Putinas yra 
tik tas, kuris šiandien mums kalba ii čia spausdinamų 
•ilMčių, paimtų ii 'Rūsčių dienų', iileistų po pirmojo bol- į 
ievikmačio. Tai yra tikrasis posto iirdie* balsas, kurį1, 
mūsų kraito okupantai buvo visiems žinomom priemonėm

) užslopinę. Tai žodis laisvojo kūrėjo,'kurio tada niekas ne- 
, persekiojo, negąsdinio, kurio jokie agitpropininkai prie- 
į varta neitaigojo. Tai atviras jo pasisakymas, tikrasis tik
rosios laisvės ilgesys, tikrasis sielvartas ir tikroji neapy
kanta tiems, kurie lyg skėriai užtemdė jo tėvynės dangų.:

Malonėkite tai pasiskaityti "Laisvės“ redaktoriai ir ■ 
užnugariniai jų diriguotojai, o taip pat sovietinėje Lie- *
tuvoje ji ilgus metus prievartavusieji. Jis čia kalba apie 
jus ir jūsų rusiškuosius ponus, kuriem tarnaujate.

Suprantama. tokia Putino kūryba jums tikrai nema- 
: loni ir jus kompromituojanti. Bet mes manome, kad vis 
dėlto gal jau neišdi įsite dabar Putino iš Rasų kapų iškas- 

į ti ir palaidoti ten. kur laidojami laisvą žodį ištarę kaliniai.
i * * *I

BIRŽELIO 15 D.

Prisieki, lietuvi, gedulo spalvą,
Šiandien liūdnos švinta tau sukaktuvės:
Prieš metus vergovčn tau pajungė galvą 
Atėjūnų tankai, kardai ir durtuvai.

Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai,
Ir svetimo krašto plienas žvangėjo,
Ir merkėsi saulės karšti spinduliai 
Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.

Tylūs, pamūrę pulkai alkani,
Žvairaakiai veidai ir svalvota oda...
Nuo to laiko visvien, kur esi, kur eini,
Jie kaip šiurpūs šešėliai su tavim visada.

Nuo to laiko tau kažkas į širdį įsmigo,
Įsiėdė į kraują, kaip nuodinga rakštis.
Nei šviesos, nei ramybės tavy nebeliko,
Tik rūpestis, baimė, klaikuma ir naktis.

Paniekintas glūdi veidmainystės klane, 
Pasotintas šmeižto, apgaulės ir melo 
Gyvenimas kybo ties juoda bedugne,
Toks menkas, trapus ir sunykęs be galo.

Praėjo tie metai aikščių, gatvių triukšme, 
Nebeteko žavumo nei žygiai, nei aukos.
Žengia šiurpūs vaiduokliai tolyn savaime,
Tik prieblandoj kaukės su pašaipa raukos.

1941. VI. 15.
» ♦ ♦

VERKSMŲ GANA! &
Mūs gimtinės rūmui suliepsnojus,
Skundo, ašarų, verksmų gana!
Tegul griauna nedarnius sienojus 
Bombų smūgiai ir ugnies liepsna. j

Tegul žūva pelenuos ir dūmuos 
Mūsų gėda, neviltis, kančia,
Ir juodos nakties tamsos klaikumas,
Ir visa jo slegianti valdžia.

Ak, gana apgaulės ir to melo!
Žūkit, alkanų gaujų vadai.
Laisvės nebetekusio vasalo —
Veide šypsnis, o širdy nuodai.

Vargo vieškeliu mūs dienos ėjo.
Būti tremtiniu savam krašte,
Garbint vardą savo pavergėjo.
Džiaugtis jojo pergalės švente.

Toks dar vakar tu buvai, lietuvi,
Tokią praeitį dar vis mini.
Bet, išgirdęs pirmą mūšio šūvį,
Tu ryžtingai aikštėn išeini.

Laisvės gandą gaisro dūmuos gaudai,
Žygio draugo ieškai ugnyje.
Prakeikimas prievartai ir skriaudai,
Tegyvuoja laisvės brolija!

1941. VI. 25.
* * *

ŽUVUSIEMS PARTIZANAMS

Su bombom, su gaisrais, su gaudžiančiais lėktuvais 
Suskambo Lietuva ir gedulo varpais.
Graudi minia, calūnai, karstai ir neštuvai,
Kaip juodas debesis, pakibo ties kapais.

Gili, plati duobė, kokios nebuvo niekad,
Ir graudūs Reųuiem, ir aitrūs smilkalai.
Pradėję laisvės žygį, greitai mus paliekat,
Žalių Tėvynės sodų šaunūs sakalai!

Iš prievartos, apgaulės, melo to ir smurto 
Pakėlėte į saulę žvilgančius sparnus 
Parnešti mūsų žemei didžio laisvės turto,

- Narsa uždegti jaunus ir paguost senus.

Jūs kritot nuo klastingos pikto priešo kulkos,
Savu krauju atpirkę svetimas kaltes.
Ir štai, sudaužęs pančius drąsiasparnių pulkas 
Tėvynės laisvės žygį iki galo tęs.

Gili, plati duobė tarp antkapių ir kryžių,
O esat jūs verti milžinkapio prie kelio,
Kad tiems, kurie Tėvynę ginti pasiryžę,
Per amžius žadintut kovos norsingą galią.

1941. VI. 29.

Jonas Janus kis. ilgametis keleivio redaktorius, 
vėliau administratorius, miręs prieš 4 metus. 
1963 m. liepos 1 dieną.

Kas kitur rašoma

DĖL KO "LAISVĖ“

SUSIRŪPINO

Jos birželio 23 d. laidoje 
A. Žilėnas rašo:

"Izraelio Komunistų par
tijos organas "Liaudies Bal- 

' sas“, nors smerkdamas Da- 
' jano ir kitų miltaristų kraš- 
1 tutinumą, visgi rėmė savo 
Į šalies valdžią kare prieš a- 

rabų šalis... Sirijos komunis
tai iš kitos pusės, be abejo, 
pilnai rėmė savo valdžią, 
taip pat Egipto.

"Ką tas reiškia? Man at
rodo, kad šiame pasireiški
me glūdi didi tragedija. Ne 
tik tai. kad dvi komunisti
nės partijos išsirikiuoja prie
šingose apkasų pusėse, ne 
tik. kad nėra kalbos apie jų 
susiėjimus, pasitarimus, di
alogą. bet tarptautinis ko
munistų judėjimas tą stebi 
kaip ne toki jau nenormalų 
fenomeną.“

"Ir tai ne pirmas toks pa
sireiškimas. Indijos-Kinijos 
karinio konflikto metu bent 
viena iš dviejų Indijos ko
munistų partijų pilnai rėmė 
Delio stovi prieš Pekiną.“

Girdi, mes seniau social-
J. PALECKIO SMILKALAI nytame ruskių darželyje. Jis 

sako: ” Realiai įsikūnija ge- 
OKUPANTUI nialus Lenino numatymas.

kad socializmas milžiniškai 
Buvęs okupuotos Lietuvos spartina nacijų suartėjimą, 

prezidentas“ Justinas Pa- Svarbią vietą nacionalinėje 
leckis \ ilniuje leidžiamame statyboje užima tarpnacio- 
žurnale Komunistas“ para- nalinio kalbinio bendravimo 
sė straipsni "Didysis spalis problema. Leninas, pažymė- 
ir socialistinių nacijų sukies- damas milžinišką rusų kal- 
tėjimas.“ bos. kaip mūsų šalies bend-

Į tą straipsnį labai vyku- ravimo priemonės, reikšmę, 
šiai atsiliepė Aldona Anyta pabrėžė, kad tai, jog rusų
Naujienų birželio 21 d. lai- kalbą moka įvairių tautybių 
doje. Čia duodam to straips- atstovai. įgalina tautas keis

tis sukurtomis kultūrinėmis

demokratus vadindavome 
"social-patriotais“. kurie "o- 
portunistir.iai prisitaikyda
vo prie savo šalies "patrioti
nio jausmo“, o štai ir komu
nistų tarpe šiandien tokių 
jau pasitaiko.

Mes pasakysime, kad tai 
geras reiškinys. Tas rodo. 
kad kai kur ir komunistų 
tarpe pasitaiko žmonių, ku
rie turi savas galvas ir šir
dis, kurie mato ir jaučia tik
rą gyvenimą. atskiria tiesą 
nuo netiesos. Ir kaip gaila, 
kad tokiu nėra JAV lietuvių 
komunistų tarpe, kad jie, 
neturėdami savo galvų, į

nio ištrauką:
"Jis rašo: "Tarybų vals-į vertybėmis“.—Nebeaiškink, 

lybė buvo sukurta ‘pažai vi- jau.'Priecki, aišku ir be ta- . k .. . h. vjsk vertina 
sų nacijų visiskos lygybes ir vo aisKinimų. Keis,mes to- jk dabartiniu Maskvos ko. 
tik laisvanoriško jų susijun- mis vertybėmis, kol bus tik
gimo vieningoje valstybinė- viena kalba ir viena valsty- 

Me- bė — rusu pavergėjų, impe-je sąjungoje principą, 
luoji, Palecki, meluoji. Juk rialistų, canj politikos tęsė- 
mes matėme ruskių tankus jų kalba ir "nacija”, kuri vi
ii- šarvuočius, jų dulkėtas di- somis jėgomis stengiasi už- 
vizijas, mindančias Lietu- gožti kitas kalbas ir kitas
vos vieškelius.

"Matyt, pats pajutęs, kad
toks kiauliškas melas blogai

nacijas

munistu akimis

KAS GAVO SPRIGTĄ?

Vilnies mandrapypkis L. 
Jonikas birželio 21 d. rašo:

"Veiksniai painformuoti,
Kaip .įa™ Jau įpiarta, į ^ajp -r pnTOesniuose atve

L-1 r- t/"'i L.-1 rtvArtnornn n ne _ . .Paleckis jokios propagando
skamba. Paleckis toliau aiš- negali papilti, nepaminėjęs
kiną: "Skelbdama ir ginda
ma visų nacijų apsisprendi
mo teisę iki pat atsiskyrimo 
ir savarankiškų valstybių i- 
kūrimo, bolševikų partija a- 
naiptol neturėjo galvoje to
kio atsiskyrimo būtinumo“. 

"Mes jau žinome. Justi

mūsų. — "Komunizmo prie
dai. buržuaziniai ideologai.

nai, kad ji to negalvojo. Ji šmeižtą noriai skleidžia taip 
galvojo, kad nebūtina tau
toms būti laisvoms, jei jos 
gali sau gyventi po Maskvos 
padu. jei jos gali važiuoti 
neapmokamų atostogų i

juose, Angija Lietuvos įsi
jungimą i Tarybų Sąjungą 
pripažįsta de jure“.

Vargšas Jonikėlis yra taip
į užsienį pabėgę subankiu-į i<OTnunįstiniaI išdresiruotas, 
ta^ę politikieriai., burzuazi-, jia(į ne^ žodžius rašv- 
mai nacionalistai šmeižia i damaį turi meluoti. Arba 
rusų tautą, visose sankryzo- apiaraai jis nė tiek neišma- 
se saukia apie rusų komu-, no ka ,as svetimžodis reiš- 
nistinį kolonializmą . Sį; i..-a

nnricn c/lcml7iQ tom
pat kai kurie JAV kongres- 
manai. Neseniai man teko 
kalbėtis su tokiu lenkų kil
mės kongresmanu — Der- 
vinskiu. Jis mėgina varyti

Vorkutą, rauti kelmų Sibiro politinį biznį, globodamas
miškuose.

"Paleckis aiškina, jogbol-
Pabaltijo ir kitus atskalū
nus.. Tokiems ponams sun-

ševiku partija "rėmėsi tuo.: ku išaiškinti .kad rusų tauta.
' būdama gausi ir didi, nepa
vergia kitų tautų. Reakcio
nieriai negali ir nenori su
prasti. kad broliškos tarybi-

kad laisvanoriškas nacijų 
susivienijimas vieningoje, 
galingoje socialistinėje vals
tybėje suteiks šių nacijų dar
bo žmonėms nepalyginti di-i pės tautos neatėmė Pabalti- 
desnes galimybes vystyti e-! jo tautoms laisvės ir nepri- 
konomiką ir kultūrą, gintis
nuo priešų“.

"Taip ir Hitleris svajojo, 
kurdamas

klausomybės. Atvirkščiai, 
jos atnešė joms laisvę, išgel
bėjo nuo vergiškos,’beteisiš- 
kos padėties...“

Tai šitaip, matote, mūsų 
buvęs ilgametis "preziden
tas“ užsidirbinėja sau duo
nos kąsnelį.“

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Naująją Euro
pą“. Jis. prijungęs Ukrainą,
Lenkiją ir kitas kaimynines 
šalis, tikrai būtų išvystęs ir 
ekonomiką, ir kultūrą, ir 
nuo priešų būtų sugebėjęs 
gintis. Vienok, io bandymus
"suvienyti nacijas“ buvo va- _ , . • ... , ,
dinama agresija. okupacija. v t?le*t ed! «’ b>'
priespauda. Taip, Justai, I M^oba7k"-'įį“stry
reikėtų vadinti ir tavo gas- ted by Pranas Upe‘ 17° psL 

n__ i__:n__ « % kaina $5. Išleido Manyland
padorių 

"Toliau
"suvienijimą“

Paleckis savo Books. Ine., 85-37 88th St., 
Woodhaven, N.Y. 11427.straipsnyje pranašiškai pa

rodo. kas jaukia "nacijų“ Joje yra 52 eskimų paša 
kultūrų ir kalbų tame suvie-, kos.

Juk jis. manome bus skai
tęs Britanijos ambasado
riaus \Vashingtcne laišką 
Vliko pirmininkui, kuriame 
yra juodai ant balto parašy
ta:

"Britų vyriausybės pozi
cija pripažinimo klausimu 
nėra pasikeitusi. Ji pripažįs
ta Baltijos valstybių Įjungi
mą i Sovietų Sąjungą de fac- 
to. bet ne de jure“.

Taigi L. Joniko kalba tė
ra tik grynas melas ar, ge
riausiu atveju, avies sapnas.

SABOTAŽAS

Tą žodi dažnai girdime. 
Bet kada jis atsirado?

Aštuonioliktojo am
žiaus pabaigoje jaunas o- 
landų audėjas, protestuoda
mas prieš fabriko išnaudoji
mą. metė savo medines 
klumpes, teri vadinamas sa- 
botus. į mašinos dantračius. 
Jo pavyzdžiu pasekė drau
gai. Metalinės mašinos da
lys braškėjo ir lūžinėjo.

Taip atsirado ir naujas 
žodis — sabotažas, reiškiąs 
sąmokslą, bet kokio darbo 
žlugdymą.

t K
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KAS NIEKO NETEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas netingite, paskaitykite!

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

Kiekvienas iš anksto su-įkad persams jaučiu didelių 
planuotas dalbas yra sėk-'simpatijų. Ir. tai nuo jaunų 
mingesnis. Tad ir Montrea- dienų. Gal dėl to, kad nieka- 
lio parodon važiuodami, ap-į da gyvų arčiau nebuvau su- 
sisprendžiame, kiek dienų ėjęs. o ką apie juos paty- 
norime pašvęsti jos apžval- riau, tai tik iš negausių jų 
gai. Nuo tokio apsisprendi- raštų vertimų. Bet šiaip ar
mo pareina ir apžiūrėjimo 
sparta.

Parodos lankytojai už

taip. mano sąmonėje susi
formavo nuomonė apie juos, 
kaip apie gilios dvasios žmo- 

vienkartinf įėjimą moka 2.5, nes.. O tai jaji būtų labai ge- 
dolerio, savaitiniai — gau- ] ras jų būdo bruožas, 
na nuolaidą. Abiem šiom! Tokių minčių lydimas,
grupėm net jėjimo varteliai 
atskiri, šalia vieni kitų. Var-

prieinu prie kilimų audėjų. 
O kas nežino persiškų kili-

tai atidaromi 9:30 vai. ryto, mų?! Jie ir karalių dvarams 
o paviljonai 10 vai.

Atvykę požemiu į Šv. E- 
lenos salą. išlipa La Ronde 
stotyje ir, išėję iš požemio,

kus, šyptelėjo, pasisuko kiek 
j šoną ir ėmė veiksmelius su 
tais siūlais pamažu atlikinė
ti. Brolyčiai, tai menas! 
Švyst kaire galą siūlo prie 
metmenų, lyg meškerioto
jas, o tas vyKst ir apsisukę i 
apie giją. Ir būtinai laisvas 
galiukas apačion po ranko-i 
je laikomu siūlu. Kip-kip-' 
kip, kip-kip-kip kabliuku• 
pakutena tarp gijų, kaip viš-, 
telė skiedryne, staigiai kirs-i 
dama iš viršaus žemyn trum- Į 
pus šmugelius, ir siūlas išsi
rangė tarp gijų, iškišęs pa- 
šiūšusias neilgas pūko barz
deles. Nutraukia iš kito ka
muoliuko norimo ilgio ir vėl 
kip-kip-kip kabliuku tarp 
gijų-

— Kaip tu. dukra, žinai,! 
kada kiek kokio siūlo reikia i 
ir kaip j j taip greitai patai-i

Kaymond Patriarca iš Providence, R.I., laikomas Cosa 
Nostra vadu Naujojoj Anglijoj, teisine pareiškė, kad 
esąs nekaltas. Jis kol kas paleistas už $25,000 užstatą.

NENORI PAMIRŠTI 

LIETUVIŲ KALBOS

CLINTON, IND.

Mirė Ona Kazakevičienė
r--

irželio 23 d. palaidotaVilimas Trainavičius, gy^^kZvič enė ualiku 
venantis Hawajų salose, t pallku
pratęsdamas prenumeratą,;
pranešė, kad pernai lapkri-!
čio 13 d. mirę jo motina Ma-! Velionė buvo kilusi iš Su- 
rijona Gražėnaitė-Trainavi- į valkijos. Daugšių padangės, 
čienė. gimusi 1892 m. Jos Ji priklausė SLA 121 kuo- 
palaikai nuvežti j Nashua.i pai, vietos karo veteranų 

i N.H., ir palaidoti Edgewood: moterų organizacijai. Ji la- 
kapinėse. kur jau nuo 1958 i bai daug dirbo, remdama 
m. ilsisi ir jos vyras. Ji Lie-i karo tremtinius. Mūsų kolo-

si liūdinčius 4 sūnus su šei
momis.

tuvoje paliko dvi seseris 
Feliciją ir Ievą ir brolį Do
mininką.

atsiduria visai netoli kasos 
būdelių.z

Už vartų, visai netoli, de
šinėje pusėje, nedideliame 
mediniame pastate paštas, 
kairėje atvirlaiškių kioskai. 
Toliau dešinėje ir kairėje 
prasideda paviljonai. Pir
mas dešinėje Kinijos (For- 
mozos arba Taivano, kaip 
kai kas juos vadina). Tai 
stilingas tautinių kiniškų li
nijų mūrinis nemažas baltas 
pastatas, kurio vieną kažku
rią gegužės nakti dėl neišaiš
kintų priežasčių kilęs gais
ras sunaikino visą vidų su 
visais eksponatais. Jų tarpe, 
sakoma, buvo labai vertingų 
unikumų (vienintelių eg
zempliorių) senų meno kū
rinių. Mano lankymo metu 
jo vidus jau buvo pradėtas 
atstatyti.

Priekyje, už mažo poilsio 
darželio, Persijos (Irano) 
stilingas ir spalvingas pavil
jonas. Jis taipogi tautinių Ii 
niiu ir spalvų. Ir reikia pa
sakyti. labai grakštus ir pa 
trauklus akiai. Viduje, kaip 
ir pridera karšto klimato 
Rvtų šalies papročiams, di
delė menė. joje nedidelis 
keturkampis tvenkinėlis su 
fontanu viduryje. Tvenkinė
lyje geras pusmaišis vario
ku — amerikoniškų ir kana- 
diškų centų, kur-ne-kur pa
įvairintų dešimtukais ir kvo- 
teriais. Tai vis lankytojų 
"dovanos“ dėkingumo ženk- 
lan tūkstančio ir vienos nak
ties pasakų šalies šeiminin
kams. Reikia pasakyti, kad 
jie ir verti to: lauke karšta,

gėdos nedaro. Užtai tik tur
čiams prieinami. į

Už barjero pakili aikšte-1 Gūžtelėjo mergaitė smul- 
lė. Joje sėdi kojas parietę kučiais peteliais, kažką su- 
du jaunuoliai, mergaitė ir murmėjo ii vėl dirba.

nija neteko labai brangaus, 
darbštaus nario.

Ilsėkis. Ona, ramiai šio 
krašto žemelėje."Mano tėveliai“, rašo Vi

limas Trainavičius. "skaitė 
Keleivį nuo senų laikų. Tė
vas man mažam esant skai-

NEW BRITAIN, CONN. bakalauro laipsnį. Rudenį ji tydavo Maikio su tėvu pasi- 
pradės mokytojauti Berline. i kalbėjimus. Po tėvelio mir- 
Ji vra Elenos ir Kazimiero i ^es 1958 m. motinėlę aš at- 
Karinausku, gyv. 39 Collins Vežiau gyventi į Hawajus.fc' « v* •• « * TV 1 * • 1 •

CONNECTICUT KLONIUOSE

kai kur reikia? — klausiu.
Dar tebestre ikuoja

Vis dar turime streikuo
jančių darbininkų. Dujų

... ................ , . bendrovės 100 darbininkų
vaikinas, pečiais j žiūrovus. • prje§ akis jokio brėžinio,; vis dar negali susitarti su
Jis desmeje, ji kairėje, ato- jojęjo pavyzdžio, o kur jau-darbdaviu. Streikas tęsiasi 
kiai vienas nuo kito. Prieš išausta, tikriau, išpinta, ir, jau septinta savaitė. Darbi-
juos nuo lubų nuleistos ze- raštas, ir spalvos — tik žiū-! ninkai reikalauja tokio at-
myn kabo baltų siūlų met
menys, gerų dviejų metrų 
pločio (dideliam vyrui iš
skėstom rankom neapglėb
ti!). Šiapus metmenų taipo
gi aukštai sukabinta eilutė
je įvairių spalvų siūlų ka

rėk ir norėk.
Tai galvelė, tai piršteliai, 

nors imk ii- išbučiuok!
Kaip sujungia vieną aukš

tyn nunertą ruožą su kitu,

Gera knyga

Ačiū Stasiui Michelsonui 
už jo parašytą įdomią kny
gą "Lietuvių išeivija Ame- 
likoje“. Ją verta įsigyti »«» 
kiekvienam. Jos kaina 
minkštais viršeliais $4. kie- jj.> 
tais $5. Ją galite gauti Ke-,;: 
Lęivio administracijoje.

Ir čia ji skaitė Keleivį, o kai 
prieš dvejus metus ji nusto
jo regėjimo, aš jai skaityda
vau.

gt.. duktė.
Baigė mokslus (korespon

dentas neparašė, kokius, 
Red.) Jonas Vitkauskas, 
pajūrio apsaugos Įeit. Vinco 
ir jo žmonos Onos Vitkaus
ku, gyv. Kensingtone. sūnus. 
Vitkauskai jau išmokslino 
du sūnus.

Pr. Naunčikas

STRATFORD, CONN.

Nesusitarė ir Sikorskio 

darbininkai, bet dirba

Lycomingo (Sikorskio) 
bendrovės 5,000 darbininkų, 
kurie dirba helikopterių da
lis, taip pat dar nesusitarė 
dėl sutarties pratęsimo, bet 
teismo įsakymu streikas bu
vo sustabdytas 80 dienų. 
Tas sustabdymas baigiasi 

skelbė ieškanti 100 darbi- liepos 6 d. Kaip bus toliau, 
ninku, bet jos balso niekas. pamatysime.
neklauso. ! Pr. Naunčikas

Šiuos žodžius rašant suži-Į
nota, kad Waterbury šau
kiamas streikuojančių susi
rinkimas spręsti, ar priimti 
darbdavių pasiūlymus. Gal 

i bus susitarta.
‘ Jau seniai streiko laukia 
ir Naugatucko gumos darbi
ninkai.

Moterų klubui 25 metai

Varpo moterų klubas bir-

lyginimo, kaip Hartfordo. 
New Haveno ir Bridgeporto 
dujų įmonių darbininkų. 
Streiklaužių nėra. dirba tik 
raštinė ir bosai.

Streikuoja ir sunkvežimių

Motinėlei mirus, aš ne
turiu su kuo lietuviškai pasi
kalbėti. Lietuvių kalbos ne
noriu pamiršti, todėl pratę
siu Keleivio prenumeratą. 
Keleivį gavęj jį balsiai skai
tau pats sau“.

J. Skinderis

. VOKIETIJA 

Baigė Vasario 16 gimnaziją

i.-;

je p-Hių spa yą Biuni na- pamatyti. Bet! krovėjai. Maisono ir staty-
muol.uka., nule.dę uodege- .J užbaigtamP visoyploži„'bos darbai nejuda iš vietos

ruože jokių sudūrimų nema-! jau 6 savaitės. Streikas New 
tyti. ’ Britain. Berlino, Plenville a-

pylinkėse paliečia 3,000 dar- 
Nuo dabar persus dar la-1 bininkų.

pagal išaustą kilimo ruožą' biau pamilau ir geriau su-' wew B,itam trūksta'ce- 
plauna ilgiau išsikišę) pO-l prantu, kodėl jų kilimai to-1 ment0 j, kilų 3tatybos me.
kų. žirklių neciaupst. Nu- ] kle brangūs ir taip visų džiagu. Vien New Britain 
plautą kuokštą padeda salia branginami. '
savęs ant grindų, o tas ir

Parodos plane jų paviljo
nas pažymėtas numeriu B

les. sėdinčių jaunuolių ran
ka pasiekiamas. Vaikinas, 
pražiodęs žirkles, trumpais 
stūmiais iš dešinės kairėn

stovi kaip pastatytas, nevirs
ta ant šono.

Mergaitė, nutraukusi po
ros sprindžių ilgio siūlą iš 
kamuoliuko, kaire ranka 
sviedžia jo laisvą galą nori- 
mon vieton prie metmenų, o 
dešine metaliniu kabliuku 
kirsdama staigiais judesiais 
iš viršaus tarp metmenų vis 
kažkaip pakutena. Po kelio-

statybos darbai 6 mil. dole
rių vertės sulaikyti. Viena 
sunkvežimių bendrovė pa

Sakykite, ar nepagirtini 
tėvai, kurie sugeba užaugin
ti taip lietuvių kalbą bran
ginančius vaikus? Ir ar ne- 
pagirtini tokie vaikai, kaip; -• Ai Starukas yra skautų 
V. Trainavičius, kurie taip į veikėjas. 1963 m. su gimna- 
pagarbiai ir su meile prisi-; zrjos skautais jis atstovavo 
mena Savo tėvelius ir bran-i lietuviams skautams Graiki- 
gina tai, kas ir jų tėvams bu- i joje įvykusiame pasaulinia- 
vo brangu — savo kalbą! me skautų sąskrydyje.

vasario 16 gimnaziją bai
gė Alfredas Stanikas, And
rius-Šmitas ir A. Landas.

318.
(Bus daugiau)

CHICAGO, ILL.

Išeis R. Skipičio knyga

Jau spaustuvėje yra ren-

Tai turėtų būti šviesus pa
vyzdys ne vienam mūsų jau
nuoliui, kuris tik atbulas ei
na j lituanistinę mokyklą ir

A. Šmitas už lietuvių kal
bos rašinius yra gavęs kelias 
premijas. Jis redagavo tos 
gimnazijos mokinių laikraš-

likos tokių judėsiu tas siūle-1 ^ama a(lv. Raoolo Skipičio 
lis iš jos mažos rankutės ir knyga ’ Neprikauloma Lie- 
pranyko tarp metmenų. Nu- tuva“- kuri žada išeiti apie 
sitraukia vėl norimo ilgio ki- rugsėjo mėnesį
tos spalvos, ir vėl kartojasi
tokie patys judesiai. Audžia 
tikriau pina, maždaug vidu
tinio rankšluosčio pločio 
ruožą. Siūlus sunaudoja la
bai taupiai: jų galiukai ky
šo vos vos ne ką daugiau 
per piršto storį. Metmenys 
be žiočių. Taigi darbas at-

Autorius yra parašęs kny-
gą "Nepriklausomą Lietuvą želio 11 d. iškilmingai pa
statant“. o šioje antro joje į minėjo savo veiklos 25 m.
bus pavaizduotas nepriklau-'sukaktį. Bankete dalyvavo 
somybės laikotarpis, Pašau-: gražus vyrų ir moterų būrys.
lio Lietuvių Kongresas Kau
ne, lietuvių - amerikiečių 
veikla ir kt.

Po vaišių 
Beinoriaus 
kestrams.

šokta, grojant 
Liūdžiaus or-įr

o čia vėsu, tylu. jauku, ne-i liekamas, kaip sakiau, pyni ♦ ♦ ♦
mo būdu

Audėja (skambesnis pa
vadinimas už pynėjos) apsi- 

plačia leng-

perkrauta, skoninga. Dairai
si ir nori. čia randame trilios 
senovės paminklu. (Parai- 
jos-Irano senovė siekia prieš. siautus tamsia 
krikščioniškąją erą),

Beinoriaus muzikantų 
vakaras

Birželio 18 d. buvo darbš
taus muziko Jono Beino-

sių
dienu gaminių ir ateities už
simojimų.

Vos peržengus per slenks
ti, tave pasitinka didžiulis 
jų didenybės imperatoriškos 
poros Rėzos Palevi ir jaunos 
gražios io trečiosios pačios 
Faros Dibos paveikslas. To
liau, kaip jau sakiau, neper- 
daug visų laiku dirbinių, pa
veikslų. spausdinių ir tt.

Duodama ir programa, y- 
ra ir restoranas su kaviaru, 
neblogesnių už labai išgar
sintą rusiškąjį, ir stipriais 
gėrimais. Tik turėk pinigo ir 
noro, o progos pasidžiaugti 
šioje ašarų - pakalnėje iki 
kaklo.

čia turiu atvirai prisipa
žinti mieliems skaitytojams,

Poetė Ada Karvelytė-Du- 
bauskienė ir Ida Sinciak-Ei-

, , , čaitė, kurios dirba Chicago. . , T
vute skara, kun dengia visą, gavings and Loan Ass yra riaus mokinili vakaras. Ja- 
smulku jos kūnelį, tik ran- jjetuvių klientų labai mėgia- me buvo dainų, deklamaci-

mos, nes su jomis galima ten 
susikalbėti lietuviškai. A.
Dubauskienė dabar grįžo 
iš atostogų.

kėlės žemiau alkūnių išsiki
šę iš po jos vikriai juda.

Prasimušęs pro žiūrovus 
prie pat barjero, žiūriu, žiū
riu ir neįžiūriu tos "paslap
ties“. kaip gi ji tuos siūlus 
perneria tarp, metmenų gijų, 
neturėdama jų žiočių?

Kas gi nežino, kad dzūkai 
labai cekavi. Tai kaip gi aš 
galiu kitoks būti? Žiūrėti be
veik nosį prikišus ir nesu
vokti. kaip visa tai padaro
ma, kaimynai pirštais užba
dytų!

KRIKŠČIONIŲ DEMOKR.

NAUJA VADOVYBĖ

Birželio 24-25 dienomis 
Chicagoje įvykusioje Lietu
vių krikščionių demomokra- 
tų sąjungos konferencijoje 
išrinktas naujas centro ko- 

Tai va, pratiesiu ranką ir! mitetas. Jį sudaro šie asme-
tap-tap-tap mergaitei per 
petelį.

Krūptelėjo nabagė, bet

nys: Algis Kasiulaitis, Pra
nas Razgaitis, Antanas Ta- 
mulionis, Petras Balčiūnas

pamačiusi, kad dziedulis tai- ir Petras Kliorys.

jų, šokių ir muzikos.
Reikia stebėtis, kad J. 

Beinorius per trumpą laiką 
pajėgė paruošti tokią gerą 
muzikantų grupę. Dabar, 
rengiant bet kokius poky
lius, nebereikės muzikantų 
ieškoti tarp svetimųjų, nes 
turėsime gerai J. Beinoriaus 
paruoštų saviškių.

Linkiu J. Beinoriui ir jo
mokiniams sėkmės ir ateity.

»
Baigė mokslu*

Apie 20 lietuvių baigė 
aukštesniąsias mokyklas. 
Dalis jų eis ir į aukštąsias 
mokyklas.

Elena Kalinauskaitė bai
gė R. I. universitetą ir gavo

BROOKLYN, N.Y.

Minėsime Dariaus-Girėno
v •žygi

Jau sueis 34 metai nuo] 
Dariaus ir Girėno skridimo 
į Lietuvą, šiemet ta sukaktis 
bus paminėta šeštadienį, lie
pos 15 d. 3 vai. popiet prie 
tų didvyrių paminklo Brook- 
lyne. Lituanicos aikštėje 
(Union Avė. ir So. 2nd St.).

Programoje: invokaciją 
skaitys kun. Juozas čekavi- 
čius. himną giedos Louise 
Senken. kalbės prof. dr. B. 
Nemickas. adv. S. Briedis 
(angliškai). SLA centro ižd. 
E. Mikužytė. Be to, žodį tars 
komiteto nariai Bronė Spū- 
dienė, P. J. Montvila ir Jo
nas šaltis.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sas patriotines draugijas da
lyvauti su vėliavomis, jei 
tokių turima, ir atskirus as
menis. Visi laukiami. Prie 
paminklo bus padėta gėlių. 

Dariaus-Girėno Paminklo 
Statybos Komitetas

neskaito jokio lietuviško! tėlį, rašinėja įvairiems lietu- 
laikraščio nei knygos, nors vių laikraščiams. Jis daly- 
visa tai jam būtų po pat no-! vavo ir Jaunimo kongrese 
sim pakišta. 1 Chicagoje.

Mieli Lietuviai!
Klausykitės svarbių paskaitų ii Švento Rasto 

ii šių radijo stočių:

1. CHICAGA, ii RADIJO STOTIES W.0.P.A. AM-1490, 
KC. FM. 102.7 MC. SOPHIE BARKUS. 

Kiekvieną penktadienį nuo 10:30 vai. ryto.
* *

2..PASADENA, Cal i f., is RADIJO STOTIES K.P.P.C. 
5000 Watts. FM. 106.7 MC.

Kiekvieną Šeštadienį nuo 9:45 iki 10:00 vai. ryto.
* *

3. PITTSBURGH, Pa., iš RADIJO STOTIES W.P.I.T. 
5000 Watts. 730 KC. AM.

Kiekvieną sekmadienį nuo 12:45 iki 1:00 vai. po pietą.
• *

::ix
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PADĖKA

Dėkoju giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, kurie 
lankėsi šermenyse ir palydė
jo į amžino poilsio vietą Šv 
Jono kapinėse mano myli
mą žmoną Elzbietą, ta pa
čia proga man pareiškė žo
džiu ir raštu paguodžiančią 
užuojautą.

Jonas Jakaitis

Flushing, LI., N.Y.

4. WATERBURY, Conn., RADUO STOTIES W.B.R.Y. 
5000 Wattst 1590 KC.

Kiekvieną šeštadienį nno 7:15 iki 7:30 vai. vakaro.
• •

PITTSBURGH, PA. RADIJO ST. — W.P.I.T. 5000 W. 
kiekvieną sekmadienį nū6‘lŽ:45 iki 1 vai. popiet.

* «

5 DETROIT, Mich., iš RADIJO STOTIES WJ.L.B. 
1000 Watts. AM. 1400 KC.

Kiekvieną šeštadienį nuo 1:00 vaj. iki 1:15 vai. po pietą.

Esate prašomi visi UgR'YIAI pasiklausyti 
linksmų Jintų.

tą
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Iš pavergtos Lietuvos Atomo bomba kino rankose Jeruzale
s*

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

NERIMSTA DĖL VLIKO Pats neėda, kitan neduoda

PIRMININKO KALBŲ i “Neretai žmones ga- 
-yįhma pamatyti mažo galin

gumo variklius“, — rašo ko-E visnngine smegenų ska*-“ ■ „ ... ., i • a- i„- • • j ‘ -«•*<., munistu partijos Lietuvojebvkra \ įlniu e vis dar neritfr- . .... ,, , .. .. • T .,
j , v'i-i • -i įleidžiamas Valstiečiu Laik- r.'is*? <L1 \ liko pirmininko ... .i.. - - D _ . t- ~ rastis (birželio 11) ir pikti-k m ii. Rome ir \atikano . , . V,.. .

j-- * - v , j •• naši: — tokie varikliairadijo. Birželio ii d. išstū
mė i Tiesą Drąsuti šovą su 
pusės puslapio "atviru laiš
ku K. Valiūnui i JAV“.

D. Šova. prieš beveik de
šimtmeti apleidęs studijas 
New Yorko Columbia uni-

dažniausiai Įsigyjami ne 
parduotuvėse (jų ten beveik 
nebūna), o. kaip sakoma, 
"tams ..L keliais“.

Čia ir išlenda aikštėn 
'socialistinio sąmoningu
mo“4 skiepas. To reiškinio

versitete. kuri laiką pasi- pranešėjas piktinasi ne tuo. 
blaškęs "be gyvenimo tiks-, kad žmonėms, matyt, reika
lo“, išvyko to tikslo ieškoti lingos prekės nėra parduo- 
i Vilnių. "Laiške“ prisistato, tuvėse. o tik tuo. kad kaikas 
kaip buvęs d^ J. K. \ aliūno vis dėlto gauna ją kitur

Siūlo ivesti mažu varikliu* *. Z-
I registraciją, kad reikėtų pa
rodyti dokumentą. Įrodanti. 

Po išdidžiu pamokymu kur* prekė pirkta... Registra- 
antraštėje — "Nekalbėkite, cija, žinoma, nepagamins 
ko nežinote“ — D. Šova pa- daugiau variklių, bet atgra- 
sakė tik vieną ligšiol plačiau sys nuo to ir "privatinin- 
nežinotą "naujieną“: esąs kus“. "Socializmo Įsisąmo- 
jau vedęs, susilaukęs dveje-į ninimas“, matyti, vyksta pa
to vaikų, bet su seimą tebe- gal ”šuns ant šieno filosofi- 
gyvenąs ankštame viengun-, ją-*: gamybos priemones 
giskame bute (atseit, viena- monopolizavusi valdžia nei 
me kambaiyje), nes, esą,i pati gamina, nei kitiems lei-
"butų klausimus sprendžia džia. Ir tai vadinama kova 
miesto valdžia, Įstaigos vi
suomeninės organizacijos, ! 
atsižvelgdamos Į žmogaus' 
poreikius“... Deja. jos dar 
neatsižvelgė, tad lieka tik 
guostis viltim, "jog ir aš gau
siu butą44... '

bei io tėvų pažįstamas ir jo 
brolio Vytauto net artimas 
draugas.

Birželio 17 d. Raudonoji 
Kinija išsprogdino 3 mega
tonų (lygu 3 mil. tonų TNT)

1 vandenilio bombą. Tai atsi
tiko anksčiau, negu kitų 
kraštų mokslininkai laukė. 
JAV mokslininkai užtruko 
8 metus, kol, išbandę atomi
nę bombą, sugebėjo pasiga
minti ir išsprogdinti vande
nilio bombą, kuri yra daug 
galingesnė. Britai tai atliko 
per 5, o sovietai per 4 me
tus. Kinijai užteko tik 2 me
tų ir 8 mėnesių. Žinoma, visi 
naudojosi iš JAV gautais ar 
šnipų pavogtais patyrimais.

Negana bombą pagamin
ti : ją reikia dar sugebėti nu
nešti ten, kur norima ją pa
naudoti. Kinai sparčiai žen
gia ir šioje srityje, statydami 
sprausminius bombonešius 
ir raketas galinčius paleisti 
povandeninius laivus.

Pirmąją atominę bombą 
kinai pasigamino 1964 m. 
spalio mėn. Spėjama, kad i- 
ki šiol jie jau turi 50 atomi
nių bombų ir kasmet pasi
gamins po 20 naujų. Dabar,

keti, kinai turbūt pridės dar 
ir nemažus nuošimčius.

Todėl ypač Maskvai 
ko susirūpinai.

yra

NEGRAI VALDINĖJE

TARNYBOJE

Negrų skaičius valdinėse 
tarnybose sparčiai didėja. 
Prezidentas Johnsonas i 
aukštas vietas yra paskyręs 
daugiau negrų, negu visi iki 
jo buvę prezidentai.

su išnaudojimu...
(Elta)

Kam mūsų nėra žinomas 
tas vardas, o jeigu toks ir y- 
ra. tai dabar sužinos, nes 
šiandien, kada Izraelis ši žiu nori vadinti "Benamio 
miestą Įsijungė Į savo vals- žmogaus amžiumi“. Iš tik- 
tybę. Jeruzalės vardas visur rųjų, tiek daug tokių iš savo

ĮDOMIOS knygos -

RomanaiI * iAMILIONAI BENAMIŲ
• Pranas Naujokaitis, ŽY- 

Kai kas dvidešimtąjį am- DINČIOS DIENOS, preni- 
juotas romanas, 250 psl.,
kaina $3.o0.

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

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

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

r--„— ---------- ------------------«. Sally Salminen, KATRY-
prieš Kristų. Dovydui kara- benamių 1964 m. buvo 8 mi- i omanas, laimėjęs Šve-

minimas. Todėl susipažinki- nuolatinių gūžtų išvarytų 
me su juo geriau. j prieš savo valią žmonių dar

Jeruzalė __ vienas se- niekada nėra buvę. Du bu-
' niausiųjų miestų. Jo pradžia Y$ didieji karai milionus 
siekia porą tūkstančių metų žmonių sunaikino ir milio- 
prieš Kristų. ^Tada ten gyve- nus pavertė benamiais, kū
no amoritų giminės jebuzi- iau^s angliškai kalbantieji 
tai. Izraelitai Į Palestiną Įsi- vadina dipi4, o mes dipu- 
veržė 13-jame amžiuje prieš *ais‘.
Kristų, bet Jeruzalę jiems . Jungtinių Tautų pabėgė- 
tepavvko užimti 1000 metų komiteto žiniomis, tokių

Aukščiausiose vietose šiuo 
metu vra: Marshall — aukš-

lionai. o 1966 m. tas skaičiusliaujant. Jis ją padarė savo,
. karalystės sostine. Dovydo Jau pašoko iki 11.250.000.

čiausiojo teismo teisėjas.! sūnus Saliamonas pastatė Karas Viduriniuose Rytuose 
Weaver viešosios. staty -; pasaulinio garso šventyklą skaičių dar gerokai padi- 
bos ir miestų sekretorius-. į padarė Jeruzalę visų izra- • dins.

vra TAV ‘elitų dvasiniu ir religiniu' Didžiausios pabėgėlių ma-
, Y1? ?A\ amba;'a-> cen^ 6 ! sės yra Azijoje ir Afrikoje,
donai Sirijai ir trims Afn- ta i Hnna k'nn,™' 587 m. prieš Kristų Jeru- is Kinijos į Hong Kongą

žalę užėmė babiloniečiai.! -V'a lygusių 2 milionai. 
Miestas buvo sugriautas, 1 ^ugiau nei ('u »u ketvirta- 

Kongrese yra 7 negrai:' 538 m. prieš Kristų izraeli- ('a'įa pakistaniečių
• - ■ • ' tai. sugrįžę iš Babilonijos pasitraukė į Indiją. Daugiau

nelaisvės, iki 455 m. miestą ne_‘„ 
vėl atstatė.

320 m. prieš Kristų Jeru
zalę užėmė graikai, o 65 pr.
Kr. — romėnai. 70 m. po

kos valstybėms, o negrė mo
teris — Liuksenburgui.

senatorius Brooke ir 6 kon- 
gresininkai. Įskaitant ir Po- 
wellį, kuris buvo iš atstovų

sugebėjus pasigaminti ir paįalinta bet vėIiau
vandenilio bombą, šios rū 
šies atsargos dar sparčiau 
didės.

šiuo metu Kinija tėra pa
jėgi numesti atominę bom
bą i Pieryčių Azijos negina- Į 
mas sritis, Indiją ir sovietų 
Sibirą, nes jų lėktuvai yra 
labai lengvai pažeidžiami.

vėl išrinktas.

senas gūžtas Afrikoje, ten 
naujoms nepriklausomoms 
valstybėms kuriantis ir sa
vitarpinėms kovoms siau-

sukilimą, miestas buvo iš
griautas. Vėliau imperato
rius Adrijanas ant Jeruza
lės griuvėsių Įkūrė pagoniš-

šį pavasarį Anglijoje 2»! į? mies9 Aeli? CaPitolina- 
metų amžiaus virėjo padėję- Par kėliau imperatorius 

Bet jau kitais metais, kaip jas nubaustas kalėti iki gy-Į Konstantinas ^Didysis, pa-

RANKA SULAIKO

STRĖLĘ

i v - 7~ i ” čiant. Milionas pabėgėlių v-knstaus. numalšinus žydu „ • t>,-J ra ir Pietų Korėjoje, atbėgu
sių iš Šiaurės Korėjos. Ne
maža jų yra ir Vietname.

Po antrojo pasaulinio ka
ro žydams kariaujant su a- 
rabais, iš Izraelio pasitraukė 
daugiau nei milionas arabų. 
Ju dauguma tebegyvena Si-
i-i in iru iv V tri irt o Ininrr

Sportininkų laimėjimai

Kęstutis Orentas varžybo- 
• ■ se dėl Rygos taurės 5,000 

— ’ metrų nubėgo per 14 min. 
Visa kita laiške — nežinia, 8.1 sekundės.

kelintą jau šimtą kartu k»-1 m - , »
tojamas pasakojimas, 'felrf /TI*"?. "T-'T
kiek dabar Lietuvoje yra: "? B.lru ? ŽalagaitjĮe-kale- 
kiek teatrų, kiek operų ir dlen? 'ft| numėtė oo m. 14 
dramų, kiek išleista knygą.,™- lr la,meJ° P1™? "etą. 
kiek mokyklų ir studentų ir Danas Pozniakas Romo- 
tt. Kas netingėjo, ir toli nuo je laimėjo pussunkio svorio 
Lietuvos gyvendamas; jau Europos bokso čempiono 
galėjo atmintinai išmokti vardą.
dideliais skaičiais nusagsty-i
tą giesmelę, vardu “Jūs ne- PMlinku, A. B.r.n.u.kui 
žinot, kam įums ?era ... Tai!

1851-1853 metais Rumšiš-

žinovai sako, Kinija turės: vos galvos už savo bičiulio, delbęs tikėjimo laistę, Je

ninių laivų, iš kurių taip pat sulaužė savo bičiuliui džioje Jeruzalė teko persam, i
galės paleisti raketas. Tada 6 šonkaulius, mirtinai sužei- 
ji galės pasiekti P. Vietna- dė tulži ir tt. 
mą. Tailandą, Burrr.ą, dalį
Indijos, Laosą. Taiuaną, P. Save teisindamas, teisia- 
Korėją, P. Japoniją ir pra- Pa>aKė. kad jis muš-

sorietų Sibiro damasls nevart0J° Jokl»

bet jau 638 metais ją užėmė; 
arabai, kurie ir valdė iki 
1099 metų, kada ją užkaria
vo kryžininkai. 1517 m. Je
ruzalę paėmė turkai ir valdė

moningus 
miestus. į rankio, ti.\ septynis kartusj ĮęOj 1917 m. ją užėmė anglai, 

ranka smogė taip kaip jis; jjem Tautų Sąjunga atidavė

žinot, kaip jums gera44... Tai 
tipiška visų imperialistinių 
kolonistų kalba, irodinėjan-j kėse gyveno ir mokėsi būsi-
ti. kad būti nuo jų priklauso
miems tai didžiausia palai 
ma, o mintig išsilaisvinti ir1
sie .rj nepriklausomybės — 
pražūtingas pavojus...

D. Šv -os la o sutaisymu 
vilniškė propagandos kole
gija, tačiau, pasirodė ne tik 
sunerimusi, bet ir susipai
niojusi nuosavame tinkle.

"Savo kalbomis Jūs gali
te suklaidinti žmones, neži

ir.asis Anykščių Šilelio ir ki
tų poezijos kūrinių autorius 
vyskupas Antanas Bara-

nančius tikrosios padėties“, j je koncertų. 
— graudena jie Vliko pirmi
ninką, atsiliepdami į jo kal
bas. sakytas Lietuvoje gyve
nantiems lietuviams ir be
veik vien tenai tegirdėtas.
"Tikrosios padėties“ aiški
nimus jie kartoja irgi saviš
kėj Tiesoj, kurios jau ne ma
žiau kaip 99.9'i pasklei
džiama tarp Lietuvoj, o ne 
tarp svetur gyvenančiųjų.

nauskas. Jam Rumšiškėse 
prie Kauno marių dabar pa
statytas paminklas.

ATVYKS V. NOREIKA

Lietuvoje yra pagarsėjęs 
dainiškas Virgilijus No
reika. Jis su grupe Sovietų 
Sąjungos dainininkų atvyks 
i JAV’ ir čia dalyvaus 90-ty-

VELNIO TUZINAS

Daug žmonių bijo trylik
tojo skaičiaus. Sako, jis ne
šąs nelaimę. Todėl daug kur 
viešbučiuose nėra 13-jo nr. 
kambario, gatvėse 13-jo na
mo numerio.

Tai gal ir ųęplanuotas. gal 
ir iš "persikombinavimo“, ki
lęs bet didžiai akivaizdūs
ryšininkų su išeivija prisipa
žinimas. kad tikrosios padė
ties Lietuvoj "nežino“ kaip 
tik tie, kurie ten pat Lietūs

Šis prietaras atsirado 
Skandinavijoje dar prieš 
mūsų erą. Mitologijoje mi- 
nima, kad griaustinio dievas 
Toras, atėjęs Į puotą trylik
tuoju svečiu, mirė. Vėliau 
gimstanti krikščionybė pri
vertė Judą ateiti Į paskuti-

voje su ta padėtim nuolata-: njvakarienę uip pat 
kis 1 aki susitinka. Tiksliau ,^tuoju.

1969 m. Kinijos atomi
nių bombų sandėlis ir suge
bėjimas tas bombas dar to
liau nunešti padidės. Jų 
bombonešiai jau galės nu
skristi 2,200-2,800 mylių. Ji
jau galės savo bombomis' plito po visą pasaulį, 
pasiekti visus svarbiausius f 
Rusijos taikinius, didžiąją! _
JAV’ lėktuvų ir povandeni
nių laivų stovyklą Guamo 
saloje, Okinauą, JAV kari
nes stovyklas Filipinuose ir 
Kitas Tolimųjų Rytų vietas.

1970 m. Kinija jau turės 
100 vandenilio bombų, bus
toli pralenkusi toje srityje: vietos gyventojams užgynė
Britaniją. Prancūziją ir Ru
siją. Ji turės 80 ar 100 sto
čių raketoms paleisti. Jos

dijos literaiįros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarų Ii*, VILNIAUS
RUBaS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50 

Albinas Baranauskas, 
KARKLU PENUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
Kama $2.o0.

Kazys Almenas, UPĖ j 
RY1U5. UPE 1 ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis, 325 psl., 11 
dalis 202 psl., kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS I 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV’ senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina 83.00-

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

‘Įtų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50

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

Vacys Kavaliūnas. KAL*

Taigi, milionai žmonių y- 
ra išmesti iš savo nuolatinių 
gyvenamųjų vietų ir dar nė-i
ra pastoviai kitur Įsikūrę, i NŲ GIESME, premijuotas 
Jais rūpinasi minėtas JT ko- romanas, 20J psl.. kaina

Pa^ulini° karo,į ^tetas ir Įvairios labdaros

bu\o išmokęs naudotis ka-Į gjoboti visą Palestiną, 
rates“ menu. 1 1948 m. Izraeliui

_• organizacijos.
Mes turime Balfą, kuris 

padeda visiems pagalbos 
pasi- reikalingiems, bet tiek jis,

Šita priemonė pulti ar 
gintis kadaise buvo atvežta 
iš Japonijos, šiandien ji pa-

skelbus nepriklausoma vals-, tiek ir kitos organizacijos 
tybe ir 1949 m. pasibaigus nepajėgia tiek padėti, kiek
kami su Jordanija, Izraeliui 

i atiteko Jeruzalės naujoji! 
dalis, kurioje šiandien gyve
na virš 200.000 gyventojų, 
o Jordanijai senoji su apie

yra reikalinga.

Karatei” daugiau kaip 
5,000 metų. Jos išradėjas 
siejamas su Indijos princu, 1190.000. Žydams Į senąją 
kuris ieškojo pačios silp-į J?™231? buvo uždrausta Į- 
niausios žmogaus kūno vie-i e^b
tos, kankindamas vergus. O Prieš mėnesį kilus karui 
dabartinė "karate“ penkio- tarp žydų ir arabų. Izraelis! 
liktame amžiuje pasirodė O-i užėmė visą Jeruzalę, o pra-i 
kinawos saloje, kur japonai! eitą savaitę oficialiai prisi-1

Geri
žodynai

$2.50.
Aloyzas Baronas, TRE

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

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

Jurgis Gliaudą, S1KSNO
5PARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
-•migrantų gyvenimo, 268 
»sl., kaina $2.50.

Juozas K ra Ii kauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
omanas, 205 pusi., kaina 
;2.50.

Aloyzas Barcnas; VlENI- 
sl MED21A1, 117 psl. kai
ta $ 1,50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
Kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
pusi., kaina $4.50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a 8 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pust kaina 
$4.00

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮ2 T A | 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl., kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administracijoj.

junge prie savo valstybės.1 
nešioti "šaltuosius ginklus“. Tą žygį ir prez. Johnsonas dynas, redagavo Karsavi

pavadino skubiu ir vienšališ- i naitė ir Šlapoberskis, apn 
ku.

Jeruzalė yra šventas 
miestas ne tik krikščionims, 
bet taip pat musolmonams

Bet karingų genčių vadai
raketos pasieks didžiąją da-' surado išeiti: jie sugalvojo
IĮ sovietinės Azijos. Pakista 
ną, visą Indiją, Filipinus. Ja
poniją, visą Korėją, grės net 
Chicagai. Detroitui ir Cleve- 
landui.

O 1972-75 metais Kinija 
atominių ginklų požiūriu 
bus pirmos klasės pajėga. 
Jos raketos skris 6,000 my
lių. taigi pasieks visus žemės 
kampus.

Šitas faktas, šių dienų 
raudonųjų kinų labai karin
gos nuotaikos ir jų milžiniš
kas skaičius verčia visų 
valstybių vadovus rimtai su- 
sirūpinti. Ypač dėl to galvą 
skauda Maskvos valdovams, 
kuriems Kinija pirmiesiems 
pateiks sąskaitą apmokėti. 
O ta sąskaita yra labai dide
lė. Į ją bus Įrašyti milžiniški

apsaugą be ginklo.

'Karate44 japoniškai reiš-, z.. . , . ,
kia "nuogą ranką“. Paversti <ls.ten |ukJ da"CT pakilęs
ranką kardu tai pagrindinis 
"karatės“ uždavinys.

Gerai mokantieji "kara
te“ japonai, vartodami ran
ką kaip kardą, atmuša pa
leistą Į juos strėlę, plaštakos

ir jų pranašas Mahometas) 
ir žydams, todėl tas miestas, 
daugelio nuomone, turėtų 
būti sutarptautintas. Dėl jo 
teisinės padėties bus daugt

Lietuvių-angių kalbų žo

27,000 žodžių. 511 psl., kai 
na — $5.00.

Lietuviškai angliikas žo 
dvna*, Viliaus Peteraičio, 1 
laida, daugiau Kaip 30,00t 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00

Dabartines lietuvių kalbo. 
žodynas, redagavo prof. J 
Balčikonis ir kt., yra api-

kalbama ir ginčijamasi. Kuo 45,000 žodžių, 
tos kalbos baigsis, kam ir kaina

990 psl. 
.... $12.0'

briauna perkerta plytą arba kaip Jeruzalė priklausys.
2 coliii lentą šiandien dar niekas negali 

pasakyti.
Kai šiandien taip paplito 

chuliganizmas, žmonės gat-l
vėje užpuolami net dienos! IZRAELIO KARO GROBIS 
metu. daugelis pradeda iri
čia mokytis "kratės“ pa-1 Staigiai puolęs ir greitai 
garba atsiginti. Sakykim, sumušęs arabų karo pajėgas,
New Yorke yra jau daugiau Izraelis pagrobė milžiniškus 
kaip 20 "karatės“ mokyklų, kiekius ginklų ir kitokių ka-, *ur,e “<lc“ P^ane-
Kai kurie sporto ir kitokie ro reikmenų. Sakoma, kad un* nau,ą,J adre** 
klubai pasisamdė instruk- jis benzino pagrobė dau- na,r ’ ** lr
torius, kurie moko, kaip, giau, negu pats jo suvartojo. Nepamiškite paraiyti 
"karatės“ būdus vartojant, Į Izraelio rankas patekusių paito numerio — code. 
be ginklo atsiginti nuo už- karo reikmenų vertė siekia1

žemės plotąi tolimame Sibi-į klubai pasisamdė instruk- jis benzino pagrobė ^a.u" 
Taip to nešančio nelaimes' re ir vidurinėj Azijoj,—plo-

tariant, — žino, bet žjfio 
daug daugiau, negu koloni
alistiniai garsiakalbiai Įtllct- velnio tuzino baimė dar ir’tai, kuriuos rusai yra pa- 

šiandien nėra visai išnyku- grobę iš Kinijos. O reika-neja.
(Elta) si. I laudami šitą sąskaitą apmo-, puoliko. biliono dolerių.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci
ja prato gerb. skaitytojus, 
kurie keičia ad 
iant naująjį a< 
rairftti paraftvti

f
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Alou, Maik ’. šauktų, kad komunizmui
— Sveikas, sveikas, tėve! bus jau kaput! Gal tuo tiks- 

Ar jau matai mane gerai? , lu Džiansonas ir vaišino jį.
— Jes, Maiki, matau. Pa- Ai bečiu!

siskolinau Zacirkos akulio- — Ne, tėve. ponas John- 
rius, tai dabar visas svietas sona.s negalėjo tokio tiksle 
atrodo kitaip. Mačiau ir Ko- turėti. Jo tikslas buvo su- 
syginą. kai jis televyžoj sto- švelninti Amerikos santy- 
vėjo su prezidentu Džianso- kius su Sovietų Rusija, todėl 
nu apsikabinęs. i jis ir pasikvietė Kosyginą

Mačiau ir aš juos tele
vizijoj, bet jie nebuvo apsi
kabinę, tėve. Kosyginas sto
vėjo su pravira burna prie j

pas save į VVashingtoną.
— Ale ne Vašinktone jie

susitiko.
— Jiedu susitiko nedide

mikrofono, o Johnsonas bu-j liame Glassboro miestely, 
vo susiraukęs. j New Jersey valstijoj, nes į

— O kodėl Kosygino bur-j Washingtoną Kosyginas at- 
na buvo pravira? sisakė važiuoti. Prezidentas

tada pasiūlė keletą kitų vie
tų. bet Kosyginas ir tas at
metė. Dėl to spaudoje kilc 
didelis nerimas, nes laiko 
buvo likę nedaug ir Kosygi
nas buvo jau pasikėlęs grįž 
ti Maskvon. Bijota, kad pre 
zidentas Johnsonas jau ne
gaus su juo pasimatyti. Tik 
paskutinę valandą Kosygi 
nas sutiko su mūsų prezi 
dentu pasimatyti tame mies
telyje.

— O kodėl Kosyginas bi 
jojo važiuoti į Vašinktoną?

— Buvo keletas priežas 
čių. Pirmiausia, gal nenorė
jo padalyti arabams ir Kini 
jai tokio įspūdžio, kad Wa- 
shingtone jis daro prieš juo? 
sąmokslus su Amerikos „ag
resoriumi“. Tokio įspūdžie 
gal būtų gavę ir kitų kraštu 
komunistai. Pagaliau, galė
jo būti ir Kosygino prestižo 
klausimas: jeigu Johnsonas 
norėjo su juo pasimatyti, tai 
galėjo atvažiuoti pas jį į 
Nevv Yorką. Bet ir Johnso
nas turi fanaberijos. Važiuo
ti iam į Nevv Yorką reikštų 
nusižeminimą prieš Kosygi
ną.

— Tai reiškia, užsispyrė 
kaip du ožiai, ar ne?

— Beveik, tėve.
— Nu, o ką jiedu susitikę 

tame miestelyje nutarė?
— Nenutarė nieko, tėve

— Jis kalbėjo.
— Nu, tai gal negerai kal

bėjo. jeigu Džiansonas susi
raukė?

— O gal susiraukė dėl to. 
kad negalėjo suprasti, ką 
Kosyginas rusiškai kalbėjo. 
Vertėjas turėjo versti jo žo
džius anglų kalbon.

— Vistiek, Maiki. aš turė
jau daug iuoko iš to biznio.

— Kodėl?
— Nu. gazietos rašo. kad 

Džiansonas iškėlė Kosygino 
klumpanijai didelį balių. 
Sako, penkias valandas ba- 
liavojo. Tik tu pamislyk: 
ne komunistai vaišino Mask
vos proletaras, o kapitalistų 
prezidentas, didžiausiasis 
buržujus!

— Valgis nėra politika, 
tėve. Pavalgyti reikia tiek 
buržujui, tiek ir proletarui. 
Šituo žvilgsniu visi žmonės 
lygūs.

— Jes, Maiki. pavalgyt 
reikia visiems, ale dar nebu
vo ant svieto tokios mados, 
kad buržujai valgytų su pro
letarais prie vieno stalo ir 
gertų tą patį šampaną. Kaip 
sau nori, Maiki, čia buvo 
juokinga komedija. Ir būtų 
dar daugiau juoko, jeigu 
Kosyginas nebūtų sugrįžęs 
Maskvon, o pasilikęs Ameri
koje. kai jį čia taip karališ
kai priėmė. Ot. tai būtų ga-1
zietoms darbo, tai būtų ra- i Jiedu kalbėjosi du kartu 
šymo. kad sovietų galva pa-Į 23 ir paskui 25 birželio. Pre- 
bėgo Amerikon. Dabar tik zidentas norėjo, kad tie po- 
viena Svetlana buvo pavilio- kalbiai būtų slapti, todė 
ta. mažai kam žinoma bo-j laikraštininkų neisileido 
belka, ir tai gazietos triūbi- kad spauda nepaskelbtų Ko
ja ir džiaugiasi, kad Stalino svgino reikalavimų. Bet vė- 
duktė pabėgo! O ką jau kai- liau pats Kosyginas laikraš- 
bėt, jeigu Kosyginas nebūtų tininkų konferencijai pasa- 
sugrįžęs! Ant stogų sulipę, kė, kas buvo svarstoma, bū- !

KELEIVIS, Sa BOSTON

Klastingasis garsas
„Mirties spinduliai“ ne- pesių fazės pasislinkusios. 

nudažyti nei žalia, nei rau- infragarsas trukdo kraujo-1 
dona spalva. Jie nematomi, taką. gali net sustoti širdis.į 
negirdimi, beveik nepagau- Infragarsas, tiesa, naudoja- 
nami. Ir vis tik jie yra. Juos mas ir gydymo reikalams: 

lenkti sovietų vadą savo pu-i "sugalvojo“ 1914-1918 me- juo atpalaiduojami nervų 
sėn ar sumažinti trečiojo ka-į karo laikotarpiu prancū- centrai ir kt. Tačiau aplamai 
ro pavojų. Matai, Amerika zas F. Kanakas. Tai ne uit- infragarsas itin kenksmin-i 
tokio karo labai bijo, nes vi- ragarsas arba galingas la- gas organizmui. Nestiprūs | 
sų pirma ji nori pasiekti sa- zerio spindulys. „Mirties infragarsai veikia vidįnę au-’, 
vo tikslo Vietname. Vesti du’ spinduliai“ — labai žemo sį, sukeldami jūros ligos j 
karu Amerika vargiai gale- Į dažnumo virpesiai — infra- reiškinius. Nuo vidutinio in- 
tų ' garsas. Jų švytravimų daž- fragarso galima lengvai ap

_ ar tu vokuoji, kad^ numas būna mažesnis kaip’ akti, nuo stipraus— vibruo
sovietai tokio karo nebijo? 20 harcų (Hz) — 20 svyra- ja visi organai, juose atsi-

tent: Amerikos agresija! 
Vietname, žydų agresija Vi
duriniuose Rytuose ir atomi
nių ginklų kontrolė. Ir nei 
vienu klausimu nesusitarė.

— Nu, tai kokiem galam 
tų pasikalbėjimų reikėjo?

— Prezidentas tikėjosi, 
tėve, kad jam pavyks pa-

— Bijo ir sovietai, tėve. 
Todėl, pasimatęs su mūsų 
prezidentu, Kosyginas ir pa
sakė laikraštininkų konfe
rencijai: Amerika privalo 
tuojau nutraukti savo karą 
Vietname ir ištraukti visas 
savo karines jėgas, kaip yra 
nutarta Ženevos konferen-

vimų per sekundę. Tokio randa pakenkimai, trūki 
dažnumo garso mūsų ausys mai, sustoja širdis, 
jau nebegirdi, bet jis egzis- Infragarso veikimas gali 
tuoja, kaltais pridarydamas būti katastrofiškas ir daik- 
nemalonumų. , tams. Namų sienos nuo vib-

Plataus masto įdomūs in- ravimo ima rezonuoti, su- 
fragarso tyrimai šiuo metu skeldėja, griūva tvirčiausi 
atliekami Marselio Naciona-J pastatai. Vadinasi, infragar-1

__________ _____ __ _  liniame mokslinio tyrimo sas galėtų būti panaudotas!
cijos. Ir tuo pačiu laiku žy-!centre- Profesoriui Gavro kaip ginklas, bet, deja. jis 
dai turi pasitraukti iš arabų i vadovaujant, grupė darbuo- neskiria nei „savų“, nei 
teritorijos ir atlyginti jiems, tojų tyrė garsą. Maždaug „svetimųjų“, jis naikina vis-

i—.--------- prieš trejus metus apie 100 ką. kas patenka pakeliui.
m. nuo laboratorijos Įsikū- štai' kas riboja infragarso 
rus pramonės kompleksui, panaudojimą karo tikslams 
viename akustikos pastato Prof. Gavro laboratorijoj

ris. Jis kiek mažesnio for-! 
mato, bet net 16 puslapių.!
Jame yra šie straipsniai:
Tautų diskriminacija, Lie- 
tuvos sovietizacija, Istorijos

kambary pasidarė nebeima- sukonstruoti tokie infragar-1 šviesoje, Jie kaltina Lega- 
noma dirbti. Po 1-2 valandų siniai „švilpukai“, kuriuos jjos opozicijos klausimas, 

susilpnėdavo bijomasi paleisti visa jėga.
dėmesys, apimdavo baisus Vadovo ir jo bendradarbių ’ 

smerkia visas pasaulis ir jų J nuovargis, atrodydavo, kad sveikata gerokai nukentėjo 
rezoliucijai pritaria didelė ! tuoj sprogs galva. Tai buvo nuo bandymų.
Jungtinių Tautų didžiuma, j keista, nes is fabriko nesigir- Marselyje atliekami tyri- 
bet Amerikos delegacija vis * dėdavo beveik jokio triukš- mai pirmoje eilėje įdomūs 
kelianti ginčus. Jeigu gin- mo. Kilo mintis, kad čia kai- tuo. kad iškėlė aikštėn iki 
čai nesiliaus, sako Kosygi-! tas ultragarsas. Bet specia- šiol mažai težinomą infra- 
nas, tai Viduriniuose Rytuo--lūs detektoriai jo neužre- garso fiziologinį veikimą, 
se tarp žydų ir arabų karas Į gistravo. Spėliota, jog nega- Belieka dabar ištirti, ar dau- 
prasidės iš naujo, ir dabar į layimų priežastis — radia- guma dabartinių vadinamų- Lietuvių profesinių sąjungų nam savo maršalų. — nuste-
jis galės išsivystyti į visapa-i cija, magnetinis laukas, e- jų civilizacijos ligų, kaip j g,-Upė egzilėje. Redakcijos bo imperatorienė.
saulinį karą. Prezidentui lektros srovė,radioaktyvi- nervinis pervargimas, galvos. adresas; I Ladbroke Gar-! — Tada tegul dainuoja 

dens, London., W II, Gr.Į jūsų maršalai, — atšovė dai- 
Britain. nininkė.

už padarytus nuostolius, ši
tie reikalavimai yra išdėsty
ti ir sovietų rezoliucijoj, ku
ri dabar yra svarstoma 
Jungtinių Tautų visuotinia
me susirinkime Nevv Yorke.
Sovietai nurodo, kad Ame- į nepaprastai 
rikos agresiją Vietname

Johnsonui jis griežtai paša-! niai šaltiniai. Pagaliau prof. svaigimas ir kt., yra susiję 
kęs: „Sovietų Rusija rems1 Gavro atėjo į galvą infragar- su klastingojo garso veiki, 
arabus“. 1 sas. Pasirodė, kad greta e- mu.

sančiame fabriko korpuse į- ”M. ir G“,
rengta ventiliacijos sistema

sakė
nesutikimų“

— O kas tie ”

— Nu, o ką sako mūsų 
prezidentas?

— Mūsų prezidentas pa-i skleidžia labai žemo dažnu- 
kė: „Mes turim didelių mo virpesius. Čia būta 7 Hz

dažnumo per sekundę infra- 
.«? garso. Tai patys žalingiejimes

— Tai Amerika su sovie- į žmogui virpesiai. Netoliese 
tais, tėve. Amerika palaikoĮ dirbusiam darbininkui su-!
- .J___________ i._____..nrrSi.mao Kilo TM-7triko regėjimas. Nuo 7Hz 

infragarso, jei jis pakanka-, 
mai stiprus, ima atrodyti, 

vo dar aišku, kuri pusė lai-j kad pliš galva, pasidaro ne- kųCkįo eilėraščių rinkinys, 
mės. tai mūsų prezidentas; beįmanomas joks P10^8 J 359 psk, kaina $2.50. 
padarė viešą pareiškimą. į darbas. Šis dažnumas toks į 
L-oJ AmoviL-o ”tv-irtai stoja žalingas gal todėl, kad jis a- 

titinka smegenų alfa bangų 
virpesių dažnumą. Keistas 
dalykas — infragarso biolo
ginį poveikį galima panai

žydų pusę. Kol tarp žydų ir 
arabų ėjo ginčai ir jau grėsė 
karo pavojus, tačiau nebu-

PIGIOS, {DOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

kad Amerika „tvirtai 
už teritorijos neliečiamu
mą“. Bet kai tik karą laimė
jo žydai, užgriebdami daug 
arabų teritorijos, tai jis pra
dėjo aiškinti savo „tvirtą“

: poziciją žydų naudai. Esą. 
žydai su arabais turi susitar
ti vieni patys, pašaliniams 
nesikišant. Taip nori ir žy
dai. Ir jie sako, kad užimtų 
žemių arabams neatiduos. 
Bet kai žydai taip griežtai 
nusistatė, o sumušti arabai 
jau nebegali savo pusės gin
ti, tai be pašalinių įsikišime 
neapsieis.

— O kas būtų tie „paša
liniai“. Maiki?

— Tai būtų Sovietų Rusi
ja, kuri stoja už arabus, ir 
mūsų Amerika, kuri gina žy
dus.

— Nu, tai kalbėkim ro
žančių, Maiki, kad jie nesu- 
sifaituotų.

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

Du mediniai ir trys geleži- j 
niai kryžiai, savanorio An- Į

kinti 'užsimaskavus“ muzi- tano Šukio atsiminimai is 
kiniais arba triukšmą sukę- nepriklausomybės kovų, 376 
liančiais garsais. Pavyz- psl., kaina $3.00. 
džiui. leidžiamas silpnas 7 _ _
Hz infracarsas nekliudo Gyvuhų uk». George Or-
dirbti protinio darbo.
gus Ūme pat kambaryje ra- sat>ra’ 71 Psl” kaina 
dijo aparatą, transliuojanti Per giedrą j audrą, Myko- 
mišrią programą. Galimas Io Vaitkaus 1909-1918 m. 
dalykas, kad darbininkus, atsiminimų IV tomas. 272 
dirbančius triukšminguose psl., kaina kietais viršeliai? 
cechuose, mažiau veikia in-. $3.75, minkštais — $2.50.

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St Michelso 

no vaizdžiai parašyta ši< 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais $4.00, c 
kietais $5.00.

fragarsas (skleidžiamas lė
to ritmo mašinų, dizelinių 
variklių, ventiliatorių), ne
gu pramoninių miestų gy
ventojus. Butuose, užsida
rius langus, nuo triukšmo 
galima apsisaugoti, bet in
fragarsas prasiskverbia net 
pro storokas mūro sienas. 
Labai tikėtina, kad Jis ir su
kelia miestų gyventojams 
nervinį nuovargį.

Infragarsas žalingas žmo
gaus organizmui gal dėl to, 
kad jame vyksta labai žemo 
dažnumo svyruojantis jude
sys — kraujotaka. Jei infra
garso dažnumas tolygus ar

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos „Teofilė! 
nuo Kražantės“. Keleivio! 
administracijoje ją galite] 
gauti už $2.00.

VISIEMS REIKALINGA 
KNYGA

Širdies priepuoliai. Ją pa-
ba artimas tų svyravimų pe- rašė dr. Menard Gertler, oi 
riodui. atsiranda rezonan- jai įvadą — garsus širdies li
gas. Tada širdies dūžių am- gų specialistas dr. PaulĮ 
plitudė. esant pakankamai White. Knygoje aiškinama,! 
stipriam infragarsui, gali kaip gali pramatyti savo šir- 
tiek sustiprėti, kad nuo to dies priepuolį ir jo išvengti, 
truktų kraujagyslės. Jei vir- Kaina $3.75.

Puslapis penktai

Sunkaus svorio bokso čempionas Cassius Clay nubaus
tas kalėti 5 metus ir sumokėti $10,000 už tai, kad at
sisako eiti atlikti karinės prievolės.

NAUJAS „DARBININKŲ

BALSAS“

JUOKAI

Matas trim ėjimais

,__ ... Kartą pasaulio šachmatųDel techniškų kliūčių tik č ionas Aljochinas davI 
dabar teisėjo Darbinikų Bai-, sjmu]tan (vienu metu žai. 
so šių metų pirmasis nume- dė ju dau liu žaidėjų, Al.. 
- kiek mažesnio for-l gentinoje Staiga vienas 

temperamentingas žaidėjas
sušuko:

— Aš jums duodu matą 
trims ėjimais!

— Nesijaudinkite, — šal
nų, m—., AHochinas _štai
Plunksna ir tiesa. Poka bis jums matas dviem ėjimais. 
su Svetlana. Rusijos revoliu
cija (ilgo latvių socialdemo
kratų pirmininko Bruno 
Kalninšo apžvalginio straip
snio pradžia) ir kt.

Gudri dainininkė

Žymi daininkė, atvykusi 
iš Paryžiaus į Peterburgą,

! pareikalavo iš imperatorie- 
Verta žurnialą skaityti, i nės Ekaterinos 5.000 duka- 

Metinė prenumerata tik $1.] tų honoraro.
Darbininkų Balsą leidžia į — Tiek aš nemoku nė vie-

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius naujų

klientų, kurie siunčia 
DOVANOS į USSR

1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 
siuntinius į persiuntimo įstaigas.

2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiuntimo 

mokesčius.
. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, moto

ciklą, televizijos priimtuvą; radijo aparatą, šal
dytuvą arba
Jie Įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ su ku
riuo jų giminės jiems patinkamas prekes gali 
įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.

6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, 
drabužių ir avalynės, tinkančių jų skoniui ir pri
taikytų.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 
Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigus, nes DOLERIŲ KRAUTUVĖ
SE prekės yra labai žemomis kainomis.
Aplankykite mūsų Parodinų Salę New Yorke!

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, INC.
(Vienintelis dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street 
New York, N. Y. 10003 
Tel. 212-228-9547

arba Į prie jo prisijungusias firmas:
PACKAGE EKPRESS A TRAVEL AGENCY. INC.

1530 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y. 11216 
Tek: 212 IN 7-5522 

arba į bet kurį jų skyrių.
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

45 We*t 45 St.. New York, N. Y. 10036 
Tek: 212 CI 5-7905 

arba į bet kurį jįj skyrių.
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
Tek: 215 WA 5-3455

arba į bet kurį jų skyrių.



Puslapis Šeštas

MOTERŲ SKYRIUS
! Jos yra nepasotinami gy-'
Į vuliai. Jos be pasigailėjimo 
nugi aužia visus augalus, ku
rie 'tik pasitaiko joms ant 
kelio. Nepalieka net šaknų.

Pernai ožkos nugraužė 
' per dieną alyvų medelius 
’ viename sode, kuris ilgai bu

vo auginamas ir buvo lau
kiama pirmojo derliaus. Per 
savaitę ožkos ten sunaikino 
visus augalus.

Ožkų daromi nuostoliai 
į Libijos dykumos pakraš-į 
i čiuose yra milžiniški. Kai Į
i kur valdžia mėgino uždraus-' 
ti ožkas augint, bet tai nepa-i 
sisekė. nes pasipriešino jų! 
savininkai, klajokliai gyven
tojai. Mat. ožka dykumos 

į gyventojams sudaro gyve- 
, nimo pagrindą. Ją lengva iš
laikyti. todėl ir jos mėsa 31 
kartus pigesnė už avieną. į 
Iš ožkos vilnų klajokliai au
džia medžiagas palapinėms, 
antklodė nis. kilimams l

i drabužiams.

KĄ OŽKOS PADARO

Afrikoje trijų valstybių— 
Libijos, Sudano ir Egipto— 
ribose yra Libijos dykuma, 
užimanti 5C0.000 kv. mylių 
plotą. Tai ly^i šeštajai JAV 
užimamo ploto daliai, šitoj 
dykumoj gyvena apie 40.000 
žiaurių naikintojų, nuo ku
rių beveik negalima apsi
saugoti. Minėtų valstybių 
policija užversta skundų dėl 
tu nelabu iu daromos žalos.«. C v fc.
bet ji tik patraukia pečiais, 
ir tiek. Net Jungtinių Tau
tų specialistai neišmano, 
kaip nuo tos nelaimės išsi
gelbėti.

O kas yra tie baisieji pik
tadariai? Tai iš paviršiaus 
visai nekalti sutvėrimai — 
ožkos.

Visos minėtos valstybės 
sunkiai kovoja su dykuma, 
kad ji neišsiplėstų. Norima 
net jos pakraščius paversti 
naudingomis žemėmis, bet 
ožkos sugiauna visus tuos 
planus.

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, Liet uvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas. 416 psl. čia Įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1995 metų. Priede daug dokumentų.

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

II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $2.00.

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

Kaina buvo $6.00, dabar ........................ $200.

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 gaunamas Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

KELEIVIS, SO. BOSTON

Klausimas

Prezidento Johnsono duktė Luci. žentas Patrick \u- 
gent su savo pirmagimiu. Kaip žinoma. N agento gys
lose teka ir lietuviškas kraujas, nes jo motina yra lietui ė

adresu:

M. Šveikauskas, Attornev at Law, 
(o-operative liank Plaza 
1S64 Centre Street 
Boston, Mass. 02132

APIE KIAUŠINIO 

MAISTINGUMĄ

.jardų ilgio pitonas (roplių 
klasės gyvis, smauglys». ku- 

i rio pilve rastas japonų ka
reivis su visa karine apran
ga ir šalmu.

Pitonai veisiasi tropikir.ėj 
Azijoj, Afrikoj ir Australi
joje.

TĖVELIS VERDA 

ŽMOGŲ

Kartą prof. Antanas Pu
renąs, prieš kelerius metus 
miręs, Kauno Politechnikos 
instituto studentams papa
sakojo, kaip 1920 metais 

Aktorė Lana Turner, nuvykusi Į buvo įkuiti Kauno Aukštieji

Dabar ligoninė ieško iš 
manęs pinigų. Sesuo yra už 
mane žymiai turtingesnė, 
bet ligoninė ieško iš manęs, 
o ne jos, matyt, todėl, kad ji 
negyvena Massachusetts, o 
kitoj valstijoj.

Ar aš turiu sumokėti ligo
ninei už jos gydymą dėl to, 
kad ji nukrito nuo mūsų na
mu laiptu, ir ar ji gali iš ma
nęs dar. be to, reikalauti pi
nigų už savo susižeidimą?

santaupoms 
man galimai greičiau atsa- 
kvti.

Massachusetts.

Atsakymasi Vietnamą, susižeidė koją. Grf-i kursai, kurie vėliau tapo U- 
žusi i Hollyuoodą ji rodo lazdą niversitetu. sunku buvo ir 

pecialios karinės tarnybos Studentams ir dėstytojamsu
ženklu.

Dėl ligoninės. Jei. nuve
žęs seserį i ligoninę. Tams-

VALSTYBĖ BE KELIŲ

iš Tamstos 
apmokėjimo.

į trūko mokslo priemonių, pa
stovių patalpų užsiėmimam 
ir kt. Kiekvienas dėstytojas 
versdavosi pats, kaip išma
nydamas. Pavyzdžiui, ana- 4
tomijos dėstytojas J. žilins- ~ ' JJiTsrt

valstybė! kas (jau miręs JAV> savo 
150.000 bute virtuvėje gamindavo " 

žmonių skeletus.. Į
Kartą studentas atėjo su! 

reikalu pas .J. Žilinską. Du
ris atidarė jo dukrelė. Stu
dentas paklausė mergytę, ar 
namie jos tėvelis.

— Tėvelis namie, bet jis 
labai užimtas: virtuvėje ver
da žmogų.

Pietų Amerikos 
Paragvajus užima 
kv. myliu plotą, maždaug 
Kalifornijos dydžio, ir turi 
apie 2 mik gyventoju, o ke
lių. kuriais nuolat būtų gali
ma naudotis, tėra tik 450 
mylių. Jos geležinkeliai te
turi tik 309 mylias, o Kali
fornijoje jų ilgis — 13.836 
mylios.

Jei nori iš Paragvajaus 
sostinės Asuncion geležin
keliu nuvažiuoti Į gretimos 
Argentinos sostinę Buenos 
Aires, kuri yra už 938 mylių, 
tai turi būti pasiruošęs 58 
valandų kelionei, nes garve
žiai tebekūrenami malkomis 
ir traukinys eina tik vieną 
kartą per savaite. i

Paragvajuje tik 1.3*7 že
mės via ariamos. Rytiniame 
Paragvaiuje 11 milžiniškų 
dvarų užima 35 K visos že
mės.

Paragvajų nuo 1954 m. 
valdo diktatorius generolas 
Stroessner.

sers
sesuo nukrito nuo laiptų, ku
rie nėra Jūsų bute, o yra 
bendro naudojimo, ji nega- 

į Ii iš jūsų ieškoti atlyginimo! 
į už savo sužeidimą. Tam tik-i 
;romis aplinkybėmis, įro- 
' džius „neatsargumą“ (neg-! 
ligence), ji galėtų ieškoti at-, 
lyginimo už savo nuostolius 
(damages) iš namų savinin
ko, kuriam priklauso visų 
nuomininkų „bendro naudo
jimo“ laiptai. Teisiškai to
kiais atvejais sakoma, kad 
laiptai yra namų savininko 
„žinioje“ (under the cont- 
rol of the lancllord). Ar toks 
ieškinys Tamstų sesers atve
ju būtų sėkmingas, priklau
so nuo eilės aplinkybių, ku
rias čia išvardinti vargu ar 
būtu prasmės, nes jos yra 
teisiškai gan komplikuotos ir 
technikiškos.

KAREIVIS ROPLIO 

PILVE

Portorikietts Charles

Patarčiau Tamstai ir se
seriai nueiti pas vietinį ad
vokatą ir. jam smulkiai pa
pasakojus vįsas smulkme
nas. sužinoti, ar aplinkybės 

Pasarell yra palankios sėkmingam
Baigiantis antrajam pa

sauliniam karui Birmoje j
(Azijoje) buvo užmuštas 14įnu®a^k> teniso čempioną hpa- ieškiniui pateikti. 

I ną MaauelJ SanUa*

Nr. 27. 1967 m. liepos 5 d.

Teises patarimai į Naujausios
Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa ĮX| j' Q j

kyti į keleivio skaitytojų klausimus teisės :
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro: CHICAGOS ISTORIJA, 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir rt-' parašė Aleksas Anmbrozė. 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 664 psl., daug iliustracijų, i- 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio rišta, kaina $10.
skaitytojas. ! BALADĖS, šitoj labai
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo išleistoj, gausiai i-

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

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis,

Gyvenu trijų šeimų na
muose ir nuomoju juose bu
tą. Mano sesuo, atvažiavusi Kiaušinis — tartum ”pie-į 
manės aplankyti, lipdama tūs tabletėje“. Jame yra vi- 
laiptais. nukrito ir susižeidė. sa- kas reikalinga žmogaus 
Tie laiptai buvo iš lauko, organizmui, 
užpakaliniai, ii, pasiiodo. Kiaušinyje yia pilnavei-! Varpinė ir šiaurės pašvaistė, 
kad gabaliukas laipto buvo čio baltymo, lengvai virški-Į parašė Pranas Naumiestiš- 
nulūžes. Ji užsikabino už to namų riebalų, visų riebaluo-; Kaina $3 50
gabaliuko bato kulnimi. Su- se tirpstančių vitaminu — 
sižeidimas buvo gana rim- A. D, E ir K (jų daugiau pa
tas. Turėjau vežti i ligoninę vasarį, kai vjštos skabo ža- 
ir ten už ją pasirašyti.

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš-

lumynus ir vaikšto saulėje). nard M Gertler šiais ,ai. 
daug vandeny tirpstančiu! k.,js ka(Ia ŠMie. susirgimai 
vi aminų (BĮ B2 .r kt.) be. tai „ šj k visjem 
vitamino C. Kiaušinyje yra Kaina ....$375.
ir visa eile mineralų (tryny
yra geležies, fosforo, kalkių 
ir
magnis, manganas, jodą 
kt.). Priklausomai nuo kiau 
šinio didumo ir svorio, orga 
nizmui jis suteikia nuo 70 
iki 100 kalorijų, o baltymų 
tiek. kiek mėsa.

Lengviausiai suvirškina-

VARPAS NR. 6, 168 psl.
ir kitų mikroelementų, "kaip į JTamAe Įdomūs dr J- Pajaujo, 
magnis, manganas, jodas ir'Ay'ie?ko- dr. V. Sruogie-

nes. H. Blazo, M. Mackevi- 
i čiaus. A. Kučo ir kt. straips-
j niai. Kaina .................... $2.
i (Keleivio adm. dar gali- 
i ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku- 
! ris taip pat Įvairus ir Įdomus,

, . .. . . , , . , , ; kaina $2.).
- mas klausinis tada kai bai-, LIETUVOS ISTORIJA, 

Ji grasina, Rad jei aš nesu- tymas sutrauktas, o trynys—j VLji ]aida parašė dr Van- 
mokėsiu bent už ligoninę, pusiau skystas. Nepataria- Daugirdaitė-Sruogienė,
tai eisianti pas advokatą ir, ma valgyti nevirtų kiausi- 414 psk. dau? paveiksllK ke_ 
uždėsianti ' areštą“ mano W Žaliame kiaušinyje vra 1} ženuėlarriai. tvirtai irišta.

banke. Prašau baltymo, kuris vadinasi a- Rn ne tik fferas vadovė- 
yidimu arba alkanu kiau- ]is mokiniamsĮ bet ją su ido_ 
Simu ‘ Jis išvagia is zmo-l mumu gkai jr suau£rusiejk 
gaus organizmo vitamma. II-i “ ««
gesni laiką valgant nevirtus, L,ETUV1U BELETRIS- 
kiausimus. pradedama blog
ti, plikti, greičiau suserga
ma Įvairiomis ligomis. Ne- Brazdžioni, ir Beny, Bab_ 

auskas. 700 puslapių, kaina

A. K.

sveika valgyti ir kepto kiau
šinio apskrudusi baltymą. 
Jis gali sukelti virškinimo 
sutrikimą.

Negalima valgyti per die-

do mažakraujystę.

IŠVYKSTANTIEMS 

ATOSTOGŲ

TIKOS ANTOLOGIJA, II
omas, redagavo Bernardas

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią

ta pasirašei vien tik kaipo' na dauigau kaip du kiauši- 
asmuo. kuris atvežė ligonį.' nius ir tik tada. kai ta dieną 
—tada nereikės mokėti. Ta- nevalgoma mėsos. Iš viso 

pasiž*dė- suaugęs žmogus per savaitę 
sers gydy-! gali suvalgyti ne daugiau, 
roninė gali kaip 5 kiaušinius, o paaug- 
i sąskaitos Hai iki 7 kiaušinių.

Vaikams tryni galima dovaną angliškai kalban- 
r>si atolrnmvkė. n? duoti Įvairiai paruošta, nes tiems, nepamirškite, kad ge-

susižeidimą. Kadangi p™*' daug geležies, jis gy- riausia dovana yra knyga
i štai čia kelios lietuvių rašy- 
Į tojų parašytos ir į anglų 
; kalbą išverstos knygos, ku- 
! rios labai tinka dovanoms:
: „Selected Lithunian Short
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

„The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė- 

128 psl., kaina $3.95. 
„Lithuanian Quartet“ (A. 

Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius),

Kaip žinome, ypač dažnė
ja įsilaužimai i butus atosto
gų metu. nes butai palieka į vįt) 
tušti. Taigi reikia tą tuštu
mą paslėpti, kad jis nebūtų 
iš tolo matomas.

Jei plėšikas pastebi kad j , kain.
pašto dezuteje daug laikras- „JT
čių ir jie kasdien neišimami ' House Upon the Sand 
tai sužino, kad buto gyven-j 
tojo nėra namie. O jam to 
tik ir reikia.

Todėl paštas įspėja: pra
neškite apie savo išvykimą 
paštui ir paprašykite savo 
laikraščius palaikyti pašte 
iki nurodytos dienos.

Užleistos užuolaidos, tuš
ti pieno buteliai prie Įėjimo

(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

„The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (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 
taip pat rodę. kad butas tuš- Duke of Lithuania by dr. Jo- 
čias. seph B. Končius, 211 psl..

Ta pačia proga pašto vir- kaina minkitai* viršeliai* 
šininkas prašo laiškus rašant $3, kietais $4.
nepamiršti adresuose įrasy-i Visos šios knygos yra gra- 
ti Zip Code. į žiai įrištos.

»
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Vieftnds žinios

Richard Cammarata iš Cantono. Mass., 44-ji jo bičiuliu 
gengsterių auka per paskutiniuosius 39 mėnesius.

GĖRIAI ŠIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD — OSTERVILLE 

21 KORTE PRIE ATVIRO ATLANTO Jt'ROS PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

HDRON K

i Ką tik gavome:

87 East Bay Rd., Osterville, Cape 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
iUGSĖJO 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai. 

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

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

£##♦#♦#*♦«#*♦*♦##*♦♦♦##*•#**•*#♦*#♦*•**#****•*♦»**••*•********#*♦#*♦<

Vysk. P. Bučio atsimini-!
mai. 11 tomas, 282 psl., kai-! 
i a $3.50. |

Paskutinis posėdis, Juozo I
Audėno atsiminimai, 277 
psi. kaina $4.00.

vi Žydinčios dienos, Prano
j;1 Naujokaičio premijuotas ro- 
!;j manas. 25o p.-L, kaina $3.50.

!; Kritusieji už laisvę, para
šė Vladas Ramojus, tai vei
kalas api<* partizanines ko
vas Lietuvoje. 182 psl , kai
na $2.50.

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

Susirgo Juozas Krutulis j PARDUODAMA
„ , . . . T svaigiųjų gėrimu krautuvė (pa-Sunkiai susirgo Juozas ckape;tĮre). nes savininkas tu- 

Krutulis, inž. Česlovo Mic- ri kita tikslą. Suinteresuoti pra- 
kūno žmonos Irenos tėvelis. rašyti Keleiviui. pažymė-
Jis paguldytas Carney ligo- Perdu,>l1 x •
ninėje, padaryta operacija. --------------------

Linkime ištvermės ir at- GREITA PAGALE-A

(28)

gauti sveikatą.

Ligoninės dar pabrangs

Nenusimink, gausi pagalbą. 
.Vaistai, kurie buvo ilgai lau

kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 

j jau yra.
Dauguma Bostono ligoni- Tuojau siusk šj skelbimą ir 

niu rengiasi nuo rudens dar savo vardą su antrašu, ir mes 
pakelti kainas $10 dienai. įsiusime vaistų išbandymui.

Knygos 
jaunimui

11 knygų už $2

Nardžio pulkas, Bulės 
Vaivorykštės, kaina $2.

Skaid-ytė. Palės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka,
pagal Kanapnickienę parašė! 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.1I

Gedimino sapnas ir Nerin-j

i ga, eiliuotos pasakos ir le- 
; gendos, parašė Jonas Valai- 
f tis. kaina $2.25.
1 . .

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl. J 

i gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais 
minkštais — $8.

-jau 80 met ą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudr tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0G.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? laba: pigią TERM 
apdraudą: už $I,0vC.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALČ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir 5ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

SLA-

$10.,

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugpiūčio 13 d. Minkų 
radijo piknikas Romuvos 
Parke, Brocktone.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta_ P.O. Boa 9112 
N»warlr 1 K’»w

Demokratinio socializmo
pradai, (S Kailio Įvadas),
64 psl.. kaina 50 centų.

ALGIS IR ALYTĖ, spalva-j L- Mcialdemokratu sis klausimai,, parašė Kos-
vaikam tekstu, kaina 50 c. j P-rtijo, programines gaires, tolumas Račkauskas, 178
(šias knygutes išsirašant, I 32 P8’" kalna 20 centV 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

Tavo kelias j socializmą.
L,eono Bliumo} 

kaina 25 centai
(Leono Bliumo). 35 psl..

* * *

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS. eiliuota pasaka, para-i Socializmo teorija, (M. 1 

šė Vytė Nemunėlis, labai) Fišerio), 74 psl.,kaina25 et. 
gražiai \. S. Stančikaitės Socialdemokratija ir ko-
iliustruota, trečioji, laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina.............. $3.00.

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

Lietuvos konstitucinės tei-

psk, kaina $2.

ĮSIGYKITE ŠIAS

Poezijos knygos
Rugsėjo 10 d. So. Bosto

no Lietuvių Pil. Dr-jos ilga-, . ........ ...
mečių narių pagerbimas sa- ‘ai jau trecloD laida- Lietu 
vo namų salėje. viškos knygos istorijoje Ui

# , » nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie. kuriems knyga

Spalio 1 d. So. Bostono skiriama, ją tikrai nepapras-
Uelurių Pil Dr-jos III aukš- tai Toda džiu.
to saleie Balfo metinis ban- .... ....
ketag ginkite savo vaikučius, jsi-

• • • • gykite ją tuoj arba Kalėdų
proga. Kaina $3.00. Gauna-

Gruodžio 10 d S vai. po m> j, Ke|eivy.
pietų Jordan Hali kompozi--------------------------------------
toriaus Jeronimo Kačinsko
kūriniu jubiliejinis koncer
tas. v

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau- 

34 MILIONŲ SUTARTIS ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė

Kas yra socializacija (K. EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
Kauskio), oi psl., kaina 2o Strazdas 159BALTOSIOS PELYTĖS! centai ‘ P &naz(,as’ loy

KELIONĖ į MĖNULI, M . ....... . . .. ;narašė Danutė Bindokie-i Malcna,ut“kas , ,st°n?os POEZIJA. Aistis. 420 psl., 
paraše nanute tfinaoKie- gupratįinas. gp psl., kaina 

ne, 08 psl., kaina .... $l.o0 20 centų
ŽAIŽARAS, D. Čibo pasaka i Socializmas ir religija (E. nivi ^ivr 1 v-ji

mažiesiems, teisybė dide- Vanderveldes), 24 psl., kai- 1j,./‘Hn’ ° ’
liems, Ados Sutkuvienės: na 10 centų.
iliustracijos, 21 puslapis,, Ąnt rytojaus po socialūs
kaina .................. $1.50. į revoliucijos, (K. Kautskio).

MURKLYS, A. Giedriaus' 111 Psl- kaina 35 centai- 
apysaka, 130 psl. kai- j Tikra teisybė apie Sovietų 
na ...........................  $1.80. i Rusiją, (J. Januškio), 96

GINTARO TAKAIS, J. Na ’ Psl ’ kaina 50 centų- 
rūnės eilėraščiai, daug ilius : Juozas Stalinas, 32 psl., 
traciju. 64 psl.. kaina $1.80 kaina 25 centai.

psl.. kaina $2.50.
)EZIJA, Ais 
kaina $6.00. i

HENRIKO RADAUSKO 
INKTINĖ, 
na $5.00.

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

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

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Svaibios knygos

NBC televizijos bendrovė 
aktoriui Deanui Martinui 
per metus mokėjo $5 mik 
Šiomis dienomis ji sutarti 
pratęsė dar 3 metams ir pa
gal ją Martinui mokės už tą 
laiką $34 mil., t. y. kasmet 
daugiau nei po $10 mil.

Tuo būdu Martin bus 
brangiausiai apmokamas te
levizijos aktorius ne tik A- 
merikoje, bet ir visam pa
sauly.

"BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULI“.

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini* 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja,

Pirmadienį, liepos 3 d. į ji lengvai skaitoma, prade- 
mirė poeto Juozo Mikuckio I jęs ją norėsi ir baigti.

jINTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl. i $3.10. bet visos kartu par- 
kaina ........................... SI* duodamos už $2.

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

SYS, D. B’ndokienės pa
rašytas labai įdomus pa- 
sakojimas. gera dovan«

Atskirai sudėjus, jų kaina DERLIAUS VAINIKAS, J.

BALTIMORE, MD. 

Mirė J. Mikuckio žmona

žmona Vakselytė-Mikuckie 
nė. Ji jau kelerius metus 
sunkiai sirgo. Palaidota tre
čiadienį, liepos 5 d.

Juozas Mikuckis neseniai 
lankėsi Lietuvoje pas ten 
gyvenantį savo sūnų su šei
ma. IŠ kelionės grįžus, čia 
jį ištiko skaudi nelaimė.

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

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.

DĖMESIUI !

PALENGVINKITE MOŠŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš-j «▼»; paraginimo, priei

ta 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkeleviciūtė, 
159 pusi., kaina $2- 

Už šj veikalą autorė 1961

atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje

netais gavo L. Bendruome-! prenumeratai pasibaigiant.
lės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas į 
filmas, kurio paveikslais pa-1 
ruošta ir ši knygą.

▼is mažiau bebus tokių, ku 
riems reikia siųsti primini

Keleivio adm-ja

Mikuckis, 359 psl., kaina 
$2.50.

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

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

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

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

PLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai 
111 psl., kaina.......... $2.01

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

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-įi eilėraščių 
knyga. 150 puslapių, gra 
žiai irišta. kaina... $2.50

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1.. 
kaina $2.00.

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkant abi dalis kaina tik ......................................  $6.50

Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama...................................................... .. $2.00

Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt.

Čieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina........................................................ $1.00
Prof. P. Pakarkiio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ........................................................ $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičiai nuo 
2879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik......................................................... $2.00

Dan Kut ličio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00

aoooooooooeaeoooosoooooooooooeooooooeooooooooooeoeo*!

prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

ms*4
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Sunkiai serga V. Anesta 

ir .1. Vinciūnienė

IŠNUOMOJAMI
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Bostono skautų žiniai

Vasaros metu, t. y. nuo ::;;i 
bii-želio 15 d. iki rd£sėjo 15 •
d. Baltijos tuntininkės pa
reigas eina s. AldoaaJBifabri- . J 
lienė, 189 Grampian Way,; 
Dorchester, Mass., telefonas 
825-8373.

Tad visais tunto reikalais 
prašau kreipeis į sesę Dabri- 
lienę.

Visoms linksmai stovyk
lauti !

I.N.

Naujas inžinierius

Lituanistas Dzidorius Gied
raitis paaukojo LF 100 do
lerių ir įstojo į jį nariu.

Vajaus darbe pasitaiko Vincas Anesta paguldytas 
staigmenų ir netikėtumų. Carney ligoninėje, o Julija 4‘pLnJIiltis'J<9 .Orv^atf
Nedaug yra tokių asmenų, Vinciumene Miesto ligom- q Canada. Tel. 366-6237. 
kurie savo visus išteklius pa- nėję. Abiejų padėtis 1 1

3 atskiri modernūs kambariai
pavieniam arba šeimai 
Expo 67. Rašyti adresu:

netoli

aukotų lietuviškiems reika
lams.

labai
sunki. išnuomojamas

Linkime jiems tas ligas 6 kambariu butas III aukšte. į

'COSMOSPARCELS 
! EXPRESS CORP- 

j ĮVAIRIAUSIAS dovanas 
! siunčia betarpiškai 

! IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 

ir kitus Rusijos okupuotus

L LF Bostono Vajaus Komi- nugalėti ir vėl grįžti į mūsų Galima tuos namus ir pirkti, 
į tetas nuoširdžiai dėkoja tarpų. Kreiptis; Bataitiene. 12 \\heat-
^Dzidoriui Giedraičiui uz (07)

Noitheastern universitete 1 Carl Anthony M'alentas, senų n}'.

Zidoriui Giedraičiui uz 
aip didžią auką Lietuvių 

t Fondui.
Šiuo metu Bostono rajo

ne yra 78 LF nariai ir su
rinkta 12.595 doleriai. Bos- 

' tonui skirta kvota yra 20.
; 000 dolerių. Tuo būdu jau 
1 yra išpildyta 63 G arba du 
trečdaliai skirtos kvotos.

Jau yra lietuvių kolonijų, lnz K Z1CKUS vr.
1 išpildžiusių 100'ž jomsskir-ikorespondento B‘ostone Ro
tos kvotos. Negausi Lemon- vilo žičkaus sūnus, 
to. III., kolonija pirmoji (š.l

Inž. R. Žičkus Europon

Inž. Raimundas Žičkus iš-
PARDUODAMAS

jai
1 skiltą kvotą 5.000 dolerių.

baicė Juozai V Venckus “° ska,tytojy " a,enty’ I Tą sumą suaukojo 26 LF na-
oaige Juozas v venchik. Sloughtone. Mass.. sūnus, 'riai
Tai jauniausias So. Bostone ...... . , . . ' ?' . . , •J — d. „a birželio 10 d. gavo Fairleigh D1-1 Bostonui dar reikia geraigyvenančių Bronės ir Jono ** 1 . . , , ...6
Vonelru ciinua i ckensono universiteto dantų gy- pasitempti, kad neliktų pas-

Ų lytoj, diplomą. Po poros moty j Etinis LF vajaus darbe.

civilinės inžinerijos skyrių Keleivi

Dabar Venckai savo šei
moje turi 3 sūnus inžinierius 23(13 atidar-vti sa'° 
ir dukterį dantų gydytoją. • Stoughtone. Sveikiname!

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELfi LIETUVIŠKA KELIONIŲ {STAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems į FLORIDĄ.

Per TANS-ATLANTlC* TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

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 L užsa
kyti rusiškų prekių.

{VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
{STAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tie* kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
{staiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v.
šeStsntfeniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Rašyti ar skambinti:

390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

vienos šeimos namas Neponset 
. . .. ... , rajone Dorehestery. Moderniai

vyko 1 Vakarų Vokietiją. ()-,įrengta virtuvė su kabinėtomis 
land iją ir Angliją, ktll daly- ir kitais patogumais. Namų kal
vaus chemijos inžinierių su- na — lygiai 816,000. Skambinti į 

. * .. po o vai. vakaro tel. A\ 2-3350)važiavimuose. Jį ten pasiun- £sitartU Uada gaIima pirkini 
tė ta bendrovė, kurioje jis apžiūrėti.
dilba.

Inž. R. Žičkus yra Draugo! PIRKSIU NAMUS
Noriu be tarpininko pirkti

1 ar 3 butu namus. Skambinti:
AN 8-33*6.

(28)

lcr aitus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadnay,
So. Boston, Mass.

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

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
S«uth Boston, Mass

Mirė E. Stukienė
Birželio 25 d. mirė Elena 

Stukienė. Palaidota birželio 
28 d. Forest Hills kapinėse.

Velionė paliko liūdinčius 
vyrą Jurgį, vienintelį Bosto
ne profesionalą fotografą

ATLAS PARCELS CO. 

82 Harrison Street,
VVorcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

•M********************************
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

; > nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY
čiam įvairius siuntinius į Lietu I yra vienintelė of je in Ii įstai- i SOUTH BOSTON, MASS.

lietuv . ir sūnų Kazimierą su įr kitus Rusijos valdomus: 
seimą. Jiems reiškiame gilią plotus! Siuntiniai sudaromi iš
užuojautą.

IEŠKOMA
moterie 2 mažų vaikų nuolati
nei priežiūrai.

Skambinti 731-0188.

REIKALINGAS VYRAS

A. $k.

Jau 17 kandidatų

Į Bostono majorus pirmą
ją registracijos dieną užsi
registravo 17 kandidatų. Re
gistracija baigiasi liepos 28 
d., todėl kandidatų skaičius 
gali žymiai padidėti.

Mūsų biudžetas $825 mil. vakarais dirbti "package sto
re“ South Bostone. Labai

Mūsų valstijos biudžetas gera proga pensininkui, 
(pajamos - išlaidos) siekia skambinti: AN 8-3386. 
$25,407,270. ‘ , 128)

VASAROS ATOSTOGAS 

kviečiame praleisti CAPE (ODE

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Golfo srovės; 
SILVER 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 men. 18 dieną.

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

Tel. (212) 849-1103
I. VĖITAS 72 Congress St., Braintree, Mass. 02183 

Tel. (617) 843-2116
_, 42 BEACH STREET

MOM’MENT BEACH

vietinės gamybos medžiagų, ap
avo. maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje Įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

V7 ėdė jas A. Schyrinski

imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

lmyW

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema,

ga Worcc»tcry, kuri siunčia **********************************
siuntinius tiesiog iš Worc 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai- į 
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. !į 
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. Svikliene

e********************************

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
!! Rdpaetingai taisoma laikrodžio* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 
*************a*eaa**aeeeaa*aaaaa

>
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DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broad way 

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

Dažau ir Taisau
VVVVVVVVVVVVVVVVi

4 4 * 4
Namus iš lauko ir viduje. 1
Lipdau popierius ir taisau^

’ viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Maas.

TeL CO 5-5854

MEŠKA ( APE COD, mass. 02353 75 centai.
Tel. (617) 759 3251

30000000000600000000000000

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 

tos vergų stovyklos, kuriose i domo Varno pieštą Lietuvos 
kentėjo ir žuvo mūsų | nepriklausomybės paskelbi- 
broliai, seserys, giminės ir; mo akto pasirašytojo Stepo- 
draugai. Knygos kaina — „o K,irio ,palvo,, portret,

8x6 colių dydžio už 80 cnt.

3 oooooooooooooooooooooaoooc

Televiziją 
ik ir radiją >

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Sutaupysite $100. alyvos karai
Pilna centrinė šildymo sistema 

Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

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

GE 6 1204
Naujas 1967 modelis

garo • karšto vandens 
šilto oro sistemą

Alyvos kūrenimo specialistai 

ilgiau nei per 40 metų

84 vai. alyvosl Ubrnerio aptarnavimas VELTUI 
Alyvos klūJk tik 15.9 centų galionas 

Garantuotas automatinis pristatymas

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 TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL MASINU VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

žemiausia kaina
, ' • i

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ

RADUO PROGRAMA

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

•n
Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildoma gydytojų re

A. J. NAUAKSV
Real Estate A Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645

**********************************

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

3271000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

oeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.

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

«82 a W. Broadnay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-M28

Nuo 9 vaL ryte Iki 8 vai. vn išskyrus šventadienius ir sekau

Flood Sąuare * 
Hardivare Co.
Sarieiikaa N. J. ALEKNA
•» EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Banjamin Moore Dažai 
Popierot Sienome

Stiklei Lan 
Visokie reikmenys

Beiknenye plamberiama 
VtooUe teležies daiktai

r


