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Anglijoje Icnservatoriai 
pereis valstybės vairą

Darbiečiai netikėtai pralaimėjo, nors galėjo dar metus 
valdyti. Konservatorių laukia irgi sunkūs uždaviniai.

Užsienio politikoje tiki
masi glaudesnių santykių su 
Prancūzija, ypač atominio 
ginklavimosi srityje. Mano
ma. kad Britanijos ir Pran
cūzijos atominio ginklavi
mosi suderinimas suteiks vi
sos Europos politikai dau
giau savystovumo.

Jau seniau konservatoriai 
siekė geresnių santykių su 
baltųjų mažumos valdoma 
Rodezija Afrikoje, o dabar 
galės ir ta kryptimi rodyti 
iniciatyvos. Be to, galima ti
kėtis, kad konservatoriai ge
rokai suvaržys spalvotųjų 
rasių žmonių įvažiavimą į 
Angliją ir jos buvusių kolo
nijų, nes tas reikalavimas 
buvo ir prieš rinkimus nag
rinėjamas ir siūlomas parla
mentui.

Dalis amerikiečių spaudos 
ir politinių sluoksnių Angli
jos vadovybės pasikeitimą 
bando vertinti teigiamai. 
Dabar, esą. dar labiau page
rėsią JAV ir Britanijos san
tykiai, nes naujoji Anglijos 
vyriausybė stipriau parem- 
sianti amerikiečių užsienio 
politiką, gal nekritikuosian
ti Vietnamo karo ir neati
trauksianti savo karinių jė
gų iš Persų įlankos ir Singa
pūro, tuo prilaikydama ko
munistų veržimąsi į tas sri
tis. Be to, gal bus susilaukta 
daugiau paramos ir Izraelio- 
arabų konflikte.

Bet visi tie lūkesčiai ims 
pasitvirtinti ar blėsti tik po 
ilgesnio laiko. Gi darbiečiai 
jau dabar nagrinėja savo 
padarytas klaidas ir organi
zuojasi ateity atsigriebti.

Birželio 18 d. įvykusių 
Anglijos parlamento rinki
mų daviniai visur sukėlė ne
mažą nusistebėjimą. Mat, 
iki šiol Angliją valdę dar
biečiai, nors iki jų kadenci
jos galo dar buvo beveik 
metai laiko, taip pasitikėjo 
savo laimėjimu, kad rinki
mus paskelbė dabar, many
dami, jog tai geriausias mo
mentas. Jų naudai kalbėjo 
ir visokių visuomenės nuo
monės tyrimo institutų pra
našavimai bei kiti politikų 
apskaičiavimai. Deja, realy
bė pasirodė visai kitokia, ir 
valdančioji partija rinkimus 
visai netikėtai pralaimėjo.
Vadinasi, dėl savo kaltės 
darbiečiams teko pasitraukti 
nuo valdžios vairo net vie- 
neriais metais anksčiau.

Dabar iš 630 parlamento 
atstovų konservatoriai turės 
330, darbiečiai — 287. libe
ralai —6 ir kitos partijos —
7 atstovus. Rinkimų rezul
tate konservatoriai laimėjo 
68 atstovus, darbiečiai pra
rado 59 ir liberalai — 7.

Manoma, kad darbiečiai 
pralaimėjo daugiausia dėl 
neįveiktų Britanijos vidaus 
ekonominių sunkumų, ypač 
nuolat kylančių kainų ir dėl 
to atsiradusių kivirčų su uni
jomis. Tam tikros neigiamos 
Įtakos turėjęs ir nenumalši
namas katalikų ir Įyotestan- 
tų konfliktas šiaurės Airijoj, 
o be to. ir santykiai su Rode
zija bei spalvotųjų antplū
dis pačioje Anglijoje.

Haroldui Wilsonui pasi
traukus, jau sudarytas ir 
naujas konservatorių kabi
netas. Ministru pirmininku 
dabar bus konservatorių 
partijos vadas Edwardas 
fieath, užsienio reikalų mi
nistru Sir Alec Douglas-Ho- 
me. Paskirta ir visa eilė ki
tų ministrų ir aukštų parei
gūnų svarbiems politiniams 
reikalams tvarkyti.

Naujoji Anglijos vadovy
bė jau tuoj pat susiduria su 
visa eile svarbių problemų,
kurias jai teks spręsti ir kaip ... ......
nors išspręsti, jeigu norės iš-; kesnio kainų ir infliacijos 
saugoti jai pareikštą rinki- klausimams spręsti. Nepa

Unijoms nepatiko 

prezidento kalba
Praeitą trečiadienį prez. 

Nfronas kalbėjo apie ūkinę 
padėtį. Daug kas ta kalba 
nėra patenkintas, nes prezi
dentas nenurodęs nieko aiš

kų pasitikėjimą. Tarp tų rei
kalų yra šiaurės Airijos ap
raminimas, nes ten jau gre
sia atviras vidaus karas.

Vyriausybei reikės rasti 
skubų ir patenkinamą susi
tarimą su darbininkais, ypač 
uostų laivų krovėjais, ku
riuos sunkiai palietė auto-

tenkinti ypač unijų vadai. 
Jie sako, kad prezidentas 
skatinęs jausti socialinę at
sakomybę, tačiau biznieriai, 
ieškodami didesnių pelnų, 
niekada tokios atsakomybės 
nejautė ir nejaus.

Prezidento priemonės in
fliacijai sulaikyti, jie sako,

Po žemes drebėjimo Peru valstybėje sunaikinto 
giasi prisikasti prie savo palaidotu namų stogų

Ranrahirca miesto dar gyvi likę gyventojai sten- 
ir išgelbėti bent turto likučius.

Viceprezidento, spaudos ir 
senatorių žodinis karas 14

Viceprez. Agnew apkaltino spaudą šališkumu, o eilę 
senatorių — propaganda JAV priešų naudai.

Užpuolė ir sužeidė Lietuvos atstovų
Negrai užpuolė ir sužeidė Lietuvos atstovą Juozą Rajecką

Kodėl Apollo 13-tam
netoli Lietuvos pasiuntiny- * i
bės Washingtone keturi neg- i narkotiku pardavėm nepasisekė
rai užpuolė, smarkiai suzei- :

Praeitą šeštadienį ir sek- Atsimename, kad erdvė- 
madienį dešimtyje miestų, laiviui Apollo 13 nepasisekė 
daugiausia Miami, New Yor- pasiekti mėnulio. Jis dėl ge- 
ke ir Chicagoje, suimta 128 dimo turėjo grįžti į žemę. 
asmenys, kurie sudarė nar-į Buv0 komi3ija
kotikais prekiaujančių gau-' _
ia ir buvo susemta Der 1 2edimo Pnezastims ištirti, ją, ir Duvo susemta per i p „ manpsill Harho ii na-

dė ir apiplėšė Lietuvos atsto
vą Juozą Rajecką:

Užpuolikai, iš užpakalio 
prisiartinę prie ramiai einan
čio ir nieko blogo nesitikin- 
čio J. Rajecko, smogė jam 
į galvą ir tuojau išplėšė ki
šenę su pinigine.

Ligoninėj paaiškėjo, kad 
J. Rajeckui yra suskaldytas 
žandikaulis ausies srityje. 
Ligonis kelias savaites tega
lės maitintis tik skysčiais.

Šitas pavyzdys rodo. kaip 
nesaugu yra net pačios sos
tinės gatvėje ir dar dienos 
metu. Tas nesaugumas kas
dien didėja visuose miestuo
se. o politikieriai iš tos blo
gybės žvejoja sau balsus, vis 
žadėdami sustiprinti kovą 
su nusikaltimais ir nieko ap
čiuopiamo nenuveikdami.

Keistos svarbiausių 

liudininkų nelaimės

matizacija. Dar svarbesnis visai nekalba_apie nuosim 
yra infliacijos sustabdymas, 
nes ši blogybė kyla dėl nuo
latinio atlyginimų ir kainų 
didėjimo.

Tikimasi, kad dabar Ang
lija dar didesnėm pastan-_________________________
gom ir nuolaidom bandys į-
sijungti į Europos Bendrąją Mirė buvęs Indonezijos 
Rinką, nes tai jai gyvybiniai diktatorius Sukamo, 62 m. 
svarbu ekonominiu požiūriu. laaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

čių sumažinimą, apie nely
gybę tarp aukštų kainų ir 
žemų algų if nenumato, kaip 
sumažinti perdidelius pel
nus.

mil. dol. vertės įvairių nar<

Viceprezidentą Agnew, 
kuris plačiajai Amerikos vi
suomenei seniau buvo ma
žiau pažįstamas, pastaruoju 
laiku bene labiausiai išge
sino jo konfliktai su spau
dos, radijo ir televizijos ko
mentatoriais, kuriuos jis 
stipriai apkaltino šališkumu, 
prezidento ir aplamai vy
riausybės pareiškimų iškrai
pymu ar esminių dalykų są- vo 
moningu nutylėjimu. Tai. ži
noma sukėlė didelę spaudos 
audrą prieš Agnew, bet šis 
dėl to nei kiek nepritilo, o 
savo priekaištus dar išplėtė. 
Viceprezidentas puolė visą 
”kairiųjų liberalų“ frontą, 
su demonstruojančiais stu
dentais ir jų vadais imtinai. 
Nevengdamas aštresnių žo
džių. jis prikišo savo prieši
ninkams. kad jie esą tikri 
totalitarizmo atstovai ir fa
natikai, kurie tenori, kad tik 
jų nuomonę visi girdėtų ir 
įsisavintų, o patys nenori ki 
tų nuomonės nė klausyti.

Šiomis dienomis viceprez. 
Agnew atsigrįžo ir prieš ei
lę senatorių, kurie nuolatos

pasisekimai ir komunistų lai
mėjimai.

Sakoma, kad tokio tiesio
ginio ir aštraus puolimo se
natorių ir kitų politikų iš 
vyriausybės atstovo pusės 
dar niekad nebuvę Amerikos 
istorijoje.

Aišku, užpultieji jau ban
do irgi gintis ir smeigia sa- 

taip pat smailais liežu
viais į viceprez. Agnew.

Taigi, žodinis karas kais
ta ir aštrėja.

Jl

Po 2 mėnesių darbo ji pa- kritikuoja prez. Nixona vi-
skelbė savo nuomonę: kai-

gausia ta prekyba vertėsi erdėlaivj statė, nes jos ne_ 
umeciai. pakankamai rūpestingai at-
„a&“° užsakyt, dar*.

klėje dalyvavo apie 350 as- ’
menų, ir jai buvo ruoštasi 6' , i-iimėnesius. Dabar galės balsuoti

Medvedevą paleido 
iš beprotnamio

nuo 18 metų
Kongresas priėmė įstaty

mą, kuris balsavimo teisę 
duoda asmenims, sulauku- 

Įžymus sovietų mokslinin-' siems 18 metų amžiaus (bu
kas Medvedevas, kuris už 
valdžios kad ir švelnią kriti
ką buvo įkištas į beprotna
mį, dabar iš jo išleistas.

Medvedevas ten buvo pa
talpintas politiniais sumeti
mais, kaip dabar sovietuose 
dažnai daroma. Dėl to val
džia gavo daug protestų,

vo 21 m.). Prezidentas nėra 
šitokio pakeitimo šalininkas, 
ir todėl nežinia, ar jis tą Įsta
tymą pasirašys. Jei pasira
šys. tai balsuotojų skaičius 
padidės apie 11 milionų.

Kaikuriose valstijose jau 
dabar vietos rinkimuose yra 
leista balsuoti nuo 18 m.,

New Jersey sostinėj Tren-
tO"e teisiamas Netvarko ma- protestavo net tokie įžymūs nak’eftim^rinkfmam
joras Addonizio, kaltinamas asmens, kaip Mokslų akade- , . -P,5_ltlTnas nnKimam 
kyšių ėmimu, mokesčių nu- mijos prezidentas M. Reldy- netureJ0 didesnes Įtakos, 
sukimu ir ryšiais su gengste- branduolinės energijos
riais. Svarbiausių valdžios mokslininkai dr. A. Sacharo- 
liudininkų terpe buvo Mario vas jr ar. P. Rapica ir kiti.
Galio ir P. Anderson, bet a-1
bu jie prieš pat bylą žuvo 
automobilio nelaimėje ir 
maždaug toje pačioje vieto
je. Jų žuvimo aplinkybės ti
riamos. nes abejojama, kad 
tos nelaimės taip sutapo at
sitiktinai.

Priėmė JAV pašto 

reformos įstatymą

Lengviau atsisakyti

karinės prievolės
Aukšč.

virtoje Jordano karalius Hm- 
seinas, apačioje partizanę 

Yasseris Arafatas, kuris

lauja nevaržomos veikios prie*i j»“ t1
Izraelį.

sus politinius žingsnius. Pra 
eitą šeštadienį, kalbėdamas 
respublikonų partijos ban
kete, jis ypač aštriai smeigė 
šen. Edwardą Kennedy ir 
šen. J. William Fulbright, 
pavadindamas juos tiesiai 
komunistinio režimo šiaurės 
Vietname ir kitur apaštalais. 
Prie jų Agnew pridėjo dar 
ir buvusi krašto apsaugos 
sekr. Clark M. Clifford, am
basadorių Averell Harri- 
man, demokratų vadą Law- 
rence O’Brien ir diplomatą 
Cyrus Vance, dalyvavusį Pa
ryžiaus derybose.

E. Kennedy esąs tikras A- 
merikos pasidavimo Vietna
me propagandistas, kone tos 
idėjos “narkotininkas“. Jo 
ir jo šalininkų reikalavimu, 
buvę sustabdyti Š. Vietnamo 
bombardavimai, pradėta ati
traukti iš Vietnamo JAV ka
riuomenė ir padarytos kitos 
nuolaidos, bet tai komunistų 
į taiką nė kiek ne/a3tūmėjo.

Fulbright. esą, siekiąs tik 
suvaržyti prezidentui veiki
mo laisvę ir visus jo veiks
mus kritikuojąs asmeniškais 
ar siaurai partiniais sumeti
mais. Kiek anksčiau Agnew 
pareiškė, kad klausti Ful- 
brighto nuomonės yra tas 
pat, kaip paprašyti Bostono 
išgarsėjusį moterų smaugi- 
ką. kad jis pamasažuotų 
kaklą...

Visai eilei senatorių ir ki
tu dabartinės politikos kri
tiku viceprezidentas rado po 
atitinkamą epitetą,, o diplo
matą Harimaną, vadovavu
sį Paryžiaus taikos dery
boms, visiškai nuniekino, sa
kydamas, kad visus jo veiks
mus visur lydėję tik JAV ne

Vakarę Vokietijos ambasado* 

rius Ehrenfried von Hollehen, 

kurį buvo pagrobę Brazilijos te

roristai. Jis paleistas, Brazilijos 

vyriausybei sutikus paleisti 40 

politiniu kaliniu.

ir
re-

Atstovų rūmai priėmė 
pasiuntė senatui pašto 
formos įstatymą. Pagal jį,! 
pašto valdyba būtų nepri
klausoma įstaiga, kurią val
dytų 11 asmenų taryba, ku
rios priešakyje būtų paštų' 
direktorius, bet jis nepri-1

teismas nutarė, klausytų ministrų kabinetui. Negras Bostonas Dantelis pa- 
kad galima atsisakyti eiti į Atskira tarybos skirta komi- skirtas Kansas City, didžiausio 
kariuomenę ne tik dėl reli-, sija nustatytų pašto tarifus, Kansas valstijos miesto (apie 
ginių įsitikinimų, bet ir dėl kuriuos per 90 dienų kongs- nn.ooo gyventoją). policijos
dorovinių priežasčių. l esąs gali atmesti. vadu.

f
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Kas stiprinantieji žodžiai
Kai ko nors sieki, yra labai svarbu turėti pasitikėji

mo savimi, bet taip pat daug reiškia ir iš šalies paskati
nimas bei siekiamam tikslui pritarimas. Kai siekiame Lie
tuvai laisvės, visi žinome, jog tai šventas reikalas, bet mū
sų pasiryžimas dar labiau sustiprėja, kai svarus ir reikš
mingas balsas mus dar paragina nepaliauti šio tikslo 
siekti ir tikėtis laimėjimo.

Tokj paskatinimą paskutiniuoju metu esame gavę 
iš JAV prezidento, viceprezidento, kongreso mažumos 
vado ir kitų JAV politikų.

Jau esame rašę, kad birželio 13 d. Chicagoje buvo 
atidaryta Genocido paroda, la proga prez. Nixonas at
siuntė šitokio turinio laišką:

"Didelis lietuvių tautos ryžtas visada bus įkvėpimas1 
žmonėms visur, kur jie brangina laisvę. Mes prisimename 
liūdesį ir kančias, kurias tokia daugybė (lietuvių) patyrė, 
nors jie stengėsi gyventi taikoje: lai ir mes įsipareigosime 
siekti tų pačių tikslų, dėl kurių jie taip ryžtingai kovojo.

Aš jungiuosi su jūsų maldomis ir viltimis, kad lietu
viai ir visi, kurie patyrė atskyrimo nuo šeimos ir tėvynės 
skausmą, bus vieningi dvasioje ir pasišventę tam didžiam 
siekimui taikos ir laisvės, kas yra kiekvienam įgimta 
teisė“.

O viceprezidentas Agnevv atsiuntė tokią telegramą:
"Yra sakoma, kad demagogų triumfas yra trumpas, 

bet jų atnešti griuvėsiai amžini. Amerikos lietuviai labai 
gerai jaučia tuos žmogaus griuvėsius ir laisvės sunaikini
mą, kurie gali ateiti, kai demagogija ir tironija triumfuoja 
virš laisvę milinčios tautos. Kai jūs amerikiečiams, visai 
Amerikai ir pasauliui primenate tą nelaimę, kuri užgulė 
Uetuvą per šiuos 3 metų, jūs susilaukiate mano užuojau
tos ir paramos savo pastangose atskleisti pasauliui tiesą. 
Šiuo atveju negalima pasakyti, kad demagogų ir tironų 
triumfas buvo trumpalaikis, bet jūsų ryžtas ir pastangos 
perteikti Lietuvos pavergimo faktus duoda vilties ne tik 
jums, bet ir visiems, kurie myli laisvę“.

O kongreso mažumos vadas atst. Fordas atvyko daly-

Dešinėje negras inž. Kenneth Gibson, 37 nu amžw iš
rinktas Netvarko miesto majoru. Kairėje ilgai majoro 
kėdėje sėdėjęs, dabar teisiamas už kyšių ėmimąir mo 
kesčių nuslėpim u Hugh Addonizio. 56 m. Jb taip pat 
kandidatavo, bet pralaimėjo.

Kairėje Britanijog muminis pirmininkas Haroldas Eli
sonas. koris pralaimėjo birželio 18 d. parlamento rinki
mus ir todėl netrukus savo vietą turės užleisti konser
vatorių vadui Edwardui Heathui (dešinėje).

Kas kitur rašoma
BET IR "didelė dalis tėra papras-

E ATSARGOS d ir parazitai, su
gebą gyventi mūsų demok
ratinėje visuomenėje tik to- 

ivuumu tvonuieio (viikoj dtd’. kad yra dar pakanka- 
pirmininkas dr. J. K. Valiu-1 mal sXe,kW "ganizmij, ku- 

>nas jaunimo seminare Chi- nals Jle. j>e skrupulų minta.
I cagoje birželio 7 d. skaitė' . J'e siūlo sugriauti dabar- 
paskaitų apie "Lietuvos lais-; Un« <kmo.tratine laisvojo 
virtimų ir santykius su pa- l)a~a.u l° santvai'kjl. nes ji e- 
vergta Uetuvą“. "Drauge“ 1 8antl, supuvusi. Tacnm kol 
birželio 17 d. jos santraukų ■ ka8 dar vls neaisku- kų jie 
paskelbė j. Damauskas. Jisi slūlo tos santvarkos vieton . 
dr. J. K. Valiūno mintis a-' ?>.“? Pa?«t*l»a> vadai p
pie bendravimų su pavergtai va‘,rlals nalv,a!s masalais su’
Uetuva šitaip atpasakojo: vedzi°ja jaunimą:

"Bendravimassu Uetuvą, /“.H*? “..Į“1*, 
ypač jaunimui, yra būtinas, i P31?8 šaltakraujiškai žudo,
Tačiau su kraštu reįkįa! degina ir sprogdina. Jie ver-
bendrauti ne tik širdimi, bet'kla klausydamiesi eilių apie m. New Yorke išėjusi knygą 
ir protu visuomet turint gal-' 2moniJos meilę, o cia pat is- stalin and His Generals. Au- 
voje. tad nepakenktų Lietu-1teri8kai kviečia masinės hip- 
vos laipvinimoidėjai. Vii-i nozesaptemdyt, mimų pies
tas visai nemano organizuo- *> *r d^lntl Amerikos mies-

Vyriausio Lietuvoa Išlais
vinimo Komiteto (Vliko)

čiuose apie karą išspausdin
tų raštų. Be to, trisdešimt is
torikų. redaguojant partijos 
instituto galvai Pospielovui, 
parašė šešių tomų karo isto
riją, išspausdintą 1960-1965 
metų laikotarpyje.

Laisvesnį apie karą žodį 
tarė Katananas "Liberališ- 
kume“, išspausdintame No- 
vy Mir žurnale (1964 m. nr 
5). Ten rašoma: "Iš lėto, 
žingsnis po žingsnio, atsipa
laiduojame nuo iš anksto nu
kaltų pažiūrų ir atsikratome 
šališkos faktų atrankos, jų 
rudailinimo ar sudėliojimo 
pagal tam tikrą taisyklę.“

• • •
Šiuo atžvilgiu įdomi poli

tinių mokslų padėjėjo Co- 
lumbia universitete profeso
riaus Severyno Bialerio 1969

torius gimęs Berlyne, bet 
augęs Lenkijoje, kur buvo 
aukštas pareigūnas ir komu
nistų partijos narys, pabė-tftaSų SSSSra,' *»• Kanadf kometoj

Lietuvoje. Ir iš viso apie ko-! cePjrus 11 t-į JĮ® spiaudo j 
kią nors panašią veiklą ne-;J’a?° krasto. kanams, 
gali būti kalbos, neišprovo- kad kovoja prieš komu- abejo, tun aštresnę akj pa
kuojant represijų prieš iįe. nizmą. Jie degina savo kras- stebėti ir įvertinti sovieti- 
tuvius Lietuvoje O kokios vėliavas ir mojuoja rau-
nors kalbos apie rezistenci- donom verglJ?s
nę "veiklą“ Lietuvoje, ypač anaiehijos seliavom r 
susirinkimuose, tėra vien tai daryti tik todėl, Į dar maršalo Žukovo, komi- 
tušti plepalai, su kuriais Lie- kad J.le\ deJ?: Utun laisvę ’ ?aro Timosenko ir vieno Va

i. ___ , _ į ga tai daryti. Iram armnnc nonornln rim.

gęs Amerikon 1956 m. Kaip 
lenkų žydas ir partietis, be

nius pasisakymus, kurių pri
rinko apie 85. Jų tarpe yra 
45 kariškių, komisarų, be to

karų armijos nenerolo ,ku-jtuvos laisvinimo idėja nie- T . .... ....... - ,i’ • j « ■ .1 Ir reikia būti visiškai ap- nam buvo pavesta okupuotų

DEL KO SUŠAUDĖ 
ANGAR1ETI

Valteris Banaitis Draugo

I Lietuvoje*0 išsaugotiterausiu, kad tai vadintum Pabaltijo kraštų gynimas — 
J viua. Čia gi nustokime vieni įranga, sa o . agys. Boldino. .
į kitus kaltinti ir šmeižti. Net Naują, geresnę tvarką lai-1 šiuos ’laisvesmus“ pasi-
• ir lietuvio komunisto, vei- m®sime tada, kada žmones. sakymus Bialeris paskirsto į 
kiančio Lietuvoje, nevadin- sugebės priimti daugume/; penkis skyrius: 1) Karo is
lame išdaviku. Niekas neži- nor3’ daugumos nuomonę, Į vakarės (kariškių valymas, 

kuris iš jų gali pasekti kur\ išreikšta laisvais; naujųjų iškėlimas, draugai

mokami mažiausi atlygini
mai ar darbas yra pavojin
gas ar nešvarus.

Dr. Schv/arzenbachas ma
ses rėmėju turi kaip tik dar- birželio 17 d. laidoje rašo:

, . . ,ir; bininkų sluoksniuose ir se- ”Jei Lenino politika bu-
ten pasakė turiningą kalbą, kun buvo skirta daugiausia ; nime< Darbininkai dažnai vo internacionalistinė, ati- 
Amerikos jaunimui, kad jis suprastų tikrąją komunizmo , kur svvruoja, kai tenka pa- tinkanti tikrus Rusijos inte- 
grėsmę ir jo Įsigalėjimo padarinius. Jis pagyrė parodą. ' sirinkti tarp pavydo ir žmo- resus. — kuo pavadinti 1940 
kuri vaizduoja nacių ir komunistų žiaurumus ir savo kalbą niško savo klasės solidaru- m. Stalino smurtą? Tai bu-
baigė žodžiais: įmo. O senukai nori patriar- Vo grįžimas prie tradicinės iu^____  ______ ____ , t

"Mes niekad nenurimsime, kol Lietuva vėl netaps ne- , chališkos Šveicarijos, kad didvalstybinio rusų šoviniz- *r apsimetėlių diktatą? Ko- j Maskvoje ir Berlyne; ta pati
priklausoma valstybė, laisva nuo pavergėjo ruso!“ , jiems gatvėje negadintų jų- mo politikos, nepaisant pa- nnsttiknfcžmr ie natrio- k^a dieviška apveizda šutei-į diena Sovieti jos-Vokietijos 

, su tarškia savo šneka būrys čios Rusijos interesų. Susi- .» uju-n- kudrūs“ kė kaip tik šitiems apsime- parubežy); 3) Maskvoje
j italu. Tai sitas švarios Švei-, dėjęs su Hitleriu, Stalinas mūsų nabraukta 1 toliams ir pasimetėliams tei- (reikalas ją ginti, vadas, sos-

m~U.nL hmm m icarijos apaštalas ir muso pats sugriovė Rusijos apsau- < , ų p ’ į sę nustatyti visuomenines ir tinė, priešpuolis); 4) Vado-
laS&llIlS SD11DK ulUS I daugiausiai ta patnarchalis-( gos žiedą Pabaltijy. Šiandie y', T R v moralines žmonijos normas? j Vybė (štabas ir generolai,
lUDUUUd UĮ/UUH Miliau kurna. jiš dokumentų aiškiai žino-1 r.ApieJ/Tą i Todėl, kad jie retkarčiais

, ... ..i Schwarzenbacho idėjoms me, kad nutarimas okupuo- ( iu,?£s.t surezgia diletantiškai agita-
SVARI ŠVEICARIJA chas tvirtina, kad jeigu jis priešinasi ne vienas organi-ti ir susovietinti pačią Lie- .. Ke}™. . • vrLcinį eilėraštį arba tekstą pro-

būtų britas, tai būtų vienas zuotas vienetas. Jo idėjoms tuvą faktinai išprovokavo v.%681 V" f 1 ų i pagandinei dainuškai? Kad
Britanija turi tokį parla- Enocho Powellio rėmėjų, j išvaryti bent trečdalį svetim- 1941 m. rusų-vokiečių karą. J?® taKtiKa, Dėt , susuka vieną kitą pusiau ar-

mento narį konservatorių Taip, tasai Schwarzenba-j šalių priešinasi partijos, Buvo ir tada, kas perspėjo: H? * ^.etu„{“T® ■ ba visai pornografinį filmą?
Enochą Powellį, kuris jau chas savo krašte yra tikras profesinės sąjungos, spauda, LKP tuometinis vadas Zig- pats. «eaoej t ’,Kad raštu ar žodžiu dreb-
lfplinti metai savn kalboje Pnvvpllis kuris ŠillO metu babankai ir nramru mos Ann-nnnlic z,Al KHC1 VIIKO StrUKlUra nėra t

vauti parodos atidarymo proga surengtoj
no.
Konrado Valenrodo 
mis. Tačiau greta to būkime 

rusai čia turi 
oro agentų, kurie 

lietuvius.

rinkimais, — rašo H. Nagys
ir klausia: 

"Kodėl turėtų milionai

su peiliais, pamoka iš suo
mių, paskutiniai kariški ma
nevrai, Sovietijos pasiruoši-

žmonių priimti kelių ar ke- mas karui); 2) Nelaimė 
liolikos tūkstančių rėksnių ' (1941 m. birželio 22 diena

kariškiai ir komisarai); Ka
ro galas (į Vokietiją, kova 
dėl Berlyno, karas laimė
tas).

• •
savo
"Po-

kių imigrantų Britanija pri- britas savo baltojoje Britą-, netekti darbininkų. Vyriau- provokuotas karas, kad lie- ?U° ^7?° t Vl'kn
sileido nemaža, ir, deja, • ni joje. Jis nori, kad iš Švei-? sybė pati pasirūpino kovo tuviu tauta niekad nedova-'v1’,*. ’ ,*’elc.iant

..................... "ė"; pravesti isUtyma. pa-i nos už save.laisvės ^,£t^X££“8t,Pre'daugiausia kaip tik konser- carijos būtų išgyvendinta 
vatorių laikais. Darbiečiai į bent 300.000 svetimšalių, 
priėmė įstatymą, kuris ap- j kuriu ten yra arti miliono. 
varžė jų įvažiavimą. Bet Po- Kai Šveicarija teturi tik tru- 
wellis vistiek suranda argu- i puti daugiau kaip 6 mil. gy- 
mentų gąsdinti. Jeigu jis tik- ventoju. tai toksai svetim- 
rų argumentų neturi, tai i šalių skaičius, žinoma, yra 
naudoja netikras, iš piršto į didelis. Sakoma, kad tokio 
išlaužtus ar pakištus jam ša- j svetimšalių procento neturi 
lininkų, kurie dar labiau už j joks kitas Europos kraštas, 
jį trokšta baltos Britanijos ir Powellio gąsdinamosios 
ir dėl to stengiasi padėti to- j kalbos, kad juodukai greit 
kią politiką peršančiam sa- j valdys Britaniją, palyginti, 
vo apaštalui. Kaitą net ke- i tėra fantazijos. Tačiau, jei- 
lių laikraščių bendradarbiai į ?u Šveicarija išvarytu sve- 
ryžosi patikrinti, kur gyve- timšalius, tai jos ūkis su-
na tie juodųjų skriaudžiami 
baltieji, apie kuriuos kalbė
jo Powellis. bet nesurado

smuktų iš karto (tas pats 
galioja ir Britanijai, kur au
tobusus vairuoja, žmones li-

gal kuri kasmet bus įleidžia- žimą. Jis buvo> sušaudytas 
ma ne daugiau kaip 40,000,1940. V. 22 d.“ 
svetimšaliu. Kadangi nema
ža tu svetimšalių atvažiuoja 
ne įsikurti, bet užsidirbti pi
nigu, o su pinigais jie grižu juk nemėgsta turėti sau at- 
namo. tai vyriausybė tikisi, skirą kambarį, 
per ketvertą metų pagal tą i Šveicarijoj demokratinė 
Įstatymą sumažinti jų skai-' santvarka leido Schwarzen- 
čiu bent 160,000. Deja, i bachui jau nemaža pasiekti. 
Schwarzenbachas ir schwar- j įstatymas leidžia skelbti re- 
zenbaehininkai nori. kad vi-; ferendumą — atsiklausti gy- 
suose kantonuose svetimša- ventojus, jei kuriuo nors ke
liu procentas sudarytu nejiamuoju klausimu surenka- 
daugiau'kaip 10 procentų vi-į ma bent 50,000 parašų.

rrrrr 1 ;rr,

Powellis kalba visada ne j goninėse gydo ir slaugo ir 
kaip koks nors demagogas' fabrikuose sunkiausius dar- 
— jo balsas niekada neiš- j bus atlieka daugiausia spal- 
duoda jokios isterijos. Jisį votieji).
kalba ramiu balsu, kaip Po karo Šveicarijos ūkis 
koks mokytojas, kuris sten- atkuto, bet tik svetimšalių 
giąsi vaikučius įtikinti, net darbininkų pastangomis, 
ir savo kūno judesiais toki Daugelyje įmonių yra tokių 
tėvišką mokytoja vaizduo- darbu, kuriu šveicaras neno-
damas. Tai jeigu jis yra de 
magosras, tai tokiu tėvišku 
įtikineiimu ir reiškiasi io de- 
mgRMnia. O gal jo laikyse
na išsiliko iš tu laiku, kai jis 
buvo universiteto dėstytojas, 
ktatfkinių kalbų specialis
tu?

Bet PowelMs ne vienas ir 
ui Britanijos sienų. Ana, 
Šveicarijos parlamento na
rys dr. James Schwarzenba-

ri dirbti. Dėl to imonėse dir
ba anie trečdalis svetimša
lių. Statybose ir drabužių 
pramonėje daugiau kaip pu
sė darbininkų yra svetimša
liai. Bent pusė jų dirba teks
tilėje, šiek tiek mažiau kaip

su gyventom. Išimti jie su
tinka daryti Ženevai, kur y- 
ra tarptautinių organizaci
jų centrai ir reikalingas vi
soks tarptautinis personalas. 
Ten galėtu būti iki 25 pro
centų svetimšalių.

Pagal juos, pastoviau įsi
kūrusių ar ilgesniam laikui 
atvažiavusiu svetimšaliu vie
ta galėtu užimti sezoniniai 
darbininkai, kurie būtų įsi
leidžiami ne ilgiau, kaip de- 
vvniems mėnesiams. Kad to
kie darbininkai nuolat nesi- 
maišvtu po kojų švariems ir 
patriarchališkiems šveica-

Schwarzenbacho vadovau
jamasis sąjūdis surinko net 
70,000 parašų. Dėl to pa
skelbtas referendumas. Jo 
rezultatai tokie: už 557,714, 
prieš 654.588. Vadinam, kol 
kas svetimšalių skaičius ne
mažinamas, bet balsavimas 
rodo. kad SdtoWfcenbachas 
tūri daug pasekėjų.

Nėra jokios hhfejon^i, kad 
Schwarzenbacho laimėjimas 
būtų iškėlęs nemaža naujų 
klausimų. Kur dirba daug 
svetimšalių, tai, juos pašali
nus, teks uždaiyti įmones, 
nukentės ir šveicarai darbi-

tų, o ne susilpnėtų.
"DabartinU Liatavo* oku

pantas siekia bet kuriuo bū
du panaikinti Vliką. Buvo 
pet atvykę iš okupuotos Lie
tuvos specialūs agentai, ku
rie atvirai pasakė: "Likvi
duokite Vliką, o su viso- 
mU kitomis organizacijomis 
.mes jau susitarsime“. Vlikas 
daugelyje kraštų žinomas. 
Kovojant dėl Lietuvos lais
vinimo, Vlikas ne tik turi iš
likti, bet ir jo organizacija 
ir jo veikla turi būti sustip
rinta.“

teli nešvankių žodžių krū
velę? Kad nėra plovę plau
ku ir keitę apatinių pusme
tį ar metus? Kad drįsta nusi
rengti ir vaikščioti nuogi?“- 

"Kai jie pradeda nuodyti 
mūsų vaikus, mes jiems turi
me tvirtai pasakyti savo 
nuomone ir, reikalui esant, 
išspiauti juos kaip votį iš sa
vo organizmo“, — rašo Hen
rikas Nagys.

"Pertekęs turtais ir pato
gumais šis žemynas sirgu
liuoja paskutinių Romos im
perijos dienų išsigimimu ir 
ligom. Apsimetėliai ir paal

Prof. Bialeris apie 
atrinktus raštus sako 
litinio pobūdžio permainos, 
kurių įvyko po Stalino mir
ties. jokiu būdu nesulankstė 
viešpataujančio nusistaty
mo, kad istorija turi būti po
litikos įrankis. Visi pasisa
kymai tad atrodo siekia įro
dyti viena, kad sovietinė 
santvarka geriausia ir stip
riausia ir kad Sorietija ne
nugalima, jei tik jos gyven
tojai jungiami vieningo so
vietinio nacionalizmo“.

Bet atrodo, kad gyveni
mas privertė diktatūros vir
šūnes (kariškiams ir švie
suomenei spaudžiant) rim

rams. jie turėtu būti laikomi ninkai. Bet švarios Šveicari- 
barakuose. Apie nuse rišu ios trokštantieįi šitdkių

pusė metalo pramonėje. Vi-'svetimšaliu ir iki šiol suda- klausimu nevirškina. Jiems

APSIMETĖLIAI IR 
PASIMETĖLIAI

Henrikas Nagys "Nepri
klausomoj Lietuvoj“ birže
lio 3 d. rašo apie JAV ir Ka
nados "popierinius revoliu
cionierius“, isteriškus anar
chistus. save reklamuojan
čius požemininkus ir mark
sistinio riaugo pirmeivius, 
kurie nuolat įžūliau ir gar
siau braunasi į š. Amerikos 
universitetus, apsimesdami 
kankiniais arba net žmoni 
jos saugotojais.

meteliai yra tu ligų pažy- čiau, be akinių, pažiūrėti į 
karo įvykius, kad iš klaidų 
būtų galima pasimokyti. Ka
riškių ir komisarų viršūnės 
suprato, 'kad praeitį reikia 
kruopščiau išnagrinėti, no
rint pasidaryti naujų ir svei
kų (diktatūros išsilaikymo 
naudai) gairių ateičiai. To
dėl ir leidžiama laisviau pa
sisakyti apie tai. kas iš tikrų
jų buvo.

miai“, bet H. Nagys mano, 
kad

"visos šitos popierinės re
voliucijos ir nedakepėlių 
tulžys susilauks to oaties li
kimo. kaip daugelis tokių 
orieš ir po mūsų — juos nu
plaus nuo žemės veido šva
ru® ir kantrus pavasario lie
tus“.

* * *
SPAUDI BEVARTANT

Diktatūra Maskvo je, atro
do, bent kiek atlvžusi. nes 
Stalino principą "Liaupsink 
mane užsimerkęs“ pakeitė 
bent šiokia tokia laisvė at
viriau pasisakyti apie Ant
rojo pasaulinio karo įvykius 
ir žmones. Per paskutinius 

Jie bando save vaizduoti. 15-ką metų tokiu būdu pasi-
siškai suprantama, kad di- ro italai, tai viską žinąs tė-’ pirmiausia rūpi savo krašto' vieninteliais pranašais arba; rodė apie pusantro šimto 
džiausius svetimšalių pro- vukas Schwarzenbachas ir, švarumas, kad nebūtų itališ- išganytojais, nors jų vienin- • knygų ir keli šimtai straipa- 
sentus laiko prtglaudusios barakų steigimą gražiai pa-' ko česnako kvapo. telis apsireiškimas tėra nuo- nių, kurie sudaro išimti dau
bos pramonės šakos, kuriose teisina tuo, kad italai, girdi, ’ S. Bakaragis ga, brutali neapykanta. Jų— giau kaip penkiuose tūkstan-

Lietuviams įdomu, kad 
šioje "naujoje“ istorinėje 
kryptyje vistiek uždrausta 
nušviesti Stalino - Hitlerio 
(arba Molotovo - Ribbentro- 
po) 1939 metų "nepuolimo“ 
sutartis, kuri antrąji pasau
linį karą padarė neišvengia
mą ir pasmaugė Lietuvos 
nepriklausomybę. Ypač už
drausta minėti rugpiūčio 23 
dienos slaptasis prierašas, 
pagal kurį Stalinas ir Hitle-

Nukelta į 3 pusi.
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90 MEKAS NMOUA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas ZAS OOONOB

Visiems neįtiksi
Lietuviška patarlė tą skel-; mą savo* nuožiūra. Kaip tik 

bia nuo senų senovės. Neį- šitokius sovietų siekimus 
tinka visiems ir Balfas, nors stengėsi įvykdyti 1944-45

I KAS GIRDĖTI NEV YORKE

Paminėjo 1941 m. baisiąsias 

dienas

W0MBSTER, MASS.

mokyklos mokinių metraš
tis. Jame daug nuotraukų iŠ 
mokyklos gyvenimo ir bene 
šimtas mokinių trumpų raši
nėlių ir įvairių iliustracijų. 
Tikt ai gražus ir simpatingas 
ir šis Vyturėlis.

Priešaky buvęs darbo sekretorius Shuitzas, paskirtas 
naujos įstaigos, kuri seks vykdomosios valdžios lėšų nau
dojimą, viršininku. Jo kairėje naujas darbo sekretorius 
James Hodsonas, užpakaly buvęs biudžeto biuro viršinin
kas Robertas May o, dabar prezidento patarėjas, ir deši
nėje Caupnras WeibergerLs, paskirtas Shultzo pavaduo-

Birželio 14 d. buvusioje 
pasaulinės parodos aikštėje 
prie lietuvių kryžiaus buvo 
paminėta pirmojo didžiojo

metais Amerikos lietuviai 
komunistai. Šie ištikimi so
vietų tarnai skundais prieš

fas nejtinka sovietiškiems Balfo organizatorius ir ki- T. lietuves valdytojams; jie? tokiais kontaktais paveikė Lietuvos žmonių, mvezimo
stačiai negali pakęsti, kad j| sovietams palankius asmenis ^™ėie^ liūdna sukakti 
dar Amerikos žemė nešioja, tuometiniame Amerikos Ka-ttevyneje lludna sukaktls- 
Todėl jie komunistiškos: ro Šalpos Kontrolės Komi-; Minėjimą suruošė Lietu-

jis tesirūpina vargstančių ir 
nelaimės ištiktų mūsų tau
tiečių šalpa. Labiausiai Bal-

"Tiesos“ puslapiuose pernai 
ir šįmet ilgais straipsniais 
stengėsi diskredituoti Balfą 
ir jo vadovus, įbauginti Lie
tuvos žmones, kad jie ne tik 
neprašytų, bet stačiai at
stumtų Balfo pašalpą.

Tačiau sovietų kaltinimai 
Balfui ne naujiena. Kaip 
1945 metais jie buvo Balfą 
apšaukę nacių ir fašistų a- 
gentu, taip dabar jį vadina 
Amerikos žvalgybos įran
kiu, taip jie nekęs Balfo vi
sados. Nekentė ir nekęs to
dėl, kad Balfas šelpia vargs
tančius lietuvius, nukentėju-

tete, o dar labiau Rusų šal- vos kryžiaus komitetas, L. 
pos Fonde, ir tie verste ver- Bendruomenė kartu su lat- 
tė Balfą jūngtis su Amerikos vių ir estų bendruomenių at- 
komunistų sudarytu Lietuvai stovais. Talkininkavo ir Da

riaus-Girėno postas su estų 
ir latvių karo veteranais.

Operetės moterų choras 
sugiedojo JAV ir visų trijų 
Pabaltijo valstybių himnus.

Minėjimui vadovavo Lie-

Šelpti Komitetu. Sovietai no
rėjo, kad ir pats Balfas ir A- 
merikos patriotų lietuvių pi
nigai pakliūtų į jų bučių.
Kas domisi, gali daug dau
giau apie tai pasiskaityti bu
vusio Balfo pirmininko J. B.
Končiaus įdomioje knygoje:' tuvių kryžiaus komiteto pir 
"Atsiminimai iš Balfo veik- mininkas Peter Wytenus. ■ 
los“. (Ji gaunama ir Kelei- Kristina ir Sandra Miklai- 
vio administracijoje už $3. tės, veiklaus visuomeninin- 
Kel. red.). į ko k. Miklo dukros, padėjo

Balfas tada sovietų pink- vainikų nuo bolševikų žuvu-
sius nuo sovietų,’ šelpia juos '«">?sėkmingai atsispyrė. Jis' 8iems pagerbti.

I ir dabar nežiuręs, kad so-: _ .... , . .
vietų tarnams Lietuvoje įtik- * .Į mineJin}ą buvo kviesta 
tų, bet ir toliau su pasišven- eile senatorių, miesto
tintu rūpinsis pagelbėti ,r ?Hb-Rock.efe'le"į 
vargstantiems lietuviams !s « n‘ekas neatvyko, tik gu- 

bernatonus ir dalis senato-

vedamas vien gryno 
niškumo. Gi žmoniškumas ir 
užuojauta sovietams visai 
svetimas dalykas. Jei jie šel
pia, tai tik ištikimus komu
nistus, ir
mo. o kad tie varytų revoliu
cinį darbą.

Sovietai propagandą prieš 
Balfą atnaujino kaip tik Bal
fo 25 metų sukaktuvėms. Jie 
atsimena, kad jiems nepasi
sekė prieš dvidešimt penke
rius metus besikuriantį Bal
fą sunaikinti, kad tada Bal
fas suteikė milžinišką pagal
bą dešimtims tūkstančių lie
tuvių, pabėgusių nuo sovie

ne dėl žmonišku- “ek Lietuvoje, tiek visuose 
kituose kraštuose.

j.b.

MIRĖ NADO RASTENIO 
SESUO IR BROLIO 

DUKRA LIETUVOJE

rių atsiuntė telegramas, o ki
ti visai neatsiliepė.

Turiningą žodį tarė Lietu
vos generalinis konsulas A. 
Simutis, dar kalbėjo latvių 
ir estų atstovai. Gražiai pa- 

! tarnavo lietuvių, latvių ir es- 
i tų skautai.

Didžiausiai biznis

Į gražų Maironio parką 
prie Worcesterio, Mass., Mr- { 
želio 7 d. suvažiavo rytinio 
Atlanto pakraščio ramovė- 
nai su savo šeimomis ir sve-! 
čiais. Dalyvavo Hartfordo, į 
W aterburio, W orceatevio- j 
Bostono skyrių nariai ir Bos
tono Vanagaičio kuopos šau
liai.

Tradicinį Joninių suvažia
vimą šiais metais organiza
vo Bostono Ramovės, sky
rius. Bendruose pietuose da
lyvavo 104 svečiai. Suvažia
vimą atidarė Bostono skyr. 
pirm. B. Bajerčius. bendrai 
visus pasveikindamas. Pro
gramą vedė J. Vizbaras. Pie
tų metu kalbėjo Waterburio 
skyr. pirm. Ant. Balsys,
Hartfordo skyr. pirm. Pet
ras Simanauskas, bostoniš- Tai narkotikų biznis. Į- 
kis Br. Utenis ir Maironio staigos, kurios su narkotikų 
parko valdybos pirm. K. A-' pardavinėjimu kovoja, sa- 
domavičius ‘ko, k®d vien New Yorke yra

Buvo paminėti siaubi ngi "c "“aau. ‘‘"Pi“.000 "ar- 
birželio mėnesio išvežimaiLietuvos gyventojų j Sibiru ^“X kad £ £io 
įvykdyti okupantųrusų prieš tj 4 .„^arta „e 
trisdešimt metų. ir Lietuvos ?"?
nepriklausomybės praradi-,

^udo^ru^iį V^jOje paS kurj
„iAc-L/rmi. tada svaras ar daugiau nar- 
okupavus Laetuvą Tylos mi- kntiku baudžiamas iki 2S mite ir susikaupimu buvo “
pagerbti žuvę Sibire išvež- f®"?1’."“?
tieii ir krite kovose dėl Lie- buvo konfiskuota 311 svarų 
tieji ir kntę Kovose dėl Lie- narkotikų suįmta 22.428 tuo
tuvos laisves. , • . J’ .o,,-- i . bizniu besivercią asmenys,

Sukakčiai pritaikytą pro- nors narkotikais nusi-
gramų atliko Bostono Dra- nuodijo- visa tei nieko

ŽURNALISTŲ S-GOS 

PREMIJOS

ĮVAIRENYBES

Yra baltų varnų, baltų 
žvirblių, net baltų vilkų, bet 

1 ypatinga retenybė yra baltas 
krokodilas. Toks yra Stutt- 
garto (Vokietijoje) zoologi
jos sode.

i„

♦ ♦ 9

Švedijoje neseniai buvo 
nepaprastos vestuvės: penki 
broliai tą pačią dieną vedė 
penkias seseris.

9 9 •

Vokietijoje Sonnenbergo 
žaislų muziejuje yra auksi
nė lėlė, vienintelė tokia pa
saulyje. Kilimo ji iš senovės 
Egipto, ir jai jau daugiau 
kaip 4,000 metų amžiaus. 
Tame muziejuje yra apie 
700.000 įvairių laikotarpių 
žaislų iš viso pasaulio.

Lietuvių žurnalistų sąjun
gos centro valdyba buvo pa
skelbusi konkursą dviem sū-! Londone buvo surengtos 
kiam sugalvoti: vieną lie-* gedulingos pamaldos pįrma- 
čiantį išeivijos spaudos ko-' J8* automobilio aukai. Tai 
vą dėl Lietuvos laisvės, ant-, uvo moteris, kurią 1896 m. 
rą — dėl lietuvybės išlaiky-j pervažiavo automobilis, rie-

a a e

Vasario 19 d. Pabiržėje Diena buvo graži, bet mi- 
roirė Veronika Rastenytė- nejtmo dalyvių susinnko ne- 
Kindurienė, apie 75 m. am- “au&-
žiaus, išsirgus apie penke-' Buvusios pasaulinės pa- q aamhimn alctoriiM Fe- ----- T*

tų grėsmės, jie mato, kad to Irius metus. Palaidota Link- Uksas Kontautas. paskaUy- ^teuiVjuk kaiE

damas ištrauką iš narkotiku prekiautojai, kad
Pietario rastų ir padeklfl- jp ne aukštos "markės*,

paties Balfo pašaipi dabar menų kapinėse. Paliko liū- aikštė visokioms pramogoms 
vis dažniau pasiekia skurs- dinčius dukrą Eleonorą, sū- lr gražiai užlaikoma. Cia 
tančius žmoneą jų valdomo- nūs Edmundą ir Bronių su nuolat būna jvamų parengi- 
je Lietuvoje. Sovietų valdi- šeimomis Lietuvoje ir brolį mų, pradedant sporto rung- 
nirikai Lietuvoje turbūt ne- Nadą Rastenį Amerikoje. tynėmis ir baigiant geguzi- 
sipriešintų Balfo šalpai, jei' Gegužės 4 d. mirė Genė n®mis-
Balfas siuntinius siųstų per Rastenytė - Jakūbėnienė, N. 
tokį, pavyzdžiui, Kultūrinių Rastenio brolio Viktoro (mi- 
Ryšiu su Užsienio Lietuviais rūsio 1959 m.) dukra. Palai-
Komitetą ir tam komitetui dota Ignalinos kapinėse. Pa- v . ...
pavestų siuntinių paskirsty- liko liūdinčius vyrą Kazį ir bažnyčioje. Tuo pasirūpino 

dukrą Renę. Velionė buvo j Jos klebonas prel. J. Balku- 
apie 50 metų amžiaus. Prieš nas-
mirtį porą metų sirguliavo, j 

Gili užuojauta adv. Nadui Į .
Rasteniui ir kitiem giminėm, i {vaino* žinios

e a •
Birželio 12 d. Sibiran iš

vežimų sukaktis paminėta ir 
Maspetho lietuvių parapijos

muodamas Bernardo Braz- per dieną uždirba iki $1.000.
dzioiuo eilėraštį As kalti- jjet žemesnių klasių moki-
nu<< _ . ..j niai per dieną pelno iki $60,

Suvažiavime buvo priim-i taigi daug daugiau, negu jų
ta rezoliucija, kurioje svei-(tėvai, 
kinamas JAV prezidentas ( Neseniai New York Times 
Nixonas ir viceprezidentas rašė. kad vienas fabrikan-M * • •• _ • . ’

mo. Buvo skirtos dvi premi
jos po $40. Konkursas buvo 
pratęstas iki 1970 m. balan
džio 1 d., ir premijos padi
dintos iki $50.

Viso labo 32 asmenys at
siuntė 142 šūkius. Jų atsiun
tė net iš Europos, Pietų A- 
merikos ir Australijos.

Premijuoti: Klevo Lapo 
(A. Pauliaus iš Hamiltono, 
Ont.) atsiųstas šūkis: "Per 
spaudą į Lietuves laisvą, o 
laisvėje tikroji spauda“ ir 
Viktoro Degimo (Igno Smi- 
eelskio iš Vokietijos) šūkis: 
"Ir vienas lietuvis yra Lie

dėjęs 6 kilometrų greičiu per 
valandą.

tuva*

Spaudą bevartant

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

riš pasidalino Rytų Europą. 
Apie tą įvykį sovietiniai ra
šytojai verčiami meluoti.

Pavyzdžiui, aukštas So
vietijos lėktuvų pramonės 
komisaras Jakovlevas kny
goje Ciel Žizni (Gyvenimo 
tikslas), kuri palyginti nese
niai Maskvoje pasirodė 
(1966 m.), visos nepuolimo 
sutarties pasirašymą nuke
lia ne tikrovėn prieš Lenki
jos puolimą ir pasidalinimą, 
bet po to. Jakovlevas pasa
koja: "Netrukus po Lenki
jos žlugimo Ribbentropas 
atskrido Maskvon su pa
siūlymu pasirašyti nepuoli
mo sutartį“.

Arba Jakovlevas iš tiesų 
nežino, kaip tie dalykai isto
rijoje susiklostė, arba taip 
rašo partijos cenzūros vei
kiamas. TOaleris čia sako:

"Nei vienas apie 'karą ra
šiusiu (net iš profesionalų 
istoriku) neiškelia slaptojo 
rugpiūčio 23 d. prierašo bu
vimo prie 1939 m. nepuoli
mo sutarties“.

OPERA DAVĖ $1,225 
NUOSTOLIO

Chicagos Lietuvių Operos 
valdybos paskelbta apyskai
ta rodo, kad, statant "Liki
mo galios“ operą už bilietus 
gauta $28,179.00, aukų — 
$8,568 iš kitų šaltinių — 
$2.665, iš viso pajamų buvo 
$39,430. Išlaidų — $40,655 
(orkestrui — $6,802, meno 
vadovams — $6,175, solis
tams — $5,300, salės nuo
mai — $4,370 ir kt). Tuo 
būdu nuostolio yra $1,225.

MILIONIERIAI
Paskutiniais daviniais, A- 

merikoje yra 835 asmenys, 
kurie "uždirba“ per metus 
po 1 milioną dolerių. 153 y- 
ra "verti“ po 100 milionų, o 
66 net po 150 milionų dole
rių.

Iš lietuvių milionierių kol

S. Agnew ir jiems primena
ma tragiška Lietuvos okupa 
cijos sukaktis.

tas metė savo fabriką ir pra
dėjo pardavinėti heroiną. 
Ir ką manote? Jis per du

Po iškilmingos dalies Bos- metus susikrovė 1 mil. 300
tono šaulių Vanagaičio kuo
pos pirm. inž. J. Stašaitis

| Dariaus-Girėno komitetas* vaįovavo jo paties paruoštai 
I nutarė ir šiemet liepor 18 dr PY*161’ Įraukdamas
paminėti mūsų drąsiųjų la^ V1®us ,^allJ?otl. gražiausias
kūnų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno tragiškos mir
ties sukaktį. Minėjimui va
dovauti kviečiamas dailinin
kas Juodis, buvęs Lietuvos 
lakūnas.

« • •
Birželio 7 d. Lietuvių Dar

bininkų dr-jos susirinkime 
buvo paminėta Jono Buivy
do 2 metų mirties sukaktis. 
Apie velionio veiklą siuvėjų 
unijoje kalbėjo ilgametis 
tos unijos veikėjas Zavads
kis.

Velionis J. Buivydas bu
vo veiklus ir Lietuvių Dar
bininkų dr-joje. Jis ilgokai 
buvo Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų S-gos centro 
sekretorius, nemažai rašė 
Keleivy, Naujojoj Gadynėj 
ir kitoje spaudoje.

• •
Velionio J. Buivydo žmo

na po didelės eismo nelai
kąs žinome tik Barborą Ro-Į mės sveiksta, iš ligoninės 
ckefellerienę ir įžymųjį lie-’ jau išėjo, bet jai dar busrei- 
tuvybės rėmėją Joną Kruko- kalinga antra operacija. Ji
nj. gyvena Floridoje.

mūsų liaudies dainų sutarti
nes. Po to iki vėlyvo vakaro 
vyko šokiai, grojant links
majai Worcesterio skautų 
Markevičiaus kapelai.

Į tradicine Joninių iškylą 
buvo atsilankę nemaža bos- 
toniškių: Lapšiai, Matjoškos 
ir kt. Buvo svečių ir iš New 
Yorko ir daug aplinkinių ko
lonijų jaunimo.

Aplamai, ramovėnų-šau- 
lių suvažiavime buvo pakili 
nuotaika.

j. v.sa

ESCONDIDO, CAL

Mirė A. Periraė

Birželio 6 d. mirė Kelei
vio skaitvtoja Aleksandra 
Pocienė, 76 m. amž., iš Lie
tuvos atvykusi 1968 metais 
Birželio 11 d. ji palaidota 
Greenwood Mamertai Park 
kapinėse San Diego.

Jos šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.

tūkstančių dol. ir išėjo į 
"pensiją“.

Kaikurie aukšti policijos 
pareigūnai sako, kad kova 
bu narkotiku pardavinėtojai* 
vra be prasmės. Jie mano, 
kad tos kovos vaisiai bus to
kie pat, kain ir kovos su al
koholizmu. Kol bus narko
tiku reikalaujančiu, bus ir 
in parūpinto jų. Ju dalis pa
klius. o kiti sugebės išvengti 
nolieijos ranku, juo lahiau, 
kad ir policijoje vra pakan
kamai imančiu kyšius.

Žinovai sako, kad narko
tiku biznis yra vadovauja
mas is vieno centro, galbūt, 
net kokio vieno "generolo- 
krimijialisto“. Yra balsų, 
kad narkotikai esą ir komu
nistinės Kinijos "slaptasis“ 
ginklas, kuriuo siekiama pa
laužti Vakaru demokratinės 
visuomenės sveikata ir mo
ralė. Ypač kad daumima 
narkotiku čia atplaukia iš 
Aziins,Vairiausiais keliais ir 
pavidalais.

RACINF.. WIS.

JAV LB RINKIMŲ 
DUOMENYS

Praeitame numery pa
skelbėme JAV Liet. Bend
ruomenės Tarybos 4 apygar
dų duomenis. O štai kas iš
rinkti didžiausioj Chicagos 
apygardoj, kur balsavo 3234 
asmenys: dr. P. Kisielius, 
stud. R. Sakadolskis, teis. J. 
Jasaitis, dr. A. Razma. stud. 
E. Bradūnaitė, stud. V. Rui- 
bvtė, dr. K. Bobelis, inž. V. 
Kamantas, adv. P. Žumba- 
kis. irž. B. Nainys, mok. M. 
Rudienė, sociolog. V. Klei
za, kun. J. Borevičius, stud. 
J. Jasaitytė ir rašyt. A. Kai
rys.

Pietryčių apygardoj iš
rinkti inž. V. Volertas. inž. 
J. Ardys ir teis. dr. J. Stik
liorius.

Vakarų apyg. duomenų 
dar nežinome. Ji rinko 2 at
stovus.

Birželio 5 d. mirė sena 
Keleivio skaitytoja ir bend 
radarbė M. Peik.

Poezijos taigos
TĖVIŠKĖLĘ AS REGIU, 

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

ka, Gražina Tulauskaitė, 
127 psl.. kaina $2.00.

AUKSINIAI RAGELIAI, 
lyrika, Pranas Naujokaitis, 
64 psl., kaina $2.00.
EJI£RAŠCIŲ RINKINYS,

Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina ;$2«50.

ŠERKŠNO SIDABRAS,. #
Vaitkus, 86 psL, ESįiaa
$1.50.

METŲ VINGIAI, Alf. T> 
molis, 176 psl. kaina $$.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo- 
nas Mekas, 32 psL lui
na $1.00.

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

SIELOS BALSAI, J. Smate- 
torius, 221 psl. kaina 76 e.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAI. Julijos Švabaitės si> 
lėraščių rinkinys. 96 paL 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOJ 
Kazio Bradūno eiiėrašėtų 
premijuotas rinkinys, 94 
psl., kaina $2.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės silėrašOMi, 
premijuota knyga, 90 p$L, 
Kaina $2.00.
\UKOS TAURĖ, 2asto 

Santvara 6-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, Ma
žiai įrišta, kaina.,. $240.

PLAUK, MANO LAIVEU, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 .psl., kaiaa.... J&00
DAINŲ SŪKURY 39 po

puliarios ir šokių dainos,

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Išdžiūvusi lanka, Aloyzo 
Barono 17 novelių, 223 psl., 
išleido Lietuvių Knygos klu
bas (4545 W. 63rd St., Chi.
^ago, III. 60629), knygos 
kaina $4.50.

Vyturėlis, Marųuette Par
ko (Chicagoje) lituanistinės surinko 
mokyklos 1970 m. metraštis, nė, kišeninio formato, 123 
80 psl. Tai septintasis tos psl., kaina $1.00.

v i • •

f



talapla Ketvirtai Nr. 25, 1970 m. birželio 24

Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

' Patenkinti gastrolėmis 
Kuboje

Lietuvos filharmonijos; 
kamerinis orkestras, kuriam' 
vadovauja nusipelnęs artis
tas Saulius Sondeckis, tris 
savaites koncertavo Kuboje.! 
Čia jis suruošė 11 koncertų,' 
iš jų 6 sostinėje.

Tiesos korespondentui or-1 
kestro vadovas pareiškė,; 
kad koncertams buvo duo- j 
tos geriausios salės ir jos 
buvo pilnos pilnutėlės.

Kubiečiai pirmą kartą su-; 
sipažino su lietuvių muzika.; 
Iki šiol jie nežinojo net apie' 
Čiurlionį. Šis kamerinis or-*■ J
kestras jiems greta Vivaldi 
ar Mocarto ir kitų pagrojo 
Dvariono, Bražinsko, Žigai- 
čio ir kt. kūrinius.

Kubos klausytojas, pagal 
S. Sondeckį, esąs labai jaut
rus, įdomus. Tokios auditori
jos orkestras nebuvo sutikęs 
nei Vokietijoje, nei Čeko
slovakijoje, nei Lenkijoje, 
nei Kanadoje, nei Anglijo
je, nei Graikijoje, nei Suo
mijoje.

Kubos auditorija nepa
prastai jaučianti muziką, pa
gaunanti ritmą, ir tai esą 
matrti iš veidų, iš judesių. 
Jei patinka, tai šito negali 
nuslėpti, jei nepatinka — 
taip pat. Jokios diplomati
jos, labai nuoširdi, klausan
ti auditorija, sako orkestro 
vadovas.

Dideli įspūdi kubiečiams 
padarę, kai vieno koncerto 
metu sugedo elektra, bet or
kestras Mocarto Divertis
mentą baigęs groti tamsoje. 
Publika plojusi, kol šviesa 
vėl užsidegė.

i
Lietuvoje 3 mil. gyventojų

Vilniaus spauda (Tiesa, 
birželio 4) paskelbė 1970 m. 
sausio mėn. Sovietų S-gos ir 
okup. Lietuvos gyventojų su
rašymo kaikurius duomenis.

Tais duomenimis, okup. 
Lietuvos gyventojų skaičius 
1970 m. sausio 15 d. buvo 
3,129,000. 1959 m. surašy
mo duomenimis, tada gyven
tojų buvo 2,711,000. Per 11 
metų gyventojų skaičius Lie
tuvoje padidėjo 418,000 ar
ba 15' >. Pagrindinę gyven
tojų prieauglio dali —367, 
000 žmonių arba 88'/ — su 
daro natūralus prieauglis, 
beveik pusę Lietuvos gyven
tojų dabar sudaro žmonės.
gimę po 1940 metų.

Miestų gyventojų skai
čius per 11 metų padidėjo 
50' '<, tuo tarpu "kaimo gy
ventojų“ (kolchozų) suma
žėjo 108,000.

Gyventojų skaičius dides- 
niuos miestuose, pagal šiuos 
nepilnus duomenis, siekia: 
Vilniuje — 371.700 (1959 
m. buvo 236.100), Kaune — 
306.200 (1959 m. —218,
900). Klaipėdoje — 139,900 
(1959 m. — 89,900), Šiau
liuose — 92,800 (1959 m — 
59,000), Panevėžy — 73,500 
(1959 m. — 41.100),

Labiausia išaugę gyvento
jų skaičiaus atžvilgiu mies
tai, šalia minėtų, yra Jona
va (288'i padidėjimas, pa
lyginus su 1959 m.), Alytus 
(227'<). Druskininkai (193 
57), Naujoji Akmenė (189 
%) ir kt.

Pažadėta paskelbti smul
kius duomenis apie gyvento
jų paskirstymą pagal lytį. 
amžių, tautybę ir kt.

E)L_ i. • - ■ '

Kamerinis orkestras 

j Jugoslaviją

Lietuvos filharmonijos 
kamerinis orkestras šią va
sarą siunčiamas atstovauti 
Sovietų Sąjungai į tarptau
tinį kamerinės muzikos fes
tivali Dubrovnikuose, Jugo
slavijoje.

Dr. A. Avižienio paskaita 

Vilniaus universitete

Dr. A. Avižienis. Kalifor
nijos u-to profesorius, š. m. 
birželio 1 d. skaitė paskaitą 
Vilniaus universitete. "Tie
sa“ (birž. 2) pažymėjo, kad 
paskaitos klausėsi matema
tikai. techninės kibernetikos 
specialistai ir studentai. A- 
vižienis iš Vilniaus išvyko į 
Londoną dalyvauti tarptau
tiniame kongrese, kuriame 
bus nagrinėjamos skaičiavi
mo technikos panaudojimo 
perspektyvos erdvės užka
riavime.

Lietuvaite Chilėje

Okup. Lietuvos meninin
kai siunčiami "kultūrinėms 
komandiruotėms“ į Pietų 
Amerikos kraštus. Birželio 
mėn. pradžioje į Chilę iš
siųsta baletmeisterė G. Sa
baliauskaitė. Jos pareiga, 
kaip pranešė Tiesa, sostinės 
teatre statyti rusų klasikinio 
baleto spektaklį, be to, teik
ti patarimų vietos choreo
grafams. Lietuvaitė Chilėje 
dirbs iki šių metų pabaigos.'

Mirė maisto pramonės 

ministras 1
Birželio 10 d. po sunkios 

ir ilgos ligos mirė komunis
tų partijos centro komiteto 
naiys, aukščiausio sovieto 
atstovas, maisto pramonės 
ministras, nusipelnęs inži
nierius Romualdas Jurevi
čius, gimęs 1929 m.

Naujas daktaras

Vilniaus Pedagoginio ins-i 
tituto matematinės analizės, 
katedros vedėjas Vaclovas. 
Bliznikas apgynė fizikos-; 
matematikos mokslų dakta
ro disertaciją.

GAGARINO MIRTIES 

PRIEŽASTIS

Kaip žinome, prieš kurį 
laiką žuvo išgarsėjęs sovietų 
kosmonautas Jurij Gagarin, 
pirmasis pakilęs į erdvę dar 
1961 m. balandžio 12 d. Jis 
žuvo sudužus jo paties vai
ruojamam lėktuvui.

Nors sovietų valdžia ir, ži
noma, spauda smulkesnių 
kosmonauto žuvimo aplin
kybių neskelbia, bet Vaka
rų korespondentai praneša 
savo laikraščiams, kad Ga- 
garinas buvęs smarkus gėri
kas net pagal įusų mastą. Jis 
buvęs gerokai įgėręs ir prieš 
tą lemtingą skridimą 1968 
m. kovo mėnesį, ir dėl to įvy
kusi lėktuvo nelaimė.

Sovietijoje esama apie 10 
miiionų alkoholikų, ir jie at
lieką daugiausia kriminali
niu nusikaltimu

Naujas kambodijos ambasadorius Sonnas Voeunsai, at
vykęs Įteikti savo paskyrimo raštų prez. Nixonui.

i Ten vyrai smarkesni
Iš Australijos mums tarp MIRĖ ST. GIRDVAINIS 

kita ko rašo:
Kiek turiu žinių, Ameri- Birželio 15 d. Romoje mi- 

kos lietuvius paskutiniuoju rė Lietuvos įgaliotas minist- 
metu kiek daugiau sujudino ras prie Švento Sosto Stasys 
dainininkų iš Lietuvos kon- Girdvainis.
vertai. Dėl jų kaikurie susi- Velionis gimęs 1890 m. 
pyko. net santykius nutrau- Skaudvilės valsčiuje, baigė 
kė.

Mu
kas kita kiek daugiau sujau- universitetuose. Po Pirmojo 
dino. Mes gyvename šiltes- pasaulinio karo grįžęs į Lie- 
name krašte, tai karščiau ir tuvą, mokytojavo Telšių 
atsiliepiame į tą ar kitą rei- gimnazijoje, 1919-1920 m.

1 Šiaulių gimnaziją, teisę stu- 
paskutiniuoju metu dijavo Petrapilio ir Maskvos

Morris Draper, JAV ambasados 
Jordane sekretorius, kurį buvo 
pagrobę partizanai, bet vėliau 
paleido.

BUS VEIKALAS APIE 

GENOCIDĄ LIETUVOJE

Vliko pavestas, Lietuvos 
Tyrimo institutas jau pasi
rašė sutartį su dviem auto
riais, kurie pradėjo ruošti 
studiją apie sovietinį ir naci
nį genocidą Lietuvoje. Kny
gą sudalys trys dalys: 1. So
vietinis genocidas 1940-41 
m., 2. Nacinis genocidas 
1941-44 m. ir 3. Sovietinis 
genocidas nuo 1944 m.

Jei kas turėtų konkrečios 
medžiagos, prašoma ją siųs
ti Lietuvos Tyrimo institu-; 
tui. Knygos išleidimą finan-i 
šuo ja Vyriausias Lietuvos! 
Išlaisvinimo Komitetas, ku-į 
ris tikisi piniginės paramos 
ir iš lietuvių visuomenės.

Knyga bus pradėta spaus
dinti anglų kalba 1971 m. į 
pabaigoje. Medžiagą ir au
kas prašome siųsti šiuo ad
resu : i

Lithuanian Research Ins
titute, 29 West 57th St., 9
FI., ew York, N.Y. 10019.' 

* * *
Tautos Fondo atstovybė' 

Vak. Vokietijoje atsiuntė, 
Vilkui Lietuvos laisvinimo 
reikalams 300 dol. surinktų 
aukų.

PIRMOJI AUKA
Ryšium su Vliko gauta ra

dijo valandėle Filipinuose, 
skirta Sibiro lietuviams, tai 
įvertindamas pirmasis atsi
liepė Draugo redaktorius 
kun. dr. J. Prunskis. J13 Vil
kui atsiuntė 10 dol. auką, 
drauge pasidžiaugdamas tuo 
svarbiu laimėjimu. Vlikas ir 
Tautos Fondas, dėkodamas 
kun. Pruskiui. tikisi, kad jo 
pavyzdžiu paseks ir kiti.

(E)

VARŽOSI DĖL AFRIKOS

Sovietų Sąjunga ir Rau
donoji Kinija iš peties var
žosi dėl Afrikos — jos abi 
nori kuo daugiau valstybių 
patraukti į savo pusę. Dėl 
priemonių visiškai nesivar
žoma. Sovietų agentai pro
vokuoja kiniečius, o šie ne
mažiau stengiasi atsilyginti. 
Kaikur kiniečiai net užpuo
la sovietinius diplomatus, 
juos apmuša ir išsiveža neži
nia kur. Tą patį daro ir 
Maskvos agentai. Saugiau 
jaučiasi Maskvos agentai a- 
rabų valstybėse, nes ten tu
ri artimų santykių su arabų 
slaptąja policija.

Kinijai pavyko daugiau
sia įtakos laimėti Tanzani
joj, kur net 200.000 kiniečių 
tiesia geležinkelį, kuris su
jungs Tanzaniją su Zambi
ja, labai turtinga variu ir ki
tais brangiais metalais.

Kova tarp Maskvos ir Pe
kino eina dėl arabų valsty
bių. Abiem ypač rūpi Egip
tas. Sovietų Sąjunga, norė
dama įsistiprinti Vidurže
mio jūroje, nepaliauja vi
saip remti Egipto diktato
riaus Nasserio. Jai įūpi vi
siškai įsigalėti Aleksandri
jos uoste. Kinija mėgina vi
saip pakišti koją. žodžiu, 
tarp Maskvos ir Pekingo ir 
Afrikoje eina smarkios 
rungtynės dėl pirmavimo.

kalą. Mes "pamokinančiais“, tarnavo Lietuvos kariuome- 
laiškais vienas kito neįtaigo-, nėję, vėliau perėjo į užsie- 
jame, mes reikalaujame, nių reikalų ministerijos tar- 
siunčiame ultimatumus. nybą ir jos įvairiose palei

stai Sydnejuj į A.L. Bend- gose išbuvo iki mirties. Nuo 
ruomenės valdybos posėdį 1939 m. jis ėjo įgalioto mi- 
gegužės 2 d. įsiveržė 5 asme-1 nistr0 Pareigas prie Šv. Sos- 
nys (V. Bernotas. J. Kapo- tė
čius, J. Kedys, P. Nagys ir į 
J. Veteikis) ir iteikė 95 as-, 
menų pasirašytą ultimatu-, REMIA TAUTOS FONDĄ 
mą atleisti iš pareigų Liet 
Bendruomenės leidžiamo sa- i Ypatingiem Lietuvos lais- 
vaitraščio Mūsų Pastogės re- rėmėjams. Tautos
daktorių V. Kazoką. Įsiver
žėlių vardu kalbėjęs J. Ke
dys pareiškė, kad tai turi bū
ti padalyta per 4 savaites. 
P. Nagys, kurio spaustuvėje 
Mūsų Pastogė spausdinama,

lengva pradėjo atgyti ir 
i antižydiškos nuotaikos, nors 
Į tų žydų ten palyginamai ne
daug teliko. Ir šiandien jau 
vėl įprastas reiškinys, kad 
žydų krautuvės ar jų vado
vaujamos įstaigos ištepamos 
hakenkroicais ar sienos ap
rašomos prieš žydus nu
kreiptais šūkiais. Prie to va
sario mėnesį Miunchene bu
vo sudeginta sena ir vertin
ga žydų sinagoga. Ir štai, 
dar neišaiškinus tikiu ano 
padegimo kaltininkų, prieš 
savaitę tame pačiame Miun
chene nežinomi piktadariai 
vėl smarkiai apnaikino žy
mią žydu sinagogą, ją ap
griaudami ir išniekindami 
žydų šventąsias Torah kny
gas ir kitokius apeigų da
lykus.

Žinoma, tokių žygdarbių 
pasitaiko ir čia, JAV-se, bet 
tai nesiejama su antisemi
tizmu, ir bandoma visa kal
tė suversti visokiems išdy- 
kusiems vaikėzams-vanda- 
lams. Gi tokiems ivvkiams
Vokietijoje tuoj teikiama 

Fondui aukojusiems nema-Jir politinės reikšmės, juose 
žiau kaip po25 dol,, jiems įžiūrimas nacionalsocialistų
pageidaujant, siuntinėjamas 
Eltos Informacijų biulete
nis.

Pastaruoju metu tam rei-
pareikalavo. kad, kol bus kalui aukojo: dr. Al. Narvi- 
naujas redaktorius, visus ^as, gyv. Northport, N.Y.,

100 dol., A. Valavičius, gyv. 
valdybos pirmininkas. Uiti- Chicagoje, 30 dol., M. Jan- 
matume išs kaičiuojami V. ; kevičiūtė, gyv. New Yorke, 
Kazoko "nusikaltimai“. Jų; 30 dol.; po 25 dol. aukų at- 
didžiausias tas, kad Mūsų! siuntė A. ir M. Deveniai. g. 
Pastogės kryptis esanti to- j Santa Monica, Cal.. S. Kont- 
kia, kad dėl jos "džiūgauja r’mas, ?>’v- Irvington. N.J., 
Lietuvos okupantas“. { ^r; J; J- Stukas, gyv. Moun- 

Džiaugiamės, kad krašto į tainside, N.J., S. Kežutis, 
valdyba nepabūgo tų "štur- gyv* Bulfalo, N.Y.

raštus turi patvirtinti LB

ŠVEICARIJOJE MIRĖ 

PROF. K. REGELIS

Eltai iš Šveicarijos pra-j 
nešta, kad š. m. gegužės 22 » 
d. Zueriche mirė Konstanti
nas Regelis, profesorius, au
galų sistematikas ir taiko
mosios botanikos specialis
tas. Jis buvo gimęs 1890 m. 
Petrapilyje. Nepr. Lietuvoje 
nuo 1922 m. ligi 1940 m ir 
vėliau 1943-44 m. buvo Lie
tuvos (vėliau Vytauto D.) 
universiteto profesorius ir 
nuo 1923 m. jo įkurto bota
nikos sodo vedėjas. 1940-43 
m. pasitraukęs iš Lietuvos, 
dirbo Šveicarijoje. 1944 m. 
antrą karta pasitraukęs, pra
džioje mokslo darbą dirbo 
Grąže, Austrijoje, vėliau 
Bagdade, Istambule. vėl 
Grąže, pastaruoju gi metu 
gyveno Šveicarijoje.

K. Regelis yra autorius 
daugelio studijų apie Lietu
vos augaliją bei parašęs eilę! 
mokslo darbu vokiečių kai-! 
ba. Nuo 1938 m. Lietuvai at-; 
stovavo tarptautiniuose bo
tanikų suvažiavimuose. Ve
lionis buvo daugelio mokslo 
draugijų pasauly narys.

' (E)

movikų“ ir jų ultimatumą 
griežtai atmetė. Kitaip ir ne
galėjo pasielgti savo parei
gas gerai žinanti krašto val
dyba. Juk ji redaktorių sam
do. ji ir atleidžia, jei randa 
reikalinga. Iki šiol red. V. 
Kazokas su jos nurodymias 
neprasižengė, todėl ji nega
li kreipti dėmesio į atskirų 
asmenų reikalavimą mesti 
redaktorių lauk.

Laikinai Mūsų Pastogė at
sidūrė sunkioj padėty. Val
dyba surado kitas priemones 
laikraščiui spausdinti, rūpi
nasi Įsigyti savo spaustuvę, 
bet tuo tarpu trūksta lėšų. 
Reikia tikėtis, kad visos 
kliūtys bus nugalėtos ir Mū
sų Pastogė galės reguliariai 
ir toliau savo skaitytojus 
lankyli.

Šturmoviku** elgesiu vra 
c" ’
Ii
atšaukia savo parašus, 
buvę suvedžioti.

Kad V. Kazokui kaltini
mai dėl vedamos linijos yra j 
be pagrindo, manau, neabe-, 
jojate ir jūs, nes Keleivis y-! 
’-a spausdinęs ištraukų iš V.!

(E)

"Mes nekovojame prieš 

atskirus žmones, bet mes 

naikiname visą buržuazinę 

klasę ••• Nereikia mums jokių į 

kaltinimui įrodymų, kad 

ginklu ar žodžiu priešinosi t

valdžiai, tik reikia paklaus

ti, kokiai klasei priklauso, 

kokia jo kilmė, išsilavini

mas, užsiėmimas, ir tik šie 

klausimai išsprendžia suim

tojo likimą.“

(Tokius žudikiškus žo-
didelis pasipiktinimas. Da- džius Leninas rašė Pravdo- 

ultimatumą pasirašiusių je 1918 m gruodžio 25 d.). ----- ---------neg

I’ z

atgimimas. Tuos reiškinius 
naudoja propagandai prieš 
V. Vokietiją ir sovietai, nors 
patys, kaip skelbia užsienio 
spauda, dabar žydus dar la
biau spaudžia.

Knygos
jaunimui

ŠAUNUS PENKETUKAS, 
premijuota, gražiai išleista 
apysaka, tinka mokykliniam 
jaunimui, parašė J. Švaistas, 
kaina 83.

BITĖS, parašė Liuda Ger- 
manienė. Daug gražių Z. 
Sodeikienės iliustracijų, kai
na S3.50.
NARDŽIO PULKAS, apsa-

kymėiiai, 
Vaivorytė, 
na 82.00.

paraše
•->< p. d.

KREGŽDUTĖ, I dalis 
dovėlis), parašė A.

Bale 
kai-

(va- 
Rin-

kūnas, 119 psl., kaina
$2.75.

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

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

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

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina.............83.00.

' BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 psl., kaina $3.60.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ......................... 81.80.

GINTARO TAKATS, J. Na 
ūnės eilėraščiai, daug ilius

tracijų, 64 psl.. kaina 81.80.

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

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

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le

dijus atkusti ir ’ įsidrąšinti; gendos, parašė Jonas Valai- 
neonaciams, Vokietijoje pa-‘ tis, kaina $2.25.

VOKIETIJOJE AUGA 

ANTISEMITIZMAS
Kazoko rašytų straipsnių ir,
jo ten reikštoms mintims ( Vokietija nacių laikais y- 
pritaręs. < ra buvusi bene pats pikčiau-

Tai matote, mes turime sias pasauly antisemitinis 
smarkesnių vyrų, bet ir jų kraštas, net tokio masto ir 
veiksmai žalingesni. Gerai žiaurumo žydų persekiojimo 
dar. kad jie gavo skaudų at-; ir naikinimo iki tol istorija 
kirti. Tas gal sulaikys juos j dar nežinojo. Pralaimėjus 

naciams karą, tas antisemi
tizmas ten. atrodo, dingo 
per vieną dieną. Apie žydus 
buvo tiesiog vengiama kal
bėti, tarsi būtų ėmus vokie
čius graužti sąžinė dėl pada
ryto nusikaltimo. Naujoji 
valdžia jiems stengėsi atly
ginti nuostolius, grąžinti su 
jais žmoniškus ryšius ir net 
užmegzti su Izraeliu diplo
matinius santykius.

Bet laikas, matyt, gydo 
įvykdytas! ne tik žaizdas, bet kartais

iuos nuo tolimesnio lietuvių 
bendruomenės kiršinimo.

Beje, tai nebuvo pirmas 
V. Kazokui mestas kaltini
mas. Dar kovo mėn. katali
kų leidžiamas ir kun. J. Va
sario redaguojamas laikraš
ti? Tėviškės Aidai išspausdi
no kun. Bučinsko, Kuncai- 
čio, Lukšytės ir Butkaus 
straipsnius, kuriuose V. Ka
zokas buvo smarkiai "kry
žiuojamas“. Taigi po "ap
šaudymo“ buvo
puolimas, kuris visiškai ne« 
pasisekė.

Rugiagėlė
neius. NSW\

atnaujina ir seną neapykan
tą. Po eilės metų tylos pra-
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M Al KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Lenino tragedija
Ražo ŽMOGUS

(Tęsinys)
tII

1923 m. sausio 4 d. Leninas prie to testamento pada- 
tįo prierašą, padiktuotą antrai sekretorei Lidijai Fotieje- 
vai. kuriame jau aiškiai įsako pašalinti Staliną iš genera
linio sekretoriaus pareigų.

Per savo šalininkus Leninas surenka medžiagos apie 
Štalino, Ordžonokidzės ir Dzeržinskio veiklą Gruzijoje, 
apkaltina juos grubiu valdžios perviršijimu ir ieško asme
nų, kurie pateiktų tuos kaltinimus sekančiam partijos su
važiavimui. Krupskaja kreipiasi į Kamenevą ir Trockį, 
iįet tie abu atsisako, nes žino, kad Lenino žodis neparem
tas durtuvais ir kad jis praktiškai jau neturi valdžios.

Tuomet Leninas griebiasi paskutinės priemonės. Jis 
padiktuoja savo žmonai laiškutį Stalinui, kuriame jis pa
reiškia, jog nutraukia su Stalinu betkokius ryšius. Krups
kaja tą laiškutį pasiunčia Stalinui. Tai buvo atviro karo 
paskelbimas, bet Leninas užmiršo, kad Stalinas jau spė
jo pakeisti GPU viršininkus sau ištikimais tarnais. Jeigu 
Leninas ir bandytų įsakyti likviduoti Staliną, tai iš jo tik 
pasijuoktų ir ko gero uždarytų jį į beprotnami. Kadangi 
Stalinas jau buvo išvogęs Lenino testamentą, taip pat ži-

Brig. gen. Marcelu Levingstonas, kuri kiti trys Argenti
nos generolai, neseniai pagrobę valdžią, paskyrė prezi. 
dentu. Jis yra buvęs karo atstovu Washingtone.

— Nu, tai tegul bus pa-; semitų rasei. Tai yra Nojaus
garbintas. Maiki! I sūnaus Šerno vaikai. Tai ra-

— Nu, tai kaip jautiesi, 1 sei priklauso ir krabai, ir fe-
tėve? nikai, ir kiti semitai. Gryna-

— Ogi taip, kaip šių metų kraujai semitai pasižymi 
oras. Maiki: čia šilta, čia tamsia oda, storomis lūpo- 
šalta. Ale ką čia apie tai mis, didelėmis nosimis ir pil-
kalbėti? Verčiau užbaikim 
istoriją apie žydų tautą. Jau 
tris kartus tu man šitą biznį 
ba jinai, ale man vistiek dar 
neaišku, iš kokio kelmo jų 
tauta išdygo. Kibą pradėk 
nuo Adomo ir Ievos, ar ką 
jau...

— Apie Adomą ir Ievą aš 
jau kalbėjau, tėve. Tokių 
žmonių niekad nebuvo. Tai 
yra tik Biblijos pasaka.

— Geras pasakas aš my
liu. Maiki.

— Bet pasakos nieko ne 
išaiškina, tėve. Pavyzdžiui, 
Biblija sako, kad Adomas 
gyveno 930 metų, o po jo 
mirties iki visuotinio tvano 
gyveno jo ainiai. Visi jie 
kalbėjo viena kalba, tačiau 
niekas nežino, kokia ta kal
ba buvo. Taip pat neaišku 
kokios jie buvo tautybės ir 
kokios rasės: baltaodžiai, 
geltonodžiai, negrai ar kito
kie

— Jie buvo, Maiki, kaip 
Adomas ir Ieva. Juk tas aiš
ku.

— Jeigu aišku, tai kok 
buvo Adomas su Ieva. ka?

— Ar Biblija nepasako?
— Taigi, kad nepasako. 

Apie įvairias tautybes ir jų 
kalbas ji pradeda kalbėti 
tik po visuotiniojo tvano, 
kada visa žmonija buvusi 
sunaikinta, išskyrus tik vie
ną Nojaus šeimą. Biblijoje 
Nojaus vardas rašomas No- 
ah.

— Nu, tai gal taip vadino
si jo tautybė, ką?

— Jeigu tai būtų jo tau
tybė, tai ir jo vaikai turėtų 
taip vadintis.

— O kaip jie vadinosi?
— Nojus, tėve, turėjo tre

jetą sūnų, kurie vadinosi Še
rnas. Chamas ir Jafetas. Ši-

padarė prieš jį sąmokslą ir 
pardavė jį egiptėnui į ver
giją. Bet jį nupirko geros 
širdies Egipto dvarininkas 
ir pastebėjo, kad Juozapas 
nepaprastai gabus ir teisin
gas jaunuolis, todėl davė 
įam ne tik visą dvarą tvar-

Taip ir atsitiko. Kiek vėliau 
ir karalius turėjo keistą sap
ną. Jis stovėjęs ant upės 
kranto. Iš vandens išėjusios 
septynios gražios riebios 

kvti. bet ir savo ramus pri-' karvės, ir malonu buvę žiū- 
žiūrėti. O Juozapas buvo rėti, kaip jos linksmai ganė- 
gražaus veido ir patrauklus
jaunas vyras, todėl jis krito

Ką tik gavome:
i Pruiminimų fragmentai,

! parašė Kazys Musteikis, 126 
i psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.15.

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

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

Numizmatika, parašė Jo- 
įas Karys, 340 psl. kaina — 
515.00.

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

Elegiški Stepono Kolupai- 
os niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kal
ia $1.00.

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

Rugsėjo šeštadienis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
psl., kaina $5.00.

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man-

bojo apie Lenino pasiruošimus jį apkaltinti ir nušalinti, 
ėai jis telefonu sultingiausiais rusiškais keiksmažodžiais 
su gruzinišku akcentu išplūdo Lenino žmoną, ši dvarinin
kė poniutė savo gyvenime nebuvo girdėjusi tokių žodžių, 
ir jai buvo atidengti nauji rusų kalbos žodynai ir liaudies 
kūrybos lobiai... Dabar buvo visai aišku: Stalinas turi pa
greitinti Lenino mirtį.

Greit po to, kaip rašo savo atsiminimuose Trockis, deikišf 273_pŠL kafna$5.00.
Be namų* premijuota a- 

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

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

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

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

Poilsis ant laiptų, Vytauto 
Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapių, kaina 
$4.00.

Leninas buvo palaidotas brangiame mauzoliejuje, i Diena 
kokius senovės vergai statydavo savo viešpačiams, o po- ?ar?no el^.1?c.1.al ™a“
nas dvarininkas paliko toliau viešpatauti virs baudz.au- Palubinskie<s iliustracijos, 

ninku kolchozimnkų ir vergų darbininkų. į pgj kaina $3 pp

Įdomu prisiminti, kad pirmoje ir antroje garbės sar-; Rimai ir Nerimai, Vaiž- 
gybos pamainoje buvo šie bolševikai prie Lenino lavono: ‘

1- ji pamaina: Zinovjevas, Stalinas, Kalininas, Ka- 
menevas.

2- ji pamaina: Bucharinas, Rykovas, Molotovas ir 
Tomskis.

Iš tų aštuonių senų bolševikų penki buvo vėliau likvi
duoti kaip “pasiutę šunys, kapitalistinių šalių šnipai, ken
kėjai“ ir t.t. Stalinas jiems pritaikė Lenino suredaguotą 
58 straipsnį ir nusiuntė juos pas jų draugą ir mokytoją 
Leniną... - » * , * '■

Vėliau buvo likviduotas ir Stalinas. Jis net buvo kurį 
laiką paguldytas greta Lenino, tarsi pasityčiojimui. Tai 
rodo, kad pačioje sovietų sistemoje, ypač jos viršūnėse, 
yra gilūs tos santvarkos mirties pradai.

Jeigu tikėti Karoliui Marksui, kad kapitalų koncet- 
acija turi privesti prie demokratinio socializmo, tai bol

ševizmo diktatūros žlugimas turėtų būti neišvengiamas, 
i okia kapitalų koncentracija valstybinio kapitalizmo for- 
noje yra nuolat didinama Sovietų Sąjungoje, kol apšvies- 
i darbininkai ir intelektualai nebenorės daugiau būti kur
dais ir nebyliais vergais, o pavergtos tautos norės išeiti 
š tautų kalėjimo...

Tokios vilties duoda įvairių rašytojų dažnesni pasi
sakymai ir kaikurių mokslininkų pareiškimai. Štai, vė- 
iausiai jauno sovietų rašytojo Andrėj Amalriko užsienin 
daptai išgabentos ir Amerikoje išspausdintos knygos ant- 
aštė: "Ar Sovietų Sąjunga išliks iki 1984 metų?“ Toje 

knygoje Amalrikas rašo: "Aš negaliu klausyti sovietų ra- 
iijo. Aš negaliu skaityti Pravdos. Tai šiurkštų, kvaila ir 
pilna melo.“ Taip, šventa teisybė, kurią sugeba pamaty
ti ir žmonės, užaugę anoj pusėj geležinės uždangos.

(Pabaiga)

jis jiems pasakė, ką tie sap
nai reiškia: vienas būsiąs 
paleistas, o antras pakartas. | Stalinas pasakė, kad Leninas prašė jį parūpinti jam nuo-

si pievoje. Bet išėjusios iš 
vanders ir kitokios septy 

i akį to dvarininko žmonai. į nios karvės — sunykusios, 
’abai išlepusiai rūmų poniai. j nuskurdusios, ir jos anas 
Vai r>nnn nohnvn narnip ii i STaŽiasiaS karves SUliiKai pono nebuvo namie, ji1 gražiąsias karves surijusios, 
mirktelėjo į Juozapą ir tarė: j Kas galėtų toki sapną išaiš- 
’Tšgerk su manimi...“ Bet'i kinti? Karalius pradėjo tei- 
šis nesusigundė. Jis žemai i rautis ir sužinojo, kad kalė

nomis akimis. Nuo čia. tėve, 
nuo visuotiniojo tvano, ir
piasideda zydų^istonja.^^^ nugilenkė ir pasakė: ”PoJ jime sėdi toks Juozapas, ku-

-Tai buvo labai, labai nia'
mano žiniai ir valiai viską, • nūs. Karalius liepe jį pa
kas šiuose rūmuose yra, iš- j šaukti. Išaiškink, ką reiškia 
kyras tik tave. Todėl nega- sapnuoti tokias kalves? Juo- 

’iu su tavim gerti, nes žinau, zapas išaiškino: septynios 
kad jis tam nepritartų ir la- Į riebios karvės reiškia, kad 
bai pyktų.“ i bus septyneri derlingi, sotūs

— Kažin. Maiki, ar tai' metai; o septynios liesos 
rali būt teisybė? I karvės reiškia, kad bus sep-

— Taip sako šventraštis, Hyneri bado metai. Todėl 
tėve. Juozapas atsisakė su Į per septynerius geraosius 
■avo ponia išgerti, kai pono1 metus reikia rinkti maistą ir 
nebuvo namie. ; krauti bado metams, kad

— Bet ponia juk galėjo kraštas išliktų gyvas.
:am liepti, ne kad loska... — Tai ką, gal Juozapą už 

— Matyt, ji norėjo prisi- tai paleido is lakupos? 
raukti jį geruoju, be prie-i —Dar daugiau, tėve. Ka- 
artos. Biblija sako, kad ji į ralius nusiėmė žiedą nuo sa- 

valbino jį kasdien. Pradėjo' vo piršto ir užmovė jį Juoza- 
ict prašyti, kad jis pamie-Spui. Paskui nusiėmė ploščių 
rotų su ja. Bet jis vis išsisu- ir apvilko Juozapą. Pagaliau 
minėjo. nusiėmė auksinę grandinę ii

— Vot. Maiki, aš norėčiau užkabino ją ant Juozape 
lūti jo vietoj. kratinės. Ir tarė jam: ”Nė-

— Sakoma, kad vieną ra išmintingesnio vyro už 
:ieną. kai jis atėjo į rūmus tave, todėl valdysi mano na

seniai. Žydai neturėjo dai
nei Trockio, nei Maižiaus.

— Ale Kristus jau turėjo 
būti. ar ne?

— Ne, tėve, tai buvo dar 
apie 2000 metu prieš Kristų. 
Apie Babilonijos miestą Ur 
tada gyveno išsibarstę No
jaus ainiai. Vienas iš jų bu
vo vadinamas Abromu (Ab- 
ram), o jo žmona vadinosi 
Sarai. Nors jie buvo tenai 
iau gerokai prasigyvenę, tu
pėjo daug gyvulių, ris dėlte 
iautėsi nelaimingi, kad ne 
turėjo vaikų, kuriems galėtu 
nalikti savo turtą. Bet vien? 
dieną atėjo pas Abromą patį 
Dievas ir liepė jam su žmo
na persikelti iš to krašto i 
Kanaano žemę. Tenai iš jc 
ainių iškilsianti didinga tau
ta.

— Argi buvo tokia žemė*
— Buvo. tėve. Vėliau j” 

buvo vadinama Palestina, c 
dabar žydai vadina Izraelie 
vardu. Ir Abromas tada per 
sikėlė i tą kraštą. Dievas pri 
žadėjo jam tenai duoti sū 
nų, tik liepė pakeisti save 
vardus: iš Abromo į Abra 
omą, o žmonos vardą Sa 
rai — į Sarą. Ir Dievo priža 
das išsipildė. Abraomas su
silaukė sūnaus, kuri pavadi
no Izaoku. Izaokas vedė gi
minaitę Rebeką, ir jiedu tu
rėjo dvejetą sūnų: Esają ii 
Jokūbą. Vėliau pastarasis 
buvo pramintas Izraeliunr 
ir vedė dvi giminaites: Ra
chelę ir Leją. Iš jų Jokūbas 
turėjo 12 sūnų. kurių viena? 
buvo pavadintas Juozapu. 
Šitą vardą tėvas Įsidėk gal
von gerai, nes Juozapo vaid- 

užima

dų. Tockis iš to padarė išvadą, kad Stalinas jau nusprendė 
Leniną pasiųsti pas "daugumą“, kaip Leninas mėgdavo 
pajuokti jo mirtin pasmerktus demokratus. Tuo metu Sta
linas buvo labai užimtas, be to, reikėjo diplomatiško pa
siruošimo.

Netikėtai Lenino mirtis buvo atitolinta beveik metus. 
JĮ išgelbėjo trečias smūgis, po kurio jis jau paliko nepavo
jingas, bejėgis, be kalbos, negalėjo rašyti, buvo tikras gy
vas lavonas. Betgi Stalinas buvo priverstas paskubinti Le
nino kelionę, kai Leninas visai nelauktai pradėjo rodyti 
žymų pagerėjimą. Leninas išgėrė seniai paruoštą nuodų 
taurę....

PO LAIDOTUVIŲ

ganto, 55 psl. kaina $2.00.
Tiesiant kelią Lietuvos 

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

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

Kultūrinės gairės pasako*
se, II knyga, parašė Vytau
tas Bagdanavicius, 357 psl., 
kaina $5.00. '

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

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio eTrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Po Dievo antspaudais,
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.

Šeštoji pradalgė, literatū
ros metraštis, rašo 17 auto
rių, 400 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.15. kietais $3.75

Smilgos, A. Giedriaus 15 
apsakymų. 204 psl., kaina 
minkštais viršeliais $2.50, 
kietais — $3.75.

Gatvės berniuko nuotykiai 
—R. Spalio apysaka jauni
mui ir senimui, II laida, 527 
psl.. kaina $4.

Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko P. šulo 
parengto leidinio "Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tęs* 
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

mus, ir visa tauta klausys 
tavųjų įsakymų ir patvarky
mų. Tu būsi vyriausias Egip 
to žemės valdvtojas. Aš esi 
Egipto faraonas, tačiau be 
tavo leidimo niekas nepa
kels Egipto žemėje rankos 
nei kojos!“ Ir liepė Juozapu 
vežioti karališkoj karietoj 
o minios lenkė prieš jį gal 
vas. tartum prieš Egipto die
vą. Negana to, paprasta: 
Juozapo vardas buvo pa
keistas į Safnatą Paneachą. 
ir jis buvo sutuoktas su mag
nato Potifaro dukterimi, su 
kuria apvažiavo visą Egipto 
karalystę. Valdyti Egiptą 
Juozapui sekėsi, nes septy- 
nei i metai buvo labai derlin
gi, ir jis pririnko duoninių 
grūdų kaip smėlio prie jūra. 
Prikrovė vežimus ir savo 
broliams, kurie buvo parda
vę jį Egipto vergijon.

— Čia graži istorija. Mai
ki. Gaila, kad pasibaigė.

u reikalais, ji sučiupo jį už 
kverno ir pradėjo tempti į 
avo miegamąjį: "Eik šen, 
įamiegosim!..“ Bet Juoza
ms ištrūko ir pabėgo, palik
imas savo ploščių jos ran
gose.

— O ką ji?
— Ji, suprantama, pasi

uto užgauta ir baisiai supy- 
o. Trenkė tą rūbą Į žemę ir 

^radėjo rėkti, kad žydas bu- 
o ją užpuolęs. Kai sugrįžo 

-yrąs. ji pradėjo meluoti ir 
am. Parodė jam ir Juozapo 
paliktą rūbą. Žiūrėk, sako, 
as žydas buvo mane užpuo- 

’ęs. bet kai pradėjau šauktis 
pagalbos, tai pabėgo.

— Oi, Maiki, dabar aš jau 
nenorėčiau būti Juozapo vie
toje.

— Bet jam išėjo neblogai, 
tėve. Iš pradžios tas egiptė- 
nas dvarininkas buvo labai 
užsirūstinęs ir liepė uždary
ti ji kalėjiman, kur sėdėjo 
karaliaus nusikaltėliai. Bet

tą aš jau pereitą kartą aiški- 
rau. Ir iš tų trijų brolių po! muo žydų istorijoj 
tvano kilo visa marga žmo-į svarbią vietą, 
ni ja: baltveidžiai, gelton-
veidžiai ir juodveidžiai. Vi
sai skirtingų rasių žemės gy
ventojai.

— O kaip su žydais? Kaip 
jie atsirado?

— Žydai, tėve, priklauso daugiau mylėjo, todėl jie navo kažką nepaprasto, ir, ir kitą savaitę Aš lauksiu

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

— Olrait, aš klausau.
— Susilaukęs 17 metų am

žiaus. Juozapas jau ganė 
galvijus su savo broliais. Bet
broliai jo nemėgdavo, kam' Juozapas mokėjo aiškinti 
tėvai ji, kaip jauniausiąjį, sapnus. Du kaliniai susap-1

Ką tik išleista knyga, kurią parašė St. Michelsonas. 
Joje kalbama apie tai, kas yra to juodojo pasaulio rasė. 
kada ir kokiu būdu ji buvo pavergta, kodėl ji ilgai tylėjo, 
kodėl sukilo ir t.t. Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rase

— Ne, tėve dar nepasibai- klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. .Jos
gė. I kaina tik $2.00

— Olrait. tai ateik čion

J
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MOTERĮ! SKYRIUS :į

Vyrai apie moterį
Ražo Z. GAURAS

(Tęsinys)

HENRIKAS RADAUSKAS

Visi kūrėjai yra apie moteli vienaip ar kitaip kalbė
ję. tad suprantama, kad negalėjo jos pamiršti ir vienas 
gabiausiųjų šių laikų lietuvių poetų Henrikas Ra
dauskas. Jis daug kur ją mini savo elegantiškuose ei
lėraščiuose, o viename jų štai kaip vaizduoja inteligentiš
ką ir romantine nuotaika persunktą vyriški, kuris vienišas 
vakare sėdi smuklėje ir. tos smuklės prozos paveiktas, ra
šo savo Įsivaizduotai merginai laišką, pavadintą —

Malda į blondinę:

Blondine, angele, palik rašteli mamai,
Kad grįši tik rytoj, ir pas mane ateik 
Į smuklę ūžiančią ir išrišimą dramai,
Ramiai šypsodama, vidunakti suteik.

Žiūrėki: vakaras nutildė šaltus vėjus,
Ir žvaigždės didelės Į tavo langines 
Kaip paukščiai beldžiasi, ir gelstančios alėjos 
Maldauja verkdamos pasigailėk manęs.

O tu i operą renkiesi tualetą, —
Sprogdina veidrodi banga skambių šilkų, —

Ir, galvą žydinčią pasukusi iš lėto.

Gėriesi liemeniu ir debesiu niauku.
!

Blondine kūdiki, numesk šilkinę suknią 
Ir žydinčiais plaukais, kaip angelas sapne,
Pro stogą nusileisk Į šitą liūdną smuklę 
Ir lempas užgesink, ir nuramink mane... į

I

Ir šitaip ir kitur H. Radausko nerūpestingos „nei tė
vų, nei motinų neklausančios merginos per naktį klauso 
lig aušros, kaip skamba mandolinos“, jos padvelkia le
piais kvepalais netgi kapinių šiene ir pavasario mėnesie
nos naktį negalėdamos užmigti, išklysta į mišką ir ten — 
„ligi šiol bijojusios, dabar bučiuoja su džiaugsmu“.

’Aš nušoviau Billi!“ prisipaži- 
; no Loui.se Thoresen. 33 m. amž. 
! (apačioje). Viršuje jos vyras 
; U illiam Thoresen, kurį ji nušo- 
! vė. Jis yra savo tėvo didelės 
' plieno l>endrovės Chicagoje pre
zidento 70 mil. dol. paveldėtojas.

Paul W. Lashley

KAD NESUGUNDYTŲ • 
KARALIAUS

Kai Saudi Arabijos Kara
lius sumanė atsilankyti Ma-

H«tui9s diena Hamburge i romanai
Hamburgo lietuviai jau 25-ri metai, kaip gerbia Lie-

Rtrutė Pūkelevičiūtė, — 
RuGSEJO ŠEŠTADIENIS,

laizijoj. tai šios vyriausybė tuvos motinas.* šiais metais gegužės 10 d. jie susirinko i premijuotas romanas, 237 
įspėjo laikraštinmkes neat- tQ1- nsl.. kaina $5.00.eiti j karaliaus pasitikim, i j
trumpomis suknelėmis, 
taip pat ir ilgomis, bet pa
siūtomis „su skylėmis“, ati- Kalbėtoju pakvietė Viktorą Stonkų, kuris labai gerai at- 
dengenčiomis kojas ar kitas HLo atskirus programos numerius. Kaip dalyvis, susida-
kūno dalis.

Šeimininkėms

ANTANAS GUSTAITIS įiiI
Daugumai išeivijos lietuvių gerai pažįstamas poetas 

humoristas-satyrikas Antanas Gustaitis savo 
kūryboje į moteris žvelgia tik jam būdingu neužgauliai 
pašaipiu žvilgsniu, joms rasdamas bene daugiausia mūsų j 
literatūroj nebuvusių vardų, apibūdinančių šį dievų žais
lą, duotą mūsų laimei ir pražūčiai. 1 okių pasisakvmų ran
dame jo rinkiniuose „Anapus teisybės“, ’Tr atskrido juo
das varnas“, o dar daugiau atskirai žurnaluose išspaus
dintuose eilėraščiuose. Kalbėdamas apie moterį, šis saty-' 
rikas tiesiai jai į akis sako:

Tu pantera kovoj ir pavojuos,
Kai nusavintą laimę gini.
Kaip gazelės įstangrintos kojos,
Kai nuo amžiaus pabėgt mėgini.

Tu lyg povė, garbėn pasikėlę.
Iš aukštybės į žvirblį žvelgi,
Lyg žuvėdra, kai skaudina gėlos,
Slenka ilgesio metai ilgi.

Juodą naktį aistros prisigėrus,
; Lyg pitonas ant kaklo raitais

Ir, pašventinta vandeniu Eros,
Rods balandė burkuoji rytais.

O už kailį ar pinigus grynus —
Tu Angoros katė vakare;
Ištekėjus — naminis žvėrynas 
Savo vyro turtingam dvare...

Keičiantis metų laikams, interesams ir amžiui, poeto 
akyse keičiasi ir moteris nuo „gvazdikėlio prie giedančios 
širdies“ ligi “prie lovos vaško žvakės gūdžią valandą? 
mirties“, bet jis nė vienos jų nepaniekina, nes moteris j 
Antanui Gustaičiui yra pilnutinio žmogaus viena sudeda- i 
mųjų dalių, kaip kairioji ranka prie dešiniosios. Savo ta- i 
riamam skirtingume jos visos yra ir lygios: j

St. Lonis, Mo.. restorano patar
nautojai Sharon Rodenhanser 
(apačioje) teismas priteisė $ 
21.000 iš Mansion House prezi
dento Paul Lashley (viršuje) 
dėl to. kad lashley, plekštelė
damas tai patarnautojai per už
pakali. Įlaužęs diską. Sprvndi- 
mu ahi šalys nepatenkintos ir 
apeliuoja į aukšt esnį teismą.

o šventę maždaug 60 žmonių, iš jų 20 pasiruošusių progra-J JurI** Gliaudą, LIEPS-
mai. Leonas Karkus ją paruošė ir jai vykusiai vadovavo. NOS ® APMAUDO ĄSO

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

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

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

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

Aloyzas Baronas, PAVA
KARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
'2.59, kietais $3.75.

Vincas Ramonas: MIG- 
OTAS RYTAS. 166nu«l.. 

Vaina $2.50. Gaunama Ke* 
’eivio administraciioie.

Jeronimas Ignatonis. LO
BIAI, 301 psl., kaina $3.00

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

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

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psl., kaina 
minKštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75, 

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
premijuotas ro-

riau nuomonę, kad daugelis lietuvių galėtų ir savo būre
liuose ja pasinaudoti, todėl bandau visą programos eigą 

I atpasakoti.
1

kukuliai J

Bulves išvirti, sugrūsti.! 
Vienai stiklinei bulvių ma
sės imti 3 šaukštus miltų, 1 ’ 
kiaušinį ir 1 šaukštelį svies
to. Viską getai išminkyti, 
daryti nedidelius kukulius, 
kuriuos apvelti krakmolu ir 
sudėti į verdantį pasūdytą 
vandenį. Kai pakils ir tru
putį pavirs, išimti kiaura- 
samčiu. |

Valgyti su lvdytu sviestu,1 
užbarsčius pyrago džiuvėsė
liais.

Leonas Narkus deklamuoja:

Motinų Motinai

Pavasario žalio takais vėl žengi,
Žiedais vainikuota, didinga, žavi.
Per žydinčias pievas, per kalnus, šilus 
Eini Tu, Motule, ir vėlek pas mus.

Kaip gera, Motule, mums šiais vakarais. 
Papuošti altorių žiedų pumpurais,
Kai žvakių sietyne smilkyluos kvapiuos 
Laimingas prieš Tave jaunystėj klaupiuos.

Kaip gera sutikti, priglausti Tave,
Su saule krūtinėj ir džiaugsmo srove, 
Su vyturio giesme, žydra žibute,
Tau žydinčia pievoj, širdy ir šlaite.

Keptas varškėtis

Pusė svaro varškės, 1 
šaukštas sviesto ar margari
no, 2 kiaušiniai, 2 šaukštai 
cukraus, 2 šaukštai pyrago 
džiūvėsių, 4 šaukštai pieno,
3 uncijos džiovintų slyvų be 
kauliukų, truputis razinų ir 
druskos.

Sviestą su cukrumi ir try
niais ištrinti iki purios ma-
ro’daut°ė4lte' ap>?nVarto gižiausią metų dieną - Motinos Dieną.

grietinėlę, susmulkintas sly- .................................. . . . v. , . _
vas. razinas ir išplaktus Gegužė pasipuošia įvairiaspalviais žiedais. Tuos gra-
kiaušinio baltymus.Pilti ma- žiausius žiedus aukojame tau, Mamyte. Nors ir gražiau-! ___ ____~
sę į sviestu išteptą ir pyrago sios ir skaniausiai kvepiančios gėlytės nuvysta, bet mūsų' manag> 234 psl.. kaina $2.50

1__ X_ a- -I_ _____ nnnmnTO Wnen dirvini________________ _ _ ••

Težydi tau gėlės ir žvaigždės dangaus.
Težydi pasaulis ir širdys žmogaus,
Tau saulė ir vėjas ir aušros rytų,
Garbinga Motule tautų.

Kalbėtojas: Mamyte, mes kreipiamės per tave į visus 
čia susirinkusius. Tu šiandien esi mūsų centras, mūsų 
žvilgsnis, mūsų akies obuolys. Su tavim kartu švenčiame

džiūvėsiais pabarstytą skar- žydinčios širdies gėlės niekuomet nenuvys. Mūsų žiedai- 
dą ir kepti 25-30 minučių vi- tai nevystanti tau skirta meilė, 
dutinio karštumo orkaitėje.
Valgyti karStą ar šaltą su Aurelija Lipiytė: 
iuogomis ar skystu spanguo- 

i lių kisieliumi. !
I

Albinai Baranauskas, 
(KARKLUPENUOSE, pre-• _ — A_ __ _ _ ____ a
1 mijuotas romanas. 224 psl., 
i kaina $2.50.

Kazys Almenas. UPE f 
RYTUS. UPE | ŠIAURĘ, 
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Ale Rūta. KELIAS |
I KAIRĘ, premijuotas romą- 
; nas iš JAV senosios kartos 
. lietuvių gyvenimo, 248 psl.,
1 kaina $3.00-

Vvtautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS, 
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl.. kai
na $2.50

Vytautas Volertas, UPE
ĮTEKA VINGIAIS, romanas

Bet mūsų meilė nėra tokia stipri kaip 332 pst, kaina $3.50.
Vacys Kavaliūnas. KAL*

NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 pst. kaina 
$2.50.

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

Juosas Arabkauskas, fl'l-
4AGO UGNIS, premijuotas
Omanas, 205 pust, kaina
3.60.

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

♦VIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
ost, kaina $4.60.

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

rašė Alė Rūta, 205 pst. kai
na kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Aloyzas baronas: VlENI- 
II MEDŽIAI, 117 pst kai
na $ 1,60.

Pranta Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA | 

(KALNUS, 609 pust, kaina 
$6.00.

Myliu aš zuikutį, myliu aš katytę, 
Bet visų labiausiai myliu aš mamytę.Citrina kosmetikoje

Nuplovus rankas, ypač va
kare, patepkite jas šiuo mi-; 
šiniu: viena dalis citrinos 
sulčių (gerai iškoštų), viena 
dalis glicerino, viena dalis ’ 
vandens ir viena dalis ode
kolono. Rankų oda bus 
minkšta ir švelni.

Darydamos šaltą plaukų 
sušukavimą, sudrėkinkite 
plaukus citrinos sultimis ar
ba citrinos ir alaus mišiniu 
(vienodomis dalimis).

Sumaišius rūgštų pieną su
I tavo. Mes. mažieji, dar to gerai nesuprantame. Bet ir be* 

naiKinti ant veido esančias j žodži jaučiame tavo artumą. O mes, didesnieji, dar dau 
Slanas ir p,gmentlnesį giau tavo meile gyvename. Mes prisimename ir kaip šiam

Jūsų nagai blizgės, jeigu . ,, , , , .
vo mums skirtus rūpesčius. Mums dar ausyse skamba tavo 
lopšinė, kurią tu mus supdama dainavai.

Ji mane šukuoja ir puošia rūbeliais, 
Švelniai pamyluoja, sodina ant kelių.

Ji mane ramina, jei širdį sugėlė,
Kad naktį sapnuočiau dangaus angelėlį.

Man moja drugeliai pro žiedus kaip sniegą, 
O mano mamytė vis glosto, nemiega, —

Tai kaip jos galėčiau kada nemylėti 
Ir jos rūpestėliuos kartu neliūdėti?..

Kalbėtojas:

nors kartą per savaitę pa
tepsite juos citrinos sultim.

Citrinos sultys sutraukia 
poras ir apvalo veidą nuo 
nešvarumų. Citrinos žieve
les galima užpilti stipriu ar
batos nuoviru ir prausti vei
dą. Poros susitraukia, ir oda 
įgauna aksominį atspalvį.

Jei galite, išgerkite rytą 
citrinos sulčių su stikline 
karštos liepų arba ramunėlių 
arbatos be cukraus. Nuo to 
veido oda pasidarys švelniai 
matinė.

Visviena: arija ar žydė,
Juodų ar mėlynų akių, —
Jos visos mūs širdy sužydi. 
Tiktai nuvysta ne sykiu.
Tas pats kerėjimas ir žvilgis, 
Tarytum vasaros diena,
Tik tai, ko dar merginos ilgis, 
Poniom jau užvakar gana...

Mergaitės dainuoja: O atsimenu namelį aš gimtąjį 
savo...

Kalbėtojas: Mes reiškiame meilę ir toms mamytėms 
kurių čia nėra mūsų tarpe. Be to, likimas atskyrė ir ne vie 
ną mūsų nuo tavęs. Vieni laisva valia palikome tave. o kit 
turėjome palikti. Bet mes visi vėl norėtume su tavimi ne 
gęstančioje meilėje būti.

Mergaitės dainuoja:

Pražydo jazminai po langu, nusviro balti jų žiedai, 
Kam leidai, motule, kam leidai išeit mane vargo keliu? 
Burkuoja balandis palangėj, mojuoja baltu sparneliu, 
Kodėl pas motulę, pas brangią, sugrįžt jau daugiau 

negaliu?
Dievuli, kiek daug ten padangėj plavena žvaigždžių, 
Gal būt, jau negrįšiu aš paruge baltu taku...

Kalbėtojas: Mamyte, mes nebe visi tave turime, bet 
Į iš aukštybių tu mus matai, mus globoji, kad mes nepaklys- 
) tume ir kad nepaslystume gyvenimo takuose. Gal kartai? 
| tave ir užmirštame, bet šiandien visi stovime prieš tave 
’ aki3. Būkime šiandien vėl visi kartu. -y,
I

(Pabaiga kitame numery)

L- ? ■ ..

Loui.se
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P. Brazaitis išvyko

1

L. B. rinkimam praąjns

Povilas Brazaitis išvyko į 
Cincinnati, Ohio, savo sū
naus aplankyti. Iš ten jis 
vyks į SLA seimą ir po to 
grįš į Bostoną.

Ekskursijos i Lietuvą
f' □f-/;! į.o" 

3* ;4 < i. vyksta

šiais metais Lietuvių B- 
nės rinkimai praėjo šlubavi
mo ženkle.

1. Skundas LB Garbės 
Teismui dėl rinkiminių tai
syklių netinkamumo rinki
mus užvilkino 3 savaitėm.

2. Pagal LB Garbės Teis
mo sprendimą, apygardoms 
iš anksto buvo nustatytas at
stovų i tarybą skaičius, pav. 
Bostonui 2 atstovai.

3. New Yorko apygarda, 
kuriai taip pat buvo paskir
ti tik 2 atstovai, tokiu pa
skirstymu buvo nepatenkin
ta ir LB rinkimuose nedaly
vavo.

Tai yra menki dalykėliai, 
be kurių buvo galima apsi
eiti, bet jie turėjo nemažos 
įtakos rinkimų eigai, kai dė’ 
jų buvo ginčytasi ir rašoma 
spaudoje.

Bostono apygarda šių me
tų rinkimuose pasirodė silp
nai ir per visas apylinkes 
vos surinko 481 balsą. G’’ 
1967 metais balsavo 591 
asmuo. Apie' rinkimus buvo 
daug rašyta laikraščiuose, 
per radijo stotis lietuviškų 
programų metu buvo visi ra
ginami gausiai dalyvauti 
rinkimuose, ir, be to. balsuo
tojams buvo išsiuntinėta a- 
pie 1,200 balsavimo korte
liu, nurodant, kad tie. kurie 
negali rinkimuose asmeniš
kai dalyvauti, prašomi laiš
kais balsuoti, bet, deja, ma
žai kas tuo būdu pasinaudo
jo.

Bostono apylinkėj balsavo 
220, Broektono — 121 ir 
Worcesterio —140 asmenų. 
Tai yra labai maži skaičiai, 
ir jie rodo mūsų savų lietu
viškų reikalų visišką igno
ravimą.

Kandidatai j LB Tarybą 
gavo balsų: Eligijus Sužie
dėlis 434. Ona Ivaškienė 336 
ir Bronius Utenis 160. Reiš
kia į taryba yra išrinkti E. 
Sužiedėlis ir O. Ivaškienė. 
o kandidatu liko B. Utenis.

Bostono apygardos valdy
ba nuoširdžiai dėkoja vi* 
siems tautiečiams, dalyva
vusiems LB Tarybos rinki
muose, ir tiems, kurie tuos 
rinkimus vykdė. t. v. Bosto
no Apygardos Rinkimu ko
misijai — J. Stašaičiui, St. 
Griežei-Jurgelevičiui ir A. 
Keturakiui, Bostono Apylin
kės Rinkimų komisijai — y- 
pač A. Andriulioniui ir G. 
Mickevičienei, Broektono ir 
Worcesterio apylinkių Rin
kimų komisijoms ir visiems 
talkininkams, redakcijoms 
ir radijo stočių lietuviškų 
programų vedėjams už rin 
kimų garsinimą.

Taip pat Bostono apygar
dos valdyba nuošinlžiai 
sveikina Eligijų Sužiedėlį ir 
Oną Ivaškienę, kaip naujus 
LB Tarybos narius ir linki 
jiems sėkmingo, darnaus ir 
našaus darbo aukščiausiose 
Lietuvių Bendruomenės pa
reigose.

Bostono Apygardos 
Valdyba

Saulius Cibas nusipelno 
didelės pagarbos

Inž. Edmundo ir Stasės 
Cibų sūnus Saulius buvo ne 
tiktai geriausias Bostono Li
tuanistinės mokyklos moki
nys, kurią šiemet baigė pir
muoju visais labai gerais pa
žymiais, bet jis lygiai taip 
pat geriausiais pažymiais 
užbaigė ir amerikietiškos 
?ierce aukštesniosios mo
kyklos devintąją klasę. Jam 
buvo įteiktas tos mokyklos 
□uv. įžymios mokytojos 
Grace Goddard įsteigtas at- 
jymėjimas — didelis aukso 
spalvos ženklas su atitinka- 
nais įrašais, skiriamas pa
žangiausiems moksle moki
niams. Be to, jis dar gavo ir 
kitą pažymėjimą už uolią 
taktišką veiklą mokykloje.

Šia proga reikia pabrėžti, 
<ad Saulius Cibas yra nepa
prastai gražiai pasitarnavęs 
ir Lietuvos bei jos laisvės* 
eikalo propagandai. Gavęs 
galimybę pasirinkti istorijos 
mokslo darbui temą, jis pa
sirinko Lietuvos istorijos! 
1226-1430 metų laikotarpį,’ 
sūrio apžvalgą pavadino 
Timeless Lithuania — The 
Golden Age. Tai stambus 
ddaugelio mašinėle rašytų 
lapų darbas, paremtas dau
gybe citatų iš lietuvių isto
rikų veikalų, o taip pat ir 
Owen J. C. Norem Lietuvos 
Lietuvos istorijos knyga.. 
Saulius Cibas šio savo dar
bo ilgokoje įžangoje puikiai 
supažindina ir su dabartine 
Lietuvos padėtimi, o taip 
pat ir lietuvių kalba, jos se
numu ir vieta kitų indoeuro
piečių kalbų tarpe.

Mokytojas, rašinį vertin
damas, pažymėjo: "Tai iš
skirtinai geras darbas, ir 
galite didžiuotis jį atlikęs“. 
Be to, savo pastaboje dar 
prirašė: ’Tikiuosi, kad jūs 
išmokote tiek pat šį darbą 
rašydamas, kiek ir aš išmo
kau jį skaitydamas“.

Už visa tai ir mes reiškia
me Sauliui Cibui gilią pa
garbą.

Galime dar pastebėti, kad 
Saulius yra ir daug žadantis 
pianistas, komp. Juliaus 
Gaidelio mokinys, dabar jau 
priimtas ir į muzikos mo
kyklą.

Ivaškos išvyko į Europą
Adv. Rimas ir Dalia Ivaš

kos su savo vyresniąja duk
ra Nijole ir sūnumi Darium 
birželio 19 d. išskrido į Eu
ropą, kur žada pabūti visą 
mėnesį ir aplankyti daug 
valstybių.

Linkime daug malonių į- 
spūdžių ir laimingai grįžti į 
Bostoną.

Skirmantės Makaitytė* ir Į 
.lamūno Kondrato vestuvės

Šį šeštadienį, birželio 271 

J. 2 vai. po pietų Cambridge 
šv. Povilo bažnyčioje susi
vokia du bostoniškiai jauni 
ntelektualai — Skirmantė 
Makaitytė ir Ramūnas 
xondratas.

Skirmantė su aukščiau
siais pažymėjimais yra bai
gusi Harvardo Radcliffe 
kolegiją, kur studijavo isto
riją. Ji ir šiuo metu toliau 
ęsia studijas ir darbuojasi 
mi versitete, o taip pat yra 

ir Bostono Lituanistinės mo
kyklos mokytoja.

Ramūnas taip pat yra bai- 
ręs Magna eum Įaudė atžy- 
mėjimu Harvardo universi
tetą, kur studijavo mokslo 
istoriją.

Abu jaunieji yra aktyvūs

liepe* 20 d., rugpiūčio 24 d., spalio 7 d. 

Kaina $601.00

Vietų skaičius ribotas — Nesi vėluokite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvray,

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Sekmadieniais 11-12 vak 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Ave, Brockton, Mass. 02402. Te! 586-7209

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

Bostono
Deveniai

Dr. Mykolas ir Elena De- 
veniai iš Kalifornijos buvo 
atskridę į Bostoną savo sū
naus inž. Kęstučio ir jo šei
mos aplankyti. Iš čia jie iš-! 
vyko į New Yorką dalyvauti 
SLA seime.

Inž. V. Danio
Birželio 20 d. inž. Vytau

tas Danys iš Seattle, Waah., 
susituokė su Carole Milane. 
Jaunasis yra dr. Domo Ja
saičio sesers sūnus, todėl į 
vestuves buvo susirinkę ga
na daug Jasaičių giminės at
stovų. Be jaunojo motinos 
Onos Danienės, gy$. Kali
fornijoje, ir brolio/buvo at
vykę dr. Domas ir Sofija Ja
saičiai, Elena Jasaitytė-Va- 
liūnienė, prof. dr. Maggeris 
Jesaitis, Jurgita Jasaitytė- 
Kovienė.

E f•J*./ E
Išnuomoja LABAI {DOMŪS 

ATSIMINIMAIViengungis vyras ar moteris 
galėtų apsigyventi Detroite pas į 
našle dideliame bute ir naudotis į 
1-2 kambariais ir virtuve. j _____________
49U5318.*8 < Area 313> domu skaityti, todėl siūlome
------------------------------------ įsigyti šias mūsų žinomų

žmonių gyvai parašytas at

Atsiminimus visuomet į-

# * » v By • • V O • varna
jaunosios 'kartos lietuvių 2V O f l SUSipūZltlt siminimų knygas: 
visuomenės nariai, jau iš se-1 :
niau darbavosi lietuviškose Į Turiu nedideli biznį. Esu vie- LIETUVOS VYČIO PED- 
įaunimo organizacijose, o ^*4 A*?1- SAKAIS. Juozo Strolios įdo-
dabar yra ir Santaros centro mūs 1940-1945 m.
valdybos nariai.. duoti ir išvažiuoti į Floridą. ! mai, 176 psl. kaii

Nuoširdžiai sveikiname ’ • ---------------
būsimą lietuvišką kultūri
ninkų šeimą ir linkime lai
mingiausios ateities.

Bostono

atsimim- 
kaina $2.00.

Laiškus rašyti Keleivio adre- VERGIJOS KRYŽKE 
su, pažymėjau — Rūtai. j UUOSE^ gibir0 kankinėa

------------------------------------- j Stefanijos Rūkienės tremties
Jauna. 18 metų. lietuvaitė iš i atsiminimų atsiminimų I to-

maS» 443 Psl-’ kaina mink*- 
senesniu kaip 28 vvn., už,uis viršeliais $5, kietais $6. 
jo ištekėti ir atvykti į JAV. Viktoras Biržiška, DEL 
Rašyti:

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

go, m. Sejny, Woj. Bblystok, 
Rugpiūčio 9 d. Romuvos poiand — Pofeka. 

parke Broektone, Montelloj,
Minkų radijo gegužinė.

MOŠŲ SOSTINES, atsimi- 
Regina Paszkiewicz. Liceum nimai (1920-1922 m.), 312 

Ogolnoksztakące im. Konarskie- psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.

an-j Esu lietuvis, 65 metų__
I žiaus, nevedęs senbernis, turtin- $2.50.

KONTRŽVALGYBA LIE
TUVOJE, Jono Budrio at- 

224 psl., kaina

o »• -- . r. » K*8- sveikas, aukšto ūgio, tvirtoSpalio 11 d. So. Bostono kūno sudėjimo, stiprus, labai 
Lietuvių Piliečių dr-jos 70 gerai atrodau, negeriu, nerūkau, 
metų sukakties ir senų narių gero *?ika',8Mb?do’

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

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

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSade-Montreal, 690, Quebec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau M motų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiaa kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių 
nariams,

SLA didžiausia Beturiu fraternalinė organizacija — 
daoda gyvybis apdraudą ir ligoje pašaipą, kori yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir magi. Kiekvienas 
Betaria čta gaB gauti įvairių klasių
apdnudas nuo $100.00 Iki $10.000.00,

SLA—jaunimui duoda gura Taupomąji
dosrmeat Iasuraaeu, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00apdraudos tik $3.00 mokes
čio meta».

STA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama BetnvHkų 
klubų ir draugijų nartams. Už 61.000.00 akridnta- 
Hs apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje Beturiu kolonijų. Kreipkitie 
• kuopų veikėjus, ir tie plačiau paaiškins apie

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

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to-

geros širdies, mandagus. Moters 
amžins man nesvarbu, kad tik 
būtų gera, turėtų gerų Širdį ir

Spalio 17 d. Bostono inži- būtų galima sugyventi. Galia . . .
nierių balius Sheraton Mo- f™"*'”*”* !!,rei^|-|n!a?-.?7.2 Psl” kalna į???

______ x_i____ : įgyventi, I Viršeliais ...................  $3.75,
gyve.,-, ir . NEPRIKLAUS0MYBeS

SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

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

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416
psl.. kaina.................... $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo- 
no Kairio, 480 psl., kai* 
na ............ $2.0f

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

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

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

ATSIMINIMAI IR MIN 
TYS, dr. Kazio Griniaus 
II tomas. 386 psl. kaina $5 

VYSKUPO P. BOČIO 
ATSIMINIMAI, I tomu 
320 psl., kaina $3.50, 11 to 
mas 282 psl.. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS 
1944-1960 motų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa 
činskas, 273 pust kaina 63 

GYVENIMO VINGIAIS 
dr. P. Kalvaitytės-Kareelio 

360 psl.. kaina .. $3.50 
KĄ LAUMES. LEMI

JUK NETUMTET
Petronėlės OrintaiUs ei- kaina ............................... $3

'iuotos apysakos "Teofilė NEPRIKLAUSOMA LIE- 
^Ly~- ■■nn,-, ,. . Kražantės“. Keleivio TUVA, R. Skipičio atsimi-

*d™,nlf™SijSLje * «alite'476psl”k8h
Neįtark, NJ. 6716$ gauti ui $2.00. ________ na $7.00. —

pagerbimo banketas.
• • •

tor Inn., Quincy, patalpose.
• • «

Spalio 25 d. Lietuvių ra
dijo valandos Laisvės Var
po rudens parengimas So.
Bostono Lietuvių Piliečių
dr-jos trečio aukšto salėje.

• • •
Spalio 31 d. ir lapkričio 1 

d. Lietuvių Tautinės Sąjun
gos namuose rengiama A J loeiklų ir 
Galdiko kurmių paroda.O O O

Laiškus rašyti Keleivio adre
są, pažymint — Domininkai.

RADUO PROGRAMA

.10
Gausite spausdintas informacijas, jeigu

Lapkričio 15 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
šurum burum.

• • •
Lapkričio 22 d. So. Bos

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

• • •
Lapkričio 28-29 dienom 

Balfo seimas So. Bostono L. 
Piliečių dr-jos salėse.

• ♦ •
Gruodžio 13 d. poeto Ber

nardo Brazdžionio "Poezi- 
jos pilnaties“ pristatymas

»).' t t KMKl
o, mokų ar ke.

LKEP RUB 
I

«auu $*,

Seniausia Lietuvių Radty 
Naujoj Anglijo 

WLYN, 1660 U 
iš stoties FM 

101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:80 vai. dk 
ną. Perduodama: Vėliausi! 
pasaulinių žinių santrmki 
r komentarai, muzika, dai 
mm ir Magdutės pasali

Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic Florists gėlių ir dov» 
ių krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
ną AN 8-0489. Ten gauna 
non fr Kelefvfn

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. Tautvaišienei iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymu anglų kal
ba "The Cemetery of Na
goms in the Siberian Tund- 
•»*, 112 psl., kaina $1.75.

Lietuvių kalba ta knyga 
jau išparduota. Ji labai tin
ka dovanoti kitataučiams.

of America 
M7 Wsst 30tk Street, New York, N T. 10001

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jon veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir xt

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

Kitos tokios knygos

»



rosupa aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 25, 1970 m. birželio 2<

Šitaip Jasaičiai buvo Chicagoje

Dr. Stasys ir Laima Jasai
čiai praeitą savaitgalį buvo 
išvykę į Chicagą, kur jų duk
tė Dalia, Layolos univ. stu
dentė, Gintaro baliuje kar
tu su kitomis 11 lietuvaičių 
buvo pristatyta Chicagos lie
tuvių visuomenei. Su Jasai
čiais išvažiavo jų uošvienė 
Sofija Bobelienė ir sūnus 
Jurgis.

primena Pabaltijo 

okupaciją

Patikslinimas |
Birželio 17 d. Keleivio 24 j 

nr. 7 puslapio 3-je skiltyje■
paskelbtas Bostono apygar-i Latvių spaudos biuras, ku- 

{doje balsavusiųjų skaičius riame aktingai veikia žur- 
• 407 yra netikslus. Iš tikrųjų' nalistas Qswald Akmentinš, 
j per rinkimus į LB VI Tary- 'jau nekartą yra išleidęs vo- 
Į bą šiemet Bostono apygar-į kus ir atvirukus, kurie atžy- 
i doje balsavo 481 asmuo mėti paveikslais ar tekstu. 

, _ . , o r. . 1 Mes ištisa savaitę išgyve-i (Bostone 220, Brocktone primenančiu Pabaltijos pa-
?*• 7 V-a \J,- Bostono: nome pas Mariją Varanec-i 121 ir Worcesteryje 140), vergimą.
Lietuvių Piliečių di-jos P^'!^jenp kurios anksčiau ne-Į bet net 110 mažiau, kaip’ Nepamiršta ir okupacijosiolnnen Knc I mtnvm K^nn_ _ ...» HlCtUlS ~~ - - -

LB Bostono apygardos 
Rinkimų komisija

Vietinės žinios
»»••»••*•*•#**••#*•**•**•*•***-»*»*

Nepamirškit LB susirinkimo;

Šį penktadienį, birželio 26
Mūsų padėka

talpose bus Lietuvių Bend- m
ruomenes Bostono apylinkes n|LmS 
visuotinis susirinkimas. Dar- 
botvaikėje. be į vairių kitų 
svarbių reikalų, bus ir nau
jos valdybos rinkimai.

Visi kviečiami dalyvauti.

SLA 328 kp. susirinkimas
Kuopos susirinkimas bus 

birželio 28 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos patalpose. Jame 
bus ir laimėjimų traukimas. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti. Valdyba

Ji maloniai 
mus priėmė, mumis rūpinosi! 
ir nepaėmė iš mūsų jokio at- į 
lyginimo.

Nežinodami, kaip kitaip 
jai padėkoti, mes norime, 

, šiuo būdu pareikšti savo* 
nuošii džia padėką tai nepa
prastai maloniai ir geros ■ 
širdies moteriai Marijai Va
rau eckienei, gyvenančiai 
Anna Maria, Fla.

30 metų sukaktis. Ta proga
; išleisti vokai ir atvirukai, 
j kul iuose nupieštas didelis 
tankas, su ant jo angly kal- 

j ba užrašu: Maskvos prie- 
I spauda, šonuose dalis Esti- 

Toks trumpas buvo So.1 jos, Latvijos ir Lietuvos že- 
Bostono Lietuvių Piliečių mėlapiy ir žodžiai: Sovietų 

' dr-jos susirinkimas birželio tankai Įdundėjo per Latvi

Per pusvalandį baigėsi 
susirinkimas

Raimundas Stanevičius, 

Bronė Kerelukienė

Kiti vokai ir atvirukai yra 
su viršuje užrašu: Estija. 
Latvija, Lietuva, apačioje 
dvi iškeltos grandine suriš
tos rankos ir jų apačioje 
skaičiai 1940-1970 ir saki

Remia Vasario 16 gimnaziją

Vasario 16 gimnazija ren
giasi pradėti statyti mokslei
viams bendrabutį. Iš Bosto
no tos gimnazijos rėmėjų

nys anglų kalba: Trys Balti- būrelis Nr. 120 šiomis die-
jos valstybės tebeneša msų 
komunistų jungą.

Tokie vokai ir atvirukai 
plačiai vartojami rašant ki
tataučiams, ir tuo būdu jiem 
primenamas Pabaltijo pa
vergimas.

Sveikino iš New Mczicos

Nora ir Aleksandras 
Griauzdės jau bene antrą 
kaitą atostogas praleidžia 
automobiliu važinėdamiesi 
po platųjį kraštą. Jie atsiun
tė sveikinimų iš tolimosios 
New Mexicos valstijos.

Dėkojame už sveikinimus

nomis tai statybai paremti 
pasiuntė 58 dolerių auką. Iš 
viso nuo 1952 m. iki šiol bū
relio nariai aukų sudėjo ir 
gimnazijai pasiuntė 5,732 
dolerius.

18 d., kuriame pagerbtas mi- jos siena 1940 m. birželio 17 
ręs narys Juozas Vinciūnas, d. Apačioje skaičiai 1940- 
priimti 5 nauji nariai. 1970 ir žodžiai: Gerbk savo

j Gegužės mėnesio apyskai- konstituciją ir Jungtinių 
Į ta rodo, kad pajamų turėta . Tautu Žmogaus Teisių dek-! ir linkime kupiniems gražių 
; 812,029 ir kad pelno liko laraciją, kurią Sovietų S-ga i įspūdžių laimingai grįžti į 
j $1,402. - į ratifikavo. ' Bostoną.

Ateities spėjėja ir patarėja
•

TEA CUP A CARD READINGS
Advice On Ali Problema

One visit will prove that these Readers are different 
from any others that you may have consulted before.

Open Daily 10:00 A.M. to 10:00 P.M.
— No Appointment Necessary —

543 BOYLSTON ST. — Room 32 — BOSTON.MASS. 
at Copley Sąuare — Telephone 262-6928 

— Sundays by Appointment Only —

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL

WORCESTER, MASS.

TeL SW 8*2866

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorceatery, kuri siaučia 
siuntimus tiesiog iš VYorces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningaL 
Siuntiniai sueina greitai ir 
tvarkingai

Ci* galima gauti įvairiau
sią importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai ženaonis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Teleft-’ias: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. P aso kar nio

i p e d i m s
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 ’-»i rvto ik' 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADV* A k 

South Boston. Mase

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROAD5VAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

•eeeeevee-eeeeeeeeeeeeeeeeeees

E. KARDELIENĖS DAINŲ

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 Weit Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

už visus indelius 
moka

« %

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

Peter Maksvytis
Carpeuter A Builder
49 Choreli Street 

E. Milton, Mass.
Atlieka viraa pataisymo. remaa- 
to ir projektavimo darbus iš lan
ko ir viduje, gyvenamu namu ir 
biznio pastatę, pagal Jūsų reika
lavimu. šaukite visados iki 9 va
landų vakam.

Telefonas: 698-8675

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiaž-Deimantal 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
i Rūpestingai taisoma biikrodiiuj 
> tiedu* papuošalu*

379 W JRROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

: i

Nao įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

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

▼iri $173,000,000

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

oeoeeoeeeoeeeeesosooeoeooociaeec

B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų re 

eeptus ir turime riaua gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaų.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm. 

a W. Breaduray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6C20

Nūn 9 raL ryte iki 8 vaL v.. ttskvms šventadienius ir seki
mooMoooaooooc

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

; A. J. NAMAKSY
; Real Estate & Insurance ;

321 County Club Rd- 
Nevrton Centre. Mass. 02159 

Tet 332-2645

y f y
: Dažau ir Taisau :
e Namus iš lauko ir viduje. * 
* Lipdau popierius ir taisau - 

; visaą, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savia Hill Ava

Flood Sųuare 
Uardware Co.

SsvumkM N. J. ALEKNA 
•SS EAST BROADWA1 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Baejamin Moore Daial 
Popiero* Statoma

Stiklas Langams
Visokia reikmenys narnami 

Keikmenys plamberiams 
vtBolr* ratatiea daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvray

Se. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347 

Tiesiai iš Worceslerio sisa- 
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
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, e giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už- 

. sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame pet 

į tam tikras įstaigas atsikviesti 
j gimines čia pas save į svečius 
j ar nuolatiniam apsigyvenimui. 

Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningaL Atsilankę įsiti 
įtinsite. Vedėjas A. Schyrinski

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
ĮVAIRIAUSIAS dovanas 

siunčia betarpiškai 
IS BOSTONO | LIETUVĄ

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

o šeštu jų 
nuo 8 vaL ryto ilu 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

Tet 268-0068

ooooosooooooooooooani

Naudingiausia skelbtis Keleivyje!

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų
lėktuvų bilietai (air tickets) i š r a š suk. 
belaukiant — be jokie papildome 
mokesčio.

Kodėl mokėti už gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Atidaryta 24 valandas

Q Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k ambink ite

268-4662

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų $100.00
įsivedąs bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

oro pažeminio šildymo (baseboard) sistemą
TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS! 

Pasiūlymas baigiasi 1970 m. liepos 30 d.

FORTŪNA FUEL Co.
Ofisas ir 
parodos 
kambarys

487 Wasbington Street 
Dorchester, Mass. 02124

436-1204

Darbe valonuos: Kasdien
8—12

390 W. Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127

Telefonas: 266-8764
Visų skyrių vedėja Aidima Adomoato

f i


