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63 - TIEJI METAI

Rūšiai pasibaigė prie Hilo, 
prasidėjo Hew Yorke

Jungtinės Tautos susirinko nepaprastų posėdžių. At
vyko net pats Sovietų S*gos ministras pirmininkas Kosy
ginas. Bus daug propagandos, bet maža naudos taikos 
reikalui.

Šeštadienį prasidėjo Jung-| ju Izraelio ir arabų konflik
tinių Tautų visumos posė-į to klausimu, Johnsonas pa- 
džiai. Visumos posėdį su- brėžė būtiną reikalą atstaty- 
šaukti pareikalavo Sovietui ti toje srityje pastovią taiką.

O taika būsianti galima, jei 
būsiantis vykdomas teisin- 
gumas arabų pabėgėlių rei
kaluos, jei susitarsiančios 
netarpiškai abi kariavusios 

prieškarines šie-į pusės, būsiąs ten sulaikytas 
to nepasisekimo, ginklų teikimas, gerbiama 

Saugumo Taryboje sovietai! kaimyninių šalių nepriklau- 
tikisi atsigriebti visumos po- į somybė ir teritorijos nelie- 
sėdy, kuriame dalyvaus 122 čiamumas. jūros kelių, ypač

S-ga, kai pralaimėjo savo 
siekimus Saugumo Tarybo
je. Joje sovietai reikalavo, 
kad taryba pasmerktų Izra
elį ir pareikalautų tuojaus 
ji grįžti į
nas.. Po

garsiai varė priešą merikie- 
tišką propagandą, ieškoda
mas sau pritarėjų ypač Afri
kos ir Azijos valstybių atsto
vų tarpe.

Kaip komentatoriai pažy
mi. po tokios Kosygino kal
bos vargu galimas tikėtasis 
čia JAV ir Sovietų S-gos va
dų pasimatymas ir pasitari
mas, nes Johnsono ištiesta 
ranka pakibo ore.

Kaip laikraštininkai pa
stebi, abiejų vadų taikos są
vokos ir priemonės jai pa
siekti skiriasi kaip sūris nuo 
kreidos, todėl kol kas nieko 
pozityvaus negalima laukti.

Izraelio atstovas smarkiai 
gynė savo vyriausybės žino
mas visiems tezes, kaltinda
mas dėl karo pradžios ara
bus ir jų rėmėjus.

Alžerijos prezidentas Houary Boumedienne (kairėj) su 
Sovietu Sąjungos premjeru Kosyginu.

lietuvių Darbininkų Dr-jos 
suvažiavimas

Dalyvavo 20 atstovų. Patvirtino Centro valdybos 
apyskaitą. Nusmaigstė tolimesnės veiklos gaires. Išrinko 
Centro valdybą.

Kinija išsprogdinoBirželio 17 d. So. Bostone 
įvyko Lietuvių Darbininkų
Draugijos atstovų suvaž&-\ hidrogeninę bombą
vimas, kuriame dalyvavo 20

valstybių atstovai.
Čia verta pažymėti,

Sovietų S-ga visą laiką sakė, 
kad tokie svarbūs klausimai, 
kaip karas ir taika, turį būti į 
sprendžiami Saugumo Ta
ryboje, kurios nutarimus 
didžiosios valstybės, taigi ir 
Sovietų S-ga. gali vetuoti. O 
dabar ji taikos Viduriniuos 
Rytuos klausimą sumanė 
perkelti į visumos susirinki
mą. Kam tai reikalinga?

Jungtinių Tautų visumos 
nutarimams vykdyti nėra 
priverstinių priemonių. Jas

Tirano sąsiaury, atvirumas 
kad į visoms valstybėms, o švento

siose Jaiuzalės vietose —vi
sų trijų religijų laisvė.

Paliesdamas opų Izraelio 
pasitraukimo į prieškarines 
sienas klausimą, preziden
tas pareiškė, kad tik papras
tas grįžimas į seną padėtį
dar klausimo neišsprendžia.«

Valanda vėliau Jungtinė
se Tautose kalbėjęs Sovietų 
S-gos min. pirm. Kosyginas 
buvo daug griežtesnis ir sa
vo kalbos tonu ir turiniu.

Jis kaltino, kad didžiosios
gali panaudoti tik Saugumo) ”jmperįalistinės“ valstybės,

I □rvrvj 3 vicumnc nuto_ _ . .Taiyba. Taigi visumos nuta
rimams vykdyti teks vėl su
grįžti į Saugumo Taiybą, 
kur tas klausimas jau buvo 
pradėtas svarstyti, bet ne
baigtas.

Vienintelis tokio žygio į 
visumą sovietų turimas tiks
las yra propaganda. Čia Ko
syginas ir jo bendrininkai 
turi plačią dirvą varyti žo
džiais dar didesnę kiršinimo 
akciją, nieko konkretaus ne-

stovėdamos už mažųjų vals
tybių pečių, kelia pasauly 
nerimą, siekdamos savo 
tikslų. Jis ypač puolė JAV, 
kurios taip agresingai pasi- 
reiskusios Vietname, o se 
n iau Konge, Kubos planuo
tam užpuolime ir kitur. Dėl 
dabartinio įtempimo ir Izra
elio įvykdytos agresijos kal
ta ir Anglija, ir Vakarų Vo
kietija, kurios žydus ap
ginklavo. Tokie nesutram-

Kosyginas atvyko su dau
giau nei 50 palydovų, jų tar
pe didelis būiys savų polici
ninkų, nors to svečio apsau
gai sumobilizuota daugiau 
policijos, negu jos buvo su
telkta tada, kai Jungtinėse 
Tautose lankėsi Chruščiovas 
ir čia daužė savo klumpe į 
stalą.

Jungtinės Tautos dabar 
yra lyg apgulos padėty. Į- 
vesti didžiausi suvaržymai 
Atvykę skubiais tarnybi
niais reikalais asmenys lydi
mi pas atitinkamą pareigū
ną ir tegali išeiti iš jo tik su 
palydovu. Į posėdžių salę 
neleidžiama ne tik publika, 
bet ir sekretoriato tarnauto
jai. išskyrus mažą skaičių 
su specialiais leidimais. Aiš
ku, sustabdytos ir ekskursi
jos. Viduje pastatyti sargy
biniai, kurie tikrina tarnau
tojų leidimus įeinant į rū
mus ir pereinant iš sekreto
riato į konferencijų ir visu
mos posėdžių sales.

* * *

Ne Kosyginui taip 
kalbėti

padedant taikos atstatymui. domi vieįiniai konfliktai at.
Kosyginas pakeliui į Nevv 

Yorką buvo sustojęs Pary
žiuje ir kalbėjosi su prez. de 
Gaulle, skelbdamas ten sa
vo "taikos intencijas“.

Bet tikra padėtis ėmė aiš
kėti tik J. Tautų pasėdy.

JAV prez. Johnsonas Vi
durinių Rytų ir kitais politi
kos klausimais pirmasis pa
sisakė pirmadienio rytą Wa- 
shingtone užsienio politikos 
konferencijoje.

Jis,, kaip paprastai, ramiu 
tonu išdėstė JAV politikos 
tikslus ir jų siekimo būdus 
Amerikos kontinente. Azi
joj ir Afrikoj, visur pabrėž
damas taikos pastangas, e-

eitį vedą tik ,į pasaulinį ka
rą. Jungtinės Tautos turin
čios imtis tvirtų veiksmų ir 
užkirsti tam kelią. Jis rei
kalavo. kad Jungtinės Tau
tos griežtai pasmerktų Izra
elį. pareikalautų grąžinti a- 
rabams visus pagrobtus tur
tus, atlyginti karo nuostolius 
ir grįžti į savo senas sienas, 
ypač tuoj pat pasišalinti nuo 
Suezo kanalo, kuris dabar 
yra uždarytas laivininkys
tei. Sovietų S-ga, esą. bend
radarbiausianti šitame tai
kos atstatyme ne tik Jungti
nėse Tautos, bet imsis žygių, 
jei reikės, ir už jų ribų.

Johnsono kalba, nors ir
konominę paramą, norą su- turininga ir kupina teigia-
varžyti atominių ginklų pli 
timą, stiprinti kultūrinį ir 
politinį bendradarbiavimą 
su sovietais pasaulinei taikai j 
atstatyti ii sustiprinti. Bet i 
prezidentas drauge pabrėžė 
ir neatšaukiamus JAV įsi
pareigojimus Vietname, kol 
sulauksiąs iš tenykščių ko
munistų taikai tiesiamos 
rankos, kurios kol kas dar 
nesulaukiąs.

Kalbėdamas svarbiausiuo-

mų pasiūlymų, palyginus su 
Kosygino, atrodė pernelyg 
nuolanki, taiki ir lyg su bai
lumo doza atsargi. Čia so
vietams vėl buvo tiesiama 
darbiauti, žadama siaurinti 
ranka, kviečiama bendra- 
tarp abiejų šalių plyšį. Tuo 
tarpu Kosyginas nė žodžiu 
neužsiminė apie kokį taikų 
bendradarbiavimą su JAV, 
o jas tiktai grubiai kaltino 
imperialistine politika ir

Senatorius Scott 
gina Lietuvą

Senatorius Hugh Scott Sovietų S-gos vyriausybės 
(Pennsylvanijos respubliko- galva Kosyginas reikalauja, 
nas) birželio 15 d. senate ši
taip kalbėjo:

"Sovietų vyriausybė, oku
pavusi Baltijos valstybes 
1940 m.. įvykdė masinės de
portacijos programą, kuri 
truko apie dešimtmeti, 
politika turėjusi tikslą 
naikinti Estiją, Latviją ir 
Lietuvą.

"Išsiplėtęs ir drąsus Bal
tijos valstybių žmonių po
grindžio rezistencijos sąjū
dis negalėjo atsispirti Sovie
tų milžino vykdomai krau
geriškai ir metodiškai prie
spaudai.

kad Izraelis pasitrauktų į sa
vo senas ribas. Jungtinėse 
Tautose jis vaidina savo kai 
boję didelį mažų valstybių 
nepriklausomybės gynėją ir 
reikalauja visus kovoti už 

gi tos nepriklausomybės nepa- 
u. žeidžiamumą ir kaimyninių 

valstybių teritorijos nelie
čiamumą. Žinoma, tokia 
kalba lygi galvažudžio pa
mokslams apie žmogaus 
gyvybės branginimą ir arti
mo meilę.

Neseniai radijo komenta
toriai (pav. David Brink- 
ley ir kiti), prisiminę tokį 
sovietų reikalavimą ir "tei- 

klausia so- 
nepasitrau- 

kia iš ginklu užimtų kraš
tų — Baltijos valstybių ir kt.

vi-

Į JT posėdžius atvyko 
Lenkijos, Bulgarijos ir 
Vengrijos ministrai pirmi
ninkai. Kosyginas atsivežė 
dar ir Ukrainos bei Gudijos 
ministrus pirmininkus, kad 
būtų daugiau savų balsų.

Buvo manyta, kad atvyks 
ir de Gaulle. bet jis pasiun
tė tik savo užsienio reikalų 
ministerį. Vargu atvyks ir 
Britanijos Wilsonas. JAV 
delegacijai vadovauja vals
tybės sekretorius Rusk.

McGeorge Bundy paskirtas gen. 
sekretorium komiteto, kuris rū
pinsis atstatyti taiką Viduri
niuose Rytuose.

"Šiandien.., nepaisant .. 
sur laisvę mylinčių žmonių bingumo meilę*, 
protestų. Sovietų Sąjunga yįetu.s; kodėl jie 
dar labiau spaudžia Baltijo
valstybes, negu bet kada.

”89-sis JAV kongresas 
vienu balsu priėmė rezoliu- . .
ciją (H. Con. Res. 416>. ra- Erdvėlaivis skrenda 
ginančią prezidentą kreipti .,. 
pasaulio dėmesį per Jungti- į ’ CUerą 
nes Tautas ir kitas tarptau-
tinęs įstaigas, kad paneigia
ma Baltijos kraštams vals
tybinė nepriklausomybė bū
tų grąžinta. Aš raginu prezi
dentą ir visus amerikiečius 
tęsti pastangas, kad pasau
lio nuomonė užtikrintų apsi
sprendimo teisių atstatymą.

"Baltijos žmonėms lais
vės paneigimas yra nepa
kenčiamas ir smūgis visos 
žmonijos teisėms“

Praeitą savaitę JAV pa
leido i Venerą erdvėlaivį 
Mariner V. Jis skris 212 mi
lionų mylių per 4 mėnesius. 
Pro Venerą 2.000 mylių at
stume praskris spalio 19 d.
"Tokį pat erdvėlaivį į Ve
nerą paleido ir sovietai.

Lauksime įdomių žinių.

atstovų.
Suvažiavimą raštais pa

sveikino JAV Lietuvių So
cialdemokratų S-gos Centro 
Komitetas ir Lietuvos Soci
aldemokratų Partijos Dele- 
gatūra Užsieny, P. Kriau- 
čiukas, K. Bukaveckas ir 
Tumavičius iš Floridos.

žodžiu sveikino J. Sonda 
Keleivio ir paprašytas nega
linčio suvažiavime dalyvau
ti seno draugijos veikėjo 
Vinco Anestos vardu.

Apie draugijos veiklą pra
nešimus padarė Centro val
dybos sekretorius N. Jonuš- 
ka ir iždininkas P. Brazaitis.

Suvažiavimas gyvai svars
tė draugijos veiklos gaires. 
Jis taip pat apgailestavo, 
kad jame nedalyvauja 
Brooklyno kuopa, ir pareiš
kė viltį, kad kilęs nesusipra
timas bus pašalintas ir ta 
kuopa vėl aktingai dalyvaus 
draugijos veikloje.

Suvažiaviųias nutarė nuo 
kitų metų visiems nariams 
išrašyti Londone leidžiamą 
Darbininkų Balsą.

Į Centro valdybą išrinkti 
šie asmenys: Jonas Audic
kas. Povilas Brazaitis, Vy
tautas Jackūnas, Napoleo
nas Jonuška, Kazys Marci- 
lionis, Margareta Michelso- 
nienė. Marija Strazdienė, 
Pranas Šveikauskas ir Juo 
zas Vinciūnas.

Kandidatai: Ona Gegu- 
žienė. Antanina Audickienė 
ir Cassey Janeliūnienė.

Raudonoji Kinija šiomis 
dienomis, greičiau negu bu
vo laukta, išsprogdino hid
rogeninę (vandenilio) bom
bą kelių milionų TNT stip
rumo. Spėjama, kad šių me
tų gale Kinija jau bus pajė
gi tokią bombą numesti į 
Vietnamą. Japoniją ar Tai
landą, o apie 1970-75 metus 
jau turės priemonių nuga
benti ją ir iki JAV.

JAV krašto apsaugos de
partamentas mano, kad ma
žiausiai dar 8 metus Kinija 
nebus pajėgi grasinti Ame
rikai. Bet jau dabar vėl rim
tai svarstomas priešraketi- 
nės apsaugos projektas, 
kuris atsieis dešimtis bilionų 
dolerių.

***»*****#**#*#*#***#**«**#*##««**

Vietname dabar yra 462, 
000 amerikiečių karių. Vy
riausybės galva Ky ragina 
tą skaičių padidinti net iki 
600,000.

Kariai miršta iš 
troškulio

Egipto kariuomenė, pasi-i 
traukdama iš Sinajaus pu-: 
siausalio dykumos, išjungė i 
ir sunaikino vandens vamz-į 
džius. Dabar ten pasilikę 
patys Egipto kariai miršta 
iš troškulio. Raudonasis 
Kryžius prašė Egiptą tuos 
vamzdžius atidaryti ir gel
bėti b cnt savuosius žmones,
bet buvo atsakyta, kad tuo Naujas 
turi pasirūpinti Izraelis.

Egiptiečiai namie dar vis 
nežino Šios tragedijos. čiausiojo teismo teisėju.

aukščiausiojo teismo 
teisėjas Tburgood Marshal. Tai 
vienintelis negras tarp aukš-

Sovietai ir vėl 
ginkluoja arabus

Jordanijos karalius pra
nešęs Vakarų diplomatams, 
kad Sovietų S-ga pasiūliusi 
jam 50 naujų MIG lėktuvų, 
bet jis to pasiūlymo nepriė- 
męs. nes tikisi ginklų gauti 
iš Vakarų valstybių, kaip jis 
jų buvo gavęs ir seniau.

Nebėra jokia paslaptis, 
kad, nespėjus karui baigtis, 
į Egipto ir Sirijos sostines 
buvo atsiųsta naujų sovietų 
lėktuvų. Spėjama, kad so
vietai po šio karo arabams 
jau davė 200 lėktuvų.

Iki karo pradžios Sovie-i 
tų Sąjunga arabams apgink
luoti išleido iki 3 bilionų do
lerių. ir visa tai per kelias Sen. Edward V. Long. kuri ki- 
dienas nuėjo ant šuns uode- tas sen. Williams kaltina kalti-*

Naujas JAV milžiniškos bend
rovės .prezidentas Edwin H. 
Gett.

na, kad padėjęs .sunkvežimiu 
vežiką unijos prezidentui Hof
fai ir gavęs už tai iš jo advoka
to $18,000. Hoffa yra nuteistas 
ir dabar sėdi kalėjime.

gos.
Kosygino pasakymas, kad 

sovietai rems arabus ir už J. 
Tautų ribos, rodo, kad jie 
ir toliau kels neramumus.

f I
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Po žydinčia Lietuvos velėna
I
PRIE POETO V. MYKOLAIČIO - PUTINO KAPO 

SUSTOJUS

Aplankę vasaros rūbu- pasirėdžiusią Lietuvą, mūsų ! 
turistai nekaitą parašo mums iš ten šviesių sveikinimų, 
o sugrįžę papasakoja šviesių vaizdų, parsivežtų atsimi
nimuose. Vilnius esąs nepaprastai gražus savo architek
tūros paminklais. Aikštėse ir aikštelėse žydi gėlės. Prie 
šaligatvių žaliuoja medžiai. Nuo Gedimino kaino —širdį 
svaigi .anti panorama. O pavažiavus toliau — visa po žyd
ru dangaus skėčiu geltono javo. mėlynų vosilkų ir rugia
gėlių bangom alsuojanti Lietuva. Žydinčiuos lietuviškos 
žemės krantuos ribuliuoja tas pats Nemunas ir ta pati 
Nėris, o Palangos pakrantėse ūžauja ta pati Baltijos jūra. 
Žmonės tarp savęs kalbasi lietuviškai. Yra skanių užkan
džių. cigarečių ir neblogos degtinės. Žavu.

O jeigu kam dabar teko laimė regėti poeto Vinco 
Mykolaičio-Putino laidotuvių apeigas, tas galės parašyt 
ir papasakoti, kad jos buvusios tikrai nepaprastos. Kad jį 
palydėjusios bičiulių minios, kad po jo nekrologu, be kitų 
žymūnų, pasirašė netgi pats A. Sniečkus su M. šumausku, 
o Rasų žaviam vėlių sodely jo kapas buvo užbarstytas pa
čiais spalvingiausiais draugų žodžiais ir užklotas raudo
nomis rožėmis.

Taigi, ko jūs dar norite, ko rėkaujate vienas pro kitą 
ir skėryčiojatės ten už didžiojo vandenio?

Taip. tikrai gražu Lietuvos žemėje Lietuvos vasarą 
Betgi pro tą nuostabaus grožio dūmą mes esame matę ii 
kai ką daugiau.

Mes esame regėję čiulbančioje girioje dar seno bun
kerio apgriuvusią duobę, kurios dugne dar buvo likusi 
sauja senų šovinių tūtelių. Kieno jos? Kieno tie griovyje 
sutrūniję kariško diržo likučiai dar su gerai Įžiūrima Vy
tim pažaliavusioje sagtyje? Kieno tas sausas žmogaus 
rankos kaulas, išplautas Nemuno srovės Į kranto smėlį?

Ir šitame žaviame vas. os žydėjime mūsų atmintin 
staiga grįžta kaip tik visa tai. kas nėra labai džiugu, kas 
iki šiol glūdi po Lietuvą užklojusia žaliuojančia velėna 
kas dar vis ausyse girdėti ir pro Baltijos jūros ošimą, ir 
pro Lietuvos upių romantiškąjį čiurlenimą.

Gal čia ne vieta ir nemandagu, bet ir prie poeto Vin
co Mykolaičio - Putino kapo parimę, mes norėtume kai 
ko paklausti greta stovintį atsakingą tarybinį pareigūną, 
kad savo atsakymu mūsų sunkias mintis palengvintų.

Poetas mirė ir iškilmingai palaidotas, bet kaip ten 
buvo anksčiau? Pavyzdžiui, kai 1944 m. išspausdintam 
Putino eilėraščių rinkiny antitarybinis eilėraštis pateko į 
saugumiečių rankas? Kaip vyko tas visiems būtinas pasi
kalbėjimas su poetu, kuris baigiasi: arba. arba?.. Arba 
rašysi, kalbėsi, veiksi ir atsiminimuos atsiminsi tik tai. 
kas mums reikalinga, arba...

Be to. be daugelio kitų įvykių, — kaip šis didelio iš
manymo ir literatūrinio skonio poetas prieš savo įsitikini
mus ir sąžinės balsą buvo priverstas viešai prakeikti poetą 
Borisą Pasternaką, kuri jis visada taip mėgo ir garbino? 
Taigi, vis dėlto malonėkite tai mums pasakyti.

Be to, — kodėl nebuvo išspausdintas jo "Sukilėlių“ 
antras tomas? Kodėl buvo po "peržiūros“ tiesiog premje
ros išvakarėse uždrausta jau visiškai parengta jo "Sukilė
lių“ opera? Kodėl tada tam pačiam dabar nekrologą pasi
rašiusiam Antanui Sniečkui atrodė, kad toks veikalas te
galimas statyti tik vasario šešioliktąją dieną? Malonėkite.

O gal dar papasakotumėte, kaip tada šitas poetas bu
vo bandomas sulenkti tiesiai per nugarkaulį pagal partijos 
kreivę, kol. nebeiškęsdamas prievartavimo, atsisakė tai
syti šį operos libretą, tardamas: "Ne. Jei susipykstu su 
svetimu žmogum, aš galiu jo daugiau nematyti ir nurimti, 
bet jei susipyksiu pats su savim, visą amžių būsiu nera
mus“. O mes netgi negalėtume patys tiksliai suskaičiuoti, 
kiek daug kartų jam teko kitomis progomis su savim susi
pykti dėl brutalaus ruso okupanto prievartavimų.

Gal išaiškintumėte mums nekrologe, kuris dabar prie 
jo kapo stovinčių pražiodė jį garbint svetimus vergiją ne
šančius dievus, kai gilumoj širdies jis visada mylėjo laisvą 
nepriklausomą savo tėvynę? Kas izoliavo jį nuo buvusių 
draugų ir bendradarbių Vakaruos ir nuc Vakarų pasaulio 
laisvųjų kūrėjų knygų?

Papasakokite ir jo paskutiniuosius gyvenimo metus, 
jo tikrąsias dvasios kančių priežastis, po išorine garbe jį 
graužte graužusias, jo žudantį liūdesį, žvelgiant į aplau
žytą save. ir pagaliau jo drąsius prasitarimus paskutiniųjų 
dieūų poezijoj, kada jau nebebuvo ko bijoti, nes jo tarp
duryje stovėjo jokių politrukų ir enkavedistų neįveikiamas 
sargybinis — juodoji mirties šmėkla...

; Ir taip. — Lietuva žydi, noksta javas, teka vandenys, 
ir žtnonės dar kalbasi lietu' ’škai. Sibire atkalėję poetai 
Antanas Miškinis, Kazys Inciūra ir kiti panašūs dainuo
ja tarybiškai, skelbdami šlovę tiems, kurie juos sveikus 
išvedė ir pusgyvius parvežė, o nemokantieji dainuoti tylė- 
dairįį nuo saulės patekėjimo ligi nusileidimo stato iš pa
našias laimės verkdami tarybinį rytojų.

:Taip. Putino kapą jau visiškai uždengė raudonos ro
žės. (tyliu ir skaudžiu sielvartu atsidusę ja gausūs ir artimi 
poeto draugai menininkai ir nuoširdūs lietuviai. Tik tasai 
greta stovintis atsakingas tarybinis pareigūnas mums kol

Kairėje Egiptu atstovas Jungtinėse Tautose, o dešinėj 
Sirijos.

kad Europoje yra Maskoli- 
ja. dirstelėkite i tą salį, va- 

: dinamą Lietuva, vargstan- 
! čia po rusu. o atrasite čia 
vergų, šaukiančių gailesniu 
balsu pagalbos, negu tarp 
laukinių žmonių, ir tik: a 
jūsų gerus norus į a.-isti-r.. 
site pirmiau pritaikyti Eu 
lopai, Afriką palikdami to 

kaip ma 
dairvsi

Ūmesniam laikui, 
žesnį piktą. Veltu 
mės po pašau.

Kas kitur rašoma

Maloni naujiena
t tmygu miegejamsjau nie.-tu. 

, neužtik.'ime tokių nežmoniš 
i kų faktų, kaip Kražiuose 
; Toks atsitikimas gal oa$ii 
prieglobsty sosto, kuriam, 
sėdė * Ivan Giozui b žilu ga 
dynių neronai. gėdinkite 
baltojo caro — jis jus pr;. 
lenkė!"

Šitie u.iau kai] ri 
To metų rašyti žodžiai nema 

tinka

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. Čia įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
190-5 metų. Priede daug dokumentų.

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

II tomas, 480 psl.

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

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

Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2-00.

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

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

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

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

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

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų. 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

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

į ziau 
komunistiniai

ir šiandien, ne 
carai, atsisė 

dę į Rusijos sostą ir paverg 
ne tik Rusiją, bet ir daug k*

Kaip žinome. Egipto pa- Išėjo Varpo nr. 7. kurį tų tautų, -avo žiauri- :s da* 
-ieny 10 metų stovėjo Jung- leidžia Varpininkų filisterių bais toli pralenkė vrius ca 
inių Tautų kariuomenės a- draugija, o redaguoja Anta- rus. Jų leteru <. r.k : - t

pie 4,000 vytų dalinys. Jis nas Kučys. bespaudžia ir Lietuvą nema
ten buvo pasiųstas Egiptui Kiekvienas Varpo nume- žiau. kaip ir seniau, 
paprašius. Taip pat atsime-; ris pateikdavo daug įdomios
name. kaip prieš kelias sa- medžiagos. Daug jos yra ir LIETUVOS GYVENTOJA 
vaites Egiptas pareikalavo šiame 168 puslapių numery. v -
ta kariuomene pašalinti iri Štai kas ir apie ką jame ....‘t, f Tj.'i.V'k .T* ■ - -r ; , * men \ra įdomus Juozo AuJungtiniu Tautų gen. sekre- rašo: . _ .
tonus vien savo nuožiūra su- dr. J. Pajaujis — \ arpo fr,-pr)?. -ną ,bir- 
tiko Egipto norą patenkinti uždaviniai praeities ir da- /-0 j. \,j;(
ir tą kariuomenę atitraukė, barties perspektyvoje. Me-
Tuo būdu Izraelio ir Egipto! čys Mackevičius rašo apie - ,f.,
karo jėgų jau niekas nebe- dr. K. Gnnių. o K. Griniaus 
skyrė. Į sūnus inž. Liūtas rašo apie

„ , , _ . . . savo tėvą; d r. Kazys Karve-
kodėl Egiptas taip pada- ,is _ apie Henriką Blazą:

PREMIJOS VERTA 

"LAISVĖS“ KVAILYBĖ

VĖL SKAMBA NAUJAS 

VARPAS

re? Todėl, kad jis rengėsitvau ji _ 
pulti Izraelį. Jis užėmė Aqa- 
bos įlanką, paskelbė mobili
zaciją ir traukė kariuomenę

dr. V. Kanauka—apie prof. 
Vladą Lašą.

Antanas Sugintas plačiai 
.... _ _ . apžvelgia Vinco Kudirkos

: fronto Jinijąs. Pats Egipto i publicistiką, Antanas Kučys 
dikta.onus Nassei viešai pa- j-^g0 apie "Dvi libera
skelbė, kad egiptiečiai yra 
pasiruošę "šventajam karui“ 
ir dega noru sutriuškinti Iz
raelį karščiau, negu deganti 
anglis.

Taip buvo iš tikrųjų, ogi 
Bimbos su Mizara Laisvėje 
išaiškinta, kad... Jungtinių 
Tautų kariuomenė pašalinta 
tam. kad Izraelis galėtų pul
ti Egiptą. Vadinasi, pagal 
tų "strategų” samprotavimą, 
pats Nasseris pasirūpino, 
kad Izraelis galėtų jį pulti, 
nesari jis prašė JT kariuome
nę iš Izraelio pasienio išves
ti.

Kad ir kažkaip menkai 
vertintume Nasseri, bet to
kiu kvailiu vis dėlto jo nega
lima laikyti. Jis vis dėlto y- 
ra išmintingesnis už Laisvės 
"karo vadus", dabar besi
stengiančius prisitaikyti 
prie sovietinės propagandos 
dūdos balso.

liberalų gru-

m. sausio 1 d. buvo 3.21-1 
ooo gyventojų, o 1966 m. ge 
gūžės 6 d. jų tebuvo tikt 
3.1 100.000. Taigi ' ev iik 300 
000 mažiau.
ką
augdavo.

1940-1941 m- sovietai iš
naikino 40.000 gyventoju

o juk per tą lai
gyventojų kasmet pn

peš", Vaclovas ciziunas a- ?
pie "Kovojančią išeivijos į? j’?00- m. vo
bendruomenę", zig. Dailid-
ka apie "Kultūrinio darbo ..j 
organizavimą išeivijoje.*’

įsnaisuno 300.000 _ 
m. pasitraukė į Vaka j 

rus 1/4.000, 1944-1958 m 
bolševikai išnail ino 400. 
"00. 1945-1958 m. persikėlė 
i Lenkija 200.000. Taigi viso 
labo 1,166,000.

1939 m. miestuose tegyve
no 15.6G visų gyventojų, o 
1964 m. ten gyveno 43' '■ .

1942 m. rusų tebuvo 79. 
00O. 0 1959 m. jų iau buvo 

į 174.000.
i Statistikos centrinės val-

Jame yra Juozo Audėno 
straipsnis apie Lietuvos gy
ventojus. Jono Daugėlos —
"Pirmųjų varpininkų keliu".
E. Boreišos — "Su viltimi 
žvelgiame i savo jaunimą”.
Vytauto Bildušo — "Pirma
sis Varpo suvažiavimas" ir 
daug kas kita.

Niekas nesigailės tą nu
meri už §2 įsigijęs. Jį galima , , ...... .
gauti ir Keleivv. Varpo ad- r? J ^ - oruJe
ministracijos adresas: Titą, P^basovo žodžiais. 196o m. 
Briškaitis. 1214 N 16th Avė., I Lietinę atgabenta 16.100
Melrose Park. III. 60160. ?ri ?niV.’. T.ai?1' pei ;H

i tokiu imigrantu" bus apie
V. KUDIRKOS ŽODŽIAI ! \a<Wi. .'!at>ar ™-

i sų. gudų ir ukrainiečiu Lie-
TINKA IR ŠIANDIEN ! tuvoi bu, anie 10';. "Prie-
Antanas Kučys, rašyda-! f^ai.' ne ta;o d ulelė, bet 

mas Varpo paskutiniajame1 -a^ai craknga. nes i kontro- 
numery apie mūsų liberaliz-; Luoja partiją u krašto ad- 
mo praeitį, priminė Vinco! yo/H^tracija. Jos rankose ū-
Kudirkos 1894 metais Var- . J1’ 5\leV;!P° Utinės po

zicijos. žodžiu, šito svetimo 
elemento rankose visas pa
vergtos Lietuvos gyvenimas.

pe parašytus žodžius:
"Plaukai ant galvos šiau

šiasi, kraujas stingsta, ma
nant apie Kražius. Ir toks ?ai\ "e aoejo. turi paklusti 
atsitikimas dedasi gadynėse! n komunistai",
humanizmo, visokių toleran- Kiek Lietuvoje butų gy

ventoju. jei nebūtų buvę ka
ro ir fiziniai žmones naiki-

sokių
cijų; gadynėse, kada stei 
giamos draugijos saugoti' 
medžius nuo laužymo, ap-i nančių okupacijų? I tai J. 
ginti žemesniems Europos! *^uJėnas sLąip atsako: 
gyvuliams nuo kankinimo.! pp1 sausio J d. da- 
išnaikinti prekybą vergais) kartinės Lietuvos ribose bu- 

i laukinėse šalyse! Geradėjai! vo 3-251.000 gyventojų. \i- 
Nesiskubinkite su medžių ir dutiniskai metinis prieaug- 
žemesnių Europos gyvulių iis buvo 1.2*9. Ligi 1966 m.

sausio 1 d. praėjo 2-5 metai. 
Taigi dabar būni 4.333.000 
gyventoju.

Oficialiai paskelbta, kad 
tikėdami, kad jau Europoje 1966 m- e^^žės. 6 d. buvo 
nėra vergų. Neužmirškite,; 3,00.000 gyventoju. Reiškia.

j svetimiems Lietuvą užgro- 
■■■■.. ■■■ »' • ■ -■■■ J. T ‘ - bus ir ja tebevaldant. Lietu

va neteko 1.333,000 gyven
tojų. Bet tas nuostolis yra

j globa, nes toje pačioje Euro-
~ ~ n .. . T#6je dar ne visi žmonės ap
, ____ _  . . . .y saugoti nuo kankinimo. Ne

uri FBI labai nori turėti savo akjų j Afriką, lyg
rankose. Jis laikomas Cosa Noat 
ra pasamdytu žudiku.

kas dar nieko neprasitaria. Tai bus gal būt vėliau ir pagal 
agitpropo planą.

O A. Sniečkaus parašas po nekrologu rodos sakyte anįsčiau minėjau. į Lietuvą 
mums sako grynai tarybiniu žodžiu: į atgabenta svetimo elemento

"šis reikalas jau išspręstas. Prašome — sekantis!“ Į apie 300,000,“

žymiai didesnis, nes. kaip

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOJ

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema. 
los vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seser s, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

DĖMESIUI !

PALENGVlNK’TE MOŠŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutao» 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktu, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys. be paraginimo, prie! 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
▼is mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-fa

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

JUyi’ nebus panaudotos tuoj 
pat apsaugos priemonės, S i r. 
d i e s priepuoliai ištiks 
kas penktą vyra ateinančią pen- ‘ žurnalo Akėčių numeris, 
keriu metų laikotarpy. Paskai- Kaina 50 centų. Gaunamas

k"’-’ ir Keleivv.
SIIIDIES PRIEPIOI.IAI. 

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

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

minist racijoje.

NAUJOS AKĖČIOS

Išėjo naujas humoro, sa
tyros, sarkazmo ir ironijos

Paragink savo pažistamup 

iirireiyti Keleivį. Kaine 

metams $5.

i
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KAS NIKKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPUIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas TAS DUONOS NBPKASO.

DETROITO NAUJIENOS

Prieš metus mirė 

Ona Balčiūnienė

Neturėjęs progos tuoj po 
mirties parašyti, noriu da
bar, po metų, keliais žo
džiais prisiminti garbingą 
visuomenininkę Oną Balčiū
nienę (Anna Balchunas).

Velionė Ona. Mykolo ir 
Barboros Mackevičiūtės 
Frankų duktė, buvo gimusi 
1899 m. gegužės 11d. Lave- 
nų dvare. Pumpėnų valsč., 
Panevėžio apskrity. Į Ame
riką tėvelių buvo atvežta la
bai jauna. Jiems vėliau j 
Lietuvą grįžus. Onutė pasi
liko šiame krašte ir gyveno 
Chicagoje. Ten išaugino šei
mą ir veikė lietuviškose or
ganizacijose.

Į Detroitą persikėlė prieš 
dešimti metų. kai 1956 m. 
ištekėjo už Mykolo Balčiū
no. Mykolas eilę dešimtme 
čių yra Detroite veiklus vi
suomenininkas. Velionė 0- 
na su juo ėjo ranka rankon. 
Greitai ji pasidarė viena 
veikliausių socialdemokratų 
116 kuopos narių, o taipgi 
daug darbavosi Detroito 
Lietuvių klube. Dloce. Bal
fo 76 skyriuje. SLA 352 
kuopoje ir dar vienoj kitoj 
organizacijoj.. Nors ją se
niai kankino astma ir kiti 
sveikatos nepritekliai, vi
suomeniniame veikime ji y- 
ra labai daug pasidarbavu
si, ir jos vardas su pagarba 
visų minimas.

Velionė mirė 1966 m. bir
želio 27 d., palikdama liū
dintį vyrą Mykolą, sūnų Pet
rą Jasaitį su šeima, dukrą 
Bronę Makauskienę su šei
ma, seserį dr. Ksaverą Ži
linskienę, brolį Joną Fran
ką Lietuvoje, septynis vai
kaičius. du provaikaičius ir 
eilę tolimesnių giminaičių 
bei didelį būrį draugų. Lie
pos 1 d. ji buvo palaidota 
Chicagoje, Tautinėse kapi
nėse.

Vyras Mykolas nustojo 
geros gyvenimo draugės, o 
Detroito lietuviai — nuošir
džios visuomenininkės. Ir 
po daugelio metų velionę 
Onutę Balčiūnienę minėsi
me geni žodžiu. Tebūna 
Tau. Onute, lengva motina 
žemelė!

Baigė mokslo metus

Vinco Kudirkos vardo li
tuanistinė mokykla mokslo 
metus baigė birželio 3 d.. 
Salėje įvyko trumpos iškil
mės. Po keletą žodžių pasa
kė vedėja Angelė Bajalienė, 
tėvų komiteto pirmininkas 
Kęstutis Černis ir LB švieti
mo vadovas Algis Rugie
nius.

Visų skyrių pirmieji ir 
antrieji mokiniai gavo po 
knygą (įteikė A. Rugie
nius), LB Detroito apylinkės 
dovanotą. Vaikučiai atliko 
trumpą "meninę“ programė
lę : kas padeklamuodami, 
kas pagrodami kokiu muzi
kos instrumentu. Gi vyres
niųjų skylių mergaitės pasi
rodė su tautiniais šokiais, 
mok. Rimgailės Zolotovie- 
nės paruoštos, o Algirdo Pe- 
sio akordeonu palydimos.

Mokyklą baigusių aštun
tokų buvo tik 8 (vienas vy
ras ir 7 mergaitės). Jie im
provizavo visą aštuonerių 
metų mokslu iš komiškosios 
pusės ir suvaidino vieną il
gesnį vaizdelį. Jie visi buvo 
apdovanoti knygomis.

Aplamai paėmus, užbaig- 
tuvėms trako iškilmingumo, 
gerųjų mokinių pažymėtino 
išskyrimo, išleidžiamų aš
tuntokų pagerbimo. Pav., 
vedėja tyliai perskaitė gerų
jų mokinių pavardes, šie iš
ėjo į salės priekį, knygos vi
sai vilkstinei buvo išdalytos, 
nepaaiškinant, kuris buvo 
pirmas, kuris antras (iš vie
no skyriaus buvo iškviestos 
berods penkios mergaitės.

Rasiniu riaušių metu Cincinnati mieste buvo daug na
mu padegta, čia matome, kaip ugniagesiai gesina Sey- 
bord bendrovės namus. Riaušėse 45 asmenys sužeisti, 
70 suimta. Kariuomenė padėjo atstatyti tvarką.

LEIS B. BRAZDŽIONIO branduolį sudaro: Andrius 
Mironas, Pranas Lembertas 

RINKTINĘ ir Alfonsas Giedraitis, kurie
jau redaguoja visiems lais- 

! Los Angeles mieste į- vojo pasaulio lietuviams ra- 
! steigtas komitetas įžymiojo šytojams minėto konkurso 

poeto Bernardo Brazdžio- skelbimą ir sąlygas, o kartu 
i nio kūrinių rinktinei išleis- įr rūpinasi ir mecenatų f iii- 

ti. Savo atsišaukime tas ko-, jos steigimu, kad būtų iš ko 
mitetas rašo: i apmokėti laimėtąsias premi-

"Lietuvoje poetas Ber- i jas bei užtikrinta tolimesnės
nardas Brazdžionis oku- i veiklos realioji sritis.

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

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

CHICAGO, ILL. 

ŠOKIŲ ŠVENTE

JAV ir Kanados Lietuvių 
III-ji Tautinių Šokių šventė 
įvyks 1968 m. liepos 7 d. 
Chicagoje. Visi JAV ir Ka
nados veikiantieji lietuvių 
tautinių šokių rateliai jau 
dabar kviečiami užsiregist
ruoti šventėje dalyvauti.

Registraciją veda JAV 
LB Chicagos apygardos val- 

nes, paskui girdėjau, turėta dybos sekretorė Birutė Vin-
keletas atliekamų knygų) 
O aštuntokų tarpe visai ne
buvo išskirti geriausiai bai
gusieji. Ateity tokių trūku
mų reikėtų y engti.

"Aušros“ lituanistinė mo
kykla darbą baigė savaite 
anksčiau. Gaila, man jų už-

NSLA vajus ir gegužinė
SLA 352 kuopa yra įsi

jungusi į naują vajų, vadina
mą "Lietuvybės išlaikymo 
vajumi“. Norima šiais me
tais kuo daugiau žmonių į- 
rašyti į Susivienijimą Lietu
vių Amerikoje, — į organi
zaciją, kliri savo nariams 
neša moralinę, tautinę ir 
materialinę naudą, čia ne
skaičiuosiu draudimo rūšių, 
bet tik pasakysiu, kad jų y- 
ra didelė gausa ir kad kiek
vienas tautietis, senas, jau
nas ir vidutinis, gali sau vie
ną prisitaikyti.

SLA tradicinė gegužinė 
turėjo įvykti birželio pirmo
je pusėje, bet tas laikas bu
vo užleistas Baisiojo Birže
lio minėjimui. Dabar tvirtai 
nusistatyta: SLA 352 kuo
pos gegužinė bus sekmadie
nį. rugsėjo 17 d., Green 
Lawn Grove parke, prie 
Middle Beit kelio (priešais 
Metropolitain aerodromą). 
Kuopos vadovybė visus pra
šo šią datą įsidėmėti ir kitų 
parengimų nerengti.

dašienė. 6443 So. Washte- 
naw Avė.. Chicago. Illinois, 
60629.

Irena Šilingienė, Leokadi
ja Braždienė, Bronė Jamei- 
kienė ir Bruno G. Shotas, 
Lietuvių Tautinių Šokių In-

Dvi parodos Balzeko 

muziejuje

Nuo birželio 11 iki liepos 
8 d. Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejuje atidarytos 
dvi parodos:

1. V. Baltramaičio meno 
kūrinių ir jų kūrėjų nuotrau
kų,

2. V. S. Lukoševičiaus au
tografų ir pašto ženklų.

Parodos atidarytos kas
dien nuo 1:00 iki 4:30 vai. 
popiet.

pantų yra niekinamas, o 
pavergtų mūsų brolių myli
mas. Tik pavergtieji nega
li gauti šio autoriaus kny
gų ir draudžiami išreikšti 
jam pagarbą. Užtat lietu
viai laisvajame pasauly tu
rime padaryti tai, kas neį
manoma pavergtiesiems 
broliams.“

Komitetas kviečia būti 
B. Brazdžionio poezijos 
rinktinės mecenatais (pa
aukojus $25) arba garbės 
mecenatais (paaukojus $
100 ar daugiau). Knygos 
prenumerata $10.

Komitetą sudaro: pirm.
Juozas Andrius, ižd. Pianas! ,P<ri 
Lembertas (927 3rd St.,' * *P ’ 
Santa Monica, Cal. 90403), 
vicepirm. kun. dr. P. Celie- 
šius, Br. Raila, iždo glob.
A Raulinaitis, A. Skyrius,
Ig. Medžiukas, nariai: dr. E.
Tumienė. J. Švaistas-Balčiū- 
nas, R. Kulikauskienė, J. Ti- 
ninis ir Alė Rūta.

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

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

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

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

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

Arabų Jungtinės Respublikos 51.90.
ambasadorius Wa-j jUK NETURITE? 

į shingtone grįžta iš Valstybėsi 
departamento, kur jam buvo Petronėlės Orintaitės ei-
pranešta, kad JAV nutraukia di- liuotos apysakos "Teofilė 
plomatinius santykius su Egip- nuo Kražantės“. Keleivio • ir
tu, nes Egiptas nutraukė tuos' administracijoje ją galite 
santykius su JAV. * gauti UŽ $2.00.

Čekiai prašoma rašyti 
"Brazdžionio rinktinė“ ir 
siųsti aukščiau nurodytu iž
dininko adresu.

NAUJAS AUTORIŲ 

SAMBŪRIS

Žmogiakotis

baigtuvėse neteko dalyvau- stituto nariai, nustatė šven 
ti. tės programą — kokie šo

kiai bus šokami. Repertua
ras spausdinamas ir bus 

Gegužės 28 d. Lietuvių' siuntinėjamas užsiregistra- 
Fondo Detroito vajaus vice-į vusiems šventėje dalyvauti 
pirmininkas Vyt Kutkus rateliams.
prisiuntė aukotojų — LF; T .
narių papildomą sąrašą. Muzlkas J°nas Zdanius
Tai jau trečias papildJmSJ įL^^l.^angi
Neminėdamas visų pavar
džių. paliesiu tik skaičius.

Detroitiškių LF šimtinin
kų yra šiuo metu 112. Pilnos 
šimtinės dar neįnešusių, bet 
ją pradėjusių — 9 asmenys.
Iš viso iš Detroito į LF į- 
plaukė 21.811 dolerių.

Kadangi iš detroitiškių y- 
ra numatyta surinkti 100.
000 dolerių, tai mūsų ati
duota dar nepilni 22%. Pa
sitempkime! Lietuvių Fon-'" 
das — visų fondas. Jo vai-

LF įkaičiai Detroite

šventė įvyks jubiliejiniais 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo metais, tai šven
tės metu pirmą kartą bus 
grojamas specialiai sukak
čiai atžymėti sukurtas mar
šas.

J. Zdanius paruošė muzi
ką ir dirigavo orkestrai li
ję tautinių šokių šventėje.

ATSKRIDO PETRONĖLĖ 

BAGDONIENĖ

Šio mėnesio 16 d. 8:40 
vai. po pietų New Yorke, 
Kennedžio aerodrome, susi
tiko po 26 metų nesimatymo 
Waterburiui gerai žinomas 
prekybininkas su savo žmo
na Petronėle Bagdoniene.

Petronėlė Bagdonienė bu
vo ištremta Sibiro vergų 
darbo stovyklon ir ten iška
lėjo 18 metų. Nustojusią 
sveikatos paleido grįžti at
gal į rusų pavergtą Lietuvą 
Lietuvoje apsigyveno pas 
savo dukrą Juliją Teleišie 
nę prie Mauručių. Su ja kar
tu buvo ištremtas ir maža
metes sūnus Eimutis.

siais naudosis mūsų vaikų; saulę, bet mes tik ranka nu
vaikai!

Kur prakišim porą sekančių 

mėnesių?

Pagaliau atėjo vasara. 
Karšta, tvanku, drėgna, ža
lia. Kvepia rytais rasoti 
ankstyvųjų rožių žiedai, ir 
paukščių spiečiai laukia 
naujo vaisių derliaus. Miršte 
užmiršom, kokia begėdiškai 
gili su kalnąis sniego buvo 
pereita žiema ir koks nelem
tas, koks šaltas ir niūrus bu
vo pavasaris.

Mums kalba apie Kalifor
nijos, Arizonos ir Floridos

mojame. Mūsų pora mene
sių vasaros Michigane yra 
neįkainojamo grožio. Dėl 
poros mėnesiu galima de
šimti laukti, ilgėtis, net ir 
artričio kamuojamiems. 
Amžina grožybė, amžina 
saulė, amžinas vienas metų 
laikas — juk tai baisi mono
tonija !

Beje. kur sekančius du 
mėnesius? Ogi—Dainavoje, 
Detroito lietuvių nuosavoje 
vasarvietėje. nuosavame 
dvare. Čia. draugai, pasima
tysime dažną savaitgalį!

Alfonsas Nakas

Petronėlė Bagdonienė ne
priklausomos Lietuvos lai
kais buvo pradžios mokyk
los mokytoja, kai jos vyras 
buvo ilgametis pradžios mo
kyklų vedėjas, pradžios mo
kyklų inspektorius ir Vokie
tijoje Oldenburgo lietuvių 
gimnazijos vicedirektorius 
bei mokytojas.

Dokumentus į šį laisvės 
kraštą sudarė Nijolė ir Kos
tas Lambrakiat Nijolė yra 
Petronėlės ir Kazio Bagdo
nų duktė, gyvenanti North 
Havene.

Petronėlė Bagdonienė da
bar ilsisi savo vyro sodybo
je, kuri pavadinta Lietuvos 
vardu. Tai tikrai graži ir ra
mi poilsio vieta po tiek var
gų ir kančių,

D.P.

Santa Monica, Calif., — 
šis brangiais namais išgar-j 
sėjęs kurortas, jau turi kele-i 
ta šimtų pastoviai įsikūrusių! 
lietuviškų šeimų, Lietuvių' 
klubą su beveik savystoviu. 
Moterų Vienetu ir keletą ra-i 
šytoju bei menininkų, kurie 
novelių laureato Andriaus, 
Mirono gimtadienio proga! 
(š. m. gegužės 30 d.) isteigė 
nauja atskirą klubą: "Santa 
Monikos Autorių Lietuvis- i 
koji Atvanga“ (sutrampin-i 
tai — SMALA). Autorių sa-| 
voką apima ir kitokiu rūsiu, 
menus, todėl nauiam klubuiį 
p-fllės nriklausvti ne vi p n tik| 
rašvtniai. bot ir dailininkai.’ 
muzikai, solistai ir kt.

Naujo klubo krikštynose 
savo kūrybos pavyzdžiu pa
skaitė 3 poetai. 2 romanistai 
ir 2 novelistai: dr. Elena Tu
mienė, Pranas Lembertas. 
Alfonsas Giedraitis. Alė Rū
ta. Juozas švaistas, Andrius 
Mironas ir Juozai Tininis. 
Jų žodžiai bei klubo reika
lu pasisakymai buvo irekor-
duoti macmeteteninėn juos
telėm kuri vėliau bus per
duota Lietuviu Arcbvvui.

Naujas klubas savo veik
lą jau pradėjo konkurso
ruošimu geriausiam feljeto
nui, nes ligi šiol feljetonistai 
buvo visų konkursų užmirš
ti, nors mes patys atsidūrė-1 
me labiausia humorą mėgs- 
tančiame krašte. Šią nema
lonią spragą mūsų literatū
roje SMALA pasiryžusi tuoj 
pat užlyginti. Panašia kryp
timi bus žengiama ir toliau, 
atliekant tai, ko kiti negalės.

Šio sambūrio (klubo)

Jau išspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ.

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869- 
1959) metų Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 
664 psl. Kietais viršeliais — $10.00, minkštais — $8.00. Išlei
do Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmasis Chicagon atvažiavęs lietu
vis, pirmos lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos drau
gijos, statytos bažnyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 
121, 41 teatro draugija, 48 pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai 
ir 314 veiklesnių žmonių biografijos. Duoti dokumentuoti ka. 
talikiskų, socialistinių, laisvamaniškų ir kitų organizacijų 
atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bankai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba 
Money Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 South Halsted Street. Chicago. Illinois 60608

Mieli Lietuviai!
Klausykite* svarbių paskaitų iš Švento Rasto 

iš šių radijo stočių:

l.CHICAGA. iš RADIJO STOTIES W.O.P.A. AM-1490, 
KC. FM. 102.7 MC. SOPHIE KARKUS. 

Kiekvienų penktadienį nuo 10:30 vai. ryto.

2..PASADENA, Calif., iš RADIJO STOTIES KJ?.P.C. 
5000 Watts. FM. 106.7 MC.

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

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

Kiekvienų sekmadienį nuo 12:45 iki 1:00 val.;po pietų.
♦ * ♦

4. WATERBURY, Conn., RADIJO STOTIES W.B.R.Y’.
5000 Watts. 1590 KC.

Kiekvienų šeštadienį nuo 7:15 iki 7:30 vai. vakaro.
• * *

PITTSBURGH, PA. RADIJO ST. — W.P.I.T. 5000 W. 
kiekvienų sekmadienį nuo 12:45 iki 1 vai. popiet.

* ♦ *

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

Kiekvienų šeštadienį nuo 1:00 vai. iki 1:15 vai. po pietų.

Esate prašomi visi LIETI’VIAI pasiklausyti tų 
linksmų žinių.

t
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Rusai okupanUi, šalin iš Lietuvos!

Liepia visiem* šokti 

ir dainuoti

Visi šiek tiek sugebantie
ji ir mėgstantieji muzikuoti, 
šokti, dainuoti ar vaidinti, 
šiemet ir Lietuvoj, kaip ir 

„ .... ........ i visoj bolševikinėj imperijoj.
Pasilikęs-dalintis likimu įkinkyti uoliau darbuotis, 

c” Lietuva!"V. Mykolaitis negu* ’--J- -*

Komunistai Putiną laikė 

nepatikimųjų sąraše

Birželio 7 d. Lietuvoje mi
rė poetas-rašytojas Vincas 
Mykolaitis Putinas. Tadais, 
savo amžiaus metais.

Lietuva^V. Mykolaiti 
Putinas nebuvo fiziškai ka
linamas, o buvo netgi trau
kiamas i pirmutines vadina
mųjų "tarybinių“ rašytojų 
eiles.

Bolševikinio režimo vado
vai stengęsi dengtis popu
liariu jo vardu, rodydamies, 
kad, šta(,Sr Putinas su mu
mis...

Bet iš tikrųjų jis buvo lai
komas ankš; ';ne dvasiniame 
kalėjime. To jis nei neslėpė 
savo pastaraisiais laikais ra
šytose eilėse.

Turbūt didžiausias viešas 
jo asmens pažeminimas į- 
vyko. kai iš Kremliaus buvo 
duotas ženklas suniekinti 
Pasternaką. Viešame rašyto
jų susirinkime visi žymes
nieji rašytojai turėjo slinkti 
"žąsele“ tribūnon ir smerk
ti Pasternaką, kaip išdaviką, 
niekšą, parsidavėli, — vis už 
”Dr. Živago“ romaną, kurio 
jie nė vienas, nebuvo skaitę, 
nei matę. Toj eilutėj buvo ir 
Putinas...

1957 metais buvo išleistas 
Putino istorinio romano 
“Sukilėlių“ I tomas. Režimi- 
ninkai didžiai gyrė tą roma
ną ir juo didžiavosi. r Bet 
simbolininkas autorius ir 
ten. pačiame pirmajame 
puslapy, sugebėjo ir nieko 
gera režimininkams neža
dančių minčių pasakyti. Juo- 
doir.is ir raudonomis raidė- 
m s ir>»-£'ė. kad tai yra kovų 
d” žei. ės ir lr' vės vaizdai. 
O po to — šūkis: Gana to 
jungo:... Kai vėliau romano 
turinys pasirodė operoj su
tirštintas. iš Maskvos atsira
dęs cenzorius uždraudė ope
rą, ir pats Putinas, nors dai 
ir žadėjo tą romaną baigti 
ar gal ir pabaigė, išspausdin
to tęsinio per dešimti metų 
nesulaukė. / • *

Ilgą eilę pastah-ųjų savo 
gyvenimo metų Putinas gy
veno primestoj ir tyliai pri 
';imtoj izoliacijoj. Jis, vie 
šai gerbiamas ir renkamas 
i rašytojų valdybą, vis dėlto 
buvo laikomas nepatikimųjų 
sąraše ir "nematoma“ ran
ka ji visą laiką rūpestingai 
saugojo nuo "nereikalingų“ 
kontaktų. Iš Vakaių jokia 
knyga iki pat jo gyvenimo 
pabaigos negalėjo jo pasiek
ti. Buvo prieš keletą metų 
pradžiugęs gavęs praneši
mą, kad ~?rbėjai siunčia 
jam vieną kitą dėmesio ver
tą (nepolitinę > lietuvišką, 
lenkišką ar prancūzišką 
knygą. Vėliau rašė:

“Gal nė nesiųskite, nes 
vistiek negausiu“...

mo:. (Elta)

Ponai ir draugai

Jau trečias uesiniuneiis1 
LleiuvOje \icspautuja luta-

f risčiai u nmciius jų uxau
gai ', o viliones utiuvuj vis 

1 uar liepi ipiiuu ui aukauti": 
vieni nitus uazniausiui teoe-i 

: vadina ponais ", poniom“, 
į paneieims"...

V ienas iš v diliaus Tiesos 
! redaktorių jau išėjo dėl to is 
kantrybes, butų", — esą, 
—' juokinga, jei nebūtų pik
ta, Tuo labiau, kad kreipinį 
"ponas“, “ponia“ dar gan iš
girsti ne tik turguje, bet ir 

. gatvėje, autobuse, traukiny, 
\ įsiems mokykloje. įstaigoje, par-

pinti duotuvėje. Iš kur tai? Sako- 
rengia-

La
Pratlviile (Alabamoj) buvo kilę riaušių, kad policija 
suėmė negrą “Juodosios jėgos** vadą Carmichael. kai 
riaušininkai pradėjo šaudyti i policiją, buvo iššaukta 
kariuomenė.

na liuksusiniu rusų krepši
ninku. Įdomu bus patilti, ar 
mūsų komunistai atitaisys 
tą klaidą, kad M. Paulaus
kas yra ne rusas, bet lietu-! 
vis.

Sovietinė komanda nuga
lėjo (78:74) pasaulini krep
šinio čempioną Brazilijos 
komandą. M. Paulauskas 
laimėjo 15 taškų.

Jis lankėsi Montevideo 
lietuviu komunistu klube, i-I *” *” *"! teikė iš Lietuvos atvežtą 

i plokštelę ir kitų dovanų.
M. Krasinskas

kada nors.
duotas uždavinys
vainiką“ Maskvoje
moms iškilmėms.

Skaičiuodami iš akies,
propagandistai teigia, kad
šiuose dainavimuose ir šoki-, . .
muose Lietuvoj dalyvauja ’ "e !I,rot‘s f P*‘aeItles- 

\ aldimam.s redaktoriams to

ma. kad tai praeities paliki
mas, įprotis. Kažin, ar tik 
tai?“ (T. birželio 6).

Žinoma, kad "ne tik tai“,
IŠ PIETŲ AMERIKOS

apie ketvirtį miliono jauni- , . . ...
mo, iš dalies net ir senimo.! ^a niekas atvirai ir nepasa- 
Gegužės mėnesį rajoninėsenet užsiėmus Jau Pa‘ 
dainų-šokių šventėse buvo • siekia paaiškinimas. kad 
daroma geresniųjų atranka.' vengimas vadintis drau- 
Atrinko apie tris tūkstan-! gaiš“ yra savotiška? plebis- 
čius, iš kurių keli vienetai
turės būti atrinkti, kaip tin

eitas: viena iš priemonių 
bent taip parodyti, ką žmo- 

kamiausi padainuoti-pašok- nes mano ir apie viską, kas
ti pačiame Kremliuje. Tam 
tikslui nuo birželio 2 iki 11 
dienos Vilniuje vyksta mė
nesinių pasirodymų deka
da (10 dienų), kurioje sijo
jami tie trys tūkstančiai.

Valdinė spauda visą tą 
šokimų-dainavimų sąjūdį 
rodo. kaip "liaudies entuzi
astingai pinamą vainiką 
Spaliui“. Pašaliečiai stebė
tojai kartais pavadina jį 
vergu šokiu. O iš pačių daly
vaujančių patiriamas toks 
samprotavimas: “Žinoma, 
kad atiduodam tam tikrą 
duoklę kompartijai. Bet tuo 

ir

susieta su “draugo4 titulu. 
(E)

Šiauliuose bus televizijos 

imtuvų fabrikas

Šiauliuose statomos nau
jos patalpos televizijos im
tuvų fabrikui. Šį rudenį nu
mato pastatyti tik dalį pa
talpų, kuriose ateinančiais 
metais galėsią pagaminti 
120 tūkstančių “Taurų“ — 
naujojo modelio imtuvų. 
Dai- pc trejeto metų fabri-

Mes ne Rusijoj gimę

Policija, duodama lietu
viams pasus, dažnai užrašo 

Lietuvių centras savo pa-'gimimo valstybę URSS . 
talpose gegužės 7 d. suren- t*_ * • Rusiją. Lietuviai metū
gė gražų Motinos dienos 1 tokių pasų imti, nes jie 
minėjimą. I ji susirinko gau- >’ra Lietuvoje. Taip il
sus būrvs. , l)ase tUfi būti parašyta.

Minėjimą pradėjo vice-' Juozas Šiušis

pirm. L. Lemberis ir pakvie-

ARGENTINA

Minėjome Motinos dieną

tė skaityti paskaitą Petraus- 
kaitę-Daratienę. Po paskai
tos Celia ir Graciela Mičiu- 
daitės padeklamavo Juozo 
Šiušio eilėraščius motinos 
garbei, solistė Z. Valadkaitė 
padainavo porą dainelių. 
Jai pianinu pritarė 
Švenčionvtė-Mičiudienė.

URUGVAJUS 

Pagerbė motinas

11 knygų už $2
Demokratinio socializmo 

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

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

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

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio). 47

Gegužės 13 d. Lietuvių! psl., kaina 25 centai
Kultūros D-ja savo patai-1 v ... ..- at *• i- i Kas yra socializacija (K.pose surengė Motinos die-l - v i , •

enų. • , j Kauskio), oi psl., kaina 2oT ; nos minėjimą su atitinkamo-i . . 1 ’Li e • centai.mis kalbomis ir menine pro-
. grama, kurią atliko Nijolės

Lietuvių centro choras, Stanevičiūtės vadovaujamas
“Aušra“, kuriam vadovau
ja \. Rvmavičius, pianinu: 'Gintaras4* Dorelio vadovau

tautiniu šokių sambūris;-b centų.

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina

kas gaminsiąs pusę miliono tinom
imtuvų kasmet. Keblumaspačiu metu ir savęs nepa , , . .

mirštam. O partija viską fi- ^af \as naujasis mo-
nansuoja. nes ji organizuo-delis Jau dabar savo pnva- 
ja. Jeigu tų-jirogų nepriim- lumais keletą metų atsilikęs 
tumėm, tai kitų neturėtu- nuo Vakaruose žinomų mo- 
mėm.“ (Elta) j dėlių. Dar no trejų metų, jei

■ nebus peržiūrėtas ir pernla- 
Maskva nebegali pamokyti nuotas. “Tauras“ jau bus 

lietuvių

Kai nuo maskvinės val
džios priklausomoje Lietu
voje r* ''seka ką nors gerai 
padaryti, režimininkai sku- Kaune kraštotyrininkų i- 
ba Įtikinėti, kad tai galėjo niciatyva kuriamas Kauno 
Įvykti tik “mūsų44 (suprask, miesto muziejus. Tiesa pra- 
komunistų ir rusų) pagalbos neša (gegužės 31), kad tam 
dėka. O kūrybingesniuosiuo- muziejui “gautas Z. Toliu- 
se lietuvių inteligentijos šio (Zigmo Toliušio, buv. 
sluoksniuoset sako. esanti advokato, visuomenininko, 
kiek kitokia pažiūra i tą pri- po tremties vėl gyvenančio 
kluasomybišką santykį su Kaune, dabar beveik 78 m. 
primestine valdžia. \ iešai amžiaus. E.) vertingų archy

vinių ir eksponatinių me-jie sutinka su režimininkų 
teigimais, nustatytose vieto
se ir nustatytu laiku net dė
koja “partijai ir vyriausy
bei“ uz pagalbą, bet faktais 
stengiasi Įrodyti, kad, štai,

virtęs anachronizmu.
(E)

Kauno miesto muziejus

džiagų rinkinys. Čia — N. 
Ordos litografijos, E. And- 
riolio medžio graviūros. M. 
Dobužinskio piešiniai. A. 
Varno ir kitu dailininkų

mes galim daug ką gerai ir darbai, kuriuose vaizduoja- 
net už jus geriau padaryti mas miestas prieš daugelį 
ne tik be, o ir nepaisant tos metu.44
jūsų tariamos, dažniausiai Į 
tik kliudančios ''pagalbos44. 
Jau ir Maskvoj rusai esą be
veik įtikinti, kad jie jau var
gu begali pamokyti lietuvius 
tokiose srityse, kaip medici
na. architektūra, net dailė, 
ypač grafika. Pastaruoju

(E)

Lietuvis miklins kubiečius

S. Butautas važiuoja Ku- 
bon... Taip sakoma Vilniuje 
leidžiamo lenkiško dienraš
čio žinutės antraštėje. Žinu-

pritariant M. Čikstaitei. su
dainavo 6 dainas. Kaveža 
paskaitė savo eilėrašti "Mo-

Vilniuje daug turistų

Vilniuje knibžda turistai 
iš visos Rusijos, net iš Novo
sibirsko. Gegužės mėnesi i 
Vilnių buvo atvažiavę 20 
specialių turistinių traukinių 
po 500 keliauninkų kiekvie
name. Birželio mėnesi lau
kiama devyniolikos tokių 
traukinių. Turistams po 
miestą vedžioti vadovai bu
vo rengiami kelis mėnesius 
trukusiuose kursuose.

(E)

metu toks pripažinimas pa- tėję pranešama, kad Stasys 
ryškėjo ir kamerinės muzi- Butautas, pasižymėjęs krep- 
kos srity. Gegužės gale so- šininkas. vėliau treneris, ga- 
vietinis kamerinis muzikos, VęS jg Kubos kvietimą užim-
festivali? buvo surengtas 
Vilniuje, kaip stipriausiame 
kamerinės muzikos židinyje.

Pirmąsias ir lemiamąsias 
vagas šioj srity bus išvaręs 
styginis kvartetas, kuri tvir
tai papildo S. Sondeckio va
dovaujamas kamerinis or-

ti dėstytojo vietą Kubos kū
no kultūros institute ir tre
niruoti valstybinę koman-

Rasta minų

Apie 2 km.nuo Zarasų pa
plentėje buvo užtiktos aš-

kestras, jau sėkmingai besi-; tuonios kabeliu sujungtos 
reiškiąs konservatorijos stu- minos, išgulėjusios, turbūt, 
dentų kvartetas ir pučiamų- nuo 1944 metų. Pavyko pa

Buvo pagerbta pavyzdin
ga motina I.uiza Mankuvie- 
nė. jai įteikiant gėlių puokš
tę.

Buvęs pirm. A. Jasuitis 
ir dabartinis vicepirm. Lem
beris padėkojo programos 
vedėjams ir atsilankiusiems.

Šokai tęsėsi iki vėlumos.

Nauja Lietuvių centro 

valdyba

Balandžio 30 d. susirinki
me išrinkta šitokia valdyba: 
pirm. Liudas J. Mičiudas, 
vicepirm. Liudas Lemberis, 
sekr. Osvaldas Jonušis. sek. 
pav. Alicija Zienkaitė. ižd. 
Stasys Džiugis, ižd. pad. Jo
nas Gradeckas, nariai — A. 
Jasuitis, Ant. Vyturis. Ro
mualdas Narbutas. Vincas! 
Kuraitis. Vincas Norkaitis ir į 
Ema Jankauskaitė.

Nauja ALOST valdyba

Balandžio 28 d. susirinki
me Argentinos Lietuvių Or
ganizacijų ir Spaudos Ta
rybos valdybon išrinkti: 
pirm. Jonas Čikštas. vice
pirm. Arturas Mičiudas, 
sekr. Leonardas Sruoga ir 
Irena Simanauskienė, ižd. 
Julius Mičiudas ir K. Klau- 
ga.

Tame susirinkime aptar
tas ir senelių namų klausi
mas. Tuo reikalų rūpintis iš
rinkta 7 asmenų komisija, 
kuri ištirs namų statybos ga
limybes ir praneš kitam su
sirinkimui.

“Lietuvos aidų“ sukaktis

Vienintelei Argentinos 
lietuvių radijo programai 
sukako 20 metų. Ta sukaktis 
buvo iškilmingai paminėta 
balandžio « d. Lietuvių sa
lėje. Tos programos įkūrėjas 
yra Zeferinas Juknevičius. 
Ta proga radijo vadovybė

Socializmas ir religija (E.
jamas parapijos choras ir j Vanderveldes), 24 psl., kai- 
vaikučiai, padeklamavę mo-' na 10 centų, 
tinai pagerbti skirtų eilėraš- Ant rytojlu, „„
Cllį a- at • • revoliucijos, (K. Kautskio).

Pi-of. Margarita Mintate- m , kaina 35 centai
kaitė savo paskaitoj plačiai,
apibūdino motinos reikšmę Tikra teisybė apie Sovietų 
vaikų auklėjime ir aplamai! (J- Januškio), 96
šeimoje. i psl, kaina 50 centų.

Dalyvių nebuvo daug. Juozas Stalinas, 32 psl., 
Jaunimas mažai tuo domisi kaina 25 centai, 
ir Į tokius parengimus nesi-, Atskiraj gudėjus< jų Raina
an °* ■ $3.10, bet visos kartu par-

' duodamos už $2.
Prisiminė M. Šleževičių 

ir J. Šliūpą

Lietuvių katalikų radijo 
vedėjas kun. Leonas Zarem
ba gegužės 21 dienos prog
ramoje plačiai paminėjo bu
vusį Lietuvos valstiečių liau
dininkų vadą, nepriklauso
mos Lietuvos kūrimosi pra-, 
džios ministerį pirm. My-Į 
kolą Sleževičių, jo ryžtą ir1 
nuopelnus atgimstančiai 
Lietuvos valstybei.

M. Sleževičius nebėgo Į 
užsienį pavojaus metu. kaip 
kai kurie kiti darė, bet pa
sitikėjo savo jėgomis, pašau
kė tautą prie ginklo gintis 
nuo užpuolikų komunistų, 
kovojo ir laimėjo, sakė kun. 
L. Zaremba.

Gegužės 28 d. kun. L. Za
remba prisiminė dr. Joną 

Jis pavadino dr. J. 
bedieviu, gal per 

klaidą pasakė, kad J. Šliū
pas padėjęs komunistams i- 
sigalėti JAV lietuvių organi
zacijose, bet kalbos pabai
goje pabrėžė, kad dr. Jonas 
Šliūpas buvo didelis lietuvis 
patriotas.

Sveikinu kun. L. Zarem
bą, drįsusi teisingą žodį pa
sakyti ir apie kitokių pažiū
rų žmones.

M. Paulauskas rusams 

pelno garbę

Pasaulinėse krepšinio var
žybose dalyvavo ir sovietinė 
komanda, kurioje žaidė ir

Geri
žodynai

Lietuvių-angių kalbų žo 
dynas, redagavo Karsavi 
naitė ir Šlapoberskis. apit 
27,000 žodžių. 511 psl., kai 
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo 
dvnas, Vibaus Peteraičio, 1 
aida, daugiau Kaip 30,00( 

žodžių, 586 psl., kaina $7.00
Dabartines lietuvių kalbo 

žodynas, .edagavo prof. J 
Balčikonis ir kt., yra api< 
15,000 žodžių, 990 psl. 
<aina ....... ............. $12.0'

- ■ -----
.iiiiL.iiaisaaiiisss

jų instrumentų kvintetas.
(E)

šalinti nesprogusias.
(E)

gavo daug sveikinimų irau-j lietuvis Modestas Paulaus
kų programai palaikyti. ; kas. Vietos spauda jį vadi-

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

**Keieivio“ udministraci 
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresų, prane 
•ant naująjį adresų neuž 
intfriti parašvti ir senaji.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — .Z? code.

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Pranas Naujokaitis, ŽY

DINČIOS DIENOS, premkj 
juotas romanas. 250 psL, 
kaina $o.o0.

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., 1 tomas. 280 
psl.. kaina $3.00.

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

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

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

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

Albinas Baranauskas, 
KARKLU PENUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
Raiiia $2.50.

Kazys Almenas, UPE Į 
RYTUS, UPE Į ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis. 325 psl., U 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

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

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

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

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

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

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
imigrantų gyvenimo, 268 
►si., kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
□manas, 205 pusk, kaina 
;2.50.

Aloyzas Baronas: VlENI- 
?1 MEDŽIAI, 117 psl. kal
ia $ 1,50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
<aina $3,00.

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

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

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIA1 NEGRįŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

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

Keleivio administracijoj.

i
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

Lietuviai Australijoje
mas, daro palyginimą su žy-

MOTERYS — ĮRANKIS 

ŠNIPAMS MEDŽIOTI

MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Lietuvybės išlaikymo
klausima* | uų tauta n pauiuozanu:'

Dažnas steum.es, i aso; tarnyba plečia savo veiklą. į 
Lietuvybės išlaikvmo oro- autorlus> ištverme. Kau' panaudodama merginas ži-;

J* neu‘“S« p«' nioms rinkti tarp užsienie-l
se Kontinentuose; lygiai jos durnųjų bangose, u jie is- čių turistų ir prekybininkų.' 
aktuanos u Ausuaujoje. a-' bllaU£e> Kau nt^ub«Ju pato- Tam tikslui paruošti Prahoj' 
pie jas nuolat ir nuoiat kai-' ^iai P^^iKyti ir ne vieni viešbučiai Jalta, Alcron. In-i
narna, rašoma, jomis sielo švenčių metu gyveno žyitis-

Vokiečių spauda rašo. 
kad čekoslovakų slaptoji

ternational ir Esplanada,

Bet įėjus, jau Izraelio užimtas. Užpakaly matyti prieš 
1500 metų statyta bažnyčia tariamoj Kristaus gimimo 
vietoje.

ii

■ ii

lovine^ .
jasi visi sąmoningi lietuvai. ^ai’ 0 Klek'leii4 ūieną. by- 

štai Australijos Lietuvių venant lietu; į&Kai pilnumo-
Bendruomenės laikraštis Je ”ete s abeJ°t,i nei musų• ’a*j7rtebi čėku"slanto-' 
”Mūsu Pastogė“ gegužės 29 Pastan£omis išsilaikyti, ly-: i oliuoja n stebi čekų slapto , 
Aiusų rastoge gegužes alpinti navw<r ' Ji tarnyba. Viešbučiuose iri

dienos numery vėl _ gifžta, » ,<1,,,, Z,,' Pa vš baruos yra tam tikras skai?
prie sios problemos ir savo; \ jiiūuvvbe neturė aus f'ekų slaPtosios tamy. vedamajame "Gyventi lietu-’ įu ; bos žnionių Tokių viešbučių

’ 1 “ dar yra ir kitur, pavyzdžiui.
Rene tarp Prahos ir Zbras- 
lavo, ir jis paruoštas vadina
miesiems pasikalbėjimams 
su moterimis. Svečiai nesire- 
gistruodami gauna kamba
rių raktus. Visas šio viešbu
čio aptarnavimas yra slap
tosios tarnybos priežiūroje. 
Kai kuriuose kambariuose 
yra Įtaisyti klausomieji apa
ratai. Puikiai paslėpti foto 
apaiatai gali svečią nufoto
grafuoti, kai jis komprorai- 
tuojasi. Tokia nuotrauka 
prireikus panaudojama prie
varta užverbuoti svečiui.

„E. L.“

vybe“ tarp kitko rašo: , A ,
”Jau ne nuo šiandien kai- tuvJ'bę vaikams -

ji pati pereis iš kartos į Rai bame ir rūpinamės lietuvy
bės išlaikymu. Nei ir toji 
pati Lietuvių Bendruomenė 
ir sukurta kaip tik šiam pa
grindiniam uždaviniui vyk-

į dyti. Tačiau metams slen
kant toji lietuvybė -— būki
me atviri sau prisipažinti — 
po truputį silpsta: vyresnie
ji arba pavargsta, arba vie
nas po kito išmiršta, gi jau
nųjų tik gana ribotas pro
centas stoja į lietuviškos,

Į veiklos aktyvą, šitaip skai- 
Į čiuojant vargu ar trečioj 
kaitoj išliks dar neišblėsu
sios lietuviškos ugnies vietoj 

t to anksčiau mesto šūkio — 
— Vot, Maiki, atsitiko raelis atrodo kaip mažutė į kad devynios kartos lietuvis- Į 

tikras cūdas. Per tris dienas salelė didelėje arabų jūroj, kai kalbėtų. Šitas lietuvybės 
prasidėjo ir pasibaigė didelė Jie yra priešų apsupti iš visų nuosmukio pavojus jau ak- 
vaina. Tokių dzivuliongų pusių. Į tualus dabar, ir jis su metais
ant šio svieto dar nebuvo. — Nu, o ką gazietos rašo? | kitais dar labiau aštrės. Mū-

tą ne prievarta, bet natūra
liai. O čia ir bus mūsų užda
vinys atliktas“.

Diagnozė aiški ir visiems 
suprantama. Visas sunku
mas su gydymu. Nelaimė y- 
ra ta, kad mes ne tokie kaip 
žydai. Labai didelė dalis lie
tuvių. kurie Lietuvoje pui
kiai gyveno, vaidino dide
lius patriotus, šiandien ne
randa kelio net i Lietuvių 
namus. O ka bekalbėti apie 

Į jų vaikus!

naktiniai lokalai-barai Lu- 
zerna Bar, Barbara ir Bar- 
Barina, kuriuos stipriai kont-į

KANADOS NAUJIENOS

Pasirodo, kad žydai geri Juk jos viską žino. 
vajokai, ar ne? į — Tėvas turėtum žinoti,

— Kažin, tėve, ar žydam kad daug Amerikos spau-
čia kreditas.

lienė. mokslų akademijos 
prez. J. Matulis, rašytojas A. 
Bieliauskas, Vilniaus miesto 
’Tiurmistras“ J. Vildžiūnas, 
Ukmergės rajono „Lenino 
keliu“ kolchozo pirm. J. 
Kondratas ir Kauno radijo 
gamyklos montuotoja S. 
Pučinskaitė.

padalyti iškiliausia iš visų) T , . , . .buvusių. Jau yra pasižadėję L Pai0(U atvyksta n 30

KANADOS LIETUVIŲ 

DIENA

Ryšium su Kanados šimt- 
I mečio minėjimu ir Pasauline 
• paroda, tradicinę Kanados 
į Lietuvių Dieną š. m. rugsėjo 
2-4 d.d. Montrealyje norima

Tikrieji australai gavo 

pilietines teises

Gegužės 27 d. Australijos 
lietuviai, turį pilietines tei
ses. turėjo pasisakyti kaitų 
su australais dėl Common- 
vvealth’o konstitucijos pa
keitimo. Du klausimai buvo 
pateikti piliečiams nuspręs
ti : pirmas, kad parlamentas 
galėtų įstatymo keliu padi-

. . . .. __  _ dinti parlamento narių skai-
yra ir teatras, ir televizija.Į per(iuoti ateinančiai kartai“.) čiu, tuo laiku nedidinant se

dos, kurią tėvas vadini ”ga-
— Nu. tai kaip? Juk jie zietomis“, yra žydų kontro-

sų pastangos labai dažnai 
pasirodo bevaisės, ir dažnai 
net patys stebimės — kodėl?

„Ogi paprasčiausias rei
kalas — būtina su lietuvybe

vieni patys suvalė aiabus į Įėję. Taip pat jų koiitiolejei patiems gyventi ir įa gyva
ožio ragą. ar ne:

— Taip atrodo, tėve, bet' ir radijas. Todėl aišku, kad
arabai kaltina Ameriką ir šitoj dirvoj yra daug simpa- 
Angliją. tijų karą laimėjusiam Izra-

— O kaip čia galėtų būti eliui. Pavyzdžiui. ”New
Amerika kalta? York Times“ žinių agentū-

Tėvas turėtum žinoti, ros rašytojas Sulzberger

Toliau straipsnio autorius.: nato narių skaičiaus. Mat.
paminėdamas su lietuvybės 
išlaikymu surištas proble-

kad Amerika ir Anglija žy
dus apginklavo.

— Bet arabus apginklavo 
Sovietų Rusija, ar ne?

— Atrodo, kad taip. Bet 
arabai neturėjo progos tų 
ginklu pavartoti.

— Kodėl?
— Todėl, kad karas dar 

nebuvo paskelbtas.
— Jes, Maiki, buvo pa

skelbtas. Egipto prezidentas 
Naseris visa gerkle šaukė, 
kad žydus jis nušluos nuo 
žemės veido. Girdi, tik šla
pia vieta liks, kur dabar 
Maižiešiaus pakalenija.

— Jis „šlavė“ juos tik 
liežuviu, bet ginklo nekėlė, 
tėve.

— Tai ko jis laukė?
— Matyt, nenorėjo karo 

pradėti, kad nebūtų apšauk
tas agresorium. Bet žydai 
puolė ir lengvai sunaikino 
žemėje tupinčius Egipto 
lėktuvus ir tankus. Jie pada
rė lygiai taip, kaip anais me
tais japonai, kurie sunaiki
no Amerikos laivyną Pearl 
Harbore. Todėl arabai gal
voja, kad amerikiečiai da
bar bus pakurstę ir žydus 
griebtis tokios taktikos. 
Jiems rodosi, kad. be Ame
rikos patarimo, žydai nebū
tų drįsę tokio žygio imtis. 
Kaltindami Ameriką, be
veik visi arabų kraštai nu-

džiaugiasi. kad šis karas pa
kėlė ne tiktai žydų vardą, 
bet ir Amerikos prestižą. 
Nors pati Amerika čia ir ne
kariavo, bet vistiek jos gink
lai laimėjo. Tuo tarpu Sovie
tų Rusijos prestižas labai 
nusmuko, nes jos ginklais 
apginkluoti arabai buvo su
mušti.

— Tai kaip tu rokuoji, ar 
dabar bus jau pakajus?

pagal dabartinę konstituci 
ją, senato narių skaičius bū
tinai turi būti du kartu ma
žesnis, negu parlamento na
rių skaičius. Parlamtntas 
renkamas proporcingai gy
ventojų skaičiui, gi sena
tas

— Bet jis turi visokių pa
tarėjų, Maiki, tai kodėl jie 
neduoda jam rodos? . . , ... .. ,

— Iš Washingtono eina ^eito, tiek didelio, tiek ma
žintos, tėve, kad kol kas ir! zo\ ., 
prezidento patarėjai nežino,) .^1}tras klausimas su
ką sakyti, nes padėtis esanti P1 na> pilietines teises 
labai „opi“. Jeigu preziden- tikriesiems australams, vie
tas pritartų Sovietų Rusijos tunams gyventojams, čia 
pozicijai ir pareikalautų.! gyvenantiems nuo amžių, 
kad žydai iš užimtų žemių 'a.^1^am,1,e71.s. a?)01.1ipne?‘ '

— Ne, tėve. ‘ramybės Vi- pasitrauktų, tai prieš jį su- Ikl *1g1 ±^~uXmi
kiltų ne tik Izraelis, bet iriv° ne.^ 1, aiuuojami į gv 
Amerikos žydai. O jeigu ji-j ventojų skaičių. Tik baltieji 

Viduriniai} sa^ pritartų žydų pozicijai.) tui-ėjo visas pilietines teises.
| tai paketlų triukšmą Sovietų . Būdinga, kad dėl pirmo- 
‘ Rusija ir visas arabu pašau- J? klausimo buvo labai stip- 

įjs n agitacija prieš jo pnemi-
— Bet Najurke yra toks: dėl antrojo beveik

Jungtinių Tautų seimas, ką; ™ekas nepasisakė piies. 
rūpinasi viso svieto trobe-i Taippat budinga. kadesan- 
liais, tai kodėl jis nepadaro b vaWzioje Liberalų-Kiarto 
parėdko?

— Žydai, tėve, nenori su

duriniuose Rytuose dar ilgai 
nebus.

— O kur tie
Rvtai vra?</ •-

— Tai yra arabų pasaulis, 
tėve, — ten, kur dabar buve 
užsidegęs karas.

— Bet kodėl tu rokuoji, 
kad dabar nebus tenai ra
mybės?

— Todėl, kad žydai ma
no, jog dabar jiems pasida-
rė auksinė proga nubausti tuo seimu turėti nieko bend-* V T* 1 • 1 11 — •
savo priešus ir gauti viską 
ko jie norėjo. Jie jau oficia
liai paskelbė, kad iš užimtų 
vietų jie neatsitrauks. O ru
sai reikalauja, kad pasi

ra. Jie sakosi kalbėsią su a- 
rabais vieni patys, tik ne su 
visais iš karto o su kiekviena 
jų valstybe atskirai. Ir Į tas 
derybas jie nieko iš pašali

dalyvauti visa eilė tutinių 
šokių grupių iš Kanados ir 
Amerikos. Iš Expo vadovy
bės šių grupių pasirodymam 
jau galutinai gautos dvi die- 

I nos Palestre Ste. Helene
...... rugsėjo 2 ir 3 d.d..

Vienas iš JAV kardinolų Joacph 
Ritter, neseniai miręs. Jis buvo1 KLB jaunimo sekcija tuo 
St. Louis arkivyskupas. laiku Prie Montrealio orga

nizuoja specialią stovyklą. 
Jau baigiamos išrdirbti ir ki* 
tos religinės, meninės, spor
to ir pasilinksminimų prog
ramos detalės. Šiom dienom 
išleistas dailininkų T. Va
liaus ir R. Bukausko darbo 
ženkliukas lipinti prie maši-

vyko demonstracija. Nors 
dešimt iš kiekvieno demonstraciją ruošė visi pa

zmonių meninė grupe, ku
rioje yra valstybinio dainų 
ir šokių sambūrio „Lietuva“ 
nariai, valstybinis styginis 
kvartetas, prof. J. Vainiū
nas. solistė E. Saulevičiūtė 
ir solistas V. Daunoras, ku
rie atliks tos dienos progra
mą.

baltiečiai, tačiau gausiau
siai dalyvavo lietuviai. De-į 
monstracijos metu britui nos (automobilio) lango.

HAMILTON, ONT.

Mūsų gegužinė liepos 9 d.

SLA 72-sios kuopos tradi
cinė gegužinė bus liepos 9 
d., sekmadienį, Ant. Podols- 
kio sodyboje prie Paris, On-

konsului buvo įteiktas pro-į Šiuos ženkliukus galima už- tario (ten; kur buvo ir praei-
testo raštas.

* ž #

Visose didesnėse lietuvių 
kolonijose gegužės 14 d. bu
vo iškilmingai paminėta Mo
tinos Diena ir pagerbtos mo
tinos.

Partija ir esanti opozicijoje 
Darbo Partija ragino pilie
čius teigiamai pasisakyti a- 
biem klausimais. Tačiau 

' balsavimo rezultatai buvo 
gana įdomūs: už pirmąjį pa
keitimą balsavo 40G, pieš 
60'<. ir jis buvo atmestas; 
už antrąjį pakeitimą — su-

Jaunas lietuvis dailinin
kas V. šerelis išvyksta iš A- 
delaidės kuriam laikui į 
Angliją. Prieš išvykdamas, 
jis turėjo savo individualinę 
kūrinių parodą, apie kurią 
palankiai atsiliepė meno ži
novai.

sisakyti paštu adresu: i teis metais),
- r naa-r P°d°lskio 8 akrų že-

Siauciulis, 6897 mėg pi^g labai tinka gegu
žinėms. Pro sodybą teka 
srauni Grand upė, geguži
nėms skilta aikštė apaugusi 

! medžiais. Pavėsyje išdėsty- 
5 ti stalai. Yra dvi krosnys 
i maistui gaminti. Už geguži
nės aikštės prasideda tven-

Mr. J.

Mazarin St., Montreal, 20. 

P. Que., Canada.

Kaina 75 centai.

Kanados Lietuvių Dienos 

spaudos ir inf. tarnyba

trauktų atgal i senas savo nių neįsileisiu. Reiškia, neiĮ ~ £
pozicijas. Amerika tenai kojos nep . Kl1 aoointzinank. pinepozicijas

— Nu. o ka sako mūsųc
prezidentas Vašinktone?

— Jis atsidūrė labai ne
malonioj padėty, feve.

kels. Bet Viduriniuose Ry
tuose vra interesuotos trvs *- •/ 
didžiosios valstybės — A

tinęs teises — pasisakė net 
90';. o prieš tik 10' . Tokiu 
būdu tikrieji australai. ISO

Adelaidės Lietuvių mu
ziejus gavo vertingą ekspo
natą — 1940 metų Lietuvos 
telefono abonentų knygą 
Laisvajame pasaulyje tai la
bai reta knyga, jeigu iš viso 
dar tokia vra.

merika, Anglija ir So vietų - neturėję pilietinių tei- 
Rusija, — todėl aš nema- Pa?a^Iau ias &avo-— Kodėl?

— Todėl, kad prieš pat! nau, kad žydai galės tenai 
traukė diplomatinius santy-i karą. būtent, gegužės 23 elgtis, kaip jiems patinka, 
kius su Washingtonu, o So-' dieną, jis paskelbė „tvirtą Iš kaili niekad nėra naudos, 
vietų Rusija nutraukė san-i nusistatymą remti teritorijų neturės naudos ir žydai. Tik 
tykius su Izraeliumi. į neliečiamybę“. Reiškia, jis

— Tai kaip dabar bus? į priešinsis, jeigu kuri šalis
vienas dalykas jiems bus už
tikrintas, tąi deganti arabų

Kaip balsavo lietuviai - 
sunku pasakyti. Galima tik 
spėlioti, kad jie balsavo 
maždaug pa i ašiai, kaip ir 
visi kiti Australijos piliečiai.

Verta pažymėti, kad Syd

SOVIETŲ SĄJUNGA 

MONTREALIO PARODOJ

Sovietų Sąjunga, paver
gusi daug tautų, bet norėda
ma tą pavergimą paslėpti ir 
kitiems parodyti, kaip ten į- 
vairių tautų gyvenimas kles
ti. savo paviljone tarptauti
nėj parodoj rengia atskirų 
respublikų dienas. Tokios 
dienos jau buvo Estijos, 
Latvijos ir kitų 5 respubli
kų, o birželio 23 d. bus Ta
rybų Lietuvos diena.

Į ją atvyksta 10 asmenų
nejuje įvykusių demonstra- delegacija su pačiu ’ prezi-

Kai mudu čia kalba- norės pasisavinti kitos šalies neapykanta —arabų ir So- 
mės. tėve, padėtis labai ne- žemę. Na, o žydai dabar sa- vietų Rusijos, 
aiški. Kaip bus toliau, kol ko, kad užimtų žemių jie — Maiki. aš esu genero-
kas niekas nežino. Nors žv-i neatiduos. Tai kas dabar da- las ir ant šito punkto būsiu
dai karą laimėjo, bet jų Iz-į ryti mūsų prezidentui? su tavim soglasnas.

cijų prieš britų nutarimą 
perduoti Pabaltiečių auksą 
rusams didžiausias plakatas 
su šūkiu “Šalin rankas nuo 
pabaltiečių santaupų!“ bu
vo nupieštas pačių australų

kinys. kurį papildo iš kalno 
tekantis šaltinis. Tvenkiny 
įrengtas vandens dviratis. 
Ką tik baigtas įrengti mau
dymosi baseinas.

Gegužinėje meninę dalį 
atliks R. Ulbinaitė iš Hamil
tono. kuri daug kartų yra 
pasirodžiusi televizijoj. Be 
to, bus jaunimo sporto var
žybos, laimėtojai gaus do
vanų.

Į gegužinę atvyksta lietu
vių ir iš tolimesnių vietovių: 
Niagara Falls, St. Cathari- 
nes, Toronto ir kt. Čia yra 
gera proga susitikti senų pa
žįstamų ir naujų pažinčių 
užmegzti.

Atvykusius linksmins Kedentu“ M. Šumausku prieš
aky. Be jo, delegacijoje yra! tuviška muzika, veiks gau- 
„prezidento pavaduotojas. ) ?us valgių ir gėl imų bufetas, 
dailininkų s-gos pirm. J.| Laimėtojams bus įteiktos 
Kuzminskis, min. pirm. pa- dovanos.
vaduotojai K. Kairys ir L. Visus kviečiame atvykti i

Ryšium su gėdingu britų ii jų pačių išlaikytas apie Deizinskaitė. kompartijos gegužine. Stengsimės
susitarimu su sovietų vyriau- pusvalandį prie britų konsu ~ * 1 *
sybe dėl perdavimo Pabalti- lato. 
jo tautų aukso, Sydnejuje į-į J. A.

centro komiteto sekr. A. 
Barkauskas, Kauno muziki 
nio teatro solistė S. Rapa-

į visus patenkinti.
Kuopos valdyba 

l

steum.es
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MOTERŲ SKYRIUS
PULGIS ANDRIUŠIS

Naktis parugėje
(Ii ”Anoj pusėj ežero“ )

> rili f

Buvusi mokytoja Ann Pellegreno atsisveikina Detroite, 
prieš išskrisdama 30 metų senumo lėktu\u aplink pa 
šaulį. Ją bučiuoja jos vyras.

Teisės patarimai Naujausios ~
KNYGOSfAdvokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa 

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisė, 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro
informacinio pobūdžio, klausimus ir it , ... . .

. ... .. ... i parašė Aleksas Anmbrozessakymus spausdinsime šiame skyriuje, i į.t.,
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:

CHICAGOS ISTORIJA,

Pažįstat siaurą dvivėžį kelelį, kurį baigia užgriūti iš 
abiejų pusių rugių laukas, kai einant veidą plaka varpų 
akuotai?

Rasotos, sunkios varpos, nes mes esame pačiame bir-• 
želio gražume, o. be to, už rugių, pakalnėje, Daryme, jau' 
visos laumės užkūrė krosnis, nuo ežero iki ežero viskas 1 
parūkavo, padūmavo. Ir Darymas, ir sala, ir ežeras Gilys, 
ii liunaP'fSfBT’0 rūko debesyje, virš kurio įsižiebė ugnelę 
žvaigždė vakarinė, tvinksėdama, lyg nemigo nuvargintos 
akies sausgyslė.

Pilnas gėlos ir podagros rūko debesis, bekopdamas 
į kalną, pavargo ir pusiaukelėje, nepasiekęs rugių sienos, 
atsišliejo vienu pečiu į juodalksnių eilę prie tvoros. Taip 
jį čia ir apauš. nes jis iki ryto nebesusirinks daugiau jėgų, j 
kad galėtų baigti kelionę aukštyn..

O čia. ant kalno, kur dvivėžis kelelis išbėga į sausą 
dirvonėlį, nuo rugių šiurena šiltos oro vilnys. Per dieną 
prisigėręs saulės, ingio šiaudas dabar aplink save sėja 
jaukią šilimą, teikdamas laimę vosilkai, kuri miega su
glaudusi savo žiedlapius į pilką, žvynuotą apvalkalą, kaip 
kad ir moteris, eidama darganotą naktį į puotą, ant žyd
rios suknelės užsimeta apsiaustą.

Taip jauku rugiagėlės žiedo prieglobstyje, kad net* 
skruzdė pamiršo namus ir nusprendė praleisti čionai šią] 
ramią birželio naktį — kur ji dabar eis tokį kelią į skruz 
dėlyną, iki strėnų klampodama basa per šaltą rasą!

Nepasidalindamos naktigultu, ant dirsės susipešė dvi 
spraksės ir kul virčiais nusirito žemėn, subraškėdamos sa
vo kietais žvynais, ties paskutiniu koto gunklu užkliuvu- 
sios už vijoklio kilpos. Kai jau visi pačiame miego saldu
me, joms dabar šaltomis papėdėmis vėl iš naujo reikės 
ieškoti guolio. Kol išdžius kojos, kol sušils patalai, bus jau 
netoli ir rytas. Štai ką daro pavydas ir blogo linkėjimas 
savo artimui.

Iš anapus rūko marių nuo Aštrakalnio atbėga trum
pas, sausai medinis klankterėjimas. Tai Musteikėlis už
šovė priemenę slanksteliu ir nuėjo gulti į seklyčią, kur nuo 
balkių kvepėjo ždiovinti čiobreliai, kmynai ir pelynos. ? ty^Gp^toft^ visur nori sočiai gyventi. Jie ™an° balnai, sidabras, ku

— Klan! — patvirtino už rugių sienos dangun įsi- antroji mūsų žemėįe. Jos gv- gertų ir karvių vieną, valgy- 110 as tunu nemažai. ir Rltl
rėmęs tankus beržynas. , ventojų skaičius vis sparčiai tų ir sviestą, ir jautieną, bet apyx?;;?^. reikmenys

— Klan! — pritarė šimtais balsų ežeras Gilys savo auga, bet kartu su juo ir ba- negali. tektų mano ištikimai tarnai-
užuolankų, paliūnų ir paupių lūpomis. Į das, nes, nors krašto ūkis ir Kodėl? "e1, * un ne?ai 1 nuso

— Klan! —užgyrė Musteikėlio žygį drėgnosios Ašt- daro pažangą, bet vis viena Neleidžia indų 1
rakalnio paskliundos. | nesuspėja tiek pagaminti, Indijoje karvės — šventi if mudu

Tiktai uodas naktibalda nepritaria geriems darbams k*ek burnų padidėja. gyvuliai. Ir ne tik karvės, o pa5įrašėme.
ir ties paausiu vedžioja savo maldaujančią gaidą, ieško-į . Daug priežasčių yra, ku- ir 90 milonų beždžionių, ku-, ‘ Klausimas: ar mano sė
damas už save didesniu kvailių. Tai verksminga giesmė r^os trukdo krašto ūkio pa- rios nusiaubia laukus dai- 0 p. ’oroijs neturės teisės iš
pikto elgetos, kuris, dar nespėjęs įsikibti grobio, jau pa- zangą. \ iena jų didžiųjų yra žus, su?audodamos daugy-jo? da5Rtu a§ netl.
i ... . , , . ' y. ,-7 prietaringas karvių garbini- bę maisto, kūno galėtu uz-ikeičia gaidą ir pradėdami storu pergalingo lėbautojo ‘ Jkd keliasdešimčiai mil5o_j
bosu, nenujausdamas, ted po trumpos akimirkos jis bus, Rarvių Indijoje yra per nų žmonių Ret beždžionė?!
su gėda nustumtas nuo puotos stalo. j 200 milionų. štai triukšmin- —"šventos“. Jos gyvena, o

Iš beržyno pusės atsirita drungna banga ir užtvindo. ga Indijos sostinė Deli. Tū- žmonės miršta badu. nes pir- 
parugę, bet per ilgą dieną prikaitinta dirvos žemė be per-j tuoja automobiliai, trinksi menybė "šventiems gyvu- 
stogės skleidžia šilimą, ir dvivėžiame kelyje netrukus vėli tramvajai. Į visas puses laks- liams“.
jauku ir šilta, kaip Dievo burnoje. O už juodalksnių eilės.' to vežimėliuose įsikinkę ba- Indijoje kiaulienos irgi
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Vincas Mykolaitis - Putinas

SKRIEJI, SAKALE!

Skrieji, sakale, aukštai,
Sakale, toli matai.
Jokie paukščiai suplasnoję 
Tau padangės neužstoja.

Bet ir žemės kauburiai.
Kalnų uolos ir miškai.
Nors grūmoja tau tolydžio, 
Nesustabdo tavo skrydžio.

Saulės broli, niekados 
Nieks tau kelio neužstos.
Žemei gimusiųjų nieks 
Tavo skrydžio nepasieks.

Vien tik pats, laisvūne paukšti, 
Svaigiame padangių aukšty 
Nesuglausk sparnų.

Milionai karvių ir badas

Indija—milžiniška vais-Į Indijoje žmonės kai n ir

trr r
Klausimas

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 02132

! ketai mirčiau. Jei aš v 
kada surašysiu testamentąv C

Esu 70 metų amžiaus. Gy- (pinigų aš neturiu daug. bet 
venų iš pensijos. Be to, esu turiu daug "draudimo" in- 
pardavėjas (salesman) ir surance). ar reikia paminėti 
neblogai uždirbu. Prieš 15 tuos baldus, kuriuos jau esu
metų vedžiau už save daug 
jaunesnę moterį. Turiu 11

jai atidavęs. Man šis reika
las labai rūpi. ii būčiau dė-

metų sūnų. Žmona su manim kingas, jeigu į jį atsakytu- 
išsiskyiė, ir vaikas gyvena mėtė.
su ja Chicagoje, III.

Aš gyvenu Massachusetts,
turiu brolį ir seserį, už mane 
žymiai jaunesnius. Turiu 
negrę tarnaitę. Ji yra seny
vo amžiaus, labai puikus 
žmogus ir. kai man pritruk 
davo pinigų, man tarr.av

Pensininkas
Massachusetts.

Atsakymas

Patarčiau Tamstai nedel
siant sudaryti testamentą ii

664 psl., daug iliustracijų, į- 
rišta, kaina $10. 1

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina...............$6.00

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

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

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

j Varpinė ir šiaurės pašvaistė.
1 Parašė Pranas Naumiestis-
kis. Kaina.................. $3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me-

k- i jame paminėti, kad Tamstos į nard M. Gertler. šiais lai-
' baldai, sidabras ir kitoks* kais- kada širdies susirgimai 

taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina....... $375.

neprasydama algos. Ji yra namų apyvokos turtas yra 
labai gera mano vaikui kai "duodamas“ šeimininkei, 
tas atvažiuoja manęs aplan-, (housekeeper). Tada nebusi VARPAS NR. 6, 168 psl. 
kyti vasaros metu. PaSal jokių nesusipratimų. Jeigu i Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 

mirtum nesudaręs testamen-i J- Audėno, dr. V. Sruogie- 
li man to, Tamstos surašyto popie-j nes. H. Blazo, M. Mackevi- 
<ėti 150 ri0 — deed of gift_ <Tal iri čiaus. A. Kučo ir kt. straips-

teismo sprendimą. 
Vaiko išlaikymui

teismas priteisė mokėti
ool. per mėnesį, ir as labai: užtektų Tamstos norams į.iniai. Kaina ...................  $2.
tvarkingai tą sumą moku. vykdyti. Tačiau, jei Tams-* (Keleivio adm. dar gali- 

tos palikuonys (heirs) norė-j ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
tų sudaryti apdovanota jaij ris taip pat įvairus ir įdomus, 
moteriai sunkumų, jie tai! kaina $2.).
galėtų padaryti. Jei iškiltų! LIETUVOS ISTORIJA, 
ginčas, teisinė padėtis būtų! VI'ji laida, parašė dr. Van-

Aš dažnai pagalvoju, kad 
man reikia susitvarkyti savo 
reikalus, kad to laiko man 
nebedaug beliko. Vis manau 
testamentą pasidaryti, bet 
vis to laiko neužteinka. 
Prieš metus, kai man reikė
jo išvažiuoti į tolimą kelionę 
porai mėnesių, aš sumaniau 
surašyti tokį popierių, ku
riame aš nurodžiau, kad visi

sekanti: iškiltų klausimas, 
ar Tamsta, dovanodamas sa-

da Daugirdaitė-Sruogiene,
414 psl., daug paveikslu, ke-

man ir mano vaikui. Tok? 
raštą aš surašiau angliškai.

abudu su tarnaite

vo 'Turtą“ tarnaitei, turėjai, H žemėlapiai, tvirtai įrišta, 
galvoje, kad tas turtas per-: Knyga ne tik geras vadovė- 
eitų nuosavybėn tuoj pat! l’s mokiniams, bet ją su ido- 
(executed inter vivos gift >,1 mumu skaitys ir suaugusieji.
ar kad šis "turtas“ jai tektų' Kaina ...........................  $6.
tik po Tamstos mirties (tęs-i LIETUVIŲ BELETRIS- 
tamentary disposition). Jei, TIKOS ANTOLOGIJA, II 
būtų įrodyta, kad Tamsta omas. redagavo Bernardas 
"norėjai“ (intended). kad Brazdžionio ir Beny* Bab- 
tie daiktai tuoj pat pereitų! *u«ka*. 700 puslapių, kaina 
jos nuosavybėn. — turtas $10- Knygoje yra 61 rašyto-

prie tvoros, nejudėdamas vis sėdi atsukęs nugarą rūko 
debesis.

— čė-čė-čė! — suklykia už beržyno paukščiukas, lyg 
kas jį per miegus būt griebęs už pilkos, neapsiplunksna- 
vusios gerkįęs.,

Aišku, tenai, Ožkašlaitėje. pačiame viduryje pakal
nės. lyg nuo prėslo krentančios į ežerą, ant skardžiaus 
kranto, tame dvišakam alksnyje kilo visas tas kriklas.

Tarpušaky, beveik ranka pasiekiamai, susikūrė straz
dų pora, ir jau kuris laikas, einant žemuogiautų, su di
džiausiu triukšmu rėkia Strazdienė, šokdama vis ant toles
nės šakos, klaidindama žmogų atėjūną, idant šisai ati
trauktų nuo gūžtos, kur neseniai išsikalė penki ak
li, nuogi strazdžiukai.

Tai vienas iš jų dabar taip išgąstingai sukliko. Tur 
būt, nuo alksnio lapo nukrito jam ant galvos koksai nevy
kėlis karkvabalis ar valkata naktinė peteliškė. O gal ką ne
dora susapnavo? Daug pavojų pasaulyje, kol dar neišaugo 
sparnai.

Ir vėl tyla. jei galima taip pasakyti, kuomet iš po ko
jy, nuo kiekvieno rugio šiaudo, nuo builio viršūnės, nuo 
kmyno kepurės, net nuo beržo pašakių kerta lyg plaštakų 
į dalgio ašmenis žiogų milionai. čia atsitolindami, čia visai 
prisiartindami prie ausies, springdami. per pusę persiplėš- 
dami. Lyg nematomo dirigento vadovaujami, šimtai cho

si rikšos. Staiga tramvajus niekas nevalgo, nes čia gy

jo kūrybos pavyzdžiai.tektų jai. Jei gimines suge
bėtų įrodyti, kad Tamsta 
"norėjai“, kad daiktai tek
tų tarnaitei tik Tamstai mi
rų*,, — tada tie daiktai tek
tų jiems, o ne jai.

Sudarydamas testamentą. 
Tamsta, žinoma, gali palikti 
savo turtą kam tik nor i ir to
kiomis dalimis, kaip Tams
tai patin'-'a.

Testamentas išvengs gin
čų, nesusipratimų ir bei eika- 
lingų išlaidų.

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

"Selected Lithunian Short 
Storie*“ (21 autoriau*), 280 
p*l., kaina $5.00. ,

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

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliikis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

"House Upon the Sand** 
(Jurgio Gliaudos), 168 psL 
kaina $3.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (I. šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

"The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa- 
raiė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl, 
kabia minkltai* virieliais 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

l
las — gyvulininkystė. Karvė 
jiems — vienintelis pragy
venimo šaltinis. Čia karvėm 
statomos šventyklos, pana
šios i todų gyvenamas lūš
nas. o todų žyniai iš pieno 
gamina įvairių įvairiausius 
produktus, kurie būtinai rei-

vena ir musulmonų, kuriem 
religija tai draudžia.

Atrodo, išeitis būtų. Indai 
kurie laiko šventomis kar-1 kalingi visų religinių cere-

sustoja, tik dviratininkai ir 
rikšos suka aplink. Kas at
sitiko?

Ant tramvajaus bėgių gu
li karvė. Liesa, išdžiūvusi,i ves. galėtų valgyti kiaulieną,! moniju metų.

į ji drybso viduryje gatvės, o musulmonai, kuriems 
krutina ausis ir abejingai į kiaulė nešvarus gyvulys, — 
žiūri i belipančius iš tram- jautieną.
vajaus žmones, kurie toliau
tęs kelionę pėsčiomis.

Indijoje karvių 
Jas sutiksi visur: ir kaimo, 
ir miesto gatvėse, ir netgi 
puošniose indų šventyklose. 
Europiečiui į jų vidų negali
ma įžengti, o karvei neuž
drausta.

Šitos 200 milionų karvių 
bandos Indijoje niekas ne- 
melžia. jų mėsos nevalgo.

Bet jie pasirinko bloges
nę išeitį. Bijodami musul- 

pilna. monų keršto, indai nevaldo 
ir kiaulienos, o musulmonai 
iš tokios pat baimės — ir 
jautienos.

Kaip atsirado tas karviti 
garbinimas, kodėl jos laiko
mos šventomis?

Tai geriausiai paaiškės, 
jei. palikę Maduro miestą 
pačioje Indijos pietinėje da-

Čia ir suradome tikrąsias 
karvių garbinimo priežastis, 
šventa ji dėl to, kad yra pa
grindinis pragyvenimo šal
tinis. Visoje Indijoje karnų 
garbinimo šaknys tos pa
čios.. Kažkada Gango lygu
mose irgi buvo laikoma 
daug karvių karvių pienu 
buvo maitinamasi. Turtin
gieji. stengdamiesi apsau
goti savo bandas, uždraudė 
karves naudoti mėsai. Žy
niai už karvės užmušimą ar 
pavogimą grasino kančiom 
tiek metų. kiek plaukų ant 
jos galvos. Todėl liaudis pa
laipsniui ši rąguoti ir padarė

rų trenkia pasikeisdami tai rugiuose tai beržyne, tai dir- 
vonėlyje; tai pne juoalksmų eiles, kur atsirėmęs vis sėdi vej(h} jr plaukus
rūko debesis. I Tai ir visa nauda iš tų gyvu-

(Bus daugiau) j Hų.

nors alkstančių žmonių mi- lyje. pakibime i 2,700 met- 
lionai. Indijoje karvės tik ė- rų aukščio plokštikalnę, kur 
da, nors dauguma jų vis tiek gyvena senieji Indijos gv-, v 
tokios išbadėjusios, kad ventojai todai, kuriuos kaž- j šventu. Tikėjimą jos šventu 
puola net prie numesto po- kada iš lygumų į neprieina-) mu pagimdė realios gyveni- 
piergalio. Kartais dar pa- mus kalnus išstūmė atėjūnai j mo aplinkybės. Dabar Indi- 
auksuojami jų ragai, kartais dravidai. Ir taip nuo neat-įjoję ji neteko pragyvenimo
•___ •______1___  _ 1 nO Fllzmenamų laikų, beveik nepa-' šaltinio reikšmės. Liko tik 

liesti šiuolaikinės kultūros, j jos "šventumas“, tapęs la- 
todai gyvena primityvų gy-į bai žalingu prietaru, 
venimą. Pagrindinis jų vers-1 ”T.M.M

TOLSTOJUS IR 

POLICININKAS

Garsusis rusų rašytojas 
Levas Tolstojus, eidamas 
gatve, pastebėjo policinin
ką, kuris nemandagiai elgės 
su įkaušusiu žmogum. Rašy
tojas rūsčiai paklausė val
džios atstovą:

— Ar moki skaityti?
— Moku. — atsakė poli

cininkas.
— Ar esi skaitęs Evange

liją?
— Skaičiau.
— Tada privalai žinoti, 

kad savo artimą reikia my
lėti.

— O ponas, mokate skai
tyti? — paklausė policinin
kas.

— Moku.
— O ar skaitėte instruk

ciją policininkams?
— Neskaičiau.
— Tada nieko ir nekalbė

kite, kol neperskaitysite.
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Vietinės žinios
MMMMMMMMMMM***********************************************

Atsisveikinom su lit. mok. I
abiturientais

Praeitą penktadieni Bos-! 
tono lituanistinę mokyklą' 
baigusių mokinių tėvai Tau-' 
tinęs Sąjungos namuose su-' 
rengė šių jaunuolių išlydė-! 
jimo vakarienę, kurioje da
lyvavo dar ir priešpaskuti
nės klasės mokiniai, abitu
rientų draugai ir šiaip būrys 
svečių iš vyresniosios kaitos.

Programai vadovavo Br. 
Paliulis, po atsisveikinimo 
ir linkėjimų žodį tarė kun. 
kleb. Antanas Bartašūnas, 
mokyklos vedėjas Antanas 
Gustaitis ir rašytojas Stasys 
Santvaras. Meninėj daly 
Aldona Dabrilaitė paskaitė 
porą savo originalių eilėraš
čių, Birutė Vaičjurgytė pa
deklamavo Mačernio ”Vizi
jas“, be to, ji su Aldona Gi
neityte padainavo keletą lie
tuviškų dainelių, o jų reper
tuarą dar popildė dvi drau
gės iš Putnamo lietuviškos 
mokyklos.

Visi sveikintojai linkėjo 
nepamiršti gyvenime lietu
vių kalbos,, lietuviškų pa
pročių, jaunystėje ne žvelgti 
tuščiom akim į tuščią erdvę, 
o niekad nestigti dvasinių 
vertybių ir kovoti ir dirbti, 
siekiant kilnių idealų ir sa
vo tėvynės laisvės.

Kiek tų tėvų ir mokytojų 
gerųjų žodžių įstrigs šian
dieninio jaunimo širdin, dar 
labai sunku pasakyti, kai 
mūsų jaunimo veidas ir 
žvilgsnis yra sunkiai įžiūri
mas pro ilgus ant akių už
kritusius plaukus...

Abiturientų tėvai, sureng
dami šią vakarienę, nuošir
džiai troško savo vaikams 
atskleisti šilčiausius savo 
jausmus ir mokytojams pa
reikšti dėkingumą.

Mokyklos vedėjui abitu
rientai įteikė gražų menišką 
medžio drožinėlį, o jo žmo
nai Aleksandrai Gustaitie- 
nei gėlių puokštę.

Griauzdės grįžo ii tolimos 

kelionės

Bostoniečiai Eleonora ir 
inž. Aleksandras Griauzdės, 
birželio 2 d. apleidę So. Bos
toną, birželio 16 d. sugrįžo 
namo, apkeliavę automobi
liu kelioliką valstijų.

Jų kelionės tikslas buvo 
ne tik geriau pažinti šį kraš
tą, kuriame gyvena jau apie 
20 metų, bet ir parsivežti 
savo sūnų Gerimantą, kuris 
Louisianos valstijoje baigė 
4 metų karinę tarnybą.

Jie galėjo važiuoti tiesiai 
į Louisianą. bet, norėdami 
daugiau pamatyti, pasileido 
net iki New Mexicos, o ir 
grįžo ne tiesiu keliu, bet už
suko ir į Floridą.

Suvažinėję 6,000 mylių, 
Griauzdės turėjo progos 
daug ką pamatyti, todėl turi 
jie ir daug ką papasakoti, 
nes JAV — didelis, įvairus 
ir gražus kraštas.

Kartu su jais važiavo ir 
jų giminaitė Aušra Raziuly- 
tė.

Kieno balius, to ir taba

kas.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

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

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

PAIEŠKOJIMAI
Paulė Aukštikalnvtė. Povilo 

duktė. gyvenusi Vabalninko 
valsčiuje, o dabar Pasvalio rajo
ne. Vaškų miestely, nori surasti 
savo pusbrolius. Antano Aukšti 
kalnio sūnus — Antaną, Jur 
gi ir Praną. Jie patys arba apie 
iuos ką žinantieji prašomi rašy
ti:

Lietuva, Pasvalio rajonas,
Vaškų miestelis, Paulė ša- 
parauskienė-Aukšt ikalnv tė.

I LIETUVĄ

GERIAUSIA DOVANA IR 
NAUDINGIAUSIA 

DOLERIŲ CERTIFIKATAI 
SPECIALIOMS DOLERIŲ 

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

VISAI JOKIO MOKESČIO 
UŽ PATARNAVIMĄ. 

PILNAI GARANTUOTA. 
SIŲSKITE TUOJAU. 

SIŲSKITE PER

INTERTRADE EXPSESS 
CORP.

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

Prašykite VELTUI mūsų 
NAUJO katalogo.

GREITA PAGALE-A
Nenusimink, gau-d pagalbą.

.Vaistai, kurie bnvo ilgai lan- 
iami, nuo reumatizmo, rankų, 

kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
ian yra,.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
-avo vardą su antrašu, ir mes 
itsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North SUu, P.O. Box 9112
N-warlr 4 Now Jenaer

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą 
ai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

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

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

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

POPULAR LITHUANl- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė« kaina $2.

Joan Pellegrini iš Quincy, Mass., prieš du metus auto
mobiliu nelaimėje neteko abiejų kojų. bet išmoko vaikš
čioti dirbtinėmis. O Joseph McDonald iš Arlingtono. 
Mass., buvo sužeistas, kai mėgino sulaikyti automobilio 
vagį. čia juos matome laimingus žygiuojančius, atlikus 
vedybų apeigas.

Ką tik gavome:

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD — OSTERVILLE 

171 RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JUROS PLIAŽO
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

r ir , 'Ir'll' ■; . B,'! 7 ■"» "'T ' --r:: .. -- .i .. 'ii'!:.

Ekskursija i Lietuvą
vyksta

Vysk. P. Bučio atsimini-: RUGPIŪČIO 2 d. (registracija baigiasi birželio 17).
mai. II tomas, 282 psl., kai- . ,

Kegistruokites iš anksto, nes grupes didumas yra ribotas.r.a $3.50.
Paskutinis posėdis, Juozo

Audėno atsiminimai, 277 
psl. kaina $4.00.

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

Kritusieji už laisvę, para- 
j šė Vladas Ramojus, tai vei

kalas apie partizanines ko 
vas Lietuvoje. 182 psl, kai
na $2.50.

Nardžio pulkas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $2.

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

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

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le- 

! gendos, parašė Jonas Valai- 
i tis, kaina $2.25.

Chicagos istorija, parašė
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustmota, kai
na kietais viršeliais $10, į 
minkštais — $8.

KAINA $775.00,
įskaitant lėktuvą, pirmos klasės viešbučius, maistą ir per

vežimus

Prie šių grupių gali prisijungti ir gyvenantieji Kanadoje. 

Kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadway
South Boston Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

SLA

-ne

.J\n
■nu

. ' .......:u

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lietuvos konstitucinės tei-
<! sės klausimais, parašė Kos- 
L tautinas Račkauskas, 178

psl., kaina $2.

_ d

87 East Bay Rd.. Osterville. Cape Cod, Mass.
Tel. (Area 617) 128-8425

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

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

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

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

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

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

ĮSIGYKITE sias

Poezijos knygos
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,' 

Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina $2.50.

POEZIJA, Aistis. 420 psl.,' 
kaina $6.00.

HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl, kai-'

na $5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

Vaitkus. 86 psl., kaina 
$1.50.

SLA—jau 80 met 9 tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

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

SLA—AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviikų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ
VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS
Tai rašytojos Petronėlės 

Orintaitės parašyti atsimink
_ mai apie žymiąja poetę Sa-
S.vo mažuosius vėl gal.- lom5ja N5rį tjek’ (,aug kal. 

me pradžiuginti graži, do- bų sukėlusią ir šiame žemy- 
▼ana — Vytės Nemunėlio ne, 234 pusi., kaina $3. 
tik ką išėjusia knyga MES- Knygą išleido chicagos 
KIUKAS RUDNOSIUKAS Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
Tai jau trečioji laida. Lietu- ji lengvai skaitoma, prade- 
viškos knygos istorijoje tai j?s ją norėsi ir baigti

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS

nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie, kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite savo vaikučius, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų Mūsų skurdi literatūra 
proga. Kaina $3.00. Gauna-| mažiesiems praturtėjo nau- 
ma ir Keleivy. ju leidiniu. Tai Danutės

Bindokienės knygelė 
"BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ | MĖNULI“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-
pių — už 50 centų, už $2.50 ku, nupiri,ite jien,s ų kn,
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

gėlę. Ji gaunama ir Keleivio 
įstaigoje.

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

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

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

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

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

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

SIF.T.OS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

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

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

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

A d r esąs:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

imt;'

Svambios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkant abi dalis kaina tik ......................................  $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama..................................................... — $2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt. 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina........................................................ $1.00

AUKOS TAURĖ, 3task j Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
Santvara 5-įi eilėraščių | 70 puslapių, kaina ........................................................ $1.00
knyga. 150 puslapių, gra- , Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
žiai Įrišta, kaina... $2.50 j 1379 m. ari 1955 m. 190 psl. kieti virt. kaina seniau

RUDENS SAPNAI, Kotry buvo *600- 0 dabar tik.................................................*2 00
nos Grigaitytės eilėraščiai. Dan Ku’ ^čl° Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla

pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ......... ....... $3.00

PLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai 
III psl., kaina..........$2.0(

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

’tasir

premijuota knyga, 80 ps!., 
kaina $2.00.

t i
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y—........ i—h—————Lietuviai išleido du mokiniu! Dvi šimtinės L. Fondui

į "Jaunimo valstybę“ i Povilas ir Stasė Jančaus-

So. Bostono Lietuvių Pil. *“;.savo 25 met« vellvbl’ su‘ 
Dr-ja ir Stepono Dariaus ali 
postas medžiagiškai parėmė

• •

žinios kties minėjimo proga pa
aukojo I.F 100 dol.

Pyragaičiais vilioja 

j susirinkimą
I

So. Bostono Lietuvių Pil.1 
I)r-ja yra didžiausia Bosto-1

'COSMOS PARCELS 

E X P R E S S CORP-

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

SLA 308 kuopos išvyka Baigė mokyklą

Ir šį pavasariSLA 30 Skuopos narių iš 
vyka bus šį sekmadienį, bir- būrys lietuvių baigė tą ar ki 
želio 25 d. 2 vai. p©: pietų tą’ mokvklą. štai Bostono 
E., Bajerčiaus vasarvietėje aukštesniąją technikos mo- 
Pembroke. Mass., prie gra- kvklą baigusiųjų tarpe ran-

Tie kuriem* lietuviški no mieste lietuvili organiza-! BOSTONO Į LIETUVĄ

•f- / - k-al e V >n n \ JLh n k-• bet » mėnesinius susirinki-, » kllu> okupuotus
i vienos savaites (nuo birže- sa\o g\\emmo >\aibių j\y- • . ... ... į

kiu prora nepamiršta lietu. ;fnus tesilanko kelios desim- 
tys, retai per šimtą. Tik rin

du mokiniu, kurie išvyko į 
"Jaunimo valstybę“,

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

Atidaryta darbo dienomis

nemažas* lio 16 iki 24 d.) kursai Mass
universitete, . (Amherste), * viškų rūpesčių. ^mai sutraukia kelis šimtus,
kui gabesnieji aukstesmųjųi Leonas ir Magdalena Bet i kasmet rengiamą §U- 
mokyklų mokiniai mokosi Lendraitei, kurie nemažai rum-burum, kur kiekvienas
valstybę valdyti. Jie ten zai-, laiko pašvenčia lietuviškiem una sumuštini ir už dvką‘ nuo 9 vaL ryto &»5 vaL vak- 
dzia įvairiomis valstybes ir į reikalam, taip pat LE paau-. lašą kitą gomurįuį pavilgin- o šeštadieniais

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytoju ir Chirurgas 
X RA Y

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

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

žaus ežero, patogioj vietoj dame šitokias lietuviškas pa
maudytis ir laiveliais pasi- vardes: Francis Chaplik, | savivaldybės pareigomis ii j kojo Ii" dol. Abi sios sei- 
irstyti. Bus ir Įvairių kitų George Lendraitis, George j tuo būdu susipažįsta su ista- mos aktingai dalyvauja lie 
prašmatnybių. E. Patukonis, Peter K. Rup-'tymų leidimo ir administra-'

JT . šys. William Steponkus, I vimo pagrindais.
Visi nariai kviečiami da- jokn Strazdas. Gene Stan-i Antroji organizacija su- 

lyvauti. Valdybos vaidu vi- ley-Strazdas, Paul A. Tau-į šelpė So. Bostono aukšt. 
sus kviečia rinskas. i mokyklos mokini Paul Wil-

A. Andriulionis viso labo ta mokykla bai-i sorf ’ o Pirmoji- technikos
- .-z. i - • • * * 'mokvklos mokini Charles

»
ge 416 mokiniai.

o Vinciūnai

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS 

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

447 BROADUAY 
South Boston. Mass

ti. jau beveik tūkstantis su- 
, gūžėja.

tuviškų organizacijų veiKlo-
je ir yra visų mėgiamos ir \ aldyba, norėdama pa- i 
gerbiant s. 1 skatinti gausiau į susirinki-
’ Leoną- Lendraitis yra at!ilank.giJ P^kelbė, 
Vasari, 16 gimnazijos Vo- kad birželio lo d. susinnki- 
kietijej. rėmėjų būrelio va- mo dalyviai bus pavaisinti.
dovas. Būrelis įsteigtas Tikrai pagelbėjo. Susirin
ksim, r normaliai turi 20 ko dvigubai daugiau negu 
narių), būrelio nariai kiek- paprastai. Daugiausia buvo 
vienas oka po 1 dol. per moterų. Visi po susirinkimo 
mėnesį gimnazijos vieno buvo pavaišinti kava ir py- 

1 mokina .slaikymo reikalam, ragaičiais. Be to. P. Bliumas 
nūkė) Su<an AI FraonieJ L: Ler raitis Vasario 16 parodė filmą—Putnamo ir
gavo $8,000 stipendiją che- :ll..]au^1'a surmk^ Kennebunkporto vienuoly-

_ _______ 3,6«8 urenus. Tai via giazi nūs, Bostono Kolegiją ir dar
suma. - inkta po 1 dol. per Montrealio parodą.
15 me?.;' Vieni lietuviškiem1

Sekretorius A. Neviera 
gų. ne: amo. o kick ciaug pranešė linksmą žinią, kad 
yra tokių, kurie vengia į bet nuo paskutinio susirinkimo 
kokią iietuvišką veiklą įsi-

dail. Viktoras Vizgirdai bu-j temti,
vo išvykę į New Jersey ap- Ernestas ir Stasė Šmitai 
lankyti naujausios savo gi- paauk. ' LF (vietoj gėlių) 
minės atžalos — savo vai- 15 dok.kų a.a. dr. J. Petro-

' mokyklos 
Shilą.

Sugrįžo Julija ir Juozas 
Vinciūnai. žiemą fhalėidę * Garbė už pinigus nenu-

Floridoje. Čia pasiliks 
rudens.

iki perkama.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

VIENINTELE LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems į FLORIDĄ.)
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.. r > t

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL

DOMO MOKESČIO.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntini js i*- užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.

įstaiga atdara: kasdiei>Tiua. 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

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

8 vai. iki 12 vai. dn.

Rašyti ar skambinti:

390 Uest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

Sutaupysite $100. alyvos karai

Pilna centrinė šildymo sistema 

Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

FORTŪNA FUEL CO.
ri

J. Lėkio vaikaitė gavo 

stipendiją

Juozo Lėkio vaikaitė (a-

os inžinerijai studijuoti 
ei universitete.

r ........ . ... reikalam nepagaili nei pini-
E. ir V. Vizgirdai aplanke ne arbo 0 kiek daug 

savo vaikaitę

Praeitą savaitgalį Elena ir iki šios dienos nemirė ne 
vienas narys, šiame susirin
kime priimti 3 nauji nariai.

Fin. sekr. A. Druzdis pra
nešė, kad per gegužės mė- 

kaitės Marijos Rimantės.! nio pi>k tinimui, ir dabar jo resį buvo $9,719 pajamų ir 
Rimtauto ir Danguolės Viz- vardu kmšas yra 170 dol. į $8,348 išlaidų, todėl pelno 
girdų birželio 6 d. gimusios LF B -tono vajaus komi- kko $1,361.
dukrelės. tetas visiems aukotojams

Sveikiname tėvus ir lai- nuošir ižiai dėkoja.
mingus senelius. 1 A. Šk.

VASAROS ATOSTOGAS

kviečiame pralei-ti CAPE tOI)E

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

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

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

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

Tel. (212) 849-1193
I. VEITAS 72 Congress St„ Brainiree. Mass. 02185 

Tel. (617) 843-2H6
42 BEACH STREET 

MONI MENT BEACH 
(ATE COD. MASS. 02553 

Tel. (617) 759 3251
MEŠKA

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

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury S t.

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

6 TEL. AN 8-2124

; Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTf
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADUAY
yra vienintelė oficiali įstai-;:! SOUTH BOSTON, MASS. ! 
ga VVorcestery, kuri siunčia 

1&

Per šių metu 5 mėnesiusc «.
pajamų buvo $49.235. išlai
dų $43,337. taigi pelno yra 
$5,898.

1
Rugsėjo 10 d. rengiamas 

pokylis draugijos veteranam i i 
pagerbti. Pokyliu rūpinasi 
A. Andriulionis.

siuntiniu* tiesiog is vVcrces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- >,, 
jos valdomas sritis- Čia kai- Į;; 
bama lietuviškai, pataraau-ių 
jama greitai ir sąžiningai, l;
Siuntiniai nueina greitai ir * 
tvarkingai.

Ci. salima gauti įvairiau. | w BROADWAY 
šių importuotų ir vietines I; SOUTH BOSTON 
gamybos medžiagų ir kitų !! Tel AN 8 4619 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, I <
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

»

i |
Patikslinama žinia

Praeitame numery buvo •» 
pranešta, kad vedė Antanas; ♦ 
Zaleskas. o turėjo būti Ed- • 
vardas Antanas Zaleskas.

Jis su savo jauna žmona 
medaus mėnesį praleido 
Bermudoj.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairiu rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 14roadway 

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

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
11 RapSBtingai taisome laikrodžhu

žiedui, papuoialua

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

; viską, ką pataisyti reikia. J
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maas. 

TeL CO 5-5854

Televiziją 
ir radiją

Keleivio administracijoje 
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- galima gauti dailininko A- 

MERIKOJE, St. Michelso- domo Varno pieštą Lietuvos 
no vaizdžiai parašyta šio nepriklausomybės paskelbi- 
krašto lietuvių istorija. į mo akto pasirašytojo Stepo- 
500 puslapių, kaina mink- i no Kairio spalvotą portretą 
štais viršeliais $4.00, O 8 x 6 colių dydžio už 80 cnt.

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Moooeoeooooeooeeeoeon

1:487 Washington St, Dorchester, Mass.

GE 6 1204
Naujas 1967 modelis

garo • karšto vandens 
šilto oro sistemą

I ? z
Alyvos kūrenimo specialistai

ilgiau nei per 40 metų
IT/

24 vai. alyvos burnerio aptarnavimas VELTUI 
Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas 

Garantuotam automatinis pristatymas

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRICKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL. MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų masinu pasirinkimas 

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

LONGINĄ IZBICKĄ

___ kietais $5.00.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

3271000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaą.

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

t82 a W. Broadway, tarp E Ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-8020

Nuo 0 vaL ryto iki 8 vaL v^ išskyras šventadienius ir

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
SarialikM K. J. ALEKNA
•28 EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Benjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoma 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna 

Reikmenys plnmberiama 
Visokie geležies daiktai

€ f


