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63 - TIEJI METAI

Jungtinėse Tautose ilgai 
kalbėjo, bet nieko nenutarė

Jungtinėse Tautose kalbėjo kelioliką dienų, bet nė 
viena pagrindinė rezoliucija negavo reikalingo balsų 
skaičiaus. Tik sutarė Jeruzalės ir pabėgėlių reikalais.

f

žinome, kad Sovietų Są- Pavergtųjų savaitė 
jungai paprašius sukviestuo-i
se posėdžiuose kelioliką die-' N, YOrke ir ChlCagoj 
nų buvo sakomos ilgos kal
bos, bet. kai priėjo prie bai-į 
savimų, nieko negalėjo nu
tarti.

Sovietų Sąjungos prem
jero kalboje duoti pasiūly
mai buvo atmesti. Jo reika
lavimas pasmerkti Izraelį 
atmestas 57 balsais prieš 36. 
ir 23 susilaikius. Reikalavi
mas tuoj pat pasitraukti Iz
raeliui atmestas 48 balsais 
prieš 45, susilaikius 22. Rei
kalavimas atlyginti arabams 
padarytus nuostolius atmes
tas 54 balsais prieš 34, susi
laikius 28.

Kiek švelnesnė Jugosla
vijos ir keliolikos kitų taria
mai neutraliųjų valstybių 
rezoliucija, kurioje buvo rei
kalaujama, kad Izraelis pa
sitrauktų iš okupuotų plotų 
ir kad visi kiti klausimai tik 
tada tegali būti svarstomi, 
tegavo 53 balsus, prieš 46 ir 
20 susilaikė. Dviejų atstovų 
nebuvo ir vienas nebalsavo.

JAV kongresas 1959 m. 
nutarė liepos mėnesio tre
čiąją savaitę skelbti Paverg
tųjų tautų savaite. Šiemet ji 
bus liepos 16-22 dienomis,

New Yorke liepos 16 d. 
bus iškilmingos pamaldos 
bažnyčiose, o trečiadienį, 
liepos 19 d. miesto majoras 
Lindsay pasirašys prokla
maciją. skelbiančią Paverg
tųjų tautų savaitę, dalyvau
jant Europps Pavergtųjų 
Tautų organizacijos pirmi 
ninkui St. Korbonskiui. To
se iškilmėse dalyvauti pa
kviesti Pavergtųjų Tautų A- 
menkos Draugų organizaci
jos pirmininkas Chris. Em- 
met, Centrinės ir Rytų Euro
pos Kilmės Amerikiečių or
ganizacijos pirm. prel. Jo
nas Balkūnas. Kviečiamos 
visos tautinės grupės pa
siųsti į tas iškilmes savo at
stovybes su tautinėmis vė
liavomis, pasipuošus tauti
niais drabužiais.

Kinija kabinėjasi 
prie kaimynų

Komunistinė Kinija pa
siuntė savo kaimynei Bur- 
mai griežtą protestą dėl ki
nų persekiojimo. Proteste 
rašoma, kad Burmoj yra 
tūkstančiai suimtų kiniečių, 
kurie laikomi žiauriose są
lygose tam tyčia įsteigtose 
stovyklose.

Bunna neneigia, kad apie 
500 kinų studentų laikoma 
specialiose stovyklose. Jie 
gali išvažiuoti į Kiniją, kada 
tik nori, bet komunistų a- 
gentai ragina studentus ne
važiuoti ir sėdėti stovyklose. 
Kinija tuo nori sudaryti 
tarptautinį incidentą.

Prikibo Kinija ir prie In
donezijos taip pat dėl kinų 
persekiojimo.

Kinijos spauda smarkiai 
puola Japonijos premjerą 
už jo atsilankymą Pietų Ko
rėjoje.

Karo vadas prašo
daugiau karių

Vietname lankosi krašto 
apsaugos ministras McNa
mara su aukštais karinin
kais. Jis aptarė padėtį su 
Vietnamo karo vadu gen. 
Westmorelandu ir kitais ka
riškiais bei civiliais vietna
miečių atstovais.

Prancūzu aktorius Pierre Perrin su savo žmona po su
tuoktuvių grįžta iš civilinės metrikacijos įstaigos. At
kreipkite dėmesį į jaunosios drabužius.

Saugomo Tarybos stebėtojai 
žydų • arabų fronte

Arabai ir žydai pareikalavo sukviesti Saugumo Ta
rybą. Bus paskirti stebėtojai, kurie stebės paliaubų vyk

Lotynų Amerikos rezoliu
cija. kurią rėmė ir JAV. rei
kalavo. kad Izraelis pasi
trauktų iš užimtų plotų, bet 
kad ir arabai pripažintų ne
besą karo padėty su Izrae
liu. kitaip tarus, — pripažin
tų Izraelio valstybę. Ta re
zoliucija gavo už 57, prieš 
43 ir 20 susilaikė.

Kadangi statutas rezoliu
cijai priimti reikalauja dvie
jų trečdalių /t. y. 82 balsų), 
tai abi pagrindinės rezoliu
cijos laikomos nepriimtos.

Čia verta pažymėti, kad 
už Jugoslavijos ir kt. rezo
liucijas balsavo, tarp kitų, 
Prancūzija. Indija, Graiki
ja, Japonija, Turkija.

Niekas nebalsavo prieš 
Pakistano pasiūlymą, kuris 
Jeruzalės miesto prijungi
mą prie Izraelio laiko netei
sėtu. Už jį balsavo 99, o 
20 susilaikė.

Žinoma, kas galėjo prie
šintis ir Švedijos pasiūlymui, 
kad Jungtinės Tautos rūpin
tųsi pabėgėliais, nuo karo 
nukentėjusiais ir karo be
laisviais. Už jį balsavo 116.

Chicagoje majoras ir gu
bernatorius jau pasirašė pro
klamacijas. Liepos 15 d. 
(šį šeštadienį) 12 vai. ren
giamas didelis paradas Sta
te gatvėje. Jo garbės pirmi
ninkais yra majoras Daley 
ir gubernatorius Kemer. 
Parado šūkis — Laisvė ir 
nepriklausomybė visom tau
tom ir sveikinimas kovoto
jam dėl laisvės!

Parade dalyvaus 21 pa
vergtųjų tautų organizacijos 
su tautinėmis vėliavomis, 
dekoruoti vežimai, kariuo
menės. laivyno, ugniagesių 
ir kt. orkestrai.

Majoras savo proklama
cijoje tarp kitko sako: ”Mes 
esame prieš sambūvį bei sta
tymą tiltų iš vienos pusės į 
Sovietų Sąjungą ir prieš ru
sų konsulatą Chicagoje. Mes 
reikalaujame Kosyginą at
šaukti iš okupuotų kraštų vi
sas sovietų kariuomenės jė
gas“.

Paradą organizuoja Pa
vergtųjų Tautų komitetas, 
kuriam vadovauja Viktore 
Vilksnins.
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Karo vadas informavo 
ministerj, kad fronte pama
žu laimima, bet kelias į ga
lutinį laimėjimą yra sunkus 
ir brangus. Tam reikalinga 
dar daugiau amerikiečių ka
rių, kad būtų galima atrem
ti padidėjusias priešo jėgas.

Šiuo metu Vietname yra 
466,000 amerikiečių karių. 
Nepaskelbta, kiek karių gen. 
Westmoreland dar reikalau
ja. bet spėjama, kad bent 
dviejų divizijų su pagalbi
niais vienetais, tai yra apie 
100.000.

Paskutinės žinio tvirtina, 
kad McNamara nesąs linkęs 
amerikiečių karių skaičių 
Vietname tuo tarpu dar di
dinti. To nenorėtų ir prez. 
Johnsonas, nes tai surišta ir 
su mokesčių pakėlimu bei 
vidaus politikos problemom.

Karas Nigerijoj,
sukilimas Konge

Prieš mėnesį nuo Nigeri
jos atsiskyrė pietinė jos da- 
is. Dabar vyriausybės ka- 
duomenė pradėjo žygiuoti 
i sukilėlių sritį. Du miestai 
jau esą paimti.

Konge šiaurės rytuose bu- 
iro prasidėjęs sukilimas, bet 
jis esąs jau numalšintas. Su
kilimas siejamas su buvusiu 
premjeru čombe, kuris šiuo 
metu laikomas suimtas Al- 
serijoje. Jis pakelėj Į Romą 
buvo lėktuve pagrobtas.

Kongo reikalauja ji iš
duoti. Jis yra laikomas Bel
gijos tarnu ir Konge už akių 
nuteistas mirti.

Lary Lewis yra 100 metų am
žiaus. bet jis San Franeisco Gol

dymą.

Praeitą savaitę prasidė
jus atskiriems susidūrimams 
tarp žydų ir arabų, abi šalys 
paprašė sukyiesti Saugumo 
Tarybą. Joje abi šalys kalti
no viena kitą, kad nutrau
kusios paliaubas ir pradėju
sios karo veiksmus.

Sovietų Sąjungos atstovas 
Fedorenko, aišku, pasinau
dojo proga ne tik Izraelį va
dinti piratais ir banditais, 
bet žiauriai užsipulti ir JAV, 
ir Britaniją, ir V. Vokietiją, 
be kurių užtarimo, esą, Izra
elis nebūtų toks įžūlus ir ag
resingas. Žinoma, JAV at-Į 
stovas Goldbergas tinkamai 
atsakė Fedorenkai ir pabrė
žė, kad Sovietų Sąjungos 
atstovas užsiima propagan
da, o nedaro pastangų Vid. 
Rytuose kilusiam gaisrui tin
kamai užgesinti.

Jungtinių Tautų gen. sek. 
J Thant pasiūlė pasiųsti į 

žydų-arabų frontą stebėto
jus. Su tuo sutiko ir Izraelis. 
Tie stebėtojai padės išaiš- 
cinti. kas yra kaltas, jei kur 
nors bus sulaužomos paliau
bos. Dabar tos teisybės ne
surasi, nes abi šalys vis ki
taip informuoja.

Meksikoje laimėjo 
valdantieji

Dar negalutinais duome
nimis. beveik visas 178 par
lamento vietas laimėjo val
dančioji partija. Dar nėra 
duomenų iš 7 rinkiminių ra
jonų, bet ir jie negalės rin
kimų vaizdo pakeisti.

Sudužo du B-o2

Izraelis aiškiai pasakė, 
kad jis yra pasiruošęs be 
tarpininkų sėstis prie taikos 
stalo su arabų atstovais, bet 
arabų valstybės iki šiol ne
rodo panašaus noro. Yra 
kalbų, kad Jordanijos kara
lius žadąs vienas tartis su 
Izraeliu, bet jis pats tuos 
gandus paneigė ir dalyvavo 
5 arabų valstybių konferen
cijoje šios savaitės pradžio
je Egipto sostinėje.

Susitrenkė traukinys 
ir autobusas

Tailande (Azijoje) trau
kinys užvažiavo ant autobu
so. kuris kirto geležinkelio 
pervažą. Žuvo apie 50 žmo
nių, anie 20 yra sužeistų.

Panaši nelaimė atsitiko ir 
Vokietijoje, netoli Magde
burgo. Ten žuvo 79 žmonės 
ir apie 60 yra sužeistų.

Vokietija mažina
kariuomenę

Vakarų Vokietija šiuo 
metu pergyvena ūkinį ato
slūgį. Valstybės išlaidos pra
šoka pajamas net pora bili
onų dolerių. Vyriausybė yra 
priversta taupyti. Po 3 die
nų karštų posėdžių ji nutarė 
sumažinti išlaidas kariniams 
reikalams po 500 mil. per 
metus. Tą nutarimą po atos
togų turės patvirtinti parla
mentas.

Jei Vokietija pati mažina 
savo kariuomenę, tas gali 
paskatinti ir JAV dar labiau 
sumažinti savo karių skaičių 

t Vokietijoje. __

lėktUVai rfen (’ate par^e kasdien 4 vai
ryto nubėga 6.7 mylias per 37

Tuo metu. kai praeitą! minutes. Jis ištisą dieną dirba 
penktadieni krašto apsau-, pokylių padavėju, moka rodyti 
gos ministras McNamara ir magiko pokštus, 
nutūpė Saigono aerodrome ===================
65 mylios nuo Saigono orėj
susidūrė du B-52 lėktuvai ! n . - „
skrisdami nurodytų taikinių! / CVfiftUg emc UZ 
bombarduoti, ir nukrito i jū- . .
tą. T įgulos nariai išgelbėti, i telefoną
Tarp e nesurandamų yra ir Fe(I(,ra|inė va,dži 
gen. majoras Cnimm. ,.ė , Te|ef()!lo

Kiekvieąs tų lėktuvu kai-, ia,10 lwl)„,fi. g',tįlim, 
navo po SS milionus. Jie ea- ii4tapcįiu naaikalbėnmu R įėjo numesti 60,000 bombų. '/

pelnė 120 rnjl. dolerių. Da 
»............ ba). turės būti užmiestiniai

pasikalbėjimai atpiginti 3
Būrys ginkluotų kiniečių nuošimčiais. 

užpuolė Hong Kongo pasie- perdaug pasipelnyta ir iš 
nio miesteli. 4 policininkai vįetiniy pasikalbėjimų, to- 
užimaiti. 11 sužeistų. Čia į- jr juos turėtų bent 1% 
tempimas labai didėja. atpiginti, jei to pareikalaus

vietos valdžia.

Reuther pradėjo
derybas

Automobilių unijos vadas 
Reuther pradėjo derybas su 
automobilių pramonės mag
natais. Derybos nebus leng
vos. 200,000 kvalifikuotų 
darbininkų reikalauja dides
nio atlyginimų skirtumo 
tarp jų ir kitų darbininkų at
lyginimų. Didesnių atlygini
mų nori ir visi kiti darbinin
kai. dar garanti jų, o darbda
viai sako, kad jų pelnas ma
žėja.

Rugsėjo 6 d. baigiasi su
tartis. Jei iki to laiko nebus 
pasirašyta nauja sutartis, tai 
kils streikas.

Pasirašytoji sutartis turės 
įtakos ne tik automobilių 
pramonei, bąt ir toli už jos 
ribų.

Tų derybų sėkmingas už
baigimas daug reikš ir pa
čiam Reutheriui jo vėlesnė
se derybose su A.F.L.-C.I.O. 
vadu Meany. Dėl principi
nių nesutarimų Reuther at
sisakė iš A.F.L.-C.I.O. vice
pirmininko vietos. Laimėjęs 
savo unijos derybas su darb
daviais, jis turės didesnį 
svorį ir kalbėdamas su Mea
ny. Jiems nesusitarus, auto
mobilių unija gali pasitrauk
ti iš A.F.L-C.I.O.

Karių taryba privertė dabartinį 
P. Vietnamo ministerį pirminin. 
ką vicemaršalą Ngnyen Cao Kr 
(viršuje) atsisakyti kandidatuo
ti į prezidentus. Dabar Ky kan
didatuoja į viceprezidentus. A- 
paėioj dabartinis prezidentas 
gen. įeit. Nguyen Van Thieu, 
kuris bus kandidatu į tą vietą 
ir rugsėjo mėn. rinkimuose.

Pradėjusio savo profesiją Ne- 
warko, N.J_ policininko Carini- 
ne DeMaio pirmasis darbas bu
vo nuvežti 7 svarų 4 su puse 
uncijų kūdikį jo motinai.

t
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Jie žino, ko siekia
Buvo laikas, kada Sovietų Sąjunga palaikė Izraelį, 

nes tikėjosi jo palankumo, bet vėliau ji jam atsuko nuga
rą ir visu veidu atsikreipė į arabų valstybes. Sovietai suki
šo kelis bilionus dolerių, be^inkluodami Egiptą ir kitus 
arabų kraštus ir. kai jau buvo Įsitikinę jų laimėjimu, pa
laimino juos "šventajam karui” prieš Izraeli.

Didelis smūgis buvo Sovietų Sąjungai, kai mažas Iz
raelis nė savaitės netruko arabams sumušti. Sovietų S-ga. 
pralaimėjusi kartu su arabais nuogo ginklo fronte, tikėjosi 
atsigriebti ir laimėti politiniame fronte, todėl pareikalavo 
Jungtinių Tautų nepaprastų posėdžių, i kuriuos metė pa-' 
čią sunkiausią "artileriją” — atsiuntė savo premjerą Ko
syginą čia vandenynui propagandos žodžių paskleisti ir 
jais laimėti ne tik arabų, bet ir daugumos kitų valstybių 
pritarimą. Deja. apsiriko: ir čia pralaimėjo, nes ne tik jos. 
bet ir daug švelnesnė Jugoslavijos ir kitų tariamai neutra
liųjų rezoliucijos nesurinko reikiamo balsų skaičiaus.

Bet sonetai ir šitą smūgį suvirškino ir toliau ginkluo
ja arabus, pirmon galvon Egiptą, kiršina arabus ne tik• 
prieš Izraelį, bet ir prieš JAV ir Angliją.

Kodėl sovietams taip mieli tie arabai?
Ne arabai jiems rūpi, bet kvepia jų nafta ir ten trau

kia tų valstybių geografinė padėtis.
Seniai Rusijos caiai suprato, kaip svarbu būtų įsiga-. komplimentu lietuviam, ver- rinčioje apie 1300 vietų, 

lėti Vidur. Azijoje. Rusi ja seniaisvajojo kontroliuoti Bos-: tina paskutiniųjų dviejų o- Lenkus ypač stebino ir 
foro ir Dardanelių sąsiaurius. Ji jau Kotrynos II laikais perų pastatymus Chicagoje: "Gražinos” operos milžiniš- 
žadėjo remti Egipto nepriklausomybę, jei rusai gautų tei- pernai Verdi "Traviatos" ir kas pastatymas, kuriame (la
sę turėti karines stovyklas Aleksandrijoj ir kitose dviejose šiemet J. Karnavičiaus ljvavo apie 400 asmenų: 
Egipto vietose ir tuo būdu kontroliuoti Suezo kanalą. Ir - "Gražinos". Gal šiam "susi- pilno sąstato Civic operos 
po paskutiniojo karo Sovietu S-ga reikalavo jos globon artinimui” pasitarnavo da- orkestras, didžiulis choras, 
atiduoti Libiją (Afrikoje). * ) gavimas tose operose len- drabužiai, ir visa Ui kėlė jų

o . • ___ -•_ j- „ ■ i ___ ’ ko solisto Stepono VViciko, pasigėrėjimą. Nors, anot iu.Seniau Rusijos carams, o šiandien jos komisarams , . 1 . . ’ f. . &,.... . , .. . J. .... . . sakoma, vieno geriausių lietuvių Chicagoje tesą tikrupi išstumti \ ašarų valstybes is nafttturtingų Vidurinių. Chicagos tenorų, ,'nkų va* apie dešimtadalii lenkį gj-- 
jt} Rytų ir sayo kontrolei]į paimti svarbius jūrų susisiekimo jjnam0 "Chicagos Polonijos ventojų skaičiaus, bet lenkai

Jeruzalėje pirmą 
su arabais.

r

kelius — iš Viduržemio jūros į Indijos vandenyną.

linai tegalįs būti palygintas' 
su Paryžiuje leidžiama 
"Kultuia”. Puiki to žurnalo' 
išvaizda. Jo kultūrinio-isto- 

, rinio-mokslinio pobūdžio tu
rinys apima svarbiausias in
telektualinio lietuvių gyve
nimo gyvenimo sritis. Atsi- 

' dūrė svetur, lietuviai palai- 
; ko dvasinius saitus su savo 
; vergijoje esančiais tautie

čiais. Lietuviams, kaip ir ki
toms Tautinėms grupėms, se
kasi neblogai, bet jie turi
iuvn ni i Snnk'nmni

Ką kiti rašo
VAKAR NUGALABIJO,

ŠIANDIEN GERBIA

Birželio 25 d. sukako 85 
metai, kai gimė Zigmas A- 
leksa-Angarietis. Dabar jis 
yra vienas komunistų šven
tosios trejybės — Kapsukas- 
Eidukevičius-Angarietis — 
narių. Ta proga Vilniuje lei-

jų partijai tokį brangų žmo
gų nugalabijo dar nė 60 me
tų nesulaukus. Reikėjo pa
sakyti. kad tai buvo Stalinas 
ir tie, kurie jam iaižėsi. Kad 
tai buvo tas. kuris ir Lietuvą 
pavergė, kurio įsakymu keli 
šimtai tūkstančių lietuvių 
žuvo Sibiro taigoje ir kitur 
vergų stovyklose.

Atrodo, lyg pats Šarmai
tis dar ir dabar prisibijo, 
kad kokiam nors naujam pa
vidale ana.- Stalinas vėl ne-

kartą po 20 metą žydai susimaišė

Lenkai gėrisi lietuviais
NORI SUARTĖJIMO

Chicagos 
gana šiitai.

lenku 
ne

! penktasis, vaidinimas, ir visi 
• penki vaidinimai buvo pilni

gijos vielų. Todėl emigraci-' ' lsa,P 1 P^anges iškėlęs ygiai taip. kaip Anga. ietj ir 
jos vadams, kurie daugumo- KP"* . A eksą-Angarielj. kitus. Del to. turbut, ir Stt- 
je iau nebelaiko savęs emi- urmams uk keliais zo- lino vardų dar vengia be 
gramais, bet lietuvių kilmės dz'»,s ««pn»n>e>» 1° H™*- pagarbos minėti... 
amerikiečiais, tie reikalai nlf? ^alųt
labai rūpi. Jie stropiai sten-t Asmenybes kulto metais 
.laši išlaikyti lietuvių tradi- Z. Anganetis buto neteise- 
kiias ir dvasia. !taI represuotas ir 1940 metų

gegužės 22 d. žuvo. Tai bu-

BOLIV1JA PRAŠO 

PAGALBOS
Lietuvių reikalas mum. v0 skaudus nuostolis Lietu- 

Komunistų partijai. Lik- 
iduoiant asmenvbės kulto 

jome progą neseniai suartė-. padarinius, Z. Angarietis 
ti su jais ir pastebėjome di- i buvo reabilituotas”.

Ir tik tiek. O. rodos, reikė
tų kiekviena proga šaukte 
šaukti ir aiškiai kartoti vi
siems. kas buvo tie, kurie

<ų spauda publikos Marijos aukšte?- Į -ennam. taipgi gyvai rūpi,—. vos 
igailėdama niosios mokvklos salėje, tu- rašo tas laikraštis. — Ture- vid. • -* _ ~ w __ -L — 1

delį plyšį. į kurį lenkai ne 
atkreipė dėmesio, užimti sa- 
•. reikalais ir., barniais.

numvlėtiniu”. Jis išmoko
Turėkime galvoje, kad kitais metais Anglija aplei- • lietuviškai savo roles ir

negalį nė svajoti apie pana
šius dalvkus.

džia paskutinę koloniją Vidur. Rytuose — Adeną ir jį ati- "Traviatoj” gana sėkmingai Taip ir panašiai rašė anie- 
duoda Saudi Arabijai. Pažiūrėję į žemėlapį, pamatysite, sudainavo- suvaidino svar- du Chicagos lenkų dienraš- 
kokioj svarbioj vietoj yra tas Adenas. Kieno rankose yra bią Alfredo rolę kanu su Li- ciai apie lietuvius minėto- 

lija Šukyte, šiandien jau mis progomis. O štai dabar 
Metropolitan operos soliste, skaitome Detroite lenkų lei- 
ir nepertoli nuo jos atsiliku-| džiamame dienrašty ”Dzien-į 
šia bostoniete Daiva Mon- nik Polski” straipsnį, pava-' 

ir lietuviai”.

Adenas, tas kontroliuoja ir išėjimą iš Raudonosios jūros 
į Indijos vandenyną. Tada jo žinioje yra ir Suezo kanalas.
Todėl sovietai jau seniai tam ruošėsi. Jų visaip šelpiamas
Egipto Nasseris jau daro pastangų Įsigalėti gretimame Ye- ■ gįrdaite> dintą -’Lenkai
mene. o vėliau, kai anglai pasišalins is Adeno, jį paimti. j "Traviatos“ operą ne- Paduosime čia kaikurias ;•> 

Taigi ne meilė arabams veda sovietus į Artimuosius mažai lenkų pritraukė savo straipsnio ištraukas:
Rytus, bet jie ten eina savo pagrindinio tikslo riekdami— dalyvavimu SAV., o į "Gra- —Pokarinės lietuvių išei- 
paimti visą pasaulį į savo rankas. Išstūmusi vakariečius iš žinos” operą — tas pats S. vijos Jungtinėse Valstijose

Tą plyšį str. autorius va
dina nuostabia anomalija, 
atsižvelgus į tai. kad turėjo
me bendrą valstybę. Girdi, 
kalbėdami su šviesuoliais! 
lietuviais, patyrėme nepa
prastą atradimą. Viskas, e- 
są. kuo geriausia, kol nepa
liečiama politinė praeitis ir 
nesiekiama iki... Jogailos. 
Lenkų ir lietuvių sugyveni
mo problema mums. girdi, j 
atrodo lensrvesnė. tuo tarpui 
kai iš jų pusės ji atrodo vi- J 
sai kitaip. Ir, girdi, nieki' i 
nuostbaus. nes į tuos reika ' 
lūs jie žiūri savo lietuviško
mis akimis. Tuose pokal
biuose pajutome aiškai ro
domą ilgėjimąsi glaudaus 
sugyvenimo, bet jie turi len-

Bolivija paprašė Argenti
ną atsiųsti kariuomenės, ku
ri padėtų kovoti su partiza
nais. Argentina kol kas dar 
nedavė atsakymo.

Gerai ginkluotiems parti
zanams vadovauja Kuboje 
išmokslinti komunistai.

Maloni naujiena 
knygų miegejams iZ

Lietuviai jaučią, kad tame
ja mpasauliui.

Taigi, karas Vildur. Rytuose nėra tik žydų ir arabų 
karas. Tai karas dėl to, kas turi valdyti pasaulį — komu
nistai ar ne komunistai. Todėl tuščios pastangos tų, kurie

libretto — jos žodinis teks- Chicagos lietuvių opera pa- g-era- 
tas. statė "Gražiną“, paremtą ~

Abu Chicagos lenkų dien- Mickevičiaus veikalu. Iš De-į 
raščiai. "Dziennik Zvviązko- troito nuvyko keletas šimtų sugyvenime jie buvo skriau- 
wy“ ir Dziennik Chicagos- lietuvių jos pamatyti. Tos ūžiami ir neįvertinti, 

nori Sovietų Sąjungą matyti taikos siekiančiųjų tarpe, nesigailėjo lietuviams stipraus tautinio pobūdžio' Toliau siūloma Detroito
nes sovietams ne tas rūpi. Sovietų S-ga šiuo metu nenori komplimentų, pagyrimų jų operos pastatymas atsiėjo'ir kitų miestų, ypatingai
stoti atviron kovon, nes tuo būdu nesitiki laimėti. Jai pa- 'sugebėjimui pastatyti tokio 70.000 dolerių: pasiturintie- ęhicaėos. lenkų veikėjams
togiau visokiais būdais kelti nerimą, sumišimą nekomunis- aukšto meninio lygio ope- ji lietuviai surinko savo tar- parodyti susiartinimo su lie
tinėse valstybėse ir tuo būdu jas silpninti. Kam jai kautis. ras. Pav.. "Dz. Chicagoski" pe lėšų nuostoliui padengti, tuviais iniciatyvą. Turįs į-
jeigu ji gali laimėti vienur tik kardu pamosykuodama i patarė gerų operų mėgėjams nes du pastatymai, girdi, ne- vykti nuoširdus ir atviras di-'
kitur saldliežuviaudama, apsimesdama nuoširdžia taikos ien^am nueiti Į Traviatos ’ galėjo duot: tiek pajamų, ( alogas, kad. esą. mes. Ame-
šalininke ir tuo laimėdama sau net priešingose valstvbėse Į ?Per«- Prdi- ?aI dar Pav>'k? kiek kuv° - rikos lenkai’ suPrastume »*-

j • • • i-.-i - i bilietą gauti operos kasoje. Toliau išgiriamasneapdairių jos politikos rėmėjų. Mat. visur yra nemaža ~ * ■• 1 J ?
naivių žmonių, kurie, būdami politiniai trumparegiai, to 
komunistų pavojaus nemato.

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 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

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

II tomas, 480 psl.

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

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

Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $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 Broadvay, So. Boston, Mass. 02127

Toliau 
las "Lituanus”.

zuma- 
kuri> tik da-

jų pažiūras. Gal 
ir yra teisūs, kad1

tuvius ir 
jie. girdi,
Jogaila tai ne viskas. Gal; 
turi pagrindą, kad Vilnius y- 

t ra jų. Bet kol jiems pri pa-j 
nančio lietuvių jaunimo pastangomis aprūpintą tų kraštų; z.In?!me.5^ norėtumei
Įžymių asmenybių parašais. įteiktų atitinkamoms vyriau-i JU pusės, kodėl.

o tai jau buvo paskutinis.

1968 metų Lietuvos 
laisvės kovos programa

Birželio 30 d. įvyko Vliko tarybos posėdis. Pirmi
ninkavo Rytų Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio atst. K. 
čižiūnas. sekretoriavo Liet. Valst. Liaudininkų S-gos 
atst. J. Audėnas. Vliko valdybos vardu pranešimus pada
rė J. Audėnas ir P. Vainauskas. Dr. B. N’emickas refera
vo 1968 metų Lietuvos laisvės kovos programą. Ji priim
ta tokia:

1. Politinė konferencija Washingtone. šaukia Vlikas 
1967 m. spalio 22-23 d. Dalyviai: Vlikas, Lietuvos diplo- parlamentu*, siekiant juosė prieš Lietuvą įvykdytos So-

3ybėms lietuvių jaunimo atstovai, dalyvaudami bendrose 
lietuvių delegacijose.

6. Vadovaujančių pareigūnų pasisakymai. Vliko dele- 
gatūroms ir kitoms lietuvių organizacijoms teks uždavi
nys pasirūpinti, kad vyriausybių atstovai, parlamentarai, 
gubernatoriai bei miestų burmistrai padarytų atitinkamų 
viešų pareiškimų Lietuvos laisvės klausimu.

7. Kreipimasis į Bažnyčios hierarchus, kad jie tinka
mai atkreiptų tikinčiųjų dėmesį į Sovietų Sąjungos Lie
tuvai padarytą skriaudą.

8. Spaudos konferencijos organiz*vimas sostinėse ir 
kituose centruose, ypač kur gyvenama lietuvių.

9. Veikimas į JAV ir kitų Lietuvai draugingų valstybių

matai. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Amerikos Lietu
vių Taryba (kol kas teigiamai dar nepasisakė) ir Lietu
vos Laisvės Komitetas.

2. Leidiniai. Lithuania (pataisyta laida). Martirologi
jos I tomas, Trumpas informacinis leidinys apie Lietuvą, 
Vliko sandaros paaiškinimai (sąlankos pavidalo leidi
nys).

vietų Sąjungos agresijos pasmerkimo.
10. Veikimas j Jungtines Tautas, ypač į 24-rių Komisi

ją. per JT narių vyriausybes bei delegacijas, kad svars
tytų sovietinio kolonializmo panaikinimo reikalą.

11. Pastangos surengti specialių televizijos bei radijo 
programų apie Lietuvą.

12. Siekimas Lietuvos laisvės aspiracijų supratimo

būtent, jie taip galvoja.; 
Šiandien tie tolimi laikai, 
girdi, nėra jau taip svarbūs, 
kad lietuviai ir lenkai būtų 
vieni kitiems priešiškai nusi
statę. Reikia, padaryti spau
dimą. turėti draugiškus san
tykius ir sugyventi. Pamatai 
nesutrūniję, verta pradėti 
statyti ant naujų balkių.

Ką gi. pilnius žingsnius 
jau padarė solistas Stefan 
Wicik. taip gražai bendra
darbiaująs su lfetuviais me
no bare.

An. Rg.

3. Vliko delegatūrų ir kitų organizacijų žygiai į vis^' laisvojo pasaulio akademiniuose sluoksniuose, lietuvių
kraštų visuomenes (per spaudą, radiją, televiziją) ir vy- 
riausybes bei parlamentus (vizitais ir peticijomis).

4. Manifestas ir informacini medžiaga, per delegacijas 
pateiktina vyriausybių bei parlamentų sluoksniuose.

5. Peticijos tekstas, kurį, paskiruose kraštuose gyve-

profesorių. studentų bei kitų Lietuvos draugų rūpesčiu 
organizuojant atitinkamas paskaitas bei seminarus.

13. Atitinkamų pašto ženklų išleidimas Lietuvai drau
ginguose laisvojo pasaulio kraštuose.

(ELTA)

PARTIZANŲ KARAS 

P. KORĖJOJE

Žvalgybos žiniomis, ko
munistai tiria sąlygas pra
dėti partizaniniam karui P. 
Korėjoje. Jie dabar ten siun
čia savo agentus patirti, ko
kios yra gyventojų nuotai
kos. ar gyventojai bus pa
lankūs partizanams ir tt.



Nr. 28, 1967 m. liepos 12 d KELEIVIS, SO. BOSTOh P3slspl3 tračiai

KAS NIKKO NETHKLA, 

TO NIEKAS NBPBIK1A. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAMI

TAS DUONOS NBPRAAO.

Kas netingite, paskaitykite!
S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

Už persų (Irano) vienoje! šypsosi, bet jau net ir per
eklėje išsirikiavę šalia vie- daug gyvenimo aplamdy- 
nas kito austrų, šveicarų. Į tas ir seniai seniai nesisku- 
belgų. olandų paviljonai tęs ir nesiprausęs, susenęs,
(313. 312, 311 ir 310 nr, 
nr.). Visi įdomūs, lankytini,

suvargęs Chevroletas ar ku
ris jo artimas giminaitis sto-

žiūrėtini. Ypač man patiko vi pašiūšęs. ir nieks nesipik 
olandų kaimo kampukas su tina. Ak, ir jis buvo jaunas 
miniatiūriniais, pagal origi- ir žvalus savp metu. Gal ne 
n alų kaimo vaizdą pastatais, vieną įsimylėjusių porą nešė
jų vidaus apstatymu, vėjo 
malūnu, šiaudiniais stogais

mėnesienoje per kalnus ir 
! slėnius į laimės šalį... Argi

ir kt. Pigu, kuklu, jauku ir'jis neužsitarnavo šito kam- 
natūralu. . pelio?

Labai pamokantį vaizdą o ten že, ne supersonicas. 
teikia Olandijos krašto rei-, greitesnis už garsą, o 1906

AUKOS TAUTOS

FONDUI

Tautos Fondo įgaliotiniai 
Vliko Lietuvos laisvinimo 
reikalams per šių metų pir
mąjį pusmetį surinko:

J. Audėnas, New York — 
$130. J. Bagdanavičius, Le- 
mont, III. — $155, K. Bal
tys, Elizabeth. N.J. —$190. 
E. Čerškienė, E. St. Louis— 
$85. St. Eiva. Brockton. 
Mass. — $115, A. J. Jonys. 
Riverside, N. J. — $175, G r. 
Krivickienė. IVashington, 
D.C. — $190, P. Kaladė, So. 
Boston. Mass. — $80, P. Mi
kalauskas, Omaha, Nebr. —

Senato darbo komiteto narys šen. Edward Kennedy 
kalbasi su iš Mexicos i Tėvas atvykusiais darbininkais. 
Tų darbininku darbo sąlygos yra labai blogos.

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMA!
Atsiminimus visuomet į- 

domu skaityti, todėl siūlome 
i įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at- 
isiminimų knygas: 
i

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

Ar skaitei 

šias knygas?

$80, J. Makauskis, New 
jefinis žemėlapis su kanalų metų “žiogas“ kabo ir šypso-j York $82, J. Petuška. N. į 

si: ’Tr aš buvau pakilęs 1906 ‘ ”
metais Nevv Yorke į orą ir 
net 460 jardų nuskridau!
Bet ko jūs iš manęs daugiau 
norite?“ Na, ar ne Ameri
ka?

ir pylimų tinklu, vandens 
pompavimo stotimis, pylimų 
ir kanialų apsaugos įspėja
mais švyturiais ir visais ki
tais įrengimais. Aukštai iš
vystytas ūkis, stipri preky
bos laivininkystė, neatsili- 
kusi ir pramonė.

Belgai — pramoningas 
kraštas. Ypač garsi jų dei
mantų apdirbimo pramonė, 
kurios iki šiol dar niekas ne
nurungė.

Austrai, be ko kita. dide
li stiklo pramonės meistrai. 
Negali nieko prikišti ir ki
tiems jų gaminiams.

Turi kai ką parodyti ir 
šveicarai, nėra ką sakyti. 
Bet visoko ir dramblio odoj 
nesurašysi.

Šioje saloje įsikūrę ir 
skandinavai, japonai, atski
ros JAV valstijos, kaip Mai
nas, Vermontas ir daugelis 
kitų.

Čia visai netoliese ir pa
čių JAV grakštus didžiulis 
stiklinis “burbulas“, net 250 
pėdų skersmens, sulipdytas 
iš daugelio stiklinių puskiau- 
čių. Iš toliau žiūrint, atrodo 
toks lengvutis, kad tuoj ims 
ir pakils į padanges. Viduje 
šviesu, erdvu, jauku. na... ir 
vėsu. Yra ir suolai atsisėsti 
ir pailsėti. O ir pats darbas 
—kas padalyta, padaryta 
švariai, gražiai, be jokių 
priekaištų. Ne kirviu tašyta, 
ne!

Kai kas iš sutiktų tautie
čių skundėsi, kad Amerikos 
paviljonas “toli atsilikęs 
eksponatais nuo kitoje pusė
je Le Moyne kanalo sovieti
nio paviljono.

Tikra tiesa. Bet koks rei
kalas Amerikai vežti visą sa
vo gaminių arsenalą, kai ir 
be jų kiekvienas puikiai ži
no, ką ji turi. Tais ar kitais 
sumetimais ji pasirinko vi
sai kitą parodos žanrą ir jį

Yra ir astronautų dvi ka
binos, kurių viena anuo me
tu tolimose dausose išsklai
dė su dviem vyrais net 14 
parų. Yra ir guminiai laive
liai, kuriais gelbstisi astro
nautai, nutūpę ant vandeny
no bangų. Yra ir visų astro
nautų kėdės, kuriose jie sė
dėjo. skraidydami aplink 
žemę.

Aš jau nelabai norėčiau 
tokioje kėdėje ilgiau 5 mi
nučių gaišti. Perankštos jos 
man atrodo ir nelabai jau 
prabangios.

Be čia suminėtų, yra dar 
šis tas, o ypač labai gausus 
kino žvaigždžių skyrius. 
Broleliai jūs mano, mergų 
kaip šieno, ir vis viena už ki
tą gražesnė, žavingesnė ir... 
beveik viena už kitą nuoges- 
nė. Tik kraiposi, tik raivosi. 
tik šypsosi. Bet, žinoma 
tik... ant kartono suvertose 
nuotraukose.

Kur gi kitur tokių “ekspo
natų“ rasi? Niekur, tik Ame
rikos paviljone. Tai kam dar 
vežti Sears & Roebuck. Ma
cį ar kurį ten kitą “didiką“? 
Amerika ir be jų Amerika. 
Pakabink jos paviljone su
plyšusią padangą ant kuolo, 
vistiek bus Amerika.

Taip paguosti mano bičiu
liai aprimo ir daugiau nebe
siskundė Amerikos paviljo
no skurdu. Jo numeris yra 
B358.

Šv. Elenoj saloje dar yra 
visa eilė atskirų pramonės 
kompanijų ar trustų paviljo
nai. Čia yra ir maudymosi 
baseinas, vaikų darželis 
(338 nr.). Expo 67 bankas 
ir visa eilė kitų. Bet negi ga-

Britain. Conn. — $83. A. 
Puskepalaitis, So. Boston. 
Mass. — $122, Br. Paliulis,' 
Dorchester, Mass. — $95, j 
A. Rugys, Paterson. N.J. — 
$60, M. šmulkštienė, Evans- 
ton, III. —$145. A. S. Tre
čiokas. N.Jersey — $125, J. 
Urbelis. Melrose. III. — $ 
108, VI. Viliamas. \Vashing- 
ton, D.C. — $124, B. Vitkus. 
Chicago, III. — $500 (per 
1966 m.), I. Vilgalienė, 
Great Neck. N.Y. — $52, B. 
Žukauskas, Chicago, III. — 
$85.

Tautos Fondo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
aktyviems dalyviams Lietu
vos laisvinimo darbui remti 
alkoje ir linki tokiu pat ryž- 
ingumu tęsti aukų telkimą.

Kas tie taip baisiai atrodą vyrai? Dešinėj dainininkas 
Mick Jagger, kairėj gitaristas Keith Richard. Jie lau
kia teismo sprendimo (hichester mieste (Anglijoje). 
Mat, pas Jaggerį rado narkotiku, o Richard leido savo 
namuose rūkyti marijuaną.

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

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

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

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

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

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

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

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

NULAUŽTA ŠAKA, tri
jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonie
nė, 81 psl.. kaina $2.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17 

novelių, kaina $5.00.

LITUANISTIKOS DAR
BAI, studijų rinkinys Jų 
tarpe V. Maciūno “Naujoji 
dokumentinė medžiaga apie 
Antaną Strazdą“. J. Gimbu
to “Mažosios Lietuvos krikš
tų formos“. R. Sealy ”Vel- 
.n „fo5ĮBS-o;mn htAnjoų shįu 
kt., 227 psl., kaina .. $3.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie miestą ir a- 
pylinkę, 130 psl. kaina 
$6.50.

MIAMI, FLA.

1941 m. birželio minėjimas

ĮDOMU ŽINOTI
, ATSIMINIMAI IR MIN- 

Bendras ledo tūris mūsų TYS, dr. Kazio Griniaus, 
Žemėje siekia 26,660,000 ■ įį tomas. 336 psl. kaina $5. 

Anakondos yra vienos pa- kubinių kilometrų. Didžiau-
čių didžiausių gyvačių. Jau- sios masės ledo yra Antark-! VYSKUPO P. BŪČIO 

j nos anakondos lengvai pri- tikoj (Pietų ašigaly), net, ATSIMINIMAI, I tomas, 
(jaukinamos. Pietų Ameri- 23.820,000 kub. kilometrų.; 320 kaina n t0.

ALTo pirmininko A. D.,kog indėnai prijaukintas a-į Ištirpinus visus ledynus, pa-' mas 282 psl.. kaina $3.50. 
Kaulakio rūpesčiu buvo su-, nakondas laiko vietoj vaikų šaulio vandens lygis pakil-
organizuotas tragiškų birže-! aukiių jos kaip žinia, ne- tų 66.3 metrų (217.5 pėdų) SIAUBINGOS DIENOS 
lio dienų minėjimas, iyykęs gailsetingai ryja nuodingas ir užlietų didelius sausumos 1944^950 metu atsimini- 
birzelio 2o d. Liet. Piliečiu gyvates, todėl jų globoj pa- plotus. mai para5į jUOZas Kapa-

likti vaikai gali būti saugūs. * * * činskas, 273 pusi. kaina $3.
♦ * * Automobilis, nuvažiuoda

mas 1.000 kilometrų, sude- GYVENIMO VINGIAIS. 
Vienas Indijos mahara-i gina tiek deguonies, kiek

dža turėjo nepaprastus šach- vienas žmogus sunaudoja jo 
matus, kurių figūros buvo per metus.

klube. I minėiimą buvo atsi 
lankę latviai ir estai..

Meninėje programoje da
lyvavo V. Siemaška — de
klamacija, muzikas A. Gri

dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl.. kaina . .$3.50.

VIENIŠO 
GYVENIMAS

ŽMOGAUS 
(apie Dėdęgaliūnas paskaitė apie be-, padarytos iš krištolo ir pri- vivuukum t apie ueae

tuvių kalbos grozj ir jos se- piltos vvno Kiek skirtinėm * - • T, •• • , 1 v ivl«o (apie ueoę
minu. Mėta Spu (pstėl nn. U Arabijoj ir Persijoj kava Šerną), Antano Ruko, 206

RAŠTAI — STRAIPSNIAI. 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina.......... $3.00.

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl.. 
kaina ................... $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..............$3.50

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5.

pavaizdavo grynai “amen- ,. __vaitražtvip viska aDra
koniškai“ čia kamnelis in- 11 savaitrastyje "18KU apra konibKai . Čia Kampelis m .? Užuud tenka tik 
denų rankdarbių. “Laukimų A“ - . ...
Vakarų“ buvusių garsių 
cowboyų sidabru išmarginti 
balnai, kamanos, jų apavas 
ir pentinai. Tai- vėl ištisa ga
lerija... kepurių. Taip, pa
prasčiausių kepurių, dargi 
senų, dėvėtų. Nuo mažų vai
kų iki futbolininkų ir moto- 
ciklistų šalmų imtinai, nuo 
pirmųjų imigrantų atsivež
tinių iki astronautų dėvėtų.

Istorikui etnografui tikras 
lobynas.

Tai vėl žiūrėk — ne pra
bangus Cadillacas išdidžiai

rūmą. Mėta Sep (estė) pa
dainavo lietuviškai “Kur ba
kūžė samanota“, tautinius 
šokius pašoko keturios lietu
vaitės. O. Kaulakienė vyku
siai tvarkė programą.

figūrų, tiek ir skirtingų vy-Į buvo žinoma jau 875 metais. Įpsl., kaina 
no rusių. Žaidimo metu pi a-j pjrmojo mūsų žemėje kavi- 
radus figūią, piiesininkas ng buvo atidaryta 1554 m e-
isgerda\o jos \ v ą. Pasitai- ta;s Konstantinopoly (Tur-, n ,
kydavo. kad tarnai įsnesda- kojoje) tačiau vyriausybė, l[<>?€,es 234 psl
vo nusigėrusius žaidėjus. patyru?p kad prie kavos kaina ...............................$3.
taip ir nebaigusius sužaisti! pU(Xjuko užsimezgusios kai- SIAURUOJU TAKELIU, 
partijos. * * bos dažnai įgauna politinį K- B. Kriaučiūno. 178 psl..

pobūdį, kavines uždraudė, j kaina .............................. $2.
J- Nan«es dešimties kny-Į Amerik-etis Charleg LJnd_į Pirmieji kąvos maišeliai Į ATSIMINIMAI APIE ir modei t: iaus 

” iikidimo pro,. A. D.i b ""įer'S'4 ' naries L,nd- buv0 į žti į g jš Tur. JUOZĄ LIŪDŽIU. Petronė- kalbantiems lietuvių kalbos 
Kaulakiu sode buvo numa- Venecijos Iė# u6džiuvi-nės,’ 88 psl* vadovėlis, kaina $7.

................... $2.
KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėją Nėri), Pet-

* * ♦

SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl., kaina .... $10.

Introduction to modern 
Lithuanian, parašė I)amb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl , didžiausias 

moderniausias angliškai

bėgomis suminėti vie
ną kitą įdomesnį paviljoną, 
vieną kitą giliau atmintin į- 
sispraudusį vaizdelį. O visa 
kita palikti patiems apžiū
rėti, kam, žinoma, sąlygos 
leis.

Beje, mano lankymosi 
metu bendrų parengimų ha 
Įėję koncertavo JAV karinis 
pučiamųjų orkestras, bet ne
turėjau progos jo išklausyti, 
nes norėjau daugiau pavil
jonų apžiūrėti.

(Bus daugiau).

t.vtas minėjimas ir tu knygų 
parodėlė, bet autorė pasiū
lė tuos pinigus, kuriuos tek
tų išleisti minėjimui, paau
koti lietuviams salaziečiams 
Italijoje, kurie ketina išleis
ti visą eilę vaikams naujų 
pasakų su iliustracijomis.

Tam tikslui surinkta 50 
dol. ir pasiusta lietuvių sale
ziečiu institutui Italijoje. Iš 
ten iau atėjo atsakymas — 
nuoširdus padėkos žodis vi
siems miamiečiams lietu
viams, prisidėjusiems savo 
auka. . _ .

Yorko į Paryžių skrido 33 jajvajs
su puse valandų, o dabar ko
merciniai lėktuvai tą atstu
mą nuskrenda per 6 valan
das. ♦ * *

Pupos į Europą atkeliavo 
iš Egipto, svogūnai— iš In
dijos, rojaus obuoliai — iš 
Pietų Amerikos, špinatai — 
iš Persijos, ridikėliai — iš 
Anglijos, miško riešutai — 
iš Graikijos, pers ikai — iš

..................................................... Amerikos lietuviu politika,
PALIK AŠARAS MASK- parašė dr. K. Šidlauskas, į- 

VOJE, Barboros Armonie- vadas dr P. Grigaičio, kai
nos, 253 psl., kaina .... $3 na $1.50.

Pirmasis rūbų siuvimo' NEPRIKLAUSOMĄ LIE- LAUMIŲ JUOSTA, Bro- 
fabrikas atidarytas 1831 ^*UVĄ ATSTATANT, Ra- niaus Railos akimirksnių 
metais New Yorke. Siuvimo P°!° Skipičio, 440 puslapių, krorikų I dalis, straipsnių
mašina išrasta 1850 m., okaina ...............................rinkinys, 348 psl-, kaina —

ŽVILGSNIS f PRAEITI, minkštais viršeliais $2.50,

Anglijos sostinėje Londo
ne pirmoji kavinė atidaryta 
1652 metais.

kirpimo 1870 m.
Žuko, 476 psl kai* Tas knygas galima gauti

Persijos, o obuolius ir kriau- parašė anglų rašytojas Char- Tas knygas gaiiie gauti administracijoje:
šes atvežė romėnai iš Vidu- les Dickens (gimęs 1812 m..! Keleivio administracijoje

miręs 1870 m.): “Viskas mo- (636 Broadway, So. Boston. 636 Broadway,

Trumpiausią testamentą na

riniųjų Rytų.
* * * tinai Mass. 02127). So. Boston, Mass. 02127
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Katedroj meno parodos Kaip atrodė K. Donelaitis

Vilniaus laikraščiai birže
lio 23 d. pranešė, kad Lietu
vių kalbos ir literatūros ins
titute pasiryžta tiksliau pa
tirti. kaip atrodė Kristijonas 
Ponei titis. Mat. nėra išliku
siu v ' nelaičio jokių port
retų. Dabartiniai jo portre
tai via šių laiku dailininku • - 2 * 
Įsivaizduoti.

Klausimui, kiek tai bus i- 
manoma. tiksliau išaiškinti 
sudaryta filologu ir areheo-

Vienoje iš Vilniaus kated
ros koplyčių įrengta Svirs
kio. dai o kr u paroda.
Tiesoje (birž. 25) rašo. kad 
tai dailės muziejaus kryžių 
fondo dalis. Netrukus kryžių 
rinkiniui būsiančios gautos 
atskiros patalpos.

Katedros Karališkoji arba 
Valavičių koplvėia restau
ruota ir dabar jau atdara, 
kaip meno kūriniu parodos 
dalis. Netrukus būsianti ati
daryta ir Goštautų koplyčia logų komisija. Jos pirminin- 
su meniškais marmuro ant- kas — filologijos mokslų 
kardais. Ir garsusis Vilniaus daktaras L. Gineitis. Komi- 
aidikų gobelenu rinkinys sijos nariai su grupe studen- 
pastoviai rodomas katedro- tų jau išvykę i Tolminkiemi, 
je Įrengtojoje meno galel i- kur ieškos K. Donelaičio ka- 
joje. po ir. jei ras, tai iš kaukolės

(L) bandy-. atkurti portretą...
Ekspedicijos metu taip 

pat būsianti renkama me
džiaga apie Donelaiti ir jo 
laikus.

šis žygis vėl išryškina pa
sigėdiną kitos komisijos ir 
ekspedicijos: tokios, kuri 
pajėgtų atkurti ir senąjį 
i olminkiemio vardą, rusų 
paverstą i Čistyje Prudy...

Monte Carlo kunigaikštis Rainier su savo šeima. Jo 
žmona Grace vra buvusi filmų aktorė, amerikietė.

t vyzding iausia* kolchozas nei svajonėse nebuvo įsivaiz- 
: davęs...

Tokių ir daugelio kitų panašių palyginimų galimy
bės Maskvos politrukams turėjo pasirodyti perdaug rizi-1 
kingos, ir jie nutarė pabėgti.

Entuziazmas dalyvauti jiems jau buvo praėjęs daug 
i anksčiau, nes šios programos garsinimas pastaruoju laiku 
I jau buvo nutilęs dar gerokai prieš žydų-arabų susirėmi- 
1 mą. Jei ne tas susirėmimas, jiems būtų tekę bėgti iš pro- 
' gramos. pasiteisinant gal tik kokiomis "technikinėmis 
kliūtimis“. Dabar pasigavo, nors ir "baltįtfs siūlais siūtą“, 
politišką pasiteisinimą... Ir Lietuvos neišleido pasidai
ryti pasaulyje.

(ELTA)

Į

ANGLIJOJE LAISVĖ

HOMOSEKSUALISTAMS

Homoseksualizmas reiš
kia meilę arba lytinę trauką

Balsuojant posėdy bebu
vo 103 atstovai, iš kurių 
prieš įstatymo pakeitimą te- 
balsavo 14.

Šia proga primintinas i-

Joninės Rambyne paverstos 

politiniu kermošiumi

Birželio 24 d. išvakarėse į 
Rambyne buvo tradicinė Jo
niniu pramoga: laužas, de
gančios statinės, "paparčio 
žiedo suradimas" ir šokiai. 
Bet neiškentė neisipainiojp 
politiniai ekskursantai. Ka
struoju metu po Lietuva ke
liauja ir visokius pagerbimus 
sau rengia buvę raudonar
miečiai vadinamojoje "lie
tuviškoje“ divizijoje praėju
sio karo metu. Ir čia, kai tik 
suliepsnojo Rambyno auku
re šventinė ugnis, sulipo tri- 
būron tie ekskursantai ir ė- 
mė pamokslauti. G. Zima
nas — su "sveikinimais nuo 
partijos ir vyriausybės“, ki
tas — su "vyresniosios kar
tos priesakais jaunimui“ ir 
t.t. * (E)

Lietuvos neišleido pasidairyti 
pasaulyje

tai pačiai lyčiai. Jis laiko- domus toks Įvykis. Rotter- 
mas psichopatologiniu, ne- dame (Olandijoje) buvo už- 
sveiku reiškiniu, ir iki šiol. planuotos net dviejų homo- 
tiek Anglijoje, tiek kitur bu- i seksualistų "vedybos“ su 
vo Įstatymų draudžiamas. Į mišiomis. Klebonas buvęs 
Bet Anglijos lordų rūmai ' paprašytas atlaikyti mišias 

; jau du kartu nubalsavo pa- Į neva jų užsakytojo motinos 
keisti tą Įstatymą, o šiomis Į gimtadienio ir smuklės ati- 

I dienomis ir žemieji rūmai ta darymo proga, bet jam kilę
- z-v i . i • -•__ * - ipat nutarė. Pagal tą pakei

timą. homoseksualistų veiks
mai tarp suaugusių nebus 
baudžiami.

Pasiruošimai bolševikui 

revoliucijai garbinti

Likus jau tik keturiems 
mėnesiams iki bolševikinė' 
re oiiucijos Rusijoje garbi
nimo metu pabaigos, sukak- 
tuvin.o rengimų gausa Lie
tuvoje - itiršL. iki persiso
tinimo.

Paskutinę birželio savai
tę i Vilnių buvo sušaukti 83 
chorai. 82 "kaimo kapelos“.’ 
iš viso per 9 tūkstančius; 
žmonių, kurie buvo rengia-; 
mi liepos 1 dienos jubilieji-Į 
niam koncertui. Koncerto!I
turinys ir forma — ištisai! 
"socialistiški“. tai yra, bol
ševikinę revoliuciją garbi
nantieji dalvkai. J tą muziką 
įjungiami ir gegužės mene-i laitė 
sį katedros bokšte Įrengtieji 
iš senų Lietuvos bažnyčių 
surinkti varpai... Drauge 
rengiamos ir sportininkų 
varžybos. Rengiama karna- 
vališka eisena. Birželio 30 
d. atidalyta "liaudies dai
lės“ paroda^ kurioje daly
vaują 413 "liaudies daili s 
meistru“.

(E)

Dar padidino Elektrėnų 

jėgainę

Elektrėnuose jau įjungė 
penktąjį šiluminės elektros 
Jėgainės bloką. 300.000 KW 
galingumo, ši kontroversinė 
jėgainė dabar jau bus pa
siekusi 9O0,000 KW galin
gumą. Pagal projektą dar 
turi būti pridėtas vienas 
3oo.o;H) KVV blokas. Jėgai
nė daugelio vadinama viena 
is didžiausių Lietuvon im
portuotų klaidų, tačiau sten
giamasi ją užbaigti iki pilno 
dvdžio.

(E)

Birželio 25 d. buvo žymi diena televizijos istorijoje 
pirmą kartą buvo atlikta "kelionė aplink pasaulį per dvi
valandas“. Iš tikrųjų žiūrovai turėjo progos "pabuvoti“ Vienas iš didžiausių to 
penkiuose kontinentuose net po kelis kartus ir matyti tuo pakeitimo priešininkų adm.
pačiu metu vykstančio gyvenimo vaizdus.

Amerikoje tas įvykis mažokai tebuvo iš anksto iš-

Giles savo kalboje pareiškė, 
kad užsieniui, kuris linkęs 
britus kritikuoti, bus dar

i vienas įrodymas, kad britai 
išsigimsta.garsintas, o pačią "kelionių“ dieną jis dar buvo nu ( 

stelbtas domėjimosi čia vykstančiomis Kosygino konfe
rencijomis. Bet Lietuvoj to "pasivaikščiojimo po pašau-j
IĮ“ buvo laukiama jau keli mėnesiai. Ne tik todėl, kad vi- Į Įstatymo pakeitimo
siems buvo idomi numatoma proga pamatyti, kas dedasi! priešininkas Gurden primi- 
kitur, o ir dėl to. kad visam "Rusijos blokui“ tų vaizdų nė’ kad kai kurie }statym0 
rodymo vyriausias organizatorius turėjo būti lietuvis —
jaunas (32 m.) radijo ir televizijos inžinierius Henrikas 
Juškevičius, praeitą rudeni pakviestas Tarptautinės Ra
dijo ir Televizijos Organizacijos ("Intervizijos“) direk
torium Prahoje. Ši "intervizija“ organizuoja televizijos 
programų pasikeitimus visoje Rusijos,ftąkos srityje, va
dinamajame Rytinės Europos "sociąli^iniame bloke“.
Visas tas blokas dalyvavo "pasivaikščiojimo“ rengime.
Buvo numatyta perduoti visa eilė momentų ir iš tų kraštų 
tos dienos gyvenimo, ir visa "kelionė“ turėjo būti rodoma 
taip pat ir tuose kraštuose, taigi turėjo būti matoma ir 
Lietuvoj.

rėmėjai turbūt yra patys ho- 
moseksulistai. nes, sako, bū
tų nuostabu, jei tarp 600 at
stovų nebūtų homoseksulis- 
tų.

Įtarimų, kai mišių užsakyto 
jas paprašęs prie altoriaus 
padėti dvi kėdes, kaip tai į- 
prasta ten vedybų proga. O. 
be to. klebonui nevienas 
skambinęs ir telefonu klau
sęs, kada bus "vestuvės“.

Klebonas tas mišias atlai
kęs, bet ne pats, o jo padėjė
jas. ir ne bažnyčioje, o greti
mos mokyklos koplyčioje.

Homoseksualistų yra ga
na daug ir Amerikoje, ypač 
didžiuosiuose miestuose. Jie 
čia įstatymų dar griežtai 
persekiojami, bet irgi sten
giasi, kad tas jų "užsiėmi
mas“ būtų legalizuotas... Jie! 
čia slaptai organizuojasi h 
net leidžia savo žurnalus.

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio

Tačiau beveik pačiose tos "kelionės“ rodymo išvaka- 
rėse Maskva atsisakė joje dalyvauti. Maskvos Įgeidžiai 
tebėra privalomi ir visam tam "socialistiniam blokui“, 
taigi visa "intervizija“ iš dalyvavimo toje programoje 
iškrito: televizijos objektyvai "nebeužsuko“ Į tuos kraš
tus, o siųstuvai neberodė tiems kraštams, kas buvo daro
ma visuose laisvojo pasaulio kraštuose.

KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie, kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras

Geri
žodynai

Lietuvių-angių kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi 
naitė ir Šlapoberskis, api« 

tai mėgsta. Todėl pradžių-' 27.000 žodžių, 511 psl., kai

Lietuvoje tik birželio 27. antrą dieną po Įvykio, Tie- ginkite savo vaikučius, įsi-

Pirmąją chorų repeticir 
dieną paaiškėjo. kad "estra 
doj perdaug tuščios vietos“; 
geroka dalis choristų, pate
kusių i Vilnių, išsilakstė po 
miestą pasidomėti ne taip 
labai revoliucingais daly
kais... Turėjo būti griebtasi 
griežtesnių drausmės prie
monių. kad ’ 'revoliucijos 
garbintojai“ būtų sulaikyti 
nuo nukrvpimu.

(E)

Derliaus vainikas, J. Mi
kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylės meilė, P- Orin- 
apsakymai, 165 psl.

kaina $1.50.
Du mediniai ir trys geleži

niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai b 
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
lo 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
tais — $1.90.

sa teikėsi paaiškinti, kodėl laukto ji ir tos pačios Tiesos gykite ją tuoj arba Kalėdų 
iš anksto gaišintoji programa nebuvo matoma. Esą, "ry
šium su Izraelio agresija prieš arabų šalis, JAV. Anglijos 
ii VFR (vakarų Vokietijos) radijo ir televizijos vykdo 
sąmoningą šmeižto kampaniją prieš arabų šalis ir Tary
bų Sąjungos bei kitų socialistinių šalių politiką“... Todėl 
"tarybiniai žmonės“ negalį bendradarbiauti su televizi
jos organizacijomis, kurios "šlykščiai iškreipiančios tie
są. teisinančios žudikus ir tautų laisvės smaugėjus“...

proga. Kaina $3.00. Gauna
ma ir Keleivy.

Bet "užuojauta arabams“ čia bus buvus tik skubo- 
mis pasigauta pabėgimo priedanga. Tikroji to pabėgimo 
priežastis bus buvus ta, kad. Įsižiūrėję, ko tame "pasi
vaikščiojime po pašaulį“ bus galima pamatyti, Maskvos 
politrukai išsigando ir nutarė, kad savo pavaldiniams jie 
negali to rodyti. Nors iš tikrųjų toje programoje nebuvo 
nieko apstulbinančio, o tik tuo pačiu metu vykstančia 
gyvenimo momentai (ne iš anksto nufilmuoti), bet po- 
litrukams vistiek buvo nedrąsu leisti savo indoktrinuo- 
jamiems žmonėms tai pamatyti.

Turėjo progos ir tie politrukai parodyti savo pačių 
pasirinktą pavyzdingiausią, gerai mechanizuotą kolchoš 

zą. Bet ir patys kolchozininkai būtų galėję bent trejetą 
minučių "sustoti“ ir viename Wisconsino ūkyje, priva

čiame nedideliame ūkyje. Ir galėjo paųjątyti, kad ir ne

kolchozas gali būti taip mechanizuotas^ Aaip net ir pa-' gauti už $2.00.

DOVANA MŪSŲ

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė

"BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ I MĖNULI“.

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

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ją galite

na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo 
dynas, Viliaus Peteraičio, I 
laida, daugiau Kaip 30,00* 
žodžių, 586 psl., kaina $7.06

Dabartinės lietuvių kalbo 
žodynas, redagavo prof. J 
Balčikonis ir kt, yra api 
45,000 žodžių, 990 psl 
kaina ...... ............. $12.0

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio’’ udministraci 
ja prašo gerb. skaitytojus 
kurie keičia adresą, prane 
Iant naująjį adresą neuž 
miršti parašvti ir senąjį

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — -Zp code.

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Pranas Naujokaitis, ŽY

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

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 Valuckąs, NE
MUNO SŪNŪS, 11 tomas,
428 ps! , kaina $4.00.

Saiiy Sahninen, KATRY-
NA, i onianas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Taruiis, VILNIAUS
RŪBAS, 49o psl.* kaina 
nuneštais viršeliais $3.15.

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

Albinas Barapauskas, 
KARKLU PENUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl.,
kaina $2.50.

Kazys Almenas,, UPĖ J 
RYTUS, UPE Į SlAURfc,
romanas i dalis, 325 psl., 11 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lies kaina $3 00.

Ale Rūta, KELIAS I 
KAlRfc, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

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

f tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50

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

Vacys Kavaliūnas. KAL*
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 2oJ psl.. kaina 
$2.50.

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

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

Jurgis Gliaudą, SIKSNO- 
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
•migrantų gyvenimo, 268 
•si., kaina $2.50.

Juozas Krabkauskas, TIT 
NAGO UGNIS, premijuotas 
omanas, 205 pusk, kaina 
<2.50.

Aloyzas Borcnas: VlENI- 
d MEDŽIAI, 117 psl. kal
ia $ 1,50.

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

Vytautas Alantas: TARP 
JV1EJŲ GYVENIMŲ. 462
ousk, kaina $4.50.

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

Juozas Švaistas: JO SU-
PADĖTINĖ, premijų o t a s 
omanas Iš Vinco Kudirkos 

gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Pranas Naujokaiti*: U- 
PELIAI NEGRJZ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

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

Keleivio administracijoj.

t
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imas 
Maikio su Tėvu

MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Lietuvos prievartavimo
rv* •

paroda Montrealyje

kvartetas, susidedąs iš K.
Kalinauskaitės, E. Paulaus
ko, J. Fledžinsko ir R. Kuli
kausko su kompozitorium 
Stasiu Vainiūnu.

— Nu. tai visgi, atrodo, 
lietuviškos pavardės, ar ne?

Suprantama, kad lei-Į Jau beveik metai, kaip kvislingiškieji okupanto parei- 
tuviškos. Juk iš Lietuvos ki-|gynaį Vilniuje ėmė. kas mėnuo dažniau, garsinti Lietuvos 
tokių nesiųstų. t gyventojams, kad viso pasaulio akys krypstančios j “Expo-

Olrait, o kas daugiau? Į 67“. Parodai prasidedant, skelbė, kad dabar jau “visi ke-
__ guvo <jar Lietuvos! veda net)€ i Rom3’ 0 i Montrealį“ ir kad toje parodoje i

Liaudies Dainų ir Šokių gru-l ««va savarankiškai dalyvaujanti ir Lietuva.
pė iš 22 asmenų, kuriems va
dovavo Vladas Bartusevi-į Birželio 23 d. Tiesa net vedamojo straipsnio antrašte■ 
čius. Buvo ir du solistai: E-f skelbė, kad “Lietuva Montrealyje“. Ir dėstė, lyg Lietuva 
Iena Saulevičiūtė ir V. Dau-Į tenai kone viso pasaulio dėmesio ir stebėjimosi centras... 
noras. Kadangi parodą lan
ko įvairių tautų žmonės tai į Taip kvislingai stengiasi užliūliuoti Lietuvą tariamo
konceito vedėjas paaisinoĮ pagarSėjjmo iliuzijomis ir tuo pačiu kilstelti savo auto- i 
publikai keturiom kalbom, f .. f , 1kad tai yra Sovietinės Lie-lnteU Pavald,nili ^yse. 
tuvos koncertas, pridurda-
mas, kad Lietuva yra ginta-l Kitaip tas "Lietuvos dalyvavimas“ atrodo Montrealy. 
ro kraštas ir lietuviai yra Į Ne tik pramonės gaminiai ar pastatų nuotraukos (paga 
šlovinga tauta. f minti ar pastatyti Lietuvos teritorijoje ir daugiausia lietu

__jųu Įaj kodėl tas sma-i rankoniis), bet ir lietuvių menininkų kūriniai ten rodo-
kas nori ją praryti? Į mi tik r u s ų paviljone. (Lankytojų minios tik to

kiu vardu težino ir nevadina tą "CCCP-USSR“ paviljoną). 
Visa tai rodoma tik kaip bendras bolševikinės valstybės 
lobis ir tik kaip Rusijoje 50 metų viešpataujančios bolševi 
kilias valdžios nuopelnas

Taip atrodo naujas gelbėjimosi laivelis, kuriame gali 
sutilpti 28 asmenys. Jo plastikinis vidus apsaugo žmo
nes nuo šalčio ir drėgmės bei jūros bangų užliejimo.

— Klausyk toliau, tėve. 
Šiame koncerte pasirodė iri 
visai naujų lietuviškos mu
zikos instrumentų. Tai mil
žiniškos kanklės, kurios yra Į 
pastatomos ant glindų, kaip] Net vienintelis už rasų paviljono ribų rodomasis lietu-
arfos, ir grojamos kankli-l vio menininko kūrinys, Juozo Mikėno skulptūra "Pir-

— Sei, Maik, ar tu girdė- ar jis negalėtų tos karštligės 
jai, kad Kanados mieste 
Montrealyje yra viso svieto 
paroda, kur net ir Lietuva 
yra parodyta?

— O kodėl tėvas klausi?;

ninkui prie jų stačiam sto
vint. Kitas — tai metalinių 
plokštelių pastatas, pagaliu
kais skambinamas. Trečias 
—tai savotiškos fleitos, pu
čiamas muzikos instrumen
tas.

“Laisvės mintis nemiršta, 
kryžiuoti! Kai visa tauta su

mosiąs kregždės“ (stovinti "Skulptūros sode“, tarp ge-| pranta. kad mirti džl Uisvės
riausiųjų pasaulio skulptorių kūrinių), rusų parodos ren-į_ garbė, o gyventi vergijo-
gėjų parūpintu užrašu žiūrovams pristatyta visiškai nu-
lietuvinta ir nusavinta. Užrašyta: “Yuosace Mikenace,
1964 .... Ministry of Culture, Moskow, USSR“

— Ne, tėve. Medicare ne
gali to padaryti.

— Sakai, negali?
-r-------------------------( — Negali, nes daug tokių tikrai lietuviškas instrumen-

Juk apie tą parodą nuolat | ligonių yra ir Amerikoje, y-1 tas. Čia gi buvo lietuvių 
rašo laikraščiai. Sako, kad j pač VVashingtone. i liaudies koncertas. Elena
nuo bii želio 20 d. iki gegu
žės 5 d. tenai koncertavo ir 
iš Lietuvos atvykusi 30 ties

— O armonikos nebuvo?
— Armonika, tėve. nėra

Net lietuviui žiūrovui, iš anksto nesužinojusiam, kie-

je—gėda, tokios tautos ne
pavergsi !“ ,

Taip pasakė vokiečių va-1 
dui Sachsei lietuvių valstie
čių sukilėlių vadas, kryžiuo-

no ir iš kur tas kūrinys, neįmanoma atspėti, ką jis turiįįių klasta pagautas prie Ka-
bendra su lietuviais ar Lietuva.

Vadinamoji ' lietuvių diena“, kaip ir kitos šiame ru
sų paviljone kasdien rengiamos pramogos lankytojams 
masinti (nors ir Kartota apie keturias dienas), iš visos

raliaučiaus pilies.

artistų grupė.
— Nu, tai kodėl tu man

nepasakei?
— Aš maniau, kad tėvas 

gerai apie tai žinai. Juk sa
kai, kad plačiai po šį pasau
lį vaikščioji.

— Bet į Kanadą dar ne
nueinu, Maiki. Mano batai 
jau seni, tai nenoriu, kad 
visiškai nuplyštų.

— O basas negalėtum?
— Jau atpratau, Maiki. 

Lietuvoje tai nueidavau ir 
basas j Šiluvos atlaidus, ale 
čia tas ne madoje. Žinai. A- 
merika yra Amerika, čia ir 
nigeriai nevaikščioja basi.

— Jeigu taip, tai kodėl tė
vui rūpi Kanados paroda?

— Sužinojau. Maiki. ce- 
kavą naujieną apie tą paro
dą. Vakar Zacirka išskaitė 
man iš vienos gazietos, kad 
tenai sukinėjasi baisus ru
siškas smakas ir atidaręs sa
vo nasrus tykoja lietuvius 
praryti. Tai vot, aš norėčiau 
tą smaką pamatyti ir dantis 
jam iškapoti.

— Tas "smakas“, tėve. tai 
karščio liga.

— Tai tu rokuoji, kad to
kio smako nębuvo?

— Suprantama, kad ne
buvo.

— Olrait, Maiki, griešnas 
žmogus gali kartais apsirgti. 
Kartais jo galvoje, kaip sa
koma, pradeda gaidukai 
giedoti, kartais gali kiaulė 
pasirodyti, o kartais net ir 
rusiškas smakas gali išsižio
ti. Ale išvirozyk man. kodėl 
redaktoriai deda tokius dzi- 
vuliogus į savo gazietas?

— O kas jiems vaidinasi? į Saulevičiūtė puikiai sudai-
— Jų akyse stovi baisi i ”a/°. ' j^~] milionais skaičiuojamos parodos lankytojų masės tega

raudona šmėkla, kun tykoja 1 Sk?^inbrėliai*Hniri šnJ pastebėta visiškai nežymios dalelytės atsitikti
— Maiki, tu taip nekal-ika pritupiant, ir vyrų ^kį mų nelietuvių lankytojų, ir tai tik kaip viena is rusų pa

bėk ba ir man darosi baisu.5 “Pakeltkojį“ ir komišką šo- Riljone rengiamųjų pramogų. Kaip vyriausias rengimo
— Būk ramus tėve nes k! "Gaidys^. Visi artistai] šeimininkas, oficialiąsias atidarymų, uždarymų bei pa- 

iš tikrųjų tokio pavojaus nė-į buvo apsirengę gražiais tau-Į gyrimų kalbas rusiškai (su vertimais į prancūzų ir anglų
! tiškais kostiumais. ] kalbas) sakė rusti paviljono komisaras Borisovas. Net į

Nu,* jeigu taip’tai čia, »* atoh).tuo.iu. vadinamu. "Lietuvo. dek,a- Į na. RAin«na. Kraie^buvo
Maiki, buvo regli tautiškas I Borisovas savo surengtame pobūvy je sukviestiems P*™**1* veikalas, kuna da

koncertas. {įvečiami bei spaudos atstovams pristatė toli gražu ne
— Ir iš tikrųjų toks jis bu- P"* ,M die,K" « »rei4“u >« ',ienu‘ B “vo

vo, tėve. Korespondentas y-l P-mdoa eksponatų, 
pač entuziastingai rašo apie
Vacį Daunorą, baritoną, su-Į Tariamai savarankiškas “Lietuvos dalyvavimas 
dainavusį “Kur bakūžė sa-j Montrealyje galutinai išryškėjo tos "lietuvių dienos“ bai- 
manota“. “Lietuva brangi] giamojo koncerto gale. kai iš lietuvių koncerto klausyto- 
tėvynė“ ir "Žaliojoj lanke-] jų išsiveržė okupantų iš Lietuvos išvytasis lietuvių tautos 
lėj“. Ir jis sako, kad sekda*| "Lietuva, tėvvne mūsų“.

i mi programą, “žmonės ne-1

ra.
— Sakai.

šmėklų? i
— Aš jų nematau.
— Tai gal tavo kraujas 

šaltas.
— Tas karštis, tėve. ku

riame vaidinasi tokios šmėk
los. nėra kraujo karštis, bet 
karštis liguistos neapykan
tos. Gal būtų tiksliau tokį 
karšti pavadinus neapykan
tos aistra. Tokios aistros ap-

nėra jokiųĮ

sėstas žmogus dažnai ne-j žjo aįa, as štowtyti.. ir
!tnhLS^?.^?L"^-bur kitur buvo girdėti pus-j 

balsis pravirkimas.sivokia. ką jis kalba ir daro. 
Žiūrint Į Montrealio parodą, 
jam pasirodo "išsižiojęs ru
siškas smakas“.

— Nu, jeigu tas smakas 
iš tikrųjų yra tiktai liga, tai 
galim duot jam pakajų, jis 
gal nieko neprarys. Aš norė
čiau daugiau žinoti apie pa
čią parodą ir kaip ten pate
ko Lietuvos muzikantai. 
Man tas rūpi valuk to, kad 
ir aš pats esu muzikantas. 
Jessa. Turiujr krajavą ar
moniką, ir nepaprastą. 4 
rublius kaštuoja.

— Lietuvius artistus į 
Montrealio parodą atsiuntė 
Lietuva, tėve. Pati Lietuva 
atskiro paviljono parodoje 
neturi, todėl lietuviai kon
certavo Sovietų Sąjungos 
paviljone. *Fa paviljoną vie
nas mūsų patriotas ir pava
dino "išsižiojusiu rusišku 
smaku“. Bet jis pats pripa

— Bet kaip tu rokuoji, 
Maiki, nejaugi Lietuva at
siuntė tuos artistus į Mont
realio parodą be sovietų ži-j 
nios.

Mūsų gyvenimas trumpas, 
bet mes jį dar labiau su
trumpiname . .nerūpestingu 
laiko švaistymu.

O. Swett Marden
* * *

Garsusis nuotykių roma-

limis buvo spausdinamas 
laikrašty nuo 1719 m. spalio 
7 d. iki 1720 m. spalio 17 d.

Kaip rusų žandarai kadaise plieniniais kaltais gran
dė tuos Vinco Kudirkos žodžius nuo akmeninio pamink
lo, taip bolševikiniai rusų politrukai dabar ii gyvų krūti
nių suskambėjusius tuos pačius žodžius nepalyginamai 
brutaliau užtrenkė moderniais elektroniniais įtaisais.

Taip Montrealio parodoje, rusų paviljone, buvo pa
rodytas Lietuvoje be paliovos tebejuntamasis, o svetur
lietuviams labiausiai įsidėmėtinasis eksponatas: Lietuvoj— Aš manau, tėve, kad

jie buvo atsiųsti su sovietų...... . ...»valdžios žinia. Kai mūsiškė! •*«»»«• brutalumą,
spauda rašo. kad Lietuva y-
ra rusinama, kad lietuvybė 
yra smaugiama* 4ai sovietų 
valdžiai rūpėjo parodyt, kad 
tokie rašymai yra grynas 
prasimanymas.

(ELTA)

Yra dvi moterų rūšys: tos, 
pro kurias prainame, ir tos, 
pro kurias negalime praeiti. 
Sustojus joms būtinai reikia 
kažką pasakyti, ir mes sa
kome: “As myliu tave..-“

• » ♦

Tu esi amžinas, kaip am
žina saulė, o lietuviškas žo
di!

St. Santvaras

Kitus r.iokyti — visi mėg
stame. bet save pamokyti —
tik retas susipranta.

Mes atstovaujame organi- Kalbėti tiesą yra buržua- 
....... ZUOtam terorui. Mes nepri- žiniai prietarai. Melas yra
As, Maiki. nežinau, kąį pažįstame pasigailėjimo. D:ina:

prie to pridėti, tai pasakysiu! ». P_
1 H * 1 Deržinakis, ne.tau gudbai.

pateisinama priemo- 
Leninas

Vilkas šuns balso visai 
nebijo, tiktai nekenčia, kai 
jis loja.

pirmasis baisiosios komunis 
tų slaptosios policijos 

viršininkas

; LIETUVIŲ IŠEIVIJA A
Tėve. jei koresponden-j žįsta. kad tame paviljone} MERIKOJE, St. MicheltO 

tai gali gauti tokios karšti- lietuviai pasirodė labai gra- 
nės, tai gauna jos ir redak- žiai.
toriai. Šiais laikais daug — Nežinai, ar buvo tenai 
žmonių yra ta liga užsikrė- kas iš mano tėviškės Plun- 
tusių. i gės?

— Bet Amerikoje. Maiki. — Nežinau, tėve. Pasaky- 
yra tas slaunas Medikei’, ką ta, kad buvo Lietuvos Fil- 
visokias kvarabas gydo; nu-į harmonijos D-jos stygų

Jei tu nemoki prisitaikyti, 
jei tu nesi pasiryžęs pilvu 
šliaužti purve, tai nesi revo
liucionierius, o tik pliuškis. 

Viso* 81 komunistinės Leninas
Į partijos remia revoliucinius

♦ ♦ *

* * *
no vaizdžiai parašyta burine i°» vadina »- J
krašto lietuviu iatmdia Įbdtvnnmo barais, bet kur Tikėti, kad taiką galima

ten Uutes žiauriai užt‘krinti atidavus vilkams 
500 puslapių, kaina mint .a mažą va|stybę> yPa nelai.
štais viršeliais $4.00, o} » » ♦ minga klaida, pasakė Chur-

kietais $5.00. I chill, kai 1938 m. Hitleris
Imdamas turi sakalo akis, prisijungė dalį Čekoslovaki- 

• atiduodamas — šuns. ‘ jos.

Jei nebūtų arklys nudvė
sęs, būtų ir nuo ėdimo at
pratęs.

Patricia Dnfka karaliaus meti
nėje miškų šventėje Elkins 

i mieste, W.Va., spalio 5-8 dieno- 
l mis.

Siųskite Pinigus į

LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GRAMERCY
įteikiami
PINIGAI

gavėjui kaip 
per Bank for

Foreign Trade Maskvoje 
PRISTATOMA

PER 2 SAVAITES.
JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 
JOS ESATE SAUGOS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. PER 20-TJ METŲ 
VEIKLA SIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai jrarantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Ocpart. leidimą ir ap- 
draudą. Apsidraudę $29,<HK».00. O- 
ficia’ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
uavčjo
Kursas: 9 rubliai už $10.00.

Iki $50.00 — $2.75.
Virš $50.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING. INC. 
711 Broad St.. Newark. N. J.

SENSACIJOS VASARAI

įklimpau kaip į išrūgas: 
nei suėst, nei išlipt.

Kas netiki pasiaukojimu, 
tas pamiršo motiną.

Kam patinka 
kam duktė.

močia.

Prašykite mūsų katalogų, 
kuriuose rasite sensacijų 
vasarai.

GRAMERCY
(fsteigta 1915)

118 E. 28 St. New York, N.Y.

NAUJOS AKĖČIOS
Išėjo naujas humoro, sa

tyros, sarkazmo ir ironijos 
žurnalo Akėčių numeris. 
Kaina 50 centų. Gaunamas 
ir Keleivy.
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VYT. MISEVIČIUS

Viršininką nuėmė
(HUMORESKA, PAIMTA IŠ VILNIAUS "TIESOS“)

Pagal inventorizavimą aš — Rasa Dulkytė. Pagrin
dinis mano darbas — kenkti lankytojams, ir šiaip aš viso- 
keriopiausiai biurokratinis barjeras. Pagal etatą daugu
moje aš — pikantiškas anekdotas.

Į akis man sako: ”Drauge sekretoie“ ir dar saldai
niais pavaišina. Už akių vadina truputi kitaip. O iš viso 
aš — Žaliavų valdybos viršininko Povilo Putriaus sekre
torė.

Povilas Putrius sėdi kabinete, už oda apmuštų durų. 
o aš šiapus jų. prieškambaryje. Tai ir viskas apie Rasą 
Dulkytę.

Dar yra viršininko pavaduotojas — Julius čiulpa.
Be galo didelis Putriaus draugas, baisiai jau pagarbus.

Ir referentas — Simas Kirša. Be Putriaus jis nė 
žingsnio, nė žingsnelio. Abu i medžiokles taip ir dunda, 
nors anksčiau Putrius kiški buvo matęs tik zoologijos mu- • 
ziejuje.

Ūkio-administracijos skyriaus vedėjas Stepas Laiža 
tiesiog įsimylėjęs viršininką. Kad žinotumėte, drebėti dre-! 
ba už jo sveikatą, kilimus, fotelius kabinete vis keičia, va- j 
lytojas vaiko, kad vis tyras oras pleventų kabinete, kad; 
ten nei dulkelės; nei blogo kvapelio nepasitaikytų.

O ekonomistas Kostas Nugarėlė visur tik šaukte šau- J 
kia: ”Ot. tai žmogų turime! Tai galvą Putrius nešioja’!
Ne galvą, o kibernetiką su visokia elektronika. Tėvelis Į 
mūsų brangus ir vadovas!“

Putrius, tai išgirdęs, raudonuoja ir taip sako:
— Nereikia, Kostai! Kam tas kultas... Aš žmogus 

paprastas iš liaudies... Pastatė čia. turiu stovėti. Aš, girdi., 
kalba viršininkas, — kaip tas kareivis, ir tiek.

Nugarėlė gi piktinasi ir atvirai rėžia Putriui į akis:
— Prašau, draugas viršininke, neužgniaužti pavaldi

niui burnos. Nebe tie laikai.
Ir ką tu padalysi jam, tam Kostui Nugarėlei. Užsispy

ręs savo kalba, ir gana.
Dar žaliavų valdyboje turime Benką Mauką, šoferis.

Tylutis toks. Tik kaitą vos kaulų nesulaužė kasininkei! Medaus kokvbė

šiomis dienomis New Orleanso eismo nelaimėje žuvo 
jauna aktorė Ja.'ne MansfieU ir buvo sužeisti jos 3 
vaikai, čia yra per praeitas Kalėdas padaryta jos nuo
trauka su savo vaikais. Ji buvo 3 kartus susituokusi.

Teisės patarimai
Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa 

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausinius ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:

Klausimas

t • • • t ■ •

Kazys Inčiūra

O VASARA PRAEIS ff
O vasara praeis... Melsvi varpeliai 
Kalvų viršūnėj skambinę nuvys.
Tik nepraeis troškimai. Jie negali 
Praeiti, ne! Kaip mūsų ilgesys 
Gyvent! Gyvent, kai upeliūkštis gurga, 
Šuoliuodamas per akmenis vikriai,
Kai tartum taurę medis kelia spurgą, 
Kai leipėja padangėj vyturiai — 
Gyvent! Gyvent, kai kaitra j balandžiai 
Turlens balutę, pešis dėl vandens,
Kai vasaros naktis sups varpą brandžią, 
Miegos pakalnės, žvaigždes teplevens... 
Bet ant kalvų varpeliai važyje atklys 
Ir drobes laukuose išties balčiausias... 
Kur prisiglaus benamis ilgesys!

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

Mes nupirkome namus

už sutartą kaina, be nuolai 
dų. nepaisant "attachment“.

Naujausios
KNYGOS

CHICAGOS ISTORIJA,
parašė Aleksas Anmbrozė, 
664 psl., daug iliustracijų, į- 
rišia, kaina .$10.

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

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

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
Radausko poezijos rinktinė,

Jei pardavėjas tikrai yra 237 psl- Poezijos mėgėjams 
per "broker“ — agentą. Na- suinteresuotas namus Tams- tai yra nepaprasta šio liki
mai labai geroj vietoj, kai- toms parduoti, jis gali, su lauš poeto dovana. Kaina $5 
na gera. ir visi sako, kad jie teismo sutikimu, arba su a- BAISUSIS BIRŽELIS. Ši- 
labai verti tų pinigu. Advo- reštą uždėjusio asmens su- t0Je 238 psl. knygoje yra 3 
kato neėmėme. nes agentas tikimu, pakeisti "attach-i dramos: Baisusis Birželis 
mums sakė. kad, imant ban- ment“ vadinamuoju ”surety Į Varpinė ir Šiaurės pašvaistė’ 
ko paskolą, banko advoka- bond“ Tačiau jį priversti' pa)ašė Pranas Naumiesti^

, tas sutvarkys mūsų reikalus tai padaryti Tamstos negali- kjs Kaina $3.50
ir ka<! už tai nereikės ekstra te. ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
mokėti. Musų agentas surase, kaip juos pramatyti ir jų iš-
sutarti, pardavėjas, jo zmo- žmonės paprastai mano, v ti Pal.ajė m;d dr Me. 
na ir mudu su vyru pasira- kad vra labai lengva ”užpil- nard M Gertler. giajs lai.

lytis į naujus namus.
Po savaitės mums skam

bino agentas ir pranešė, kad 
mes gausime banko pasko
lą (mortgage) be jokių sun- 

i kūmų.
Dar po savaitės mums vėl 

skambino agentas. Sako. at
eikite pasikalbėti. Nueina
me. Jis mums praneša, kad 
yra ant tų namų "attacb- 
ment“. Išsigandome. Labai 
nenorime tų namų nustoti, 
bet su ”attachment

fonuos, ir tode kiekvienas, VARPAS NR. 6. 168 psl. 
kuris moka anglų kalba, ga- - j jdomūg dr j 
. ,as be sunkumu uzp.ldv-ij Audėn0 d,. v
' •,.,Taivra,no e' »&• H. Blazo, M. Mackevi-

le klaida. įskilus kokiam a A Kučo jr kt strai 
nors nesusipratimui tarp mai. Kaina.................... $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku-

KAIP LAIKYTI MEDŲ , domųjų savybių turi tik ge
į rai išlaikytas, neperkaitinta- kas n~duoda 

pirmiau-medus.

negalime, — paskolos ban-

pardavėjo ir pirkėjo, visas 
reikalas gali priklausyti nuo
to kas tokioj sutarty buvo rfs ppatjvairus ir jdomus 
išbraukta, kas buvo j {ęajna 52 )
t1'kaS bu.Y° P™'t*vta; vienas • LIETUVOS ISTORIJA, 
žodis gali pakeisti visą teisi- Jaida paraš- Jr Van-
m v aizf ą. , Daugirdaitė-Sruogienė,

414 psl.. daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai irišta.Jei Tamstų vietinis advo

katas. kuris, esu tikra, bus

Lizai Pinigytei. Dėl to, kad šitoji ėmė ir pasakė, jog mūsų šia priklauso nuo to. iš kokių; Amerikiečių biologai at- “ , L v , ■
valdybos viršininkas, vadinasi. Povilas Putrius, ne dievą- augalų žiedų bitės yra surin- liko įvairių augalų žiedų me- 2.;^ ^Hachment“ vlsriek 
žin kas. o žmogus, kaip ir visi. Pasakė ir dar nusišypso jo. kusios nektarą. Medaus ver- daus poveikio į bakterijas . \

Dingų savybių išlaikymas per; tyrimus. Medumi buvo vei- nieko nereiškia, tegu jie ne-kažkaip. 1 uugų v uių isiaujune • y—... .“**•7 ’?* hiin iei nori pirktiDėl tos šypsenos ir kilo didžiausias triukšmas. Tai žiemą priklaus nuoto. ko.; ^^ptokokar^dezm- pafvietP
pusę dienos rėkė, plūsdamas Pinige tę. Maukas, kol pats 
Putrius jo tildyti išėjo.

Jau be galo, be krašto atsidavęs tas Maukas mūsų
IžlIKt iHUH. KH1 _

metu stikliniuose induose. Tųžaliavų valdybai: ne tik viršininką Į darbą, iš darbo ir ki-

kiame subrendimo laipsnyje, terijos bakterijos. Tyrimams į
jis buvo išsunktas iš korių naudotas medus buvo metus ka«;. T£ ““2?US?** "7 

7 ' ir,:vzv pirkti, nors. reikalui esant,Pilnai subrendęs medus ^aiko išlaikytai kambario e-arėtume tuos namus
laikoma* tada kai koriai temperatūroje, tamsioj spm- salėtume tuos namuslaikoma, tada, kai , toj kiniuose indu(kt Tu nupirkti ir be banko pasko

los.

Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ............................ S6.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II
omas, redagavo Bernardas

t, , , Brazdžionis ir Benys Bab-
Reikėjo nueiti pas advokatų. auska, 700 pnsIapių kaina 
prieš pasirašant sutarti, o ne jj„ y„ygoje yl.a 6, rašyto. 
P° t°. . jo kūrybos pavyzdžiai.

Agentas nuėjo pasikalbę- gerai išskaitęs ir išstudijavęs 
ti su savininku. Jisai sako, Tamstų pasirašyta sutarti.

patarė namu nepirkti, jisai 
žino. ka sako. Jis. tur būt. 
bus pasikalbėjęs ir su namų 
savininku arba jo advokatu, 
prieš patardamas Tamstom.

tur vežioja — laisvalaikiu, kai Putrius sėdi kabinete, jis: ^Pjie^ma'mažiau0 kainai)' bandymų rezultatai parodė/ v ....
Putrienei, vadinasi. Putriaus žmonai—nė ž'igsnio pės- varfįpn(5 Medu laikvti! kad šiuo būdu išlaikytas bal- ^e? begalimai norėtume 
čiomis pajudėti neduoda. Ir jų vaikučius į mokyklą ir at- reikia tamsoje, vėsioje (ge-' akcijų, viržių ir baltų- ™os

riaukia ne aukštesnėje kaiū1 PI dobilų medus, praėjus ^skoj me laiką. Ką
46-50 laipsniu F temperatū-' metams/, išlaikė šimtapro-; Tamsu patatfųgiyr.ums da
toje) vietoje.'sandariai už-, centini »akter.ljli sloPmlmr’ ;
darytuose stikliniuose in- veiklumą. Kiek mažesnį 
duose. Hermetiškai uždary- veiklumą išlaikė plikosios 
tas medus ilgiau išlaiko aro
matą.

gal gabena. -* •
Myli viršininką Putrių ir rajone. Toks Gerklys iš Kel

mų, skyriaus direktorius, jau niekada Putriaus nepamirš, 
šeštadienį kokį ar šiaip per gražų orą ima ir skambina:

— Pupyte! Rasele! Gerbiamiausias viršininkas y- 
įa? — klausia pagarbiai. — Sujunkite, brangioji!

Sujungiu, o Gerklys ir sako:
— Viršininke, jau tik neatsisakykite! Nepatogu man 

prieš kolektyvą jau bus... šeštadienį pas mus tokia tradi
cinė žvejybos šventė... Kolektyvo Įpareigotas kviečiu... 
Che..che.. Tai lauksime draugo viršininko su ponia...

Sunku atsakyti, kai kolektyvas kviečia.
Arba vėl Petras Kipšas, Šventūnų direktorius, į gry

bus Putrių maldauja.
O jau Putriaus. mūsų draugo viršininko, gimimo die

nos jubiliejus kad švenčiame, o prakalbos kokios! Ežerus 
ašarų jautresni prilašina.

Baisiai jau autoritetingas tas mūsų draugas Putrius. 
Visi viena burna kuo garsiausiai nesislėpdami sako.

O vieną dieną, žinote, atsitiko nelaimė: pavėlavau 
į darbą. Lekiu laiptais į viršų, dalykinius pasiaiškinimus 
apmąstau, viršininko iš toliausios distancijos atsiprašinė- 
ju. Prie valdybos durų sutikau ekonomistą Kostą Nuga
rėlę.

— Kur taip krioki, mergužėle? — užklausė jis ma
nęs. pirštu adidžiai rakinėdamas dantis.

— Vėluojuosi, draugas, — atsakau jam. — Nežinau, 
ką draugui Putriui dabar pasakysiu.

O ekonomistas tas, Kostas Nugarėlė, kuo plačiausiai 
šiepia pirštu išrakinėtus savo dantis:

— Kam pasakysi, Putriui? Tam senam skrabalui? 
Būta ko bijoti! Nusišnypšk ant jo.

Ir didingai nuėjo.
O aš. kaip išsižiojau iš nuostabos, taip ir negaliu su

sičiaupti, ir tiek. Nedrąsiausiai praveriu tas oda išmuštas 
Putriaus kabineto duris, praveriu, ir plaukai ant galvos

liepos (60% ). grikių (90 G )1 
ir liucernos žiedų medus.

-V •• >Massacnusetts. '
’irkėjai

Gera 
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

teliu aulų. Kitu gi apsiaustai dovaną angliškai kalban-

TRUMPINTI AR ILGINTI?
i

Tai klausimas, dėl kurio 
suka galvas apsiaustu atei
nančiam rudeniui ir žiemai 
kūrėiai. Vieni siūlo apsiaus-1 
tus žemiau kelių, iki ilgų ba-j

Jeigu medus išsukamas 
iš korių nevisai subrandin
tas. ji reikia palaikyti pu
siau pridengtą, kol išgaruos 
vandens perteklius, ir tuo
met ji uždaryti.

Bidone laikomą susicuk- 
ravusį medų sunku išimti, 
tad kartais pasitaiko bitinin
kų, kurie pastato indą su 
medumi ant ugnies ir kaiti
na. kol medus suskystėja. 
Tokiu būdu suskystintas me
dus nustoja daugumos ver
tingu savybių.

Jeigu reikia suskystinti 
medų. geriau įstatyti ji Į Zi
tą indą su karštu vandeniu 
ir palaipsniui atšildyti. Gy-

”M. ir G.“

JUOKAI

Ištvermingų vyrų draugi-

Atsakymas
tolokai nesiekia 
neliu ilginti dar

keliu. Suk- 
niekas ne-

tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga.

Negaliu atsakyti i Tams
tų klausima, neskaičiusi kaip šiandien. 
Tamsių pardavimo-pirkimo
sutarties (purchase and sale

ja, kurios nariai yra vedę; agreement). Jskas priklau 
jau po 20 ir daugiau metų, ?0 nuo t0- kas sutarty 
sutik© paaiškinti viengun
giams daugiausia rūpimus 
klausimus. Pirmas jai pa
klausimas buvo: "Kokia 
moteris yra daugiausia išti
kima: šviesiaplaukė, juoda
plaukė ar raudongalvė?“

Vyrų draugijos komiteto 
atsakymas buvo toks: "Išti
kimiausia moteris yra žila
galvė.“

pasakvta. Daugumoj tokių 
sutarčių vra klauzulė, kad 
pardavėjas privalo duoti 
pirkėjui "clear title“. atseit, 
nuosavvbės dokumentai pri
valo būti tokie, kad iš ių ga
lima būtu matvti, kad ant 
tos nuosavybės nėra jokių 
"apsunkinimu“. Kažkuriose 
sutartyse prie šios klauzu
lės da’’ yra pridedama kita 
klauzulė, būtent, kad, jei 
pardavėjas negali pirkėjui 
duoti tokio "title“, tada jis 
privalo grąžinti pirkėjui 
rankpinigius .ir kad tokiu at
veju visi isioareigojimai yra 
baigti. Jei Tamstų sutarty y- 
ra tokia klauzulė, tada, par
davėjui grąžinus Tamstoms 
rankpinigius (deposit),

pasišiaušė: ant paties viršininko rašomojo stalo sėdi ad
ministracija. t. y. Stepas Laiža. Sėdi, kojomis mosikuoja.
Mosikuoja ir laisvai spiaudo ant kilimo.

Ir kiti darbuotojai laisvai sėdi, rūko. Ant langų, ant 
fotelių atlošų. Visaip sėdi jie. Ir kalba:

1 fl t * T 1 reikalas vra baigtas. Jei to-draugas ir pavaduotojas Jonas Čiulpa. , kiog klauzulė9 nžra, _ uda
Tamstos galite visai nepirk

tus daugiau) 1 ti namų arba juos pirkti tik

siūlo, bet. aišku, kad ir jos; Štai čia kelios lietuvių rašy- 
nebus ilgai tokios trumpos' tojų parašytos ir į anglų 

! kalbą išverstos knygos, ku- 
i rios labai tinka dovanoms:

* * *

Sagos nebebus reikalin
gos. Jas pakeis ziperiai tiek 
suknelėse, tiek aršiausiuose. 
Ir nebus paslėpti, kaip ligi 
šiolei.

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

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

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 

i Landsbergis ir I Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

"House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psU 

i kaina $3.95.
"The Ordeal of Assad Pa- 

sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

"The Maker of Gods'\ 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131

Keisis ir kojinės. Jos bus 
geltonos, oranžinės, violeti
nės, rožinės ir kt.. pritaiky
tos suknelės spalvai.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Chicagos lietuvių opera,
pirmasis dešimtmetis, reda-,,P*b, kaina $3.00. 

gavo Vladas Būtėnas, 71 di-| Vytautas the Great Grand 
delio formato pusi. Labai Duke of Lithuania by dr. Jo- 
gražiai išleista knvga. kurio-!seph B. Končius, 211 psl., 
je yra šios lietuvių operos;kaina minkštais virieliais 
istorija, paįvairinta gausio
mis nuotraukomis, ir "Graži
nos“ žodinis tekstas.

$3, kietais $4.
Visos šios knygos yra gra

žiai įrištos.

T »*
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Vietines žinios
Ką tik ut važiavusi iš Lietuvos

„ . . , ieško savo dėdės Prano L’žusenio j
Rašytojas Stasys ir Elena j Rudiškių kaimo, Subačiaus pa

rapijos. Brangus dėde, jei esi 
gyvas, atsiliepk. Jei kas žinote 
ką nors apie ji, praneškite man.

Santvarai atostogauja

Santvarai išvyko į Cape Go
dą atostogų. Jie apsistoję 
Kuncaičių viloje.

Mėgino įsilaužti

į Ausiejų krautuvę

Plėšikai mėgino įsilaužti 
į Ausiejų krautuvę So. Bos
tone, 5-sios ir P gatvių kam
pe, bet nepajėgė. Matyti, ar 
menko "mokslo“ tebuvo, ar 
kas nors jiems sutrukdė.

Užsidarė dienraštis

Dėl vis didėjančių leidimo 
išlaidų užsidarė 142 metus 
ėjęs vakarais The Boston 
Traveler dienraštis ir susi
liejo su rytmetiniu The Bos
ton Herald.

i Stasė l'žusenytė-Rudienė. 
35277 C Avė. Yucaipa. Cal. 
92399.

|;
Si

EXPO 67 MONTREAL
Turiu išnuomoti 2 kambarius 

atsilankantiems į parodą.
A. Leskaitė. 5377 King Ed- 

ward Avė., tel. 482-1380.

EXPO 67 LANKYTOJAMS
Išnuomojami 3 kambariai še

šiems asmenims moderniame 
name. patogus susisiekimas, $6 
asmeniui.

Petras Rzevuckas, 3330 Hays
Avė., Montreal 5, P.Q. Canada
Tel. 254-4660.

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD — OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JUROS PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

a uoreorc®
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Uod, Mass.

Tel. (Area 617) 428-8425
• 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.,
BOSTON. MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai Į vilą AUDRONĖ — CAPE COD. MASS.. 
MARIJA JANSONAS.

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

Ką tik gavome:
Vysk. P. Bučio atsimini-!

mai. II tomas, 282 psl., kai- 
r.a $3.50.

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

Žydinčios dienos, Prano
:;i Naujokaičio premijuotas ro
ki manas. 25u psl., kaina $3.50. 
J;!

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

Nardžio pulkas, Balės
Vaivorykštės, kaina $2.

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

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVOJ
AMERIKOJE

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

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

• • •

PARDUODAMA
svaigiųjų gėrimų krautuvė (pa- 
ckage store), nes savininkas tu
ri kitą tikslą. Suinteresuoti pra
šomi rašyti Keleiviui, pažymė
jus "Perduoti X“.

(28)

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gaust pagalbą.

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

ir 
aes

atsiųsime vaistų išbandymui.

oi Jonukas keliauja, pasaka, 
pagai Kanapnickienę parašė Į 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Gedimino sapnas ir Nerin-,
ga, eiliuotos pasakos ir le-

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

Rugsėjo 10 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos ilga- Tuojau siųsk šį skelbimą 
mečių narių pagerbimas sa-

Knygos 
jaunimui

11 knygų už $2 Chicagos istorija,, parašė!
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai- 

$10.

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

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

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

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

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j 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

vo namų salėje.
• • •

Rugsėjo 17 d. Lietuvių 
Bendruomenės rengiama 
Tautos šventės programa 
So. Bostono Lietuvių Pil. D- 
jos III aukšto salėje.

* * ♦

Spalio 1 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš
to salėje Balfo metinis ban
ketas.

• • •

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

ROYAL PRODUCTS 
North Sta^ P.O. Boa 9112 
Nevvark 4. New

Demokratinio socializmo na kjetais
pradai, (S Kairio įvadas),! minkstais ~ *8’

. T~T_, iT-trm- 64 psl.. kaina 50 centų. į Lietuvos konstitucinės tei-
ALG> IR ALi Te, spalva- Lietuvo# .ocialdemokratų s« klausimais, parašė Kos-

partijo. programinės gairės, (antinas Račkauskas, 178vimo knygelė su įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(Šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

32 psl.. kaina 20 centų.
Tavo kelias į socializmą.

psl., kaina $2.

SIŲSKITE PINIGUS

I LIETUVĄ
Gausite už juos daugiausia 
ir nemokėsite už siuntimą,

TIK Už DOLERIŲ 
CERTIFIKATUS.

Duokite savo giminėms ke
turis kartus daugiau, negu 
rubliais. Jūsų giminės tai 
patvirtins.

TIK DOLERIŲ 
CERTIFIKATAI

leidžia jūsų giminėms pirk
ti tai, ko nori — maistą, 
drabužius ir daug daug ki
tų dalykų — amerikinių. 
Vakarų Europos ir vietinių 
tam tikrose Vneshposyltor- 
go krautuvėse labai pigiom 
kainom. Jūsų giminės tai 
patvirtins.

PILNA GARANTIJA 
VELTUI

PATARNAVIMAS
Nėra jokio mo
kesčio už šitą pa
tarnavimą nei 
siuntėjui, nei ga
vėju i, ne s tas iš. 
laidas moka 
Vneshposyltorg.

UŽSAKYKITE TUOJ 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

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

Prašykite mūsų katalogų 
veltui

American Eapress Compa- 
ny Ir Podarogifts Ine. įga
liotas atstovas.

KĄ LAUMES LEME

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

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti.

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą 
tai pasirinkite dr, A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithuania174 psl., daug 
paveikslų, kaina tik $1.50.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Je'.gv nebus panaudotos tuoj Į 
pat apsaugos priemonės, š i r. 
d i e s priepuoliai ištiks 
kas penktą vyrą ateinančių pen
kerių metų laikotarpy. Paskai
tęs knrgą

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

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

mimsl racijoje.

Skelbtis 

„Keleivyje“ 

yra naudinga!

(Leono Bliumo).
, kaina 25 centai.

MEŠKIUKAS RUDNOSIU-Į 
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju-’ psl., kaina 25 centai 
si dideli pasisekimą. Kny-i i
gos kaina..............$3.00. T.Ka* »<*ial«*cija (K.| EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,

BALTOSIOS PELYTES] e“0’ P ’ ’
KELIONĖ į MĖNULĮ,; t 4 •• 1 P " ' ’

parašė Danutė Bindokie- ,up„lima., 80 psl., Raina 
ne, 08 psl., kaina .... $l.o0 2o centų.
ŽAIŽARAS, D. Čibo pasaka į Socializmas ir religija (E. 

mažiesiems, teisybė dide-i Vanderveldes), 24 psl., kai- 
liems, Ados Sutkuvienės: na 10 centų.

35 psl.,

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio). 47

ĮSIGYKITE SIAS

Poezijos knygos

“^į05! POEZIJA, Aistis. 420 psl.,: 
kaina $6.00.

HENRIKO RADAUSKO! 
RINKTINĖ, 237 psl , kai

na $5.00.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS,

Ant rytojaus po socialės 
revoliucijos, (K. Kautskio). 

A. Giedriaus' Ps^ kaina 35 centai.
apysaka, 130 psl. kai
na ........................... $1.80. Rusiją, (J. Januškio),

GINTARO TAKAIS, J. Na i Psl ’ kaina 50 cent^ 
rūnės eilėraščiai, daug ilius i Juozas Stalinas, 32 psl., 
tracijų. 64 psl.. kaina $1.80.j kaina 25 centai. 
jINTARĖLĖ, J. Narūnės Atskirai sudėjus, jų kaina

iliustruota pasaka, 24 psl. $3.10. bet visos kartu par- 
kaina ...........................$1. duodamos už $2.

Ta pati anglų kalba, ..$.1.

Tikra teisybė apie Sovietu
96

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Rudokienės pa
rašytas labai įdomus pa- 
sakojimas. gera dovani.; 
vaikams, bet ir senelia*: TI
su įdomumu ir malonumu i DĖMESIUI ! 
skaitys. Kaina tik $2.00. ;

PALENGVlNK'TE MUSŲ
MĖLYNI KARVELIAI, Alo- į 

yzo Barono, 69 psl. kai-j DARBĄ
na...........................$1.50.:

Kiek laiko ir pinieo šutauTRYS SAKALAI. Alf. Vam-! “ •' ‘
, . j . pytume, jei mielieji prenu-

but°. 15 pasakų ir padajn- ne|auktq, ko!
mų, 186 psl., kaina.. $2.( paragina mokėti, o pa-

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

Už šį veikalą autorė 1961

tys, be paraginimo, priei 
atsiųstų reikalingą sumą*

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

netais gavo L. Bendruome-1 Prenumeratai pasibaigiant.

lės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini

Keleivio adm-ja

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

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

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

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

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

DAINOS APIE LAISVĘ, 
Alf. Giedraitis, 32 psi., 
kaina 75 centai.

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

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

Svatbios 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. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt.

Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina....................................................... $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina....................................................... $1.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik................................................$2.00

PLAUK, MANO LAIVELI J Dan Kui tičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla-
Petro Segato eilėraščiai 
111 psl., kaina.......... $2.0(

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

AUKOS TAURĖ, 3tasic 
Santvaro 5-įi eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai irišta. kaina... $2.50

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

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

=55
losaa

_ \ .?». - ■

prenumerata - gera

dovana visokiomis progomis!

1
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Gen. kon>. V. Stašinskas Į A. Matjoska atostogauja I REIKALINGAJS DUONOS 
KEPĖJAS

Bostono ligoninėje t : • r> i -J Lietuvių Bendruomenes Kreiptis: Valeiša. 528 E. 8th St.
Lietuvos generalinis kon- apylinkės pirmininkas An-_____ B****®". Mass-__________

sulas \ .\ tautas Stasinskas is tanas Mat joska su žmona iš
vyko atostogų i Cape Godą.

[COSMOS PARCELS |***************,******,***********‘

Vliko pirmininkas atvyks 

į Bostoną

Vytenis Vasyliūnas — 

filosofijos daktaras

Xe\v Yorko buvo nuvykęs i 
į Cape Godą atostogų. Ten jis 
i susirgo ir buvo atvežtas i 
. Bostoną. Čia jis paguldytas 
ĮĮCarney ligoninėje ir yra dr. 
St. Jasaičio priežiūroje. 

Linkime ligoniui greičiau

Rita Ausiejūtė išskrido 

i Europą

IEŠKOMA
moteris 2 mažų vaikų nuolati
nei priežiūrai.

Skambinti 731-0188.

REIKALINGAS VYRAS

Rugsėjo 17 d. Vliko pir- Vytenis vasyliūnas ne tik
mininkas dr. Kęstutis J. \ a- Bostono lietuviams yra žino-į pasveikti. Bostono Lietuvių Dramos
hunas atvyks i Bostoną ir mas kaip gabus pianistas, a-' Sambūrio aktorė Rita Au-

komponiatorius, dažnai tai-' Minės Dariaus-Girėno Mejute praeitą savaitę is-
kinąs savo tėvui smuikiniu-! 3kridimo sukakti U*"’”- įur nu™a’,
. . . oKnaimo suKaau i to ilgesni laika pabuvoti Pa
kui Izidoriui \ asvliūnui ir: T- . - , , , o G » ti ,.suti.,...... i Liepos la d. sukaks 34 t^ziuje. o \ehau ir kituose
kitiem>. bet ji> inkilo ii gai- metaį kai du drąsūs lietu- Europos centruose aplankyti
siajamc Harvardo universi- viai lakūnai — Steponas Da- teatrus ir kitas kultūrines i- . .... _
tete studijuodamas fiziką.) rjUs įr Stasys Girėnas sėdo staigas. st"Vuie^ISte^Mo’nOeaVp
kur gavo bakalauro laipsni, j lėktuvą, kuris tegalėjo . . . ų.. Canada. Tel. 366-6237.
(ti dabar jis jau ir garsiojo skristi per valanda 100-125 _Ja? -rizus. piasidės Nuo-
Mass. technologijos institu- mvlias ir neturėdami visu ^čtn.rgo angelo atnaujini-

kalbės Lietuvių Bendruome 
nės rengiamame Tauto 
šventės dienos minėjime.

Lietuvių Enciklopedijos 

atostogos

Lietuvių Enciklopedijos 
Įstaigos visi tarnautojai at
ostogaus nuo liepos 15 iki 
rugpjūčio 1 d., todėl Įstaiga 
bus uždaryta.

Išvyko i Europa

vakarais dirbti "package sto
re“ South Bostone. Labai 
gera proga pensininkui.

Skambinti: AN 8-3386.

IŠNUOMOJAMI

(28)

3 atskiri modernūs kambariai 
pavieniam arba šeimai netoli 
E\po 67. Rašyti adresu:

EXPRESS CORP.

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broad way 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavis Gydytoju ir CUrargaa 
X RAY

534 Broadtray,
So. Boston,

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

PIRKSIU NAMUS
tarpininko pirkti 

namus. Skambinti:

(28)

m l. Vokietijoje, jau netoli savo numatytas spektaklis
tikslo, iu lėktuvas nukrito ir spalio

Dr. \ \ asyliūnas ir to- sudužo. Abu lakūnai žuvo.Keleivio skaitytoja Mar
tišienė liepos 5 d. išvyko į aau dirbs tame institute. į šitą lietuvių lakūnu drąsų 
Europą kartu su studentų ... 1 žygi kasmet mini ir Stepono
ekskursija. Ten pabus Kelias Linkime jam geio» sėk- Į)ai-jaus legionierių postas, j 
savaites. mės. j šiemet tas minėjimas bus šį!
_______________ _ ——sekmadienį, liepos 16 d. 2

vai. popiet posto namų salė

Nevv Yorke. be to, dar Bal- 
timorėje ir kitose vietose.

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

je, 168 H gatvėj. So. Bosto- 
’ ne.
į Edmundas Ketvirtis apie 
; tą Įvyk’ plačiai painformavo 
i ir vietos ančių kalba leidžia- 
1 mą spaudą.VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 

ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų ę Anesta jau grįžo namo 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems i FLORIDĄ.

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos. j<

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL

DOMO MOKESČIO.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IK

Podarogifts skyrius
per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius L užsa
kyti rusiškų prekių.

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

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

Rašyti ar skambinti:

390 Wcst Broadwav, South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Sutaupysite $100. alyvos karui
Pilna centrinė šildymo sistema

Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

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

GE 6 1204
Naujas 1967 modelis

garo • karšto vandens 
šilto oro sistemų

Alyvos kūrenimo specialistai 

ilgiau nei per 40 metų

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

Garantuotas automatinis pristatymas

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

JP« DINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mase

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI 
Valandou:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniaisk—juždara

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury SL 

VVORCESTER, MASS.
Tel. SW 8*2868 445 BR0ADWAY

yra vienintelė oficiali įstai- į [ ! SOUTH BOSTON, MASS. :Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam Įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 

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

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

Ser^a A. Šaikūnienė

guldyta \cnieška šaikūnie 
; nė. 1 Likime jai greičiau pa
sveikti.

Padidės mokestis

Rimtai kalbama, kad bus 
pakeltas nekilnojamojo tur- 

Yincas Anesta jau grižo to mokestis gal iki 8117 
iš ligoninės. Jis vra dr. S. kiekvienam tūkstančiui tur- 
Jasaičio priežiūroje. to vertės.

ga VVorcestery, kuri siunčia »»»»»»»»******»**»*»***»*********» 
siuntinius tiesiog iš vVcrcea- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Ketvirtis * Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantal

Elektroa Prietaisai
UApaatingai taisoma laikrodlioe. 

iiedus. papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Dažau ir Taisau
VASARO S ATOSTOGAS

kviečiame praleisti CAPE CODE

MEŠKOJE
f APE ( OD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Goll o sroves; 
SILVER BEACH smėlis; lietuviška apiir.ka ir geras maistas 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėti.

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

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

Su užsak.'mu prašome kreiptis:
M. LŪŠYS 88-01 101 St. Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. (212) 819-1193
I. VEITAS 72 Congress St., Braintree, Mass. 02185 

Tel. (617) 843-2116
12 BEACH STREET 

MONl MENT BEACHMEŠKA

Vedėjas A. Schyrinski

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadsray

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

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo-

( APE COD, MASS. 02553 draugai. Knygos kaina —Kairio ipalvotą portretą 
Tel. (617) 759 3251 1 ° Centa**

Namus iš lauko ir viduje.•
Lipdau popierius ir taiaauj 

; viską, ką pataisyti reikia. ; 
Naudoju tik geriausią < 

medžiagą. 1

JONAS STARINSKAS 
220 Savim Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

Televiziją 
ir radiją >

Taiso Geni ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
529 E. SIxht Street 

South Boston 
Tek AN 8-0645

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

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

FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MASINU VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

LONGINĄ IZBICKĄ

8x6 colių dydžio už 80 cnt

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 to- 
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, 602 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Ę .The Apothecary
U£T£7F/ŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vatom, Išpildome gydytoją rs 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei nik vaistą — eikit i ketuvišką vaistiaą.

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

982 a W. Brsadmy, tarp B Ir P gatvią, SO. BOSTON. 

Msfsaaa AN 8-5929
Nas 9 vul. ryta fti 8 vaL vw išskyrus šventadienius tr

A. J. NAMAKSY
Real Estate St Insurance

321 County Club Rd> 
Newton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645

Flood Sąuare * 
Hardicare Co.

K. J. ALEKNA
t» KAST B*OADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Banjamia Moore Dalei 
Popiaroe Sienoms

Stiklas ~
Visokia reikmenys

Beikmenya plumberiaae 
Visokie gaišties daiktai

i i
t


