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De Gaulle nepasiduoda, skelbia
rinkimus, streikai mažėja
Audringa savaitė. Atrodė, kad de Gaulle dienos bai* 

gėsi, bet jis nutarė nepasiduoti: paleido parlamentą, pa
skelbė naujus rinkinius. Streikai mažėja, partijos ruošiasi 
rinkiniams.

Praeita savaitė Prancūzi- Kennedy pralaimėjo 
joje buv olabai aucfcinga. t 
Studentų ir darbininkų strei- Oregone 
kas buvo visiškai sustabdęs;
krašto normalų gyvenimą. . Oregono nominaeiniuose 
De Gaulle gegužės 24 d. pa- rir kiniuose McCarthy gavo 
sakyta kalba ir pažadas bir- 43 G. o Kennedy tik 38 G 
želio 16 d. vykdyti referen-Į balsų. Iki šiol visur laimėjęs 
durną nenuramino krašto.“ Kennedy nuleido sparnus.
Kairiosios partijos jau pla
navo, kas bus prezidentu ir 
kam teks sudaryti vyriausy
bę. Atrodė, kad de Gaulle 
dienos pasibaigė. Bet jis. pa
sitaręs su karo vadais, kurie

nebesijaučia toks išdidus ii 
sutiko net televizijoj deba 
tuoti su McCarthy, o iki tol 
tą pasiūlymą buvo išdidžiai 
atmetęs.

Didelis jėgų bandymas y
pažadėjo jam paramą, nu-i ra birelio 4 d. Kalifornijoj 
tarė nepasiduoti. Jis paleido! Respublikonas Nixon O- 
parlamentą ir rinkimus pa-i re£one gavo net 71G balsų 
skyrė birželio 23 ir 30 dieno-i ° Reagan tik 22 G.

Humphrey ir Rockefeller 
pirminiuose rinkimuose ne
dalyvauja. bet jie išsijuosę 
telkia savo šalininkus tose 
valstijose, kur nėra pirminių 
linkimų, ir tikisi konvenci
jose turėti atstovų daugumą.

Rugpiūčio mėnesj bus a- 
biejų partijų konvencijos, 
tada paaiškės ir tų partijų 
kandidatai Į prezidentus. 
Šiandien tegalima tik spėlio
ti, bet tam neverta gaišinti 
laiko.

mis.

Daug kur darbdaviams ir 
darbininkams susitarus dėl 
naujų darbo sąlygų, streikai 
mažėja, gyvenimas eina i 
normalias vėžes. Partijos už- 
siėmusios pasiruošimais at
einantiems rinkimams.

Ką tie rinkimai duos, dar 
pamatysime, bet jie yra vis 
geresnė išeitis, negu pirma 
de Gaulle paskelbtas refe
rendumas. Jei rinkimuose 
de Gaulle Odininkai ir ne
gautų daugumos, tai su ki
tomis artimesnėmis grupė
mis jie dar galės valdyti 
kraštą, o referendume būtų 
reikėję gauti 51G balsų. Bet 
rinkimai gali duoti ir aiškią 
de Gaulle priešininkų per
galę. Neilgai laukę, tai su
žinosime.

Iš 42 kandidatų i tarybą 
išrinkti šie asmenys (Sura
šoma pa<?al gautų balsų 
skaičių. Daugiausia gavo 
988, mažiausia 501): J. Y-i 
čas, P. Ažubalis. D. Skrins-Į 
kaitė, G. Rinkūnaitė. A. Pa- 
cevičius. A. Rinkūnas, S. 
Kairys, G. Balčiūnas. J. Si
manavičius. J. Kardelis, G. 
Breichmana^ P. Lukoševi
čius, S. Čenas, E. čuplins- 
kas, A. Viskontas. A. Kuo
las. M. Ramūnienė, O. Ind- 
relienė, K. Baronas, L. 
Skripkutė. P. Rudzinskas, A. 
Jurkus. P. Baltakis, V. Gar- 
nelienė, B. Mikalauskas, P. 
Lelis. P. Januška. A. Sabas. 
J. Tamošauskas,, S. Bar
šauskas.

Amžiumi seniausias yra 
J. Kardelis (75 m.), jau- 
iausi G. Breichmanas ir G. 

Rinkūnaitė (abu 24 m.).
Profesijų požiūriu atsto

vai labai Įvairuoja: moky 
tojų 5, inžinierių 4, kunigų 
3, teisininkų 2. gydytojų 2 
ir t.t.

Vaizdas iš studentą riaušių Paryžiuje, kurios vėliau iš
siplėtė Į darbininku generalinį streiką, daugely mies

tų vykusias demonstracijas ir dabar gresia vidaus karu 
Prancūzijoje, nes de Gaulle nutarė neatsistatydinti, o 
riaušininkus kietai malšinti.

Cekoslovakįos komunistai 
meta lauk stalinistus

Iš centro komiteto išmestas buvęs prezidentas Novot- 
ny ir kiti 6 nariai. Komitete dar lieka stalinistų. Partijos 
suvažiavimas bus rudenį.

Čekoslovakijos komunis- Sumažins biudžetą, 
tų partijos centro komitetas ( 
pašalino iš savo tarpo buvu- ; pakels mokestį 
sĮ partijos centro pirmąjį
sekretorių ir prezidentą An
taniną Novitnj ir šešis kitus

Tikimasi, kad birželio 12 
d. atstovų rūmai nutars su-

narius. Suspenduota ir jų | mažinti biudžetą 6 bil. dol.

JAV lėktuvas krito
į universitetą

JAV sprausminis lėktu
vas nukrito i Kyushu univer
sitetą (Japonijoj) ir vos ne
pataikė Į namą, kuriame bu
vo nemažas kiekis radioak
tyvaus kobalto. Jeigu lėktu
vas būtų i ji pataikęs, tai 
būtų Įvykęs sprogimas, pa
našus Į mažos atominės 
bombos sprogimą.

Dr. Gayson Kirk, Columhijos u- 
ni versi t et o prezidentas. Tame

Tūkstantis taksių 
laidotuvėse

Penktadienį 1,000 taksių 
automobilių palydėjo Į ka
pines New Yorke plėšikų 
nužudytą taksio vairuotoją.

New Yorke per paskuti
nius 17 mėnesių tai jau ket
virtoji taksių vairuotojų au
ka. Vairuotojai reikalauja 
didelsnės apsaugos nuo plė
šikų.

Jau 20 širdžių 
įdėta

Paskutiniuoju metu nau
jos širdys Įdėtos Kanadoj ir 
Argentinoj. Tuo būdu iki 
šiol jau 20-čfai žmonių Įdė
tos svetimos širdys. Iš jų gy
vų tebėra tik 7. Seniausias 
iš jų — Pietų Afrikos dantų 
gydytojas Blaiberg. kuris 
su svetima širdimi gyvena 
nuo sausio pradžios.

Rinkimuose žuvo 
15 turkų

Sekmadieni Turkija rin
ko trečdalį senato, miesto 
majorus, savivaldybių tary
bas ir 5 parlamento narius. 
Rinkimų metu žuvo 15 as
menų, 47 sužeisti. Viename 
sodžiuje respublikonas pei-

Paryžiaus derybos
sename taške

Jau šešis kartus Paryžiu
je buvo susitikusios JAV ir 
Šiaurės Vietnamo delegaci 
jos. bet pažangos nė per 
plauką nepadaryta, nes, 
kaip prezidentas Johnsonas 
pasakė, Š. Vietnamo delega 
cija pasitarimus naudoja 
propagandai ir kuo daugiau 
tuo metų naujų karo dalinių 
ir medžiagų i frontą sutelk
ti. . ” <

Š. Vietnamo delegacijos 
vardu visada kalbąs Le 
spaudos konferencijoj smar
kiai puolė prez. Johnsoną. 
Juo esą negalima pasitikėti 
Amerikos vadai perdaug ir 
perdažnai meluoją.

Niekas nežino, ar dar il
gai š. Vietnamo delegacija 
tęs propagandą ir ar, ją ka
da nors baigpsi, pradės apie 
taiką kalbėti iš esmės.

Policija kirps 
mokinių plaukus

Taip išakyta Graikijoje. 
Ten pradžios ir vidurinių 
mckvklų mokinėms Įsakyta 
gražiai sušukuotus plaukus 
surišti juosta, geriausia bal
tos. mėlynos ar juodos spal
vos. Joms draudžiama dė
vėti trumpus si jonus, moki
niams draudžiama dėvėti 
ryškių spalvų marškinius, ir, 
jeigu jie nebus „padoriai“ 
nusikirpę plaukų, tai juos 
nukirps policija.

Kėsintas! į Lebano buv. 
prev. Šamuno gyvybe. Už- 

liu nudūrė savo brolį, kuris puoliką Šamuno sargybiniai 
universitete studentai buvo su-' buvo kitos partijos šalin in-! nušovė.
kėlę dideles riaušes. I kas

Italijos socialistai
išėjo iš valdžios

Neseniai įvykusiuose rin-

V. Vokietija taps 
visai nepriklausoma

Vakarų Vokieti ios pa ria-
kimuose socialistai prarado mento žemieji rūmai (Bun- 
nemažai balsų, todėl nutarė; destag) priėmė „pavojaus 
pasitraukti iš vyriausybės, j meto“ Įstatymą, kuris vy- 
kurią jie sudarė su krikščio-! riausybei duoda ypatingų 
nimis demokratais. Tuo bū- teisių kraštui pavojingai pa- 

Tą Įstatymądu dabar krikščionys su ma
ža respublikonų partija gali 
sudaryti mažumos vvriausv-

dėčiai esant, 
siūlė abi dabar valdžioje e- 
sančios partijos — krikščio-

bę, kuri priklausytų nuo kai- nių ir socialistų. Ji dar turi 
riųjų malonės. Tam ryžtis priimti valstybių taryba — 
didelio noro neturi nei da- Bundesrat. Tai numatyta 
baltinis premjeras Moro, nei birželio 12 d.
kai kurie kiti krikščionių de- Kai Įstatymas Įsigalios, 
mokratų vadai. JAV, Anglija ir Prancūzija

Romoj studentai tebelai- pripažins V. Vokietijai visiš
ko užėmę universitetą. Pra- nepriklausomybę. (Iki 
ėjusi penktadienį jie grūmė- -iol jog dar turėj0 teigę tik. 
si su policiją, o šeštadienį, rjn^į laiškus ir telefoninius 
tai darė Turino studentai. , pasikalbėjimus).

Komunistų partija praei-1 govjetu dž| jį ._
tą savaitę ragino visame. mo ke,ia triukšma E 
krašte demonstruoti, pareis- .fe turėti „sunki 
kiant paramą Prancūzuos ’E jeTai ž 
darbininkams ir studentam, r „ . deraokratij ir tei.

Sekmadienį Italija mine- k u 1
jo 22 metų sukaktį, kai tapo 
respublika.

Dingo povandeninis 
JAV raketa užmušė iaįvas

Šešis saviškius Nuo gegužės 21 d. nėra
į'okios žinios iš povandeni P. Vietnamo sostinėj Sai- nj ,aiv0 Scol.„io kuris g 

gone tebeeina kovos su įsi- vi(1u,.žemio ja,.os ,aukž j 
bn-vuę'ais komunistais. Cia; Norfolk, Va Ja;
JAV helikopteris, atskridęs. buy0 99 jūrininkai ui_ 
padėt, JAV ir vietnamiečių tvti atdėjo 3ft mi,
kariams, per .klaida paleido j; matvti
raketą . vietnamiečių kan- ,iai „uįileid todėl neb a. 
nes komandos būstinę, žuvo ,ėjo Bkilti jr buvo vandeng 
Saigom, policijos vadas. dim0 sutriukkintas. 
vietnamiečiu dalinio vadas, .
uosto sargybos vadas (vice-į Tai vienas iš atomine e- 
prezidento svainis), Saigo- nergija varomų.laivų seri- 
no policijos administrato- j°s-

; rius ir buvusio informacijos:

komunistų partijos nario tei 
sė vieneriems metams.

Kaip žinoma, Novotny 
per 15 metų buvo neribotas 
Čekoslovakijos valdovas, jis 
staliniškai valdė kraštą dar 
ilgai po Stalino mirties. Bet 
pagaliau ir jam atėjo galas.

Partijos komitete iš 110 
narių dar pasilieka Novot- 
nio šalininkų. Rugsėjo mė
nesį bus partijos suvažiavi
mas, jame bus renkamas ir 
naujas komitetas. Aišku, 
kad tada jame jau nebebus 
stalinistų.

Šiuo metu Čekoslovakijo
je yra vadinamojo Varšuvos 
pakto kariuomenių prati
mai. čekai jų nenorėjo, bet 
turėjo nusileisti Maskvai , 
Sakoma, kad manevruose 
tedalyvauja tik štabai, at
skilų kariuomenių maži da
liniai, gal keli tūkstančiai. 
Kaip bus po manevrų, pama
tysime. Gal dalis tos kariuo
menės norės pasilikti Čeko
slovakijoje. Juk Maskva la
bai norėjo Į Čekiją atgrūsti 
savo kariuomenės, kai tik 
čia prasidėjo demokratinės 
reformos. Čekai pasiprieši
no, o Maskva nesiryžo tada 
prievarta Įsibrauti.

ir pakelti pajamų mokestį 
10 procentų.

Prancūzijos frankas yra 
pavojuje. Vyriausybė už
draudė išvežti kapitalus į 
užsienį. Be leidimo negali
ma turėti einamųjų sąskaitų 
užsienio bankuose. Fran
kams iškeisti į svetimą va
liutą daromos didelės kliū

ty*.

Lenkų kilmės JAV ambasado
rius Lenkijoje John A. Gronous- 
ki atsisakė iš pareigų. Anksčiau 
jis yra buvęs paštų viršininkas. 
Jis, sakoma, aktingai remsiąs 
Humphrey kandidatūrą į prezi
dentus. .

Westmoreland sako, 
priešas nusivylęs

Gen. Westmoreland. ku
ris kariuomenės vado parei
gas Vietname perduoda gen. 
Abrahamui, atvykęs Į JAV, 
pareiškė, kad priešas artina 
si prie nusivylimo taško, nes 
jo jėgos silpsta. Bet nors ir 
tokioj padėty, artimoje at 
eity reikia laukti dar dides
niu kovų šiaurėje, vidurio 
aukštumoje prie Cambodi- 
jos ir aplink Saigoną. Laikas 
betgi yra mūsų pusėje. Rei
kia ištvermės karo fronte ir 
kantrybės krašte.

Laoso ministras pirminin
kas, atidarydamas parla
mentą, griežtai pasmerkė Š. 
Vietnamo agresiją. Jis pa
kvietė užsienio laikraštinin
kus apžiūrėti stovyklą, ku-j 
rioje laikomi į nelaisvę pa
imtieji Š. Vietnamo kariai.

į Stovykloj parodyti ir iš ko- 
. . 1963 m. taip pat Atlanto munistų atimti sovietų ga-

ministro brolis majoras. Su- vandenyne netoli Cape Cod mybos ginklai.
žeistas Saigono majoras ir nuskendo JAV povandeni-
Saigono karo apygardos va- nis laivas Thresher su 129 Laosas — greta Vietnamo.

Karingųjų negrų vadas Ra p 
Rrown su žmona. Brown už pa
žeidimą ginklų Įstatymo nubaus
tas 5 metus kalėti. Jis padavė 
apeliaciją.das. jūrininkais.
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Kada Lietuva tapo „tikrai
laisvaOi

• •

Mūsų korr.unisrai ant visų kryžkelių šaukia. kad Lie
tuva tik "dabar tapo tikrai i ;a ir nepriklausoma, kai ji 
Įeina Į broliškų tary r.ių respublikų sandraugą, tikra de
mokratiją. laisvę ir nepriklausomybę“...

Taip praeitų metų gruodžio 22 d. Laisvėje rašė ne 
bet koks eilinis komunistas, o Įžymus rašytojas, buvęs 
kvislinginės valdžios "viceprezidentas" Juozas Baltušis.

Iš tikrųjų, Į tokią nuogą ir akiplėšišką nesąmonę ne
vertėtų nė atsiliepti, bet vis nauji tos "nepriklausomybės" 
pavyzdžiai akis bado ir to propagandinio šnekalo kvailu
mą kasdien dar labiau išrvškina.

Dr. Benjemin Spock su savo žmona. Jis yra teisiamas 
už patarimus, kuriuos davė šaukiamiesiems karinės prie
volės atliktu kaip tos pareigos išvengti.

priklausoma", iš tikrųjų ru
sų komunistams ją pagrobus 
ir pavergus, iš Maskvos biu
rokratams diktuojant kiek- 

» vieną vietos gyvenimo rei
kalo sprendimą.

STIPRINS SU MUMIS 

RYŠIUS-

GponjySi 1* d hnvn "T io-

Štai

LIETUVI Ų-LENK V čio kalba buvo politiškai ob- 
SANTYKIA1 jektyvi, sutinkanti su istori

jos faktais, nusipelnė speci- 
Iš trijų kontinentų susirin- alaus atžymėjimo. Nešovi- 

kusios iškarpos iš lenkų laik- nistiškas. ramus ir dalykiš- 
rašičų liudija, kad lenkų ir kas faktų vertinimas, vengi-

ii, kai Lietuva buvo "nelaisva" ir ne "nepriklauso
ma", tai Į ją Įvažiuoti ir iš jos išvažiuoti galėjo kiekvienas 
be jokių sunkumų, jei tik jis turėjo tai kelionei lėšų. Tą 
reikalą sprendė ne kas kitas, bet "nelaisvos" Lietuvos vi
daus reikalų ministerijos Įstaigos, o užsieny — Lietuvos 
užsienių reikalų ministerijos atstovybės. Tada nereikėjo 
tam reikalui gauti nei \Yashingtono. nei Berlyno, nei Lon
dono leidimo, kurie, anot komunistų, buvo Lietuvą "pa
vergę"...

Kas kitur rašoma
Mirrojo, Angarsko. Magni- 
togorsko, Bratsko ir kitų. 
Nelaimė ta. kad statytojai 

Avie tai štai ka rašo XęwŠ *ka vyriausiųjų planiotojų

TIK APGAULE GALI 
LAIMĖTI

Yorke leidžiamas rusų laik
raštis Novoje Russkoje Slo- 
vo:

"S vietijos laikraščiuose
O dabar? Ir dabar Vilniuje sėdi tariama "užsienio; dabar daug i-ašoma apie di- 

reikalų ministrė" Diržinskaitė, bet jos žodis leidimų i Lie- ' delius \ ilniaus statytojų lai- 
tuvą Įvažiuoti ar išvažiuoti reikalu nieko nereiškia. Tas: įėjimus. Miestas^ atnaujin- 
reikalas sprendžiamas tik Maskvoje. Ir tik kaip ten komu
nistai nori. taip padaro.

as. atstatytas, kad ir pažinti 
nebegalima. Lietuvių mies- 

’ vieno publicisto žo-.a.*,

Ir aplamai, ne kas kitas, o Maskva gana ilgai nelei- o-ar.*i?.<ą 
do į Lietuvą visiškai Įvažiuoti ar iš jos išvykti. Vėliau ji! atvažiuoj 
pradėjo leisti, nors irgi su dideliais sunkumais. Tik reta? 
kuris galėjo aplankyti tas vietas, kur buvo norima, o šiaip 
tik "angelų sargų” lydimas galėjo ten judėti.

Kai žmonės dėl to pasiskųsdavo Lietuvos pareigu-

džiais. iš rikliųjų gavo ”ele 
išvaizdą*4. Į Vilnių 

■jojantieji negali juo
atsigėrėti.

Šalyje, kur miestų statyba 
labai atsilikusi. Vilniaus 
miesto statytojų laimėjimai 
yra tikrai nepaprasti.

nam
vra

ų. Jfciiįjkr netik-lietuvių išeivijoje, nors dar mas
ir santūriais žingsniais, pa- rų skinančių pneKaistavimo. 

i laipsniui žengiama iš prie- nusikratymas kompleksų, 
šiškumo i pagristą bendra- bet didžiulė meilė savo gim- 
vimą. ’ tajam kraštui, savo tautai ir

Argentinos lenkų laikraš- jos kilnioms tradicijoms, —-

rmimą su užsieny gyvenan
čiais lietuviais. Posėdžiui ♦ 
vadovavo senas užkietėjęs 
komunistas Y. Niunka. Nu
tarta stiprinti ryšius su už-

atstatymo 5v metų sukak- dalykiškai bei su didžiu 
ties minėjimo iškilmes ir nu- temperamentu." 
rodė, kad tose iškilmėse da- Iš Australijos — ilgokai 
lyvavo taip pat ir Argenti- kelionėje užtrukusi — Syd- 
nos Lenkų Sąjungos pirmi- ney lenkų laikraščio \Viado- 
ninkas ir valdybos nariai, mosci Polskie (1967 m. spa-sienio lietuviais, plėsti iri- j1

vairir.ti Kultūrinių ryšių su lenKų ^Kejai, ir kad is- !io 29 ► iškarpa pasakoja a- 
užsienio lietuviais komiteto
veiklą, rekomenduota 
konkrečių priemonių.

instrukcijas.
"Sunku Įsivaizduoti ką 

nors blogesnio už dabartini 
Surgut. Kas dėl to kaltas? 
Apygarda kaltina ministeri
ją. Naftos pramonės minis-

eilė

Tiesa, tą žinią paskelbusi, 
nepasako, kokios tos prie
monės. bet mes galime ge
ra: r.umar.vti. kad tokie kaip 
Niunka tegalėjo pasiūlyti 
tik tai. kas silpnintų užsie
nio lietuviu pasiryžimą ko

dėl Lietuvos laisvės.
tenja įrodys, kad ??ų p.r- ka5 „,,a3tu ju vieninga fron. 
ma kalta duju mimstenja. ta. ki!-;;ntu {an)usa,4 MtQ. 

j O rakami kaltins sąjungos rf . ir - karta
statybos ir planavimo įstai- . .r« i- pnes vyresniąją, kas neisma-

i nėlius ir trumparegius iti- 
kita padėtis, kintų. kad enkavedistų ran-

gas ir t.t. 
"Vilniuje

kilmių akademijoje lenkų pie pernai spalio 7 d. Ash- 
sąjungos pirmininkas dr. T. i fieldo lenkų namuose ivvku-

rr.us greičiau nusikra
tyti Su.ietir.io jungo.

Londono Dziennik Polski 
i kovo 4 t pranešime iš Zue- 
richko. Šveicarijos, rašė a- 
pie ten pabaltiečių surengtą

Slodych pareiškė lietuviams sias diskusijas apie lenkų- 
lietuvių santykius, kur refe
rentas buvo pulk. V. Šlioge
ris. Nors. iš lenkų atpasako
jimo sprendžiant, V. Šlioge
ris palietė visą lenkų-lietu
vių santykių istoriją, bet vė-

nepi iklausomybės sukakties liausiu laikų svarbiausias 
minėjimą ir plačiau sustojo "nesantaikos obuolys*'*' dis- 
ties Pavergtųjų Europos kusijose kovos nesukėlė, gal
Tautų Seimo Bonnos biuro būt todėl, kad prelegentas 
direktoriaus Valterio Banai- pareiškė, jog Lietuvos inte- 
čio ten pasakyta kalba—pa- resas yra. kad Lenkija išlai- 
skaita. Trumpai paminėjęs kytų dabartines savo (Ode- 
peskaitoje paliestas temas. rio-Neisės) sienas Vakaruo- 
kurių tarpe buvę ir lietuvių- se... Lenkai diskusijose, tarp

Nežnij nuvažiavo iš Surgu- kos ’vra suteptos ne mūsų lenkų santykių reikšmė isto- ko kita. Įtikinėjo, kad lenkų 
to i Vilnių sužinoti, kokiais broliu krauju, o tik komu- rijoje ir dabar, korespon- kultūrinės Įtakos baimė lie-

s. tai šie neslėpdami atsakydavo, kad toks Įsakymas; A - uj ,.ašo Jrud ,aik_ pa< 
iš Maskvos ir jie nieko negali pakeisti. ,-aštv balandžio IT ir 18 die-‘ re5

Dar neseniai Lietuvoje buvo galima nors keliolika 
dienų pabūti, o dabar štai vėl naujas Maskvos Įsakymas: 
Lietuvoje teleistina būti tik 5 dienas, bet užtat daug il
giau galima svečiuotis Maskvoj, Leningrade.

Ar visa tai neliudija tą rašytojo Juozo Baltušio mini
mą "laisvę ir nepriklausomybę**? Tikrai taip. Tik ne Lie
tuvos, o Maskvos biurokratų laisvę ir nepriklausomybę 
elgtis su Lietuva taip. kaip jie savo naudai sugalvoja.

nomis jo korespc^i dentas 
Nežnij. Iš tikrųjų Nežniojo 
straipsnis skiltas ne Vil
niaus statytojų laimėjimam, 
bet Surguto statytojų nepa
sisekimams. Vilniaus pavyz-

būdais naudojosi Vilniaus nistinio rojau? uogų raudo- 
statytojaL Tas, ką jis ten 
sužinojo, ji be galo sukrėtė.
"Vi**, ką mes ii tikrųjų gera 
padarėme, pasakė Trud ko- ?*^Iai’ 'v''Va?'. 

pondentui Vilniaus vy-’ '
riausias architektas, "jeigu 
žiūrėti formaliikai, yra ne
teisėta. Mūsų miesto rene
sansas (atgimimas) tebuvo 
galimas tik klastojimu ir ap
gaule-“ Matyti, sovietiniai

na ?unxa.
Me? žinome, kad komu- 

kokiais tik skambiais ■ 
kultūros žodžiais mus be-' 
svaigindami ir begraudin-, 
darni, nieko nedarys, kas- 
būtų ne jų reikalui, o mums; 
naudinga.

dentas pareiškė:
"Visa direktoriaus Banai-

tuviuose esanti perdėta.
Elta)

di jis duoda tik tam. kad Į-i Įstatymai yra tokie, kad juos 
rodytų tų žmonių netvarkin- apeiti, jei nori bet koki j 
guma ir nerangumą, kurie s sumanymą sėkmingai Įvyk-į 

dyti". baigia straipsnį minė 
tas laikraštis.

pasiėmė pastatui naują tur
gui miestą. Surgut buvo su
planuotas kaip Vakarų Si
biro naftos pramonės cent
ras. bet planas neįvykdytas. 
Surguto istorija, rašo Než-

Taigi, tokia sovietinių i- 
statvmu "išmintis44 vra dai 
viena "dovana** Lietuvai 
kai ji, pasak komunistų, ta-

Pagaliau juk ir pati Lietuvos komunistų partija su 
Antano Sniečkaus galva imtinai yra tvirta vinute pririšta 
prie Sovetų Sąjungos centro ' jmiteto lankos, nes partijos
suvažiavime seniai /a nutarta, kad Lietuvos komunistų nij, tokia pat liūdna, kaip ir po dabar tikrai "laisva ir ne- 
partijos centro komitetas naudojasi tik sričių komiteto
teisėmis ir visiškai priklauso nuo Sovietijos partijos cent- —.---j.-. —«.................. ■ -  ....................—- —.
ro. Taigi. ne tik Lietuva, bet ir jos komunistų partija jo
kios nepriklausomybės neturi.

Ačiū už tokią Juozo Baltušio liaupsinamą

kiek nemažiau buvo. jei jau smegenų išplovimo pavyz- 
• nėra. diskriminuojama, kaip dys.

’nepri- ir negrai. Dirbo pačius pras- Dėl negru diskriminaci-
* . , . T - i -. -n ..................... i , , ' jos nėra kalti visi baltieji.

vosime uz tokią Lietuvą, kuri butu priklausoma nuo pačių ziausiai apmokamus darbus. Didžiausia kaItė krenta anį.
lietuvių daugumos laisvos valios ir nuo Maskvos nepri- ir niekas nežiūrėjo sugebe- ]0.5ak5U politikieriams, baz- 

i vidaus ir užsie- jimų. tik muskulu. Jei kas 2- __

klausomybę ir laisvę**. O mes ir toliau ligi laimėjimo ko- čiausius. sunkiausius, ma-

klausančio laisvo apsisprendimo ir laisvos vidaus ir užsie-
nio politikos.

Pilotai keliasi

; asmeniškai pjisitaikė geriau, 
tai buvo jo kietų ir vargingų 
kryžiaus kelių vaisius. Lie
tuviai. kaip ir kitos etninės 

. grupės, buvo suvaryti Į savo

J. KARDELIUI 75 METAI

Ilgametis "Nepriklauso-j 
mos Lietuvos44 (Kanadoje); 
redaktorius, taip pat buvęs 
ilgametis "Lietuvos Žinių*4 • 
(Lietuvoje) redaktorius Jo-■ 
nas Kardelis tyliai ir kukliai i 
paminėjo savo 75 metų am-' 
žiaus sukakti.

Ji paminėta gegužės 26 d. 
Kardelių bute Elzbietos 
Kardelienės, buvusios Lie
tuvos operos solistės, suma
nymu, kelių artimųjų šeimų 
tarpe. Sukaktuvininkui tai 
buvo staigmena. Aišku, to 
mūsų spaudos veterano ši 
sukaktis turėjo būti daug iš
kilmingiau paminėta, bet 
sukaktuvininkas tam prieši
nosi.

Sveikiname kolegą Joną

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams I

B. KLOVAS

nytinių organizacijų vado
vams, politinėms, ekonomi
nėms, socialinėms ir švieti
mo organizacijoms. Juk mes Kardeli ir linkime jam dar 
net tokioj Chicagoj nesame jl£ai stovėti^ mūsų spaudos 
turėję nei aldeimano. nei' (‘ai'^uotojų seimos priešaki

nėse eilėse., getus kad nesimaišuų ang- ; -vj u
lo-saksų turtuolių pasauly.
Ir tuose getuose gyvenda-s
mos. etninės grupės Įsigijo Etninės grupės, gyvenda-

~ , .. . , . • i j- daugiau politinės, ekonomi-į mos savo getose. bendrai i-Demokratmese valstvbese toji visa ma>e ma nieko de- .. t.. -ra.-lyciiiuMrtuncsc vaiatvucae _ neg ir socia]ines galios per gijo šiokį toki svorj. Ir etni-
yra priimta sudaryti komi
sijas, kur koks didesnis

ta. Kaip Pontijaus Piloto is 
torijoje vrisa kaltė buvo su-

triukšmas pasidaro. Nieko versta žydams, taip Keme- 
prieš tai negalima sakyti, jei rio komisija visą kaltę su- 
tos komisijos ištiria visą ei-i verčia baltiesiems, 
gą ir pasiūlo priemones toms
negerovėms pašalinti. Bet Bet ar iš tikrųjų tie baltie-

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 nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. 
Čia Įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
II tomas, 480 psl.

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.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO- 
VIETŲ RUSIJA parašė Kferas Bielinis. 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose if kt

Kaina buvo $2J0, dabar ...........  75 centai
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųst! 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!
Šitos knygos gaunamos Keleivio adrrinistrasijoj

636 Bro«iway, So. Boston, Maaa. 02127

niame gyvenime, naudojosi 
net dviguba vandeniui atsi
gerti sistema, nebuvo Įsilei
džiami i bažnyčias ir niekas 
nesirūpino pigios darbo jė-

savo pačių pastangas.

Nėra žinoma ar Įrodyta, 
kad lietuviai būtų dalyvavę 
negi*u gaudyme ir prekyboj. 
Nei vienas lietuvis tikrai iš 
tos prekybos nepasipelnė. 
Kaip tik daug tų pačių neg-

nės grupės yra tuo patenkin
tos. Bet ne taip vra su tais 
vergų pirklių palikuoniais.
Jie mato etninių grupių ge
tuose savo Įtakai pavojų. Jų gos šviesti? 
tikslas yra panaudoti negrus 
sugriauti tų etninių grupių 
politinę, socialinę, ekonomi

Keista tiktai, kad jau pra
ėjo gerokas laikas nuo Ker- 
nerio Komisijos raporto pa
skelbimo, bet mūsų politinės

Vienu tokio "baltinimo“ negrų JAV-bėse diskrimina- Hų ir seserų prekvbos, gau-• fegjjomis: kai^du pešari. tre-l!!, .^u??ūrinė’ organizacijos 
rs dėtos is’dydami ir pardavinėdami čias naudojasi. Jie nori irto-' OlJo PasaKyli visą tiesą ir

dažniausiai tos komisijos tė-< neg11! di.-kri-
ra tiktai taip vadinamas mmacijos
’whitevvash‘ Kuo mažiausiai dėl tos

pavyzdžiu galima laikyti cijos yra kuo nors 
"Report of the National Ad- Rytų ar Centro Europos ki- 
visory Commission on Civil lusios etninės grupės, o ypa- 
Disorders“ ar. trumpai va- tingai mes, lietuviai. Net ne
rtinamą. Remerio Komisijos ra jokių davinių, kad Ker- 
ra portą.

Tas raportas yra panašus
Į Pontijaus Piloto rankų nu- 
siplovimą, kad visa kaltė y- 
ra suverčiama masei, nors

rų. Afrikos vadukų, padarė; nę gajį^ kad jje ir toliau 
gerą bizni is savo rasės bro-į galėtų naudotis savo privi

kitu genčių žmones už bliz-į j,*au Varvti savo politiką, "a-i Pa^šti Protestą prieš toki 
gučius Vakarų Europos ir an. yienasahską raportą. Mesgucius v akarų Europo 
Amerikos pirkliams

rrerikonizmo šakelėmis“ ap
kaišytą.

Kuo mes dėti, jei JAV- 
tinti lietuvius, kaip baltuo- bėse, demokratinėje ,valsty«

nerio komisija būtų pasirū- ra sąmonė kal-
pinusi išgirsti ir lietuvių . ... ,. . . . .... • j. j __nuomonę dėl diskriminaci, sius dėl nesrų disknmmaci-; beje, lip dvidešimtojo am- 
• , jos. Vra irgi nesąmone pn-i ziaus antros puse?negrai ne-
J * siimti kaltę, kurios visai nė-į turėjo teisės balsuoti pietuo-

Mūsų etninė grupė nei ra: tai tik būtų geriausias se ir dalyvauti krašto politi-

nesame akli žmoniškumui, 
bet tas raportas klaidžioja 
klystkeliuose. O tai turėtų 
būti padaryta dabar: paskui 
gali būti pervėlu, kada ang- 
Jo-saksų rasistai savo "rasi
nį pamestinuką“ padės prie 
mūsų durų.



Nr. 23.196$ .m. birželio 5 d. o CtlVIS, SO. BOSTON rnsiapis uTGCnB

90 NIEKAS NETEIKIA.

LONG BEACH, CAL CLEVELAND, OH1O
r’, r «‘«

Kas naujo Balfe? CH1CAG0. 1LL.
I

Reikėtų iirinkti V. Adamkų Klubas gražiai paminėjo

L1TERAT. KONKURSAS 

JAUNIMUI

■ " ' • jMirus Balfo reikalų vedė- denio, gal perpus sumažės, Birželio 6 d. nominaci-i• 1__ T T_ 1 _ • _ _____ x __ 1 . a 1 • 1 - - - > - • J
savo 100 metų sukaktį } Noveles-apy sako* konkur-

jui kun. L. Jankui, spaudoj j nes visą laiką tenka tenkin-į niuose rinkimuose į Chica-i Tas minėjimas ivvko <re 84 ,keIbia Detroito St Būt-! 
pasigendama jo "Balfuipri-; ti gaunamus pagalbos pra- gos ^jūrinį distriktą kan- gūžės 4 d. Jame kalbėjo po- kau. Uolių kuopos spaudos 
truko pinigų “ ar panašiom symus. Lenkijon ne visi pra- dMatuoja k )ietuvig inž etas Bernardas Brazda..,,'is.I_____

Valdas Adamkus (Adamka- JAV LB Tarybos narys. Jis}
vičius). Tai svarbi ištaiga, ra£Įno yi»us lietuvius stoti į j Konkurso tikslas: Lie-

• . . . .. : nanaid l I.Uėtnviii Pi.uilc iv!

antraštėm į lietuvių širdis a 
peliuojančių straipsnių, ir 
joje pradedama reikšti pe
simistinių minčių, manant, 
jog Baifo veikla pradedan
ti apsnūsti, trūksta dinami
kos. Gaunu pasiteiravimų iš 
atskirų balfininkų, prašan
čių nušviesti dabartinę Bal
fo veiklą.

šymai tenkinami, nes dauge 
lis iš jų yra tikrų lenkų pra
šymai, tik parašyti lietuviųsyuHM, uciuvių . --- • j - į nariais į Lietuvių Fondą ir?
ranka (sako, uz tų darbų todėl svarbu, kad jon P»-'įnešti hem iki,,.

"rašeiva“ ir ne

gaunant dešimt kiaušinių ir 
pan.). Įgudę Balfo centro 
tarnautojai sugeba tai at
skirti. Be to, yra ir lietuvių, 
kurie rašo tiek laiškų į JAV 
ir Kanadą, kiek tik gauna 
adresų, ir dažnai suteikda
mi apie savo padėti netei- 

l singas žinias.

. . . m i-, . .i įnešti bent po šimtinę. (Klu-tektų ir lietuvis. Todėl visi: bas Vleno bals0 dauguma 
lietuviai turėtų savo balsais) jau kovo 16 d. susirinkime 
paremti inž. Valdą Adam-Į nutarė i Lietuvių Fondą į

Nors nesu
sitikiu taip vaizdžiai Balfo 
veiklos problemas pristaty-l 
ti visuomenei, kaip tai pa- D u . •« «
darydavo kun. Jankus, bet, I
ketverius metus vadovau- J šiemet Balfo šeiminiai, 0 
damas Balfui, jaučiu parei- kartu ir rinkiminiai metai, 
gą visuomenę pamformuo- Nors praeitą rudenį įvyku- 
ti apie Balfo centro veiklą 3jame Balfo direktorių bei 
paskutiniais mėnesiais. I jy įgaliotinių suvažiavime

! Detroite buvo nutarta seimą
Mirus pamėgtam, suma- šaukti Detroite, bet Detroi- 

mam ir darbščiam kun. L. galfo valdybai paprašiusį 
Jankui, iš visuomenės gir- atsiklausti raštu visus direk- 
dėjau daug pageidavimo toriu3 kui. nori _
balsų surasti ir vėl kunigų Dctroįte ar Hartforde, - 
šiom pareigom užimti. Balfo pastarąjį pasisakė 17, už 
centro valdyba buvo tos pa- Detroitą 9. tuo būdu nutar- 
čios nuomonės, tad nutarė seimą rengti Hartforde, 
vėl samdyti tam darbui ku- Susitarus su Hartfordo bal- 
nigą ir man pavedė surasti fminkais. bus pranešta tiks- 
kandidatą. » K seimo data.

Netrukus nuvykau j ,Los> Esame pasiryžę Balfo 
Angeles, kur susitikau kun. veiklą vis stiprinti ir, atvy- 
Praną Geisciūną. iš Monta- kus naujam reikalų vedėjui, 
nos. pakviečiau jį šioms pa- tikime, kad tai seksis pada- 
reigoms ir gąvau jo sutiki-
mą.

kų ir paraginti savo pažįs
tamus kitataučius taip pat 
balsuoti už jauna ir energin
gą vyrą inž. Valdą Adamkų.

Tėvynės Mylėtojų Dr-jos 

susirinkimas

Tėvynės Mvlėtoių Dr-jos 
seimas šaukiamas birželio 
29 d. 10 vai. ryto Pick-Con- 
gress viešbutyje. 520 So. 
Michigan Avė.

Maloniai kviečiame jame

nešti $100. Tame pačiame 
susirinkime buvo nutarta 
aukoti Los Angeles skautam 
$50, Los Angeles lituanisti
nei mokyklai $25 ir už $25 
užsakyti pamaldas už velio
nio Povilo Atkaus. kuris

tuvos laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymo 50-ties me
tų sukakties iškilmingas pa
minėjimas.

2. Rašinių žanras: apysa
ka ar novelė.

3. Rašinių dvdts: dvide
šimt penki ar daugiau maši
nėle rašytų (in folio) pus-

klubui paliko daugiau kaip viena eilut« Pralei-
$1,000, sielaj. dzianL

kuriame važiavo 4 jaunuo
liai.

Vytautas Raulinaitis, 50 
m. amžiaus, Mykolas Slap
šys, 52 m. amžiaus, ir kitoj 

Automobilio nelaimėj žu-į ma^*n°j važiavęs Schultz,

Palaidota* dailininkas 

V. Raulinaitis

vęs skulptorius Vytautas R.' 
Raulinaitis gegužės 29 d. 
palaidotas Visų Sielų kapi
nėse.

Praeitame numery pra
nešdami apie tą baisią eis
mo nelaimę, kurioje žuvo 
dail. V. Raulinaitis, neturė
jome tikslių žinių, todėl 
klaidingai parašėme, kad! 
velionis V. Raulinaitis ir su 
juo kartu žuvę Slapšiai gy
vena New Yorke. Iš tikrųjų

19 m. amž.. žuvo vietoje, o 
Monika Slapšienė ir Ona 
Puzinauskienė mirė nuvež
tos į ligoninę. Aldona Rauli- 
naitienė sunkiai sužeista.

dalyvauti.
M. Kasparaitis,

sekretorius

Sekretoriaus adresas:
1129 Munroe Avė.. Racine. 
Wisc. 53405.

J. M.

. . Tik vieno prisibijom, —
Jis eilę metų dirba tarp gjais 50-siais Lietuvos nepri- 

nelietuvių (kaip ir kun. L. kfousomybės paskelbimo su- 
Jankus, pneš atvykdamas iš Nakties metais padaugėjo į- 
Los Angeles), pasiryžęs yra vairiu vajų. Tas kiek neigia- 
dubti lietuviams ir nuosir- mai gali atsiiiepti j mdens 
džiai įsijungti i lietuvių sal-, meĮU organizuojamų Baifo 
pos darbą. Atsiliepimus a- ( vajų. Bet tikime, kad visuo- 
pie jo asmenį ir sugebėjimus menė, nors ir gausiau auko- 
gavau geriausius. Is vysku- dama Lietuvos vadavimo 
po, kur jis dirba pastoracinį reikalams. bus jautri ir varg- 
darbą, gavau sutikimą, kad gtančiam lietuviui ir per 
išleis tik nuo birželio 1 d.,. Bajfą ties jam pagalbos 
tai jo laukiam birželio pra- ranką.
džioje Balfo centre.

Balfo centras, turėdamas 
su dešimtim metu praktikos 
J. Grigienę ir dalinai sam
domus Kulpavičių ir Jankų, 
ir šiuo metu pavyzdingai at
lieka visus einamuosius rei
kalus. Centro valdybos po
sėdžiai vyksta kas mėnuo.

Kun. V. Martiniais,
Balfo pirmininkas

Latvių kultūros dieno*

Nuo gegužės 27 iki birže
lio 1 d. čia buvo Latvių kul
tūros dienos. Jų programoje 
buvo vaidinimai, tapybos, 
liaudies audinių ir kitokių 
dirbinių, pašto ženklų, pini
gų paroda, koncertas ir kt. 
Ta proga buvo Latvių są
jungos suvažiavimas.

Gegužės 29 d. koncerte 
dalyvavo ir Dainavos cho
ras, o birželio 1 d. Toronto 
latviu teatralų grupė vaidi
no Algirdo landsbergio vei 
kalą Penki stulpai.

Tos savaitės metu miesto 
centre State gatvėje tarp A- 
dams ir Randolph plevėsavo 
visu trijų Pabaltijo valstybių 
vėliavos.

Minėjimo meninę progra
mą atliko solistai Stasė Kli- 
maitė-Pautienienė ir Kviri- 
nas Dargis, jiems akompo- 
ravo muz. Stasys Kalvaitis. 
Dainininkams daug plota.

Vėliau sekusioms vaišėms 
vadovavo Ona Mekišienė. 
kuriai padėjo R. Dabkienė, 
R. Pretkienė, A. Morkienė, 
M. Jasutienė, P. Vodopalie- 
nė (Ji iš Chicagos buvo at
vykusi pas savo dukrą ir 
žentą Morkius pasisvečiuoti, 
bet gavo ir virtuvėj papra
kaituoti). Buvo ir daugiau 
padėjėjų.

i
Bare dirbo Ona Deveikie-j 

nė. Kostas Urnežis, Jurgis 
Mikalonis.

Pirm. B. Morkiui padėjo 
kiti valdybos nariai ir sve-J 
čiai P. Dabkus, S. Jasutis, S. 
Deveikis. P. Pretkus, D. Me- 
kisius.

Po vaišių buvo šokiai. Gro
jo Vladas Gilys.

4. Rašiniu turinį autoriai 
pasirenka laisvai, tačiau pa
geidaujama, kad būtų pa
ryškintas bei iškeltas tautos 
solidarumas, patriotizmas 
bei didvyriškas pasiaukoji
mas kovose už suvereninės 
Lietuvos laisvę.

5. Rašiniai ar jų dalys, 
iau buvę skelbti spaudoje, 
konkursui nepriimtini.

6. Konkurso dalyviai: visi 
laisvojo pasaulio lietuviai-ė* 
ne vyresni 30 metų amžiaus

7. Rasinių autoriai gali 
būti apdovanoti šiomis do
vanomis:

I- moji 300 dol. (š. Laisvės 
kovotojo auka);

II- roji 200 dol. (St. But
kaus Šiaulių kuop. auka):
III- čioji 100 dol. (š. My
kolo Vitkaus auka).

Statistikos žinios 

▼asariol d.—balandžio 30 d.

Gauta iš skyrių 21,264.00 
do.. kitos pajamos 18,643.64

HARDFORD, CONN.

Mirė A. Stankevičienė

Gegužės 10 d. staiga mi
rė Agnė Stankevičienė, se
na šios padangės gyventoja, 
palikusi tris dukteris su šei
momis, seserį Medonienę su 
šeima ir daug kitų giminių.

Velionė buvo vaišinga ir 
veikli moteris. Koks tik bu-

dol., taigi viso pajamų 39, vo parengimas, vis ją ten
907.64 dol. Viso išlaidų — 
24.877.05 dol.

Gauta prašymų pasiųsti 
siuntinių į Lietuvą 110, iš 
Vokietijos 51, iš Lenkijos 
260. < į i a ♦ J

Pasiusta į Lietuvą ir į Si-

galėjai matyti šeimininkau 
jant ar ka kita dirbant. Ji 
priklausė kelioms organiza
cijoms. Prieš kelerius metus 
ji sukūrė našlių rateli ir jam 
visą laiką pirmininkavo.

AUKURO DAINOS 

PLOKŠTELES

Vysk. Valančiaus vardo 
lituanistinė mokykla, turė
dama mokytojų eilėse muz. 
A. Mikulskį ir kanklių muzi
kos žinovę 0. Mikulskienę, 
orali didžiuotis jau antruoju 
lietuviškos muzikos inašu 
mūsų išeivijai. Pirmasis bu
vo atžymėtas mokyklos 
kanklių orkestro plokštele 
"Lietuvos kanklės“. Antra
sis štai pasirodė gegužės 26 
d. mokslo metu užbaigimo

KANADA

Nepaprasta* kongresas

KLB krašto švietimo va
dovai organizuoja mokykli
nio jaunimo kongresą birže- 

.. . lio 22 d. Woodbridge mies- 
dail. V. Raulinaitis gyveno telyje prie Toronto. Tai la- 
New Yorke, bet prieš kuri bai sveikintinas sumany- 
laiką buvo persikėlęs į Cle- mas.
velandą. o Slapšiai gyveno. Tėvai, mokyklų tėvų ko- 
netoli Washingtono Calver- mitetai ir LB apylinkių va- 
tone. Md. dovybės turėtų pasirūpinti,

kad toje jaunimo šventėje 
galėtų kuo daugiau vaikų 
dalyvauti.

MONTREAL, QUE.

Lietuvos sambūrių 
koncertas

Birželio 28 d. Plateau sa
lėje netoli White Oak, Md., Įėję bus iš Vilniaus atvyku- 
apie pora mylių nuo Slapšių šių sambūrių koncertas: Ka- 
namų, kuriuose jie buvo įsi- merinio orkestro (Vadovas 
kūrę prieš 4 metus, į Slap- S. Sondeckis), konservatori- 
šio automobilį įvažiavo di-! jos liaudies instrumentų or- 
deliu greičiu iš priešingos! kestro (Vadovas Pr. Tamo- 
pusės važiavęs automobilis, i šaitis) ir solisto Kanevos.

Dail. V. Raulinaitis su sa
vo žmona Aldona, Ona Pu- 
zinauskiene, Monika ir M y-į 
kolų Slapstais grįžo iš Co- 
lumbijos, Md., kur jis skai
tė paskaitą. Automobilį vai
ravo okeonografijos moks
lų daktaras M. Slapšys. Bu
vo lietinga naktis. Kryžke-

8. Konkursą vykdo. įver
tina rašinius, paskirsto do- 

Daug svečiu buvo iš Los Į vanas ir rašinius spausdi-
Angeles. Santa Monicas iri na — Šiaulių kuopos spau- 
i dos ir kultūros spkeiia: nir-į dos ir kultūros sekcija: pir 

| mininkhs VI. Mingėla, sek
retorė Mariia Sims, nariai: 
Leopoldas Heiningas, Mari
jonas šnapštvs ir Alfonsas 
Žiedas. Be to, talkon yra

kanklių orkestro. Antroje P?kvi“tas LŽS-gos C V-bos 
- - pirm. zurn. .Vvt. Alantas

kitur.

dalyje įdainuota A. Mikuls
kio nauja kompozicija "Sau
lės ratas“. Tai chorinis cik-

Reikalui esant. Spaudos ir 
kultūros sekcija turi teisę

las su solistais, deklamacija įkviesti talkon ir daugiau
ir kanklių orkestru. Ciklas 
susideda iš keturių dalių — 
Pavasario. Rudenėlio, žie
mos ir Vasarėlės.

rašyto jų-ekspertų.

Prie jos karsto buvo su- 
... __įnešta daugvbė gėlių. Daug

birą 109 siuntimai 14,981.92 į lietuvių ir kitataučiu atvyko 
dol. vertės, į Lenkiją dėvė-į j šermenis. Ilga virtinė au 

siuntiniai . uŽj tomobiliu palydėjo ią i ka- 
5.260 dol., vaistų siuntinių! pjnes kuriose prieš kelerius 
12 už 147 dol., j Vokietiją
7 rūbų siuntiniai už 440, 
dol., į kitus kraštus 8 siunti
niai už 480 dol. Gegužės 1 d.
Balfo kasoje buvo 102,258.
56 dol. Tai graži suma, bet 
ji suplaukė iš rudeninių ir 
žiemos vajų ir iki "naujo 
derliaus“, iki ateinančio ru-

9. Konkursui pristatyti ra 
šiniai (preirjjuoti ir nepre
mijuoti) gali būti išspaus- 

Aukuro ansamblio plokš-; d.in‘! Periodiniuose ir nepe 
telė bus laukiama jaunimo.! "odiniuose leidiniuose sek 
tėvų, mokvtojų, stovyklų va-! J'kl^s nuožiūra be atskiro at 
dovų, radijo programų. į !y?lnim0 autoriui.

Viršeli puošia jaunos dai-' Kiekvienas _ rašinys i
lininkės Danutės Penkaus- Pavalo būti atžymėtas tik 
kaitės iliust racija. Kitoje slapyvardžiu. Autoriaus tik- 

....... ................... .................... pusėje — jaunųjų daininin- rasis vardas ir pavardė (taip
koncerte. Tai Aukuro an- kų nuotrauka su dedikacija nat J™2'“*), snaudai tin-

.................... -- ' penkiasdešimtosioms Lietu- kanto fotografija trumpa
vos Nepriklausomybės me- autobiografija atsiunčiami 
tinSfis prisiminti. vienkart su rasimu atskira-1

samblio plokštelė. Daili pa
imti, maloni pasiklausvti, 
geras garsinis įspaudas. Au
kuras. diriguojamas A. Mi
kulskio, pirmoje dalyje idai-

me užklijuotame voke.
Fine Music Records šia’

metus palaidotas jos vyras.

Po laidotuvių visi daly 
viai buvo pakviesti į Lietu
vių Piliečių Klubą vaišių.

Agnės draugai ir draugės 
jos ilgai nepamirš.

Luckicnč

navo J. Bertulio "Tau. bran- plokštelę išleido vadinamuo 
cri Tėvyne“, F. Strolioa "Grį
šim, grįšim“, J. Gaidelio

11. Radiniai siunčia’*” Į
ju "compatible stereo“ į- aį®®01 ^.i
spaudu. Todėl ją galima ^ngėla. 33546 Clifton Dr., Isim, grįšim , d. oaineuo apauuu. iuuci ją gaunu* ><- . sOAno ir- I

"Dainuojanti iaunvstė“ ir'groti su paprasta arba ste- Warren, M’cn. 48092. vė-l 
liausi a rasimo išsiuntimo i 
(ant voko) vietos pašto'

______ _ r_____________  , Aukuro plokštelė gauna- įtampo data 1968 m. rug-
"Tekėio saul4ė“, "Lopšinė ma pas platintojus ir Fine. sėi° 1 <•.
lėlytei“ ir "Daina anie avi- Music Records, 4249 Lam-, .
žą“. Trys dainos atliekamos bert Road, Cleveland, Ohioį Saulių kp. Spaudo* ir 
a capella, o kitos palydimos, 44121. Kultūros sekcija

penkias A. Mikulskio dai- reo adatėle, 
nas — "Kalėdos Lietuvoje“,
"Lietuvos paukšteliu daina“,

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius naują

klientą, kurie siunčiaDOVANOS į LIETUVĄ
IR KITAS U.S.S.R. DALIS

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

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

mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, moto

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šal
dytuvą arba

5 Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, su ku
riuo jų giminės jiems patinkamas prekes gali 
įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, 

drabužių ir avalynės, tinkančių jų skoniui ir pri
taikytų.

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

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

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

P0DAR0G1FTS, INC.
(Vienintelis dovanų atstovas JAV-se)

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

arba į prie jo prisijungusias firmas: 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

45 We*t 45 St., New York, N. Y. 10038 
Tek: 212 CI 5-7905 

arba į bet kurį ju skyrių.
PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC 

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel: 212-581-6690 

212-581-7729 
arba į bet kurį jų skyrių.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: 215 WA 5-3455 
arba į bet kurį jįj skyrių.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Toks ten gyvenimas
KAIP LIETUVOJE VISUR APGAUDINĖJAMA

Apie tai Europos Lietuvio mokyklą žinių Įsisavinti. Su 
balandžio 23 d. laidoje Kae- tokiais glušais mes derlingu- 
the M. šitaip rašo: 1 mo nepakelsim.“

”Kaip yra žinoma (atsi- "Toliau. Man reikia vieną 
prašau, propaguojama!), rajono kolchozą pristatyti 
Tarybų Lietuvoje nuolat ky- respublikai apdovanoti. Kol- 
la kolchozininkų gerovė. į chozą, atsiekusi rajone pati 
sparčiais tempais auga že- didžiausią derlingumą. At
mes ūkio produktų gamyba.! rodo. tai bus "Jaunoji gvar- 
kyla derlingumas. Tokie šū- dija“. Prašau draugą kol- 
kiai skamba pačioje Lietu-, chozo agronomą paaiškinti, 
voje, tur būt, nemažiau ir! kaip jūs pasiekėte 20 cnt. 
užsienyje. Bet nei pačios; derlingumą ir 1 ha.?“
Lietuvos žmonėms (tiesa. ”No kap (jis buvo žemai- 
Lietuvoje žmonės viską ma-! tis). Bova tep. Rodėni pa
to savo akimis), nei užsie- siejiem 250 ha. Į stateistiką 
niui nepaaiškina net patys! žemės pridaviem 180 ha. 
propagandininkai, kieno dė- Mums lika akanuomėjės 70 

ha.. Pavasari, kad matiem, 
kad roge'sėlpne tier. dar nu-

kę tą liaupsinamąją gerovę, j vašiem 30 ha. kap sneiga iš- ......
Čia papasakosiu kiek, kaipi gulietus. Jau turėjiem aka-Į i pirmininkus,
iš tikrųjų vyksta Lietuvoje, nuomėjės 100 ha. vo statis-J "Atleido, atleido! Visa
tie reikalai su kolchozininkų ■ tikuo baruodė. kad mes ba-į tai nesvarbu. Vakar draugas 

Lingė Įstojo Į KP narius. Tai 
ką jis. tavo manymu, dirbs?

ka ir kokiais metadais Lie
tuvos kolchozininkai pasie-

choze klausimu. C’kių vado-' 
vai, paniniai darbuotojai, 
mažai duoda drausmės kol- 
chozininkams. Kolchozinin- 

; kus reikia taip sudrausti, 
kad jie nemurmėtų, jog rei
kia dirbti per dieną 10-12

į valandų, jog reikia dirbti 
' sekmadieniais. Reikia juos 
i Įbauginti: jeigu murinėsite, 
atsisakysite dirbti 10-12 valj 
arba sekmadienį, nebegausi-, 
te 60 arų, negausite karvei 
pašaro, vietoj 18 rub. ž. ū-i 
kio mokesčių mokėsite 46. 
Arba jei neišėję kurią dieną 
i darbą, baubti 5-10 rub. Ta
da jie bus paklusnūs. Reikia 
taip sutvarkyti darbo draus
mę, kad kiekvienas kolcho- 
zininkas drebėtų. Šiandien 
kolchozas "Žemaičių žemė“ 
yra blogoje padėtyje. Maty
site. rytoj nuvešim naują 
pirmininką, tai kolchozas 
kils kaip ant mielių“.

Atsiliepia "Žemaičių že
mės“ kolchozo agronome:

"Koki pirmininką mums 
duosi?“

"Ogi "Jaunosios gvardi
jos“ kolchozo sąskaitinin
ką“.

"Drauge sekretoriau, juk 
ji atleido iš darbo už gir 
tuokliavimą. Kaip dabar?

Buvęs sunkaus svorio bokso čempionas Jack Dempsey 
su Humphrey. Dempsey žada remti Humphrey kandi
datūrą į prezidentus.

gerove.
"1966

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Rene Rasa, MEILĖ TRI

KAMPY, 219 psl. kaina $3.-
Vincas Ramonas: MIG

LOTAS RYTAS, 166pusl.,
Kaina $2.50. Gaunama Ke? 
leivio administracijoje.

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

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

Kitame numeryje pradė

sime spausdinti H. Tautvai

šienės "Kaip jie mus tykojo, 

gaudė ir vežė į Sibiro kator-

♦

H. Tautvaišienė Sibire iš

buvo 15 metų. Jos atsimini

mų knyga "Tautų kapinynas 

Sibiro tundroje“, kurią iš

leido ALSS Literatūros Fon

das, jau seniai išparduota. 

Netrukus tie atsiminimai, 

gerokai papildyti, to paties 

fondo išleidžiami anglų kal

ba.

Red.

Suvaržė kelionę į Lietuvą
r •

t, -

Maskvos valdžia staiga susidaryti labai gera proga 
suvaržė ekskursijas Į Vii- per metu kitus patikrinti ir 
nių: vietoj 18 dienų, kaip papildyti sąrašus visų tų pa
buvo pastaruoju metu. da- valdinių, kurie tikrai turi už- 
bar ekskursijoms Vilniuje sieniuose giminių — tokių 
leidžiama sustoti tik pen- giminių, kurie dar nėra ati> 
kias. i trūkę nuo savųjų, tiek neati-

Kelionių biurai (ameriki- trūkę, kad dar norėtų net 
niai) Įtikinėja, kad jie dėję aplankyti. Sąrašai galėtų su- 
visas pastangas, kad 18 die- sidaiyti labai tikslūs, su ad- 
nų viešėjimo Vilniuje laikas resais ir visais kitais duome- 
nebūtų sutrumpintas, bet tai, nimis. Už tų sąrašų >udaiy 
sako, "is matter completely mą "Įsirašantieji“ patys ir 
beyond our control“ (daly- užmokėtų, netgi nepigiai: 
kas už mūsų valios ribų). , po 47 dolerius nuo galvos...

Maskva, kaip paprastai,) Sąlygos tokios: 1) Duos 
dėl tokių potvarkių nesiaiš- ar neduos vizą, sprendžia 
kiną. ir to staigaus ekskursi- ne sovietinis konsulatas, o 
jų suvaržymo (iš tikrųjų — "atitinkamos SSSR Įstai- 
sustabdymo, nes 5 dienos) gos”, kurios tą klausimą 
tai tik mažai tesuinteresuo-
tiems praeiviams) priežas
tys tegali būti spėjamos.
Spėjimai veda Į įvykius Len-

Ši°s tingumas kiltų kaip ant mie-; durti, kad nepakankamai i kijoje ir Čekoslovakijoje,) liai nurodyti giminių vardus 
lių. Po paraliais, jūs komu-1 dirba musu rašytojai, redak-j kuriuos Vilniuj ir apskritai ir pavardes, adresus, savo 
nistas, drauge kolchozo ag-.'cijos. Nemoka tinkamai nu-,Lfe^uvoj žmonės tyliai, bet irgi. ir pridėti 97 dol erius, 

labai atidžiai stebi. Dėl to iš kurių 47 už SSSR įstaigų

toram rogiun 150 ha. Rodė
ni kuokei bova tuokei, nu-
piuoviem vėsą 250 ha. Dar! Aišku, kolchozo pirminin- 
piuoviem so kombaino, pri-; ku. Rytoj 12 vai. sušaukite 
sėdieje bėški svuori. Statis-i žmones. Atvešim naują pir- 
tika išvedė derlingumą nu' mininką. Aišku?“
150 ha. Vo. ir pasiekėm! "Aišku, drauge sekreto- 
aukšta derlingumą.“ ' riau“.

"Maladiec. Va. tokių dar-1 /’Taigi^ susirinkimą bai- 
buotojų mums reikia. Der-įgėme. Baigdamas noriu pn-

m. ruduo. Kretin
gos raj. komiteto salėje 
vyksta rajono, apylinkės ir 
kolchozų partinio aktyvo ir 
žemės ūkio specialistų susi
rinkimas. Susirinkimą atida
ro rajono v. agronomas.
"Draugai partiniai darbuo
tojai ir žemęs ūkio specia
listai,“ pradeda jis.
dienos dienotvarkė — pasi 
ruošimas rajoninei derliau: 
parodai, žemės ūkio produk-į ronome 
tų didinimas, drausmės kol-į “Taip. 
chozuose stiprinimas. Kaip 
žinote, minėtai parodai mes 
jau ruošiamės nuo vasaros.
Buvo Įsakyta kiekvieViam 
kolchozui išrauti po pėdą 
didžiausių rugių, kviečių, li
nų ir t.t. Dabar išraukite 
po du pačius didžiausius 
runkelius, sėtinius kopūs
tus. na, žinoma, ir bulves.“

Baisas iš salės: "Drauge 
agronome, mes savo kolcho
ze neturim ko statyti paro-

į šviesti musų laimėjimų, pa- 
i siektų žemės ūkyje bei kul- 

Gerai, biure jus apdova-i ^ros srityje. Visi turime 
nosim. Medaliu už darbo j stengtis parodyti visam pa- 
šaunumą. Tai baigdamas Į'šauliui. kaip kyla ir klesti 
pareigoju kiekviena kolcho-' socialistinė stovykla, kaip 
zą tinkamai pasiruošti der- greitu laiku mes tapsime pir-

TSKP narvs

liaus parodai.“
Antruoju kluasimu kalba

niaujantys“. 
Tik, žinoma. ir jis pats

Gamybinės ž. ūkio valdybos) nežinojo, nuo kurio galo pir- 
viršininkas: "Draugai! Kaip) niaujantys. Juk eilė turi du 
žinia, mes pasiekėme nema- £alu-
ža laimėjimų derliaus bei ž.
ūkio produktų didinimo sri 

, tyje. Pvz.. "Jaunoji gvardi-
dai, neužaugo nei bulvės, ja“ gaus apdovanojimą iš 
nei daržovės. Vėlai pasėjom, respublikos. Mūsų respubli- 
nebuvo kas nuravėja, tai...“ koje yra nemažai tokių sti p- 

"StokT Kas kalba? Neuž- rių ūkių. Prisipažinsim, tu- 
augo — neturim! Avinai rim dar ir trūkumų. Didžiau
jūs! Ar taip jus mokė parti
nėje mokykloje? Pas jus 
neužaugo, tai kitur užaugo. 
Pavažiuok i kita kolchozą.

šia bėda yra. kad neturim 
kolchozuose tinkamų kadrų. 
Dabartiniai kadrai dar nevi
si sugeba tinkamai dirbti.

kur pamatysi didesnį, ir iš-j Rajono partijos darbuotojai 
rauk. Žinoma, geriau naktį,; privalo nenuilstamai aiškin- 
kad kolchozininkai nežino-! ti kolchozų specialistams, 
tų. Toliau. Pristatykite nors; kaip reikia tvarkyti doku- 
po vieną karvę, kuri duoda; mentaciją. Tiesa, gyvuliniu
5000 kg pieno per metu

Balsas iš salės: "Kad mes 
neturim tokių karvių. Gal ir 
turėtumėm, bet blogos ga
nyklos. papildomai kuo šer
ti neturim...“

"Stok! Iš kurio kolchozo? 
"Žemaičių žemės“ zootech
nikė? Partinė? Ne? Paduo
kit pareiškimą, atleisim iš 
darbo. Ak. jūs avinai nera
liuoti! Kiek gera karvė pas 
jus vidutiniškai duoda pie
no

"ApieBalsas iš salės:
3000 kg per meturt.

"Na. matot. Apsiveršiavu
si kaivė pirmąsias dienas 
duoda daugiausia pieno. 
Taigi, dokumentus formuo
dami. užrašvkite: veršelis

kystėje mes turime daug 
nuostolių dėl to avino 
Chruščiovo, kuris liepė išar
ti dobilienas ir sėti kukurū
zus. Kukurūzams reikia trą
šų, o mes jų neturim. Tai ir 
išėjo tie nuostoliai. Bet tai, 
draugai, yra laikina. Ne
svarbu. kad mes šiemet 2000 
ha teišlaikom 100 karvių, 
kitą metą kai-vių skaičius 
pakils 40 nuoš. Taip. drau
gai. palyginus su kapitalisti
nėmis šalimis, kaip Ameri
ka, Anglija, mes sparčiai 
žengiame i priekį. Minėtose 
šalyse šiais metais tepakilo 
derlius 4.2 nuoš. O pas mus. 
pvz., kaip "Jaunosios gvar
dijos“ kolchoze, 40 nuoš. 
Taip žengdami i prieki, mes 

tik iuos pasivvsim, bet

->.■<-

Žuvys Nemune dvokia 

nafta

Gegužės 14 d. Tiesa rašė, 
kad "Vandenų teršimas ta
po grėsmingu. Dabar Nemu
nas. Nevėžis, Neris. Šešupė. 
Vilnelė ir kitos upės naftos 
produktais užterštos dešimti 
kartų daugiau, negu leidžia 
žuvininkystės normos. A- 
nekdotiškai skamba, bet tai 
tiesa, kad Neryje sugauna
mos žuvys kvepia... naftos 
produktais“.

Tai buvo priminta, kal
bant apie televizijoje rody
tus kėdainiečius, kurie, anot 
to rodymo, pavyzdingai rū
pinasi gamtos apsauga, e- 
nergingai kovoja su gamtos 
žalotojais, su brakonieriais 
(taisyklių nesilaikančiais 
medžotojais ir žuvautojais). 
O kodėl kėdainiečiai tokie 
į-ūpestingi? Atrodo todėl, 
kad Kėdainiuose —"miesto, 
Nevėžio pagonėje didžiulis 
chemijos kombinatas, kitos 
pramonės Įmonės, kurios ga
li padaryti didelę žalą gam
tai“... Su tais teršėjais bus 
sunku kovoti. Ne tik todėl, 
kad jie dideli, bet ir todėl, 
kad jie — Maskvos nuosa
vybė. Kaip tik prieš kelias 
dienas (gegužės 9-11) tųprie kaivės išbuvo 30 dienų.; ne tik juos pasivvsim,

Karvė per tas dienas davė j greit ir pralenksim.“ 
po 60 kg pieno. Kiek bus? Trečiuoju klausimu kalba
1800 kg. Pridėk 3000. ir bus' rajono partijos sekretorius.' Maskvos pats chemijos pra- 
5000 kg. Matyti, jus visus) "Draugai susirinkusieji! monės ministras f 
dar reiks pasiusti i partinei Aš kalbėsiu drausmės kol- dovas

Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas Į- 

domias knygas:

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas. 295 psl.. minkštais 
viršeliais $2.50. kietais $3.75

Ketvirtoji pradalgė, Ni
dos išleistas literatūros met
raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai
na $3.75, minkštais $3.15.

Dėl mūsų sostinės, prof. 
čekistams ir taip jau daros darbą — aiškinimąsi, duoti’Viktoro Biržiškos atsimini 
"pilnos rankos“, tai gal susi
rūpino, kad, užplūdus eks
kursantams, gali žaboklių 
nebeišlaikyti...

Sovietų Inturistui Ameri
koje atstovaujantieji kelio-

spręs gal šešis, gal aštuonis 
mėnesius, o gal ir ilgiau. 2) 
Paduodant pareiškimą to
kiai vizai gauti, re ikia tiks-

ar neduoti vizą. Jei neduos, 
tai 50 dolerių grąžins, o 47 
vistiek liks jiems. Jeigu vi-j minkštais $2.50. 
zą duos. tai 50 dolerių Įskai
tys i kelpinigius.

Maskvos valdžia, be abe-

mai iš Vilniaus 1920-1922 
m., kietais viršeliais $3.75.

nių biurai, pranešdami apie- jo. tokių vizų prašymų tiki 
ekskursijų i Vilnių suvaržy-; sj daugiausia i okupuotus 
mą. kartu praneša ir kitą Baltijos kraštus ir Ukrainą 
naujieną, is kurios iš piiąno (ten, kur daugiausia gauna 
žvilgsnio gali susidaryti i- siuntiniu). Jei daugelis susi- 
spūdis, lyg Maskva būtų ne- gundvtų paprašyti tokių vi
lkėtai plačiai beatverianti zų. tai i Maskvos iždą su- 
duris paskiriems lankyto- plauktų stambi dolerių su- 
jams. Būtent.siūlo specia- ma. O po pusmečio ar metų 
lias vizas, leidžiančias nu- jje gali duoti vieną kitą to- 
vykti pas gimines, gyvenan
čius miesteliuose ar kaimuo
se ir viešėti tenai mėnesį ar 
net ilgiau.

Tai būtu tikras

kią vizą. arba gali ir nevie
nos neduoti., o doleriai vis
tiek jiems lieka. Imti mokes
ti. ir crana stambu, už neduo- 

pervers- ta? vizas — tai išradimas,
mas Maskvos valdžios poli- Įrasvtinas Į sąrašą tų išradi 
tikoje apsilankymų tvarky- mų. kuriuos tikrai rusai bus 
me, jeigu tos "specialios vi- išradę pirmieji. Ar tas nau- 
zos“ nebūtų apraišiotos "vir- jas vizų planas numato pla- 
vutėmis“ ir net labai ilgomis čiau atverti duris lankyto- 
"virvėmis.“. Tų vizų davi- jams Į okupuotos Lietuvos 
mo tvarka nustatyta tokia, kaimą, ims aiškėti po kelių 
kad, vietoj naujovės, viskas mėnesių. O kad tai yra nau- 
gali likti, kaip buvę. jokios ja? planas doleriams šienau- 
viešėjimo pas gimines gali- ti iš giminių pasiilgusių išei- 
mybės gali nebūti, kaip ir vių. tai aišku jau ir dabar, 
nebuvo, bet čekistams gali (Elta)

AUKOS JFK

Jungtinis Finansų Komi
tetas praneša, kad gavo po

ATIDĖTA PABALTIEČIŲ 
KONFERENCIJA

Pabaltiečių mokslininkų
$25 iš New Haveno Lietuvių konferencija, kuri buvo nu- 
Moterų Klubo, Tėvų Pran-5 matyta rugpiūeio 8-11 d.d. 
ciškonų (Brooklyn), M. Ša- nukelta Į lapkričio 28--gruo-
linskienės (YVoodhaven) n 
J. Virbalio (Cleveland).

Tautos Fondui padidintą
_______  . ($25) metinį Įnašą įmokėjo

nuosavybių pasižiūrėti ir pa-J Pranas Karalius iš Clevelan- 
tikrinti buvo atvykęs iš do ir atsiuntė VVashingtonu

lietuvių tarpe surinktus $201 
Kosta n- dr. VI. Viliamas, TF įgalio

_____r tinis

Sąmokslas, premijuotas 
romanas, parašė Vytautas 
Volertas, kaina $3.50.

10 knygų už $2
Demokratinio socializmo 

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

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

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪEAS. 495 psl., kaina
minKŠtais viršeliais- $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

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

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPĖ ( 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS 1 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

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

Vytautas Volertas, UPĖ
) TEKA VINGIAIS, romanas
332 ps!., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina 
52.50.

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

Jurgis Gliaudą, S1KSNO- 
SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
luotas romanas iš politinių 

Į imigrantų gyvenimo, 268 
į >sl., kaina $2.50.

z,T*T° br“* t "'j*-1“”? ! •>“«’«» Kralikamk.., TIT-
(Le°no Bhumo), 35 psU! sago UGNIS, premijuotas 
karna 2o cento.. i 205 , Jkain>

Socializmo teorija, (M. )

Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

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

džio 1 d. Ji Įvyks Marylan 
do universitete, College 
Park, M d.

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

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

Ar buvo visuotinis tvanas.
64 psl., kaina 25 centai.

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

Tikra teisybė apie Sovietų 
Rusiją, (J. Januškio), 96 
psl. kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė d r. 
Daugirdaitė-Sruobienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.10, bet visos kartu par
duodamos už $2.

. omanas,
:2.50.

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

Vytautas Alantas: TARP
YVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
tusi., kaina $4.50.

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

Pranas Naujokaitis: U-
GELIAI NEGRĮŽTA I 
<ALNUS, 509 pusi., kaina 
‘K no

Alov7as B«rrna»: VIENI
AI MEDŽIAI, 117 psl. kal
ia $ 1.50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KONSULATO IEŠKOMI

Jašinskas. Vytautas, 1947 
metais iš Vokietijos atvykęs 
į Kanadą.

Jurgaitis, Stasys ir Elzbie
ta Jurgaitienė.

Kaklauskas, Juozas, gy
venęs Cleveland, Ohio.

Kilmas, Vincas, Antano 
sūnus, gyvenęs New Yorke. 
ir jo sesuo Marijona Siauru- 
sevičienė su šeima.

Monkeviėienė - Steinber- 
aitė, Bronė, atvykusi į J.A.

V. 1947-48 metais.
Osipavičius, Jonas, Kazi

miero s., apie 75 m. amz.. ki
lęs iš Zakovalio km., Merki
nės vi.. Alytaus aps., gyve-

į nęs New Yorke, paieškomas 
jis pats ar jo sūnų bei dukte
rų šeimos.

Simanavičius ir jo žmona 
Sofija.

Šeškus. Ignas, Jono s, 
1930 metais iš Lietuvos iš
vykęs į Kanadą.

šeškus, Juozapas, Jono s., 
1923 metais iš Lietuvos iš
vykęs į Kubą.

Šnuolis, Juozas. 1947 m. 
gyvenęs Kempten, Vokieti-

! joje. Ieškomas stambaus pa
likimo reikalu.

štuopis, Justinas, Antano 
s., gimęs 1923 m. balandžio 

Į 7 d. Rokų km.. Panemunės 
i vi.. Kauno aps., 1944 m. bu-
! vo Vokietijoje.
i

Zelenkevičiūtė, Ona, dūk 
tė Verutės ir Juozo Zelenke-

SAHARA TAPS Į VOKIETIJA

ŽYDINČIU SODU LSDP programinės gairės

Visi žinome, kad Saha-' Gautomis žiniomis V. Eu
ra — didžiausia dykuma ropoję jau išėjo iš spaudos 
Afrikoje. Jos {įlotas lygus Lietuvos socialdemokratų. 
JAV užimamam plotui. Ji programinės gairės. Šitos* 
priklauso tu likai valstybių LSDP UD programinės gai- 
su 140 mil. gyventojų. šian- a eilž
dien tai smėlio karalyste, . .
bet šių dienų neparastai: KalGai Pelzlulet°s. 
tobulėjanti technika duoda!
vilties, kad Sahara vieną 
dieną gali tapti žydinčiu so
du. las stebuklas Įvyks ta
da, kai dykuma gaus pakan
kamai vandens.

Buriasi socialdemokratinis 

jaunimas

Vakarų Vokietijoje gyve- 
Jau šiandien vra dykumo-i nanėiame lietuvių jaunime 

je oazės su ešlia augmeni-l kll?s sumanymas Įkurti Idė
ja, kuri gaivinama iš artezi- tl!vni socialdemokratų jau- 

nimo draugiją, los draugi
jos steigiamasis susirinki
mas jvyksiąs liepos mėnesio 
pradžioje.

V. Vokietijoje gyvena ne

nių sulinių gaunamo van
dens. Tas faktas rodo, kad 
kažkur po smėlio klodais v- 
ra vandens versmės. Kai ne
seniai buvo pradėta Saharoj
ieškoti nattos, tai gręžimus! maža jaunimo, kuris yra po-
vykdant susekta, net kiek to 
vandens yra žemės gilumo
je. O jo yra milžiniški plo-

kario metais atsikėlęs iš Lie
tuvos. V. Vokietijos gyveni 
me socialdemokratija yra iš

V idury prezidento Johnsono žentas kap. Charles Robb, 
kuris dabar vadovauja kuopai Vietname.

tai, net 7 dideli požeminiai i seno giliai įleidusi šaknis, 
rezervuarai, kuriuose van-į tad to sąjūdžio paveiktas 
dens yra bilionai kubinių pė-j tenykštis lietuvių jaunimas 
du. Kaikurie vandenys yra į susimetė steigti savą drau- 
žemes klodų spaudžiami, to-: gįja socialdemokratijos stu- 
dėl, iki jų pragręžus, tas j di joms..
vanduo pats veržiasi i pa-'

— Maik, aš vėl ateinu pas Maiki. Tai yra Ukmergės ri
tavę. Kai tu pereitą syki pri- jėzdas. 
kalbėjai man visokių bala- — Sakyk apskritis, o ne 
baikų apie druską, tai parė- ”u jėzdas“. , ... .. .
jęs namo aš ilgai negalėjau! — Olrait, dėl vardo ne-į L1C1^’ kilus is Jesios km., A. 
užmigti. Beveik visą naktį j kelsime vainos. Tebus a p-Į .anteJPVn^s, •' 
mislinau. iš kur tu gauni to-'
kių naujienų.

— Tėve, druska nėra jo
kia naujiena. Ji taip sena. 
kaip pats pasaulis.

— Nu, jeigu tu taip daug 
žinai, tai gal paaiškintum 
man dar vieną klausimą.

— O ką tėvas nori žinoti? 
— Tai vis apie druską, 

Maiki. Matai, aš pažinojau

s ! į JAV išvykusi 1906108 m.
— Bet kas su tuo ežeru? į Ieškomi arba apie juos ką
— Budrių ežeras, Maiki J žinantieji maloniai prašomi 

yra užkeiktas. Aiškiau pa-l atsiliepti: 
sakius, nuskendę tame eže ‘

vieną dzūką, kuris nešioda 
vo kišenėje į maišiuką suriš
tą žiupsnį druskos, ir kai 
aš kartą jį paklausiau, kam 
jis tokį zababoną nešioja, 
tai jis atsakė, kad tas mai
šiukas su druska reiškia lai
mę.

— Matyt, jis buvo prieta
ringas dzūkas, tėve.

— Ne, Maiki. jis buvo ti
kintis dzūkas.

— Prietarai, tėve, ir yra 
klaidingas tikėjimas.

—Jis, Maiki, tikėjosi ra
siąs kur nors užkeiktų pini
gų žemėje, bet prie tokių pi
nigų žmogus galįs tik su 
druska prieiti. Nu, tai kaip 
tu rokuoji. ar draska gali tu
rėti tokią šylą?

— Ne, tėve, druska neturi 
jokios ”sylos“, išskyrus tik 
tą savybę, kad apsaugoja 
nuo gedimo mėsą. žuvį, 
sviestą ir kitokius maisto į j š • 
produktus. Tai yra valgo
moji druska: bet yra ir kito
kių draskų, apie kurias čia 
nekalbėsime.

— Aš. Maiki, norėjau tik 
žinoti, ar galima su draska 
prieiti prie užkeiktų pinigų?

— Ar tėvas tiki, kad to
kių pinigų yra kur nors?

— Jes. Maiki, aš tikiu, 
kad yra. Paprastai jie būna 
žemėje užkasti

— Bet kodėl jie "užkeik
ti“?

— Užkeikti dėl to. kad 
niekas negalėtų jų paimti.

— Tai tamsių žmonių pa
saka, tėve.

— Ne, Maiki. ne pasaka. 
Juk tu gal girdėjai apie 
Budrių ežerą, ar ne?

— O kur toks ežeras yra?
— Kovarsko parapijoje

re pinigai yra užkeikti. Jes
sa, galiu pasibažyt.

— Reiškia, yra tokia pa
saka.

— Ne, ne, Maiki. ne pasa- 
i ka. ale tikra istorija

— Nu, gerai, ar tėvas ži
nai, kokiu būdu tie pinigai 
tenai nuskendę?

— Šiur, kad žinau. Man) 
rodos, kad sykį aš jau aiški
nau tau.

— Neatsimenu, tėve.
— Buvo taip, Maiki: ne 

toli nuo to ežero buvo dva
ras su raudonu stogu. To 
dvaro valdytoja turėjo daug 
pinigų, ale bijojo namie juos 
laikyti, ba didelis prancūzų 

j generolas Naplevonas tada 
ėjo su savo vaisku per Lie-’ 
tuvą Rusijos caro pakarti. 
Ji liepė savo f Urmonui pa
kinkyti porą arklių, įkelti 
karieton jos skrynias su pi
nigais ir nakties metu išva-j 
žiavo Ukmergėn. Pasirodė. > 
kad kelias eina per Budrių! 
ežerą. Bet kai įvažiavo į vi-J 
durį ežero, kelias staigiai iš- 
nvko, ir ta dvarininkė su vi- 
sais savo pinigais, su ark- 

ir su karieta nugarmė
jo į ežero dugną. Budrių 
kaimas šalia,to ežero supra
to, kad tai Dievo bausmė, ba

Consulate General of 
thuania
41 West 82nd Street 
Nevv York, N.Y. 10024

Li-

Vienas iš tokios draugijos 
sumanytojų yra dr. V. J. By- 
laitis. V. Vokietijos lietuvių 
socialdemokratų jaunimo 
steigiamajame susirinkime 
dalyvaus ir vienas iš LSDP 
Užsienių Delegatūros narių, 
kuris padaiys pranešimą a- 
pie Lietuvos socialdemokra
tijos uždavinius ir tikslus, o 

metas, kada ten pylė tropi- taip pat to susirinkimo da-

virsiu. O kur pats nesiveržia, 
šiandien lengva būtų jį iš
traukti dideliais siurbliais. 
Todėl yra visai rimtas daly
kas, kad gal netruks labai 
daug metų. kol Saharos dy
kuma virs žaliuojančiu plo
tu.

Nevisuomet Sahara ir bu
vo smėlio karai vstė. Buvo

GARSŪS ŽMONĖS 

ANEKDOTUOSE

Prancūzų rašytojas Jean 
Voltaihe (1694-1778) kartą 
nuėjo pas kažkokį turtuolį, 
bet tuščios galvos žmogų, ir. 
pamatęs pas jį kelias dešim
tis perukų, sušuko:

— Nuostabus dalykas! 
Tiek daug perukų pas žmo
gų be galvos!

♦ * *

kinis lietus, tekėjo pilnos 
vandens upės. augo vešli 
augmenija. Iškasenos rodo, 
kad čia gyveno ir žmogus. 
Nemažiau kaip 8 tūkstančių 
metų senumo surasti drėki
nimo įrengimai liudija, kad 
Saharoj žmonės augino ja
vus, bet. klimatui keičian
tis, pasikeitė ir Sahara — 
virto dykuma.

Dabar žmogus nenori 
laukti, kol visiškai pasikeis 
klimatas. Jis yra pasiryžęs 
pats savo rankomis pakeis
ti Sahara, panaikinti joje 
dykuma.

Žmogus, kuriam niekas 
nepatinka, yra žymiai nelai-

Kartą kažkas paklausė 
Voltaire:

— Kas yra vertingesni: 
didelis turtas, ar didelė iš
mintis?

— Išmintis,—atsakė Vol
taire.

— Jei išmintis, tai kodėl 
tiek daug išmintingų žmo
nių stovi prie turtuolių var
tų, o niekada turtuolis ne
stovi prie išminčiaus dura? 
—toliau kamantinėjo pa- 
paklausėjas.

Į tai Voltaire taip atsakė:
— Išmintingi supranta 

pinigų vertę, bet turčiai ne-ta dvarininkė buvo“ didelė ....
šykštuolė, savo darbininkus 1 supranta išminties vertės, 
spausdavo, ubagus šunimis’
išpjudydavo, o pinigus vis 
kraudavo ir kraudavo. Už
tat ir nuėjo viskas velniop.

— Ir niekas nebandė tų 
pinigų iškelti?

— Jes. Maiki. Budriai sy- 
, ki trajyno. Du atvožni vyrai 
' nusileido i ežero dugną, a 
le pasirodė, kad ant tų skry-Į

po sodžius, laužo tvoras ir 
tampa pavojingi žmonėms.

Kartą vienas ūkininkas 
Pietų Afrikos respublikoj; nušovė tokį dramblį ir pa

yra 8.000 kv. mylių apsau-j siuntė jo kraują ištirti tam 
gos parkas. Kasmet apgal- tikrai laboratorijai. Labora-

lyviams įteiks LSDP UD 
programines gaires, kurios 
jau išėjo iš spaudos.

Iš V. Vokietijos lietuvių 

gyvenimo

V. Vokietijoje įsikūrė 
nauja lietuvių šalpos drau
gija Labdara. Jos įstatai jau 
išversti į vokiečių kalbą ir 
įteikti valdžios įstaigose įre
gistruoti.

Naujoji draugija žada 
veikti greta Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus ir rūpintis į 
vargą patekusiais lietuviais 
bei šelpti mokslus einantį 
lietuvių jaunimą

Steigiamasis Labdaros

GIRTŲ DRAMBLIŲ 

PUOTA

votai ir kantriai ten traukia 
būriai dramblių. Jie praeina 
ir per plotus, kui- auga ma- 
rula medžiai. Jų vaisiai pa
našūs į mango vaisius. Juos 
labai mėgsta drambliai. Vie
nas dramblys į savo skilvį 
gali sukimšti viso medžio 
vaisius, o paskui išgerti 60 
galionų vandens.

Kai vaisius skilvis prade
da virškinti,, jie rūgsta, ir 
netrukus dramblys virsta 
vaikščiojančia alkoholio sta
tine.

Tuo metu jie yra ramūs, 
visai nekreipia dėmesio į 
parko lankytojus. Bet ir jų

torija pranešė, kad krauju- 
je rasta medžiagos, labai 
panašios į alkoholį.

Kitas ūkininkas kartą pa
stebėjo dramblį, kuris stovė
jo prie medžio, jo kamieną 
straubliu apsikabinęs, šitas 
dramblys atrodė labai pa
vargęs ir nekreipė jokio dė
mesio į žmones. Pasirodo, 
jis buvo girtutėlis kaip šiau
dus...

Vietos gyventojai iš ma
nijos daro vyną ir jo nema
žai išgeria. Bet, prieš gerda
mi, jie savo lazdas ir ietis 
palieka sodžiaus gale, todėl

tarpe pasitaiko triukšmada- tokios linksmybės baigiasi 
rių girtuoklių. Šie išsisklaido be kraujo praliejimo.

BUVO $4» DABAR 1 IK $2

mingesnis už tą žmogų, ku- draugijos narių susirinkimas 
ris niekam nepatinka. įvyks jos įstatus vadžios į-

staigoj įregistravus.

— Bet ar tėvas niekad ne 
pagalvojai, kad ši pasaka 
labai naivi.

— Sakai, durna?
— Taip.
— Kodėl?

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 

636 Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

Naikini su tėvu aukojo
Po $5 aukojo: K. Bagdo-dale, Cal., Krasas. Chicago, 

ras. VVaterbury, Conn., Ei- III., Royal Products, Ne- 
nikis, Gary, Ind., A.D.. Chi- wark, N.J., V. Kazakaitis, 
cago. 111.. Kalinauskas, Phi- So. Boston, Mass.. Dunaitis, 
la.. Pa. Detroit, Mjch., Wilkosky,

t» r» , „ «. ; „a •-Pinelles Park. Fla.. Kazlaus-Po $2: Purpetnene, iš , . . o . KT« v •-*
Brockton. Mass.. Sabaliaus-k,ane Hadso"’ 1įHnkKnst? 
kas. Nauaatuck. Conn. >ad,į Cleveland Oh,o. A. 
Stankus Paterson, N,L, »?'*».. Bndgeport Conn.,
Rupšys. Amsterdam, N.Y.. J §,tlIan"es’
Paul.Ceentereacb,N.Y.,I.u-‘*n!' Bu'vydas, Burlington 

Mass., J. Tumas. Detroit, 
Mic-h., Rimelis, Caldwell, N. 
J.. Suskevičius. Grafton. On- 
tario, Bernotas. Montreal, 
Canada. Diringis, Lewiston 
Me., Lekavičius, Baltimore 

Po $1: Gudgis. Fort John-Md., Stankus, Hartford 
son, NA.. Tamašauskas, Conn., ir Smieliauskas, Chi 
Detroit. Mich.. U. Kieva, cago, Iii.
Garden G rovė. Cal., Vaičius, ,, , .
Detroit. Mich., Braziūnas, Mažiau kaip po 51:'She 
Toronto. Ont., P. Eidintas. ,Detro2‘-1 ,Sku
Avon. Mass., Burinskas. dz,nskas- S?*0?“’

kauskas. Methuen, 
Borchert, Toronto. Ont. 
Stašaitis. Mahanov City, Pa. 
ir Mitūza. Hartford, Conn. 

Stošius. Detroit. $1.50.

— Juk buldogai yra šu 
nių sėdi baisūs buldogai ir j nys, sauso oro gyvuliai. Eže 
nieko neprilęjdžia. Vadina-i ro dugne tokie negali gyven
si, pinigai jau užkeikti, o tie ti. Aišku, kad šita pasaka 
vyrai neturėjo su savimi pati save sunaikina.
draskos pasiėmę. Pinigai ir — Tai, turbūt, ir Stalinas, Sudbury. Ont.. 
dabar teberiooso Budrių e- taip galvojo, kaip tu: kitaip Rochester.

Torrinrrton. Conn.. Jakavo-ja^ūnas Hudson, Mass, ir 
nis, Bristol. Conn., Gatautis/’: ^treleckis, Los Angeles,

Calif.
Visiems aukotojams nuo-Jurkstas,

____ __________................ . _ . . . . .......... stcr. N.Y. Stulpin,..
žel e. Net ir Stalinas užėmęs jis būtų Budrių ežerą iškly- Laconia. X.H.. Peik. Racine,snflziai
Lietuvą nedrįso jų iškelti i nijęs. Ai beč jur laif„ t Wisc., P. Leimonas, I.o\va- Keleivio administracija

dovana
prenumerata - gera 

progomis!

r
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MOTERĮ! SKYRIUS ii

j *«<
VINCAS KRĖVĖ

Milžinkapis
(Tęrinyt)

Ir kilo didis gandasą ir nusklido per girias tankiau
siai, per pievas žaliausias į visas šalis, kad toli, pas jūres 
baltąsias, buvo didi kova. Triskart saulė leidos ir tekėjo, 
o berneliai kovoj mušės. Daugel kraujo ten praliejo, ne 
vienas jauną savb galvelę ten paguldė, kol piktus priešus 
pergalėjo.

Ne kelmai skynime kumsto, ne pėdai pabarėly, tik 
jauni berneliai laukus ten nuklojo.

Didis džiaugsmas buvo tėvų šaly, kad piktus priešus 
nugalėjo, kad upes jų kraujo praliejo... Nebijojo jau nei 
senas senužėlis. nei jauna mergelė, nei maži vaikeliai ra
miai nakčia užmigti, džiugiai anksti keltis.

Ir garbino žmonės narsaus kungaikščio Kęstučio 
vardą.

Bet kas garbino Kęstuti, garbino ir jaunąji berneli, 
Mykio bajoro sūnelį... Plačiai jo vardas pagarsėjo, kad 
jis pats vienas šimtus iškapojęs, dveja tiek širmu žirgeliu 
sumindžiojęs; kur jojęs, ten tiltus grindęs, kur pasivertęs! 
— klonius nuklojęs. į

Vietnamietė valo savo namų Saigone griuvėsius.

Teisės patarimai
Advokatė M. ftveikautikleni sutik* ataa 

kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausiami turi boti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime iiame skyriuje 
1 reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios ė*”o

M. Šveikauskas, Attorner at Lan, 
Co-operative Bank Pbza 
1864 Centre Street 
Boston, Alass. 02132

Tu esi amžina*, kaip am
žina saulė, o lietuviška* žo
di!

Klausima*

Mūsų dukters vvras drau
gauja su viena italų kilmės 
moterim, kuri jį vis kalbina 
palikti žmoną ir apsivesti su 
ja. Duktė su vyru visuomet 
gražiai sugyvendavo. kol 
nepasimaišė ši nelemta bo
ba. Mes gyvename nedide
liame mieste, ir mūsų drau
gai vis ragina dukterį pa
duoti tą moteri i teismą, kam 
ii ardo šeirrvninį gyvenimą. 
Turime pažįstamą policinin
ką. lenką, kuris vis pas mus 
užeina. Klausėme ji. ar galė
tume ta moten’ kąlėiiman 
uždaryti? Tai jisai sako,— 
ne. to padalyti negalime, bet 
galime ia patraukti atsako
mybėn ir iš jos išieškoti ne- 

( mažai pinigų.
i

Atsakymas

Niekas negali priversti 
žmogų elgtis tvarkingai ar
ba m o rai iai..Jis taipogi ne
gali būti verčiama* gyventi 
su žmona arba ją mylėti. 
Teismai nesikiša į žmonių 
privačius reikalus. Jei Tams
tų duktė gali įrodyti, kad jos 
vyras yra jai neištikimas, ji. 
žinoma, gali gauti skyrybas 
(divorce). Niekas negali bū
ti "įkišamas į kalėjimą“ dėl,F 
savo

Ar skaitei 
šias knygas?

NUIAUCTA-MKA. tri,
jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonte-

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

VIENŲ VIENI dvidežimt 
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

nemoralaus elgesio. į novelių. kaina $5.00. 
Tačiau, jei Tamstų žentas |
paliktu žmoną ir ji sugebė- ANGLŲ KALBOS GRA-

• Ir pradžiugo senosios Zubrio motulės širdis, kai laukė j Randolph Bennett, 2 metų am- George Catollet K East Point, ! Vaikų duktė ir žentas re- 
sūnelio, iš karo parjojančio... Laukė ir senas Kirklys, ūsus 1 žiaus- su H«tu nauju inkstu iš. Ga„ su 17% pėdų laiveliu bir- turi Abu fl5rba jr turi gugi_ 
beraitydamas, laukė ir džiaugėsi, kad dar niekas, kaip Cistas “ (olorodo ligoninės. Be želio mėnesį rengiasi perplaukti
seni pamena, taip garsiai nepasinešė. kaip jaunasis jo sū-' > dar -vra 3 «-vvi su idėtais sve- Albnto vandenyną, 
nūs Zubrys. timais inkstais.

Visi laukė Zubrio: ir tėvas, ir motinėlė, ir jaunieji 
broleliai.

Tik viena meilužė dabar nieko nebelaukė: ilgesys 
nebeslėgė jos širdies. Šviesiai švietė kaitri saulelė 
giedriam danguje, linksmai čiulbėjo paukšteliai Kindžio 
bajoro sode. kur triūsė jauna jo dukrelė Meilužė...

Todėl linksmai ji dabar dainavo, kaip paukštelė laks-i 
tingalėlė...

8

Ir parjojo tėvų šalin didžiai pagarsėjęs Kęstutis, o 
su juo ir jaunas Zubrys. Neparvežė drąsus bajoro sūnus 
nei šilko, nei aukso, nei geltono gintarėlio, tik didžiausią 
garbę, kokios neturėjo nei jo tėvai, nei broliai. Už drąsius 
jo darbus pamilo jį garsus Trakų kunigaikštis Kęstutis ir 
davė jam valaką lauko ir šimtą girių, ir liepė jam kuni
gaikštis vadovauti savo karžygių būriams. Tiek ji pamilo, 
tiek juo patikėjo, jog visur juo save pavadavo kunigaikš
tis, kur pačiam joti reikėdavo, ten bernelį- siųsdavo.

Taip jį pamilo, taip juo pasitikėjo Kęstutis...
,• -. - •. įį

Nors ir labai gerai buvo Zubriui augštoje kunigaikš
čio pilyje, nors ir gražūs buvo Trakų ežero plotai, bet ne
rimo jauna berno širdis: namopi traukė jį, namopi plaukė 
bernelio godos. į Nemuno kraštą, kur ant augšto kalno 
stovi sena apžėlusi pilis... Dažnai, dažnai sapne sapnavosi 
jam tėvų šalis...

Ne tiek raitelis išsiilgo tėvų šalies, tėvo. motinėlės ir 
jaunųjų brolelių, kiek jis pasiilgo mėlynų akelių jaunos 
Meilužės, Kindžio bajoro skaisčios dukrelės.

Kentė dieną, kentė antrą, kentė ir trečią, o jau toliau 
kęsti nebegalėjo: ėjo į kunigaikštį, augšton jo menėn, ir 
taip jam žodį kalbėjo:

— Augščiausias kunigaikšti! Nors malonu ir linksma 
man garsių tavo tėvų pilyje, bet nerimsta čia mano širdis: 
traukia ją šalin, kuy ^ępįtėvai gyvena, kur tyliai Nemunas 
banguoja. Atleisk mane namo, garsusis kunigaikšti! Ap
lankysiu senus savo tėvus, kurių per trejus metus nebema
čiau.

O kad norėjo jaunosios Mailužės pamatyti, niekam 
to nepasakė.

Stasy* Santvara*

ĄŽUOLO ŠAKA

Supasi pavasaris ant tavo rankų — 

Atsivėrė tolių mėlyni langai —
Tu kilai į giedantį, bekraštį dangų,

Žemė* sultis gėrei ir svaigau..

Saulė sveikino tave pro girios kampą, 

Prausė linksmai vasaro* dienų lietus,— 
Purtei*, lyg mergaitė, kai rasom sušlampa, 

Gal svajojai tolimu* krantus...

— Kas savo tėvus myli, tasai myli ir tėvynę, brangią
ją Lietuvą, — atsakė Kęstutis. — Nors brangus tu man ir 
malonus, bet nekliudysiu tau: jok tėvų šalin, kad pasi
džiaugtų seni tėveliai, kad nurimty tavo širdis.

taupę geroką sumą pinigų. 
Be to, turi trijų šeimų na
mus. Žentas nebe toks jau
nas. bet. matyti, velnių priė
dęs.

tų įrodyti, kad tai ivvko dėl 
to, kad kita moteris ji pavi
liojo (alienation of affec- 
tions). tada Tamstų duktė 
galėtų teismo keliu gauti 
"nuostoliu“ iš "pavilioto- 
jos“.. Tačiau tokios bvlos y- 
ra labai nemalonaus pobū- 

• džio ir nevisuomet baigiasi 
ieškovo (Plaintiff) naudai.

Kai dėl namų ir santaupų 
skyrybų atveju: jei namai

V1ATIKA, 215 psl., kieti vir
šeliai, kaina............. $3.50

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5.
SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie f ą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo- 

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

yra abiejų vardu, tada pusė 
Tamstų dukters ir kita pusė 
jos vyro. Dėl banko santau- 

į pu: jei jos yra abiejų vardu 
Prašome mums patarti,! (joins account), — teismas

kaip čia būtų geriau pada-, turėtu išspręsti, kokia pro-! 
rius. .Jei negalima būtu už- porcija tų pinigų buvo j 
drausti žentui valkiotis su Tamstų žento sutaupyta ir J Amerikos lietuvių politika, 

1 ta boba. — būtų geriausia, kokia proporcija — Tams- parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
į bet jei Amerikoj tokių daly- tų dukters sutaupyta. Tai, vadas dr P. Grigaičio, kai- 
j kų negalima padaryti, —tai žinoma, priklausvtų nuo jų 
j ar reikia kreiptis į advokatą uždarbių proporcijos ir kitų 

daviniu.Į ir ieškoti iš tos moters pini- 
; gų? Be to, kas atsitiktų su Patarčiau nieko nedaryti, 
į santaupomis ir namais, jei nepasikalbėjus su advokatu.

’ Jei galima būtų reikalą su- 
i tvarkyli be teismo ir be vie- 
Į šų peštynių — tai būtu 
i Tastų dukteriai naudingiau
sia.

! jie išsiskirtų?

Nusiminė tėvai

na $1.50.
LAUMIŲ JUOSTA, Bro-

niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-. kaina — 
$3.00.‘

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje:

Massachusetts.

KUR MOTERYS KLYSTA vertina vyro tuščią pasidi
džiavimą.

. L Daugelis moterų linko-3 Moterys visuomet klys- 
žadėjo greitai grįžti atgalio ir tarnauti garsiam kunigaikš-j S1OS !. reformatoriškas ten-t ta, jeigu ios per dausr skai
čiui. kiek vieko turėdamas, kraujo savo nesigailėdamas. JĮ Gencijas. Jos tun įgimtą po- čiuoja, o taip pat, jeigu ios 

traukli perauklėti vyrą, y-1 per mažai paslaptingos. Vie- 
pač tą, kurį myli. Tačiau be- nintelė dama, kuri per tūks-

Gražiai atsisveikino su savo valdovu Zubrys ir pri-

Atsisveikinęs ristan žirgelin sėdo ir nujojo tėvų ša
lin. senon Merkinėn, kur tyliai Nemunas banguoja, kur 
sravus Merkys teka.

Ir lyg ne žirgu jojo. bet aitvaru lėkė namo jaunasis 
bajoro sūnus. Ir dieną ir naktį...

Ankstų rytą, saulei netekėjus. įjojo Zubrys Merki
nėn. Ir pirma, ką pamatė, tai buvo skaisčioji Meilužė, 
kur anksti kėlės, aukso nėšius ėmė, beržinius kibirėlius ir, 
eidama į šulinėli, svajojo apie savo berneli. Jau ne nūdien, 
dažnai ji žiūrėdavo tona šalelėn, iš kur kelias eina nuo 
senų Trakų. C

O pamačius bernužėlį, paraudonavo kaip putino uo
gelė. kaip tie karoliai, kur ant jos balto kaklo karojo.

Ir paliejo mergužėlė vandenėlį, ir pametė kibirėlius 
viduje viešo kelelio ir, nubėgus augšton klėtin, gailiai nu
siverkė. O ko verkė, pati nežinojo.

Ir nušvito puikus bernužėlis, garsaus tėvo sūnelis, kai

veik visuomet beviltiškos tančius metu žavi pasauli, 
pastangos. Yra žinoma, kad yra sHnfsas (Graiku padavi- 
Sokratas, graikų filosofas, Į mu būtvbė, kuri turi moters 
Į vieno susirūpinusio tėvo būto kūną ir paukš-
klausimą, kaip jis galėtų £i0 sparnus).
perauklėti savo ketverių me- į Reikia manvti, kad nė vie- 
tų sūnų, atsakė: ”Jūs pavė-' na moteris neims giliai i šir- 
lavote ketverius metus“. Ka- šitų patarimu, nes moteris 
dangi vedę vyrai yra vyrės- bQtu nepakenčiama, jeigu j 
m kaip ketverių metų, tai viską aarytu teisingai.
jie nesiduoda perauklėjami.!_________________________
Išeina, kad vyrai, nors ir ne-; 1
prisipažįsta, nuosavą cha- Į 
rakteri myli. Juo blogesnis! 
charakteiris, tuo vyras tvir-j 
čiau jo laikosi. Išvada: mo-i 
terys visada klysta, jeigu jos 
nori perauklėti vyrą.

2. Nuo amžių įsigalėjusi 
pasaka, kad moterys tuščios.
Tačiau vyrai yra šimtą kar
tų tuštesni. Reikia vyro pa
sipūtimą pagirti ir tai labai 
painiu būdu. Boksininkui 
reikia aiškinti, kad jis yra'

_ _ ____________ ___________ ____ w mylimas už jo gilų protą. 01
pamatė mergelę, kurios labai išsiilgo. Ir nušvito niaurus mokslininkui —- kad jo rau-

veidas kaip miglotoji diena, saulei debesėlius praskiedus. .
(Bus daugiau)

Su u I a r. j“ r

Alice C riminius New Yorko teis-
Išvada: moterys visuomet IBas pripažino kalta nužudžius 

klysta, jeigu nepakankamai^ *»v<> 4 dukrelę.

.V. , f.-»
A

Imkite ir skaitykite!
Chicago* istorija, parašė 

Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

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

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgi* Gliaudą, 234 pusla
piai. kaina.................. $250

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramas: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas NaumiestiŠ- 
kis. Kaina ..... ... $2 50

LIETUVOS ISTORIJA.
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogiene,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ••••-•-- •••••• • ««•••»• $6.

’c*
11 U 7i
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Vietinės žinios

e

MUZIEJAUS
RETENYBE!

KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis septintai

Parduodamo* Lietuvos 
neto*: S Utai — J.

( viČius, 10 litų — Vytautas 
į Didysis, 10 litų — prez. A.1 

jamas choras ir aktorė Zita' Smetona ir luto*.
1 Kevalaitytė-Visockienė (de- Kainoraštis — pareikala

Knygos
jaunimui

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

Mirė Janis Porietis,
latvių laikraštininkas ... ...

i klamacija).
Gegužės 29 d. mirė Janis Vakare bus apžiūrimas 

Porietis, 82 metų amžiaus. Balzeko muziejus. Naujai į- 
Velionis nepriklausomoje steigtoji kuopa žada ten pa- 
Latvijoje buvo Latvijos ra- ruošti ir Kavutę, 
šytojų ir žurnalistų sąjungos: Liepos 2 d. — posėdžiai, 
pirmininkas, Jaunakas Zi- ■ Jokių išvykų nebus. Liepos 
nias (Šio laikraščio korės-! 3 d. — posėdžiai, o vakare 
pondentu Lietuvoje buvo ir; banketas: 6:30 kokteilis, o 
Justas Paleckis) redakto-j 7:30 vai. vakarienė. Jos me
nus, redagavo latvių laik-' tu kalbės SLA prezidentas 
raštį ir pasitraukęs į V. Vo-': Povilas Dargis, dainuos Ai- 
kietiją, yra parašęs 5 kny-' dučių choras ir solistas Alg. 
gas. Atvykęs į Bostoną ir i Brazis. Įėjimas j banketą — 
dirbdamas Beth Izrael li- j 812.50. Kai kas sakė, kad 
goninėje. velionis savo bute tai labai brangu, bet buvo
laikė latvių knygų parduo
tuvę, o taip pat rengė latvių

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJESLA
Atsiminimus visuomet į- 

. švenčių proga nepamirš- domu skaityti, todėl siūlome 
' kitę nupirkti vaikams šias įsigyti šias mūsų žinomų 
knygas: žmonių gyvai parašytas at

siminimų knygas:
BIRUTĖS RYTAS, eilės, 

parašė J. Narūne, iliust- PASKUTINIS POSĖDIS, 
ruota, kaina .$0.95. |Juozo Audėno atsiminimai,

■ 227 psl., kaina.......... $4.00
NARDŽIO PULKAS, apsa

kymėliai, parašė Bale 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00. - .. - .

ALGIS IR ALYTĖ, spalva-I lllust’ aciJ'h kama •••• *500- 
vimo knygelė su įdomiu i DU MEDINIAI IR TRYS 
vaikam tekstu, kaina 50 c.: GELEŽINIAI KRYŽIAI,
(Šias knygutes išsirašant, Antano Šukio atsiminimai iš 
pridėti pašto išlaidoms Lietuvos Nepriklausomybės 
15 centų). ! kovų, 376 psi. kaina . .$3.00

------------------------------------- i MEŠKIUKAS RUDNOSIU-į prR riFnBA IB aiItv
Ieškomas Jonas Velička, prieš! KAS. eiliuota pasaka, para-' D m

pirmąjį pasaulinį karą gyvenęs į aa Vyta \\.nmnėlis labai Myko*° Vaitkau* Ztffl-
Gelbertville. Mass. ieško jo bro-! VyW Nemunėlis. labai — /1QAQiqisu TV^

P. Zablockis,
P.O. Boa 4642 Stn. C. 
Vancouver 10, B. C.

Canada

Ieško
4 Ieško dėdės Jono Puidoko, Ka
zio sūnaus, Lietuvą apleidusio 

Į dar nepriklausomybės laikais. 
Jis kilęs iš Vainuto miestelio,! 
Tauragės apskr. Ieško brolio sū- < 
nūs —

Kostas Puidokas, Lithuania, 
Mažeikiai, Geležinkelio gatvė 
ar. 17.

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, prel. J. B. 

i Končius, 404 psl., daug

paaiškinta, kad pigiau ne
galima išsiversti. Čia pat bu

dailininkų parodas, buvo vo išdalinta 100
latvių spaudos draugijos 
pirmininkas.

Su velioniu teko bendrau
ti ir Keleivio redakcijos 
žmonėms. Tai buvo malonus

platinti
Bus išleista programa. No

rintieji joje įdėti savo svei
kinimus turi juos su pinigais 
atsiųsti iki birželio 15 d. Ga-

hilipfn i lis Bena das Velička.—Lietuva,. Diliem iš Jurbarko rajaBMU Raudonė. I

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, ga»«l 

. Vaistai, kurie buvo ilgai laa- 
aiami, nuo reumatizmo, ranką.; RAITriCTnc

Tuojau siųsk šį skelbimą Ir

gražiai V. S. Stančikaitės pamaina kietife

Uiusnuota trečioji laida.
pasaka ir Iuetuvoj tureju

žmogus, visą laiką sielojęsis j Įima duoti ir kuopų bei as- 
savo krašto reikalais. Prieš! menų nuotraukas, bet už
kelerius metus jį ištiko eis-j klišes reikės atskirai užmo-i^avo vardą su antrašu, ir me» 
mo nelaimė, tapo invalidu iri keti. i ’*«"• t*™*-*,
savo paskutinius gyvenimo! Seimą ruošia 6-sios ap
metus praleido prieglaudo- skrities valdyba. Svečių tin- 
je. karnų priėmimu rūpinsis A.

Užuojauta jo broliui Pe- Jagiela. E. Buchinskienė. P. 
teriui Rygoje ir latvių spau- j Senulienė, K. Mankienė, J.! 
dos žmonėms, netekusiems j Gulbinienė, O. Juodvalkie-į 
įžymaus savo šeimos nario. , nė. E. Stakauskienė. S. Kau-Į 

: lėnienė, A. Kačinskienė.
Jaunimo globa pavesta Č. •
Austinui, P. Janui, D. Ku- 
dirkaitei ir kt. Prie stalų vie
tas tvarkys Austin ir A.!
Kriaučiūnienė. K. Mučins-;

Birželio 8 d. J. Gaidelio! •“>? rūpinsis baru, o spaudą 
metinis mokinių koncertas! ln^ormuos K. Deveikis, A. i 
Tautinės S-gos namuose.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

ROYAL PRODUCTS 
North SUu, P.O. Bos 9112 Si»w»rlr 4 N*w

DAR GAVOME

minkštais viršeliais .. $2.50
UETUVĄ BUDO, Stepo- 

no Kairio atsiminimai. 416 
psl.. kaina............... ....$2.00

parašė Danutė Bindokie-’ TAU, LIETUVA, Stepo
ne, 58 psl., kaina .... $1.50 no Kaino, 480 psl., kai

na ..............................$2.00
Ž AIŽ AR AS, D. čibo pasaka' .

mažiesiems, teisybė dide-; DIENOJANT, Kipro Bie- 
liems, Ados Sutkuvienės, lin*°» 464 psl., kaina....$2.00 
iliustracijos, 21 puslapis, PENKTIEJI METAI, Kip-
kaina ....................... $1.50. ro Bielinio, 592 puslapiai,

MURKLYS, A. Giedriaus kaina ......................  *2.00
apysaka, 130 psl. kai-; ATSIMINIMAI IR MIN-
na ................................$1-80. TYS, Kazio Griniau*, I to

GINTARO TAKAIS, J. Na mas, 300 psl., kaina.......$2.
rūnės eilėraščiai, daug ilius į ATSIMINIMAI IR MIN* 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80. TYS, dr. Kazio Griniau*, 
jINTARĖLĖ, J. Narūnės II tomas, 336 psl. kaina $5.

si didelį pasisekimą. Kny-; 
gos kaina............. $3.00?

PELYTĖS 
MĖNULI,

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoj* patalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško peiso, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saagt Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $1O.GOO.OC.

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

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

SLA—AKC1DENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama B*twviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akeidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jde plačiau pnailkins apie 
Susivienijimo darbus.

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

informuos K
Budreckas. A. Gintneris ir 
kiti.

, , Konferencijoje buvo kai-,
Rugpiūčio 11 d. Minkųjbama ir apie vasarnamio į-;*“ $2.00 

radijo gegužinė Romuvos! sigijimą. Tai sena ir ilga pa- 
parke Montelloje. | saka be galo. Pirmas kalbė-i

jo K. Mačiukas, tam reikalui; 
sudaryto? komisijos narys?
Jis papasakojo darbo eigą? 
pateiktus planus, apskaičia
vimus ir komisijos nuomonę 
apie apžiūrėtus vasarna
mius, kurie būtų tinkami į- 
sigyti, Vykd. tarybos svars-

• o •

CHICAGO, ILL.

SLA 6-sios apskrities 

konferencija

LIETUVA BUDO, Stepo-; jjiustruota pasaka, 24 psl. S VYSKUPO P. BOČIO
i i kaina ............................... $1*> ATSIMINIMAI, 1 tomas,
no Kairio atsiminimų I tomo ya pati anglų kalba, . .$.1? 320 psl., kaina $3.50, II to- 

1 nedidelį skaičių. Jų kaina KETURKOJIS UGNIAGE- į mas 282 P8^*’ ka^na $3.50.

X
SYS, D. Rudokienės pa. 
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovani 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

į SIAUBINGOS DIENOS.
1944-1950 metų atsimini
mai, paraiė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3. 

GYVENIMO VINGIAIS
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie-

MĖLYNT KARVELIAI, Alo- nės, 360 psl., kaina . .$3.50 
yzo Barono, 69 psl. kai-į 

na ............................. $1.50. L

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $6.50.

A d r esąs:

NEPRIKLAUSOMA L1ETUYA 
7722 George Street, LaSalle—Montreal,

VIENIŠO

Gegužės 26 d. įvyko SLA) (Vmus jr atsisakymą iuos 
ft-sios apskrities informaci-Į pirktj ir nutarima palikti 
ne konferencija, kurioje da-; reikalą toliau studijuoti. Ko- 
lyvavo apie 40 atstovų. Pir- mjsįja su tuo nesutiko ir at-

Geri žodynai
mą kartą dalyvavo 122 ir 
185 kuopų atstovai. Konfe
rencijai vadovavo O. Bie- 
žienė, sekretoriavo A. Gint
neris.

Iš atstovų pranešimų pa
tirta, kad 134 Moterų kuopa 
rudenį jau minės 45 m. su
kaktį. 185 kuopos narys kė
lė klausimą, kas daryti, kad 
nariai gausiau lankytų susi
rinkimus. Kalbėjusieji tuo 
reikalu siūlė įvairių priemo
nių.

Konferencjja buvo pain
formuota apie liepos 7 d.
Chicagoje būsimą JAV ir 
Kanados lietuvių III-ją tau
tinių šokių šventę. Į ją kvie
čiamas jaunimas ir i j užsie

nio. Nutarta paaukoti tam 
reikalui $25.

O. Biežienė informavo a- 
pie SLA 55-jį seimą, kuris 
bus Chicagoje liepos 1-4 
dienomis. Seimas atidaro
mas Pick-Congress viešbu-! "Laisvės minti* nemiršta, 
tyje (Michigan Avė.). Ka- kryžiuoti! Kai vira tauta ms*

Anglų • lietuvių kalbų io- 
ristatvdino. I dynas, V. Baravyko, 590 psl.

Vvkd. taryba paskutinia- apie 30.000 žodžių kaina $6.

ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (anie Dėd< 

TRYS SAKALAI, Alf. Vam-i§emą), Antano Rūko, 206
buto, 15 pasakų ir padavi-ĮpsL, kaina ............................$2
mų, 186 psl., kaina.. $2.1 if a v aitmc*u i pMiAUKSO ŽĄSIS, pasakiš-* (apie Salomėją Nėrį), Pet 

ca 3 veiksmų komedija, pa-! -onėlės Orintaitės, 234 psl. 
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, įkaina ...............................$3

me posėdyje įgaliojo dr. S. 
Biežį ir J. Milervte tuo rei
kalu toliau rūpintis. Juodu 
ir šioje konferencijoje pa
reiškė savo nuomonę vasar
namio pirkimo reikalu. Kuo
pų atstovai pareiškė kritiš
kų minčių, prikišdami Vykd. 
tarybai, kad ji nesirūpina 
narių reikalais. Buvo siūly
ta sudėti dali lėšų vasarna
miui nupirkti, o kitus pasi
skolinti iš SLA. kaip buvo į- 
sigvti Čiurlionio namai Cle- 
velande. Dr. S. Biežis tuoj 
pasiūlė duosiąs $1.000 tam 
fondui. Dauguma buvo tam 
priešinga. Reikalas paliktas 
atviras iki seimo.

Dr. S. Biežis vius pavaiši
no kava ir užkandžiais.

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

Lietuviikai angliikas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, D 
laida, daugiau Kaip 30,00f 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Dabartinė* lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J 
Balčikonis ir kt, yra apie 
16,000 žodžių, 990 pal. 
kaina ............................  $12.<W

159 pusi., kaina $2- 

Už šį veikalą autorė 1961
PALIK AŠARAS MASK 

I VOJE, Barboros Armonie- 
netais gavo L. Bendruome-j nė*. 253 psl., kaina .... $3 
įes jaunimo dramos konkur- SIAURUOJU TAKEUU
so Pinnąja. premija, parai Kriauiiino. 178 psl. 
jį Chicagoje yra susuktas' 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

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

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

pranta, kad mirti dėl laisvės 
—garbė, o gyventi vergijo
je—gėda, tokio* tauto* ne-

dangi šiemet sukanka 50 
metų nuo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimo. todėl ir SLA sei
mo pirmasis posėdis bus 
skirtas tai sukakčiai pami
nėti. Į jį bus pakviestas Lie
tuvos generalinis konsulas čių sukilėlių vadas,
P. Daužvardis ir miesto ma-; čių klasta pagauta* prie Ka< 
joras Daley, meninę progra-į raliaučiau* pilie*, 
mą atliks Stevens vadovau-

pavergsi !M

Tatp pasak* vokiečių va 
dui Sachsei lietuvių valstie-

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOJ
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mfisų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

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

graži pasaka. V. Stanči
kaitės liustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina .............................. $1.

Tos knygos gaunamos it
<ele»vw> Hiirmnistmciioi.

kaina .............................. $2
ATSIMINIMAI APIE 

JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė 
lės Liūdžiuvienės, 88 psi. 
kaina .............................. $1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
TUVĄ ATSTATANT, Rs* 

polo Skipičio, 440 puslapių
kaina ...............................$5.

ŽVILGSNIS I PRAEITI, 
K- Žuko, 476 psl., kai- 

........................... ......... $6
Visos šios knygos yra gra

žiai įrištos.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadvray, So. Bo*ton 
Mm 02127).

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Paragink savo
išsirašyti Keleivi.

$8.

„Keleivis1 
jūsų draugas!

r

Svaibios 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 
Perka:., abi dalis kaina tik ...................................... $6.50

Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kaina • ••••• »••• • • •••••••• •••••••• •••• • • $2.06

Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisyne*, 31 pri.. .50 cnt
Čicagietės {spūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
15 puslapiai, kaina......................  .................................. ................$1.00

Prof. P. Pakarkiio Popiežiau* bulė* kryžiuočiam*,
70 puslapių, kaina................................. ................. .... $1.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti viri. kaina seniau 

buvo $6.00, o dabar tik.....................................-................... .. $2.00

Dan Kui yičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra- 
rvmas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ....................33.00

Keleivio administracijoj* 
galime gauti dailininko A 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio ui 80 cnt.

NELAUKITE, KQ&.|flį^YtUU!

Ne laikas rūpintis firdi&'tfdflaft^iddk širdies 

priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti 
•avo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas 
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI", 
pamatysite, kad galite nuspėti sava širdies priepuolį 
ir jo išvengti.

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.



Poslapis aMunfai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 23, 1968 m. birželio 5 d.

Vietines žinios
Pagerbė autorių ir leidėjų i vadovaujamas choras ir so-! 
Skautai akademikai Chi-į ^stas Stasys Liepas.

cagoje iškilmingai pagerbė
”Mūsų Lietuvos“ autorių Ivaškienė padės vainiką
Bronių Kviklį ir leidėją Juo
zą Kapočių.

Paskutinis (ketvirtasis)1

šokėjų vardu

Komp. J. Gaidelio mokinių 

koncertas

Kiekvienų metų pavasari' 
yra rengiamas komp. Ju
liaus Gaidelio mokinių pasi
rodymas, i kuri paprastai at
silanko ne tik tėvai, bet ir 
mūsų atžalynu susidomėję J 
svečiai.

Šiais metais toks koncer- I
tas Įvyks šj šeštadieni, bir
želio 8 d. 5 vai. popiet Tau
tinės Sąjungos namuose. Vi
si moloniai kviečiami atsi
lankyti.

Lituanistinė* mokyklos 

pabaigtuvės
/

Bostono lituanistinės mo
kyklos mokslo metai baigia
mi ši šeštadieni, birželio 8 d.

9 vai. ryto bus pamaldos 
Šv. Petro parapijos bažny
čioje. Tuoj po pamaldų pa
rapijos salėje Įvyks mokslo 
metų užbaigimo aktas ir 
mokinių atliekama meninė 
programa.

Vincė Jonuskaitė- 

Leskaitienė Bostone

Birželio 9 d. 6 vai. vak. 
šaukiamas paskutinis prieš 
vasaros atostogas Liet. Mo
terų Klubų Federacijos su
sirinkimas, kuriame daly
vaus mūsų pirmininkė Vin
cė Jonuškaitė-Leskaitienė ir 
A. Kazickienė iš Nevv Yor
ko. Bus svarstoma pasiruo
šimas konvencijai bei paro
dai ir kiti svarbūs reikalai.! 
Visos narės prašomos daly
vauti. I

Susirinkimas bus Tautinės: 
S-gos namuose.

Valdyba

Liepos 5 d. vakare prie 
’Mūsu Lietuvos“ tomas tik Jaunimo Centro paminklo 
neseniai pasirodė. į Chicagoje Dainų šventės

Iš Chicagos grižęs Juozas P^giamos dalyviai padės 
Kapočius (jis dabar vra ir finiką prisiminti ir pageib- 
JAV L. Bendruomenės Ta-’11 tiejns; kurie savo gvvybes 
rvbos pirmininkas) sako,! Paaukojo uz Lietuvoslais'.ę. 
kad pasiruošimai JA V ir ■ Šventes komitetas k vieci a 
Kanados III tautinių šokių Oną haskienę tą vainiką
šventei eina labai sėkmin-i Pa(^eth T,a, ^a!^, iai .i?u,ei" 

• į kiama dėl to, kad, kaip ko-
šokėjų laukiama per 1000,) m^et0 Jai rašytame laiške 

bilietu per pirmąsias dienas’ sakoma- ~ Jusu inasas ir 
parduota už S5.000, aukų) įstangos puoselėjant musų
surinkta $8,000 (Keturi as ! tautinius šokius šiame kraš- 

, te vra didelis ir neturintis 
! sau lygaus pavyzdžio.“
} Laiškas baigiamas linkė- 

1941 m. trėmimų minėjimas jimu ir toliau skiepyti lie- 
1941 m. birželio mėnesio, tuviškam jaunimui tautinio 

trėmimu i Sibirą sukaktis! šokio meilę ir tuo būdu ar
tais minima birželio 16 d. i timiau supažindinti ji su sa-

menys aukoju po $1000).

BUVO SUSIRINKĘ 

MAŽLIETUVIAI

Mažosios Lietuvos Rezis
tencinės Sąjungos pirminin
kas dr. Martynas BJrakas, 
kuris profesoriauja Augus- 
tanos kolegijoje Sioux Fallsj 
(So. Dakotoj), praeitą sa-Į 
vaitgalį buvo sustojęs Nevv 
Yorke, pakely i Princetono 
universiteto baigusiųjų iš
leistuves. Mat. baigusiųjų 
tarpe yra ir jo sūnus Jur
gis.

Pirmininko atvykimo pro
ga birželio 1 d. Viliaus Pit-• 
kunigio šeimos namuose 1 
(Clark. N.J.) buvo susirinkę 
Nevv Yorko ir jo apylinkės 
mažlietuviai ir kai kurie jų 
bičiuliai savo opiais reika
lais pasitarti.

Į
Iš Bostono ten buvo nu-į 

vykęs Albertas Puskepalai- 
tis.

š. m. gegužės 27 d. St. Petersburge, Fla., mirė mūsų 
mylima žmona ir motina

JULIJA V1NCTCNIENĖ.

Palaidota Mount Auburn kapinėse Cambridge, Mass. 
Dėkojame draugams ir pažįstamiems, kurie dalyvavo 
velionės laidotuvėse.

Vyras Juozas ir vaikai Elena, Edvardas ir Richardas

JULIJAI VINCICN1ENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jos vyrui Juozui 
Vinciūnui, vienam iš Keleivio patikėtinių, dukteriai 
Elenai ir sūnums Edvardui ir Richardui.

Keleivio patikėtiniai

Arch. P. Žygas dėstys 

Harvardo universitete

Architektas Kęstutis 
Paulius Žygas nuo rudens į 
pradės dėstyti Harvardo u-Į 
niversitete architektūros mo-! 
kykloje.

_ , , , ,, i vo tėvų žeme.10 vai. lyto bus pamaldos- -
šv. Petro parapijos bažny-i Unki>i Liucija Tvirbutienė 
cioje. Jas laikys vysk. V.
Brizgys. 3 vai. popiet So. Praeitą savaitgelj Bosto- 
Bostono Lietuvių Piliečių: ne lankėsi rež. Ipolito Tvir- 
Dr-jos salėje bus iškilmin-į buto našlė akt. Liucija Tvir- 
gas susirinkimas. Čia kalbės butierė. Šiuo metu ji gyv e- 
►prel. Balčiūnas, dainuos na Hartforde, bet norėtų 
komp. Jeronimo Kačinsko persikelti į Bostoną.

Grižo J. Vinciūnas
G. Kuodis — ekonomijos 

daktaras

J. Vinciūnas ilgus metus 
gyveno Cambridge, Mass. 

Iš Floridos grižo Juozas Pastruoju laiku pusę metų 
Vinciūnas. Ta kelionė jam praleisdavo Floridoj. Dabar, 

Gediminas Kuodis Bosto-i buvo liūdna, nes atvežė pa- kiek pabuvęs Bostono pa
ro Universitete gavo ekono- laidoti Floiidoj staiga mirų- dangėje, žada nuolat apsi- 
minių mokslų daktaro laips-Į sią savo žmoną Juliją. į gyventi Floridoje, 
n i Jo tėvai dr. Jonas ir Bro-; " ** *
nė Kuodžiai gyvena Arling-' Jam ir jo šeimai reiškia- 70% JAV gyventojų gy- 

Mass. 1 me gilią užuojautą.te n e. vena miestuose.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems į Florid ą— 
MIAMI— iš Bostono. — tik $65.-
VISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIR TICKETS) IŠRAŠO-J 
MI BELAUKIANT — 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS) 
GREITAS.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti Į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU f R A

Globė Parcel Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikatus.

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTINIAMS VILNONES SKARYTES 

IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS SU 10',c NUO. 

LAIDA.

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.

Galite rašyti ar skambinti lietuviškai:
390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

TAUPYKITE St* S* S
šildydami ALYVA

ir naudodamiesi patarnavimu

FORTŪNA FUEL C0.
• 24 valandas VELTUI degiklio (burner) aptar

navimas.
• VELTUI vasarų jūsų krosnie* ir degiklio iš

valymas.
• AUTOMATINIS alyvos Įpylimas.

• AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES 10 Q «ž
kūrenamoji alyva ga^on^

• PILNUS APŠILDYMO ĮRENGIMUS 
parduoda, įrengia ir aptarnauja

FORTŪNA FUEL Co.
487 Wa*hington St, Dorchester, Mas*.

GE 6 1204

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 VVest Broadway„ South Boston. Mas*.
”Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

Reikalinga

šeimininkė
vasaros sezonui Cape Code, Os- 
terville. Mass. Kreiptis Į

Trans-Atlantic Service Co.. 
.'lito Broaduay. So. Boston. 
Mass. 02127. Tel. 268-8761.

(25)

Dabar moka 5%
už visų rūsių taupomus pinigus

3E

Dvi patikimos verslininkės 
ieško t ar 5 kambarių apšildomo 
buto Dorehestery prie Ashmont 
ar Shaumut stočių privačiame 
name. pirmam ar antram aukš
te. Skambinti:

Mrs. Collins CO 5 3396.
(23)

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į UETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotaa

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

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

331 VV. Broadiray 

So. Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0068

Vedėja* J. Vaičaitis

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Maaa

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai raistas, Išpildome gydytoją re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik raistų — eikit į lietuvišką vaistiaų.

Ssr. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadiray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-M28

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL vw ttakyraa iventadienius ir

Peter Maksvytis
Carpeater A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieka visas pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visadoa iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

i

įį A. J. NAUAKSV
: Real Estate & Insurance

321 County Club Rd« 
;Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

!;

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

•n********************************

VARPAS Nr. 7, 168 psl. 
Jame rašo dr. J. Pajaujis, 
M. Mackevičius, L. Grinius, 
A. Kučys, dr. K. Karvelis, 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka, 
A. Sugintas. V. Čižiūnas. J. 
Daugėla ir kt. Kaina $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, 
kuriuose taip tat yra nesens
tančių straipsnių. Jų kaina 
po $2.).

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

VVorcester, Mas*. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 

PRAŠYMAS sumokėsite pinigus, o giminės
į ten vietoje galės pasirinkti už' 

•‘Keleivio’* administraci- akytas prekes, 
ja prašo gerb. skaitytojus, Taipogi tarpininkaujame per 
kurie keičia adresų, prane- tam tikras įstaigas atsikviesti 
tant naujų jį adresų neui ' amines čia pas save į svečius

____ . .. .  •» ar nuolatiniam apsigyvenimui.
miršti parasvti V seneli- n a .... ,J Patarnavimas atliekamas grei- 

Nepamirškite parašyti tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti-
paito numerio — Up code. kinsite.

i Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St.

VVORCESTER, MASS. 
TeL SVV 8*2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš VVorces- 
terio j Lietuvų ir kita* Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sųžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietine* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svikliene

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties VVLYN, 1360 kk 
lociklų ir ii stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. dia 
nų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuve, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal

Elektros Prietaisai
ftApsatintfsi taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Dažau ir Taisau :
Namus tt lauko ir viduje. 2
Lipdau popierius ir taisau! 

viską, ką pataisyti reikia. '
Naudoju tik geriausių 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Maaa.
Tet CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadiray 

i Se. Boston. Mass. 02127* 
Tel. AN 8-1761

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

K. J. ALEKNA
•» EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Datai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys narnami

Beikmenys plumberiame


