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Chicagoje S L A SS * sis 
seimas pasibaigė

Patvirtino Vykdomąją Tarybą. Tėvynės redaktorium 
išrinko Juozą Petrėną. Nutarė mokėti nariams dividentus.

Kaip rašėme praeitą sa- Prez. JohtlSOn lankė# 
vaitę, Chicagoje buvo susi-J 
rinkęs 55-tasis SLA Seimas. Vid. Amerikoje 
Jis posėdžiavo tris dienas ir 
liepos 3 d. pasibaigė iškil
mingu banketu Pick-Cong- 
ress viešbutyje.

Seimas patvirtino ir pri
saikdino visuotiniu balsavi
mu išrinktą SLA Vykdomą
ją Tarybą ir išrinko žurna
listą Juozą Petrėną Tėvynės 
redaktorium. Taryba pasi
lieka ta pati: prez. Povilas 
A. Dargis. viceprez. Stasys 
Gegužis, sekr. Berta Piyą- 
ronienė, ižd. Eufrazina Mi- 
kužytė. iždo globėjai adv. 
Steponas Briedis ir Joz. Mi- 
lerytė. kvotėjas dr. S. Bie- 
žis.

Sekant} seimą nutarta 
šaukti New Yorke. Kaip jau 
buvo rašyta, finansinis SLA 
stovis yra labai geras. Nuo 
pereito seimo, dviejų metų 
laikotarpy, turtas padidėjo 
$96,129.41. Dabar SLA turi 
jau $3.843,076 kapitalo.

Sekmadienį prezidentas 
Johnsonas buvo nuvykęs 
San Salvadorą, kur dalyva
vo Amerikos Kraštų Orga 
nizacijos suvažiavime, čia 
jis susitiko su penkiais Vi
durio Amerikos valstybių 
prezidentais. Jis buvo iškil
mingai ir maloniai pasitik 
tas, bet minioje atsirado ir 
tokių, kurie į prezidento au
tomobilį mėtė kiaušinius.

Grįždamas jis trumpam 
buvo sustojęs Guatemaloje 
Hondūre, fJicaragua ir Cos- 
ta Ricoje.

Visos tos valstybės yra 
reikalingos JAV ekonomi 
nės paramos. Prezidentas 
pažadėjo jas dar daugiau 
remti, bet ir paragino, kad 
jos pačios daugiau stengtų
si savo ūkį ir kitus reikalus 
pagerinti.

Vėl dvi aukos prie
Berlyno sienos

Rytų Berlyne prie sienos, 
skiriančios Rytų ir Vakarų, 
Berlyną, komunistų sargy- i 
ba nušovė du asmenis, kurie. 
mėgino pereiti į Vakarų pu-i 
sę. Šiais metais Berlyne jau i 
415 asmenų rizikavo savo 
gyvybe, norėdami pabėgti 
į Vakarus. O Įvairiais kitais 
keliais šiemet iš Rytų Vo
kietijos yra pabėgę 6,183 
asmenys. Per 19 metų iš ten 
į Vakarus pabėgo 3 milionai 
žmonių.

Ką komunistai stato
į prezidentus?

JAV komunistų partija į 
prezidentus stato kandidatu 
negrę Charlene Mitchell. da
bar gyvenančią Nevv Yorke, 
o viceprezidentu siūlo Mi- 
chalei Zagarell,, kuris nega 
Ii būti kandidatu, nes jam 
tik 23 metai, o kandidatas 
turi būti ne jaunesnis, kaip 
35 metų.

Kanadoje Montrealy policija tempia vieną riaušininkų,/
siekiančių prancūziškąją dalį atskirti nuo angliškosios, 
kurių apie tūkstantis puolė policiją su sieros rūgšties 

buteliais, akmenimis ir plytomis, kol buvo išsklaidyti.

New Yorke bombosTačiau narių skaičiumi 
negalima didžiuotis. Jie ei
na senyn, dažnai serga ir sprogUiejū 
miršta. Pernai sirgo kas aš
tuntas narys, todėl ir pašal
pų išmokėta ligoniams $16,
271.32, o duoklių tais me
tais gauta į ligonių fondą 
$15,853.09. Taigi ligoniai 
daugiau išėmė, negu įmokė 
jo.

Liepos 4 d. sprogo bomba 
prie Kanados ir Australijos 
turistų įstaigos namų. o bir 
želio 6 d. bomba sprogo Ja
ponijos turistų įstaigoje. Ji 
apgadino ir Meksikos turis
tų įstaigą, kuri yra greta.

Dr. Blaiberg, kuriam pir
majam buvo įdėta svetima 
širdis sausio pradžioje,, bu
vo sunegalavęs, buvo kalba
ma apie antrą karta širdies 
dėjimą, bet jo sveikata pa
sitaisė ir jokios kitos opera
cijos nereikėjo.

• • •

Mirusiųjų vieton įrašinė
jami nauji. Tuo tikslu kas
met vykdomi vajai. Pereiti 
metų vajuje dirbo 76 vaji- 
ninkai, kurie įrašė 508 nau
jus narius, bet tuo pačiu 
metu mirė 598.

Iš svarbesnių seimo darbų 
gal reikėtų laikyti nutarimą 
mokėti nariams "dividen
dus“. ko reikalavo kelios 
kuopos. Tai bus maloni SLA 
nariams žinia. Pasiūlymų 
buvo visokių, bet apie tai 
pakalbėsime kitą kartą.

S.M.

Sužeistos Japonijos turis
tų įstaigoje buvusios 2 mer
gaitės.

Balandžio 22 d. bomba 
išsprogdino Meksikos kon
sulato ir Ispanijos turistų į- 
staigos langus.

Manoma, kad tai Kubos 
diktatoriaus Castro prieši
ninkų darbas, nes Kanada 
Ispanija ir Meksika prekiau
ja su Kuba.

Pasadenoje (Kalifornijo
je) kėsintasi j šen. Kenedžio 
žudiko Sirhan Sirhan brolio 
gyvybę: kažkas iš prava
žiuojančių mašinų šovė į jo 
automobilį, bet nė vienas ii 
dviejų šūvių j jį nepataikė.

♦ ♦ ♦

Brežnevas keikė 
JAV-bes

Sovietų komunistų parti
jos vadas Brežnevą  ̂kalbė
damas sovietų-vengtjf drau
gystės susirinkime, puolė 
Vakarų valstybes, o dau
giausia JAV.

Jis sakė. kad smurtas 
JAV virtęs pagrindiniu įsta-

Prancūzija išbandė
atominę bombą

Ramiajame vandenyne 
Prancūzi ja dešimtąjį atomi
nės bombos ’šprogdinimą.

■ Šeši sprogdinimai buvo 
1966 m. ir trys 1967 metais. 
Pirmą karta atominį užtai
są Prancūzija išsprogdino 
1960 metais.

Sovietai grąžino Kurilų 
saloje priverstą nusileisti 
JAV lėktuvą su 214 karių ir 
17 asmenų įgula. Lėktuvas 
skrido į Vietnamą.. Jo lak- 
kūnas tvirtina, kad nepažei- 
dęs sovietų teritorijos erd
vės.

♦ * *

Negru vado dr. Kingo įta
riamąjį žudiką Ray Angli
jos teismas nutarė išduoti 
JAV-bėms. bet dėl apelia
cijos tas išdavimas dar gali 
užtrukti porą mėnesių.

Į Portsmouth uostą Ang
lijoje) sugrįžo Alec Rose, 
59 m. amž., kuris 36 su puse 
pėdų ilgio laiveliu per 354 
dienas nuplaukė 28,500 my
lių, apiplaukdamas visą že- 

rutulį.
• • •

Egipto valdovas Nasser 
sutinka vėl priimti Jungti
nių Tautų kariuomenę Egip
to teritorijon, kad ji dabotų 
Egipto - Izraelio sieną. Prieš 
pat karą su Izraeliu jis buvo 
pareikalavęs tą kariuomenę 
atšaukti. Kaip ji tada taikos 
neišsaugojo, taip ja ir dabar 
Izraelis nepasitiki.

* * *

Egipto prez. Nasser lan
kėsi Maskvoje, norėdamas 
gauti dar didesnės paramos 
negu ligi šiol. Sovietų komu
nistų vadas Brežnevas pa
reiškė, kad Sovietija ir to
liau! rems arabų valstybes, 
kad "taika jr teisingumas“ 
būtų Vid. Rytuose išlaiky
ta.

* * •
Dallase, Tenn., kur posė

džiavo JAV švietimo drau
gija, dalyvavo ir vienas Af
rikos diplomatas. Smuklėje 
jam, kaip juodam, atsisakė 
patarnauti. Dėl to kilo pro
testų, ir dalis dalyvių norė
jo apleisti miestą, bet val
džia dėl to įvykio atsiprašė.

* * *
Jungtinių Tautų gen. sek. 

U Thant buvo nuskridęs į 
Paryžių vietoje patirti, kaip 
vyksta JAV-Š. Vietnamo 
taikos derybos. Jo nuomone, 
nėra galima laukti, kad tai
ka būtų tuoj įgyvendinta. 
Iki jos dar ilgas kelias.

* ♦ 4:

Prieš šį sprogdinimą vėl 
protestavo eilė valstybių, 
bet prancūzai į tai nekreipia

Čekoslovakijoje Maskva
pastoja kelią laisvei

Maskva nepatenkinta reformomis Čekoslovakijoje. 
Šaukia mitingus reformų šalininkams pasmerktu Įspėja, 
kad tik komunistai turi valdyti kraštą.

Maskva neslepia, kad ji Šokių Šventei 
yra "susidomėjusi ir susirū-j 
pinusi“ paskutiniųjų dienų streikas nepakenkė

Šiuo metu Chicagoje strei
kuoja miesto viešųjų susisie
kimo priemonių tarnautojai, 
todėl baimintasi, kad tas ga
li pakenkti JAV ir Kanados 
lietuvių III-jai tautinių šokių 
šventei, kuri buvo liepos 7

įvykiais Čekoslovakijoje, 
kur ne kas kitas, bet val
džios vadžias savo rankose 
turinčiųjų komunistų dalis 
mėgina daryti įvairių refor
mų. kurios leistų kraštui 
laisviau atsikvėpti. Maskva 
aiškiai yra priešinga tomsreformoms ir visaip stengia- d' Bet,,ta ba™.ž h“vusi be 

b, v^lpagnndo: milžiniška sale,

Prasidėjo derybos
plieno karalijoje

Plieno pramonės unijos 
pradėjo derybas su 11 di
džiųjų plieno fabrikų savi
ninkais. Dabartinė sutartis 
baigiasi rugpjūčio 1 d.

Prezidentas Johnsonas paskyrė

si paveikti jų, šalininkus, kad 
šie susiprastu nuo tokių ban
dymų atsisakyti.

Čekoslovakams pagąsdin
ti buvo vykdomi komunisti
nių kraštų kariuomenės ma
nevrai. Jie pasibaigė, bet e- 
sama žinių, kad nevisi sveti
mi daliniai apleido Čekoslo
vakiją.

Dabar Sovietijoje šaukia
mi įmonių ir įstaigų mitin
gai, kuriuose priimamos re
zoliucijos ir siunčiamos Če
koslovakijos komunistų va
dovybei. Jose smerkiami 
"socialistų ir sovietų prieši
ninkai“ Čekoslovakijoje. 
(Tokiais vadinami tie, ku
rie yra pasiryžę visose srity
se duoti kiek daugiau lais
vės).

Svarbiausias sovietų ko
munistų partijos laikraštis 
Pravda vedamajame pabrė
žia, kad Čekoslovakiją turi 
valdyti komunistų partija 
be organizuotos opozicijos, 
t. y. kitos partijos negali da
lyvauti kraštp valdyme. Nu
krypimas nuo to kelio pa
kenktų Čekoslovakijos ir 
Sovietų S-gos santykiams ir 
griautu "socializmą“ Čeko
slovakijoje.

Kol kas reformų šalinin
kai vykdo savo planus. Ren
kami atstovai į partijos su 
važiavimą šį rudenį, kur ti
kimasi iššluoti iš vadovybės 
visus dar užsilikusius Stali
no metodų šalininkus, o tuo 
pačiu ir reformų priešinin
kus.

talpinanti keliolika tūkstan
čių žmonių, buvusi pilna. 
Pora tūkstančių svečir buvę 
ir bankete, kuri. ou"o su
rengtas šventės išvakarėse. 
Taigi visais atžvilgiais šven
tė pavykusi.

Vakarų Vokietijos buriuotoja E- 
dith Baumann su savo mylimuo
ju šuneliu, išgelbėta iš vidurio 
Atlanto, jos jachtai nuskendus. 
Ji dar spėjo pranešti per radi
ją, kad jos jachta nuskendo ir 
ji su šuneliu plūduriuojanti juo
doje guminėje gelbėjimosi vaL 
telėje. E. Baumann buvo vienin
telė moteris, dalyvavusi jachtą 
lenktynėse . Plymouth-Anglija. 
Newport. R.I.. ir ta pati kone 
paskendusi.

37 policininkai 
ėmė kyšius

JAV generalinis prokuro
ras Clark siūlo panaikinti 
mirties bausmę.. Jau dau
giau nei 70 valstybių yra tą 
bausmę panaikinusios.

Central Parke (Nevv Yor
ke) nuo išvietės stogo kaž
koks pamišėlis pradėjo šau 
dyti į žmones. Jis vieną mo- 

J terį nušovė, kitą jauną mo-i Draudimo b-vės atsisako
bendruomenė. Esą. ateisiąs rašę jokių sutarčių, juos į- te*j. PMl*l’au drausti riaušių liečiamų
laikas, kada JAV valdysią pareigojančių nuo atominių pohcinmkat jį patį nušovė., miestų namus, 
darbininkai. l bandymų susilaikyti.

tymu. JAV esanti pūvanti dėmesio, nes jie nėra pasi

» 1

New Yorke 37 policijos 
tarnautojai patraukti teismo 
atsakomybėn už kyšių ėmi- 

teisėją Abe Fortas. 58 m. amž..! mą jg gemblerių ir naktinių 
savo seną bičiuli. Aukščiausiojo klubų. Išaiškinta, kad per
JAV teismo pirmininku (viršų- H) mėnesių jiems duota 209, Trys vazonai žaliro.iančios ma- 
je) vietoj pasitraukusio dėl se-' 0<)Q dol. kyšių. i rijuanos yra laikomi iki teismo
no amžiaus Earl Warren. sulau-i Į Clevelando policijos .detektyvu
kusio 77 metu. .Prezidentas j Tie kyšininkai veikė 1962-' sekretorės Dorothy Wagner. 
Fortas turėtas pareigas paskv- ]<)($} metais. Niekas neabe- Vienas vyras ir dvi moterys, vi
rė Apeliacinių rūmų federalinj joja, kad policijoje kyšinin- si 20 m. amžiaus, yra kaltinami, 
teisėją Homer Thornberry <apa- kų yj-a j,- daug daugiau, tik kad šias narkotiku "gėles“ augi- 
čioje). visus jtiCk'sūnku išaiškinti, no savo butuose.



Puslapis antnM Nr. 28, 1968 m. liepos 10 d.

Sovietinė tironija negali išlikti
Birželio 26 d. Pavergtųjų Europos Tautų Seimo su

rengtoji akademija Baltijos valstybių nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukakčiai paminėti buvo dabartinės 
Baltijos kraštų padėties apmąstymo ir panašaus likimo 
tautų atstovų solidarumo pareiškimų valanda. Kalbėjo 
estų, latvių, lietuvių delegacijų pirmininkai (Vahter, Ber
žinė, Sidzikauskas), taip pat pasisakė bulgarų, lenkų bei 
čekų-slovakų delegacijų pirmininkai (G. Dimtirovas, S. 
Korbonskis, J. Lettrichas).

Pagrindinis kalbėtojas buvo Christopher Emmet, a- 
merikietis. — ne valdinės institucijos atstovas, o priva
čios, — pavergtųjų tautų bičiulių — organizacijos pirmi
ninkas. Kalbėdamas ne kaip oficialios politikos aiškinto
jas, o tik kaip jos stebėtojas ir net kritikas, sakė:

— Fizinė Geležinė Uždanga, kuria komunistai ap
gaubė Rytų Europą, dabar jau nebesandari. bet Baltijo? 
valstybių atžvilgiu mes ją pakeitėm savo pačių tylėjimu.

— Baltijos valstybes visi pripažino, neišskiriant ne 
Sovietų Sąjungos. Jungtinių Valstybių vyriausybė ir šian
dien jas tebepripažista. — bet kiek amerikiečių tai žino'.

— Prieš penkerius metus parašiau laišką i New York 
Times, nurodydamas i Jungtinių Tautų skirtingus mastus, 
taikomus Afrika? ir Baltijos valstybėms. Buvo smagu vė
liau patirti, kad tas laiškas sujaudino idealistišką tuometi
nio Jungtinių Valstybių ambasadoriaus Juntinėse Tautose 
Stevensono sąžinę. Bet praktikoje dar nė ligšiol nėra jo
kių to padarinių.

— Toks tylos sąmokslas dėl Baltijos valstybių itin 
nuostabus šiais laikais, kada taip madoj garbinti valsty
bingumą, kada kone šimtas naujų valstybių priimta Į 
Jungtinių Tautų Organizaciją, jų tarpe net pusiau teap- 
gyventų mažyčių salelių. O čia gi nušluotos Į sali senos 
tautos. Lietuvos atveju — net didelė sena valstybė...

KELiiVlS. SO. BOSTON

tsda jis bu‘ o Įkūręs kartono 
fabriką, kuri dabar, nepri
klausomybės laikais, išplė
tė. Įsteigė Molio bendrovę, 
kuri pastatė modernią plyti
nę, rengėsi gaminti ir kitas

BAŽNYČIA IŠTEISINA 

HERETIKĄ

galėtų prisidėti prie mokslo 
ir religijos bendradarbiavi
mo ir kad tam tikra komisi- 

! ja pradėjo Galilėjo reabili- 
Buvo laikas, kada buvo tacijos darbą.

Vladą Sirutavičiu sijo tamprūs ir draugiški ryšiai nuo pat jaunu 
dienu su Steponu Kairiu. Tie ryšiai nenutrūko iki S. Kairio mir
ties 1964 m. gruodžio 16 d. Būdamas Bostone. St. Kairys visada 
atsilankydavo Sirutavičių šeimoje, ši nuotrauka padaryta vieno 
iš paskutiniu atsilankymų metu. Kairėje St. Kairys, dešinėje ūkio ir trobesių nuotrauka; 
Irena Sirutaviėienė. vidury Vladas Sirutavičius.

Vieneri metai be V. Sirutavičiaus

Vladas Sirutavičius studentą vi 
mo metu.— Vienas iš dabartines pasaulio padėties paradoksų 

yra tai, kad tuo metu, kai Baltijos kraštai lieka nutylimi, 
tai apie panašiai pavergtas jų kaimynes Rytų Europoj, a- 
pie Čekoslovakiją, apie Lenkiją, apie Vengriją, Rumuni
ją ir kt.. girdim garsinimų netgi daugiau, negu kada nors. 
To garsinimo priežasčių yra. ir faktai, apie kuriuos girdi-

ŠĮ penktadienį liepos 12 į 
d., sueina vieneri metai, kai!

me, turi džiuginti mūsų širdis. Matyti aiškių duomenų, kad ?ost?n5 ^vi j™
Rytų Europai komunistų primesti režimai braška, ir kad iau& sU aU inz* a as 
ten esama neĮvekiamo spaudimo esminių santvarkos pa
keitimų kryptimi. — pakeitimų ramiu būdu. arba net ir 
kruvina revoliucija. Tikimės, kad gal tai Įvyks ramiai.
Bet, kaip bebūtų, padėčiai apraminti komunistinės val
džios verčiamos daryti nuolaidų, kad ir nenorom. Bet pa
dėtis dar neapraminta, ir niekas, nei patys komunistai dar 
nežino, kuo pasibaigs nuolaidos.

— Vakarų intelektualuose dabar madoj pabrėžti na
cionalizmo reikšmę, tad Vakaruose dabar beveik be išim
ties aiškinama, kad Rytų Europoje vykstąs tautinis suki
limas prieš rusų kontrolę. Žinoma, iš dalies tai turi reikš
mės, bet nereikia pamiršti, kad toki patys nerimo ir ne
tikrumo ženklai, kad ir silpnesni, pasireiškia ir pačioj So
vietų Sąjungoj, o dar labiau Kinijoj. Reikšminga ir tai, 
kad toliausiai nuėjęs poslinkis į liberalizaciją įvyko Čeko
slovakijoje, pačiame prorusiškiausiame tarp pavergtųjų 
kraštų.

— Tad tai, ką iš tikrųjų dabar matome, yra totalinės 
komunistinės santvarkos sutrikimas, tai santvarkai sukū- 
rusios pamatus ideologijos puvimas. Tai dingimas tikėji
mo, jog toji ideologija buvusi ateities banga. Dingimas 
tikėjimo, kurio dėka komunistai pajėgė pasiekti savo lig
šiolinius laimėjimus. Jei šis komunizmo rūdijimas apsi
reikš visur, tai galite būti tikri, kad jis neaplenks nė Balti
jos tautų. Ir nors iš ten dar mažiau tėra tokių žinių, kaip 
iš kitur, lietuvių komiteto Eltos Informacijų Tarnyba pa
gauna reikšmingų dalykų netgi iš pačios komunistų spau
dos.

— Taip mes nūnai ir susiduriam su paradoksu, kad 
vienintelė vieta pasauly, iš kur dar ateina laisvės bylai ge
rų žinių, yra kaip tik pavergtieji kraštai, kur laisvė ilgiau
siai ir žiauriausiai slopinama.

• ♦ *

Rodydamas vieną po kito akivaizdžius nenuoseklu
mus tarptautinėj politikoj, kalbėtojas paminėjo, kad So
vietų Sąjunga, net rizikuodama pertempti savo jėgas, pa
didino ginklavimosi biudžetą iki maždaug 80 bilionų do
lerių lygio. Ir naudoja tą biudžetą daugiausia tam, kad 
įsigalėtų Artimuosiuose Rvt-ose. Viduržemio jūroje, Eu
ropoje ir aplink Eui opą. Į Vietnamą permeta vos apie du 
bilionus per metus. Bet to jiems pakanka, kad iš Amerikos 
į Vietnamą išpumpuotų 30 bilionų per metus ir taip nu
kreiptų Amerikos galią nuo Artimųjų Rytų ir Europos. 
Tik Maskva pati, sako, kartais iš neapdairumo padeda

tvirtinama, kad žem ėyra vi- 
statybines medžiagas. Jo su- sa^os centras ir kad apie ją 
manymu buvo Įsteigta Pa- sukasi saulė, žvaigždės vi- ^riešJ 
stogės bendrovė, kuri šiau- kita. Šeliolikta jame am- skelbtas Galilėjas netrukus 
liuose numatė pastatyti rū- žiuje Kopernikas paskelbė busA Įfteisinu^, pripažintas, 
mus teatrui, modernu vieš- visa’ priešingą teoriją: že- nesuklvaęs savo moksliniuo- 
butį ir kt. Visa tai buvo a- mė sukasi aplink saulę. P°' se tvirtinimuose. Kitaip ta- 
nuomet didelio reikalingu- piežius tą tvirtinimą paskel- rus, neklaidinga katalikų 
mo dalykai. į bėheiezija. > bažnyčia prisipažins pati

Be to. jis buvo ir pavyj 1564-1642 metais gyvenęs ^įdusi tr be pagrindo 
dingas ūkininkas. Supirkęs Galilėjas taip pat skelbė Ko-'bau<Įusi tuos, kūne su jo., 
iš rusų kolonistų sklypus ap- perniko teoriją. Tada popie- atsilikusiu mokymu nesuti- 
link savo tėviške, jis sukūrė žius ir Galilėją paskelbė ko.
pavyzdingą žemės ūki. Ko- heretiku-atskalūnu. 
munistai. užėmę Lietuvą, to

Galilėjas 1633 metais.!

$kad 
iku pa-

; rodė Maskvoj surengtoje inkvizicijos grasinamas, at- 
j parodoje, girdamiesi neva i sisakė savo skelbtojo moks- 
I tai jau susovietintos Lietu-j lo, bet amžių turėjo baigti 
! vos pasiektais vaisiais... į atsiskyręs nuo pasaulio vie

no savo draugo rūmuose.
Y. Sirutavičius savo gal-

I voje turėjo daugybę visokių _ Dabar jau seniai ir popie-

i Nors kilęs iš pasiturinčių- i 
jų luomo, bet jau jaunose 
dienose V. Sirutavičius nu
ėjo pas tuos, kurie rūpinosi 
labiausiai skriaudžiamu vi
suomenės sluoksniu — dar
bininkija, kurie pirmieji iš
kėlė Lietuvos nepriklauso
mybės idėją, jos laisvės šū
kį. Tai buvo socialdemokra
tai. Ten jis tuoj atsidūrė 
pinuose jų eilėse, kūrė jų 
propagandinę literatūrą, re
dagavo jų laikraštį, rašė ir 
Varpui. 1905 metais jo ran- 

į koše buvo svarbiausios so
cialdemokratų revoliucinio 
sąjūdžio vadžios.

Atsikūrtis nepriklausomai 
Lietuvai, V. Sirutavičių mes 
jau matome pirmųjų jos sa
vivaldybininkų tarpe. Jis ir 
Steigiamojo Seimo narys.

naudingų kraštui 
mų, kuriuos be abejo

sumany- i žiai žino. kad Galilėjas bu- 
ejo būtų j vo teisus, kad ši mokslo tie-

LENKA1 LIETUVOJE

Pasak Vilniuje komunis
tų leidžiamo lenkų kalba 
dienraščio Czenvony Sztan- 
dar vyr. redaktoriaus L. Ro- 
manovvicziaus žodžių, Lie
tuvoje dabar gyvena apie 
250,000 lenkų, iš jų Vilnių-

įvykdęs, jeigu svetimieji ne-į sa niekaip nenuginčijama,; . ; Į| (X!n į &
i - . t • . . . *-__ i Kziif i Lri eini nov me 1bet iki šiol dar 

į viešai
Sirutavičius buvo pa- da buvo suklysta, ir Galilėją

būrų Lietuvos užėmę

vyzdingas ir santykiuose su 
savo darbininkais. Jų atly
ginimai buvo aukščiausi, jie 
buvo aprūpinti gerais bu

vis nesiryžo .. 
prisipažinti,, kad ta- simtu-' pradžios ir kelias de

šimtis vidurinių mokyklų, 
išteisinti. , kelis technikumus, kur dės-

i tomoji kalba yra lenkų. Vii- 
Ir tik šiomis dienomis po- „iaus Pedagoginiame insti- 

piežius pavedė kardinolui tute veiki ,enk skvrius. 
Kingu, paskelbt. Nobelio Gyvaj ,en^ daj_

i ..

tais ir medicinos pagalba.
J Jų vaikams buvo pastabia laureatų konferencijoje Lin-'

ziaus sulaukęs mz.
Sirutavičius. Tai buvo nepa 
prastų gabumų ir energijos; čius visa energija kimba Į 
vyras, visas savo kūrybines ūkio sritį, kurioje jis jau bu- 
jėgas skyręs savo tautos ge-. vo pradėjęs veikti dar prieš 
rovei kelti. pirmąjį pasaulinį karą. Jau

mokykla su sale iri dau 
'kad

murinę
skaitykla. Nevienas gabes
nis darbininkų vaikas nau
dojosi V. Sirutavičiaus sti
pendija. Todėl ir komunis
tams užplūdus, darbininkai 
visaip savo "poną" gelbėjo.

mieste (Austrijoje), 
bažnyčios sprendimo

nos bei šokio sambūris ”Wi- 
lia“. Žodžiu, lenkai ten ne-

Galilėjo byloje pakeitimas są nuskriausti.

Nors V. Sirutavičius buvo 
griežtoj opozicijoj to meto 
vyriausybei, bet kaip didelis 
ūkio žinovas, jis dažnai bū-1

Vėliau, pasitraukęs iš po-. 0 tos vY?^ai}»ybės k\ ie-
litinės veiklos, V. Sirutavi- clama? Preikšu savo nuo-

Vakarams nuosekliau apsimąstyti. Esą, anot New York
! Times, niekas negalėjo taip sukrėsti iliuzijų, migdančių
Vakarų budrumą, kaip pastarojo meto giesmė Berlyne, 
žinios apie krizę Berlyne dar kartą perspėjo mus visus, 
kad nepamirštume, jog — nepaisant tragiškų įvykių ly
giai čia. lygiai Vietname — Europa tebėra lemiamasis 
laukas kovoje dėl taikos ir laisvės, ir kad sovietinė Rusija 
toje kovoje tebėra pagrindinis priešininkas.

O Rusija ne iš ko gero nekantrauja. Sovietus, 
kalbėtojo, stumia ir viltis, ir baimė:

anot

— Iš tikrųjų jie siekia ne vien tik išlaikyti esamą pa
dėtį, kaip Vakarų ekspertai mano. Jie gi žino. kad esamoj 
padėty jų santvarkai tenka lenktyniauti su mūsiške, ir 
mato, kad lenktyniauti neilgai tesės. Ir iš Bendrosios Rin
kos sėkmės, ir iš ūkinės pažangos lasvajame pasaulyje, ir. 
pagaliau, iš savųjų gi studentų ir rašvtojų elgesio jie 
sprendžia, kad komunistinė santvarka nepajėgi atsilaiky- 
ti prieš tai, ką Jeffersonas vadino ’Haisvės užkrečiamu- 
mu“. Iš to išvada — arba žengti pirmyn, arba trauktis. 
Kadangi tik naujas Vakarų susmuk dymas gali atgaivinti 
tikėjimą komunizmo pranašumu ir gali Rytų Europos 
tautas vėl įstumti į apatiją ir neviltį.

PET Seimo plenumas minėjimo pabaigoje priėmė 
rezoliuciją, kurioje

pareiškė estų, latvių ir lietuvių tautoms solidarumą 
jų pastangose išsiliuosuoti iš sovietinės nelaisvės,

pasižadėjo skatinti laisvo Europos susivienijimo idė
ją. kuriame ir Baltijos valstybės būtų neatskirtinos daly
vės,

pasižadėjo kreiptis į laisvojo pasaulio vyriausybes ir 
visuomenes ir kviesti jas, kad suprastų Baltijos valstybėm 
padarytosios neteisybės dydį. ir kad remtų jų pastangas 
atgauti savo laisvę.

perduoti kovojančioms Baltijos tautoms pareiškimą 
solidarumo, vilties ir tikėjimo, kad sovietinė tironija ne
gali išlikti ir neišliks.

(ELTA)

monę vienu ar kitu svarbiu 
klausimu.

Būdamas nuoseklus soci
alistas ir demokratas, V. Si
rutavičius negalėjo pakęsti 
Maskvos komunistų Lietu
vai primestos santvarkos., 
todėl pasitraukė i Vakarus. 
Į JAV jis atvyko jau tokio 
amžiaus, kuris neleido jam 
čia plačiau pasireikšti, bet 
ir čia jis buvo įsijungęs į so
cialistų. Lietuvių Darbinin
kų Dr-jos ir inžinierių eiles.

Vladas Sirutavičius —tai 
šviesaus senosios kartos 
lietuvio ir žmogaus pavyz
dys. sekusio tarptautinės 
politikos ir kultūros raidą, 
visada besidomėjusio savo 
tautos gyvybiniais reikalais 
ir jiems skyrusio visą savo 
talentą, tad ir jo atminimas 
ilgai ilgai pasiliks gyvas tar
pe visų. su kuriais jam teko 
kartu dirbti ir kovoti ir ku
riems jis yra tiek gero pada
ręs.

Teliktų linkėti, kad mūsų 
jaunoji karta būtų taip pat 
tokia idealistinė, tokios pat 
šviesios ir toli siekiančios 
minties ir tiesaus būdo, koks 
buvo inž. Vladas Sirutavi
čius, dabar jau iš tolo švy
tintis mūsų kūrybinės seno
vės žmogus.

„Laisvė* mintu nemirita- 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta, kad mirti dėl laisvės 
—garbė, o gyventi vergijo
je—gėda, tokio* tauto* ne
pavergsi !**

Taip pasakė vokiečių va
dui Sachsei lietuvių valstie
čių sukilėlių vadas, kryžiuo
čių klasta pagauta* prie Ka
raliaučiau* pilies.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams!

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSE*

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašjlojo 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.

Kama buvo $6.00, dabar ................... $2.00.
i:

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 VERGUOS IMPERIJA SO- 

VIETŲ RUSUA, parašė Kipras Bielinis. 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašoma# komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose tr kt

Kaina buvo $2.50, dabar'.^...d'ž. ’fS e'ėntai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS! 

šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj636 Broadsray, So. Boston, Maas. 02127

ft
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TO NIEKAS NBPHKLA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Dirbkime Lietuvai! meninių priežasčių pasitrau

kęs iš aktingesnės socialde- 
Į mokratų veiklos, jis visas jė- 
I gas atidavė Lietuvių Dai bi- 

didinga. Juk ir senoji Lietu- ninku Draugijai, lr nuvykęs 
va viena ranka kovojo prieš į Florida, jis dar žadėjo ten'
visą Europą, kuri kryžiuo- organizuoti tos draugijos , , . •

-- - - x Jau daugiau kaip prieš
pusantrų metu šalies vairą

gresiančio priešo. O tai pa- New Yorko Lietuvių Tary-! Pae™ę,..sa'a ,ankas ’lbera- 
jėgti tegalėjo tik dvasios bos steigėjų. Kurį laiką jis Iai za(leJ( 
milžinai.

IŠ PIETŲ AMERIKOS

POVILO DANGIO KALBA

SLA SUVAŽIAVIME

ot * -• • čiams teikė pagalbą, o kita skyrių.
goję liepos 3 d. SLA prezi-1,anka 8> e ‘ nU° rytU X Hu'v-'"ias buv° lr Vlenas 
dentas Povilas Dargia pasa
kė kalbą, kurioje tarp kitko 
pareiškė:

”Su džiaugsmu, pagarba 
ir net tam tikru pasididžia
vimu šiandien galime pasa
kyti. kad vienas mūsų pir
mųjų ateivių kūrinys yra ne 
tik likęs, bet ir išaugęs Į lie
tuvišką ąžuolą, o jo paunks- 
mėje telkiasi tūkstančiai lie
tuvių — tai Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, kurio 
nariais mes esame.

”SLA yra seniausia lie
tuvių organizacija laisvaja
me pasaulyje, turinti gar
bingą ir gražią praeitį, atli
kusi tautai žymius darbus, 
dalyvavusi Lietuvos laisvei 
atgauti darbuose, ir šiandie 
ji dalyvauja kovoje dėl lais
vos ir nepriklausomos Lietu
vos.

"Didelę klaidą daro tie, 
kurie Į Susivienijimą žiūri 
tik kaip į draudimo organi
zaciją, pamiršdami jos pla 
čius tautinius, visuomeniš
kus ir kultūrinius tikslus bei 
siekius. Savo tikslais ir pa 
skirtimi Susivienijimas yra 
lyg dvilypis organizmas: 
jam rūpi visuomeniški dar
bai, o greta to jis atlieka 
nariams medžiaginį patar
navimą apdraudų pavidalu, 
šis medžiaginis organizaci 
jos pajėgumas ir įgalina pa
laikyti ir atlikti visuomeni
nio pobūdžio darbus. Kai 
šiandien vedame sunkią ko
vą dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
dedame pastangas lietuvy
bei išlaikyti, tai šiems svar
biems darbams atlikti yra 
reikalineros didesnės mūsų 
jėgos, didesnė vienybė.

"Gyvenamojo meto mūsų 
organizacijos uždaviniai yra 
labai panašūs į tuos. kada

URUGVAJUS 

Sunkų metą gyvename

Priėmimai, medaliai

Esu rašęs apie priėmimą 
Lietuvos pasiuntinybėje Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo paskelbimo 50 me
tų sukakties proga. Gegužės 
pradžioje ten taip pat buvo

atoo - A • 1 u/Aiu wi... pauvus Iie priėmimas, kuriame Lietu-atstovavo ALSS-gai Amen-i .. , - L - vn«An«*tnli« fMž/vkos Lietuviu Tarvbos šuva- ?ereJa.o b^geja. Ypač sun- .os atstovas Anatolis^Gnso-

o išvesti kraštą iš 
ūkio krizės, bet... padėtis ne

”Jų prisiminimas turi mus žiavimuose. Jis savo lėšomis 
stiprinti ateities darbams,— : rėmė ALSS Literatūros Fon- 
kelti ne tik pasididžiavimą, dą; kuri laiką jo namuose
bet ir pasitikėjimą savo pa- ‘ * ..................
čių jėgomis. Turime Įsisą

ku bedarbiams ir pensinin- nas įteikė medalius Monte- 
kams. i video burmistrui gen. Her-

. . , rerai, Egardui Guedes ir Jo-
nebepajegiu korės- se Martinez Berseehe.Ir aš

buvo sukrautos to fondo lei-j pordeneiju pasiųsti oro paš-
dir ių atsargos. , nes pašĮas labai pabran-i

J. Buivydas buvo pasišo-
patys turime eiti i pagalbą! Vęs parašyti New Yorko lie- g 
mūsų tautai. Taip supranta • tuviu istoriją, rinko tam dar- 
savo uždavinį ir mūsų bro- bui medžiaera ir jos dalį per- 

kuris

moninti, jog pirmoje eilėje:

liai, kurie liko Lietuvoje ir 
• kovoja su nelygiu priešu, 
siekdami laisvės. Padėkime 
jiems nusikratyti svetimųjų 
okupacija. Visada būkime 
ištikimi savo tautai lietuviai, 
didžiuokimės savo tauta ir
dirbkime Lietuvai!“

DAR JONO BUIVYDO 

MIRTIES PROGA

Pernai Jonas Buivydas 
pardavė savo namus ir iš

davė St. Mięhelsonui 
ja pasinaudojo, rašydamas 
savo knygą "Lietuvių išeivi
ja’ Amerikoje“.

J. Buivydas buvo siuvė
jas. Jis veikliai dalyvavo 
siuvėjų visuomeninėj veik
loj ir ėjo Įvairias pareigas 
jų unijoje.

Kartu su J. Buivydu žy
giavo ir jo žmona Antanina, 
kuri eilę metų sekretoriavo 
Lietuviu Darbininkų Drau
gijos New Yorko kuopoje.

Žodžiu, velionis J. Buivy-

Gegužės I-ji

Ji šeimet buvo kitokia. 
Kai j) žiroma, vyriausybė už- 

Cukrinių nedrių darbininkai darė visas kairiąsias .(išsky
rus komunistų) organizaci-protestuoja

Balandžio pabaigoje iš 
Artigas apygardos. 750 ki
lometrų nuo Montevideo, 
atvyko i sostinę ciklinių 
nendrių kirtėjai, kurie gyve
na ir dirba nežmoniškose 
sąlygose. Jie atėjo su savo

jas. todėl ta dieną nebuvo 
jų mitirgų. Nebuvo todėl ir 
socialistų rengtų gausių susi
rinkimu ir eisenų. Nepasi
rodė, kaip anksčiau, ir ka
talikų vadovaujamos darbi
ninkų organizacijos.

Tik vieni komunistai vie- 
šeimomis ir apsistojo Cerio *a5 gatvėse demonstravo. į 
metodistu namuose.'To prie- Prie JAV ambasados rūmų; 
miesčio 3 parapijų kunigai demonstracija baigėsi krau
ju tarpe ir lietuviu parapi- praliejimu: žuvo viena 
jos kun. Jonas Giedrys) su moteris, buvo sužeistų de-
vienuolėmis paragino savo

L v T •’ t-i- • vi - i das New Yorko lietuviu gv- naPanhw-i,,- t,m-New Yorko nikele Į non. venim „ ,afų parap.j.eou. sulpti tuos
dą, kame jau seniau turėjo vaeą Jjs ikj mMes nPpas? vargšus kuo t.k gali.

s ypą, 11 šaiino iš visuomeninės veik
los ir nepaskendo vien savo 
šeimos rūpesčiuose. Jo veik-

nusipirkęs žemės 
ten birželio 22 d. mirė.

Jonas Buivydas gimęs 
1894 m. rugpiūčio 15 d. Ne- 
niškių kaime, Seredžiaus 
valsčiuje. Jo gimtinė buvo 
darbščių ir sumanių ūkinin
kų gyvenama vietovė. Jie, 
be ūkio darbų, dar varė iš 
kelmų smalą ir gamino iš 
Nemune randamų kalkak
menių kalkes ir ta pramone 
garsėjo.

J. Buivydas priklausė tai 
Lietuvos kaimo jaunimo 
kartai, kuri buvo raštinga, 
žinias sėmėsi iš draudžia
mos lietuviškos spaudos, ku
rią ne tik patys skaitė, bet 
ir kitiems platino. Vvresnie-

monstrantu 
tarpe.

ir policininkų

KAS SKAITO KAMI ’
TAS DUONOS NUTUK),

Dr. Vanda Sruogienė grieš 10 metų (1958. 9. 21) pirmą ir iki 
šiol vienintelį kartą lankėsi Bostone ir čia skaitė paskaitą. Ta 
proga ji aplankė Keleivio įstaigoje savo bičiulius tada dar gyvą 
Joną Januškį (kairėje) ir Jackų Sondą (dešinėje).

Lankėsi jėzuitu generolas
Balandžio pabaigoje iš

,. T. . , JAV lankėsi jėzuitu genero-tinę. Jie prašo vynausybę ,as Ge(limi„Jas Kijauskas>
Tai trečioji jų eisena i sos-

KAIP AUROROS KOLEGIJA PAGERBĖ 

DR. VANDĄ SRUOGIENĘ

Istorikė dr. Vanda Sruo- dr. Sruogienės nuopelnus, 
gienė jau 10 metų profeso-Į Labai vertino daktarės suge- 
riauja Auroros, III., kolegi-i bėjimus ne tik mokyti, bet

los pėdsakai dar ilgai ilgai • nuosavybėn žemės, kad ga- kur} vietos katalikai šiltai Norėdama daugiau lai-1 ir auklėti studentus.
neišdils likusiųjų atminime. į lėtų ją dirbti ir žmoniškiau

J. Vilu.

LONG BEACH, CALIF.

Lietuvių Fondo vaju*

Čia Lietuvių Fondo va
jaus komitetą sudaro pirm. 
Vincentas B. Archis ir na
riai : Magdalena Jasutienė, 
Jurgis Mikalonis ir Daunys 
Mekišius (Lietuvių Fondo 
Įgaliotinis).

Vajaus komitetas kviečia 
vietos lietuvius šiais jubilie
jiniais metais Įstoti Į Lietu

gyventi.
pilėme ir vaisino.

M. Krasinskas

revoliuciniame sąjūdy, o kai 
kurie dėl tos veiklos buvo 

kūrėsi Susivienijimas ir gy- priversti pasitraukti ir Į A- 
veno savo pirmuosius me- merika, nes juos jau gaudė 
tus. Ir tada vyko kova dėl caro žandarai.
tautos teisių ir laisvės. Ta-!
me judėjime efektingai da-. Iš tos kartos New Yorke 
lvvavo Susivienijimas savo buvo laikinai ar ilgesni laiką i

ji jų dalyvavo ir 1905 metą! Fondą nariais. Nario mo- 
_____ _ i._? kęsti prašoma sumokėti ko

miteto nariams ar Lietuvių 
Fondo įgaliotiniui D. Meki- 
šiui (669 Orizaba Avė.,

darbu ir lėšomis.

"Mes turime pagrindą di
džiuotis mūsų organizacijos 
praeitimi ir jos atliktais dar-

apsigyvenę, be J- Buivydo. 
Pteškevičius. St. Strazdas, 
A. Žilinskas, A. Vaznis ir kt. 

Jie čia atvyko jau sąmo-
bais. SLA nueitas kelias įei-Į ningi lietuviai ir tuoj įsijun 
na į mūsų išeivijos istoriją j gė į vietos lietuvių gyveni- 
ir tuo pačiu Į mūsų tautos' mą. Jie patys mokėsi ir stei-

Long Beach, Cal. 90814).
Vajaus komitetas aplan

kys visus Long Beach apy-; 
linkėję gyvenančius lietu
vius, prašydamas Įstoti į Lie
tuvių Fondą nariu. J

Nepajėgiantieji sumokėti j 
mokesčio vienu kartu galės 
ji sumokėti dalimis.

Vajaus Komitetas
Rio de Janeiro, Brazilijoj, policija lazdomis malšina stu
dentu demonstracijas (viršui). Sužeista mergina (apa
čioj) gabenama i greitosios pagalbos automobilį. Stu
dentu demonstracijos buvo nukreiptos prieš vyriausybę.

istoriją. Susivienijimas vi
sada kvėpavo Lietuvos Lais
vės troškimais ir jos idea
lais. Kokius puikius kovos 
dėl tautos laisvės ir pasi
šventimo pavyzdžius paliko 
mums SLA garbės nariai, 
kaip dr. Jonas Basanavičius, 
d r. Jonas Šliūpas, ministras 
Bronius Balutis ir visa eilė 
kitų garbingų lietuvių. Jų 
atliktieji darbai ne tik mus 
traukia, bet ir pasako, kad 
mes esame subrendusi tau
ta. nemenkegni už kitas tau
tas ir turime teisę, kaip ir 
visos kitos tautos, pilnai 
naudotis politine laisve., 
turėti savo valstybę ir pa 
tiems tvarkytis. Tą gyveni
me esame įrodę.

"Mūsų tautos praeitis yra

gė mokyklas kitiems, veikė 
lietuvių socialdemokratų są
jūdy, bendradarbiavo socia
listinėje spaudoje — Kovoj, 
Naujienose, Keleivy. Kaiku- 
rie jų, didelėms politinėms 
audroms ir visuomeniniams 
skilimams užėjus, nepajėgė 
is karto susiorientuoti ir pa
sidavė lailynoms nuotai
koms, bet greitai suprato, 
kad iškrypę iš tikrojo kelio, 
paklydę, sugrįžo į tą kryptį, 
kuria jaunystėje buvo žen
gę ir tvirtai apsisprendę jau 
toliau darbavosi. Taip pa
darė ir J. Buivydas.

Velionis Amerikos Lietu
vių Socialdemokratų Sąjun
gos generaliniu sekretorium 
išbuvo nuo 1939 iki 1954 
metų. Vėliau, dėl įvairių as-

Nancy Lndvig ir jos duktė Eli
zabeth Lynn rengiasi naujam 
gyvenimui Weyerhauser, Wta„ 
po to, kai ji Denvery pagimdė 
šį kūdikį. Ludnrig yra ketvirto
ji moteris, kuri susilaukė kūdi
kio po to. kai jai buvo įsodintas 
svetimas inkstas.

I^rry Sle\enson stovi prie savo 29 pėdu ilgio laivelio, 
prieš išplaukdamas kelionėn aplink pasaulį, —30.000 my
lių. Jis išvyks iš Los Angeles ir numato tą kelionę at
likti per 250 dienu, niekur nesustodamas, bet dėl atsar
gos mai.-l<> pasiėmė 350 dienų.

i ko skirti kitiems reikalams,
! dr. V. Sruogienė nuo kitų 
; mokslo metų kolegijoje be-
vaSie“ Na^e’no? a?e Sil V’ Sruogienei. Kn^ Pa
štai kaiD rašo* ? i džioje per vis’ puslapį ’dėi°
,I . į jos fotografiją ir antrame
’Dr. Sruogienė buvo Au-> puslapy biografiją. Tas lei- 

roros kolegijos profesore.! (]jnyS nepaprastas, o sukak- 
Joje dėstė rusų ir prancūzų tuvjnjs jįs išleistas Auroros 

. kalbas, Rusijos istorijos ir 75 metų sukakties
kultūros kursą. Po dešimties o„a
metų su šiais mokslo metais
pasitraukė, norėdama pa-į ”Dr. Sruogienė įvairiomis 
skirti daugiau laiko Lietuvos progomis profesorių ir stu- 
istorijai ir savo vyro Balio dentų tarpe garsino Lietu- 
Sruogos raštų tvarkymui.! vos vardą. Buvo pakvietusi 
Kolegijoje dirbs tik vieną net du kartu p. Brazdienės 
vakarą savaitėje. ! tautinių šokių šokėjus. Ruo-

"Mokyklos vadovybė įr; fė kultūros parodėles. Lan-
studentai profesorės Sruo- K e L.IS^U.^1
sienės nuoširdų ir aukštos daiė 16 šimtmečio Lietuvos 
kvalifikacijos darbą labai žemėlapis. Lietuvos vardą
aukštai Įvertino. Kolegijos P_a^®i° (_uk,a . . ia
metiniame baliuje akademi- Bylaitienė ir anūke Aušrinę 
jos prezidentas viešai prista- Bylaitytė, kun baigė Auro* 
tė ir pakvietus Į sceną jai , ros kolegiją .
buvo Įteikta dovana. Tame Malonu čia prisiminti, 
baliuje dalyvavo profeso- kad dr. V. Sruogienė, nors 
riai,, direktorių taryba. įžy- ir labai užimta, kartais ir 
mūs svečiai iš miesto ir vy- Keleiviui patalkininkauja, 
resnių klasių studentai. Taip Tikėsime, kad dabar, ma- 
pat buvo gražiai pagerbta žiau sugaišdama kolegijoje, 
fakulteto posėdyje. Prezi- ji dažniau galės savo žinio- 
dentas ir fakulteto dekanas mis pasidalinti ir su Kelei- 
savo šiltose kalbose iškėlė vio skaitytojais.

"Studentų iniciatyva me
tinis kolegijos leidinys 
(Yearbook) buvo skirtas dr.

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laika* rūpinti* širdie* sveikata, kada širdie* 
priepuoli* įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti 
savo polinkį širdie* priepooliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio ka* 
penkta* vyra* gauna širdie* priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

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

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Dvi med ic ino* dafcta*i» Į Lietuviai jaunimo festivaly

Kauno Medicinos Inatita-' Sofijoj, Bulgarijos sosti- 
tas sovietinių aukštųjų mo-‘ nėję. šią vasarą vėl rengia- 
kyklų sistemoj jau yra Įgijęs mas ''Pasaulinis jaunimo
tiek pripažinimo, kad gali 
ir daktaro laipsnus teikti. 
Gegužės gale šiame intitute

ir studentų festivalis“. Tai 
devintas toks faktiškai rusų 
komsomolo vadovvbės ren-

apgynė disertacijas daktaro giamas atitinkamai atrink- 
laipsniui dvi medikės: Klai- to jaunimo pobūvis, 
pėdos ligoninės akių ligų Iš Vilniaus i tą festivali 
skyriaus vedėja Ona Jaude- siunčia Vilniaus miesto pu- 
gytė ir instituto docentė Jū- čiamųjų instrumentų orkest- 
ratė Dievaitienė. rą "Trimitą“ ir "Lietuvos“

Tuo pačiu metu meno ansamblio birbynininkų 
mokslų daktaro laipsnį Įgijo kvintetą (pernai buvo Mont- 
ir muzikologas J. Gaudri-: realy). Su jais vyksta Vil- 
mas. Vilniaus konservatori-j niaus konservatoriją bai- 
jos muzikos istorijos kated- i gianti dainininkė Giedrė 
ros vedėjas. Jam disertaciją Kaukaitė. Dalyvausianti ir 
ginti teko Leningrado kon-' dar viena lietuvaitė daini

ninkė Džilfla Mažeikaitė, 
kuri dabar jau tik "buvusi 
vilnietė", nes yra rusų vals
tybinio estradinio orkestro 
solistė Maskvoie.

Hartensia Beit ran Rivas su savo penkiais vaikais, ši šei
ma 10 mėnesių ėjo iš Pietų Amerikos ir dabar jau pasie
kė Alhuųueųue. X. M.. Ji iš čia bus nuskraidyta į EI Pa
so, paprašyti imigracijos įstaigos, kad tokių entuzias
tingų keleivių nedeportuotu.

senatonjoj.

Vežiojo ten, kur 

"mūsiškiai kovėsi“

Utenoje Įrengto trikotažo, 
fabriko personalas gegužės 
31 d. buvo pavažinėtas po 
Utenos apylinkes. Ekskur
sija buvo nuvykusi Į Kalie- 
kių ir Naujasodžio kaimų 
laukus, kur.anot Tiesos pra-
hejimo, 1919 metais ”už ta-; kius bei reiškiniu5 5pren.

bu \aidžią iki paskutinio; džjant jg medžiu neviu susi- 
kraujo laso mūsiškiai kovėsi. kio«tvmo) 
su geriau ginkluota buržu- Birže!io‘ „ d irgi Vilnių- 
azine armija . . je prasidėjo kita visos Sov.

S-gos patikimumo proble-

Konferencijos

Birželio 8-10 d. Vilniuje 
buvo visos Sov. S-gos dend- 
rochronologų konferencija. 
(Dendrochronologija yra 
mokslas apie praeities Įvy-

1 ĮSIGYKITE sias

Poezijos knygos
I
• EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
į Steponas Strazdas, 159

psk. kaina $2.50. 
j POEZIJA, Aistis, 420 psl., 
j kaina $6.00.
' HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl, kai

na $5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M

Vaitkus. 86 psl., kaina
$1.50.

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

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

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

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

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

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

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI, Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psk. kaina $2.

i RUDENS SAPNAI, Kotry 
:■ nos Grigaitytės eilėraščiai, 

premijuota knyga, 80

Ką tik gavome: LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAIĮsigykite ką tik gautas Į- 

domias knygas:
Aloyza, Baronas, PAVA-' Atsiminimus visuomet į- 

SARIO LIETUS, 261 pg)., domu skaityti, todėl siūlome
kaina minkštais viršeliais Flpyt! slas ,mūs« . zlnom'' 
$2.50, kietais $3.75. ,zmc.n!1-' K-\val parašytas at-

,siminimų knygas:
NEPRIKLAUSOMYBĖS!crn.ivunuo^.tDr.0 $ASKUTIN!S POSĖDIS,

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

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

J Končius, 404 psk, daug 
iliust'acijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS

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

H
i

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

. _ .. | Antan° Šukio atsiminimai iš
mu,iį sostines, prof. į Lictuvos Nepriklausomybės 

kovų, 376 psi. kaina . .$3.00
Dėl mūsų sostinės,

Viktoro Biržiškos atsimini
mai iš Vilniaus 1920-1922 
m., kietais viršeliais $3.75. 
minkštais $2.50.

PER GIEDRĄ iR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas, 272 psl., kaina kietais

» viršeliais ................... $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50-

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

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 x?sl., kai- 

pradai, (S Kairio Įvadas), Į na .....................................$2.00

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

s|
l

10 knygų už $2
Demokratinio socializmo

Tas "mūsiškiai“ prasklei
džia paveikslą, rodanti, kas 
yra tas naujo fabriko Ute
noje personalas. "Mūsiš- dienas." Dainavo
kiai“. kurie anuomet ties mi 
netais kaimais kovėsi, buvo

mų statybinėje mechaniko
je“ konferencija. Tinko tris 

daugiau 
kaip 300 mokslininkų iš vi
sos Sov. S-gos ir svečių iš

Pavergtųjų Tautų Savaites 
proga

į kaina $2.00.
Trečioji liepos mėnesio savaitė (14-20 d.) šiemet de- AUKOS TAURĖ, 3tasic 

vintą kartą Jungtinėse Valstybėse bus Pavergtųjų Tautų Santvaro 5-ji eilėraščių 
Savaitė. ; knyga, 150 puslapių, gra

žiai Įrišta, kaina... $2.50
Pavergtųjų Tautų Amerikiečių Bičiulių organizaci- PLAUK, MANO LAIVELI 

jos ir Pavergtųjų Tautų Seimas paskelbė bendrą 1968 Pa- Petro Segato eilėraščiai
vergtųjų Tautų Savaitės manifestą, kuriame šios savaitės UI psL, kaina........... $2.00
minėjimo reikšmė iškeliama pastarųjų Vidurinės-Rvtų

ps!

Kapsuko' °at^esti° s^^ Europos Įvykių šviesoje. Komunistinėms santvarkoms

rusai 
kiek
tinio kraujo lašo“, nes lie- tris dienas) ............... .... - -
tuvių savanorių kariuome- §ov S-gos konferencija, ku-į tautų tautų opozicija prieš Įsiamžinti besistengiančius ko- maj apie žymiąją poetę Sa

rtoje buvo svarstomi baldų! munistinius režimus. \ lomėją Nėrį, tiek daug kai-

Europos įvykių šviesoje. Komunistini .santvarkoms’ 
usai. Kovėsi jie ne kažin! 'q~ " j tenka susidurti su jų pačių prigimtoje glūdinčiomis pi oble-
liek, ir tikrai ne ”iki pasku- 3 Kaune tu0 pačiu metu (ir.Į momis, įtampomis ir nerimu. Iškyla į paviršių du dešimt-
ivnn l-vmi-i/t lncrt” lin _ A rtninc’ mn-rtmll'zt n hot nome: IniAl rito L'rtmil niClll 11*7 VI -

KĄ LAUMĖS LEME 

Ta; rašytojos Petronėlės
vvko viVn« mečius užgniaužta, bet nenuslopinta komunistų užviešpa- Orintaitės parašyti atsimink
linu viBVo, __________ ______ ____1,„ ... • . ? . 7 . „

64 „sl.. kaina 50 centų. . O,FNOJANT Kipro Bie.
Lietuvos socialdemokratų t Hnio, 454 ps], kaina....$2.00 

partijos programinės gairės,

nės atitinkamai "paraginti“, 
jie palaidais būriais paskli
do po lauką? ir kaimus ir. 
po truputi pasiplėšikaudami. 
traukėsi Zarasų link, saky
dami, kad pasidarė "žarko“ 
(karšta).

Tie patys ekskursantai 
buvę nuvežti pasidairyti ir

pramonės klausimai.

Apleistas Lentvaris

Lentvaris (tarp Vilniaus 
1 ir Trakų), išaugęs iki 10,000 

gyventojų skaičiaus, pasi
genda rūpintojų, kurie pa-

PENKTIEJI METAI, Kip.
f ro Bielinio, 592 puslapiai,

Tavo kelias į socializmą/ kaina ....................... $2.00
(Leono Bliumo), 35 psl.,! ATąiMIMIMAI ,,IM 
kaina 25 centai. IN.A.I. IR MIN

TYS, Kazio Griniaus, I tO-
Socirizmo teorija, (M. Įmas> 300 psl., kaina .......$2.

Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.. _____ . .1 ! ATSIMINIMAI IR M1N-
Socialdemokratija ir ko- TYS, dr. Kazio Griniaus, 

munizmas (K. Kauskio), 47 n tomas. 336 psl. kaina $5. 
psl., kaina 25 centai

VYSKUPO P. BUČIO 
Ar buvo visuotinis tvanas. ATSIMINIMAI, I tomas, 

64 psl., kaina 25 centai. 320 psl., kaina $3.50, II to- 
Materialistiškas istorijos mas 282 psl.. kaina $3.50. 

supratimas. 80 psi., kaina SIAUBINGOS DIENOS, 
20 centų. j 1944-1S50 .netų atsiinini-

Tikra teisybė apie Sovietų niai. parašė Juozas Kapa- 
Rusiją, (J. Januškio), 96 činskas, 273 pusi. kaina $3. 
psl , kaina 50 centų. j GYVENIMO VINGIAIS,

Juozas Stalinas, 32 psl., dr« Kalvaitytės-Karvelie- 
kaina 25 centai. !nė», 360 psl.. kaina . .$3.50.

32 psl.. kaina 20 centų.

bų sukėlusią ir šiame žemy-
Staliniško režimo Čekoslovakijoje nesiryžimas at- ne» 234 pusi., kaina $3.

leisti vaittus ir nesugebėjimas pakelti gyveninio lygio iš- Knygų išleido Chicagos Žalgirio mūšis, parašė dr i VIENIŠO ŽMOGAUS 
Relėj viršūnes pačios komunistų partijos pažangesniuosius Lietuvių Literatūros Dr-ja,! Daugirtiaitė-Sruobienė’ 24 GYVENIMAS (anie Dėd, 
elementus. Nauja vadovybė privalėjo atsižvelgti į nekant- ji lengvai^skaitoma, prade- ps|. ka,na 50 centų. ’ įSeroą), Antano Rūko, 206

Į Vyžuonėlius. Todėl, kad laikytų tą miestą patrauklų 
jais "kažkada grožėjosi di-! jame gyventi, nors gamtos 
dysis rusų pienininkas J.! sąlygos geros. Vienas Lent- 

' vario gyventojas rašo:Riepinas“...

Stato laivų remonto 

dirbtuves

'Šalia — gražus ežeras, 
parkas. Bet iš tikrųjų taip 
nėra. Visi lentvariečiai ži
no. kaip ežere pavojinga

Klaipėdoje, prie Kuršių - maudytis: jis gilus, nėra pa
marių kranto. Sovietų Są- j plūdymių. Kažkada čia bu- 
junga stato naujas didžiųjų vo puikus parkas. Dalis jo 
žvejybos laivų remonto
dirbtuves. Apie jas Tiesa
ras?, kad Tai bus didžiau
sia laivų remonto Įmonė vi
same TSRS Vakarų basei-

dabar priklauso Kilimų fab
rikui, kita — Lentvario tary
biniam ūkiui. Parkas dabar 
apverktinai apleistas. Ypač 
apleista tarybiniam ūkiui

ne“. Pranešime minima ei-' priklausanti jo dalis. Jame 
lė uolių tos imonės statyto-J ganosi karvės, ožkos“... 
jų — vien lietuviškomis pa-Į » (Elta)
vardėmis. Bet jų surašyta
tik devyni...

“♦o**##**#*########*#** #*#***#**♦*

Tikėti, kad taiką galima 
užtikrinti atidavus vilkams 
mažą valstybę, yra nelai
minga klaida, pasakė Chur- 
chill, kai 1938 m. Hitleris 
prisijungė dalį Čekoslovaki
jos-

* * *

Aido choras Viduržemio 

jūroje

Į "Litva“ vardu pavadin
tą ir iš Odesos i Viduržemio 
jūros uostus plaukiojanti tu
ristini Sov. S-gos laivą tu
ristu linksminti išsiųstas Vii-c

niaus pramonės darbininkų
choras Aidas. Choras geras ^au 1925 m. profesorius 
(vadovas — Juozas Vana- Augustinas Janulaitis savo 
gas, chormeisteris — Algi- L’etuva ’r dabarti-
mantas Lopas) ir pramonėj nė Rusija“ rašė: 
dirbti mažai teturi laiko. Jis! ’ Dabartiniai rusai sten- 
kasmet atlieka apie 30-40 Pūstis, keldami revo-
koncertų, nemaža jų Mask- Hucijas. Ateina kaip vaduo- 
voje, Leningrade. Gruzijoj, i*’vyrau* kaip vielpa-
Lenkijoj, Čekoslovakijoj ar čiai .

Vengrijoj. . a#*»»**»*^***>****^**»**#***<****

rius intelektualų ir studentų reikalavimus daugiau pasisa- jęs ją norėsi ir baigti, 
kymo laisvės. Visa tauta Čekoslovakijoje. Įkvėpta dvide- Knyga gaunama ir Kelei 
šimties metų neteisės "suvokimo“, buvo lemianti per visą1 vio administracijoje, 
kraštą žengiančių permainų varomoji jėga.

centų.
j psl., kaina ...................... $2.

Atskirai sudėjus, jų kaina: LAUMĖS LĖMĖ
$3.10, bei visos kartu par-|( SaIomėja Nžri), Pet. 
duodamos uz $2. | onii5, Orintaitės, 234 psl.,

_______________________ kaina ..................................$3.
PALIK AŠARAS MASK-

masi, kad jos pareikštų remiančios visų komunistų nelais- VOJE, Barboros Armonie- 
vėje laikomų tautų laisvo apsisprendimo teisę ir keltų tą "ės. 253 psl., kaina .... $3. 
klausimą Jungtinėse Tautose, kaip jų nuolatinio rūpesčio! SIAURUOJU TAKELIU, 
reikalaujantį dalyką. IK. B. Kriaučiūno. 178 psl.,

k;

Šių metų kovo mėnesio studentų demonstracijos Len- į 
kijoje buvo akivaizdus protestas prieš slopinančią cenzu-' 
rą ir pagrindinių žodžio laisvės teisių apribojimą. Partijos j 
vadovybė Į tuos teisėtus reikalavimus atsakė kerštingais 
baudžiamaisiais veiksmais: baudžiamomis bylomis teis-j 
muose rašytojams ir universitetų profesoriams, masiniais į 
studentų suėmimais. Skubomis valdžios iškelti kaltinimai į 
žydams buvo pavartoti nukreipti visuomenės dėmesiui nuo 
tikrųjų rūpesčių.

— Intelektualai ir jaunoji karta pavergtuosiuose 
kraštuose. — toliau aiškinama manifeste, — turi sužinoti, 
kad jų humanistišką protestą palaiko laisvasis pasaulis. 
Todėl yra būtina, kad intelektualų reikalavimai, kuriuose 
yra išreiškiamos taip pat ir darbininkų bei žemdirbių aspi- 
iacijos. būtų išsamiai aptarti susirinkimuose bei konferen
cijose, vykstančiose ryšium su Tarptautiniais Žmogaus 
Teisių Metais, kuriuos paskelbė Jungtinės Tautos ir Jung
tinių Amerikos Valstybių prezidentas.

Išvadinę j manifesto daly pareiškiama, kad minėdami 
šių metų Pavergtųjų Savaitę:

— Pabrėžiame, kad Sovietų Sąjunga sulaužė savo 
iškilmingus laisvės ir nepriklausomybės pažadus devy
nioms tautoms, kurios II pasalinio karo metu ar po jo tapo 
pavergtos, būtent — Albanijai, Bulgarijai, Čekoslovaki
jai, Estijai, Latvijai, Lietuvai, Lenkijai, Rumunijai ir 
Vengrijai.

— Pabrėžame taip pat. kad komunistiniai režimai

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

JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,

Vyriausybės taip pat raginamos naudoti visas pro
gas raginti Sovietų Sąjungą ir Rytinės-Vidurinės Europos 
komunistinius režimus grąžinti tuose kraštuose pilnutini 
naudojimąsi teisėmis ir laisvėmis, kurios yra užtikrintos kaina ...............................$1.
Visuotinėje Žmogaus Teisių Deklaracijoje.

Vyriausybės taip pat raginamos kreipti viso pasaulio 
dėmėsi i tai. kad būtinai reikia tokios atsakingos visų lais
vųjų valstybių laikysenos, kuri pakeltų Rytinės-Vidurinės 
Europos tautų nuotaiką ir sukurtų jose aplinką, palankią 
jų reikalavimams visiško valstybinio suverenumo, asme
ninės laisvės ir žmogaus orumo.

PET Seimas panašaus turinio pareiškimą paskleidė 
laisvųjų kraštų politikos ir informacijos sluoksniuose. Šia
me pareiškime ypač pabrėžiamas reikalas parengti pozi
tyvią programą laisvo apsisprendimo teisei Įgyvendinti 
Rytinės-Vidurinės Europos kraštuose ir sukurti tarptau
tinį mechanizmą, pajėgų Įgyvendinti tarptautinius susita
rimus žmogaus teisių reikalais.

Prieš programos sudarymą. PET Seimas siūlo pasi
žiūrėti. kiek minėtuose kraštuose yra (jei yra) pažangos 
žmogaus teisių Įgyvendinimo srity nuo Visuotinės Žmo-!

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

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

ŽVILGSNIS Į PRAEITI,
kai- 
$5.

Visos šios knygos yra gra
žiai Įrištos.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadvvay, So. Boston, 
Mas*. 02127).

DĖMESIUI !

VISIEMS REIKALINGA 
KNYGA

Širdies priepuoliai* Ją pa
rašė dr. Menard Gertler, o 
jai Įvadą — garsus širdies li
gų specialistas d r. Paul

K-
na

Žuko, 476 ps!

Rytų-Vidurio Europoj tebeslopina žmonių valią, neleisda- gaus Teisių Deklaracijos paskelbimo ir kokių tebėra kliu- Knygoje aiškinama,
mi periodinių ir tikrai laisvų rinkimų. . • j čių toms teisėm Įgyvendinti. j gajp gau pramatyti savo šir-

(ELTA) dies priepuoli ir jo išvengti.
I viso pasaulio valstybių laisvas vyriausybes kreipia- Kaina $3.75.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

MAIKIUI SU TĖVU 

AUKOJO:

Long Beach Lietuvių Klu
bas, Calif., $10.

Po $5: A. Anderson, De
Kalb, III., B. Galinis, Dor
chester, Mass., V. Klemka, 
Arlington, Mass., J. Micke- 
vich, Brockton, Mass., A. 
Martinionis. Cicero, III.. J.

I Šarapnickas, St. Catharines,
1 Ontario.

A. Yomant. Taunton,
Mass., $4.

Po $3: A. Kondrat, Eliza
beth, N.J., J. Markus, Fort 
William, Ont., A. Lukas, 
Detroit, Mich., A. Gilbert, 
Chicago, III.

T. Supinsky, Shadyside, 
Ohio. $2.50.

Po $2: W. Planer. Hart
ford, Conn.. L.C. Smilgis. 
Detroit, Mich.

t Po $1: M. Trucen, Barbet- 
ton, Ohio, I. Kazlauskas, 
North Bay, Ont., T. Apana
vičius, Ancaster, Ont., A. 
Kondrat, Elizabeth. N J., S. 
Eshmont., Wallesley, Mass. 
T. Palionis. Detroit. Mich 

į J. Walent, So. Gate, Cakt 
i V. Tamašauskas, Toronto, 
Ont., K. Lukas, Barlington, 
Canada, F. Urbon, Provi- 
dence, R.I., O. Cibitienė.

---------------------------------------------------------------------------- Į London, Ont.. J. Dzidolika,
_ , . , . . . .. .... i Worcester, Mass.. N. Šnipas.

— Tegul bus pagarbin- manau, kad jis rusiškai mo-; Hemstead N,Y.. K. KleUic-
tasl... I kytųsi, tačiau yra faktas, ki Wauke^ n, E :Ej>

— Sveikas, teve! O kaip kad rusams jis gennasi Is mont Santa Clara> CaIif
patiko Chicaga? j Vatikano pranešama, kad K Smigel Mefrosė Park,

— Čikagon negalėjau nu- popiežius kviečia turistus J Iii., A. Radzevičius, Amster-
važiuoti. Maiki. ; savo valstybę“ ir tikisi., i dam N Y., S. Kidikas^art-

— Bet buvai ryžtingai pa- , kad bus svečių is Sovietų viU Ohio L Kimont Ha-
siruosęs. Kas sutrukdė? 

—Niekas
Rusijos. Esą jau išleista iri gaman, N.Y., M. Plevok,

, . , , . , . . - ,------------- r ------, F. Thų-jau tokia buvo mano laime,'no aprašymu ir su zemela-i „ Haurtnrne N T L 
geriau pasakius — nelaimė, piu. Iki šiol tokie leidiniai! Končius
Kai nuėjau ant vagzalo, tai buvo leidžiami tik prancūzų.! yĮass 
Čikagos treinas buvo jau iš- vokiečių, italų, ispanų ir \. .
ėjęs. Nu, tai kaip nuvažiuo- anglų kalbomis. Rusų kalbai Mažiau kaip vieną dol.. 
si. Negana to. kažin kas pa-j Vatikano leidiniuose pasiro-Į J. šnipas, St. Louis, Miss.. 
vogė Zacirkos kamašus. ku-1 dė pirmą karių- ' P. Repšius, Brockton, Masį.
riuos jis žadėjo man pasko-Į — Nu. tai pasakyk, kaip y. . aukoiusiems'Ke- 
linti. Taigi išfigeriavau. kadi re.ke« b,znfį suprastit? administįcija 'tania
be karnas, vtsttek nepnttk- Tat.neonas biznis, j„uoširdžia^ ačiū.

s nesutrukdė, ale! rusiškai knygelė su Vatika- Dorchester, Mas, 
uvo mano laimėj no aprašymu ir su žemėla-i mas Havvtome,

So. VVeymouth,

tų į tokią šventę važiuoti. A- 
le geriau apie tai ir nekal
bėti...

— Tiesa, tėve, yra svar
besnių klausimų.

— Yra labai svarbių, Mai
ki. Va, gazietos rašo, kad 
mūsų šventas tėvas pradėjo 
rusiškai mokytis. Kaip tu 
rokuoji, ar nereikėtų pakelti 
protestą?

— Tai ne mūsų dalykas, 
tėve.

— Kaip tai ne mūsų? Ar
gi mes ne katalikai?

— Tai kas?
— Tai yra tas, Maiki, kad 

šventas tėvas yra dvasiškas 
mūsų tautos apiekūnas, o 
jeigu jis pradės rusiškai kal
bėti, tai galės pareikalauti, 
kad mes ir poterius rusiškai 
kalbėtume. Nu. pamislyk, į 
ką tai būtų padabna?

— To jis nereikalaus. Bet 
man neaišku, kodėl tėvas tos 
kalbos taip bijai?

—Jos reikia bijoti, Mai
ki.

— Bet kodėl ?
— Nu, ar tu neskaitei, ką 

Elta rašo mūsų gazietose?
— Na. o ką gi ji rašo?
— Ji rašo. kad maskolių 

kalba — tai pakaruoklio vir
vė lietuviui ant kaklo.

— Ar tėvas manai, kad 
Elta daueiau išmano, negu 
popiežius"'

vais pagrista popiežiaus po
litika.

— Tai vistiek biznis, ar 
ne?

— Nevisai, tėve. Bizniu 
paprastai vadiname preky
binę veiklą tarp pilkėjo ir 
pardavėjo. Pardavėjas ima 
pinigą ir duoda pirkėjui ly
gios vertės daiktą. Popiežius 
taip pat ima iš žmonių pini
gus, bet nieko jiems už tai 
neduoda. Tai yra greičiau 
žmonių išnaudojimas. Sovie
tų Sąjungoje toks išnaudo
jimas suvaržytas, tačiau yra 
dar nemaža senų katalikų, 
kurie gal norėtų koki įnblį 
Dievo garbei paaukoti, jeigu 
kunigai galėtų prie jų priei
ti. Todėl popiežius ir sten
giasi gauti sovietuose tokių 
koncesijų, kad jo kunigai 
galėtų tokius rublius suran
kioti. Ar dabar bus aišku, 
kodėl popiežius rusams ge- 
rinasi ?

— Ar tu rokuoji, kad 
Kremliaus bedieviai nusileis 
ir duos kunigams laisvę?

— To aš nežinau, teve, 
bet Vatikanas dirba išsijuo
sęs, kad bažnyčia gautų 
daugiau teisių po sovietų vė
liava. Yra žinių, kad šiomis 
dienomis popiežius Povilas 
VI-sis parašė rusu pravosla 
vu bažnyčios viršininkui A-

KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis penktai

LB III-sis Seimas
PLB UI Seimo Komiteto Jaunimo sekcija skelbia:

MOTORKADĄ.

PLB III-jo seimo metu, 50 metų nuo Lietuvos nepri- 
įklausomybės atstatymo paskelbimo proga, jaunimo sekci
ja ruošia motorkados pobūdžio antikomunistinę demonst- 
laciją. šūkiu: LAISVĖS LIETUVAI!

J 4 • ,
Demonstracija-motorkada įvyks rugpiūčio 31 d., šeš-1 

tadienj, New Yorke. Mašinų vilkstinės su atitinkamais pla
katais vyks prie sovietų ambasados ir Jungtinių Tautų
į
į. Po motorkados Flushing Meadows parke įvyks mašinų 
paradas ir iškilmės. Kviečiame ir prašome visų vietovių 
jaunimą ir visus lietuvius aktyviai dalyvauti su savo ma
šinomis ir plakatais motorkadoje ir iškilmėse. Mašinos su 
geriausiais plakatais bus premijuojamos. Pirmai vietai 
bus skirta $100 premija, antrai $50 ir trečiai $25.

: ' ’ • . . c- r’.:*--; '■ i

MISS LITHUANIA RINKIMUS.

Laimėjusiai Miss Lithuania titulą lietuvaitei bus pa
skirta pereinamoji gintaro karūna ir $300 piniginė do
vana. Antrąją vietą laimėjusi gaus $100 dovaną ir trečiąją 
vietą — $50.

Kandidatėmis gali būti kiekviena lietuvaitė, nėjau- 
nesnė kaip 18 metų amžiaus ir netekėjusi. Kandidačių 
skaičius iš bet kurios vietovės neribotas.

Registracijai reikalinga: vardas, pavardė, gyvenamo
ji vieta ir gimimo data. Registruojamasi:

Mrs. J. Kiaunė,

180-24 Grand Central Parlcway,‘ į . '. , ’ J > . r ,
Jamaica Estatęs 32, L.I., New York 11432.

Registruotis reikia iki 19Š8 th. rugpiūčio 10 d. Užsi
registravusias kandidates informuosime betarpiškai.

. ’ ’ r' .i-ii' ■
Kviečiame lietuvaites dalyvauti rinkimuose iš kiek

vienos vietovės. Miss Lithuania rinkimai įvyks: 1968 m. 
rugpiūčio 30 d. Rinkimų finalas^ gintaro karūhos ir dova
nų įteikimas įvyks rugpiūčio 314. banketo metų Statler-

Policijos atstovas apžiūrinėja automobilį, kuriuo, sako
ma. buvo įšmugeliuota į JAV pereitą balandžio mėnesi 
didžiausias kiekis heroino — net $22.4 milionų vertės. 
Viršuje keturi prancūzai, kurie buvo suimti Paryžiuje 
ryšium su šiuo narkotikų nelegaliu ""bizniu“.

Hilton Hotel, N.Y. t S V i

Visos kitos smulkesnės informacijos apie motorkadą 
ir Miss Lithuania rinkimus bus skelbiamos vėliau.

PLB III-jo Seimo Komiteto Jaunimo Sekcija.

PASINAUDOKIT PROGA

Pigiau parduodamos šios 
knygos:

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, parašė 
dr. Joseph B. Končius, kie
tais viršeliais $3. minkštais 
—$2. Gera dovana kitatau
čiams.

Atsiminimai ii Balfo veik
los, parašė ilgametis Balfo 
pirmininkas prel. J. B. Kim
čius. Knyga turi 404 psl., 
gausiai iliustiuota. Kaina— 
kietais viršeliais $4. minkš
tais $3. Knygoje vaizduoja
ma Amerikos lietuvių lab
daros veikla ir tremtinių gy 
venimas.

Vokietija
Mieli lietuviai 

socialdemokratai!

Maskvon. Tai kodėl neuž- 
megzti platesnio bendradar
biavimo?

— Nu. tai gal ir susibičiu- 
liuos, ar ne?

— Tokia bičiulyste popie
žiui butų naudinga, nes kad 
ir nedaug laimėtų, tai nieko 
ir neprarastg.: bet sovietam 
naudos iš to nebūtų, nes ka
talikų bažnyčia iš prigimties

— Iš tikrųjų, Maiki, čia leksiui platų laišką, tituluo- 
reikia Salomono galvos, kad damas jį ”Jusų Šventenybe“, 
šitą bizni suprastum. Kodėl, Tame laiške jKipiežius. pri- 
šventas tėvas užsimanė mo-' mena. kad katalikų bazny- 
kytis rusiškai, kai musų Lie--čios visuotiniame suvažia v į- 
tuvos vaduotojai tą kalbą rre anais metai? dalyvavę iu-'revoliucijos priešininke n lankiai nusiteikę lietuviams, 
smerkia? Kodėl jis nešimo- sų pravoslavų stebėtojai n reakcijos rėmėja. j Dalyvavimas SPD eilese
kiną lietuviškai? į kad Vatikanas yra jau nu-Į — Nu. tai pagyvensim ir nėra kliūti.- būti VLSD na-

. — Iš tikrtyų, tėve, aš ne- siuntęs porą savo delegacijų pamatysim, kaip bus, _ riu, __ ___

Mes. lietuviai socialdemo- 
; kratai, turime tęsti kovą už 
socialdemokratinių principų 
įgyvendinimą žmonijoje.

: Mes aiškiai pasisakome už
Šiais 1968 metais, minė- Lietuvos Socialdemokratų 

darni Lietuvos nepriklauso- Partijos Užsienių Delegatū- 
mybės paskelbimo 50 metų r?s velk!os gaires ir sohda- 
sukaktį, ryžtamės lietuvius nal remianie Socialistų In- 
socialdemokrątus suburti į ternacionalo deklaraciją, 
savarankia Vokietijos Lietu- kuiJ. buvo paskelbta 1951
vių Socialdemokratu Drau- ‘J*. Frankfurte a.
gjj j M., Vokietijoje. Mes taip

Kviečiame visus lietuvius palaikome Jungtinių 
socialdemokratus ir jiems ^a?^ Pa^keIbtą. Žmogaus 
prijaučiančius 1968 m. ne. Teisiu Deklaraciją ir Lietu- 
pos 13-14 d.d. atvykti į Bad; v1^ ' nartą.
Godesberg. Annaberger Str. I Mes ir toliau kovosime už 
400, kur Įvyks steigiamasis demokratinę Lietuvos vais- 
Vokietijos Lietuvių Sočiai- . tybę ir už kiekvieno piliečio 
demokratų Draugijos (VL į sąžinės, minties. įsitikinimų, 
SD) susirinkimas. Arčiau religijos, spaudos, susirinki- 
gyvenantieji prašomi atvyk- mų, draugijų ir politinių 
ti ne vėliau, kaip liepos 14 j partijų laisvę.
d._. 10 vai. ją to, kada piasi-j Susirinkimui bus pateik- 
des posėdis. Atv y katantieji tas a ai5st t j «r priimti 
prašom, registruotis kamba-j VLSD statutas
ryje n r. 1. Ten pat bus gali-'
ma palankiomis kainomis Į Mes siekiame artimo 
pernakvoti ir pavalgyti. At- bendradarbiavimo su vokie- 

' vykstantieji prašomi iš anks- čiais socialdemokratais ir su 
to (vėliausiai iki liepos 11 kitų tautybių socialistais, 
d.) pranešti: K.Dikšaitis, bet sieksime ypač glaudžių 
53 Bonn 3. Postfach 3014. ryšių su mūsų sesėmis ir bro- 

į savo eiles kviečiame vi- bais lietuviais užsieniuose ir 
sus socialde,uokratiškų isiti- Lietuvoje.
Kimmų buvusius ir dabarti- Jei pritari socialdemokra
tus Lietuvos piliečius bei tų minčiai, prisidėk savoj 
jų užsieniuose gimusius vai- ddrbu ir padėk įkurti Lietu
kus. o taip pat ir visus tuos ,-įų Si •cialdemokratu Drau- 
socialdeimiKratiškų Įsitikini-
mų asmenis, kurie vra pa-i

Prancūzą aktorė Denise llarcel 
Miami. Ela.. buvo policijos su
imta bevagianti parduotuvėje 
moteriškus aprangos reikmenis. 
Ji pareiškė, kad turinti pinigi
nėje reikalingus $3K.h| užmo
kėti Už tas pavogtas prekes. Vž 
užstatą ji buvo paleista iki teis
mo.

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

Leninas
♦ t *

”Miss USA 1968“ Dorothv Ca- 
t h erine Ansett iš Washingtono! ... .
atal»vao» JAV 17-lo« pasauli. M'*“ YT*

pilnai pateisinama priemo* 
nė. Leninas

gražuoliu varžybose, kurios bus 
perduodamos spalvota televizija 
liepos 13 d. CBS kanalais.

Kalbėti tiesą yra buržua*

BUVO $4» DABAR 1 IK $2

Steigėjai:
J. Glemža, M. Baublys, 

V. Bylaitis, K. Diksaitis

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, karia ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt.

Kito* tokios knygos neturime.

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

;Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadvvay
So. Boston, Mas*. 02127
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Bostunu Common parke kūtvėla kerpa kūtvėlą po to, 
kai Bostone plauku kirpimas pabrango nuo $2.25 iki 

$2.51*. čionykščiai kirpėjai skundžiasi, ka ddėl hippių ma
dos nešioti ilgus plaukus, kirpyklų biznis sumažėjo 3S%.

(Tęsinyi)

15.

— Taip ir visi jus kaip šunys žūsite, jei neatkelsite 
pilies vartų! — šaukė kryžiuočiai.

— Vyrai, — kalbėjo mergelė: — ar dėl to, kad silp
na esu. nenutrauksiu savo ryšių, nemirsiu, kaip brolis mi
te, manote, kad aš tėvynės nemyliu? Vyručiai mieliausi, 
argi už mano vienos buitį išduosite tėvų kapus, šventas 
dievų ugnis, kur gabijos dega? Į

Ir taip verkdama kalbėjo mergelė, o Mykis vis dar 
nė žodžio neprabilo.

—’Berneli mielas, tu narsus buvai kaip sakalėlis, tu, 
nebūtai leidęs, kad būtų gėda ar man, ar tau. ar mūsų tėvų j 
šalelei! Patsai mano kraują pralietai, paskui už mergelę ‘ 
savo atkeršytai. Bet žuvo mano bernelis toj pusėj Neinu-! 
nėlio, tik nežuvau aš, vargdienėlė! '

šoko jaunas Zubrys, stvėrė rankon miklų kilpinei}, Į 
dėjo aitrią strėlelę ir šovė ten. kur mergelė gailiai verkė.

Ne priešui taikė, tik savo mieliausios širdin. Ir griuvo 
mergelė, kaip pakirsta liepelė, žodžio daugiau nepratarus.

Susilaikė priešai nustebę... Suriko lietuviai... ;
Nelaukė, nesitikėjo to niekas. x
Vai, ir sudūzgė sušvilpė strėlos, sušvirkštė akmenys, 

sudundėjo rąstai — ir visa ant kryžiuočių galvos nuo aukš
to kalno. Kaip upės plaukė verdančioji derva. i

Ir guldė priguldė narsūs berneliai kryžiuočių, kaip 
patalą nuklojo, kaip pėdelių piovėjėlės derlingame paba
rėly. i

Didžią puotą iškėlė bajoras Mykis svečiams. Daugel 
jų pasigėrė ir pasiliko gulėti amžinai ten, kur sravus Mer
kys teka, kur platus Nemunas banguoja, kur niauri Merki
nės pilis. 1

Maža kovos buvo berneliam, pilį beginant, tai narsūs 
išjojo šokti lygion lygumėlėn, žaliojon pievelėn. Ne kank- 
liai jiems šokiui kankliavo, tik šveitrūs kalavijai, tik ašt
rios sti ėlelės skambino... iI

Ir vijo priešą net į gilų Nemunėlį. Ko kirviai neišmu
šė, kalavijai neiškapojo, širmi žirgai išmindžiojo. O ko 
širmi žirgai neišmindžiojo, nuskandino platus Nemunėlis. j 
jo sraviosios bangos.

Nei vieno priešo nebeliko, nei vienas namo nebegrįžo. mas labai opus čia. bet. pa- 
tik tie, kur plačiuoju Nemunėliu... Bet nepasidžiaugs, sirodo. jis toks pat yra ir a£°£a> Jonas Lauži-

jiems pagrįžus, nei tėvas, nei motinėlė, nei jaunoji sesulė. Lietuvoje, čia spausdiname kas davė toki atsakymą:
Brangiai apmokėjo, didžiai atkeršijo Dainavos raitė- tuo reika;u -vienos motinos f išlepintiems vaikams daž- 

liai už skaistų Meilužės veidą. Ir nebuvo tiek plaukų jos klausimą ii ž\mau> pedago- naj nesiseka mokytis, jie 
gelsvoj kaselėj, kiek paguldė galvų jaunieji berneliai... Ir g°- dirbusio Lietuvos uni- blogai elgiasi. Be abejo, my 
priešų ir savų

Kazys Jakubėnas

TĖVIŠKĖS PAUKŠTELIS

ą
Atlekia paukštelis, čiulba giesmeles, 

primena man pievas tėviškės žalias.

Primena takelį dirvoj tarp rugių,

kur mačiau skrajojant daug margų drugių.

Ten mes bėginėjom, žaidėm ten smagiai, 

ech, jūs, jaunos dienos, dingot kaip drugiai. 

Žydi ievos kaime... Kvepia ten žiedai... 

Tėviškės paukšteli, ko čia atskridai?

Kam mini, kas dingo, kas negrįš, nekels? 

Dar žydės jurginai, bet ne man jie žels. 

Raudonuos dar vyšnios, kriaušės, obuoliai, 

kam tu. paukštužėli, čiulbi taip gailiai?

Reiklumas ar lepinimas
į Tai liečia vaikus. Klausi- Atsakymas

mokinius. Jų pareiga 
jiems nėra sunki. Ji jiems 

! dažniausiai tėra maloni, į- 
■ domi pramoga. Beveik visi 
Į vaikai įveikia pirmųjų klasių 
į užduotis. Aukštesnėse klasė-’ 
| se mokslas reikalauja dau- 
1 giau susikaupimo, jėgų iri 

darbo. Dėl to čia lengviau 
sekasi tiems vaikams, kurie 
Įpratę ne tik mokytis, bet ir 

įdirbti aplamai. Neretai tie 
mokiniai, kurie žemesnėse 
klasėse gerai mokėsi ir pa
sižymėjo gabumais, aukš
tesnėse klasėse arba aukšto
siose mokyklose pradeda at
silikti. Tai suprantama: ga
būs vaikai neišmoksta uoliai 
mokytis, nes jiems būdavo 
daug kas žinoma ir lengva, 
tuo tarpu vidutinių gabumų 
visada turi rūpestingiau mo
kytis ir nugalėti sutinkamus 
sunkumus. Kas kita, kai ga
būs vaikai iš mažens susidu
ria su tam tikromis pareigo
mis bei sunkumais ir išmoks
ta juos nugalėti, tada ir mo
kymosi sunkumai būna be 
vargo Įveikiami.

Teises patarimai
Advokate M. ftveikauakieai aatiko at 

kyti į Keleivio skaitytoją klausiaus teisia 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendra 
informacinio pobūdžio. Klausinius ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pož) mčti.'kad epstą Kėleivio 

skaitytojas. . |Z . ,
t prašome siųsti tiesiog š,Mo

Iš to, matyti, aiškėja, jog 
jūsų sūnus priklauso ne pa
čių laimingųjų vaikų grupei: j 
iki mokyklos jį lydėjo akla* 
meilė. Jis neturėjo jokių pa
reigų. neišmoko susikaupti 
ir dirbti privalomą būtiną 
darbą, neišmoko pirmose 
klasėse ir mokytis, o sėkmin
gai ėjo iš klasės į klasę ga
bumų dėka. Kuo toliau, tuo 
jam gali būti sunkiau. Gali 
atsitikti, kad mokyklos pa
reigos jam pasidarys sunki 
našta, kuria įvairiais būdais 
jis bandys atsikratyti: iš 
pradžių šiaip taip gajj slink
ti iš klasės į klasę, o paskui, 
kai jo žinių ir darbo spragos 
pasirodys didelės, neperšo- 

j karnos, ieškos kelių iš mo- 
į kyklos pabėgti. Juk žinome 
į mokinių, kurie nenori mo- 
i kytis ir bėga iš mokyklos dėl 

to. jog laiku neišmoko mo-

M. Šveikauskas, Attorney at Law. 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 0213k

mūsų problema išsispręstų, 
nes iš keliolikos tūkstančių 

Esu čia gimęs lietuvis, galima būtų kokį bizniuką 
Dirbau mašinų dirbtuvėje nusipirkti ar ką ir pragyven- 
apie 13 metų. Prieš 3 metus ti, nestovint fabrike prie ma- 
buvau sužeistas darbe. Man šinos diena iš dienos. Iš ki- 
buvo išnarinta nugara. Iš- tos pusės nežinome, ar ga- 
buvęs namie apie 6 mene- Įima pasitikėti tokiu žmo- 
sius, nebuvau visiškai pa- gum, kurio nepažįstame, 
sveikęs, bet daktaras leido Jei taip galima padaryti, 
grįžti darban. Po kiek laiko, tai kodėl mūsų advokatas, 
dirbdamas prie mašinos, pa- pas kuri mes buvome nuėję 
slydau, nustojau pusiausvy- pasitarti, mums nieko apie 
ros ir parvirtau. Tuoj pajų- tai nepasakė, kad galima net 
tau didelį skausmą nugaroj, keliolika tūkstančių gauti? 

Atsikelti nebegalėjau. Kiti Be to, iš ko tie pinigai būtų 
pakėlė ir nuvežė ligoninėn, gaunami: iš dirbtuvės, vai
ši kartą išbuvau ligoninėje džios ar draudimo kompani- 
apie tris mėnesius, operavo Jos?
man nugarą. Grįžęs iš Ilgo- Į Labai prašome mums pa
ninės. dar išbuvau namie a- rašyti ir pasakyti, kuo gali- 
pie 7 mėnesius, ir tada vėl ma pasitikėti ir kuo negali- 
leido grįžti darban. Dakta-'0139
rui paprašius, man buvo- 
duotas lengvesnis darbas.

Klausimas

bet nugarą vistiek skaudėjo. 
Vakare, kai grįždavau iš 
darbo namo, pavirsdavau į 
lovą kaip negyvas. Nugarą 
sopėjo kaip dantį. Bet ką tu

Sužeistas tautietis

Massachusetts.

Atsakymas

Stebukladarių nėra. Jeižmogus padarysi, juk reikia advoįatas ^„„^0 reikalą
iš ko gyventi.

Tęsiau darbą. Tiesa, per padarysiąs viską, kas gali- 
tą laiką, kai sirgau, manima nežadant jam nei dan- 
mokė jo pašalpos per 6 mė-| gaus, nei žemės, — man at- 
nesius- i rodo. kad tokiu advokatu

... Dabar dirbu, bet turiu di-; galima pasitikėti. Niekas 
kvtis. pasitempti, pnsivers-. dėlių skausmų, ir, stovint negali užtikrinti, kad byla, 
ti nugalėti. Rasti nbą tarp ant kojų visą dieną, vargu, jeigu ii bus iškelta, tikrai 
protingos meiles ir lepinimo: ar pagerės sveikata. Pa- bus laimėta. Visaip pasitai- 
nera lengva. s vargstu, o naktimis dėl ko. Kliento vietoje būdama.

Vengiant lenininio kar-S skausmo neSaliu miegoti. j aš neturėčiau pasitikėjimo
. . £. P,.. ,.r Žmonių patariamas nu-,tokiu žmogum, kuris net iš-
tais nueinama i kitą kraštu-! -• j i * * • • - . , .. ,-i • ėjau Pas advokatų. As jam pranasauia dvdi sumos, ku- tmuma: nepaisoma vaiko ■< , . . .. „ , , .1 'papasakojau visą savo be- ną jis žada laimėti.

dą. bet paprašiau mano; Nežinau, kas tas žmogus 
kompanijai nepranešti, kad yra. kuris buvo pas Tamstą 
buvau pas jį. Jie gali dar su- atėjęs. Tamstų vietoje būda- 
pykti ir iš darbo išvyti. ' ma, aš gerokai pasiteirau- 

Advokatasmansako, kad čiau ir stenęčiausi sužinoti, 
negalįs man padėti, jei aš kas jis toks yra. Iš Tamstos 
$&ip bijau savo šešėlio, anot aprašymo sprendžiu, kad tasT* 1 •  •  . •___ o t*

' amžiaus, jo vaikiško žaidi- j 
i mo. reikalaujama aklo pa
klusnumo, slopinamas jud
rumas bei veiklumas ir pan.
. . ! ’ i; -! •>. iįi

versitetuos dar nepriklauso- lėti vaikus ir rūpintis jais
Vaikas yra impulsyvus, 

jautrus, judrus, linkęs žais
ti. ir viso to jam negalima

’ ir klientui pasako, kad jis

Daugel jų ten užmigo... Visų jų tarpe ir trys Kirklio m>'bės laikais-Jono Laužiko' yra natūrali ir būtina, net J • Tačiau tuo načiu iis J°* Pasagu jam, pirma žmogus yra koks nors afe- 
s. o ketvirtasis — tai nuikus raitelis. Ziihrvsbumelis... atsakymą, išspausdinta so- visuomenine pareiga. Ta-, ; P man pasakyk, ar laimėsiu ristas, sukčius. Jei Tamstųsūnūs, o ketvirtasis — tai puikus raitelis, Zubrys bernelis...I
Nelinksmos buvo giedrios vasarėlės dienos nevienam 

tėvui, nevienai motinėlei... Nelinksma buvo ir seniam 
Kirkliam, kuriuodu vaikų nebeteko.

Ir sukrovė berneliai ant tiesiojo Nemunėlio kranto 
didelį laužą ir dausojo ten visus: tris Mykio sūnus, tris 
garsios Kirklio giminės vyrus, ketvirtą Zubrį bernelį ir 
jo mergelę, skaisčią Meilužėlę... Dausojo laidojo ant sta
taus kranto. Ir supylė ten didelį geltono smėlio kapą ir 
pastatė ant jo augštą kuorą, kad iš tolo visi regėtų matytų, 
kad vaiky vaikai atmintų, kaip bernelis dėl tėviškėlės ne
pasigailėjo nei sa mergužėlės, nei savo jaunosios buitelės.

Kuoras tai seniai sunyko: ir metai jį naikė. ir skau
dūs lietūs ardė. ir žmonių rankos griovė.

Liko tik vienas kapas, augštas, pailgas, ėgliais ap
žėlęs... Ir vėjai jį pusto, gelsvus smėlius nešioja. Išnyko 
ir girios...

Ir žmonės pamiršo, kas guli tame kape, tik žino, kad 
nepaprasti ten guli ilsisi žmoni*.

Ir kalba seneliai, kad milžinai ten guli, bet kokie, tai 
niekas nebežino.'

Pamiršo silpni vaikai, kaip senas bajoras Mykis ves
tuves kėlė savo sūnui Zubriui.

Pamiršo artima giminė ir tolimos šalies žmonės.
O gal ir atsižadėjo savo tėvų, šventosios jų kalbos...

atsakymą, išspausdintą 
vietiniame laikrašty.

Klausimas
Turiu viena sūnų. Jis mo-

pareiga. . . . .
, čiau meilė ir lepinimas yra'tun PraLntis Pne tikrų gy 
Į visai skirtingi dalykai. Dar venimo
į V. Belinskis yra pasakęs,
Į jog ir avis myli ėriukus, ta
čiau auklėti vaikus protin

ėj man pasakyk, ar laimėsiu ristas, sukčius. Jei Tamstų 
1 draugai Tamstai pareko
menduotų advokata. tai hu

nus pne tiarų gy-, " , "-----
taisvkliu tvarkos 1 byl*' ** Paduoslu dirbtuvę 

mokytis dirbti ir paklusti vy? * » «k Ūda sutarsi-

1 UI IU VltilCl . , • 1 • . -f » M* v-
kosi ketvirtoje klasėje. Iki S81. gall?lk z™>n«s. Tačiau

šiolei mokėsi gerai, bet da
bar pradeda atsilikti: sun
kokai suvokia uždavinius ir 
spręsdamas daro klaidas, 
skaito sklandžiai, bet supai
nioja mintis bei Įvykius, dik
tantus kartais gerai parašo, 
o kartais pridaro klaidų. Pa
stebėjome, kad jis išsiblaš
kęs, skuba. Pamokas tikri
name. padedame kaiką ir 
parengti. Anksčiau noriai 
eidavo i mokvkla, o dabar

ir žmonės suserga akla mei 
le, linkę mažam vaikui leisti 
viską, ko tik jis nori, tenkin
ti visas jo užgaidas. Sunku 
pareikalauti, kai vaikas ima 
prieštarauti ir net verkti, 

j Tačiau gyvenime iŠ kiekvie
no žmogaus visur ir visada 
daug laukiama, reikalauja
ma net tokių dalykų, kurių 
pasiekti būna nelengva, ne
malonu. Kiekvienas žmogus 
be teisių turi ir pareigas.

pasitaiko - pradeda atsi- ž™°?us ?nk^»? IP™”' 
1 1 ta sąžiningai atlikti visas

pareigas, tuo jos darosi leng
vesnės ir malonesnės.

kalbinėti, kad skaudanti 
galva, esą, negera, bijąs mo
kytojos ir pan. Namie jam 
viskas paruošta, vienintelės 

{jo pareigos — pamokas pa
Mokymasis yra kiekvieno 

mūsų vaiko ne tik teisė, bet
ruošti. Kaimynai sako, jog ir pareiga. Kai kuriems vai- 
mes perdaug ji lepiname, to- kams tojj pareiga yra ne- 
dėl jam ir mokytis esanti sunki ir netgi maloni, nes 
sunki pareigą, dėl to jis pra- jje įpratę dirbti, o kitiems

resmesiems. Sakoma, jog 
vaikų būdo pamatai dedami 
ant motinos kelių, t. y. pa
čiomis pirmomis gyvenimo 
dienomis, kai vaikas prati
namas laiku maitintis, mie
goti. Paliekant vaiko vysty
mąsi savieigai ir tenkinant 
jo užgaidas, neįpratimus pa
klusti reikalavimams, tvar
kai, neišmokius dirbti nau
dingo sau ir kitiems darbo, 
valdyti savo norus bei užgai
das. būna sunku ir mokykli
niais metais laikytis mokyk
los reikalavimų, drausmės, 
mokytis ir tinkamai elgtis.

me, kas reikia daryti. Sako, 
jokių pažadų man neduos. 
Jei, sako. tau skauda nuga
rą, tai ko dirbi. 0 aš jam 
sakau, tai iš ko gyvensi ne
dirbdamas, jei bylos nelai
mėsime.

Prieš savaitę, pasibeldęs 
į duris, ateina pas mane vie
nas nepažįstamas žmogus. 
Jis sako: ar Tamsta buvai 
sužeistas darbe? Sakau, 
taip, buvau; o kas Tamsta 
toks esi? Sako, nesvarbu, 
kas aš esu, bet aš Tamstai 
parekomenduosiu puikų ad
vokatą, kuris tučtuojau gaus

tų kitas reikalas, o į svetimų 
anksčiau nematytu žmonių 
rekomendacijas aš. Tamstų 
vietoje, nekreipčiau . jokio 
dėmesio.

Šeimininkėms
SVOGŪNŲ SRIUBA

2 puodukai plonai pjaus
tytų svogūnų.

2 šaukštai sviesto. .
2 šaukštai miltų.
5 puodukai pieno.
1 puodukas tarkuoto sū-

'Tamstai kelioliką tūkstan- 
Manau, kad kaip tik to-: čių, nesikrejpiant į jokius 

dėl ir jūsų sūnus jau dabar teismus. Jis mums pasisakė,’ rio ”chedar“. 
pradeda atsilikti moksle, ir, j kad tas advokatas jam tokią Druskos,-pipirų bei
nepakeitus auklėjimo, bus j pat bylą yra laimėjęs be teis- -------1 'a”“K
nepalankios tolimesnio jo mo, be nieko.
vystymosi perspektyvos. Da- Jis mums paliko savo ad- 
bar pats laikas auklėjimo' resą ir pasakė savo pavar- miltus. Pieną užkaitinti, pri- 
klaidas ištaisyti ir išmokyti dę. bet mes. nežinome, kas dėti prieskonius. įmaišyti 
jį dirbti ir mokytis. Žinoma, jis toks yra ir ką jis d irba. pakepintus svogūnus ir leisti

papri
kos pagal škotiį.

Pakepinti svogūnus svies
te, kol paruduos, primaišant

Tylu aplinkui... Nebgtambs katovijai. nebezvengia atsilikti. Toliau būsią « Ja sunki jr yį smikėjan- klaidas taisyti visada yra Jis mums dayė to stebuklin- dar pakaisti, tik kad neuž-
Dainavoje žirgai, tik verkia Merkines kalnas nuplikęs, bjogjau Ar tai tiesa argi . dauriau reikia iš-1 sunkiau, negu jų išvengti, go advokato vardą ir liepė virtų, maždaug 10 minučių.

miim Vorltio rauda, kad Dainavos sūnūs n neužtenka vaikui pareigos ankstinio pasiruošimo. | ket juo anksčiau ir nuosek- jam pasaky|i, kad jis mus įberti tarkuotą sūrį ir mai- 
mokytis?. —klausia V. Len- > r I liau imamasi jas taisyti, tuo pas jį atsiuntęs. i šyti, kol išsileis. Tada tuoj
kienė. i Pažvelkime į pirmos kia- tikresnis pasisekimas. Jei taip iš tikrųjų būtų, duoti į stalą.

kad sienos suiro. Verkia, rauda, kad Dainavos sūnūs jį 

jau pamiršo, y
Galas
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Vietinis žinios
H. 4, J , * »ti<c»h-

Bostono
fARENGlttŲ KALENDORIUS

Sveikino ii Chicago*

Juozas Krasinskas ir inž. 
! Aleksandras Čaplikas at- 

Rugpiūčio 11 d. Minkų siuntė sveikinimų iš Chica- 
radijo gegužinė Romuvos S°s» kur jie dalyvavo SLA 
parke Montelloje. Į seime.

• • •
Rugsėjo 15 d. So. Bostono į 

Lietuvių Pil. Dr-jos salėje • 
Lietuvių Bendruomenės pa-Į 
rengimas.

O • ♦

Spalio 6 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 
Balfo banketas.

Spalio 27 d. So. Bostono

Grįžo žokėjai

Pirmadieni iš Chicagos 
grįžo Bostono lietuvių tauti
nių šokių sambūrio šokėjai 
su savo vadove Ona Ivaškie- 
ne. Jie dalyvavo šokių šven
tės programoje. Grįžo pa
vargę, bet patenkinti, kad

★
Mieli „Keleivio“ 

skaitytojai!

Knygos 
jaunimui

Švenčių proga nepamirš
kite nuplikti 
knygas:

i
vaikams šias!

Į
| ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai

eilės.

Lietuvių Pil. DrjosUI aukš- galėjo prisidėti prie šventės
* ___ no ?icnlzimn

to salėje P. Viščinio veda
mos Lietuvių radijo valan
dos parengimas.

e e e
Lapkričio 10 d. Lietuvos 

kariuomenės atkūrimo minė
jimas So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos salėje.

pasisekimo.

ROCKFORD, ILL.

Vykstame į gamtą

Balfo skyriaus gegužine
• • • 1 bus liepos 14 d. 1 vai. popiet

Lapkričio 16 d. Lituanisti-, Lietuvių klubo parke. Visi 
nės mokyklos puota So. Bos- Rockfordo ir apylinkės Ke
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III tuviai prašomi gegužinėje 
aukšto salėje.

BADAS — POLITINIS 

GINKLAS

Afrikoje didžiausia 
ventojų skaičiumi (57 mil.)

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

■t“.' ’/’t f
SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariapįs.' T '

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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 $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

STJK—AKCIDENTAL1 APDRAUDA miudinga visokio 

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugiją nariaam. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 | metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių koloniją. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuaaiaa AMaaee *f America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

Rene Rasa, MEILĖ TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

Vincas Ramonai: M1G 
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 
suvaikieeių ūkininkų sukili 
mo 1935 m., I tomas, 28< 
psl.. kaina $3.00.

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

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS
RŪEAS, 495 psl., kain? 
ninKŠtais 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 J 
RYTUS, UPĖ J ŠIAURĘ.
romanas I dalis. 325 psl., 11 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS || 

KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl. 

i kaina $3.00-
Vvtautas Volertas, G Y 

VENIMAS YRA DAILUS
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., ka’ 
na $2.50

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanai
332 psL, kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotai 
romanas, 20] psl.. kain? 
$2.50.

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

BIRUTĖS RYTAS 
j parašė J. Narūne, iliust-
! ruota, kaina $0.95.
NARDŽIO PULKAS, apsa- 

kymėliai, paiašė Bale 
j Vaivorytė, 157 psl. kai

na $2.00.
> ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 

vimo knygelė su įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidom.- 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS, eiliuota pasaka, para 

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina............ $3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

bet už tai ima iš mūsų po 10 parašė Danutė Bindokie- 
centų už kiekvieną tokį pra- nė, 58 psl., kaina.... $1.50 
nešimą. Tokių pašto laiškų ŽAIŽARAS, D. čibo pasak: 
gaunam vidutiniškai po du mažiesiems, teisybė dide 
kasdien, kas sudaro 1 dol.!
išlaidų per savaitę, arba 52• 
dol. per metus. Taigi 10 pre
numeratorių mokesčio.

Bet visų labiausiai mus i gpysaka 130 „sl. kai.
sum<>- ■ na ......................... $1.80.

Jau metų metai skelbiam,: 
kad, keisdami adresus, pra-į 
neštumėte ir senąjį adresą, i 
bet iki šiol dar nevisi paiso, 
mūsų prašymo. Neturėdami: 
seno adreso, visada rizikuo-1 
jam pakeisti ne to, kuris pra
šo,. nes visada gali būti 
bendrapavardžių. Tokiu at-! 
veju tenka klausti raštu se-’: 
no jo adreso, kas vėl gaišina j 
laiką ir didina išlaidas.

Dalis skaitytojų iš viso i 
nepraneša mums pakeisto 
adreso. Tada dažniausiai 
mums patarnauja paštas, i

dalyvauti ir tuo būdu padėti 
i Balfui vykdyti vargstančių 
. tautiečiu šalpos darbą. 
į Gegužinėje nuobodžiauti 
nebus laiko, nes iš Chicagos 
atvyks tautinių šokių šokė- 

i jai, kurie linksmins daly- 
KYj vius savo šokiais ir gražiom 

dainom.

si Britanijos kolonija, nuo

Iiems. Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis 
kaina ................ $1.50.

vargina paraginimai
'"Augustas Kapačinskas pa- J^^ų^SšktdiSiSnJ GINTARO TAKAIS, J. Na
rūpins plokštelių muzikai,

1960 m. nepriklausoma. Jos veįks skanių valgių bufetas 
gyventojai pnklauso gal net jj. ggi-jmų baras, 
daužau kaip šimtui taute-į Todėl gausiai dalyvauki- 
lių. Kol kraštą valdė britai.1 me pasimatymo geguži- 
tai jų bizūnas neleido toms' nėje! 
tautelėms tarpe savęs piau-!
tis. bet kai Nigerija tapo ne-! 
priklausomą, kivirčai tiek Į 
toli nuėjo, kad pernai apie'
13 mil. ibo tautelės daugiau
sia gyvenama Nigerijos da
lis sukilo ir atsiskyrė, pasi
skelbusi nepriklausoma nuo!
Nigerijos Biafros valstybe. I _ . ,

... , , . ! Parduodamos Lietuvos mo-
Nigerija, negalėdama šios, n^o,. 5 Ht*i — J. Basana- 

Biafros valdybės ginklu j-Į viči 10 jit __ Vytautas veikti, pasiryžo j, kitaip pa-Į Didyli,. 10 S, _ A. 
kiupdyti. Ji paskelbė Biaf-, Smefon> k kitofc 
rai blokadų -uždraudė vi- Kalnor.iti, _
šokiais keliais įvežti maistą,

Perlcūįn

Parduoda
MUZIEJAUS

RETENYBE!

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

Canada

kurio Biafrai visada trūko.
Todėl ten prasidėjo badas.
Nigerijos vyriausybė tikisi, 
kad badas privers Biafros 
vadus nusileisti ir pasiduoti j 
Nigerijos valiai.

Tarptautinio Raudonojo'
Kryžiaus žiniomis, jau per 
liepos mėnesį ten mirs dau
giau nei milionas vaikų, o 
vėliau dar daugiau, jeigu ne
bus suteikta pagalba. Bet 
kaip ją suteiksi?

Kaip minėta, Nigerija už
darė visus žemės ir jūros 
kelius. Lieka tik oro kelias, Ieškau moters, vyro ar vedu 
bet Biafroj nėra tokio aero- sios poros, pensininką, kurie 
dromo, kuris galėtų priimti rįt9 gyventi su manimi - 
tiek lėktuvų, kad jie pajėg
tų gyventojus pakankamai 
aprūpinti maistu.

Raudonajam Kryžiui ir 
britams tarpininkaujant, Ni-- 
gerijoavyriauaybėjau sutm-j NM1Brtlh,k 
ka rezervuoti juostą žemės, j v .bui, kerte kere Ūąel he- 
kuna maistas būtų gabena-Į kianti. nuo reumatizme, rauką, 
mas į Biafrą, bet Biafros vy-j koją nutirpimo ir
riausybė tam dar priešinasi. ____ ___
nes bijo, kad tuo keliu at-1 m" 

siunčiamas maistas gali būti atsiųsime vaistą 
užnuodytas... O be to. tik to-Į ROYAL PRODUCTS 
kį kelią teturėdama. Biafros j ^ortk Sta^ PA). B*z 9112
valstybė priklausys nuo Ni-1 ___

geri jos malonės: kiekvieną UETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
valandą jis galės būti uzda-,
rytas. | Turime Lietuvos žemėla-

Kada ir kaip to tragedija pių — už 50 centų, už 12.50 
baisais, šiandien dar neži-, (sulankstomas) ir už $3.50 

nU. ______ ^aul (Meninu).. _ ___________

Ke 8 o
Marijona ir Barbora Mickai- 

lės ieško savo brolio Viacento 
Mickaus iš Kemersiu kaimo, 
Raudėnų par.. į Ameriką atvy
kusio 1913 metais.

Jis pats arba kas apie Jį ką 
nors žino prašomi atsiliepti šiuo 
adresu:

Barbora Medets,
214 Maple Street, 

Marlhorough, Mass. 01752.

mano
namuose. Prašau rašyti:

Mrs. M. Bonza 
e o Mrs. J. Pulsis 
4409 Lake Harbor Rd„ 
Muskegon, Mich. 49441 

GREITA PAGALBA

m antrašu, ir

čiame apie 50 kas savaitė, rūnės eilėraščiai, daug ilius 
kurie kaštuoja 3 dolerius tracijų, 64 psl.. kaina $1.80
vien pašto ženklam. Pridė- jINTARĖLĖ. 
jus vokus, popierių, neskai-

Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina .........................$1tant darbo, susidaro kiti 3 

dol, arba 312 dol. per me- Ta t)- , hlba
tus, kurie praryja net 62 su;
viršum metinių prenumera
torių mokestį. O Keleivio 

J prenumerata ir taip jau la
bai pigi.

Šia proga tenka pastebė
ti. kad dažniausiai raginami 
tie patys skaitytojai kiekvie
nais metais, kiti net po du 
kartus. Atrodo, nesunku bū
tų gavus pirmą paraginimą 
pasižymėti laiką ir ir ateity 
sekti.

Šiaip ar taip, visos išlai
dos yra bergždžios ir niekam 
nenaudingos, bet mes vieni 
be skaitytojų pagalbos ne
sugebam ir nesugebėsim jų 
bent kiek sumažinti. Todėl 
didžiausias mūsų prašymas:

1. Keičiant adresus, pra
nešti ir senąjį adresą;

2. Pakeitus adresą, pra
nešti jį ne tik paštui, bet ir 
mums. ir

3. Mokėti prenumeratą, 
nelaukiant raginimų. Ge
riausia mokėti kiekvienais 
metais vis tuo pačiu laiku.

Laukiame Jūsų paramos.

Keleivio administracija

★
STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

.$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE 

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

MĖLYNI KARVELIAI, Alo 
yzo Barono. 69 psl. kai
na ......................... $1.50.

TRYS SAKALAI. Alf. Vam- 
buto. 15 pasakų ir padavi 
mų. 186 psl., kaina.. $2
AUKSO ŽĄSIS, pasakiš- j 

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

Už šį veikalą autorė 1963 
netais gavo L. Bendruome- 
įės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa 
įuosta ir ši knygą.

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

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

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

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

9 kaina *...... ......  $1.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybė* paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą
B x B colių dydžio už 80 cnt.j^

Išrašykite 

KELEIVĮ 

savo draugam

Jurgis Gliaudą, SIKSNO
3PARNIŲ SOSTAS, pi emi
juotas romanas iš politinių 
^migrantų gyvenimo, 26> 
sl.. kaina $2.50.
Juozas Kralikauskas, Tl*l

MAGO UGNIS, premijuota, 
omanas, 205 pusi., kaina 

$2.50.
Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNES, pre
nijuotas romanas, 279 psl. 
<aina $3,00.

Vytautas Alantas: TARI
3V1EJŲ GYVENIMŲ, 461 
rosi., kaina $4.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
UAI PLAUKIA, romanai 
š knygnešio kun. M. Sida 
avičiaus gyvenimo, 233 psl. 
taina $2.50.

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRĮŽTA ) 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
;5.00.

Alovzas baronas: VlENI 
ši MEDŽIAI, 117 psl. kai 
na $ 1,50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premi juotas romanas, 246
psl., kaina $3.

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* labo’ daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruotu

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

A d r e a a a:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSall* MootrsaI,

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, kainą $5.00 
Perkais abi dalis kaina tik ...................................... $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 17b psl., Kaina ..•. • •••••• ...•••••.• ••«••• •••••• • $2.06

R..#
Prof. P. Pakarklio Senasis PrūsUšmst4o*>l3lfak>K50 cnt

, . •». • Uitu bfc;{ ,:‘4’2t!
Cicagietės Įspūdžiai komunistų paverstoje Lie^voj ,
95 puslapiai, kaina • ••• •••••• •••• • ••••••••••• •••••••• • • $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bules kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina •«•••••«*•• •••••»• • • • ..m.......w.. $1.00

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

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

t t



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 28, 1968 m. liepos 10 d.Puslapis stamlai

Vietines žinios
Pabaltiečių muzika per 

amerikiečių radijų

Atostogauja |

Inž. Antanas Skudžinskas

| Atvažiavo ii Lietuvos t

j Praeitą savaitę iš Kauno _______________________
U Bostonų atvyko Ona Ma- Su žmona išvyko atostogų j

Akt Henrikas Kačinskas 

atostogauja Cape Code

Wallace Bostone

Bus renkama N. Anglijos
«/ •

gražuolė

--•»♦**#**###*#***************•*•**

J. Lekys ne seime, 

bet ligoninėje

Minkų radijo gegužinėje Juozas Lekys buvo 
Romuvos parke Montelloj į ruošęs vykti i SLA seimą 
rugpiūčio 11 d. bus renkama Chicagoje, bet gydytojas 
’Miss Lithuania of N. Eng-, liepė skubiai eiti i ligoninę

land“. akių gydytis. Linkime grei
čiau pasveikti.

Sekmadienį į Bostoną at- 
„ . . vyko George Wallace, buvę3

Liepos2 d. 10-11 vai. vak.! žiulienė. 78 m. amžiaus, pas Kennebunkportą. Me. Mūsų įžymusis aktorius( Alabamos gubernatorius.
WCRB FM radijas (Wal-Į savo sūnų Antaną Mažiulį, Henrikas Kačinskas, kuris kandidatuojąs į JAV prezi-
tham-Boston) davę savo sa-į buvusį Lietuvių Enciklope- Ona ir Antanas Vilėniš- darbuojasi Washingtone dentus, kaip trečiosios ne
važinėje ’Tnternational Mu- dijos redakcijos narį, dabar kiai. Aldona Andriušienė ir Voice of America ridijuje priklausomos partijos kan- 
sic Hali“ valandėlėje Esti-į dirbantį Bostono Kolegijos Elena Kalvaitienė atosto- šįuo metu su žmona atosto- didatafev Jis turi surin 
jos, Latvijos’ ir Lietuvos' bibliotekoje.
kompozitorių muzikos šių' Ona Mažiulienė dar tvir- kaičių 

f kraštų 50-tosioms metinėms j tos sveikatos ir geros atmin- žero, o čia pat netoliese Įsi- j*-- ū tų sąrašą
pasi- paminėti — ”in commemo-' ties moteris ir kelionę lėktų- kūrė inž. Česlovo ir Romo į

ration of the 50th anniver- vu lengvai ištvėrė. Mickūnų šeimos, be to Ne- Pakeitimai miesto policijoj
sary year of Estonia, Lat-j ' r ortą i. Vašiai, o pas juos ei-,
via and Lithuania repub-1 įsikėlė iš Bostono kitų bostoniečių ir svečių Miesto majoras paskyrė

| .... iš tolimesnių kolonijų. I kelis naujus asmenis aukš-jlies“.

rinkti
duja Cape Code Kiiščiu- gauja Cape Code “Bangos": 62,000- parašų, kad galėtų 
aičių viloj, prie gražaus e- . ; . L ° čia būti įtrauktas į kandida-.
ero. o čia pat netoliese įsi- 'a>a1'1 teJe- ' įų sąrašą.

Wallace yra užkietėjęs 
segregacijos šalininkas.

Miesto sodas naktį 

uždarytas

Į miesto sodą (Boston

į Kaliforniją
Po estų ir latvių muzikos!

davė 15 min. lietuviškų dai-! Jonas Venckus su žmona
Ausdino lietuviu pnda,, .. .. reiRaiy sky.į kū(vė.
no^ALkturiuMBendruomeXi ‘elfe "Dainoj pažymėda-l i Kaliforniją, kur jau isikū- naujagimis su visa naus vrrs.nmko padėjėju, ioms ir ten pradėjus vykti

Kav’^r“kr— -i, kad solistė atlieka kom-' rė ją atžalyno didžioji da- -vo guntne.
vasariška suknele ir pora mencan redakcijai už Hen-Į P0^01^ P*1 LaPinį° - ‘
kojinių ir Petchell krautuvės ty J- Taylor straipsnio —

Išrinktoji bus apdovano
ta Baltic Florist gėlių ir do
vanų krautuvės rožių puokš
te, puikia majoro Kevin

■ tom policijos tarnybos pa-’
Be kitų įžymenybių Cape reigoms. Jų tarpe negrą 

Code pirmą kartą Mosto- Craigvvell majoras paskyrė 
Jūros ir

Per paskutiniuosius 10 i visokiems neleistiniems da-

’Žiaurus raudonasis geno
cidas" (Žiūrėk Keleivio nr. 

Netekėjusios lietuvaitės 26) išspausdinimą ir auto- 
nuo 16 metų amžiaus kvie- už to straipsnio parašy- 
čiamos dalyvauti minėtame ma-

pora batų.
įr Vlado Jakubėno parašy-i Venckai buvo aktingi Bos-' 
tus kūrinius su D. Lapinsko, tono lietuvių kolonijos na- 
diriguojamu Stuttgaito sim- riai, čia dalyvavę choruos 
foniniu orkestru. į ir kitokioje visuomeninėje

, .... Į veikloje. Linkime jiems ge-
labaigoje tiansliacijosi rog g^kmės naujojoj vietoj, 

buvo pasakyta, kad sis kon-

, , ... lykams, miesto majoras už-
Rozalija Petronienė atos- metų negi o nei a buvę tokio- draudė sode žmonėms pasi- 

togas praleidžia J. Ulpienės se aukštose policijos parei- Ūkti nuo 10 vai. vakaro iki 
viloje Cape Code. Daug sve- gose. 7 vai. ryto.
čiu yra ir Jansonų “Audro
nėje“.

piknike ir gražuolių varžy
bose. Registiuojantis reikia 
pranešti savo vardą, pavar
dę. amžių ir adresą Valen-

Record American tą pa-; certas duodamas, bendra-
dėka 
29 d.

išspausdino birželio darbiaujant su Naujosios 
Anglijos Pabaltiečių D-ja,1

Aukojo Balfui

A. ir A. Januškevičiui $25,

Vieškalnių viloje visą mė
nesį atostogaus inž. A, Trei- 
nio šeima.

BSUnsuamuaSMan

Būtų buvę labai gerai, jei bet transliuotojai nė žodžio! J.V. Venckų išleistuvių ren- šiuo metu Cape Codan Knyga yra geriausias žmogaus draugas 
tinai Minkienei, 502 E.Į redakcija būtų gavusi ir, neužsiminė, kad šios respub-j gėjai $10. Po $ 5: M. Mi- privažiavo nemaža poilsiau- — i ? &
Broaduay, S. Boston, Mass, daugiau tokių padėkos laiš-j likos dabar yra sovietų pa- chelsonienė. J. Tuinila. P. tojų iš Nevv Yorko. Phila-
02127. i kų. i vergtos. ' Pauliukonis, Ch. Neinny. delphijos ir kt.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VlENINTELg LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai . ž e m o s kainos vykstantiems į Florid ą— 
MIAMI— < š Bostono, — tik $65.-

VISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIR TICKETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT — 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
Greitas.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
•vėčius savo gimines iš Lietuvos.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvray,, South Boston, Mas*.

“Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos'gar'oes kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigaius. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

Pigiai parduodamos dvi bičių 
šeimos. Kreiptis:

Petras Grinkevičius 
468 E. 7th Street 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas 268-6362
(Skambinti nuo 6 7 vai. 

vakaro)

KARTU

Globė Parcel
r r a Dabar moka

%

IR

Ine. už visų rūšių taupomu* pinigu*

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikat u s.

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTINIAMS VILNONES SKARYTES 

IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS SU 10% NUO. 
LAIDA.

Įstaiga atdara: kasdien nuo 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

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

8 vai. iki 12 vai. dn.

K The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gaurus vaistu*.

M reik vaistų — eikit į Heteviiką vatatiaų.

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

W2 a W. Broadvray, tarp R ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-602S

Nuo 9 rat ryto iki 8 vaL v, Išskyras Šventadieaisu Ir seka.

Peter Maksvytis
Carpeater A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, ramen
to ir projektavimo darbus ia lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pažai Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

į A.J.NAMAKSV
Real Estate & Insurance

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

Tel. 332-2645< >

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus' 

kraštus

Pristatymas greita* ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas 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. M,

TEL. AM 8-2124

Dr. Anielia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
; SOUTH BOSTON, MASS.

.t

COSMOS PARCELS

ATLAS PARCELS CO. EXPRESS CORP.
82 Harrison Street, 169 Miibury SL

W°rCT^r,79^33471604 VVORCESTER, MASS.

Tiesiai iš Worcesterio siun- TeL SW 8-2868
Čiam įvairius siuntinius j Lieta. yra oficiali įstai-
vų ir kitus Rusijos valdomus _ -VVorcestery .kuri siunčia Siuntiniai sudaromi ii tiS, jj Wow

vietinės gamybos medžiagų, ap-

Ket virtis A Co.
Laikrodžiai-Detaiaa tai

Elektras Prietaisai 
aapwtinr*l taisoma laikrodžio* 

batai. ptpuoUlm

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tol AN 8-4649

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

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

Dovanų
certifikatas

99

164FORTŪNA FUEL Co.

Ofisas ir 

pav> zdžių 

kambarys

24 valandų 

aptarnavimas

Ypatinga nuolaida. 40 metų

apšildymui alyba patyrimą*

Fortūna Fuel Co.
nuleis 100,1,1.00., ’IOO“

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytoju* 
kurie keičia adresų, prane 
šant naująjį adresų neuž
miršti parašyti ir seną ji.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — -šp code.

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

terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sųžiningaL 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietines

ten vietoje galės pasirinkti už-Į gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Svikliene

mi,

: Dažau ir Taisau
Namus ii lauko ir viduje. <
Lipdau popierius ir taisau* 

viską, kų pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausių 

medžiagų.
JONAS STARINSKAS 

220 Sarta Hill Ava 
Dorchaiter, Mass.
TsL C0 5-5854

perkant bet kurių karštu vandeniu ar šiltu oru ’baseboard' 
šildymo sistemų.

Išsimokčti iki 8 m.
(I-mas mokėjimas 1968 spalio m.) 

Pasiūlymas baigiasi 
1968 m. liepos mėn. 31 d.

By Q' nicent C. cJort" na

Nėra rankpinigių
487 Wa*bington Street 
Dorchester, Mas*. 02124

436 1204

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 S2.

sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per 

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

Vedėjas A. Schyrinski

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygų

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta

Skelbtis Kdenyje yra piga ir naudinga!
(Keleivio adm. dar gali- bolševikinio teroro sistema, 

ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, tos vergų stovyklos, kuriose 
kuriuose taip tat yra nesens- kentėjo ir žuvo mūsų 
tančių straipsnių. Jų kaina broliai, seserys, giminės ir 
po $2.). draugai. Knygos kaina —

w i 75 centai.
i

boemMMMM'

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 kk 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikia sekmadio 
niais nuo 1 iki 1:30 vaL dio 
nų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauks 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 602 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo

nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvray 

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

Flood Sąuare a 
Harduare Co. *

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

BmJ*mli> Moora Datai

f


