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Rizikingas karo kelias atgal 
iš Kambodijos

Amerikiečių kariuomenė pasitraukė, atlikus saro 
uždavinį, bet pietų vietnamiečių karinės pajėgos dar pa
silieka. Komunistai vėl slenka į Kambodiją. Ateitis vistiek 
lieka neaiški, ir karo galo nematyti.

Birželio 30 d. buvo baig-' 
tas vykdyti prez. Nixono S 
duotas pažadas — išvesta j 
JAV kariuomenė iš Kambo- i 
dijos. Sakoma, kad tenai' 
tuo tarpu beliko tik keli šim
tai specialistų ar ”patarėjų“. 
Liko ir apie 30,000 pietų 
vietnamiečių karių, kurie 
pri Kriko komunistų slinkimą 
i Kambodijos gilumą ir ypač 
jos sostinės Phnom Penh 
kiyptimi.

Kokie šio Kambodijos žy- 
gio padariniai?

Neabejotina, kad komu
nistai buvo išrūkyti iš Pietų 
Vietnamo pasienio, atimta 
iš jų milžiniški kiekiai karo 
medžiagos ir maisto, sunai
kinti Kambodijoje jų įsistip- 
rinimai ir susisiekimo prie
monės bei vadovybės cent
rai. lai pabrėžiama visuose 
pranešimuose iš fronto, ir 
tas laimėjimas turėtų patei
sinti visą žygį. Be to. grįž
tant iš šios „ekspedicijos“, 
naikinami tiltai, subombar
duojami keliai, užverčiami 
visokie takai ir tarpekliai, 
kuriais šiaurės vietnamiečiai 
vėl galėtų pasinaudoti. Pa
galiau net specialiai užnuo
dijami buvę bunkeriai, kad 
jais priešas vėl negalėtų pa- 
sinautoti. Taigi, atrodo, nu
veikta daug.

Bet yra ir kita pažiūra, 
kuri ne tokia optimistiška.

Prezidentas amerikiečių 
kariuomenę turėjo terminuo
tai iš Kambodijos atšaukti 
ne karo vadovybės apskai
čiavimu, o tik dėl kongreso 
ir visuomenėje vadinamųjų 
taikos šalininkų spaudimo. 
Dėl to čia esminio laimėji
mo ne tik nepasiekta, bet 
politinė ir karinė padėtis tik 
dar labiau susikomlikavo. 
Komunistai dabar pradėjo 
atvirą karą prieš Kambodiją 
ir jiems nepalankią jos nau
jąją vyriausybę. Išstumti iš 
Pietų Vietnamo pasienio, 
ėmė veržtis į krašto gilumą 
ir grasina net krašto sostinei, 
o pati Kambodijos armija 
nepajėgi gintis. Pranešama, 
kad komunistai jau visiškai 
užėmę Stung Treng ir Rant- 
tankiri Kambodijos provin
cijas ir didžiulius kitus retai 
apgyventus džiuglių plotus. 
Nėra abejonės, kad, ameri- 
čiečiams pasitraukus, komu
nistai bandys grįžti ir į tas 
sritis, kurios ribojasi su P. 
Vietnamu. Juos sulaikyti gal 
tegalėtų tik pietų vietnamie
čių karinės pajėgos su ame
rikiečių aviacijos ir kita 
technine pagalba?. bet neži
nia, ar ilgam.

Pietų Vietnamo preziden
tas Thieu į amerikiečių pasi
traukimą ir Kambodijos žiū
ri su rūpesčiu. Jis sako, kad

vieni pietų vietnamiečiai ne
galėsią Kambodijos nuo ko
munistų apginti ir visas lais
vasis pasaulis bus atsakin
gas, jeigu ji atiteks priešui.

Dabar, esą, planuojama 
Kambodijai netiesioginė pa
galba. Lon Nol antikomunis
tinei vyriausybei numatoma 
finansinė ir karo medžiagos 
parama. Jai turėsiąs padėti 
ir Thailandas, o JAV bom
bonešiai minkštinsią ir toliau 
komunistų nugarkaulį ne tik 
Kambodijoje, bet ir Laose 
bei kitur, kur būsią reikalo.

Deja. visa tai karo galo 
neartina, Paryžiaus taikos 
derybos neatgyja, JAV vi
duje karo priešininkų nera
mina.

Sakoma, kad visos Viet
namo karo nesėkmės nuo 
pat pradžios kilo ir kyla dėl 
Ito, kad politikai diktuoja 
kitam kontinente karo va
dams, sujaukdami jų pla
nus.

MHW MOMTMS

Ir SLA seime buvo paminėta 
Lietuvos St Seimo sukaktis

Neišmanėliai ir komunistę šalininkai visur Aei bia, kad, Vietnamo karui pasibaigus, tolimojoje 
Azijoje užviešpatausianti taika. Bet iš tikrųjų taip nebus. įsižiūrėkite į šį žemėlapį. Juodos

į komunistę nagas patektę dar apie 250 milienų žmonių: Barnia — 26 mil., Laos — 3 mik, Tai
landas — 34 mil., Kambodia — 7 miL, P. Vietna mas — 17 miL Malaizija — 10 miL, Indonezija— 
112 mik Filipinai — 36 mil. gyventojų. Tai komunistai pasiektų kitais karais ir politika.

Ant Stalino kapo

išdygo paminklas
Kaip žinome. Chruščiovo 

pastangomis komunistų par
tijos suvažiavimas 1961 m. 
rudenį nutarė Stalino palai
kus iškelti iš Lenino mauzo
liejaus ir palaidoti Krem
liaus pasienyje greta kitų į 
ten palaidotų „saviškių“ — 
čekisto Dzeržinskio, karo 
komisaro Frunzės, buvusio 
„prezidento“ Kalinino ir ki
tų. Ant kapo buvo tik mar- 
morinė lenta su užrašu: I. 
V. Stalin 1879-1953. Pana
šios lentos tėra ir ant kitų 
kapų.

Bet štai ant Stalino kapo 
jau išdygo nedidelis Stalino 
biustas. Tai rodo, kad Stali
no garbė vėl atstatoma. Jis 
gali vėl tapti „mylimu vadu 
ir mokytoju“, ir atgijusi jo 
dvasia vėl lieti nekaltų žmo
nių kraują visoj Sovietų Są
jungoj ir už jos sienų.

JAV LB tarybos
I

nariai

Dubčeką jau visai 
pribaigė

Pietryčių LB apygardoje: Čekoslovakijos '’žmoniš-

Vėl pratęsta JAV ir Japo* 
ni joe* saugumo sutartis. Priei 
ton sutarties pratęsimą ypač

į tarybą išrinkti prof. Jokū-! kesnio komunizmo pradinin-' protestavo komunistai ir ki
bąs Stukas ir Kazys Jankū- f ko“ Dubčeko likimas, kai to* jiems palankios trupės 
nas, o Vakarų apygardoje
poetas Bernardas Brazdžio
nis ir inž. Antanas Mažeika.

Ir žydai ir arabai 

nepatenkinti
JAV vėl siūlo naują planą 

žydams su arabais sutaikyti. 
Jo smulkmenos nežinomos, 
bet žinoma tiek, kad juo siū
loma trijų mėnesių paliau
bos visuose frontuose, kad 
Izraelis pasitrauktų iš Egip
to ir Jordano užimtų žemių. 
Už tai arabai turi garantuo
ti Izraelio valstybės saugias 
sienas.

Tuo pasiūlymu nepaten
kinti nei žydai, nei arabai.

tik Čekoslovakijon įsiveržė, Japonijoje. Ta sutartis nu- 
Maskvos tankai, buvo jau mato, kad karo atveju JAV 
nuspręstas. Jis palaipsniui 1 8«n» Japoniją. Už tai Japo- 

i -buvo šalinamas Jšvisų parei- j "ij* leidžia JAVbėms ten į- 
Kitose apygardose išrink- gų krašte ir nusiųstas amba-1 sirengti karines bazes, 

tuosius jau esame paskelbę gadoriumi į Turkiją. Bet ir* ‘ ‘
anksčiau.

Katalikai piketavo 

popiežių,
Tūkstantis katalikų sek

madienio naktį sėdėjo prie 
popiežiaus lango ir meldėsi, 
kad popiežius atšauktų libe
ralines bažnyčios reformas, 
kad pamaldos būtų laikomos 
kaip seniau ir aplamai būtų 
visur palikta senovinė tvar
ka. Dauguma demonstrantų 
buvo iš Vokietijos, Prancū
zijos* Šveicarijos ir kt. A- 
merikiečių nebuvo matyti.

Konservatoriai gavo

pirmą "dovaną1*
Britanijos naujajai kon

servatorių valdžiai pirmąją 
„dovaną“ suteikė laivų kro
vėjai : jie pareikalavo pakel
ti atlyginimus 85%, arba lie
pos 14 d. paskelbsią streiką.
Iki šiol jų mažiausias savai
tinis atlyginimas buvo >27.
80, o reikalauja >48. Tą nu
tarimą unijos atstovai priė
mė vienu balsu.

ten neilgai tarnavo, nes pra-Į Importui didėjant, JAV
eitą savaitę atleistas ir iš tų

Į pareigų. Pagaliau praeitą 
i savaitę jis buvo išmestas ir 
j iš komunistų partijos.

Dabar dar neaišku, ar jis 
bus paliktas ramybėje kur

batų pramonė pradėjo nyk 
ti. Vietos batų gamyba per 
pastaruosius 10 metų suma
žėjo 20 mil. porų, o impor
tas per tą laiką pakilo nuo 
27 miL iki 195 mil. porų per

nors tūnoti, ar jam dar bus Įmetus. Dėl to reikalaujama 
iškelta ir byla ir bus nuteis
tas. Jis jau anksčiau visaip 
buvo verčiamas viešai pri
pažinti savo nusikaltimus, 
bet to iki šiol nepadarė.

suvaržyti batų importą.
♦ ♦ *

Geriausiai valdoma 

tolis
Gallupo viešosios nuomo

nės tyrimo įstaiga klausė vi
so pasaulio žymiuosius poli
tikus, mokslininkus ir biz
nierius, kuri. jų nuomone, 
šalis yra geriausiai valdoma. 
Dauguma atsakė, kad Švei
carija.

Kitos valstybės, gavusios 
daugiausia balsų, buvo: Bri
tanija, Švedija, V. Vokieti
ja, Kanada, Amerika, Dani-

Nevvarko, N.J., miesto šei
mininkai ir pats majoras 
Addonizio sėdi kaltinamųjų 
suole už kyšių ėmimą. Jie y- 
ra kaltinami, kad tik ii vie
nos Constrad firmos paėmę 
>253,000 kyšių. Du valdžios 
liudininkai jau žuvo prieš 
pat teismą įtartinomis aplin
kybėmis.

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje seimai yra ne tik 

j šios organizacijos veiklos 
būtina apraiška, jos konkre
taus darbo žingsnis, bet ir 
tam tikra tradicija. SLA sei
mai ne tik daro atitinkamus 
nutarimus, bet jungia ir or
ganizacijos narius, sudary
dami proga jiems susitikti 
ir pabendrauti, pasijusti vie
nos lietuviškos šeimos na
riais. O vyresniajai kartai 
tai yra dar svarbiau, negu 
jaunesniesiams.

Ir štai birželio 22-24 die
nomis New Yorke vyko jau 
net 56-tasis toks seimas. Ja
me šį kaitą dalyvavo 90 at
stovų. Suvažiavimą sveiki
no Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis, Vliko pirm. dr. 
J. K. Valiūnas. Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. V. 
Sidzikauskas, Balfo reikalų 
vedėjas kun. P. Geisčiūnas.

Seimas patvirtino pavasa
rį išrinktąją Vykdomąją ta
rybą ir komisijas, vienas 
kiek pakeisdamas, kitas pa
likdamas senos sudėties. 
Vienu balsu Tėvynės redak
torium paliktas Juozas Pet- 
rėnas. Patvirtinti nauji gar
bės nariai. Dabar SLA turi 
5 garbės narius, iš jų gyvi 
Jadvyga Tumavičienė iš 
Bostono. Mass., ir adv. Na
das Rastenis iš Baltimorės.

Lietuviu kalbos kurso iš
laidoms Chicagos universi
tete paskirta $500, Lietuvių 
kambariui Pittsburgho uni
versitete $100 ir $100 Eliza- 
betho lietuviškai mokyklai.

Kitas seimas nutarta su
šaukti Miami, Fla. Buvo pa
siūlytas ir Detroitas, bet už 
jį mažiau narių balsavo.

SLA seimo pradžioje ne
pamiršta paminėti ir Lietu
vos Steigiamojo Seimo 50 m. 
sukaktis. Apie Steigiamąjį 
Seimą kalbėjo jo buvęs at
stovas Kazys Škirpa.

Seimo proga buvo sureng
tas ir banketas, kuriame da
lyvavo apie 200 asmenų. Jo 
dalyvius sveikino SLA prez. 
P. Dargis ir Lietuvos garbės 
konsulas A. Simutis. Banke
to meninę programą atliko 
akordeonistas C. Daubaras.

Džiugu, kad ši didžioji 
SLA lietuviškoji šeima dar 
vis susirenka su senu entu
ziazmu. nors daugelio senų 
veikėjų veidų jau ir nesutin
kame ir jų žodžių pasigen

Prez Niurnas paskyrė komisiją 

universitetų riaušių priežastim* 

tirti. { ją jis paskyrė ir Harvar

do uaiversitetą baigusį negrą 

Joseph Rhodes. Prieš jį pasine, 

kė viceprez. Agnew ir reikalavę, 

kad jis atsistatydintų, bet Rho- 

daa atsisakė atsistatydinti. Bal

tųjų rūmų spaudos sekr. Ziegle- 

ris paaiškino, kad Agnew yra 

pareiškęs tik savo asmenišką 

nuomonę.

Prieš Izraelį kovojančių Jorda
nijos partizanų vadas Yaasir A- 
rafat.

dame.

šiaurės Airijoje vėl atgi
jo smarkios muštynės tarp 
katalikų ir protestantų. Yra. „ , . . .
užmuštų ir keli šimtai su-! VŪJŪUS SUKIOI 
žeistų. Kariuomenė stengia*1 
si atstatyti tvarką, gavusi į- 
sakvmą net šaudyti į riauši
ninkus.

Ateinančių rinkimų

Bostone dėl cemento ve-ja. Olandija, Augalija, Ja- $)00
ponija. Jų tarpe, kaip mato- w 1 *
me. nėra nė vienos, valdo
mos kurio norą plauko dik
tatoriaus.

milionų vertės statybos dar
bai.

Opozicijos visur ir visada 
stengiasi iškelti valdančiųjų 
klaidas. JAV šiuo metu de
mokratai yra vyriausybės o- 
pozicijoje. todėl rudens rin
kimus stengsis laimėti, kai- 
tindami respublikonus dėl 
nesugebėjimo kovoti su inf
liacija, kainų kilimu ir ne
darbo didėjimu.

Ixm Angeles aokšč. tv^mo tei
sėjas Charles OMer pirminin
kauja, teisiant Charles Mansoną 
ir jo tris pasekėjas (mergaites). 
Jie kaltinami nužudę aktorę 
Sharon Tate ir kitus.
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Lietuvių
Tarybų

Bendruomenės 
išrinkus

Birželio 6-7 dienomis JAV Lietuvių Bendruomenė 
rinko savo tarybą. Oficialūs duomenys dar nepaskelbti, 
bet medžiagos jau yra tiek, kad galima juos nagrinėti.

Visų pirma pabrėžtina, kad rinkimuose dalyvavo 
mažiau negu 1967 m. šešiose apygardose viso labo balsa
vo 5,865 žmonės. Nėra duomenų iš Pietryčių ir Hartfordo, 
bet ir jų balsai trūkumo neišlygins, šiemet mažiausia bal
savo Ohio ir Detroito apygardose. 1967 m. ten balsavo 
2,105, o šiemet tik truputį daugiau kaip pusė (1086). Ma
žiau balsavo ir Chicagos apygardoje, kur daugiausia buvo 
rinkimų vaisiais susidomėta, smarkesnė buvo ir agitacija. 
Bet ir čia balsavo net 539 mažiau. Mažiau balsavo ir Va
karų apygardoje, ir Bostone. Nėra duomenų, kad Hart
fordo ir Pietryčių apygardose būsų buvę balsuota dau
giau negu 1967 m., todėl bendras balsavusių skaičius ne
pasieks nė 7.000. O 1967 m. juk balsavo 9,098.

Vadinasi, šį kartą rinkimais susidomėjimas buvo 
daug mažesnis. Kodėl? Tuo klausimu turės rimtai susido
mėti naujoji LB vadovybė. Jai reikės išsiaiškinti to reiški
nio priežastis ir stengtis jas pašalinti. O tų priežasčių, be 
abejo, yra ne viena. Gyvenimo patyrimas jau davė me
džiagos, kuri leidžia įžvelgti, kodėl LB šiame krašte taip 
sunkiai “įsipilietina“.

Kandidatų viso labo buvo 84. Mažiausią pasirinkimą 
teturėjo Bostono apygarda, kurioje kandidatų tebuvo 3, 
o reikėjo išrinkti 2. Didžiausias pasirinkimas buvo Vaka
rų apyg., kur kandidatų buvo 11. o išrinkti tereikėjo 2.

Kandidatų tarpe buvo įvairių profesijų ir amžiaus žmo
nių. Daugiausia išrinkta inžinierių — net 7. gydytojų 4, 
teisininkų 4, studentų 4. rašytojų-3. Kunigų šioje taryboje 
tebu3 tik 1, o seniau buvo net 5.

Naujoji taryba gerokai pajaunėjo. Dabar narių am
žiaus vidurkis tesiekia 43 metus. Jauniausias narys yra 18, 
seniausias 64 metų. Taigi, amžiaus atžvilgiu, tai turėtu 
būti pati pajėgiausia taryba. Bet vien amžius dar visos 
veiklos intensyvumo ir produktingumo dar nenulemia.

Reikia džiaugtis ateities vairuotoju jaunimu, jo ener
gija ir drąsa, bet prie to reikia ir gyvdnimo patyrimo, ku
rio daugiau turi vyresnieji. Šį kartą net 12 narių yra buvę 
paskutinėje taryboje, o keli ir ankstyvesnėse, todėl nesun
ku bus suderinti visokeriopas jėgas naujam darbui.

Svarbiausia, naujajai tarybai reikės vengti to, kas 
ligi šiol L. Bendruomenę skaldė. Svarbi pareiga — išrink-

Naujam Argentinos prezidentui gen. Roberto Marcelo 
Levingstonoi (paskirtam t riją generolą, kario vadovavo 
sąmoksui prez. Ongania nuversti) oro pajėgą viršininkas 
brig. gen. Carlos Rey įteikia lazdelę, valdžios ženklą. 
Kairėje pėstininką vadas gen. Įeit. Lamine, dabinėje — 
laivyno vadas Fedro Guavi.

Pennsylvanijos geležinkelią bendrovės direktoriai pra
neša laikraštininkams, kad bendrovė, negavusi iš val
džios 200 mil. dol. paskolos, paskelbė bankrutuojanti.
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Kas Idtur rašoma
H. NAGYS DAVĖ KA1L1N Rygą jis Pabaltijį pavadino 

J. MEKUI “vokiečių valdomais kraš
tais“. Jo knyga išėjo 1844 
metais.

Minėtus veikalus (ir 72
Nepriklausomos Lietuvos, 

kurią redaguoja Henrikas 
nagys, birželio 10 d. laidoje i į;tus) Arno leidykla New 
išspausdintas įdomus dviejų' Yorke planuoja išleisti Rus- 
poetų — J. Meko ir H. Na-181a Obseryed vardu senja. 
gio — “pasikalbėjimas“. : kui?3 pardavinės po $1,405.

J. Mekas, pasiskaitęs, ką' J I?’?kinJ ieis užsieniečių 1" 

H. Nagys rašo apie Vietna-»spūdžiai carų Rusijos ir So
mą. visokius šių dienų “pasi- vĮetl-!°s lkl antrojo pasauli 
metėlius“, “apsimetėlius“ ir j ni° karo*
“revoliucionierius“, parašė i 
H. Nagiui laišką, kuriame jį į
kaltina, kad jis juokiąsis iš! Matyti, bus ruošiama ir ki- 
jaunųjų generacijų, einąs ’ ta serija, į kurią būtų gera,

* * •

ranka rankon su reakcionie
riais ir t.L

kai ekonominiai grįžtą atgal 
į kapitalizmą, kad pas juos 
vyraujanti vokiečių įtaka ir 
kt), aišku, buvo akių mul
kinimas, kurios tikslas tebu
vo apgauti, o gal vokiečiais 
net pagąsdinti Sovietijos vi
suomenę. Mat, rusai ypač 
nervinasi, kada kalbama a- 
pie vokiečių pavojų.“

jei patektų Armonienės Lea- 
ve Tears in Moscow, nes pir

H. Nagys, išspausdinęs J. i mojoj yra suomio verslinin- 
Meko ilgą laišką, čia pat! ko Jurgio Kitchino Prisoner

• •

Werthas toliau sako: 
“Mano pažįstami Sovieti

joj jau gegužės mėnesį man 
pasakojo, kad Čekoslovaki
joje vykstanti ’sunki ideolo
ginė kova4, nors Čekoslova
kija yra vienintelis socialis
tinis kraštas, kuris neturi 
užsienyje ’dypukų‘ ir kurio 
visi tremtiniai4 pasiliko tė
vynėje. Apie ragpiūtį jau 
pasidarė aišku, kad Mask
vos viršūnės mokės betkokią 
kainą, kad tik čekoslovaki- 
jon grįžtų cenzūra ir laisvo 
žodžio smaugimas. Jei Dub
čeko 'bakterijoms4 būtų leis
ta gyvuoti, jos galėjo liga 
užkrėsti ne tik visą Rytų Eu
ropa. bet ir pačią Maskvą. 
Tokiu būdu Maskvos viršū-

of the OGPU — atpasakoji
mas jo pergyvenimų bolševi
kų sunkiųjų darbų stovyklo- 

“Viaų vaikų reikia gailė- • se Archangelsko krašte 1928 
tis, Mekai, ne tiktai Šiaurės i -1935 metais. Jo knyga išė- 
Vietnamo ir tavo partiečių.! jo pirmąkart 1935 m.
Visų. Poetai turi gailėtis vi- Į * *
sų, visų žmonių. Tu esi atža-; .... niu karas Cekoslovakiia
gareivis, nes esi aklas fana-1 Pernai New lorke išėjo ?lll Karas?H ceKa,K7_ 
tikas. į Aleksandro Wertho — Rus-

”Be reikalo glaustais Lie-Sįa> Hopes and Fears. Auto- 
tuvos, nes tau ne Lietuva rū-! rius gimęs Rusijoje 1901 m., 
pi, bet tavo partija. Be rei-JS apleido 1922 m. irapsigy- 
kalo dedies revoliucijos pra-! veno Anglijoje, kur pasida- 
našu, nes tavo revoliucija y- Įspaudos vertinamas sovie-. 
ra vergija, kuri jau įgvven-tn klausimais bendradarbis,! 
dinta Lietuvoj, Vengrijoj,'ypač liberališkame Man-'
Čekoslovakijoj... Kad tu ją chester Guardian. Jis daz- 
perši ir Amerikai, nepadaro nai lankydavo Sovietiją ir, 
tavęs pirmeiviu, bet papras- sako, pažinęs nemaža kom-
tu garsiakalbiu. Tavo grau- pozitoriu ir rašytojų. Jo kny- «««?««« No;* s ga Russia at War 1941-19541 m.,ni?k° inz- Broniaus Nai

nio laišką, antrašte — Di

jam ir atsako. Jis tarp kitko 
štai ką pareiškia į jam meta
mus J. Meko kaltinimus:

buvo tąsa jų kovos prieš lais
vių trokštančią savo visuo
menę“.

Žiūrovas

dėjąs parėkauti ne fabrikan- atsakęs: pažiūrėsim, kaip 
tai. bet darbininkai. O dalis Heathas elgsis su prof. są-
jų, ypač vyresniosios kartos, jungomis. Wilsonas juk at- _______
pavydu ir tunka. > sisakė minties pravesti įsta- į] poza ir veidmainiškas hu

jtymą. kuris suvaržytų strei-! manizmas įtikina tik naive- iau išversta Į keturioliką 

Ne paskutinėj vietoj būtų kus, nes vengė didesnių ne-' jjus ar^a papirktuosius. i kalbų. Jis pernai mirė Pary- 
ir moterys. Daugelis jų ramumų ir galimo visuotinio ‘ "Netikiu tavo ašarom, ta- žiuje. nesulaukęs savo nau- 
mėgsta didelę konservatorių streiko. • vo revoliucija, tavo meile jai parašytos knygos apie
vado ir naujojo ministerio Į I žmonijair Tikiu betgi vienu dabartines rusų v iltis ir bai-

lig. 8.01 u »enUnion,enę «a,ue. ov.,u. pirmininkoEduardoHeatho, Neteku yaldaos, Wibo- drf?ku: nvo peršamajame mes pasirodymo.
»I tinkama valrivha kori suaebčtn dirbti pozityvu darba Placl6 šypseną ir garsų juo- nas didžiuojasi tuo, kad per- brauname (raudonajame?) ■
" tinkamą valdybą, kuri sugebėtų dubti pozityvų darną ir faHninkl^ duoda kraštą, sutvarkęs jo rojuį. "humanistas“ Jonas'
išvengdama seniau buvusiu erzeliu, asmeniškų ambicnu I kJbomis kad darbiečiai ekonomiją. Kai jis perėmė yįį* ramiai SUva,Ttų kui-1

• * »

TRUMPAI

The Boston Herald-Tra- 
veler birželio 20 d. išspaus
dino JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdybos pir-

džiausia kolonialinė imperi
ja Sovietų Sąjunga.

♦ * ♦

išvengdama seniau buvusių erzelių, asmeniškų ambicijų 
kėlimo virs visuomeninių reikalų.

Mes linkime naujajai taiybai geros sėkmės. O jai ge
rai seksis, jeigu nesiblaškvs. jeigu nesistengs apžioti tiek, 
kiek negali nukąsti, jeigu susikaups tik tam darbui, ku
riam ji šiame krašte įsteigta, jeigu nekaišios kylių į kitų 
mūsų bendrinių organizacijų veiklą.

perdaug viską apkrovė mo
kesčiais, pabrango maistas 
ir kitokie dalykai.

Tų priežasčių būtų gali
ma ieškoti ir surasti dar vi
są galybę. Bet tiesa yra ta,

VVerthas rašo:
belankant Sovieti-

.. _. gi nesame žmones. Mes at- f* .metais> niekas nė

svarų nuostolio. Da pa- įagareiviai, nes netrypiame klaikiausiame sapne negale- 
skelbiant rinkimus jau bu- ų patį revoliucinės vergijos J° numatyti, kad metams 
vo 600 mi. svarų pelno. 2i- gkelį i laisvo žmogaus kar- i Paėjus. Rusija puls Čekoslo- 
noma. tai buvo pasiekta šio- (Uves į vakiją. Kieto stalininko An-

valdžią, prekybos su užsie- jį į paįauiį mums.'ne’s mes' . 
mu balansai rode 800 miho- nesame žmonės. Mes at- « 196 ‘ 
nūs

Tikėkime, kad jaunystė ir vyresniųjų patylimas visas j kad konservatoriai laimėjo:klų toklų suvarz>’mil kama- "Sutinku su tavim, kad,
1 ‘ • tiesa, grožis ir laisvė visados į koslovakija buvo laikomamūsų gerąsias viltis įkūnys.

Pasaulis aplink mus

j ir turės parlamente patogią
31 atstovo daugumą ir pr 
dės vykdyti savo politiką. 

Jie yra pažadėję sumažin-

'būstinės. Jei laimės, tai kuo
j čia besirūpinti!
j Šitaip spėjant, žinoma,

t-, . . ,. ,. „ i galima įžiūrėti ir tam tikrąDar ir rinkimų dieną zmo- saniol!sl- _ kongervatori’
nių apklausinėjimus vyk- priešininkų ėjimą, kuris u£ 
dana<» agentūros skelbe, d*ų Jda,Įieči val.
kad laimes darbiečiai ir Bn- d-; norin'a baIsuStojų.. 
Uniją vėl valdys Wilsono Tada reikžt9 k^d
vadovaujama vynausybe. konservatorius palaikantieji 
Visą pnesnnkimuų laiką ste g kaJd
svyravo Us galimas balsų tjk neatsiti^ tei ap.
perevaros procentas - pa-, kiausinėjimaf skelbia. Be ki- 
kildavo iki 12 nukrisdavo i ta ko Britanijos spaudos di-
j!jį sustodavo ties 7. i d^įuma y,.a konservatoriška,
Del to konservatonų parti-; jr -j kai tik sten skeIb. 
j«i laimėjimas buvo tiesiog • tokj darbiedių lai.

un? , komentatoriai, j vien tiems gpėliotojams 
matydami, kad Heathas lai- sumestj vjSą kaltę gal įr ne- 
m. pradėjo net sakyt, kad tcisi bflti ir
įl kartą atsitiko aa ta.p,!kn rie^ vi 
kaip savo metu JAV su Tru- žasįJ d %

HEATHAS PAKEITĖ 

WILSONĄ

131 atstovo daugumą ir pra-l ““i-
ja. .-,.i.j.j; naiuibo pediuose. skirtuose nnkimi- "Netikiu tik, kad tavo tie- 

nei propagandai, darbieėiai y,a rojk kurį Įaimės. Ta- 
yra davę įdomių palygini- vo peršama laisvė jau įgy- 

ti mokesčius, skatinti tau- mų. Jie rase. kad konservą- vendinta. Mekai! Tik, deja, 
pymą. mažinti išlaidas, su-į torių valdymo laikais per 13 « tepo vergija. Ir tavo nuo^ 
stabdvti kainu kėlimą, iš- metų nebuvo baigta statyti i dingi žodžiai rodo, kokia y- 

net 14 ligoninių, o darbie- „ tevoji meilž Tu my1i tik
ciai per 6 metus pabaigė tas j jave, savo kliką ir partiją ir 
ir dar pašutę 34. Pensijas „ieko daugiau. 
darbieciai padidino 20 pro
centų (jos dabar yra 5 sva
rai, arba 12 dolerių 50 centų 
savaitei). Sveikatos centrų 
konservatoriai per 13 metų 
pastatė apie 20, darbiečiai 
per 6 metus—daugiau kaip 
100. Telefonų 1964 m. buvo 
9 mil. 300 tūkstančių, 1970 
yra 14 mil. Mokyklų konser
vatoriai pastatydavo per sa* 
vaitę 10, darbiečiai — 16.
Namų konservatorių valdy
mo laikais 1963 m. pastaty
ta 298,872, o 1969 metais—
366.793. Namų konservato- R . tJk cenzūros
rių laikais per paskutiniuo- g

ištrūksta j užsienio laisvę.

stabdyti kainų kėlimą, iš
leisti įstatymą, kuris su
draustų visokius demonst
rantus, suvaržyti imigraciją. 
Pažadų nemaža, ir kaiku
riuos jų vykdant bus matyti, 
kad jau šluoja nauja šluota. 
Kaikuriuos pažadus sunku 
bus įvykdyti.

Nors kiti kraštai (pvz. 
JAV) bus nepatenkinti, bet 
konservatoriai žadėjo ir, 
greičiausia, tuoj pradės vyk
dyti tą pažadą — pardavinė
ti ginklus Pietų Afrikai. Tai 
reikš neblogą biznį ir pa
stangas apsaugoti investaci- 
jas. Gal bus siekiama vėl 
pradėti flirtą su Rodezija.

Nors Powellis buvo subar

“Mudu stovime priešingoj 
barikadų pusėj, tas tiesa. 
Bet tu esš tas, kurs gina ver
giją, komisarus ir naują bau
džiavą. Už tai tau ir linkiu 
komisaro kepurės. Gyvuok 
ir linčiuok !**

į vienu ištikimiausių ir patiki
miausių Sovietijos talkinin
kų Rytų Europoje. Tiesa, į- 
vyko keli studentiški pa- 
bruzdėjimai. bet jų net paly
ginti negalima su tuo, kas 
dėjosi Lenkijoje ar Rumuni
joje. Lenkai laikomi amži
nai nepatikimi, o rumunai ė- 
mė rodyti ryškių politinės, 
ekonominės ir diplomatinės 
nepriklausomybės lenkhf“.

SPAUDĄ BEVARTANT

Maskvoje kiek pabuvoję 
Vakarų spaudos bendradar
biai, paprastai, tuojau para
šo “žinoviškų“ įspūdžių kny

• • »

tas už agitaciją dėl imigra-' sius 6 metus pastatyta 1,571, 
cijos, bet įvažiavimas nuo- ’ 856, darbiečių per tiek pat

manu.
Kodėl

priešrinkiminės Enocho Po- 
wellio kalbos. Kaip tikras 

ko į dešinę, galima tik spė- • Britanijos mesijas, jis dar 
lioti. Buvęs ministeris pir- gąsdino britus dėl afrikiečių 
mininkas Wilsonas spėja,’ ir azijatų imigracijos, dėl to 
kad įtakos galėjo turėti kaip; pats rinkimų metų padvigu- 
tik tie apklausinėjimai. Bal- bino savo balsų daugumą, 
savo, palyginti, mažas ture-' Jo balsas turėjo pasiekti ir 
jusiu rinkimo teisę procen-, kitas apylinkes, kur tik yra 
tas — kaikur tik 62 procen- tirščiau tų emigrantų. Jeigu 
tai. O kai vis buvo skelbia- šviesesnių žmonių toks gąs- 

kad darbiečių laimėji- dinimas

kraštas taip pasu-
lat apsigyventi bus dar la
biau usvaržytas.

Kur konservatoriai di
džiausios bėdos turės, tai 
norėdami sudrausminti pro
fesines sąjungas. Sąjungų

laiko 1,952,670.

Nepaisant visa to, jau 
Heathas yra ministeris pir
mininkas. svaras iš karto su
stiprėjo, akcijų vertė nepa-

generalinis sekretorius Fea-!
ther jau pirmąją naujos vy-! kJ am

riausybės dieną pareiškė,
kad šis jau buvęs klaustas, pasijuto vėl drąsus. Mes ką 

gi kita galėtume daryti, kaipar duos ir Heathui kain bu-1*1 g»K=vuiiie u«r/u, n»iyvo vJilsonui u oaU tik ’uSukti.: H«-
n.4.3. uvanApUlrni i th«»I Svetimame kraite ką

Mada rašyti įąpūdžius pabu 
vojus Rusijoje tačiau atsira
do ne šiandien ir ne vien so
vietų laikais. Įspūdžius mė
go rašyti ir carų Rusiją lan
kiusieji užsieniečiai.

Pavyzdžiui, anglė Marė 
Holderness, kuri 1815 me
tais kelionę carų Rusijon 
pradėjo B Rygos ir išviešėjo 
ketverius metus Kryme, pa
rašė 1823 m. išspausdintą 
knygą New Russia, Journey

ma. kad darbiečių laimėji-.dinimas ir nepaveikė, tai. - _______7 ___
mas užtikrintas, tai spėja-! darbininkus — tikriausiai. I pažadą savanoriškai žiūrėti, : įspūdžių rašytojas buvo vo
nia. kad dalis už juos gale-! gavo metu po vienos to me- kad atlyginimų kėlimas bū-Į v’.p ®US’ . kietis J. G. Kohl, apkeliavęs
jusiu atiduoti balsą patingė- si jo kalbos kaip tik išėjo or- tų derinamas su gamybos į ’ carų Rusiją 1837-1838 me-
jo nueiti iki savo rinkimų ganizuotai gatvėje už jo i- kilimu, o ne bet kaip. Jišl

New York Times birželio 
19 d. išspausdino kino 
žvaigždės Joanos Šimkutės 
atvaizdą ir netrumpą su ja 
pasikalbėjimą. Ji tarp kitko 
pareiškė, kodėl nesutikusi 
pakeisti savo pavardės: “Aš 
ja buvau patenkinta, kol 
mane atrado, ir jos nekei
siu, kol ištekėsiu“

J. Šimkutė gimė ir išsi
mokslino Montrealy. Į Pary
žių ji pateko kaip madų mo- 
delininkė. Ten ji buvo pa
stebėta ir įtraukta į filmų 
meną.

• • •
The Boston Grobe birže

lio 21 d. priede plačiai apra
šė Aleksandro Jankausko 
šeimą iš Millingtono, NJ. 
Mat, Jankauskai turi trum
pų bangu radijo mėgėjų sto
tį AFB2DBF. kuri yra įjung
ta i MARŠ (Karo radijo tar- 
nvbos sistemą) ir padeda 
Vietname kariaujantiems 
JAV kariams greitai susiži
noti su savo artimaisiais, pa
silikusiais namie.

• • •
Viename iš aukšto lygio

“Čekoslovakija“, sako 
Werthas, “buvo pirmutinis 
Rusijos talkininkas, kuris 
pakėlė ideologinį maištą 
prieš Maskvą. Kai tik pir-
h?“*?*” ™išt° že"?*' R* JAVdte^iSų’ The Čhri^
sirodė 1967 metų pabaigoje, 
Brežnevas padarė dvi sku
bias keliones į Prahą, siek
damas- išgelbėti skęstantį 
Novotnį. Nepavyko. Vadžias 
sausyje paėmė Aleksandgs 
Dubčekas. Kai jis panaikino 
cenzūr ą.pajusta, kad čia at
sistota prieš Rusiją, kaip dar 
joks talkininkas nestojo“.

• ♦ •

Dubčekas, galima saky
ti. nusižengė Maskvos 'šven
tajai dvasiai4. Cenzūrą pa
naikindamas, jis grėsė pa- 
knisti ir nugriauti visą lais
vo žodžio suvaržymą, kuris 
ypač veikė spaudą, kuris bu
vo plieno pagrindas, ant ku-

from Riga to Crimea. Kitas'rio rymojo visa rusų biuro
kratinė santvarka, visvien

S. Baltaragis tais. Savo įspūdžiuose apie

kas jai vadovavo: Stalinas, 
Chruščiovas ar Brežnevas. 
Rusų pasiteisinimai (esą, če-

tian Science Monitor birže
lio 24 d. išspausdintas lat
vio visuomenininko adv. 
Valdemars Lambergs laiš
kas, kuriame autorius pa
reiškia visiškai remiąs prez. 
Nixono pietvakarių Azijos 
politiką, nes ji geriausia tar
nauja JAV saugumui; kad 
jis, patyręs komunistų te
rorą savo gimtajame krašte 
Latvijoje, smerkia visus 
tuos, kurie kritikuoja prez. 
Nizoną dėl to, kad jis nepa
siduoda komunistų reikala
vimui be sąlygų tuoj ištrauk
ti visas karo pajėgas iš Kam
bodžos ir Vietnamo; kad 
visi tie kritikai dirba dau
giau priešo, o ne savo krašto 
reikalams. “Prezidentas ne
turi nusileisti blogam tikslui 
sugalvotam spaudimui ir tu
ri tęsti gerą darbą“, baigia 
savo laišką V. Lambergs.
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Keturioliktasis LŽS C.V. 

posėdis

Lietuvių Žurnalistų Są-

liai padarė viską, kad susi
rinkusiems spaudoę darbuo
tojams su žmonomis būtų 
linksma, jauku, patogu.. Ne-

HAMILTONAS, ONT.

Dalyvaukime SLA 72 kp. 

gegužinėje

i
(

jungos Centro valdyba po-į PaPrastai gražiam orui e-
sėdžiavo pas pirmininką ?anL P?r dvidešimt asmenų j SLA 72 kuopos gegužinė 
Vytautą Alantą birželio 5 d. F HePos 12 d. A. Padols-

sodyboje Paris, OnL Jo
je bus ir laimėjimų trauki
mas. Iš pelno $100 skiriama 
Kanados Lietuvių Fondui.

Laimėjimams P. ir D. 
Dauginai iš St. Cat’/arines 
dovanojo gerą radiją, V.

Dalyvavo visi nari ai, išsky
rus Antaną Gintnerį.

Kaip 13-koje ankstesnių
jų, taip ir šiame posėdyje

ir vėsioje bebaigiamų įreng
ti namų menėje pasivaišino. 
O oficialus skyriaus foto
grafas Kazys Sragauskas

buvo svarstyta visa eilė ! beveik kiekvieną įdomesnį
spaudos darbuotojus liečian-Į P°Pje^
eių klausimų, kurie tačiau Gaib, kad sias ei-
skaitytojams gal ir nėra la
bai įdomūs, čia noriu pa
skelbti tik porą minimo po
sėdžio momentų. Būtent, a- 
pie naujus LŽS narius ir šū
kių konkurso rezultatus.

Posėdžio metu buvo svars
tyti 9 spaudos darbuotojų 
pareiškimai įstoti į LŽS., ir, 
visi 9 pareiškėjai buvo pri 
imti į centrinį skyrių. Jie y 
ra: Vytautas Alseika, dr. Jo-

lutes rašydamas nuotraukų Bagdonas ir St. Pilipavičius
dar nesu gavęs. Meninės ar 
kultūrinės programos šį kar
tą nebuvo spėta suorgani
zuoti. bet pasižadėta sekan
čios popietės metu dvigubai 
pasiruošti.

LB Tarybos rinkimų 
rezultatai

iš Hamiltono — rankinį laik
rodį; grynų pinigų aukojo 
Cherry Beach motelio dos
nūs savininkai Venclovai. J. 
Varnas, A. Kaušpėdas ir H. 
L.N. Kultūros klubas.

klase. Štai kaip mūsų kaiku
rie veikėjai pasitiki JAV 
paštu.

Į A. Padolskio sodybą at
vykę yisi jaučiasi kaip na
mie. Savininkas yra labai 
malonus žmogus, nuoširdus 
kiekvienam atvykusiam. So
dyboje aikštės yra apaugu-] 
sios medžiais, kiekvienas 
galės rasti kampelį, pagali 
savo norą: kas norės saulės,, 
galės joje kaitintis, o kas no-' 
rėš pavėsio — ras ir jo. O J 
kas mėgsta vandenį, tas ga-' 
lės maudytis baseine. !

Bus ir meninė programa, 
kurioje dalyvauja Romana 
Ulbinaitė iš Niagara Falls.
Romana dar mokyklinio am
žiaus, bet už dainavimą jau 
yra laimėjusi pirmas premi
jas.

Bus dar visokių staigme
nų, todėl niekam neteks 
nuobodžiauti. Svečių pato
gumui veiks užkandžių ir} tiems 2-ju keliu važiuoti tie- • 
lengvų gėrimų bufetai. šiai iki penktojo kelio, kirs- i

JAI

Dėl žemės drebėjimo Peru valstybėje, Huaraz mi este, žuvo apie 50,000 gyventojų, 
gyvas, stengiasi surasti ką nors iš savo po griu vėsiais palaidoto turto.

kas dar Ba

_ . . .. .. Prieš trejetą metų Penk-nas Balys. dr. Kazys Karve- ųją JAV LB Taryb, ren.
lis, prof. Hr. Vaidevutis kant tiek Clevelandas, tiek 
Mantautas, Karolis Milko-,jr jjgtrojtas parodė nepa- 
vaitis, prof. dr. Antanas Ra-! pragų aktyvumą: mūsų
">ul^ - Paplauskas, Rober- mieste tuomet pabalsavo a- 
Ws Selenis, Vytautas Šernas-' ie 8g0 „ clevelan
ka ir Antanas Skirka. Pazy-, an vioJ
mėtina, kad šalia vidutinio „nnlika ar dvvlika Šimtu hat E™08 *r žurn. Stasio Gar- amžiaus mokslo daktaru, re- . • V'77 s,mtM„ba’- Hausko sūnus, veda Nadią

do, darbuotojų, j LŽS narių' Sa to^^Jtair aS' VS™’ kaJ-P.ir 
eiles atėjo ir bene jauniau- ., P ,. . ’ , , relę. Tai, turbūt, nebe kelin-sias nark aštuoniolikame- fu^dS ™al2 tas’° kelioliktas toks atsiti- 
tis R. Selenis. Nors tik tokio' X kūnas, kad jaunieji mūsų
amžiaus, Uetuvių spaudoje hetuviškų židinėlių. Cle- j žmOnas renkasi iš uk- 
ojiiamus, ucvuvti, velando reikalų tuo tarpu
(abiejuose dienraščiuose ir nežinodamas> tĮgaliu
kitur) jis reiškiasi korespon- ’ -t 6 anvjrarfi« me Detroite atsitikimo, jogdencijomis ir nuotraukomis fj, *ple . . apygardą, jj^uvaitė tekėtų už ukrainie- 
ueiivijyiiiKs x J; v , * ® kunos nanais buvo padary- (juhmVtuvi.nuo 1964 metų. Dabar LŽS . ir □ ”° jaunuolio. Sutuoktuvescentriniame skyriuje yra 76 ? Bochestens ir Buffalo, a- birželio 27 d. šv. Jo-
arūį £" N7 Y°rk? «bbWe» “ no ukrainiečių katalikų baž-
— ’ bene 4 ar 5 šimtų mylių , - - e-opuota_šv. Kons.

Negaliu atprasti kodėl, tį,tino Elenog „jjje. Jau. 
bet Detroite sųmet nebalsavo njes;ems |jnkiu gražaus ve- 
ne 50% 1967-jų metų bai- ^binio ^„j™, 
suotojų. Detroite, atmetus Kai rašomos šios eilutės, 
keletą sugadintų balsų, tei- St Garliauskas (t8vas) yra 
singai pabalsavo vos 404 as- providence ligoninėje. Po 
menys. Tuo tarpu Rocheste- 1nkstu am priepuolio 
ns davė 187 geras balsus, o bMeKo 10 d. st. Garliaus- 
Buffaio 37. Tikshų duo- kag kvr; ja;ką ligoninėje tu- 
menų neturiu, kaip paskuti-narflikti. Refkia viltis, 
nes dvi apylinkes balsavo kad jis laiku susveiks ir sū-

1 * • .i metus, bet neofi- naug vestuvėse galės daly- 
cialiai man pranese. jog Ro- 
chesterio balsuotojų skai
čius šįmet keliomis dešimti
mis padidėjo.

Kandidatavo 8 asmenys, 
o išrinkti reikėjo keturis.!
Štai tie išrinktieji: Nijolėj Taigi, tiesiog kunkuliuo- 
šlapelytė — 386 balsai. Al-! te kunkuliuoja. Bet. turbūt, 
gis Rugienius — 332, dr.Įnebe ilgam, nes birželio vi- 
Antanas Klimas — 324, dr durys at5jo su 90 1. F. karš- 
K.ęstutis Keblys — 318. čiu, su 90% drėgme, su vi- 
Neišrinkti liko: Algis Zapa- sars vasaros malonumais ir 
rackas — 297. dr. Jonas Dė- nemalonumais. O ko tik ne- 
dinas — 241, Vytautas Kut-
kus — 200 ir Jonas Urbo
nas —186.

Daug apie išrinktuosius 
nekalbant, vis dėlto paminė
tina, jog daugiausia balsų 
gavo jauniausia amžiumi, 
tik 25-rių metų skautė, tau
tinių šokių šokėja, lietuviš
koje scenoje vaidintoja, 
duoną pelnanti lektoriauda- 
ma Detroito universitete (tu
ri literatūros magistro laips
nį).

Ir dar kas. Prieš šias eilu
tes rašydamas, skambinau 
telefonu apygardos rinkimu 
pirmininkui Jurgiui Mikai
lai, kad gaučiau tiksliausius 
duomenis. Jis nusistebėjo, 
jog iš LB centrinių organų

Stasio Garliausko, jaun. 

vestuvės

Stasys Garliauskas. jaun., 
ir žurn.

A. Padolskio sodyba tapo 
pastovi susipažinimo vieta. 
Čia atvyksta susitikti lietu
viai iš Paris, Brandfordo,

NASHUA, N.H. 

įvairios naujienosti ji h, pavažiavus pusant
ros mylios, sukti į kairę. Už 
pusės mylios prie kelio A.
Padolskio sodyboje plėvė-}cke) statomas naujas 

Woodstocko, St. Cathari- ' suos Lietuvos trispalvė. Va-' heuser-Bush 40 milionų dol. 
nes, Oakvilles, Londono, žiūojantieji 5-ju keliu rytų' vertės bravoras. JisJau ver- 
Hamiltono ir kt Daug kas kryptimi minėtoj sankryžoj ol” 
jau gerai žino kelią į ją, bet suka į kairę, o važiuojan- 
.iei kas dar nežinotu, tai čia tfejf vakarų kryptimi — į 
šiek tiek informacijų: dešinę.

Iš Hamiltono važiuo jan-j Gegužinė bus ir blogam 
j orui esant, nes A. Padolskas

—“-----.z.- --------—užleidžia savo gyvenamas
į patalpas.

t Jei kam ir šių informaci-
ŽURNAL1STO SŪNUS j jį nepakaktų ir važiuodami

Ties Nashua (Merrima- 
An-

da alų ir netrukus jį pateiks 
ištroškusiems. čia darbo 
gavo apie 350 žmonių. Bra
voras tikisi per metus išleis-

są eilę miestui ir piliečiams 
naudingų darbų. Pav., jie ė- 
mė skatinti statybą namų, 
kuriuose nuomos būtų pri
einamos ir mažiau pasitu
rintiems. Česiūna vardas ir 
fotografijos dažnai mirgė
davo vietinio dienraščio skil
tyse.

• •

BUS ŽURNALISTAS

Pernai paskelbtas šūkių 
konkursas, laiku nesulaukus 
geresnių šūkių, buvo pratęs
tas. Prieš posėdį ir pratęsi
mo terminas buvo pasibai
gęs. Neliko nieko kito, kaip 
tik dar kartą geresnius šū
kius atrinkti ir du iš jų pre
mijuoti. Geriausiu šūkiu lie
tuvybės išlaikymo išeivijoje 
tema buvo išrinktas "Ir vie* 
«*s lietuvis yra Lietuva“. 
Jis buvo pasirašytas Viktoro 
Degimo slapyvardžiu. Ati
darius antrąjį voką, paaiš
kėjo, jog šūkio autorius yra 
Vakarų Vokietijoje gyvenąs 
LŽS narys Ignas Smigelskis. 
Geriausiu spaudai skirtu šū
kiu buvo rastas Klevo Lapo 
slapyvardžiu pasirašytas — 
’Ter spaudą Lietuves laisvė, 
o laisvėje tikroji spauda“. 
Jo autorium paaiškėjo A. 
Paeitus, gyvenąs Hamiltono 
mieste. Kanadoje. Apie šū
kių konkurso laimėtojus pla
čiau bus parašyta sekančia
me Pranešėjuje.

Detroito žurnalistų popietė 
gamtoje

Kad nuo smagios ir turi
ningos LŽS Detroito sky
riaus narių popietės Wind- 
sore, Kanadoje, reikėjo 
laukti beveik pusmetį, tai 
kalta Amerikos pramonė. 
Skyriaus pirmininkas Stasys 
Garliauskas pirmus penkius 
šių metų mėnesius buvo ten 
taip prigriebtas, kad dirbo 
po septynias dienas savaitė
je, po 10-12 valandų kas
dien. Darbui sunormalėjus, 
antrąją popietę turėjome už 
60-ties mylių nuo Detroito, 
Sofijos ir Adolfo Vasiulių 
ūkyje, HržeHo 7 d. čia tiek 
SL Garliauskas, tiek Vasiu-

Tai Robertas Selenis, žur
nalisto Vlado ir BronCs Se
lenių vienturtis sūnus. Jis 
geriausiais pažymiais baigė 
vidurinę mokyklą ir nuo ru- 

Įdens Detroito universitete 
studijuos žurnalistiką.

Robertas dalyvauja skau
tų. sportininkų, tautinių šo
kėjų eilėse. Jis ir jaunimo ( 
choro dalyvis, aktorius, žo-:

paklystų, skambinkite tele
fonu Paris 442-3576.

Visus kviečia atsilankyti
| gegužinę

Kuopos valdyba

vauti.

Lietuviška* gyvenimą*

turėjome birželio pirmoje 
pusėje! Keitėsi parapijų kle
bonai. tai buvo ir išleistu
vės, ir pagerbtuvės (VL7.). 
Balfo direktorių suvažiavi
mas (VL13.), su svečiais iš 
toli ir arti. Baisiojo birželio 
minėjimas (VI.14.) irtą pa
čią dieną šilainės šokėjų pa
sirodymas Wayne uni versi 
tete. Pavasario savaitė Dai
navoje (VI.13-20.) — visu 
skautų stovyklavimas ir kar
tu skautų akademikų su
kviestų kultūrininkų paskai 
tos. O Lietuvių namai dar 
vis lūžta nuo posėdžiauto- 
jų. O ateitininkai jau rikiuo
ja jaunimą savo stovyklom 

žodžiu, veikiama visais 
šonais. Bet, kaip minėjau.

tik šiandien, birželio 17 d.,, vasara vistiek visus čia pri
gavės didelį pakietą su...rin-į veiks. Liepa ir rugpjūtis kai 
kimine propaganda. Siunta, užkaitins, tai tik Dainavoje 
esą, j paštą atiduota prieš 3 bus beįmanoma veikti, 
savaites ir pasiųsta trečiąja Alfonsą* Noko*

Tėvų ir mirusių Nashua 
kolonijos lietuvių atminimed

(Ma-
karevich) ir žmona padova
nojo šv. Kazimiero bažny
čiai naują puikią Lietuvos 
vėliavą, kuri dabar stovi iš
statyta ties altorium greta 
Amerikos vėliavos. Senoji 
vėliava jau buvo kiek nublu
kusi.

« « *
Teatro grupės prezidentu 

šiemet buvo Margareta Ta- 
mulionvtė, kuri metiniame 
susirinkime pranešė, kad šių 
metų veikla buvo viltingai 
rasi, nes suvaidinti du gana 
sunkūs veikalai: operetė 
Student Prince ir drama Ma
me. Be to, kelioms labdaros

♦ ♦ ♦

Vietos advokatų draugi-
organizacijoms suruošta į-1 jai pavedus, adv. Leonardas 
domių vakarėliu. Nashua G. Velishka su draugu su- 
High mokyklos abiturientui ruošė įspūdingą vakarą ke- 
Dennisui Drobinskiui sūdą- ] turiems New Hampehire 
ryta stipendija toliau studi- valstijoj pasižymėjusiem ad- 
juoti muziką. i vokatam pagerbti, jų taipė

• • • | ir buvusiam gubernatoriui
džiu, - tori vefltlus jau-'no Parko Centao^alėje ruo-i -Mctus ^kybos Hetuvią draugui Johmii W.

!-- t • 1AA • . J a ,. j rūmams vadovavęs miesto. Kingui, kuris daljrvavo 50
žurnalistika studnuoti na 1 * 100_TJ.° (tary bos narys Jonas česiū- metų Lietuvos nepriklauso-

ririn^to 1 “t? Jl • n"T'‘S' nas (Cheion) perdavė, myMs minėjime ir peaakt
sinnKo, nes tai jo megia- anksto ir tikėjosi susilaukti į. i v-Um* HafovavAmiaGsias dalykas. Jia >u daug dalyvių, bet apsiriko, , kaibą. Parerbime dalirr»rą
nuo 12 metų amžiaus rašinė-' Minėjimas turėjo prasidė- vtetmmkui. Rūmai atliko v,-

iphiviu laikraščiam, dau-i fi ml n vnl

ST. CATHARINES, ONT.

Piketavo Lenino 100-jo 

gimtadienio minėj im ą

Vietos komunistai Lincol-

ja lietuvių laikraščiam, dau-i ti 8 vai. vak., o jau 7:30 vai. 
giausia skautų ir sporto rei-j salę piketavo apie 500-600 
kalais. , , jRetuvių, ukrainiečių, latvių.

Jis ir anglų spaudoje pir-' estų, vengrų, čekų, slovakų Jis laikraščio reporteriui pa- 
mą kartą pasirodė 1966 m. j lenku senimo ir jaunimo, j reiškė pasitenkinimą, kad 
Detroit News jo rašinį net Jie turėjo apie 50 plakatų su, demonstracija buvo tvarkin- 
premijavo ir išspausdino i įvairiais prieš komunistus ] ga. 
jaunimui skirtame puslapy1
su autoriaus atvaizdu. Jis 
dvejus metus Fraser News 
laikrašty kas savaitė parašy
davo po 2 ar 3 straipsnius.
O pernai vasaros atostogų 
metu buvo jo redaktorius.
Redagavo jis ir mokyklos 
laikrašti, buvo jos metraščio 
iliustracijų redaktorius.

Taigi, šitas 18 m. jaunuo
lis jau turi kelerių metų žur
nalistinį patyrimą.

Birželio pradžioje jis pri
imtas Lietuvių žurnalistų 
S-gos nariu. Tai jauniausias 
narys.

Reikia linkėti Robertui 
sėkmės moksle ir kad, išėjęs 
’ gyvenimą, nepasimestų, ne
nutoltų nuo lietuvių.

Jau turime nevieną bai
gusį žurnalistikoa mokslus 
lietuvi, bet lietuvių spaudai

nukreiptais šūkiais. Iš lietuvių, be LB valdy-
Kai 8 vai. vienas lietuvių ’ bos. daug dirbo ruošiantis 

įėjo į salę, tai joje terado 4 j šiam įvykiui savanoris - kū- 
asmenis. O pusė valandos: rėjas A. Šukys ir A. Zubric
vėliau joje tebuvo 16 asme 
nų.

Ši demonstracija sutrau
kė daug stebėtojų. Pilnos 
gatvės buvo automobilių.

kas, pagaminę plakatus su 
šūkiais. A. Šukys, kad ir 
peržengęs 70 metų. dar nėra 
pavargęs kovoti prieš Lietu
vos okupantą. Jis ir de-

Žmonės ėjo žiūrėti, kas ir monstracijoje nešė aukštai
prieš ką demonstroųja. 

Prieš demonstracijos pa
baigą ukrainiečių atstovas 
pasakė kalbą ir angliškai. 
Jis apibūdino vergiją Sovie
tų Sąjungoje, primindamas

iškėlęs plakatą su užrašu 
Lenin 3ent Red Army to 
Occupy Lithuania. Kartu su 
juo žygiavo ir jo žmona, bu
vusi Sibiro tremtinė. Visa ei
lė lietuvių patriotų dalyva-

jr adv. Alfonsas 
Kitas lietuvis adfokaUK 
zys F. Kazlauskas, jr., aplei
džia miestą ir keliasi dirbti 
aliejaus bendrovėje New 
Yorke. « * «

šalintis ir būti ištikimiems 
demokratijai ir Kanadai.

Sugiedojus Kanados him
ną, buvo suplėšyta komunis
tinė vėliava, jos skudurai su- 

, mesti prie salės duru ir ant 
;Š ju jokios naudo®: , jie jai i jų sumušti keli kiaušiniai, 
nerašo. Linkime Robertui! Kitą dieną The St. Catha- 
Seleniui jų pėdomis nenuei- rines Standard aprašė dė
ti, renutraukti ryšių sa Be-’ monstraeiją ir aprašymą pa- 
tuvių spauda, joje dažniau pildė pora nuotraukų, 
rodytis su savais fiHMan, o Policijos vadas visą laiką 
ir amerikiečių spaudoje ne- stebėjo demonstraciją civi- 
užmiršti Lietuvos reikalų, liniais drabužiais apsirėdęs.

jaunimui ir senimui, kad rei-’ vo demonstracijoje. Bet bu- 
kia nuo tos vergijos nešėjų; vo ir tokių "veikėjų“, kurie

šaipėsi iš demonstracijos or 
ganizatorių.

Birželio 4 d. The SL Ca
tharines Standard išspaus
dino LB apylinkės pirm. J. 
Šarapnicko straipsnelį "Le
nino mitas“, kuriame pa
brėžta, kad Leninas 1918 
metais įsakė Raudonajai ar
mijai žygiuoti į Lietuvą, kad 
jis yra sovietinio imperializ
mo, naujojo kolonializmo 
pradininkas ir LL

Dalyvi*

Mirtis išrovė 82 metų am
žiaus Petrą Savicką, nuo 
1950 metų vietinio BALFo 
skyriaus sekretorių. Jis gi
męs 1888 m. sausio 25 d. 
Vilkaviškio apskrity, tėvu 
geležinkeliečio šeimoje. Ru
sų revoliucijos metu dirbo 
geležinkeliečio darbą Petra
pilyje. Buvo susituokęs su 
Marija Paulukaite. Lietuvon 
grįžo 1920 m. ir darbavosi 
Lietuvos geležinkelių valdy
boje. o žmona finansų mi
nisterijoje.

Atgavus Vilnių, velionis 
Petras darbavosi perorgani
zuojant Vilniuje geležhrice- 
Irų valdybą, sujungiant ją sn 
visos Lietuvos geležinkelių 
administracija. Amerikon 
atvyko 1949 m..

Velionis paliko žmoną 
Mariją, sūnų Vytautą, duk
terį Jadvygą ir brolį Joną 
(So. Opmge, NJ.). Jo kū
nas buvo pašarvotas Kaz
lausko laidojimo įstaigoje. 
Į laidotuves iš Detroito at
vyko giminaitis Kostas Juš
ka. Velionio sesuo Elena gy
vena Lietuvoje.

Kor.
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Ką Lietuva reiškia Sovietija! Kalbų mokslų daktaras

Ne kas kitas, bet Romu-! Vladas Žulys, Vilniaus u- 
nistų leidžiamas Liaudies Ū-: niversiteto vyr. dėstytojas, 
kis šių metų pirmame nume-; apgynė filologijos mokslų 
ry rašo, kad visos Sovietų i daktaro disertaciją. Tai jau 
Sąjungos mėsos gaminių! penktasis kalbininkas, ku- 
eksporte Lietuvos gaminiai riam suteiktas šis mokslinis

laipsnis.
Savo disertacijoje V. Žu

lys išnagrinėja Jono Rėzos 
Lietuvos eksportuota 1960- Į raštų kalbą. Jis sudarė Rė- 
1963 m. 14.7%, o 1964-1967į zos raštu žodyną, smulkiai 
m. — 25.5% visos Sovietų: išaiškino jų reikšmes, surin- 
Sąjungos pieno gaminių eks- ko daug medžiagos apie pa- 
porto.

1960-1963 m. sudarė 12.7%, 
o 1964-1967 m. — jau net 
28.5%. Pieno gaminių iš

čią Rėzos asmenybę.

Prof. S. Mastauskui 80 metų

Birželio 14 d. prof. dr. 
Stanislovui Mastauskui su
kako 80 metų amžiaus. Jis 
ilgus

Nauja medicinos daktarė

Vilniaus universitete me
dicinos mokslų disertaciją 
apgynė vaikų ligų katedros 

profesoriavo vedėja Liudmila Steponai
tienė.

Tai Yungay miesto (20,000 gyventoją) Peru valstybėje 
nuotraukos. Viršuje prieš žemės drebėjimą, apačioje po 
jo. Nuotraukos neaiškios, bet vis dėlto matyti, kad po že
mės drebėjimo iš miesto beliko tik griuvėsiai.

Kas Lietuvoje pakito, 
o kas ne

metus
Dotnuvos Žemės Ūkio aka
demijoje. Tai buvo galbūt 
geriausias augalų kenkėjų \ Dar kelių asmenų sukaktys 

Prof. Antanui Minkevi-

Čia spausdinamas straips- gyvenime, pasisako prieš u- 
nis paimtas iš Vokietijoje niformiškumą mene ir lite- 
leidžiamo Jaunimo žodžio , ratūroje. Tačiau paliesti 
nr. 7. Jį parašė A.H., jauno- partiją ar jos aukštesnius 
sios kartos atstovas, laikęsis vadus dar ir dabar neįmano- 
okupuotoje Lietuvoje. ! ma. Saugumas čia budrus.

Kel red. j Paprastai turistu saugumo 
* * * Į organai mažai domisi, ypač

Per paskutinį dešimtmetį jei jis nesupranta kalbos ir 
Lietuvos ūkyje bei kultūro- giminių neturi. Kas kita yra 
jeje įvyko dideli pasikeiti- su mokančiu kalbą, 
mai. tačiau politinis gyveni-' Atskiras asmuo beveik ne- 
mas esmėje išlaikė pastovu- turi jokios galimybės politi
niu, neskaitant kaikurių niu- . niame gyvenime ką nors pa- 
ansų. Dar ir dabar Lietuvos keisti ar bent savo darbu 
gyventojai jaučia Saugumo prie jo prisidėti. Dėl to žmo-' 
veiklą, nors tai kasdieninia-} nės politika mažai domisi, o 
me gyvenime kartais ir ne- jei, tai dauguma tik tarptau 
pastebima. Betgi reikia pri- } tinę. Tačiau tarptautinės po- 
pažinti. kad niekam negre-! litikos informacijos yra la- 
sia pavojus dėl menkniekio.' bai blogos, nes visos žinios, 
kaip neapgalvoto žodžio ar pasiekiančios juos per spau- 
kritikos kaikuriems reiški- į dą ar radiją, yra propagan- 
niams būti suimtam ir nu- ( dos tikslams iškreiptos ir 
teistam. To pasėkoje esan-, vienašališkos. Tad nereikia 
čių nesklandumų kritika bei j stebėtis, kad žinios apie Va- 
pajuoka prasimuša net į vie- i karus ir net apie Kremliaus 
Šurną. Spaudoje randame politiką yra neaiškios baltaižinovas, parašęs iš tos srities 

ne vieną veikalą ir šimtus 
straipsnių. Jam buvo suteik
tas nusipelniusio mokslo 
veikėjo vardas.

Baltistikos konferencija

Birželio 16 d. Vilniuje 
prasidėjo baltistikos konfe
rencija. kurioje, be Lietuvos 
ir Sovietų S-gos. dalyvauja 
Latvijos, Vokietijos kalbi
ninkai. Iš JAV dalyvauja 
prof. W. Schmalstiegas. To-; 
je konferencijoje numatyta} 
apie 30 pranešimų.

"Išrinktieji“ atstovai

Birželio 14 d. ir Lietuvoje 
buvo renkami atstovai į So
vietų S-gos Aukščiausiąją 
Tarybą ir Tautybių Tarybą. 
J pirmąją — 10, į antrąją — 
32 atstovai.

Tiek tebuvo ir kandidatų, 
todėl, aišku, visi ir išrinkti. 
Rinkimų komisija, skelbda
ma rinkimų duomenis, pažy
mi, kad, minint Lenino gi
mimo 100-sias metines, — 
"rinkimuose tarybinė liau
dis vėl pademonstravo mo
nolitinę vienybę ir susitelki-

čiui. augalijos tyrinėtojui, 
sukako 70 metų amžiaus. 
Tiek pat sukako ir prof. Jur
giui Vidmantui, vienam žy 
miųjų Lietuvos durpininkys- 
tės mokslo ir pramonės pra 
dininkų.

Matematikas doc. Vytau
tas Paulauskas ir dail. Vy

Medvedevas laikinai išgelbėtas
į laiškų, nurodančių trūku- 
’ mus, atskiri rašytojai bei 
publicistai efektingai kovo
ja dėl pagerinimų viešame

juodame fone
Tačiau nei vienas suvar

žymas taip skaudžiai nepa
liečia Lietuvos gyventojų, 
kaip kelionių į užsienius ap
ribojimas. Netgi išvažiavi

Žmogaus teises ginantie- tanas Lysenka tik Chruščio- 
ji vyrai šįkart laimėjo — bu- vo laikais ir tik vienu metu 
vo paleistas iš beprotnamio buvo patekęs į nemalonę ir 

tautas Jurkūnas, iliustravęs talentingas rasų mokslinin- } išjuoktas (vėliau Chruščio- 
Donelaičio Metus ir kt., į-} kas. genetikos specialistas vas vėl ėmė globoti jį. bet 
žengė į septintąją dešimtį dr. Medvedevas. Brežnevo-Kosygino laikais
metų.

L. VLADIM1ROVAS 
APLEIDŽIA JAV

menas ir tautosaka, kurie 
mažiau rišasi su ideologija. 
Čia pasiekti didžiausi laimė
jimai. Bet liaudies meno 
puoselėjimas kultūriniame 
tautos gyvenime yra tik epi
zodas. o vėliau tik tam tik
ras pagrindas tolimesniam 
išsivystymui. Neaišku, kokie 
bus Sekantieji Lietuvos kū
rybiškos inteligentijos žings
niai ; Lietuvos inteligentija 
yra darbšti, veikli, sumani 
ir kūrybinga, ir ji tikrai ras 
kelią plėtoti savai lietuviš
kai kultūrai, apeinant parti
jos uždėtus varžtus.

Kaip bežiūrėsime, Vilnius 
darosi lietuviškesnis .Nerei
kia užmiršti, kad seniau Vil
niuje lietuvių veik nebuvo. 
Jis ir dabar pasiliko daugia- 
tautiniu miestu, o lietuviu 
skaičius pakilo iki 37% . Di
desnioji vadovaujančių kad
rų ir inteligentijos dalis yra 
lietuviai. Nei lenkai, nei ra
sai beveik neturi Lietuvoje 
savos inteligentijos. Visas 
Lietuvos kultūrinis gyveni
mas yra lietuvių rankose. 
Rusų daugumą sudaro smul
kioji darbininkija, kuri per
ima visus žemesnius darbus. 
Be to, šie rusai savo įžūlumu 
ir nekultūringu elgesiu yra 
praradę visas lietuvių simpa
tijas. Tai daugiausia jokio 
tėvynės jausmo neturintieji 
pakraščių rasai, kurie visur 
jaučiasi tartum namuose ir 
leidžia kitiems suprasti, kasmas j "demokratines“ šalis

racijos stovyklos gyvenimo,’ gana sunkus, o į Vakarus’šioje valstybėje yra ponas, 
kur po karo autorius buvo: sienos prasiveria tik kartas}Toks atvykusiųjų neprisitai- 
priverstas praleisti keletą nuo karto, ir tai tik rašyto-' kymas prie lietuviškos ap
metu. | jams. technikams ar aukš-1 linkos ir jų pabrėžimas, kad

Solženicinas tame atsišau- ’ tiems mokslo žmonėms. Pa- ! jie esą savoje žemėje nepa-
| Gegužės 29 d. jis buvo a- jie vis tiek nuėjo į nežinią— kime sako. kad uždarymas prastas gyventojas gali tik'prastai kelia lietuvių atsispy-
1 reštuotas Obninske, netoli buvo paskirtas kažkurio kar- beprotnamin, kaip buvo pa- pasapnuoti. "Naujoji klasė“, rimą prieš tokius sluoksnius
Maskvos. Nemalonėje jis vių ūkio prižiūrėti ir prade- sielgta su Medvedevu, yra kelionėms noro ir pinigo tu- ir iš viso prieš bet kokį išsi
buvo jau šiek tiek ir anks- j jęs sviestu šerti karves, kad baisesnis už dujų kameras, | ri, bet valstybė dar kol kas nimą. Lietuvių aukštoji in-
čiau. Jis buvo atleistas ir iš duotų daugiau pieno...). : nes čia dar pratęsiami ilges-, neleidžia išvažiuoti
darbo. Žmogus jis iš tiesų y- 

_ __ ,. . . „ rajau"susitepęs“,jeigupa-
Le\as Madimiro vas, sese- gigtengtume pagalvoti, kaip 

rius metus vadovavęs Jung- prnmta Sov. Sąjungoje par- 
, tinių Tautų bibliotekai, gnz- tųos įr ypač slaptosios poli- 
ta i Lietuvą. Birželio 27 d. cjjos> kuri konkrečiais veiks- 
Laisvės laikraščio kolekty- maįs gjna partijos politiką 
vas jam sur—' ------
nimo pokylį

Tarybų Sąjungoje ne vals- Pasib?is?i!rau ir ir
hė tarnui, h„t' stengiasi juos apeiti, kelda-

Šitą tai šarlataną savo niam laikui kankinimai, o 
aftkstyvesniame darbe ir su- žmogus vistiek yra pasmerk-' tybė tarnauja žmogui, bet . . ....
kritikavo Medvedevas. Ka-: tas mirti.. O Medvedevas y- ' žmogus valstybei, tad ir nė< mi lietuvišką žmoniškumą ir 
dangi nėra jokių dokumen- ra puikaus proto ir geros šir- ' ra jokiu vilčių, kad kas grei- kultūrą. Pa\ oju> yra tas, 
tų, kad Lysenka vėl butų dies žmogus. Kuo jis kaltas,’ tu laiku pasikeis. Švelnėja kad prislėgti, žemieji lietu- 
pradėtas globoti, tai gal, tai jautrumu neteisybei ir. ten suvaržymo formos "nau- ’ ™
Medvedevas už savo tą kri-» kvailumui. Tačiau tokiais jajai klasei“, didėja uždar-

jam surengė atsisveiki-jr saUgOja režimą nuo dė- tiką ir nėra kaltinamas. Bet, atvejais žiūrima, kad jeigu 
1 nn v 1 ! mių. Samizdatas juk išleido grįžkime į jo areštą. , tu negalvoji, kaip tau įsaky-

! ir platina jo knygą, kurioje Taigi, jis buvo areštuotas i ta, tai esi nenormalus! Visi 
> Medvedevas kritikuoja Sov. > ir paskubom nugabentas i‘turi galvoti vienodai

rių sluoksniai gali apsikrės- 
ti anų nekultūringumu. 

Mokyklose ir universite-
tačiau demokratijos mūsų} k^ek4k ^an°ma P3' 

□ -..„l laikomas lietuviškumas. Da

bis, ir gerėja pragyvenimas,

MODERNUS ŽVALGAS

įr pa
gal Įsakymą.

Medvedevui paleisti, ma

supratimu niekas nedrįsta' 
tikėtis ir laukti. Bandomai 
tai duotose sąlygose kiek ga
lima geriau gyventi ir į vir-

Sąjungos nusistatymą, kaip. beprotnamį Kalugoje. Bet
jos mokslininkai gali bend- Į laisvėje liko jo žmona ir bro-, ............................ „ o_____
radarbiauti su užsienių mok-į lis įr? matyt, perjuos žinia, tyti. dar to buvo maža. nes: šų prasimušti.

- • slo žomėmis ir įstaigomis, i apie areštą tuojau pasiekė komisija patogiai nuspren-1 T.Utnvne mini 
viršū-Raro vadovybe paskelbė Be kita ko, Medvedevas dar ' mokslų akademijos 

mą apie Komunistų partiją, ,e‘*lLę! pereitais metais buvo kvie-} nes. Mokslų akademiios na
šavo ištikimybę komunizmo l^s ”1 ? Tj čiamas atvažiuoti į Britani-}rys garsusis fizikas Kapica
reikapi“... Esą, balsavo n^t Jl® (ją, kur buvo jo specialybės su keliais kitais žymiais a-
99.97% visų turėjusių teisę ! d?5“H ru i g£J ! mokslininkų tarptautinis su- • kademikais tuojau pareiškė
koleiirJi T’ilr 87Q haleavrt l ŪlJOje. JU tikslas kUO gTel- | Vornovimoe iv clroi+*rti r, O- Jr,  - ' ~   balsuoti. Tik 873 balsavo i ?.IJoje. jų imsiąs kuo grei-, važiavimas, ir skaityti pa 
prieš pasiūlytus kandidatus ciau aPle PPesc! ra skaitą. Išvažiuoti jam ne-
} Aukščiausiąją Tarybą ir 
670 — į Tautybių Tarybą.

Viso labo Aukšč. Tarybos 
rinkimuose dalyvavo 2.056. 
642 (99.92%) ir Tautybių 
Tarybos —2,054.587 (99.97 
%) balsuotojų.

Dabar tarp 767 Sovietų 
S-gos Aukšč. Tarybos atsto
vų iš Lietuvos bus šie "iš
rinktieji“ : V. Charazovas 
(Maskvos atsiųstas A. Snieč
kui prižiūrėti), E. Grima- 
šauskienė (kolchozininkė), 
E. Jurgaitytė (trąšų fabriko 
darbininkė), S. Morkūnienė 
(emaliuotoja), J. Matulis 
(Mokslų akad. prez.), S. 
šeštakauskienė (agron.), P. 
Šileikis (dažytojų brig.), A. 
Šokinas (ministras), M. Šu- 
mauskas (Lietuvos Aukšč. 
Tarybos pirm.), J. Vaišno
ras (eskavatoriaus mašinis
tas).

J Tautybių Tarybą "iš
rinktųjų“ tarpe yra J. Palec
kis, A. Sniečkus, J. Maniu- 
šis, K. Kairys ir kt. Žinoma,

dėl suėmimo protestą, prie 
kurio prisidėjo dar ir buvęs 
"Novy Mir“ žurnalo redak
torius rašytojas Tvardovs- 
kis. Kas čia per velnias da
rosi? Matyt, tas protestas 

tarp kita ko. rašo. ką jis tu- j valdžiai buvo nelauktas, nes 
rėjo daryti tada, kai vyko;gegužės 31 d. Maskvoje 
tasai mokslininkų suvažia- tuojau buvo sudaryta speci- 
vimas Britanijoje. Tuomet ali komisija ir pasiųsta į Ka-

tų paleidimą nuo žemės ar iš ^uvo leista, o paskaitą jis 
povandeninių laivų. . vis tjek pasįstengė atsiųsti.

. T?e erdvėlaiviai turi tele- get toje giaptai platinamoje 
vizijos kameras, kurios pa- sav0 parašytoje knygoje jis, 
stebi raketų stovyklas, ka-
riuomenės judėjimą ir pana
šius dalykus, ir visa tai per
duoda į žemę. Ten įtaisyti 
net tokie jautrūs aparatai, 
kurie iš didelio atstumo pa
stebi net iššaunamų raketų 
išmetamas nesudegintas du
jas

BALTAS NEGRAS

Negras, tarnavęs karo lai
vyne. Clevelando teisme iš
kėlė JAV vyriausybei $500, 
000 ieškinį. Jis buvo gydo
ma? veteranų ligoninėje. Jį 
kankino nemiga. Gydytojai 
jam prirašė kažkokių vais
tų... ir per dvi savaites jo kū
no juoda spalva tapo visiš
kai balta. Odos specialistai 
sako, kad jis niekada nebe
bus juodas.

Tas negras tvirtina, kad

buvo ruduo, ir jis buvo iš
siųstas į kolchozą atlikti tal
kininko pareigos — kasti 
bulvių.

Dabar, turbūt, niekam ne
aišku. ar Medvedevas kal
tas dėl ankstesnio savo dar
bo. Stalinas, kaip žinia, visą 
savo viltį žemės ūkyje buvo

lugą Medvedevo sveikatos 
tikrinti. Gegužės 31 d. buvo 
sekmadienis, taigi tokia die
na, kada paprastai niekas 
nesirūpina jokiomis komisi
jomis.

Medvedevas išbuvo be
protnamyje porą savaičių. 
Jeigu toliau niekas nebūtų

sudėjęs į, tokį tariamąjį nieko daręs, tai jis, greičiau 
šia, būtų buvęs taip ir pa
liktas, kaip ir nemaža kitų.

mokslininką, genetikos spe
cialistą Lysenką. Tai buvo
laikai, kada ir Lietuvos Bet. štai. Maskvoje buvo

bai nusiskundžiama, kad 
nėra Lietuvos istorijos kaip 
mokslo šakos, kad nėra iš
leista gera Lietuvos istorija. 
Nežiūrint į tai, kiekvienas 
studentas gana gerai susi
gaudo Lietuvos istorijoje ir 
semia iš jos sau stiprybę. U- 
niversitete dėstoma tik lietu
viškai. išskyrus keletą kursų. 
Nemokantieji lietuviu kal-

ija patogiai nuspren-j Lietuvos ministerijos ir 
de. kad jis yra patologiškas komitetai be Maskvos jokių 
pskhopatas. Bet sovietų a- didesniu sprendimų ir nuta- 
kademijos vadovaujantieji rimu padaryti negali. Aukš- 
žmonės nutarė nepasiduoti ’ to?e vietose sėdintieji gerai 
ir eiti iki galo. Jie kreipėsi į žino visas savo galimybes ir
sveikatos ministerį Petrovs- jau vien dėl savisaugos ne- , . . , ••
kį ir pareikalavo, kad jis pa- peržengia ribų. Be to, dar ir bo.s 1 universitet3 nepinma- 
siaiškintų. Tiems teisybės dabar "pavaduotoju“ pavar- mL
ieškantiems šį kartą vado- dės rusiškos, kas aiškiai nu
varo pats mokslų akademi- rodo, iš kur vėjas pučia. Bet- 
jos pirmininkas dr. Keldy- gj reikia pastebėti, kad visi 
?a?‘ Įą re^aJU4 išsiaiškinti kiti postai užimti išimtinai 
skirtąjį posėdį sveikatos mi- lietuvių, kurie stengiasi duo- 
nisteris iškvietė ir psichiat- tose sąlygose atsiekti Lietu
vą Morozovą, kuris pro savo Vos respublikai ko geriausio 
rankas jau yra praleidęs ne- stovio
maža politiškai nepatikimų: Lietuvos inteligentija yra 
žmonių, pripažinęs juos psi- tikrai lietuviška. Jos pastan- 
chiškai nesveikais ir uždaręs gos išlaikyti visas lietuviš- 
i beprotnamius, kaip nori kas vertybes nenuėjo veltui 
slaptoji policija. J Dabartinė jaunoji Lietuvos

Ligi šiol dar nebuvo gir-} rašytojų, dailininkų bei kul- 
dėta. kad Sov. Sąjungoje' tūrininkų karta atnešė su
kada nors tokių rimtų žmo
nių būrys būtų ėjęs aiškin
tis vieno žmogaus likimo. 
Keldyšo ir jo bendradarbių 
žygis yra didelė naujiena

savim naują lietuvių kultū
ros sužydėjimą. Bet cenzū
ra. per kurios rankas perei
na kiekvienas kūrinys prieš 
pateikiant jį viešumai, užde-

Bendrai paėmus, Lietuvo
je savo politikos kaip ir ne
jaučiama. Visos pastangos 
dedamos į respublikos su
žydėjimą ir lietuviškos kul
tūros klestėjimą. Surusini
mo žymių liaudyje dar nesi
mato — iie pas rusus neran
da jokių pavyzdžių ir jau
čia kultūros lygio skirtumą. 
Rusu netolerantiškumas ir 
praeitų dešimtmečiu nelai
mės sulydino lietuvių tautą 
i atspara vienetą, pajėgų to
limesniam vvstvmuisi.

"Laisvės mintis nemiršta* 

kryžiuoti! Kai visa tauta su

pranta* kad mirti dėl laisvės 

—garbė, o gyventi vergijo

je—gėda, tokios tautos ne-

mokslininkai turėjo atken
tėti. Biologai, zoologai, ag
rikultūros specialistai buvo 
tardomi, kaip paskutiniai 
piemenys, ir šalinami iš 
mokslo įstaigų ir baudžiami 
specialių įgaliotinių, jeigu 
paaiškėdavo, kad jie laikėsi 
"buržuazinių“ Mendelio ar}
kitokio mokslininko išvestų ■ Chruščiovas jam buvo savo; vedevas yra patologiškas šimtmetį, cenzūra dar labiau
dėsnių, bet ne Lysenkos. metu padaręs malonę ir lei-1 psichopatas, o kaip toks jis sustiprinta, iš kiekvieno rei- _. ,, f
Vieni tų mokslininkų nuken- dės išspausdinti jo apvsaką ir vėl gali būti suimtas ir uz-, kalauja atiduoti prievolę Le- asta P**®114®8 Pnc Ka’

krašte, kur visada "teisin- da tolimesniam žydėjimui 
varžtus ir ribas. Vyksta tyli 
kova, apeinant cenzūrą ko
munistinių idėjų ar Lenino

yra ir Pavel Jafimov ir dar1 jam padaryta didelė morali- 
panašių "lietuvių“. j nė skriauda, ir todėl jis iš

Pasak komisijos skelbi-j vyriausybės reikalauja atly- 
mą, 31 atstovas esąs komu- ginimo. Koks bus teismo 
nistų partijos narys ir 11 ne- sprendimas, dar negalima tėjo. o kiti turėjo viešai pa-! "Viena Ivano Denisovičiauš darytas 
partinių žinoti, _ smerkti savo kaltes. Šarla-J gyvenimo diena“ iš koncent-

pradėti platinti pikti, rašy
tojo Aleksandro Solženici- 
no pasirašyti atsišaukimai, 
kuriuose reiškiamas protes
tas dėl Medvedevo uždary
mo beprotnamyje. Solženi
cinas, kūno knygos leidžia
mos tik užsieniuose, yra iš
mestas iš rašytoju sąjungos,! veidą. Jis tvirtino, kad Med-j bar. prieš Lenino gimimo

ga” būna slaptoji policija 
ir jos nuutarimus patvirti
nantieji Morozovai. Bet šį
kart tie teisybės ieškojusieji citatų prisidengimu. Kiek- 
įžymūs žmonės laimėjo. Tie- vienas rašytojas ar meninin- 
sa, Morozovo tvirtinimai iš- kas dalina savo kūrinius į 
saugojo saugumo policijos! "čia valstybei, čia man“. Da

pavergsi »«

Taip pasakė vokiečių va

dui Sachsei lietuvių valstie

čių sukilėlių vadas* kryžiuo-

i nino pagerbimui. 1 raliaučiaus pilies.
S BalUragk J Geriausiai tarpsta liaudies

(
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Jau 1925 m. profesorius 
Augustinas Janulaitis savo 
knygoje "Lietuva ir dabarti
nė Rusija“ rašė:

"Dabartiniai rusai sten
giasi plėstis, keldami revo
liucijas. Ateina kaip vaduo
tojai, įsivyraus kaip viešpa

MOKĖJO 114 KALBŲ
i’

Vatikano bibliotekos ve-1 
dejas kard. Džiusepe Mezo-J1 
f antis (gimęs 17 74 m., miręs s 
1849 m.) suprato 114 kalbų'i 
ir 72 dialektus. šešiasdešim- p 
čia kalbų jis kalbėjo kuo 
puikiausiai.

Amsterdame (Olandijoj) 
veikia kursai, kur vairuoto
jai mokomi, kaip elgtis, ma
šinai įkritus i kanalą. Mat, 
Olandijoje yra daug kanalų, 
į kuriuos per metus įvirsta ; 
tūkstantis automobilių ir ke

blios dešimtys vairuotojų žūs-
Užsitarnavęs ir įvairiais ta.

čiai“.

NEW YORKO POLICIJOS 

KYŠININKAVIMAS

į medaliais apdovanotas 
[gerą tarnybą policininkas J -'
Įliudijo teisme, kad Newį Tabake yra nikotino nuo- 

; į Yorko policijoj yra tarnau- du. Jie taip vadinami to 
įtojų, kurie skilti kovoti su i žmogaus vardu, kuris 1560 
į azartiniais lošimais, o iš tik-; m. pirmą kartą atgabeno į 
rųjų iš suinteresuotų asmenų i Europą, Prancūziją, tabaką., 
per mėnesį gauna kyšių po Tai buvo vienuolis Jeanas 
700-800 dolerių. 1 Nikotas.

uz * *

JAV gen. prokuroras John Mitchell spaudos konferenci
joje paskelbė, kad buvo įvykdyta didelė narkotikų platin
tojų medžioklė, kurios metu suimta 123 asmenys. Atvaiz
do dešinėje skaičiai rodo, kur kiek suimta platintojų.

— Šiandin, tėve, gal jau žė. Čia vėl paduoti ama daug 
baigsime apie žydus. Pelei- Į visokių smulkmenų, kurias 
tą kartą sustojome prie Juo-'galima išleisti. Reikia tik
zapo. dabar eisime truputį 
toliau.

— Jes. sakei, kad Juoza
pas prikrovė pilnus vežimus 
grūdų savo broliams, kurie 
buvo jį pardavę Egipto ver- 
gijon. Bet kaip jis su jais 
susitiko? Juk jie buvo likę 
Palestinoj.

— Iš tikrųjų jie buvo likę 
Kanaano žemėj, nes taip ta
da buvo vadinama Palesti
na. Bet Juozapo išpranašau
tas badas tada buvo jau ap
ėmęs ne tik Egiptą, bet ir 
Kanaaną, kur gyveno Jokū
bas su savo sūnumis. Jokū
bas tada buvo vadinamas 
jau Izraeliu. Taigi jis ir lie
pė savo sūnums nuvykti E- 
giptan, kad nupirktų mais
to, kurio per septynerius 
derlingus metus Juozapas 
buvo sudaręs dideles atsar
gas.

— Ar Juozapas juos atpa
žino?

— Jis juos atpažino, bet 
jie buvo jau pamiršę jį. Ta
čiau jis neišsidavė. Nudavė, 
kad nesupranta ir jų žydiš
kos kalbos. Kalbėjo su jais 
arabiškai, su vertėjo pagal
ba. Ir jis elgėsi su jais šiurkš
čiai. Paklausė, kas jie tokie, 
iš kur ir taip toliau. Kai jie 
pasisakė esą vieno tėvo vai
kai, tikri broliai, tai jis pa
klausė. ar čia yra jauniausias
jų brolis? (Jauniausias bu- maisto. Ir kai jie sugrįžę i

ĮSIGYKITE NEPAPRASTĄ KNYGĄ!

POEZIJOS PILNATIS, — Bernardo Brazdžionio

poezijos rinktinė. 562 psl. Knygoje yra sudėti visų poeto 
išleistų knygų rinktiniai eilėraščiai. Tai labai gražiai dail. 
Alfonso Dociaus apipavidalintas liuksusinis leidinys. Ši 
knyga yra tinkamiausia dovana kiekviena proga. Jos kai
na $10.00. Gaunama Keleivio administracijoje.pasakyti, kad Juozapas jau 

negalėjo ilgiau savo tapaty
bės slėpti; paprašė brolius 
prieiti prie jo arčiau ir tarė:
Aš esu Juozapas, jūsų bro
lis, kurį pardavėt Egiptui; 
bet džiaugiuos, kad taip įvy
ko, nes dabar galiu išgelbė-! pameluota ir niekas neuž- 
ti nuo bado mirties ir savo j gautas, tai gražu pasikiau- 
tėvą. ir jus. mano broliai. 
nes jau dveji metai, kaip tu
rime mūsų žemėj badą, ir 
dar penkerius metus niekas 
nei ars, nei sės. Todėl sku
bėkite atgal ir pasakykit ma
no tėvui: Tavo sūnus Juoza
pas tebėra gyvas ir valdo vi
są Egiptą. Pasakykit jam, 
ką čia matėt, ir atvežkit 
Egiptan jį patį.

— Ir atvežė?
— Atvežė, tėv e. Ir farao 

nas mielai su tuo sutiko. Juo 
zapo broliams jis pasakė.
Prikraukite ant savo asilų 
maisto ir grįžkit į Kanaaną.
Tenai paimkit savo tėvą, su
rinkit savo šeimas ir atva
žiuokit pas mane. Duosii 
jums gerą vietą, ir gerai E 
gipte gyvensite. Ir jūsų akyj 
tenesigaili tos mantos, kuri; 
tenai paliksit, nes čia galėsi 
te naudotis Egipto gėrybė 
mis. Ir Juozapo broliai nu 
džiugo, o jis pasistengė jien 
viskuo padėti. Tėvui nusiun 
tė dešimt asilų ir tiek pat a 
silyčių; kelionei pridėjo

LOWELL, MASS. Inž. V. Bukevičius paskir
tas Sydney komisijos kovai 
su vandenų užteršimu komi
sijos vyr. projektuotoju ir

___prižiūrėtoju. Jo uždavinys
fevičiūtė-Ramaneskienė, gi- apsaugot Sydney pakraščius

Mirė R. Ramaneckienė

Birželio 7 d. Šv. Jono li
goninėje mirė Emilija Bus-

kiais darbais: minkyt molį, 
daryti plytas, tiesti kelius ir 
išnaudojo juos be pasigailė 
jimo. Bet kuo daugiau žy
dai buvo spaudžiami, tuo 
daugiau jie jungėsi ir daugi
nosi. Todėl faraonas įsakė: 
kiekvieną žydų naujagimį į- 
mesti upėn, prigirdyt. Viena 
motina paslėpė savo nauja 
gimį sūnų upės švendrėse 
Bet pasitaikė taip, kad fa
raono duktė nuėjo su savo 
tarnaitėm maudytis ir pa
slėptą kūdikį aptiko. Jai jo 
pagailo, ir ji liepė surasti 
moterį, kuri galėtų jį augin
ti. Jis užaugo ir išvedė žydu? 
š Egipto vergijos į Kanaano

syti.
— Tiesa, tėve, žydai turi 

gražių pasakų, gražių patrio
tizmo pavyzdžių, tik bėda. 
kad viskas išpūsta ir perdė
ta, perdaug svarbos duoda
ma Jehovai ir jo stebuklams.

— O kaip baigiasi pasaka 
apie Juozapą, ką Eggiptą 
išgelbėjo nuo bado?

— Biblija sako. kad jis 
gyveno 110 metų ir mirda 
mas pasakė savo broliams:
Aš numirsiu, bet Dievas gal 
’šves jus iš šio krašto į tą že 
mę, kurią jis prižadėjo Ab-
aomui, Izaokui ir Jokūbui 
r jūs išneškit iš čia mano žemę, kurią Dievas buvo pa
gulus. šitie žodžiai dvelkia žadėpęs Jokūbui arba Izrae-

musi Dusmenų parapijoje,
Vilniaus Krašte. Ji savo 
gimtinę apleido, dar maža 
mergaitė būdama. Atvykusi 
į JAV, vėliau susipažino su 
Ignu Ramanecku ir, už jo iš
tekėjusi, visą laiką gyveno 
Louelly. Ji išaugino ir iš
mokslino 2 dukteris ir sūnų. 
kuris buvo dienraščio skel
bimų skyriaus vedėjas. Jos 
vyras mirė prieš 11 metų, o 
sūnus prieš 3 metus.

Velionė buvo žymi vietos 
draugijų veikėja. Ji uoliai . . 
dirbo SLA 173 kuopoj, Vy-į ga.m’nt.1 
tauto klube. šv. Vardo dr-joj ■Tmestul 
ir kt. Nė vienas žymesnis 
parengimas neapsiėjo be 
velionės. Ji visur prisidėjo 
tai darbu, tai auka.

Jos liūdi dar gyvos dvi 
dukterys su šeimomis ir bro
lis Petras Buslevičius Lietu
voje.

vo jis pats). Kai jie pradėjo 
painiotis, jis įtarė juos esant 
šnipais, ėmė grasinti pabau
dom. tačiau tiek susijaudi
no. kad negalėjo sulaikyti 
ašarų ir išėjo į kitą kambarį 
išsiverkti... Visų smulkmenų 
aš čia nepasakosiu, nes tėvui 
nusibostų klausyti. Gana to, 
kad Juozapas liepė pripilti 
grūdų jų atsivežtus tuščius 
maišus, sukrauti juos ant a- 
silų ir palydėjo namo. Ir 
koks didelis buvo jų nuste
bimas, kai parvykę namo 
jie atrišo tuos maišus ir pa
matė. kad ant pat viršaus y- 
ra įdėti tie pinigai, kuriuos 
jie buvo už grūdus sumokė
ję. Ypač jaudinosi tėvas. 
Kaip tai galėjo atsitikti? 
Todėl, kai kitą kartą jis va
žiavo Egiptan daugiau mais-

Egipto pranešė tėvui toki 
žinią, senis apalpo. Ir atsi
peikėjęs nenorėjo tikėti, kat 
visa tai tiesa. Įsitikino, til 
pamatęs tokią daugybę Fa 
laono asilų ir vežimų. Juo 
zapo broliai Kanaane vertė
si gyvulininkyste, todėl pa 
siėmė visas savo avis. ožkas 
ir su viskuo, ką tik turėjo 
nusikraustė Egiptan.

— Ir faraonas viską pri 
ėmė?

— Priėmė, tėve.
— Bet kažin, Maiki, ar tai 

teisybė?
— Taip rašo Biblijoj pa

tys žydai, tėve. Bet aš nesa
kau. kad tai tiesa. Jeigu jau 
dvejis metus Egipte ir Kana
ane buvo badas, tai aviu ir 
ožkų negalė io daug būti. To
dėl aš ir sakau, kad nera i*

to pirkti, jis liepė nuvežti j torijos be melo.

patriotizmu, prisirišimu prie 
avo tėvynės. Egipte Juoza
pui buvo labai gerai, vistiek 
iis norėjo, kad jo kaulai bū- 
ų išnešti į Kanaaną.

— Bet ar teisybė, kad žy
dai buvo Egipto vergijoj?

— Atrodo, kad buvo, tik 
letaip, kaip Biblijoje rašo
ma.

— Nu, jeigu buvo, tai ka
la ir kaip jie ten pateko?

— Jie tenai atsirado ba
lo metu. kada Juozapo bro- 
iai nuvyko Egiptan duonos 
'pirkti. Taip sako Biblija. 
Tuozapas tada pasikvietė 
uos ir tėvą Jokūbą Izraelį 
apsigyventi Egipte. Farao
nas pagarbiai juos priėmė 
:r sudarė jiems gera3 sąly
gas įsikurti. Gerose sąlygose 
šitie izraelitai tenai greitai 
daugėjo ir plito. Arabams 
iie pradėjo jau nepatikti. 
Tuo tarpu Egipto faraonas 
kuris juos buvo priėmęs, mi- 
vė. Atsistojo naujas karalius, 
kuris Juozapo nepažinojo. 
Ir iis pasakė: štai. Izraelio 
vaikai dauginasi ir daugina
si. gali pasidaryt už mus 
galingesni. Karo atveju, jie 
gali susidėti su musų prie
šais. Todėl reikia padaryti, 
kad jie nggralėtų daugintis

liui. Ir tą žygį lydėjo dideli 
stebuklai. Žydus vijosi fara
ono kariuomenė, tai jų va 
das Maižius trenkė savo laz 
dą į žemę, ir bematant prie- 
kariuomenę pakilo ugning; 
siena. Bet žydams reikėjc 
dar pereiti per jūrą. Maižiu: 
ir čia padarė stebuklą: ištie 
sė savo lazdą jūros link _ 
ir vanduo, ūždamas ir puto 
damas, persiskyrė, padary 
damas žydams sausą keli; 
jūros dugnu; o kai į tą ke 
lią įėjo besivejanti armija 
jūra susiliejo, ir armija žu 
vo. Tai Biblijos pasaka, ku 
rią dabar atmeta net ir žy
dai. Perdaug ji naivi.

— Tai sakai, tokius cūdus 
darė Maižius. Kiti vadina j‘ 
Moze.

— Vadina jį ir kitaip, tė
ve. Bet pas lietuvius geriau 
šiai yra prigijęs Maižius, tik 
mūsų nauji kalbininkai va 
dina ji "Moze“. Tai jau fa
naberija.

— Tai sakai, žydai t>er 
marias perėjo s&usom ko
jom.

Kojas jie galėio su-

tuos pinigus atgal. Ir n u ve- — Nu, ale jeigu gražiai Ir pradėjo* spausti juos sun-

Ką tik gavome:
I
* Prisiminimų fragmentai,
i parašė Kazys Musteikis, 126 
i psl., kaina minkštais virše- 
į liais $2.50, kietais $3.15.
‘ išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių. parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.

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

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00.

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

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

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

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

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl., kaina $5.00.

Be namų, premijuota a- 
pysaka, parašė Andrius No
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Vincas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma-

ir vandenis nuo visokių už-jCiūnas, 49 psl., kaina $1.00. 
teršimų, Tam reikalui yra1 Dialogą* su kraštu, Aki- 
paskirta $20 mil. I mirksnių kronikos, antra

Inž. V. Bukevičius yra' knyga, parašė Bronys Raila, 
vienas veikliausių lietuvių 560 psl., įrišta, kaina $7.00. 
inžinierių ir lietuviškame i Nemarioji žemė, Lietuva 
gyvenime. Jis yra ALB Kraš- pasaulinės poezijos posmuo
to Kontrolės komisijoje, lie- se» sudarė Alfonsas Tiruolis, 
tuvių atstovas Jungtiniame 176 psl., kaina $5.00.
Baltu komitete ir dabar jam Poilsi* ant laiptų, Vytauto 
pirmininkauja. į Karoso eilėraščiai, 5<Xdide-

* * * < Iio formato puslapių, kaina
Lietuvis A. Kovalskis pa- $4.00. 

sirašė su vyriausybe sutartį, i Diena prie ežero, Aloyzo 
pagal kuria jis apsiėmė pa-, Barono eiiėrščiai mūsų ma

nau jai kuriamam žiesiems, Nijolės Vedegytės- 
Gove baldu už 1 mil. Palubinskienės iliustracijos, 

100 tūkst. dolerių* . : 40 psl., kaina $3.00.
Rimai ir Nerimai, Vaiž- 

———w ganto, 55 psl. kaina $2.00.
i Tiesiant kelių Lietuvos 

IA t w A a' nepriklausomybei, Vaižgan-lu knygų uz$Zi£^"riai’40 psi-Kai-

Lietuvos Vyčio pėdsakais,
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos

supratimas, 80 psl., kaina
Didž. L. Kunig. Vytauto 20 centų.

klubo narių ir jų šeimų bir-į žemaitės raštai karės ne*, Raedanavičius 357 nsl 
zeho 14 d gegužine pasise- tu> 126 psi„ kaina 50 centų.! kaina j5.00. 
ke. Oras buv o gei as, ir da-! Juozas Stalinas, 32 psl.,
lyvių buvo daug.. Atrodo. į kaina 25 centai.

Pavykusi klubo gegužinė

kad visi buvo patenkinti.
Dalyvis

AUSTRALIJA 

Mūsų žinios
Zigmas Budreckis, elekt- 

os inžinierius. Perth univer

sitete gavo daktaro laipsnį. 

Tame universitete jis jau 

dirba nuo 1962 metų.
Z. Budreckis aktyviai reiš

kėsi Lietuvių Studentų dr- 

ioje. dalyvavo Šviesos, inži

nierių sambūriuose, yra bu

vęs ALB Krašto valdybos vi

cepirmininkas ir kt.
* * *

psl.. kaina 50 centu.
Žalgirio mūšis, parašė dr. 

Daugirdaitė - Sruogienė, 24
Socializmas ir religija, E. 

Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Demokratinio socializme 
pradai, (S Kairio įvadas) 
64 psl.. kaina 50 centų.

Tavo kelias j socializmų 
(Leono Bliumo), 35 psl. 
kaina 25 centai.

Socir'izmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 ct

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

Atskirai sudėjus, jų kain* 
$3.05, bet visos kartu par 
duodamos u2 $2.

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS
Ką tik išleista knyga, kurią parašė St. Michelsonas. 

Joje kalbama apie tai, kas yra to juodojo pasaulio rasė, 
kada ir kokiu būdu ji buvo pavergta, kodėl ji ilgai tylėjo, 

šlapti, ne? bėgo pelkėmis, kodėl sukilo ir t.t..Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rase 
klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jos 

* liti
pro juros galą.

— Olrait, Maik, tai ant kaina tik $2 00,

šito galim ir užbaigti '

Juozo Strolios 1940-1945 m. 
atsiminimai, 176 psl., kai* 
na $2.00.

Kultūrinės gairės pasako
se, II knyga, parašė Vytau-

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

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

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

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

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

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

Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko P. Šulo 
parengto leidinio "Kaip su
daromi testamentai44. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00. ____ .
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MOTERŲ SKYRIUS

Vyrai apie moterį
Rašo Z. GAURAS

(Tęsinys)
k

Žymiai skirtingiau i motel i žiūri bei ją ritmuotai ir 
rimuotai apdainpoja poetai Bernardas Braz
džionis ir Stasys Santvaras (vienas buvęs, 
o kitas tebesąs bostonietis).

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Šio poeto gausioje kūryboje posmų apie moterį ir 
meilę randame, palyginti, ne tiek daug, bet jų visdėlto 
esama įmantrių. Jis apie tai kalba santūriai ir atsargiai, 
štai jis pavaizduoja vyrą, kuris pirmą kartą užsidegė 
moteriškės ilgesių sapne — miegodamas:

Aš užmigau ant marių kranto,
Ant marių kranto, kaip sudužusi vilnis,
Ir vandenys tyliai kuždėjo —
Koks nelaimingas jis.

Aš pažiūrėjau, kaip vagis į vakarą,
Į mylinčios brunetės lūpas ugnines,
Ir palaima sapnuoti laimę 
Nuėjo nuo manęs...

New orko ųoaeininkas 
Bal. tris kartus
kunti

daro jam nemalonumu dėl jo ii 
gy plauku.

Šeimininkėms
PATIEKALAI Iš CITRINŲ

Citrinos sultys turi daug 
geių savybių. Daugelis nu
luptų vaisių ir daržovių greit' 
pajuosta, bet, pašlaksčius 
citrines sultimis, jie tuoj at- 

I gauna sa vo spalvą. Daržo-Į 
viu sriuboje citrinos sunkai 
padeda daržovėms išlaikyti Į 
savo natūralią spalvą. Kie-į 
ta jautiena suminkštėja, ma-i 
’inuojant ją citrinos sunka.

Citrinos kremas

Motinos diena Hamburge
(Tęsinys)

Gabrielė Sadžiūtė:

Mūsų žemėje gegužis barstė žiedus ir kvapus.
Kai varinis varpo dūžis tave šaukė į kapus.
A.k, kodėl gi, motinėle, mus taip anksti palikai?
Ar ne klusnūs, ar ne mieli tavo buvome vaikai?
Bet žinau, tau čia pabodo, buvo laimė nedosni,
Sėjai džiaugsmą ir paguodą, o rinkai tiktai usnis.
Kalbėtojas: Mama, tu esi vien meilė. Mūsų mažos 

širdelės dažnai užmiršta tavo gerumą, tavo kantrybę, ta-
s vo nemigo naktis. Bet šiandien priimk mūsų gerus norus, 
i mūsų meilės žodelius.

Trys ketvirtadaliai unci- 
John jos miltų, pusė svaro pieno, j

ROMANAI
Birute Pūkelevičiūtė, —

Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Jurgi* Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusi., kaina $4.00.

AU Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 psL 
kaina $3.50.

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

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

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

Vincą* Ramonas: MIG-
OT4S RYTAS. 166nwl., 

Taina $2.50. Gaunama Ke* 
'pjvin administraeiioie.

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

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

Andriu* Valucka*. NE
MUNO SŪNŪS. II tomas, 
428 psl , kaina $4.00.

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

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

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

Albinas Baranauskas* 
KARKLUPĖNUOSE. pre
mijuotas romanas, 224 psl„

i kaina $2.50.
i Kazy* A! menai. UPĖ | 
RY1US, UPĖ | ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Ale Rūta. KELIAS | 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 

: kaina $3.00-
Vytautai Volertas. GY

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

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

Vacvs Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

Karve Plačenis, PULKIM 
ANT KELIŲ .... romanas ii 
kun. Strazdelio gyvenimo.
I tomas 200 ps.. kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00

Juozas Xralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina 
$2.60.

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

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

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
ii knygnešio kun. M. Sida- 
avfčiaus gyvenimo. 233 psL, 
raina $2.50.

Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Ali Rūta, 205 psl., kai
na kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Atoezai Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai- 
na $ 1,60.

Pranas Naujokaitis: U- 
I PELIAI NEGRĮŽTA | 
KALNUS, 509 pnsi., kaina 
$5.00.

Sibilė Sadžiūtė:
Mamyte mano brangi! šią dieną tau skiriu
Dainelę gražią linksmą, o kaip tave myliu.
Tylutis skleidžias žiedas, žibutės lenkias tau,
Ir aš tau jas aukoju, dainuoju ir skaitau.
Kalbėtojas: Mamyte, tu išmokei mus pirmuosius žo- 

miltu tyrę ir maišant pavi- džius, su tavim žengėm pirmuosius žingsnius. Tu saugojai 
i t irti 20 min. Supilti į forme- savo vaikutį.. Glaudžiaus prie tavęs, bėgau į tavo glėbį, 

’ę it atšaldyti. . kai buvau išsigandęs, ramu man buvo ant tavo kelių. O,
' mamyte, gal šiandien tu man dar daugiau reikalinga!

Citrinų žievelių cukrintiniai

apdovanotas, apie uncija sukraus. 
SMunoziasi. k: d ;o viršininkai ?iiltU3 sumaišyti SU trupu- *

•iu pieno. I likusį pieną su-j 
t dėti ulonai supiaustvtą citri-Į 
nos žievele ir užvirinti. Žie
ve išgriebti, supilti cukrų,

1

lt

(eyleno r ,n:> erė pirmininkė 
■ Sirimave B.mdarcnaike pareis.

Taip. taip: ”palaima sapnuoti laimę“ poeto herojui kė. kad ji ia dipiomati-
nuėjo. Nuėjo žemiškoji palaima. Bet kitur autorius jau nius santykius Izraeliu ir už-

Džio\ Intas citrinų žieve
les pamerkti į šiltą vandenį, 
kad suminkštėtų, paskui nu
sunkti. Išvirti sirupą (2 da
lys cukraus, 1 dalis van
dens). sudėti į jį gražiai su
pjaustytas žieveles ir dar 
virti apie 20 min. Po to žie- 
v eles apdžiovinti ir vėl virti 
tame pačiame sirupe. Ap
džiūvusias žieveles reikia

Kristina Navickaitė:
Mamyt. laikyk apglėbus, kaip lapai žiedelius. 
Takeliuos akmenėliai ir pikžolės keliuos...
Man vėjas taršo plaukus, ir skalbia juos lietus,— 
Mamyte, mane saugok, apglėbus nuolatos! 
Tamsios nakties šešėliuos nubudusiai baisu, — 
Tu man šviesi paguoda, kai prie tavęs esu. 
Mamyt, laikyk apglėbus;kaip lapai žiedelius! 
Takeliuos akmenėliai, ir piktžolės keliuos...
Kalbėtojas: Mamyte, mes iš tavo glėbio išskrendame 

volioti cukraus pudroje, kol kaip paukščiai iš lizdo. Bet tavo rūpestis ir meilė lydi mus. 
cukrus nebesusigeria, ’ Vėl tavo karčios ašaros palaisto mūsų kelią, kad jis nežeistų 

reiškia beveik religinio atspalvio moteriškumo ilgesį : me^j;<> . Vietnamu, Pie- padžiovinti. Laikyti sanda- mūsų kojų. Tu visada lieki mūsų kelrodis, mus į laimę ve-

Ar tu, gražius ir ilgus plaukus susipynusi, 
Švenčiausioji Mergelė mano poterių esi,
Ar tu. pavasario daina, stipresnė už stipriausią 

vyną, j
Ar tu, kartus ne žemės ilgesy?

i

Ir kokia baisi klaikuma apima vyrą. kai jis po dešim
ties metų netenka to vienintelio laimės šaltinio! Poetas B.‘ 
Brazdžionis visa tai pavaizduoja auksakalio žodžiais, 
kuris tą mylimosios netekimą aprauda:

. I
Dešimt karatų — dešimt meilės metų 
Į tavo žiedą, mylimoji, aš dedu,
Mana širdis širdies tavosios nesuprato. !
Ir prie altoriaus nueini tu su kitu. |

i
O vestuvinio žiedo tyras aukse,
Lašėk, lašėk kaip ašara šviesi!...
Tu nueini, o aš kaip laimės lauksiu 
Tavęs senų svajonių ilgesy.

Prie tavo vardo mano vardas glausis,
Ir metai jo. nelauk, neišdildys.
—”Čia firmos vardas“,— atsakysi klausiant,
Bet ne, ne taip tau atsakys širdis...

Ir kas beliktų gyvenime, jeigu taip iš tikrųjų būtų bu
vę ir atsitikę: .

— Niekados, amžinai niekados, —
Aš tūkstantį kartų kalbėsiu...
Ir ateis čia jinai ir ateis 
Po trumpų valandėlių pavėsiu.

Ta kančia, ta mintis, tas laukimas 
Mano atėmė viltį ir žadą...
Ir kažin kas kuždena piktai: Niekados, —
Ji kelių pas tave neberado...

Žinoma, paties poeto išrinktoji moteris, jo laimei, 
niekad nenuėjo su kitu, bet. matyt, praeito Antrojo pasau
linio karo audroje ir jie abu įvykių painiavoj išgyveno 
laikinį viens nuo kito atsiskyrimą. To atsiskyrimo me
tu poetas savo eilėse išreiškė didžiulį ilgesį savo mylimai 
moteriai — žmonai, išsakydamas viską, kas ji jam buvo 
ir yra. Tai išdainuota ilgame eilėraštyje, pavadintame 
”Tu man b u v a i“ , iš kurio čia paimame pavyzdžiui 
tik kelias strofas ar jų dalis:

Tu man buvai kaip žemė žolei,
Kaip lapai klevui pakelės...

Tu man buvai kaip sparnas paukščiui, 
Kaip žiedui vėjas ir daina...

tu \ ietnr.mo komunistų sudary
ta vyriausybe“. š. Korėja 
Rylų Vokietija.

ir
riai uždarytame inde. Pyra- dantis žiburėlis. 
ga> arba tolias, papuoštas 
itrinu cukrintiniais, atrodo 

labai gražiai. i

t Vera Si’.via Arauja Magalhaes 
t’.irlina. kad ji suluošinta. kan

Kartais vyrui malonu tu
rėti pavydulihgą žmoną, 
nes visuomet girdi ją kai-, 
’eant apie tai, ką ji myli.......

kina rra Braz’ijos kalėjime. Ji 
yra viena iŠ 19 politiniu kalinių, 
kurie itie'- i i’ kalėjimo ir iš
vežei j užpa cal Vokietijos 
ambasadorių p?.grobusių teroris
tų reikalavimą. To .nesutikus 
padaryti, jie grasino nužudysiu 
amhasaaor ų. Vera savo. .kad 
jos vyras nužudytas kalėjime.

' • -* k-

Mergaitės dainuoja:
Oi, žiba žiburėlis, kaip aukso liktorėlis,
Ten stovėjo sena motulė, ant dvarelio išėjus. 
Ant dvarelio išėjus, vartelius atsikėlus, 
Klausinėjo pas dukružėlę, ar su visai parėjo. 
Ne su visai, motule, ne su visai, širdele.
Aš parėjau pas motinėlę rūtelių vainikėlio.

Kalbėtojas: Tėvyne, tu irgi mūsų visų motina. Nega
lime šią brangią dieną ir tavęs užmiršti. Tu toli nuo mūsų, 

* i «-J bet tu laikai apglėbus ne viena mūsų motiną, kuri apie
„„„ u:.. mus galvoja, kuriai širdį sopa, kad negali būti dabar susavo motinos, negerbiąs jos, ? cnJ... ■ 1- , A • x-i i
nėra vertas vadintis nė žmo- mumis. Skriskime mintimis j tėvynę, bent minutėlę kar- 

į tu pabūkim.gurno.
Vysk. Pr. Būčys

Tik tie žmonės mums at
rodo turį sveiką nuovoką, 
kurie galvoja taip pat, kaip 
ir mes.

Lincolnas
♦ ♦ •

Paprastai giriame vieni 
kitus todėl, kad ir jie mus 
pagirtų

* * ♦
Visa, kas aš esu, kas ma-

Regina Narkutė:
Jeigu būčiau aš paukštelis, jei turėčiau sparnelius, 
Plas plas plas į tėviškėlę, į gimtuosius namelius.
Tuoj nulėkčiau nuplasnočiau plas plas plas erdve plačia, 
Kur visų svajonių mūsų laivas supas paslapčia.
Ten nulėkęs aplankyčiau broliukus ir seseles, 
Giesmele gal nuraminčiau skausmo pilnas širdeles. 
Gera būtų. kad galėčiau tėviškėlę aplankyt,
Nors akutėmis paukštelio gimtą kaimą pamatyt.

Kalbėtojas: Mamyte, šią dieną mes norime tau pri
minti, kai tu buvai tokia, kaip mes šiandien, — vaikas.

nyje yra gera ar bloga — vi-! Kaip tau buvo brangus, rūtelių darželis, kurį tu taip sau
gojai ir globojai. Mūsų darželis — šaltasis miesto akmuo 
ar dulkėta, žvyru padengta žaidimo aikštė. Bet su tavim 
skrendame į tą gimtąją vietelę, aplankome tavo numylėtą 
gėlių darželį ir skinarne tau pačius gražiausius ir kvapiau
sius žiedus, kad jie tau niekados nenuvystų ir kad vis tau 
primintų., jog mes visada ir visur esame tave mylintys 
ir tau ištikimi ir dėkingi vaikai.

Mergaitės dainuoja:
(Visai mažos mergaitės ir berniukai šoka ratelį)
Kaip gražus gražus rūtelių darželis,
Pilnas jau prisėtas gražių žolynų.
Dailiai aptvėrė mano brolelis,
Užtat jam vairiką nupint ketinu.
Mano žolynėliai žydėti pradėjo,
Kokia man linksmybė, kas gal apsakyt.
Tartum svieto turtus kas man pažadėjo,
Vien tik širdį traukia, kad juos pamatyt...

sa tai mano motinos nuopel
nas.

Napoleonas
* * ♦

Japonai gedi apsirengę 
baltai, o ne juodai. Senovė
je ir dzūkai gedulo spalva 
laikė baltą spalvą.

Tu man buvai kaip Dievo žodis 
Baltam alyvų šlamesy, 
fr ateities svajonių soduos 
lr laimė ir gyvybė, rodos,
Tu man buvai — tu man esi.

• * •
•

Po trumpos pertraukėlės pasirodė mūsų jaunosios 
’ mergaitės su lietuviškais tautiniais šokiais, šokius taip pat 

(Visos citatos imtos iš B. Brazdžionio poezijos rin-j paruošė Leonas Narkus - Narkevičius.
Į kinio “Per pasauli keliauja žmogus“). I Čia norėčiau priminti, kad tos jaunosios šokėjos, ia-
• j skyrus tik vieną, visiškai nekalba lietuviškai. Tačiau jos

Taigi, čia galėjome susidaryti bent apytikrį vaizdą, pasisakė, kad norinčios šią tėvų kalbą išmokti. Kalbą pra-
ką taria poetas Bernardas Brazdžionis apie moterį.

I (Bus daugiau)

dėti mokyktis niekuomet nėra pervėlu ir niekuomet nėra 
peranksti. Tad tikėkime, kad jų norai įsikūnys.

Dalyvi*
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Vietinės žinios
L. B. rinkimam praėjus

PRANAS PAULIUKONIS

ĮAMŽINTAS L. FONDE

1970 m. balandžio 29 d. 
mirė mokytojas istorikas 
Pianas Pauliukonis ir buvo 
palaidotas Nek. Prasid. se
selių vienuolyno kapinėse., 
Putname.

P. Pauliukonis gimęs 1904 
m. lapkričio 16 d. Varžga- 
liuose, Lietuvoje. 1931 m. 
jis baigė Lietuvoje Vytauto 
Didž. universiteto teoL-filo- 
sofijos fakultetą, įsigydamas 
istoriko diplomą. Lietuvoje 
pradžioje buvo mokytojas, 
o vėliau Zarasų gimnazijos 
direktorius.. 1944 m. gegu
žės 22 d. vokiečių gestape 
už lietuvišką veiklą buvo su
imtas ir ištremtas j Vokieti
ją prievartos darbams.

Velionis buvo tauri, kieta 
ir šakota asmenybė. Visuo
menininkas ir lietuviškosios 
veiklos žmogus. 1950 m. at
vykęs į JAV, įsikūrė Wor- 
cestery. Nors čia jis dirbo 
sunkų fizinį darbą, bet lie
tuviškų dirvonų neapleido. 
Worcestery įsteigė lituanis
tinę mokyklą ir jai trejus 
metus vadovavo. Putnamo 
Nek. Prasid. seselių bendra
bučio studentėms dėstė Lie
tuvos istoriją, daug rašė 
spaudoje visuomeniniais ir 
istorijos klausimais ir aktin
gai reiškėsi lietuviškųjų or
ganizacijų veikloje.

Velionis užaugino gausią 
šeimą, — 3 sūnus ir 6 duk
ras, — kaikurie jos nariai 
jau yra baigę aukštuosius 
mokslus ir yra sukūrę savo 
šeimas. Jis sakydavo, kad 
vaikams turtų nepaliksiąs. 
bet mokslą visiems duosiąs.

Velioniui įrašyti į Lietu
vių Fondą buvo sudėta 150 
dol. aukų, ir tą sumą sudėjo 
šie asmenys:

Po 10 dol. — P. Kaladė, 
V. Kulbokas, J. Vembrė, A. 
Mažiulis, J. Balčiūnas, A. 
Girnius, J. Kuodis, T. Alek
soms. B. Paliulis, A. šku
dzinskas.

Po 5 dol. — A. Keturakis, 
S. Eiva. Z. Kučinienė, E. Su
žiedėlis, S. Cibienė, J. Amb- 
raziejienė ir E. Valiukonie
nė.

J. Lapšienė — 4 dol.

Ateitininkų Sendraugių 
S-gos Bostono sk. — 11 dol.

LF Bostono Vajaus Ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams už au
kas Lietuvių Fondui.

Vajaus Komitetas

Mirė latvė prof

Birželio 8 d. mirė 40 m. 
amžiaus Bostono universi
teto prof. asistentė Aija Za- 
rella, nepriklausomos Latvi
jos finansų ministro Valde-

Nauja Liet Bendruomenės 

valdyba

Birželio 26 d .buvo Lietu
vių Bendruomenės Bostono 
apylinkės narių visuotinis 
metinis susirinkimas, į kurį 
atėjo nuostabiai didelis skai
čius — apie 50 asmenų. Ar 
tai atsitiktinis dalykas, ai 
persilaužimo ženklas? Iki 
šiol Bostono LB apylinke:' 
dar vis nepavyko "įsipilie- 
tinti“, ji neatrodė čia net 
būtina. Gyvenimas ėjo šalia 
jos, įvairios organizacijos 
dirbo savo darbą. LB joms 
nieko nereiškė. — nei padė
jo, nei kenkė, lyg jos ir ne
būtu. Dabartinis susirinki
me dalyvavusių didelis skai
čius gal jau rodo didesni šia 
organizacija susidomėjimą 
ir žadina viltį, kad LB ir 
Bostono lietuvių gyvenime 
užims platesnį barą ir pasi
reikš gausiais darbais.

Apie praeitų metų veiklą 
susirinkimą painformavo L. 
B. apylinkės pirm. dr. Sta
sys Jasaitis ir ižd. S. Augo- 
nis. Iš iždininko sužinojo
me. kad nario mokesčio su
rinkta per metus $70 (į tą 
sumą neįeina rinkimų metu 
sumokėti nario mokesčiai), 
nors nariu sąrašuose esama 
apie 400 žmonių.

Į valdyba išrinkti St. Au- 
ponis. H. Čepas, J. Čereška, 
T. Grigalius. G. Karosas. G. 
Mickevičienė ir A. Matjoš- 
ka. Kandidatai: J. Bakšys 
ir J. Vizbaras. Kontrolės ko
misija palikta senoji: St. 
Griežė-Jurgelevičius, J. Ka
počius ir A. Lapšvs. Kandi
datai : A. Keturakis ir J. Va
liukonis.

J apygardos atstovų suva- 
žiavima išrinkta 15 atstovu.

Susirinkimui vadovavo St. 
Griežė-Jurgelevičius. sekre
toriavo G. Mickevičienė.

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Rugpiūčio 9 d. Romuvos 
parke Brocktone, Montelloj,
Minkų radijo gegužinė.

• • *
Spalio 11 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių dr-jos 70 
metų sukakties ir senų narių
pagerbimo banketas.

• • •
Spalio 17 d. Bostono inži 

nierių balius Sheraton Mo
tor Inn., Quincy, patalpose.

• • *
Spalio 25 d. Lietuvių ra

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

• • *
Spalio 31 d. ir lapkričio 1 

d. Lietuvių Tautinės Sąjun
gos namuose rengiama A.
Galdiko kūrinių paroda.

• • •
Lapkričio 15 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių dr-jos
šurum burum.

• • •
Lapkričio 22 d. So. Bos

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

• • •

VOKIETIJA

Lietuvių evangelikų 

suvažiavimas

Šiaurės Vokietijos lietu
vių evangelikų suvažiavimas 
buvo birželio 6-7 dienomis 
Hamburge. Jame buvo daly
vių ne tik iš Hamburgo, bet 
taip pat iš Bremeno, Luebe-: 
cko, Hannoverio, Dortmun-I 
do ir kt Š. Vokietijos vieto- Į 
/ių. Dauguma dalyvių buvo j 
jaunesnio amžiaus. Suvažia- i 
/imą atidarė R. Baliulis 
:rumpu žodžiu.

Paskaitas skaitė dipl. psi
chologas E. Žilius — Lietu
vio evangeliko ateitis psi
chologo akimis, kun. K. Fel
gendreheris — Humanisti- 
cis žmogus ir žmogus, kuris 
tiki į Dievą, kun. A. Keleris 
— Lietuvių evangelikų baž
nyčios ateitis.

Kitas suvažiavimas numa
tytas ši rudenį Luebecke ar 
Neustadte.

Trys baigė Vasario 16 

gimnaziją

Vasario 16 gimnaziją šie
met baigė 3 jaunuoliai: Ru
dolfas Landas, gimęs Šiau-

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Avė., Brockton, Mass. 02102. Tel 386-7209

JB

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame r-»s:te Įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
”NE?Ri KLAUSOM A LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos lai’ rastis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras k>k vieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, Quehec, CANADA

J.I.B. vaist;:. patentuoji Šveicarijoje Nr. 43SC28. regist
ruoti JAV, Ečikadoje ir Europoje, ataugina plaukus, išgy
do pleiškams, šašus, niežėjimą, plaukų slinkimą, grąžina 
natūralią plaukų spalvą moterims ir vyrams. 10o'< ga
rantuota. J.'.B. vartodamas 8 uncijas 16 savaičių, nebūsi 
nei žilas, nei plikas. Užsakymus su $6.00 menei orderiu 
siusti: J.I.3. Laboratorv, 1137 So. 19th Avė.. Cicero, III. 
60C50.

NENUSIMINKI! £’
— , Galima pagelbėti sergantiems

liuose, iŠ Lietuvos atvykęs reumatu, rankų ar kojų skaus- 
1962 m., žada studijuoti far- "»»«, nutirpimu, jaučiant nuo
mari ją; Gitaras Radiono-. JJ^g;LEEF RUR mostig dau. 
vas, gimęs Vokieti joje, žada gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
studijuoti chemi ją; Antanas sėkmes, arba grąžiname pinigus.
Veršelis, gimęs Londone, ža
da studijuoti germanistiką.

Išnuomoja

Viengungis vyras ar moteris 
galėtą apsigyventi Detroite pas 
mšlę dideliame bute ir naudotis 
1-2 kambariais ir virtuve.

Imkiteir Skaitykite!
ANTANO ŠKĖMOS RAŠ- į

TU I tomas (Nuodėguliai ir 
i kibirkštys, šventoji Inga, 

i Čelesta, Balta drobulė). įriš- 
i ta, 500 psl. Kaina $6.00.

Į LIETUVOS ISTORIJA 
i Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke

li žemėlapiai, tvirtai irišta 

Knyga ne tik geras vadovė

lis mokiniams, bet ją su įdo

mumu skaitys ir suaugusieji
Jriga yra retintos amen i Kaina ..................................1.. $6.,

kiečiui padovanoti knygą | LIETUVIŲ LITERATŪ- 

Kreiptis tel. (Area 313) — tai Keleivio administraci jo i RA SVETUR, 697 psl. Joje į

Siųskite $5, gausite vaistas 
su nurodymais.

ROYAL PROOI. CTS 
North Sta., KO. Boa 9112 

Newark. NJ. 07103

Ką dovanoti?

491-5318

Ieško

je galite gauti šias tinkamas 

knygas:

The Cemetery of Nations

rašo A- Vaičiulaitis apie po

eziją. K. Keblys apie roma

ną. R.Šilbajoris apie novelę,

maro Bastjano duktė. Velio-’.
u.4 I Lapkričio 28-29 dienom

nė uv ir latvių radijo Mad- (pajfo seimas So. Bostono L. 

ride bendradarbė. j Piliečių dr/joe salėse.

Ieškau savo brolio Vinco Mo
tiejaus Černiausko. Gimęs 1911 
metais Kolukiškio kaime, žiež- .
marių vaisė., Trakų apskr. Gy- j Timeless Lithuania — pa

rašė buvęs JAV atstovas

1

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

ŠLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

i
____ II

in Siberian Tundra by H.! S: Santvaras apie dramatur-j į 

Tautvaiia, 112 psL, kaina < V- Kulbokas apie kriti- J? 

tik $1.75.
11

vena Phiiadelphi joje. žinantieji1
arba jis pats prašomi atsiliepti 
šiuo adresu:

Ona Vareka, 673 East 2nd St.
So. Boston, Mass. 02127.

(27)

Nori susipažint

Turiu nedidelį biznį. Esu vie
na. Norėčiau rasti rimtą vien
gungį pensininką, kuris padėtų 
jį tvarkyti, arba susitarus par
duoti ir išvažiuoti į Floridą.

Laiškus rašyti Keleivio adre
su, pažymėjus — Rūtai.

(26)

Jauna, 18 metų, lietuvaitė iš 
Seinų (Lenkijoje), baigusi gim
naziją, norėtų susipažinti su ne 
senesniu kaip 28 metų vyru. už 
jo ištekėti ir atvykti į JAV. 
Rašyti:

Regina Paszkiesricz, Liceum 
Ogolnoksztalcące im. Konarskio- 
go, m. Sejny, Woj. Bialystok, 
Poland — Pobka.

Lietuvoj Owen J. C. Norem. 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

"The Herdsman and the 
Linden Tree*4 (Vinco Krė
ves). 128 psl., kaina $3.95

”The Ordeal of Assad Pa- 
sba44 (1. šeiniaus), 61 psl- 
kaina $2.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl. 
pst. kaina kietais viršeliai* 
$3.00, minkštais $2.00.

^Lithuania land of hv 
paraše L. Valiukas 

$4.75.

POPULAR LITHUANI 
AN RECIPES- paraše Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.50.

\ .•
i

RADUO PROGRAMA

Sentooria LfeCnrlų Radijt 
Yograma Naujoj Anglijo, 
i atotiea WLYN, 1860 U 
lociklų Ir ii stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais ano lflri 1:80 vai. die 

Perduodama: VėUaortt 
i saa utinių Žfadų santrauka 
r komentarai, muzika, dai
•os ir Magdutės pasaka.

Bisnio reikalais kreiptis | 
Isltic Florbte gėlių ir dova 
ių krautuvę, 602 K. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten 
mas k KtMvfe

eeeeeeeeeeeeeeeooeeoeeeees

Imkit ir skaitykir 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJO*

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyto 
tos vergų stovyklos, kurios* 
bolševikinio teroro sistema 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai

Ką, J- Girnius meta žvilgs
nį i visą tą literatūrą apla

mai ir šio kūrybos laikotar

pio problemas, Č. Gricevi- 
čius duoda išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

PAULIUS AUGIUS, 284 

dideli puslapiai, šio Įžymaus 

dailininko paveikslai ir A. 

Kurausko bei T. Valiaus 

straipsniai, puošniausia kny-j 

ga, kaina $17.50.

Ketvirtoji pradalgė, 
dos išleistas literatūros met

raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai

na $3.75, minkštais $3.15.

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl. 

gausiai iliustruota, kai

na kietais viršeliais $10 

minkštais — $8 

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 2 

dramos: Baisusis Birželis 

Varpinė ir Šiaurės pašvaistė 

Parašė Pranas Naumiestis
kis. Kaina...........................$3 50

BALADES, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 

liustruotoj knygoj yra sep 
1 tynios Maironio baladės. Tai 

knyga, labai tinkama dova

noms. Kaina......................$6.00

PEILIO AŠMENYS, Jur 
gis Jankus, 3 veiksmų dra
ma, 261 psl., kaina $4.00.

Nardžio pulkas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $2.

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

Nužemintųju generacija, 
egzilio pasaulėjautos eski

zai. parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

Atsitiktiniai susitikimai, 
Kazimiero Barėno 14 įdo
mių apsakymų, 216 psl., kai

na $2.50.

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

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

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

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

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

STA—AKCIDFNTAL# APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

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

---- -v-----

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis 1

BUVO $4» DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 

rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 

organizacijas, jos spaudą, jo:, veikėjus, jos santykius sa 
Lietuva ir kt.

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

Kitos tokios knygos neturime.

i
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Vietines žinios
Žurnalistės pagerbs 

lietuvaitę
Į

Naujosios Anglijos Mote
rų Spaudos dr-ja kasmet pa
gerbia vieną pasižymėjusią 
žurnalistę. Šiemet ta draugi
ja pasirinko lietuvaitę Jūra
tę Kazickaitę. kuriai birže
lio 30 d. Harvardo klube bu
vo surengtas pokylis ir įteik
tas tam tikras pažymėjimas.

Jūratė Kazickaitė yra ge
rai pažįstama amerikiečių 
skaitytojams, ir yra ypač iš
garsėjusi Vietnamo karo ko
respondentė.

Kitame numeryje parašy
sime plačiau.

Liepos 4 ir pastas

Šeštadienį, liepos 4 d., 
paštas bus uždarytas.

Bostono pašto viršininkas 
primena, kad centrinis paš
tas (Milk ir Devonshire St.> 
veikia visas 7 dienas po 24 
valandas. Ten visada gausi
te ženklų, vokų ir iš ten ga
lite pasiųsti ir siuntinius.

Lankėsi Eltos redaktorius 
Vytautas Alseika

Praeitą .savaitgalį Bosto
ne ir Brocktone viešėjo Eltos 
redaktorius Vytautas Alsei
ka. Brocktone jis dalyvavo 
savo giminaičio vestuvėse, 
o Bostone aplankė eilę savo 
senų bičiulių.

L. Darbininkų draugijos 

susirinkimas

Ši sekmadieni, liepos 5 d. 
2 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos pa
talpose šaukiamas Lietuvių 
Darbininkų draugijos kuo
pos narių susirinkimas. Visi 
nariai kviečiami būtinai da
lyvauti.

N. Jonuška,

sekretorius

Bostoniečiai SLA seime
I

SLA seime, kuiis buvot 
i birželio 22-24 dienom New 
į Yorke. iš Bostono dalyvavo 
■ šie ątstevai r A. Audlskienė, ! 
P. Braaaiti&, A.Čaplikas, dr. 
A. ir B. Kapočiai ir J. Tuma- 
vičienė. i

Be jų. kaip svečiai dar da-Į 
, lyvavo J. Tumavičienės dvi 
‘ dukros ir dvi vaikaitės.

Geros nuotaikos vestuvės

Praeitų šeštadienį Cam
bridge. Mass., susituokė jau- 
nieji intelektualai Skirman- 

' tė Makaitytė ir Ramūnas 
Kondratas. Vestuvėse daly
vavo apie pusantro šimto 
svečių, kurių didelę dalį su
darė jau čia mokslus baigu
sios ar universitetuose dir
bančios jaunosios kartos at
stovai. Buvo daug svečių ir 
iš New Yorko bei kitų toli
mesnių vietovių. Jaunųjų tė
vai surengė puikią geros 
nuotaikos puotą. Pažymėti
na, kad nuo bažnytinių ap
eigų, kurias atliko kun. Cu- 
kuras, ligi iškilmių progra
mos imtinai visus dalyvius 
jungė grynai lietuviška dva
sia ir lietuviškas žodis, nors 
vestuvėse dalvvavo ir eilė 
žymių amerikiečių.

Linkime jaunajai šeimai 
šviesiausios ateities.

Šešiasdešimt metų vedybų 

sukaktis

Praeitų šeštadienį Vero
nika ir Jonas Adofnoniai iš
kilmingai atšventė šešiasde
šimties metų savo vedybinio 
gy venimo sukaktį. Tai tik
rai labai reta sukaktis, ir ga
lima pagrįstai džiaugtis lai
mingai jos sulaukus.

Sukaktis buvo atšvęsta 
Cape Code jaunųjų Adomo
nių viloje, kur dalyvavo 
svečių net iš Chicagos ir ki
tų vietovių, atvykusių senjo
rų sukaktuvininkų pagerbti.

Adomoniai yra biržiečiai. 
Lietuvoje turtingai gyvenę 
ir turėję daug gerų bičiulių 
iš rašytojų ir kitų menininkų 
tarpo. Jonas Adomonis, nors 
jau ir peržengęs 85 metus 
amžiaus, svečiams dar pui
kiai deklamavo biržiečio po
eto Kazio Binkio eilėraščius.

Sukaktuvininkams linki
me geros sveikatos ateičiai.

Muziejaus
Paskutiniai nepriklausomus Lietuvos laikų prisiminimai !

Dar turime pardavimui baigiančių pranykti lietuviškų monetų: 
5 lt. — J. Basanavičius, 10 lt. — Vytautai Didysis, 10 lt. —prez. 
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

F. Zablockis, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B.C. Canada.

Ateities spėjėja ir patarėja
TEA CUP A CARD READINGS

Advice On Ali Problema
Cne visit \vi!l prove that these Readers are different 
from anv others that you may ha ve consulted before.

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

513 BOYLSTON ST. — Room 32 — BOSTON.MASS. 
at Copley Square — Telephone 202-6928 

— Sundays by Appointment Only —
- >

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St

WORCESTER, MASS.

Tet SW 8-2868

yra vienintelė oficiali jaUu 
fa Worcestery, kuri siunčia 
arantiniua tieaiog ia VYorcea- 
terio j Lietuvą ir kitas Ruai- 
joa valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntimai‘.sueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų L»~tuvoje, 
labai Įenįhanis kainomis.

’B. Sviklienė

8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakanti#

J P fi D I N I S 
OPTOMET RISTAS 

Valandos:
nno 0 vai rvlo iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
44; BROADnAY 

S«oth Boston. Masti

*ęe*eee*e«e«#eereeeeeeeeeeeeaeeeeM
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. lloddl
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRISTfi
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

eeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeaeeaeeeaiae
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South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

Paragink savo pažįstamus 
jj išsirašyti Keleivį. Jo kaina

metanu $6.00.

de
už visus indelius 

moka

P e ter Maksvytis
Carpeuter A Buildor
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieka visas pstsisynio, rsm au
to ir projektavimo darbus ii Įsa
ko ir viduje, gyvenama namu ir 
biznio pastatu, perai Jfl«u reika
lavimo. Saukite viaadoa iki S va
landa vakaro.

Telefonas: 698-8675

Ketvirtis &■ Co.
—JEWE1.ERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestinjfai taisoma laikrodiioe 

tiedu.. papuošalus

378 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tef AN 8-4649

Nuo įdėjimo dienos — Be Įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

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

virš $173,000,000

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

^moomooooocoeooooeoGoooooooocoboscccosososcosoooceor,

B The Apothecary 

LIETUVIŠKA TUMA VAISTINE
Perduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime riaus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuviška vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

*82 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6620

Nno 9 rak ryto iki 8 vaL v- išskvrus šventadienius Ir aekm. 
/sooeooaooeooooaooooaooocooooso^sioosee

^eeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!

A. J. NA9IAKSY !
Real Estete A Insurance 

321 County Club Rd
Nevrton Centre. Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Dažau ir Taisau

Hood Sąuare
U ar d įvare Co.

SavioinkM Ji. J. ALEKNA
S28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

4«Dj«-air; Moore Datai 
Popieroe Siaooma

Stiklas Langams 
?lacki« reikmenys narnama 

Reikmenys piombariaras 
•n,rr< 7«i*Hev daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimas
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mase. 01604 
Tet 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siurn 
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vę ir kitus Rusijos valdomus 

i plotus! Siuntiniai sudaromi B 
vietinės gamybos medžiagų, ap>

’ avo, maisto ir pramonės gami- 
• nių. Turime vietoje jvairių vie 
į tinės gamybos ir importuotų 

prekių iš kitų kraštų visai žo- 
: momis kainomis. Be to, siunčiu 
Į me maistų, pinigus ir galite už- 
Į sakyti Jų gamybos prekes. Čia 
; sumokėsite pinigus, o gimto’ 
j ten vietojo galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujamo pei 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečiui 
or nuolatiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinskl

KARDELIENĖS DAINŲ

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas 
siunčia betarpiikai 

18 BOSTONO J LIETUVĄ
Rusijos

Pristatymas greitas ir 
garantuotai 

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 

9 vaL ryto iln 5 vai- rak.
o ieitadieniaip 

8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mase. 02127 

Tet 266-0068

į

rasacouss siGki </lWX'W

e Namus iš įsuko ir viduje. « 
t Lipdau popierius ir taisau 4 

J viską, ką pataisyti reikia, j 
Naudoju tik geriausią < 

medžiagą. *
JONAS STARINSKAS 

220 Savin HiB Ava 
Dorchester, Maaa 

ToL CO 5-5854

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02127 ’e

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

IR
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Naudingiausia skelbtis Keleivyje!

meeoooaeooooaooooeeeeeeeeooeeeeeea

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

(STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikviea. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus TransAtlantic Travel Service, čia visą 
lėktuvų bilietui (air tickets) išrašomi 
belaukiant — bo jokio papildomo 
mokesčio.

Kodėl mokėti vž gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

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

oro pažeminto šildymo (baseboard) sistemą
TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.

IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS! 

Pasiūlymas baigiasi 1970 m. liepos 30 d.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 

Dorchester, Mas*. 02124

436-1204

Ofisas ir
parodos
kambarys

Atidaryta 24 valandas

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo : Kasdien
8—12

390 W. Broadvray 

So. Boston, Maaa. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

į L*1  ........... ............. .............................................rr rrrrrfjjjoj
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