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63 - TIEJI METAI

Kosyginas ne taiką lipdė, bet 
karą kurstė

Sakė, atvykęs taikos tikslu, o savo kalbomis gynė tik 
vieną pusę ir taikai tik trukdė. Du kartu pasimatė su prez. 
Johnsonu. Ką kalbėjo tik atvykęs, tą pakartojo ir išva

žiuodama.

Paklaustas į JAV pabėgu
sios Stalino dukters Svetla
nos reikalu, ar dabar leistų 
jai aplankyti Sovietijoje sa
vo vaikus bei vaikams jai 
čia. Kosyginas atsakė, kad 
tokio klausimo jis visai ne
svarstąs, kad ji esanti ne
sveika. ir apgailestavo tuos, 
kurie nori ja pasinaudoti 
politiniams tikslams.

Prezidentas Johnson kalba Wa 
shingtone. kur jis išdėstė prin
cipus, kuriais reikia remtis, no
rint atstatyti taiką Viduriniuos 
Rytuos.

Į pasiliko ir spaudos konfe
rencijoje, kurioje dalyvavo 
apie 300 korespondentų.

1 Pagal jį, karas Vietname 
i yra pirmoji kliūtis JAV ir 
i Sovietijos santykiams page- 
! rinti. JAV turinčios iš ten 
J tuoj pasitraukti. Izraelis tu- 
■ ris tuoj pasitraukti i prieška 
rines sienas, tada būsią ga
lima pradėti d erybas. Jung- 

i tinęs Tautos turinčios tuojau 
taip ir nutarti, o Saugumo 
Taryba pritaikyti sankcijas 
Izraeliui, jeigu jis nepaklus
tų. Kosyginas net 10 kartų 
tą pasitraukimo reikalavimą 
kartojo.

Žinoma, šitaip kalbant ir 
tik vieną pusę palaikant tai
kos reikalo nepriartinsi. Tai 
gali taiką tik atitolinti.

Visai kitaip kalbėjo prez. 
Johnsonas. Jis stengėsi ieš
koti kelių, kurie vestų prie 
abiejų kariavusių pusių ge
resnio susipratimo, prie pa
stovesnės taikos, o taip pat 
ir prie JAV ir Sovietijos ne
sutarimų išlyginimo.

J žurnalistu klausima, 
kaip jis žiūrįs i Kinijoj ivvk- 
dytą hidrogeninės bombos 
sprogdinimą, Kosyginas pa
reiškė, kad esąs priešingas 
tokiam sprogdinimui, kun 
draudžianti ir Maskvos su
tartis tuo reikalu.

Kur tik Kosyginas pasiro
dė. — Glassboro ar pne 
Niagaros kri oklio. kur buvo 
nuvykęs šeštadienį, jis vi
sur kartojo, jog sovietų liau
dis trokšta taikos taip. kaip 
ir JAV liaudis; kad tuo tiks
lu jis čia ir atvykęs.

♦ * *

Debatai arabų-Izraelio ka
ro klausimais Jungtinėse 
Tautose tebetęsiami. Mano
ma, kad bus priimtas komp
romisinis nutarimas, kad Iz
raelis pripažintų pasitrauki
mo principą, o arabai sutik
tų pradėti derybas tuoj arba 
kai Izraelis pasitrauks iš kai 
kurių užimtų teritorijų.

Sovietų Sąjungos premjeras Kosygin, tik atvykęs pir
mą kartą į New Yorką. panorėjo pėsčias pasivaikščioti, 
čia jį matome "kapitalistų širdyje“ — Wall gatvėje. 
Iš kairės į dešinę sovietų ambasadorius Washingtone 
Dobrynin, Kosygin. jo duktė Gvišiani ir sovietų užs. 
reikalų ministeris Gromyko.

Kaip pabaltiečiai pasveikino 
J. Paleckį Stockholme

J. Paleckis su sovietų “parlamento“ delegacija lan
kėsi Švedijos sostinėje. Pabaltiečių komiteto raštas Švedi
jos parlamento nariams ir kt.

Justas Paleckis, buvęs so- ritėtai garbę teikiančiu bū- 
vietinės Lietuvos "preziden-! du sutinka atstovaujančiuo- 
tas“, dab^r Sovietų S-gos1 sius diktatūroms, kurios yra
Tautybių Tarybos pirminin
kas, vadovavo Sovietų S-gos 
"parlamento“ delegacijai, 
kuri svečiavosi Švedijos sos
tinėje.

Pabaltiečių komitetas, ku
riam pirmininkauja prof. 
Birger Nerman (švedas), ta 
proga išsiuntinėjo parla
mento nariams, užsienio ko
respondentams ir pačiam 
J. Paleckiui raštą, kuriame 
tarp kitko rašoma:

"Justas Paleckis yra vie
nas iš nedaugelio gyvųjų 
baltiečių komunistų, kuris 
1940 m. turėjo aukštą vietą 
ir aktyviai prisidėjo prie Pa
baltijo įjungimo Rusijon. 
Vadovaujančio nišų enka
vedisto Dekanozovo (likvi
duoto drauge su Berija) pa
skirtas Lietuvos vyriausybės 
vadovu. Paleckis su rusais

visiškai svetimos tiek parla
mentarizmui, tik ir demo
kratijai.“

Lietuvos himnas
juos išgąsdino

Telefonu gautas praneši
mas, kad penktadienį, bir
želio 23 d., Montrealio pa
saulinės parodos rusų pavil
jone po Lietuvių Dienos va
karinės programos, nešant 
vaidiloms gėles, pakilusi 
gausi žiūrovų minia užgie
dojo nepriklausomos Lietu
vos himną, kuris nepapras
tai sujaudino ir išgąsdino 
Sovietų S-gos paviljono, ku
riame buvo atliekama pro
grama, bosus.

Praeitą savaitę rašėm, ką 
Sovietų S-gos galva pasakė 
Jungtinių Tautų visumos 
posėdy. Čia to nekartosime.

Kosyginas pasiliko Nevv 
Yorke ištisą savaitę ir išvy
ko tik praeitą pirmadieni.

Tik sužinojęs, kad Kosy
ginas atvyksta, prez. John
sonas pareiškė norą su juo 
pasimatyti. Ilgai tartasi, ka
me susitikti. Kosyginas ne
sutiko važiuoti i Washing- 
toną (Ką jam pasakytų dėl 
to arabai ir kinai!?), o prez. 
Johnsonui nebuvo priimti
nas Nevv Yorkas. Susitarta 
susitikti mažame Glassboro. 
N.J.. miestely, pusiaukely 
tarp Nevv Yorko ir Washing- 
tono.

Čia Kosyginas ir Johnso
nas susitiko penktadieni ir 
sekmadieni ir po kelias va
landas tarėsi.

Darbotvarkė nebuvo iš 
anksto nustatyta, todėl pa
lietė tuos reikalus, kuriuos 
norėjo. Kas ten buvo pa
siekta?

Tai sužinojome iš prezi
dento Johnsono pranešimo 
per televiziją ir Kosygino 
spaudos konferencijos sek
madienio vakare.

Trumpai tariant, —daug 
apie ką kalbėjo, bet jokiu 
klausimu nesusitarė, jeigu 
neminėti, kad pasižadėjo 
"palaikyti gerą santykiavi
mą“ per savo padėjėjus ir 
"taip pat betarpiškai“. Ko
syginas, koks agresingas bu
vo Jungtinėse Tautose, toks

Sovietu Sąjungos premjeras A 
leksej Kosygin kalba Jungtinėse 
Tautose. Jis pasmerkė Izraelį ir 
pareikalavo, kad jis tuoj atsi
trauktu į prieškarines linijas. 
Aišku, jis nepagailėjo kaltinimu 
ir JAV.

J korespondento paklau
simą. ar nekliudo taikai, jei 
sovietai net dabar ginkluo
ja arabus. Kosyginas atsakė, 
kad tai esąs arabų ir sovietų 
reikalas, tarę kuriu esą la
bai draugiški santykiai.

Kosyginas paneigė, kad 
Sovietijoje esą antisemitiz
mo. Mat, net vienas jo pava
duotojų esąs žydas, o be to 
jie užimą ten atsakingas pa
reigas, esą žydų ir daug 
mokslo žmonių tarpe.

Kada sovietai apleis 
Lietuvą?

Atmintino 1965 m. lapkri
čio 13 diehos žygio į Jungti
nes Tautas komitetas New 
York Times birželio 22 d. 
laidoje įdėjo didelį apmoka
mą (kitaip laikraštis ne
spausdino) pareiškimą, ku
riame priminė Stalino-Hitle- 
rio susitarimą pasidalinti 
Pabaltijį ir Kosygino pasi
gyrimą, kad Sovietų Sąjun
ga gerbianti ir remianti visų 
tautų laisvę ir nepriklauso
mybę ir smerkianti bet ko
kią valstybę, kuri kėsinasi į 
kitų laisvę ir nepriklauso
mybę, ir tame pareiškime 
reikalauja Kosyginą atsaky 
ti į klausimus:

Kodėl Sovietų Sąjunga 
tęsia Lietuvos, Latvijos
Estijos nepriklausomybės 
pažeidimą?

Kada sovietai taikys Pa
baltijo valstybėms Jungtinių 
Tautų čarterį?

Kada sovietų kariuomenė 
ir administracija pasitrauks 
iš Pabaltijo valstvbių?

Kada Sovietų Sąjunga nu
trauks Pabaltijo tautų rusi
fikaciją ir sovietizaciją?

Kada Pabaltijo masinių 
trėmimų aukoms bus leista 
sugrįžti į savo tėvynę?

Kada Sovietų Sąjunga nu
stos kištis į Pabaltijo valsty
bių politinį, socialinį ir reli
ginį gyvenimą?

Pareiškimas baigiamas ši
taip:

”Pone pirmininke, Pabal
tijo valstybės turi teisę sau-

goti savo kalbą, religijos 
laisvę, tradicijas ir politi
nius siekimus. Imsitės jūs 
priemonių pašalinti tą dide
lę neteisybę, Stalino pada
rytą Pabaltijo tautoms ir at
statyti nepriklausomybę, ar 
jūsų kilnūs žodžiai Jungti
nių Tautų visumos posėdy 
tėra veidmainystė?“

Popiežius pasisako
už celibatą

Popiežius Paulius VI pa
skelbė. kad celibatas (drau
dimas kunig&ns vesti) yra 
deimantinė brangenybė, ka
talikų bažnyčios išsau
gota per šimtmečius, ir kad 
ji ir toliau bus saugojama.

į Taigi, katalikų kunigai ir to- 
Rumunu komunistai 'jau negalės turėti savų žm°- 

eina savu keliu
Kaip žinoma. Sovietų Są-, 

junga ir kiti nuo jos pri-Į 
klausantieji kraštai reika
lauja. kad Izraelis pasi
trauktų į senas prieškarines 
Unijas. Kol tai nepadaryta, 
negali būti kalbos apie de
rybas.

Kitaip pasisakė Jungtinė
se tautose Rumunijos užsie
nio reikalų min. Ion Gheor- 
ghe Maurer. Jis ragino ara
bus ir Izraelį derėtis ir su-

nų.
Celibatas visur įvestas 

privalomai tik nuo 1109 m.
Bet popiežius rengiasi į- 

vesti vedusius diakonus, ku
rie galės atlikti kai kurias 
kunigų pareigas, bet negalė 
laikyti mišių ir klausyyti iš
pažinčių.

uznugaiyje pravedė nepri- Parengimų salėje buvę
klausomos Uetuvos paverti-1 80
mą sovietine provincija

11 kurti Vidur. Rytuose pašto-! papeikė
vią taik^.

Senatas papeikė 
šen. Dodd

Senatas 92 balsais prieš 5 
en. demokratą iš

Connecticut Dodd dėl to 
kad jis savo asmeniniams 

, r eikalams panaudojo dai į 
I lėšų. surinktų rinkimų reika 
i lams, bet 51 balsu prieš 45 
! atmetė kaltinimą, jog daręs 
į spaudimą reikalauti ir ėmęs 

Meredith į kelionės išlaidas iš valdžios 
vėl tęsia pėsčias kelione nėr jr organizacijų, kurios jį 
Mississippi. kuri pernai bu-; kvietė kalbėti, 
vo nutraukta, kai kažkas iš i
pasalų ji pašovė.

Kartu su juo keliauja dar- Didelis viesulas 
du negrai ir du baltieji stu-!
dentai. Europoje

Savo kelione Metedith no- šeštadienį ir sekmadieni 
ri sukelti negruose didesnio siautė viesulai Šiaurės Pran- 
pasitikėjimo savimi, paša- cūzijoje. Olandijoje. Belgi- 

; linti juose baimę ir paska- joje ir Anglijoje. Yra kelios 
tinti daugiau dalyvauti poli- dešimtys žuvusių ir per 200 

. tiniame gyvenime. sužeistų.

Meredith keliauja
per Mississippi

Negias James

Kaip toks, jis drauge atsa
kingas už masines žudynes, 
deportacijas, ekspropriaci- 
jas ir kitas piktadarystes. 
Po to antrąjį pasaulinį karą 
jis praleido Rusijoje, o po 
karo sugrįžo Lietuvon. Už 
ištikimą tarnybą buvo aukš
tinamas. ligi pastaraisiais 
metais jam buvo patikėtos 
reprezentacinės pareigos 
būti Aukščiąusfiojo sovieto 
tautybių tarybos pirminin
ku.

"Savo tarptautiniuose san
tykiuose su Vak. Europa ru
sai vis iš naujo mėgina pri
statyti Pabaltijį kaip Sov. 
Sąjungos dalį, leisdami jam 
atstovauti baltietiškos kil
mės marionetinius politikus.

"Tai natūralu, kad tiek 
Švedijoje, tiek visur laisva
jame pasaulv baltiečiai žiū
ri į Paleckio, vieno ryškiau
sių Pabaltijo kvislingų, vi
zitą su kartėliu ir skausmu. 
Jis ir panašūs į jį jokiu būdu 
neatstovauja Pabaltijo tau
toms, bet jas išprievartavu
siai diktatūrai“.

"Jau pirmu žingsniu šve
dų žemėje Paleskis pasirodė 
kaip rusų marionetė. Arlan- 
doje jis kategoriškai pareiš
kė, kad gaisras Vidurio Ry
tuose buvo uždegtas Izrae
lio. Toks tvirtinimas yra 
griežtai priešingas baltiečių 
egzilų pažiūrai ir net tai. ku-i 
ri — kaip mes turime tvirto! 
pagrindo prileisti— vyrau-į 
ja baltiečių tautose tėvynė-1 
je. Narsios žydų tautos ko
va už savo egzistenciją suža
dina visame pasaulyje baltų 
nuostabą ir simpatiją.“ 

"Baltų komitetas žiūri su 
giliu apgailestavimu, kad

stabdyti giedančius, bet neį
stengė. Tada šaukėsi pašali
nės pagalbos, bet. kol toji 
atvyko, buvo jau po viskam.

Senatorius Dodd iš Connecticut.

Marinu vadas gen. įeit. Walt 
užsimovė futbolo žaidėjo šalmą, 
atvykęs į Colorados universite-

švedų tautos išrinktieji auto-1 kurį )’* >’ra baigęs.
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Sovietų tikslai nepasikeitė
Sovietų Sąjungos premjeras Kosyginas buvo atvykęs 

Į Jungtinių Tautų posėdžius ir čia išbuvo ilgiau nei savai
tę. Jis kalbėjo Jungtinėse Tautose, du kartu Glassboro, 
N.J., miestely susitiko su prez. Johnsonu, pusantros va
landos atsakinėjo i klausimus laikraštininkų konferenci
joje. Žodžiu, čia daug prikalbėjo. Tuo tikslu ir buvo at
važiavęs.

Sovietų Sąjunga, kiek tik išgalėjo, rėmė arabus, ypač 
Egiptą ir Siriją. Apginklavo juos. kuo tik sugebėjo, ir 
buvo tikra, kad arabai gali Izraelį bematant sumalti i mil
tus. O šiandien žinome, kad priešingai — Izraelis per ke
lias dienas supliekė arabus. Tai buvo didelis smūgis ne 
tik arabams, bet ir Sovietų Sąjungai. Todėl Sovietų S-gos 
vyriausybės galva ir atvyko j Jungtines Tautas kariauti 
žodžiu, kai jau pralaimėta ginklu.

Kosyginas tai ne Chruščiovas. Chruščiovas „muži
kas“. o Kosyginas — „kultūraij čeloviek“ („kultūringas 
žmogus“). Jis nedaužė batu stalo, kaip Chruščiovas, bet 
davė valią liežuviui, kad šis daužytų Jungtinių Tautų rū
mus, melavo, kaip beišmanė, ištikimai vykdė Lenino Įsaky
mą — meluok ir dar kartą .".duok, didelis melas vis at
neš naudos.

Pats šlykščiausias melas Kosygino lūpose buvo jo 
tvirtinimas, kad Sovietų S-ga savo politikoj vaduojasi 
principu „remti tautas, ginančias savo nepriklausomybę 
ir laisvę“, kad „Tarybų Sąjunga per visą savo 50 metų is
toriją pagarbiai elgiasi su visomis tautomis — didelėmis 
ir mažomis“, kad „kiekviena tauta turi teisę Įkurti savo 
nepriklausomą nacionalinę valstybę“.

Taip meluoti tegali tik Lenino ir Stalino ištikimas 
mokinys, kai faktai visiems aiškiai rodo priešingą tiesą.

Mes. lietin iai, tai geriausiai žinome. Juk Sovietų Są
junga visomis savo jėgomis buvo užgriuvusi Lietuvą, kai 
ši buvo vos atstačiusi savo nepriklausomybę. Tada sovie
tams nepavyko, nes buvo sumušti. Šiandien visi žino, kaip 
Stalinas, susitaręs su Hitleriu, užgrobė po 20 metu Lietuvą 
tik raudonosios armijos spaudimu. Lietuvoj komunistinė 
santvarka yra Įvesta tik sovietų armijos pagalba, ką yra 
savo kalbose patvirtinę ir A. Sniečkus, J. Paleckis ir kiti

JUOZUI RAJECKUI 

70 METŲ

nigų seminariją, bet iš jos 
išstojo, baigė Marijampolės 
gimnaziją ir 1924-25 metais 
studijavo Kauno universite-' 
te, vėliau Prancūzijoje, kur 
Montpelier universitete Įsi
gijo finansų ii* administraci
jos diplomą, o po metų.
1928 m., ir teisių. Be to,
1929 m. jis baigė Paryžiaus 
politinių mokslų mokyklą.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje pradėjo dirbti 
1929 m. Ėjo Įvairiausias pa
reigas. kol 1940 m. atvyko i 
JAV ir nuo tų metų spalio 
1 d. pradėjo eiti patarėjo 
pareigas Lietuvos pasiunti
nybėje. Ministeriui P. Žadei
kių! 1957 m. mirus, sukaktu
vininkas eina Lietuvos at-

SVET1MI PRIMENA

LIETUVOS OKUPACIJA

PIKTINASI SOVIETŲ 

ATSTOVO ELGESIU

Lietuvos atstovui Wa- stovo pareigas, 
shingtone Juozui Rajeckui Linkime sukaktuvininkui 
birželio 17 d. sukako 70 me- dar ilgai stovėti Lietuvos 
tų amžiaus. Jis gimė She- sargyboje, ginti Lietuvos ir 
nandoah. Pa. Dvylikos metų jos piliečių teises ir aktyviai 
jis buvo parvežtas i Lietuvą, dalyvauti kovoje dėl Lietu- 
ten tęsė Amerikoje pradėtą- vos nepriklausomybės atsta- 
jį mokslą, buvo Įstojęs į ku- tymo.

Kas kitur rašoma

i PIKTINASI SOVIETU dienų kare, bet kpdėl niekas 
nereikalauja, kad Sovietų 
Sąjunga atsisakytų ir grą
žintų jos ginklu užimtus že- 

Ryšium su Baltijos valsty- Juozo Jakimavičiaus mum' mės plotus Rytų Europoje, 
bių okupacijos 27-rių metų atsiųstoj The Philadelphia' .......
sukaktim. JAV kongrese pa- Inųuirer birželio 16 d. nu- Laikraštis Įdėjo ir gražią 
daryta eilė pareiškimų, pri- merio ištraukoj M.S. pikti-f karikatūrą,: Sovietų Sąjun- 
menančių būtinybę daryti a- naši Sovietų Sąjungos atstd- £os' atstovas šaukia iš JT 
titinkamų žygių, kad to ag- vo Fedorenkos kalbomis, tribūnos: Ąs sakau, Izrae- 
resijos akto padariniai būtų Jis, rašo, nesuprantąs, ko-’ grąžink! O už-
pašalinti. dėl ambasadorius Goldberg pakaly kėdės su Sovietų S-

’ neatsako Į to Rusijos meš- ! š°.s pavergtų valstybių para- 
Eiiželio 12 d. toki pareiš- kos melus ir iškraipymus, j sa^s- priešakinių sėdy-

kimą pateikė senatorius Jis, Fedorenko, nieko neži-; atramų pas
Charles H. Percey (R. UI.L no apie diplomatinį manda-: sę Pusd ^ah°s spokso 
o Atstovu Rūmuose atstovai o-umą Jo kalbos žiaurios.' kokios žmogystos., tariamie- 
JamesJ. Howard (D..N.J.). jis nuolat kalba apie agre- J1 pavergtųjų valstybių at- 
Daniel J.Flood (D.,PaJ, H. siją. Tegul ambasadorius stovai, kūnų vardu kalba 
Allen Smith (R., Cal.). Ro- Goldberg primena jam Es-
man C. Pucinski (D.. III.b tiją, Latviją. Lietuvą ir kt.
George M. Rhodes (D., Pa.L

Sovietų Sąjunga.

ir įsKi—
kaž-

Birželio 14 d. — atstovai: 
John J. Rooney (D., N.Y.), 
Edna F. Kellv

Tas rusas remiasi Jungti
nių Tautų čarteriu. Jame y- Xew York Post birželio 20 

d. Įdėjo karikatūrą: Sovietų 
iš tribūnos pirštu

koj Lietuvą, kokia ji dabar 
yra. Ii komunistų jau bus 
atpuolęs reikalas ir bent ko 
reikalauti, sutinkam au tuo. 
ką jie duoda.

Taip, kad ir mūsų ta vi
sa lietuviška veikla daugiau 
neturi jokios prasmės. Mū- 

Wa-

KODĖL JIS NEVAŽIUOJA

ŽAISTI LIETUVOJE?

Kaip žinoma, yra suma
nyta krepšininkų išvyka Į 
Lietuvą. Tuo reikalu Drau
gas birželio 16 d. laidoje iš
spausdino pasikalbėjimą su . . , ,J, at i ••i-v i su veiksniai vvksta iEdu Modestavicium, iškiliu, 7. . .* . . 1

L‘ tu s“in&toną po p ainų pasau-

ra straipsnis ir apie vergiją 
(D.. N.Y.b Tegul Goldberg paprašo Fe-Į aįsto7as 

Bob \\ ilson (R.. Cal.). Pe- dorenką pakalbėti apie vei- r0(j0 j Izraelio atstovą. Apa 
ter W. Rodino (D., N.J.), gų stovyklas Sibire.
Frank Annunzio (D.. III.). Taip rašo minėtas M.S.

Ir Merie Price iš Drexel
Hill rašo. kad rasai reika-

: lauja iš Izraelio atiduoti že-‘ mija, Latvija 
mės plotus, laimėtus kelių tuva

Birželio 15 d. senate se-; 
natorius Hugh Scott (R., 1 
Pa.) tebetrunkančios Balti
jos valstybių okupacijos pa-, 
minėjimą baigė šiais žo-į

Ehvard J. Denvinski (R. 
III.b Donald Rumsfeld (R.,1 
III.), Ray J. Madden (D.J 
Ind.).

cioje parašas:
„Mes žinome, kad Izraelis 

yra agresorius, nes jis — 
maža valstybė — kaip Suo- 

Estija ir Lie-

sportininku, aktingu 
vių Studentų Sąjungos nariu

kvislingaL Tas pat Įvyko ir kitose Baltijos valstybėse. O ! ?. ^?!P-Neo-Lithuania fi- 
kas tankais sutnusk.no vengi u laisves siekimus? Ir visa ta. | siruošian{iu magistr0 laips. 
Kosyginas vadina laisvės troškimų pagarba“.... Gėda. ; njuj

i Jis painformavo, kad tos 
j iškylos rengėjai tikisi savo 

išvyka sužadinti ir pakelti 
pavergtos Lietuvos jaunimo 
patriotinę dvasią, kad išvy-l 
ką finansuoja komunistinė Į 
Lietuva ir rengėjų surinktosi 
aukos iš draugų ir saviškių. Į 
Į klausimus, kaip jis žiūri Į į 
tą išvyką ir ar buvo kviečia
mas. E. Modestavičius šitaip 
atsakė:

'Aš buvau kviestas išvy-

Vliko raštas Jungtinių Tautų 
delegacijoms

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas nepa- į 
prastos 1967 m. birželio 17 d. sušauktos Jungtinių Tautų 
sesijos proga išsiuntinėjo valstybių delegacijoms tokį pa
reiškimą:

Garbingi Delegatai,

„89-sis Jungtinių Valsty
bių Kongresas vieningai pri
ėmė rezoliuciją (H. Con.Į 
Res. 416). kviečiančią pre-; 
zidentą atkreipti viešosios 
pasaulio nuomonės dėmesį 
i Baltijos valstybių nepri
klausomybės atėmimą, nau-’

linių Įvykių pasitikslinti Lie
tuvos tikrojo statuso, iš kitos 
pusės, vykstam pas komu
nistus, pripažindami Lietu-. Jojantis Jungtinių Tautų ir 
vai dabartinį statusą. Mūsų; kitais atitinkamais foru-; 
visas lietuviškas veikimas; mais. Raginu prezidentą ir

Maloni naujiena 
knygų miegejamslr

šiuo metu veda prie kovos 
už Lietuvos laisvę, — iš ki
tos pusės oficialiai bendra
darbiaudami su komunisti
ne Lietuva, pripažįstam, 
kad pakankamai gana tos 
laisvės ir komunistinėj Lie
tuvoj, — ko mums daugiau 
ir bereikia — važiuokim ir 
draugaukim.

Iš kitos pusės lietuviškas pareiškė:

visus amerikiečius tęsti pa
stangas pažadinti pasaulio 
nusistatymą veikti teisės ir. 
apsisprendimo atstatymo la
bui. Baltijos tautų laisvėsį 
atėmimas yra nepakęstinas.i 
tai yra smūgis visos žmoni-1 
jos teisėms.“

i
Atstovas E. J. Dervinskis

buvau kviestas išvy-i Jaunimas pa\ergtoje Lietu-1 
kon i pavergtą Lietuvą. Bet voJ®yra daug daugiau patri- 
man buvo labai nepriimtini j otiškesnis, negu mes j&m 
mano tėvynės pavergėjų pi-; galėtume padėti. Šiuo metu 
nisrai. c tain pat ir išvykos V., daug atvyksta visokio 
tikslas visiškai neatsveria \ išsilavinimo jaunuolių. su 
to. kiek mes tuo žygiu pa- kūnais pakalbėjus, darosi 
kenksime Lietuvos reikalui.

Organizuotos išvvkos —

Sovietų Sąjungos vyriausybės iniciatyva šaukiamas 
nepaprastas Jungtinių Tautų Visuotinis Susirinkimas Vi
durinių Rytų krizei tvarkyti. Sovietų Sąjungos delegacija kenksime Lietuvos reikalui, aišku, kad jie trokšta Lietu- 
Visuotiniame Susirinkime imsis vaidinti mažųjų valstybių Organizuotos išvykos — va* laisvės. Todėl pavergėjų 
nepriklausomybės ir jų teritorijų neliečiamybės gynėjos reiškia palaikymą bendra- mestas šūkis palaikyti pa- 
vaidmenį. Ji siūlys pasmerkti užpuoliką ir reikalaus pri- j darbiavimo. ko komunistai vergtos Lietuvos jaunimo 

jį atitraukti savo į kitų valstybių teritorijas įsibrovu-i ir siekia. Oficialus išvykoj patnotmę dvasią lieka ne

”Mes turime persvarstyti 
savo užsienio politiką. So-' 
vietų Sąjungos maldymą, ir j 
vietoj to išvystyti išradingą! 
diplomatinę ofenzyvą prieš) 
rusų diktatūras... Turėtu-Į 
mėm organizuoti laisvojo! 
pasaulio ekonominę ofenzy
vą prieš komunistines val
džias. užuot jas subsidija
vę“.

versti jį 
sias karines pajėgas.

Sovietų užtarimas būtų svarus ir net paveikus, jei 
būtų nuoširdus ir remtųsi atitinkamu pačių užtarėjų elge
sio pavyzdžiu.

Tačiau atrodo, kad šiuo metu dera priminti, jog prieš 
pat Antrajam Pasauliniam Karui prasidedant Sovietų vy
riausybė sudarė gėdingą sandėrį au hitlerine Vokietija ir, 
karui prasidėjus, ėmėsi eilės užpuolikiškų veiksmų prieš 
suvereninę Lietuvos valstybę bei kitas Baltijos valstybes 
ir savo karinėmis pajėgomis įsibrovė į jos teritoriją. Ši so
vietinė okupacija su visais savo nelemtais poveikiais gy
ventojams tebetrunka Lietuvoje iki šiai dienai.

Mes būtume dėkingi, jei rastumėte galima savo atsi
liepimuose Pasaulinės Organizacijos tribūnoje iškelti min- 
nėtus faktus ir priminti Sov. S-gos — Jungt. Tautų Orga
nizacijos nario — vyriausybei jos tarptautinę pareigą: 
atitraukti savo karines pajėgas ir administracinį tinklą 
ii Lietuvos ir tuo atstatyti šios valstybės politinę nepri
klausomybę bei teritorinę neliečiamybę.

Tikėdamasis atitinkamo Jūsų dėmesio šiam mūsų 
kreipimuisi, pasilieku

Jums nuoširdus

. < Dr. J. K. Valiūnas, 
pirmininkas

Prie to valstybių delegacijoms išsiuntinėto laiško pri
dėti 1939 m. rupiūčio 23 d. Mofotovo-Ribbentropo susita
rimo ir tų pačių metų rugsėjo 28 d. slapto papildomo pro
tokolo tekstų vertimai.

(ELTA)

tikinantis. Ką patvirtina ir 
viešėję

dalyvavimas ir atstovavimas 
išeivijos sportininkų pripa- pavieniai žmones, 
žįsta, kad dabartinė komu- Lietuvoje, 
nistinė Lietuva yra priimti- Mes, tremties jaunimas, 
na bendradarbiauti — drau- pakankamai Lodome (pa

vergtoj Lietuvoj seka mūsų 
žingsnius) savo lietuviškom 

, organizacijom, mokyklom.
; Lapkričio 13 manifestacija,
' Jaunimo metais ir Jaunimo 
kongresu, — kad mes esam 
stipriam lietuviškam kely. 
Mano galvojimu. neikia 
laukti, kol nuluš komunisti
niai ragai, ir tada tremties 
ir pavergtieji broliai lietu
viai laisvai susitikę atversim 
išsiilgusias širdis.

Rengėjai bando užtušuoti 
ir pagražinti išvykos tikslą 
ir priemones. Taria, kad iš
vyka yra, kgip ir pereitos, 
visos visuomenės remiami 

j ir tikslas ypatingai padės 
lietuviškam jaunimui.

Važiuojantieji nesigilina 
Į reikalą, nes yra Įtikinti, 
kad šią išvyką remia visa 
lietuvių visuomenė ir jie at
lieka panašų žygį. kaip Į 
Australiją ar Pietų Ameri
ką.

Aš pats labai norėčiau nu-

gauti. Reiškia, randam tvar-

Atst. Dervinskis apgai 
lestavo. kad dabartinė JAV 
vyriausybė perdaug uoliai! 
siekianti sambūvio su komu-! 
nistinėmis rvtinės Europos 
valdžiomis, nepaisydama jų 
Amerikai priešingo painioji- 
mosi i Yietnamo kara.

i

Pakilęs sakalu, nutūpęs vabalu, 
Egipto diktatorius Gamei Abdel 
Nasser.

(Elta) i

dimo aikštę su lietuviškom 
spalvom ir, iškilmingai pa
giedojus Tautos himną, ban
dyti savo jėgas ir žaidynių 
mokslą. Įgvtą toli nuo tėvy
nės, rungtynėse prieš savoj 
žemėj augusias komandas. 
Bet dabar, kai vietoj trispal
vė# ir „Lietuva, tėvyne mū
sų“ tegalėsim sušukti „Ura“, 
pasveikindami 50 metų su
kakties proga komunistinę 
revoliuciją ir komunistinįį 
režimą, kuris pavergęs tebe
laiko mano gimtąją žemę ir 
mane jauną palikęs klajoti

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. čia Įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

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

II tomas, 480 psl.

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

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

Kama buvo $6.00, dabar ....................... $2*00.

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

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

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

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

Kaina buvo $2J30, dabar ■75 centai
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų. 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

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

be savu namų. — dabar tai 
vykti į Lietuvą, išbėgti į žai-! tikrai didelis Ne!“

»

sutnusk.no
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KAS NOKO NCTBKU, 
JO NIEKAS NKPBK1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Kas netingite, paskaitykite!
S. GRIEŽK

Ir aš ten buvau, daug ką skersai gatvės, nors arti pra
regėjau, kai ką net ir pačiu- j važiuojančių mašinų ir nė

ra. Gatvių sankryžose nėra 
įspėjamųjų ženklų ”don’t 
walk“. Patys žino, kada 
kaip pasielgti.

Požeminis traukinėlis

pinėjau. O jauną gražią per- 
siukę (iranietę) net per petį 
patapnojau.

Bet turėkite kantrybės ir 
pasiklausykite, kaip visa tai 
nutiko.

Va. mano atžalynas sugal
vojo sudūmojo patys pasi
dairyti po platesnes padan
ges ir dziedulį pavėdinti.

— Sensti, dzieduli, — sa
ko jie man. — Samanėlėm 
imi jau apželti. Nedaug jau 
laiko tau beliko vandravoti 
po šį margą svietelį, tai pa
skubėk. kol dar kojelės ne
ša, akelės veda. Paskui bus 
vėlu...

Patarimas išmintingas, 
negalima peikti. Tai, va, 
birželio 7 d. gražų rytą po 
pusryčių įsirioglinu kaip 
bezmėnas mašinon, giliai at
sidustu. lyg paskutinėn ke
lionėn iškeliaudamas, prisi- 
rišu tvirtai griešną kūną prie 
sėdynės ir atsiduodu Dievu
lio valiai: ar taip ar taip 
kryželis jau ne už jūrų ma
rių. Ar viena dienelė dau
giau ai* mažiau, — tiek jau 
to.

Taip ir išbildam kreivom 
šleivom Bostono gatvėm į 
plačius vieškelius, į neregė
tus svetimus kraštus. Netru
kus atsiveria prieš akis pla
tūs laukai, žali miškai ir 
krūmynai, aukšti New 
Harr.pshires kalnai ir skaid
rūs ežerai. Už jų Vermonto 
kalvos ir kalvelės, aukšti 
klevai ir maži kleveliai, pa
kvipę Maple syrupu. O dar 
toliau — Quebeco derlingos 
lygumos su jo gražiais ū- 
kiais, gerai įdirbtais laukais, 
gausiom raguočių bandom.

Po 6 valandų kelionės pa
sirodė ir pats Montrealis, 
tas Kanados didmiestis, jų 
net Amerikos Paryžiumi va
dinamas, Į kurį nuo balan
džio mėnesio nukreiptos 
daugelio mintys ir akys. Čia 
gi vyksta pasaulinė paroda, 
trumpai tenai vadinama 
”Expo 67“.

Bet pirmiausia apie tą 
Montrealio miestelį.

Didelis padla, negali sa
kyti. Arti pustrečio miliono 
žmonių. Pėsčia — ir neban
dyk. Skersai — toliau kaip 
iš Plungės į Rietavą. Kur tu 
čia žmogus prasidėsi. O ir 
gražus šelmis, daug gražes
nis ir miestiškesnis už Bos
toną. Na, žinoma, ir dides
nis, ir nepalyginamai sva
resnis. čia niekas nemėto 
popierių ir kitų atmatų gat
vėse ir nešluoja šiukšlių iš 
parduotuvių ant šaligatvių, 
kaip Bostone.

Ir čia žmonių pilna, tik 
jie žymiai smulkesni, žemes
ni, ypač moterys smulkutės, 
striukutės, tai neužima tiek 
vietos ir nebūna gatvėse to
kios spūsties kaip JAV did
miesčiuose. kur viena pla
čiai išsipūtusi žmogysta už

ima gerą pusekerį. Kalba 
prancūziškai — parle varle, 
bet visi moka ir angliškai,

”subway“, ten "metro“ va
dinamas, naujas, stotys erd
vios, švarios ir jaukiai gra
žios. Traukinėlio vagonų sė
dynės newyorkiškės mados: 
vienos pasieniais, kitos sker
sai, vis trikampiais, o ne iš
tisai pasieniais, kaip Bosto
ne. Nėra ir statiem įsikibti 
palubėje kilpų, kaip Bosto
no subway vagonuose. Tuo 
atveju laikau Bostono vago
nus patogesniais. Požemi-į

nervuotis, geriausia nakvyne ’ 
pasirūpinti iš anksto.

Kiek man žinoma, paro
dos agentūrų yra kiekviena- i 
me didesniame JAV mies-į 
te. Per jas lengva gauti rei- j 
kalingų paaiškinimų, patari-! 
mų, na, ir pačią nakvynę.' 
Nakvyne reikia pasirūpinti 
gerom 3-4 savaitėm prieš 
kelionę. Kas galvoja skristi i 
lėktuvu, taipogi tenesnau-! 
džia, nes dažnai visos vietos 
užimtos mėnesį ar net dau
giau pirmyn. Taigi: anksti 
kėlęs ir jaunas vedęs nesi
gailėsi, arba: nelaikąs šunis 
lakinti, kai reikia medžioti, 
sako mūsų patarlė.

Per agentūras galima gau
ti ir parodos vadovą — 
guide.. Knygutė 350 pusi. 
kreidiniame popieriuje su 
spalvotais paveikslais, paro-

niame karšta, kaip ir new- tuo ja tik 1 dolerį. Kadangi 
yorkiškiam. Kodėl? — ne- Per porą trejetą dienų visos 
žinau. Čia jau inžinierių rei- parodos apžiūrėti neįmano- 
kalas. Bet tas karštis nema-^ma, tai, iš anksto perskai- 
lonus ir varginantis. į Sius vadovą, lengva susida-

Parodos metu traukinėliai >7ti žiūrėtinų vietų planų

.1. Gaidžio nuotrauka

BROOKLYN, N.Y.

dos planu ir aprašymais kaš- 4 ... ....... . „ „i__ • t.n. e v_j___ :> Kazys Bagdonas po it metu susitiko su 18 metų Sibire išbuvusia savo žmona Petronėle. Greta jos
stovi duktė Nijolė Lambrakienė ir jos vyras Kos tas Lambrakis.

pagal savo skonį..
Reikia atsiminti, kad prie 

kai kurių paviljonų (ypač 
prie Anglijos) susidaro kilo
metrinės žiūrovų eilės ir ten
ka stovėti eilėje valandą ir 
net daugiau. Ne visiems už
tenka noro ir laiko karštyje 
stovėti ir laukti, nežinia ką 
pamatysiant. Tokion vieton 
patartina paskubėti, kai tik 
atidaro parodą, 9 vai. 30

Havre pusiausalyje šv. Lau- mm’ 
ryno upėje tarp Jacųues B" dar vienas praktiškas 
Cartier ir Victoria tiltų, piet- patarimas: išsikeiskite pini- 
rytiniame Montrealio pa-; 8US namie, nes kanadiškas 
kraštyje. j doleris yra apie 8 centais pi-

m _ i a x j* orocmc ii* n? fjmflnVnmeVoTarp salų atstumas nedi

vaikščioja, bent mano važi
nėtom linijom, kas trys mi
nutės. Tai jau labai didelė 
sparta. Priveža prie pat pa
rodos vartų. Išlipai iš po
žemio, ir čia pat paroda. 
Tikriau, jos dalis, nes pati 
paroda išsidėsčiusi net trijo
se vietose: He Sainte-Hele- 
ne, ile Notre-Dame, atseit, 
šv. Elenos ir Mūsų Ponios 
(taip prancūzai vadina Die
vo motiną) salose ir Cite du

delis, ir lengvai susisiekia 
ma pėsčiomis dviem tiltais. 
Pusiausalis Citė du Havre 
yra gerokai atokiai, bet 
lengvai pasiekiamas nuola
tos bėgiojančių tarp salų ir 
šio pusiausajio traukinėliu, 
kuris vežioja veltui.

Yra dar ir vienabėgis iš
keltas traukinėlis (tikriau— ? 
keli jų, už pinigą), kuriuo 
galima apvažiuoti parodos 
rajoną ir apipesti akimis jo 
bendrą vaizdą. Galima pa
skraidyti malūnsparniu, ku
ris iškyla dar aukščiau ir ap- 
skrenda dar plačiau. Yra ir 
Hrikšos“, žinoma, kanadiš- 
ki, kurie už amerikonišką, 
žinoma, ir kanadišką pini
gėlį pasisodinę du keleivius 
triračiu pavežioja pavargu
sius arba išlepusius lankyto
jus. Tik šitie "rikšos“ nebė
ga, kaip kiniški ar japoniški 
jų broliai, o sėdėdami užpa
kalyje "ponų keleivių“, mi
na triračio pakojas.. Jkal

gesnis ir už amerikonišką 
šimtinę turėtumėt gauti 108 
kanadiškus. Kanadoje visur 
priima ir amerikoniškus, bet 
dažniausiai skaito dolerį už 
dolerį, ir tuo mums susidaro 
nuostolis. Pagaliau atsitin
ka. kad tūlas kanadietis iš 
didelio "patriotizmo“, jeigu 
ypaž jis sėdi valdiškoje kė-

Po 27 metų vėl kartu

Mirė E. Jakaitienė

Birželio 9 d. mirė Elzbie
ta Saprončikaitė-Jakaitienė. 
Ji jau kelerius metus sirgu
liavo, bet, turėdama links- • 
mą ir atsparų būdą, laikėsi, 
pamažu silpnėdama. kol pa
galiau širdis amžinai susto
jo. Ji buvo kilusi iš Sere
džiaus. į šią šalį atvažiavo 
būdama jauna mergaitė.

Velionė paliko liūdinčius 
vyrą Joną, dukterį Albiną, 
brolius, seserį ir giminių čia 
ir Lietuvoje.

Elzbieta buvo šviesaus 
proto moteris, mėgo laikraš
čius, knygas, priklausė įvai
rioms draugijoms, buvo uo
li lietuviškų darbų rėmėja.

Jos palaidoti iš visur su
važiavo daug žmonių. Iš 
Worcesterio buvo jos ilga
metė draugė Tamkienė. taip 
pat serediškė. buvo iš Con- 
necticut ir New Jersey vals
tijų. bet daugiausia bičiulių 
iš Brooklyno, nes čia velio-

..... .nė gyveno beveik visą savo 
tuvių gimnazijoje ir buvo vi-i amžių 
cedirektoriumi. Dabar jisj j; ;)aiaidota §v Jono ka. 
tur, brangenybių ir telev.zi- pinėse nes ten yra palaido.

Vokietijoje, mokytojavo lie-

Petronėiė Bagdonienė, at-, plukdydavo medžius toliau.i j-ų parduotuvę Waterbury, 
vargusi 2i metus po atsk\ii- Žiema ten yra ilgiausias me- Conn., ir gražų gyvenamąjį 
mo nuo šeimos, atsklido lėk- tų laikotarpis. Ji dirbdavo namą su tekančio vandens 
tuvu iš Maskvos per Kanadą į metro ir gilesniame sniege, ežerėliu, šiltadaržiu, 25 ak- 
į New Yorką birželio 1o d. jį nekalba apie govietijos: ’V plotu, apaugusiu vaisme- 
Jos vym Kazys Bagdonas, j g?.venimą prjsimenant kad džiais. tarpe Waterburio ir 
duktė Nijole Bagdonaite- jog sūnug -r viena dukt_ Thomaston miestelio. 
Lambrakiene ir amen Kiečių ko gyventi Sovietijoje ir su- Tuo tarpu Petronėlė Bag- 
spaudos n T\ žinių fotogia- prantant> kad ir jie kaįp ir donienė ilsisi vyro namuose, 
fas pasitiko ją lėktuve. mes, norj gyVentj ir džiaug-j o Pasaulinės parodos, Lietu-

Aerodrome lauke žentas, ^eni^u nesinori ją vių dienos Kanadoje proga, 
Kostas Lambrafcį^ ir kiti. (|aug ir klausinėti. į žada abudu važiuoti į Kana-1
Bagdoniene, pamačiusi savo. ‘ . bolševikai vežė Pet ir ten Pra,eisti ke,ias sa*
vyrą. čiupo j. glebi ir giau- ooiseviKai veze ret- vai«teg
džiai pravirko. Tokį retą ’ojieię Bagdonienę į Sibirą., Nelaimės dar ir dabar
momentą fotografas pagavo n^UT, sm$.11; Bagdonų šeimą persekioja.

viena dukterį. Dukters Nijo- - 11-u -lės ir tėvo nesurado. Juodu Vos sekančiu nakų buvo s-
vėliau, kaip ir kiti, gavę P1^1' « G>W nakų,

i t M i rado visą butą suverstą. Te- Dievo paukšteliu vardą, . ... . - 71 * - - levizija. duktes ir žento pa

ir pasiuntė nuotrauką oro 
bangomis visiems amerikie
čių laikraščiams atsispaus
dinti.

ta daug jos giminių.
Aš sakau Tau, Elzbieta, 

jaunystės drauge ir giminai
te: "Amžinos ramybės!“, o 
Tavo vyrui, dukrai, sesutei 
ir kitiems giminėms, Tave 
apverkusiems, — tvirtos va
lios!

Natalija Kumetaitė- 

Stilsonienė

Mano nuoširdus ačiū

Gegužės 30 d. LDD 7-tos 
ir LSS 19-tos kuopų rūpes
čiu buvo surengtas Juozo V. 
Stilsono mirties 5 metų su
kakties minėjimas. Jis buvo 
gražus, su gėlėmis, kalbomis 
ir tam tikslui pritaikytomis

Bagdonų nuotrauka buvo laimingai pa,iekė JAV Kad; 
matyti atspausdinta JAV Nijole liko visai mazy te be. butQ papuošimai ir kiti buvę iriam ūksi 
spaudoje birželio 16 dienos motinos- galima spręsti iš branp.pųni daiktai navovti ' damomis ir švedų vaišėmis 
laidose. Taipjiat buvo naro- Jos atsakymų i mano klausi-

dėje, o ne savo biznyje, ima.
ir atsisako imti amerikoniš-| Bagdonienę aplankė 
kus pinigus. Eik žmogus da
bar ir ieškok tu kanadiškų, 
o kol sumedžiosi, gaišti lai
ką ir eikvoji energiją. Kei
čia pinigus ir kanadiški ban
kai. bet jie miegaliai, atida
romi tik nuo 10 vai. ryto.

(Bus daugiau).

MONTREAL, P.Q.

Menininkų paroda

Montrealio lietuviai me
nininkai ruošia meno paro

Pėn, jeigu pats "rikša“ yra! dą nuo birželio 20 d. iki lie
pos 20 d., o jei bus galima, 
tai ir ilgiau. Parodos ekspo
natai : paveikslai ir skulptū
ros iš medžio šaknų.

silpnesnės kanadiškos buda- 
vonės, o krūvis amerikoniš
kas, tai norom nenorom tu
ri nulipti ir įsispyręs užstum
ti "misterius“ į kalniuką ir 
tik tada leistis ristele pakal
nėn.

Yra ir mažiem vaikam ve
žioti nedidelių vežimėlių su 
*Seven up“ bonka ant šonų. 
Nepatogūs ppdlos, pertrum- 
pi, ir ilgesniam bambliui nė
ra vietos kojoms ištiesti, bet 
geriau, kaip nieko. Nuomoja

žinoma, vieni geriau, kiti žmonės ir tokils
prasčiau, ypąč prasčiokėlis 
moterėlės kartais gana sun
kiai klampoja per angližką

Jam daugiausia darbo įdė
jo B. Spūdienė ir A. Buivy
dienė, kuriom čia savo ir šei- 
mos vardu nuoširdžiai dė
koju.

muose, klausinėjo ir foto- «***
grafavo. pi aaugusi. Nijole yra auKsur viams, adv. St. Briedžiui Ir. k

Petronėlė Bagdonienė ati- 1,c^° motina — vidutinio. Į Darbo Dienos proga busi J. Buivydui už gražias kai-
davė bolševikams savo jau- Nijolė Amerikoje gerai Šeštasis Pasaulio Lietuvių! bas prie kapo ir svetainėje, ::V
nytės geriausiu 18 metų mokėsi, turi magistro laips- Gydytojų suvažiavimas. Į E. Sochai už gražias dainas. ■
prievartos darbo prievole nį. Jos vyra? Kostas Lamb- Gydytojų Sąjunga turi , kuriomis ji taip pat pagerbė 
Sibire. Ji mokytoja, bet Si- rakis profesoriauja univer- 650 narių. Vien JAV jų yra) F. Stancą-Stankūną ir savo 
biro taigoje "išmoko“ miš- sitete ir ruošiasi daktaro apie 500. • j paskutiniais metais netektus
ko kirtėjo amato. Dvi mote- laipsniui. • Kadangi JAV yra dau-Į tėvelius. Stankūnui sudai-
rys nuplaudavo storą medi, Kazys Bagdonas Lietuvo- giausia lietuvių gydytojų, tai
supiaustydavo ilgais rąstais je buvo pradžios mokyklų jų vadovybė vra laikoma ir 
ir nuvilkdavo - nustumdavo vedėjas ir vėliau inspekto- Pasaulio lietuvių gydytojų 
prie upės. iš kur sielininkai l iūs. Tremtyje Oldenburge, vadovybe.

dyta televizijoje. Visi arti- mu' 
mesniu laikraščiu korespon- . .
dentaf fotografai Petronėle tlkshai nusakyti motinos ū- 

gio ir tesakė, kad ji manan-

laukiant. Nijolė negalėjo
J. Gaidys

CLEVELAND, OHIO
na-

Parodos adresas: 9001 
Airlie St., LaSalle, Montre
al.

Atidaryta nuo 10 vai. ry
to iki 10 vai. vakaro. Pirma
dieniais uždaryta.

Parodoje dalyvauja: R. 
Bukauskas, P. Baltuonis, J. 
Grabusas, R. Piešina. V. Re
meika, O. Sablauskienė, A. 
Vazalinskas ir A. Zubienė.

Prieš pradėdami dairytis 
po parodą ir jos puošnybes,

, turime bent kiek pasitarti ir 
žodyną. Bet visi paslaugūs, apie kasdienius reikalus, 
mandagūs. Užsidegus rau-l Kad nuvykus Montrealin 
donai šviesai, niekas neina netektų klaidžioti, ieškoti ir1 ir šios lietuvių parodos.

nuodama angliškai ir lietu- . . ; 
viškai komp. St. Šimkaus 
"Plaukia sau laivelis“, o sa- 
vo tėveliams čekoslovakišką 
dainą (E. Socba yra čeko- -si 

j slovake, bet gerai ištaria ir ;cb 
lietuviškai)'.

Nuoširdžiai dėkoju SLA 
prezidentui P. Dargiui už 
gražų užuo jautos laišką. Ke
leiviui už J. V. Stilsono gy
venimo ir darbų aprašymą. '’

Šis minėjimas liks mano 
širdyje neužmirštamas.

Natalija Stilsoniene

o P

ADMINISTRACIJOS 

PRAŠYMAS

I “Keleivio" administrari- 
į ja praio gerb. skaitytojus, 
' kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neui- 
miriti ournivti ir senai!.

dą^nepamilTkite1 aplankyti Jz'U’iriine Kennedy su savo dviem vaikais yra išvykusi į Airiją atostogų. Ji mėgsta jodinėti. Ir1 

čia matome ant arklio ne tik ją, bet ir jos vaikus.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — .Zp codo.

I
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tfusai oku iš Lietuvos!

VEIDMAINYSTĖS DE&ONSTRACIJA PRIE KAPO

Didžiojo potto V. M
eigos Vilniuje 
la..rant L Mas

io-Putino laidotuvių ap- 
birželio 10 d., tiksliai prisi

eis išsimokyto-trafaretinio ceremonialo, 
skirto partijos akyse tik v$fiį(inės reikšmės teturėjusiems 
įžymiems asmenims. TaČkįspartija nepraleido progos 
monopolizuoti tik sau pagavos velioniui pareiškimą. At
sisveikinimo metu garbės sargyboj ..era., užėmė partijos 
sekretoriai Sniečkus su Barkausku, rašyto jų-menininkų 
politmkas L. Šepetys, komsomolo vadas Morkūnas, o iš 
administracijos — šumauskas su Diržinskaite... Šalia jų 
dar ir mokslų akademijos prezidiumas su J. Matuliu prieš
aky, — irgi visi aukštose partijos pakopose. Velionis, tie
sa. buvo mokslų akademijoje. Bet ne partijoje.

Santūriai, oficialiai kalbėjo K. Korsakas, ir gražby- 
’.kiga panegyrika išsiliejo A. Venclova, nepamiršdamas 
ta proga ir savęs. Mat. ir jis, jau iš mažens, žavėjęsis Pu
tino poezija, o dabar bekalbąs vardu —

”mūsų, kurie velionį pažinojome, kurie ne kartą jau
tėme jo šilimą, kurie iš jo mokėmės gyventi ir dirbti 
literatūrinį darbą“...

Numanantiems, kaip visi tie gerbėjai yra dalyvavę 
velionies apipynime izoliacija, kontrole ir cenzūra, tos jų 
pastangos dabar su juo susitapdinti buvo dar vienas per
gyvenimas veidmainybės, kuria bolševizmo pataikūnai 
yra užgožę dvasinį gyvenimą Lietuvoje.

Tik vienas Vytautas Kubilius, literatūros kritikas, 
taikliai parašė Literatūroj ir Mene: "Šiandien į Rasų smė
lį mes palaidosime vieną iš didžiausių lietuvių rašytojų... 
Ir visi žodžiai, ką besakytum, dabar atrodo tušti ir be
prasmiški“.

Atsitiko, kad ta pastaba pateko į laikraštį tuojau po 
Venclovos gražbyliavimų...

To laikraščio redakcijai atsitiko ir dar dviem ženk
lais kiek teisingiau už kitus laidoto jus atskleisti dvasinę 
Putino būseną jo gyvenimo pavakariais. Įdėjo nuotrauką, 
—ne iš pusamžio, kaip kituose laikraščiuose prie nekro
logų, o iš vėlyvesniųjų gyvenimo metų. Ir įdėjo tris trum
pučius eilėraščius, parašytus 1966 metų kovo mėnesį.

Kovo 9 d. poetas ilgesingai kalba laisvam sakalui:

”Skrieji, sakale, aukštai.
Sakale, toli matai. \

N ors grūmoja tau tolydžio.
Nesustabdo tavo skrydžio.

Atlantoj. Ga.. buvo kilę negrų riaušės, kaip matote, 
vra ir žmonių aukų.

Isigykime poilsio namą
Mieli tautiečiai! Tėvynės, našlių, pavienių žmonių ir į 

Naujienų, Sandaros. Dirvos, tokių, kurie yra atskirti nuo-į 
i Keleivio ir kitų laikraščių tolių nuo savo vaikų, arba! D1NČ1OS 
skaitytojai! Kreipiuosi į jus nebepajėgia savo namus
svarbiu reikalu, kuris mums prižiūrėti. Manau, kad tokių 
patiems neštų daug naudos, atsirastų šimtas ar du šimtai

zijas. būtina įsižiūrėti ir į 
tebeveikiančias dvasinės 
"laisvės“ sąlygas, apie ku
rias Lietuvos kvislingai tyli. 
bet kurias štai kaip apibūdi
na rusas rašytojas:
.. "Mūsų rašytojam* nepri
pažįstama ir nesuteikta tei
sė reikšti savo suvokiamus 
sprendimus apie žmogaus ir 
visuomenės moralinį gyve
nimą, arba savu būdu aiš
kinti socialinius klausimu* 

tame suvažiavime. Tu- bei istoriniu* patyrimus, taip

Vien tik pats. laisvūne paukšti 
Svaigiame padangių aukšty 
Nesuglausk sparnų“. --------\

ĮDOMIOS knygos
s

Romanai

Mūsų tarpe yra nemaža 
pensininkų, kurie turi laisvo 
laiko, todėl pagalvokime, ar 
nebūtų pravartu įsigyti sa
vus poilsio namus lietuviš
kame kaime, tarp girių, gra
žioje gamtoje, prie upelio ar 
ežerėlio, kur paukščiai čiul
ba. kur mes tąrp savų būtu
me linksmi ir niekas mums

žmonių. Todėl sudėkime vi
si po $1.000. ir pinigų reika
las bus išspręstas.

Aš, V. Kalvelis, su malo
numu aukoju šiam naudin
gam tikslui $1.000, nes se
nesnio amžiaus žmonėms pi
nigų nebereikia taupyti. Mes 
gauname pensijas, medici
nišką aprūpinimą, todėl bū-

nerūpėtų. Tokioje aplinkoje kime geros širdies patys sau
KĄ SAKO RAŠYTOJAS 

APIE CENZŪRĄ I
Laiške iš Vilniaus, rašyta- 

me keletą savaičių prieš so
vietinių rašytojų suvažiavi
mą Maskvoje, buvo užuomi
nų. prasitariančių, kad lie
tuvių kultūrininkų sluoks-; 
niuose Vilniuje buvo laukia
ma to suvažiavimo labai 
smalsiai. Iš prasitarimų bu
vo galima suprasti, kad tiki
masi "šviežio oro padvelki 
mų‘
rėję bent kiek artimesnių ry- giliai juntamu* mūsų šalyje.
šių su tam suvažiavimui; i__ ♦. --f
siunčiamaisiais delegatai

gyvendami. prailgintume 
savo amžių ir gal iš naujo 
susilauktume nepriklauso
mos Lietuvos.

ir pasirūpinkime savo nau
da.

Maloniai prašau i šį mano 
sumanymą atkreipti tinka-

Susi vieni j imas Lietuvių A-| mą dėmesį ir kartu prašau 
merikoje daug kartų kėlė šį neatidėlioti šio reikalo, nes

; klausinių ir norėjo toki na- 
i mą įsigyti, bet dėl stokos 
i pritariančiųjų klausimas li- 
: ko neišspi ęstas. Kaip ten 
bebūtų, bet poilsio namas 
lietuviams reikalingas.

brangus laikas bėga, o pen
sininkų turime daug. Todėl 
pradžioje sutelkime bent 
šimtą tūkstančių dolerių, o 
vėliau pinigų atsiras kaip 
šieno, nes vieni užrašys sa- 

; vo pomirtines, kiti, įsitikinę,Kalbant apie namą. pir-,, ,i kad tai labai naudingas da
lykas senesnio amžiausmiausia tenka išspręsti lėšų 

klausimą. Taigi, iš kur gauti 
į lėšų?

Mano supratimu, šį reika- 
"Kūriniai, kurie būtu iš- lą galime lengvai išspręsti.

!? ?nk.'° ‘hdz:a g L, 4 tymų. kurie būtų galėję tin-| gyventojai ir kiekvienas tu- 
is lesi gi ių sa nių p n - kamu metu turėti išganingos rime šiek tiek santaupų, ku- 

! Įtakos dvasinėj srity ar vi- nos guli bankuose, 
į suomeninės sąmonės augi-
i me. buvo cenzūros uždraus-

, . • r, • • i ti ar sužaloti, vadovaujantis -------—---------------- £ -
no redaktonus \. Reimeris. smuikučiais, savanaudiškais kinsime. kad toks namasy- 
Giųzęs iš Maskvos rasė (bir-į if naciorįaiįniu požiūriu . ra reikalingas, kad mums 

trumparegiškais sumetimais, patiems iš to būtų didelė 
nauda, nes jame maloniai ir

loginių šaltinių patir
ti, "kaip ten buvo".

Toki smalsumą, jau po 
suvažiavimo, ir viešai paliu
dijo pats Literatūros ir Me-

želio 3): "Laikraščiuose 
gausiai skelbta medžiaga 
nebepatenkina žingeidžių- 'Puikūs jaunų, tuo tarpu
jų. Jiems norisi ją papildy- dar nežinomų autorių dar 
ti asmeniška pačių dalyvių bai šiandien redaktorių at 
nuomone, atskira, tegu net metami vien todėl, kad. gir

di, jie "nepraeis“.

žmonėms, testamento keliu 
paliks savo tuną, ir jo gimi
nėms nebereikės bylinėtis ir 
pyktis dėl palikimo.

Dar kartą rimtai prašau, 
apsvarstykime ši reikalą.

Todėl nes liečia mūsų pačių 
nebūkime šykštūs patys sau. j gyvenimų ir gerovę. Jei pri- 

' tarsite, kad toks poilsio na
mas yra reikalingas, ir jeiJei pagalvosime ir rimtai, i 

šaltai bei nuoširdžiai isiti-

linksmai galėsime praleisti

Kovo 16 d. \ įliasi. kad galgi jau artėja atgimimas:

"Atokaitoj vešli žolelė 
Pradėjo kaltis...
Tačiau krūtinėj neramu.
Širdis pilna keistų jausmų,
Ir prieštaringos mintys 
Pradėjo galvoje vaidintis.
Ar dar sulauksime giedros?
Gal iš padanges tolimos 
Parskris dar paukščiai neregėti 
Ir ims čiulbėti. • .f

Dainas, kurių neteko dar girdėti...“

Buvo gandas apie "atodrėkį“, net apie laisvėjimą... 
Bet kovo 20 d.:

"Sugijžo pūgos ir žiema.
Temperatūra vėl žema. \
Nors saulė kopia jau aukštai.
Tačiau šalti damgaus skliautai.
Dangaus skliautai pilkšvai šalti,
Ir susigūžęs tu jauti.
Kaip tas parskridęs per anksti 
Padangės sVečias vyturys, \
Čiulbėti galios neturįs — \
Jauti, kad baigiasi daina, '
Mirtis jau tyko alkana...“

'v-
Tie, paties Putino žodžiai — tik apie orą. tempera

tūrą ir padangės paukščius — bus atsisveikinime buvę 
vieninteliai aktualios praęipęs pritvinkę žodžiai.

x (ELTA) k

Pranas Naujokaitis, ŽY- 
D1ENOS, premi

juotas romanas. 250 psl., \ 
kaina $3.o0.

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

Andrius Valuckas, NE- ' 
MUNO SŪNUS, romanas iš- 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280: 
psl.. kaina $3.00. t

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

Saliy Salminen, KATRY- 
NA, 1 omanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

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

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

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl.t 
kaina $2.50. • '

Kazys Almenas, UPĖ J 
RYTUS, UPĖ I ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis, 325 psl., 11 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lies kaina $3-00.

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

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

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

Vacys Kavaliūnas. KAL*
premijuotas 
psl.. kaina

jaučiate, kad lietuviškame 
kaime, tarp savųjų, būtų 
malonu praleisti pensininko 
ir senatvės dienas, tada ra
šykite man. o pinigų atsiusi
te tada. kai sudarysime tam 

ar draugi
ją. Mano adresas:

Mr. V. Kalvelis, 95-22

uai ““--“f. — -, nuobodžias pensininko die- ?
asmeniška pačių dalyvių bai šiandien redaktorių at- nag, tada le^ai tokį namą reikalui komitetą ;

ir subjektyviu požiūriu"... 
V. Reimeris. tačiau, nesi

ryžo parašyti daugiau, negu 
jau buvo viešai rašyta. Ne-

bendromis jėgomis įsigysi
me. kooperatyviniu pagrin-

'Daugelis rašytojų sąjun- du ir jis bus mūsų visų nuo- 87th St., Ozone Park, N.Y. į NŲ GIESME,
gos narių, net delegatų šia
me suvažiavime, žino, kaip

užsiminė apie svarbiausią .. . . , .. ,• ... 1 , 111 Jiems patiems teko nusilenk-visuotimo smalsumo dalyką . .
—apie A. Solženicino laišką ll P«eš cenzūros spaudimą 

suvažiavimui. To laiško tu- ir daryti nuolaidas savo kny- 
rinys birželio 3 - 5 d. pasiro- gų mintyje bei struktūroje.

savybė.
Juk Amerikoje yra daug

11416. 2ul
V. Kalvelis

dė net Paryžiaus ir Nevv 
Yorko laikraščiuose, tai a- 
pie jį turėjo būti girdėta ir 
suvažiavimo bent užkuli
siuose, nors vieši užsimini
mai anie jį ir buvo užgniauž
ti. Lietuvoj iš suvažiavimo 
grįžusieji gal ir papasakojo 
apie tą laišką 
draugams, bet viešai tyli. 
Bet. kas iš jų nesužinojo, ga
lėjo išgirsti iš užsienio radi
jo.

Vakarų spaudos dėmesį 
nuo to drąsaus protesto

perrašinėti ištisu* skyrius, 
puslapius, pastraipas, saki
nius, dėti blankia* antraš
tes, kad tik pagaliau išvys
tų jas spausdintas, nor* ir 
nepataisomai sužalota*.

"Literatūra negali klėstė-! 
intymiems d (arp ”iej?rg“ įr "neleista“. į 

tarp "tą gali. o to negali“, j 
Literatūra, kuri nėra savo 

, meto visuomenės alsavimas, 
j kuri nedrįstų perteikti vi- 
' suomenei jos kančių ir rū
pesčių, kuri laiku neįspėja

J. Žiugžda gavo Lenino 

ordiną

KAS PIKČIAUSIAS 

AGRESORIUS?

MoksIu akademijos isto- Long Island Press birželio 
njos instituto direktorius 18 d. iaidoje. aprašydamas 
Juozas Žiugžda apdovano- lietuvių kryžiaus atidengimo 
tas Lenino ordinu už jo nuo-, iškilmes naujame Nevv Yor 
pelnus okupantui. ko parke, kur buvo pasauli-

J. Žiugžda yra pasižymė- nė paroda, citavo ne tik ten
kalbėjusio atstovo Abdab- 
bo. bet ir Vliko pirmininko 
dr. J. K. Valiūno žodžius: 

"Mes pareiškiame,

prieš bolševikinę cenzūrą a-i dėl moraliniu ir socialinių 
titraukė tuo metu kilęs Izra- pavojų giesmės. — tokia li- 
elio- arabų karas. Ir laisvo- i teratūra nenusipelno litera- 
joj lietuvių spaudoj tas pro-! tūros vardo: tai tik fasadas, 
testas liko tik trumpai ir ne- Tokia literatūra nustoja sa- 
daugeho tepaminėtas, nors, vosios visuomenės pasitikė- 
Lietuvai esant tame pačia-; jimo, ir išleistieji kūriniai 
me kalėjime, Solženicino | vartojami kaip vyniojamasis 
protestas, be abejo, atitiko; popiens, užuot juos skai- 
ir daugumo lietuvių intelek- čius‘
tualų nusiteikimus.

A. I. Solženicinas, dar
Chruščiovo laikais pasauly 
pagarsėjusios "Vienos Iva
no Denisovičiaus dienos“ 
autorius (ten jis atskleidė 
tikrąjį sovietinių baudžia
mųjų stovyklų paveikslą), 
dabar savo atvirame laiške 
nuogai išrengė bolševikinės 
cenzūros sistemą, ligi šiol— 
net ir vadinamojo "liberalė- 
jimo“ metu — tebeslegian
čią ir lietuviu literatūrą bei 
kūrybinę mintį. Stebint,,— 
kartais tikrus, kartais tik pa

jęs Lietuvos istorijos falsifi 
katorius. jos iškraipytais aiš
kinimais siekiąs atitinkamai
paveikti lietuvių jaunąją! "Mes pareiškiame, kad 
kartą ir lietuvius suglaudinti. Sovietų Sąjunga yra pats 

pikčiausias agresorius, ii 
mes reikalaujame, kad So-

su rusais.
Už didelius nuopelnus 

vystant tarybinį medicinos

(Elta)

MIRĖ TEATRO 
VETERANAI

Birželio 11 d., eidamas 71 
metus, staiga mirė Lietuvos 
dramos teatro veteranas Ka
zys Juršys. Velionis jau 
1921 m. veikliai dalyvavo 
kuriant satyros teatrą "Vil
kolakį“. Jis yra vaidinęs ir 
režisavęs Kauno, Šiaulių ir 
Klaipėdos dramos teatruos.

Birželio 5 d. automobilio
sivaidenančius—režimo lyg; nelaimėje žuvo Kauno teat 
ir suliberalėjimo reiškinius ro vyr. režisierius Rostisla
Lietuvoje, bet vengiant į- 
klimpti į netikroviškas iliu-

vas Andrejevas, gimęs Kau
ne 1907 m.

vietų Sąjunga atitrauktų są
mokslą ir aktyvų visuomeni-l vo kariuomenę iš Lietuvos, 
nį "dalyvavimą“ gyvenime ■ Latvijos ir Estijos.“ 
nusipelniusio mokslo veikė
jo garbės vardas suteiktas 
Janinai Lašienei, Kauno 
Valstybinio medicinos insti
tuto patologijos anatomijos 
katedros profesorei-konsul-Į 
tantei, ir Liubomirui Lauce
vičiui, Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministerijos Eks
perimentinės ir klinikinės 
medicinos mokslinio tyrimo 
instituto direktoriui.

Geri
žodynai

Penkių dienų darbo savaitė

JAV įgyvendino tokią sa
vaitę jau seniai. Kai kuriose 
įmonėse čia jau dirbama už 
tą pat atlyginimą net trum

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

Lietuviškai angliška* žo 
dvnas, Viliaus Peteraičio, L 
laida, daugiau Kaip 30,000

piau. o "darbininkų rojuje.;, - Raina $7.00
—Sovietų Sąjungoje (taigi Į /’ H 
ir J ją įjungtoje Lietuvoje) Į Dabartine* lietuvių kalbos 
tokia savaitė įvedama tik! žodyną*, redagavo prof. J. 
dabar nuo liepos 3 d. Per į Balčikonis ir kt-, yra apie 
savaitę bus dirbama 41 va-j 45,000 žodžių, 990 psl., 
landą. | kaina ...••» ..»•••••••• $12.00

romanas,
$2.50.

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

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

Jurgis Gliaudą, SIKSNO-
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT 
NAGO UGNIS, premijuotas 
omanas, 205 pusi., kaina 

$2.50.
Alovzas baronas; VIENI

ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Aloyza* Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psL, 
raina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP
JVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
>usl., kaina $4.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

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

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

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

Keleivio administracijoj.

i
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

ATSIUNTĖ PAMINĖTI «

The Seaaona, by Kristijo- 
! nas Donelaitis, 128 psl., kai
na minkštais viršeliais $3. 
kietais — $4.

Šiuos K. Donelaičio ”Me- 
tus“ j anglų kalbą išvertė 
Nadas Rastenis, įvadą para
šė ir redagavo prof. E. R. 
Tumienė, viršelio aplanką 
ir keturių metų vinjetes pie
šė dail. V. K. Jonynas. Kny
gą išleido Lietuvių Dienų 
leidykla (4364 Sunset Blvd. 
Los Angeles, Cal. 90029).

Pirmą kartą anglų kalbon 
išversti K. Donelaičio "Me
tai“ yra vienas didžiųjų mū
sų kultūrinių laimėjimų pa
staruoju laiku. Vertėjas N 
Rastenis, pats poetas, rašąs 
abiem kalbom (lietuviškai ir 
angliškai), puikiai atliko 
vertimą, tiksliai perteikda
mas ne tik turinį, bet ir at
kurdamas formą bei stiliaus 
literatūrines puošmenas. Dr. 
E. Tumienė. Fullerton kole
gijos profesorė, įvade aptar
dama "Metų“ veikalą. K 
Donelaitį sulygina su di 
džiaisiais epų kūrėjais. įsta-

j tydama autorių ir jo veika
lą i pasaulinės literatūros e- 

Į pų gretas. Kadangi tarptau 
| tinėje plotmėje šiuo metu 

anglų kalba yra dominuo
janti, tuo būdu ir lietuvių li
teratūra su angliškai prabi
lusiu Donelaičiu įeina į tarp
tautinį kultūros lobyną.

Mažas kupstas nuvertė didelį 
vežimą

Toks priežodis prisimena, Pirmos karo dienos rezulta- 
pažvelgus, kas šiomis dieno- tai maždaug tokie: arabų o-' 
mis atsitiko Viduriniuose ro pajėgos buvo invalidiškai l 
Rytuose, jei palyginsime Iz- sužalotos; tirštos arabų ka-į 
raelį su "mažu kupstu“, o a- riuomenės koncentracijos 
rabų kraštus su "dideliu ve- Gaza juostoje buvo izraelitų 
žimu“. Neišvengiamo karo; išsklaidytos, prasiskinant 
išvakarėse, kada Egipto dik- kelią į Sinajų, kur jie įsibro- 
tatoriaus Nasserio kurstomi vė 30 mylių, paimdami tūks-J 
egiptiečiai, taip pat ir kitų,' tančius egiptiečių belaisvių, j 
tikrųjų, arabų kraštų antiiz- didelį ginklų bei tankų skai- 
raelitiškai įkaitusios minios, čių.
užtvindžiusios miestų gatves Į Antros karo dienos rezul- 
ir aikštes, rėkė. šaukė, kum-i tatai: izraelitai sudaužė ma- 
štimis grūmojo Izraelio pu- žiausia 200 arabų tankų 
sėn, ruošėsi "šventajam ka-i trumpame mūšyje Sinajaus 
rui“ prieš žydus, kai tik va-j dykumoje; didelis Jordano 
das duos ženklą. Kiekvienu! gabalas atiteko Izraeliui, ir

Tai JAV Liberty laivas, kuris buvo pasiustas paimti 
iš Egipto bėgančius amerikiečius. Jis buvo Izraelio 
lėktuvų apšaudytas, ir iš laivelio j’jį paleista dar ir mi
na. Strėlė rodo, kur ta torpeda pataikė ir pramušė 
skylę. Aiškinama, kad izraelitai jį apšaudę per klaidą.

b

— Labas lytas ! rojus, kur net ir sirgti malo-
— O kas čia sako man nu. ba valdžia apmoka dak-

labas rytas? į taius ir duoda liekarstvų už
— Tai aš. tėve. į dyką?
— Aaa, tai tu, Maiki’. Au —Tėve, Amerika nėra!

di duuu!.. i joks rojus, ir laikraščiai to j
— Ar nepažinai? ! nerašo, čia yra daug vargo.; ninku unijos nuolat tokios
— Bai gory, Maik. nepa- skurdo ir neteisybės. Bet| pagalbos ręikalavo. Jeigu

žinau tavęs. * laikraščiai ir apie tai ne-j valdžia gali barstyti bilionus
— O kas pasidarė?
— Pradedu jau neprima- 

tyti. vaike. Akulioriai pase
no.

— Sakyk akiniai, o ne ”a- 
kulioriai“.

— Nu, tegul jau būna ir 
akiniai, ale vistiek tas pats 
biesas. Paseno — ir dac oi.

— Tėve, akiniai negali 
pasenti. Tik akys pasensta.

— Nu, tai kas daryli?
— Nueik pas daktarą.
— Jes. Maiki, buvau nuė

jęs pas optometristą, ar kaip 
jį ten vadina. Tai toks 
meistras, žinai, ką akulio- 
rius pritaiko. Uždėjo man 
ant feiso tokį balną su dviem 
skylėm ir sako: "Žiūrėk į tą 
sieną; ten yra litaiu. Ar ma
tai?“ Nu. sakau, biskį ma
tau. Jis liepė man jas per
skaityti. Negaliu, sakau. — 
ne prie manęs rašytos. Aš, 
sakau, tik ant krajavos mal
daknygės gramotnas.

Tada jis pakabino ant sie
nos lentą su ličbom ir klau
sia, ar ta? pažįstu. Jes. sa
kau, kur aš gyvenu, tai to
kios yra uždėtos ant durų.
Nu. ir kai kurias perskai
čiau. Well, jis sako, tau rei
kia naujų akinių. Jei nori, 
sako. aš tau padarysiu. Okei, 
sakau, padaryk. Ale pasa
kyk. ar galėsiu Maiki pažin
ti. Jis garantavo, kad galė
siu. Ale pareikalavo $25 
ant rankos. Sako. kaštuos 
50 dolerių; ręstą užmokėsi, 
kali ateisi akinių atsiimti.
Uskiuzmi, sakau, aš tiek pi
nigų neturiu. Sakau, tau už
mokės mister Medikėr. O jis

momentu buvo galima lauk 
ti. kad tos kariškai egzaltuo
tos minio? pajudės, pakils. 
—ir izraelitams bu? "ka
put“. Jei taip neatsitiko, tai 
gal tam tikrą vaidmenį su
vaidino... česnakai ir svogū
nai, kuriuos žydai mėgsta 
vartoti, ir todėl turi gerus, 
stiprius smegenis: jie nelau
kė, kol arabai paleis į juos 
ugnį iš visų pusių ir pradės 
naikinti jų miestus ir žmo
nes, o, matydami tą neišven
giamybę, pirmi pasileido 
naikinti priešą.

Drąsiu gerai koordinuotu 
oro puolimu, pradėtu birže
lio 5 d. vos pradėjus aušti, 
jie pasiekė visą pasaulį nu
stebinusių rezultatų. Izrae
litų strategija buvo aiški: 
pirmiausia užvaldyti orą. 
"paimti“ jį savo kontrolėn, 
neutralizuoti priešo aviacija 
ir žaibišku greitumu užimti 
strategines vietas žemyne

arabų legionas buvo ant su
griuvimo ribos. Arabai ėmė
si diplomafTnės kovos, užda
rė Suezo kanalą, sumažino 
žibalo siuntimą į Vakaių 
Europą ir nutraukė diplo
matinius santykius su "im
perialistais“ Amerika ir 
Anglija.

Trečiosios karo dienos re
zultatai: žaibo karas buvo

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

daug rašo. Čia didelė ekono-j įvairiems karaliūkščiams ir
minė nelygybė. Iš vienos pu-; diktatoriams remti taį pir-Į ^^Zi^^už^uolimo 
sės didelė prabanga. o is kt- nuausta ji turėtų duoti pa- rezultate p*įrmąją d‘ien? iz.
tos — pasenę skurdžiai daž
nai kenčia alkį ir neturi pa
galbos ligoje. Kongresas į- 
vedė neva medicinos pagal-

galbą savo žmonėms bent 
ligoje. Todėl, kad ir labai 
nenorėdami, politikieriai į- 
vedė menką pagalbą ir pa-

bą. vadinamą Medicare, ku-’ vadino ją Medicare. Tai bu
ri neva užtikrina lovą ligoni- vo ne tiek pagalba, kiek lo
nėję. Bet visų pirma ligonis 
privalo įmokėti $40 iš savo 
kišenės už tą lovą ir iki $50

Teisininkų susirinkimas 1 Teisininkui V. Mašalaičiui

Lietuvių Teisininkų D-jos J 75 metai
J?“ Teisininkų D-jos

Chicagos skyriaus visuoti
name metiniame susirinki-

lo karas buvo sulaužvta E-' klausyta valdybos ir revizi-; rr\e ^1^.e^°. d. buvo pami
lo Karas, ouvo sulaužyta. /omhiios nranešimai neta teisininko Vinco Masa-giptas pareiškė, jog jis ka- Jos Komisijos pranešimai,; , ... _ a«-^ianc
l iausiąs toliau, bet Jordanas nutarta paremti leidžiamą ______
nutraukė karo veiksmus, ir, teisininkų metraštį apie Ne-
karas tame fronte faktiškai priklausomos Lietuvos teis- 
sustojo. Sirija tęsė kovas be darystę, paremti Lietuvių
didelės jėgos. Formalus ka-| Fondą specialiai tam tikslui ... Tt i r i
ro veiksmų, nutraukimas įvy- narių suaukotomis sumomis. t>sk«l kaime. II Gudelių vai., 
ko nepraėjus nė 84 valan-'Be to, pasveikintas buv. Lie- Ham«mnnl« anskr i,« lai
dom nuo karo pradžios. ! tuvos Ministrų Kabineto ge-

Ketvirtosios dienos pra- ’ neralinis sekretorius V. Ma- 
džioje egiptiečiai darė dęs- salaitis jo 75 metų sukakties 
peratiškas pastangas kietai Pr°Sa ir išklausytas adv. R.

Skipičio pranešimas apie jo

baigtas. Egiptiečiai buvo iš-Į— - - - I
ir priremti prie Suezo kana- metinis susirinkimas įvyko 
lo; Aqaba įlankos blokada.’ Jaunimo Centro namuose 
dėl kurios svarbiausia ir ki- birželio 17 d. vakare. Iš-

kaktis ir nutarta jį tą proga 
pasveikinti.

Vincas Mašalaitis gimęs 
1892 m. birželio 24 d. Pilo-

Marijampolės apskr. Jis bai
gė Marijampolės gimnaziją 
įr Maskvos universiteto tei- 
’sfi/fakultetą, Kaip gimna
zijoje, taip ir aukštuosius 
Mdfcšlus eidamas dalyvavo 
rtioksleivių organizacijose, 
pirmiau slaptoje aušrininkų, 
gi Maskvoje Lietuvių Stu
dentų Draugijoje.

Grįžęs į Lietuvą, nuo 1919 
metų V.M, stropiai ir sąži
ningai ėjo reikalų vedėjo 
pareigas Lietuvos Ministe- 
rių Kabinete, paskutiniuoju 
laiku- generalinio sekreto
riaus titulu.’ Tose pareigose 
išbuvo iki pat bolševikų o- 
kupącijos.

Mainėsi kabinetai, keitė- 
si partijos, bet V. Mašalaitis 
visados buvo nepakeičia
mas. Jis buvo redaktorius 
visų Lietuvoje leidžiamų mi- 
nisterių kabineto įstatymų, 
aktų bei nutarimų vyriausio
jo organo — Vylriausybės 
Žinių. Jis buvo gyvas liudi
ninkas, gal dabar vienintelis 
išlikęs laisvajame pasauly, 
kaip bolševikai, okupavę 
Lietuvą, padiktavo tuometi
niam ministrui pirmininkui 
A. Merkiui, koks turi būti 
vyriausybės sąstatas, kuris

raelitai nasrai vakariečiu prikaupę atsimušti, kad ga-’ ^ipicio pranešimas apie jc 
” lėtų pasprukti iš Suezo ka-' leidžiamą knygą "Neprižvalgybų apskaičiavimą, su

naikino 286 Egipto lėktuvus, 
tai daugiau kaip pusę sovie
tų Nasseriui /luotų 500 lėk
tuvų. Tą pat dieną jie sunai
kino mažiausia 150 Sirijos 
lėktuvų, gautų taip pat iš 
Sovietų S-gos, ir daugiau 
kaip pusę Jordano 50 lėktu
vų. Taip pat ir Irako kelioli
ka lėktuvų buvo sunaikinta. 
Iš viso pirmąją dieną izrae 
litai sunaikino 410 arabų 
lėktuvų, ką patvirtina vaka 
riečių žvalgyba. Dauguma tų 
karo lėktuvu buvo užklupti 

džios favoritai ir politikierių n* sunaikinti žemėje. Ka-

pas didelei skylei uždengti. 
Ar aišku?

— Jes, Maiki
daktarui; tik toliau Medica- _ Dabar eikime toliau,

tėve. Kai paprastiems žmo
nėms ta Medicare yra men
ka pagalba, tai biurokratam

re prisideda, jei būna reika
lo.

— Bet man, Maiki. ligoni
nės nereikia. Man reikia tik j 
akuliorių. t

— Akinių reikia beveik: 
kiekvienam senesnio am-Į 
žiaus žmogui, tėve, bet, ko', 
daugiausia žmonėms reikia, 
to Medicare neduoda. Dan
tų gydymas ir taisymas rei

ir ligoninėms ji yra aukso 
Į kasykla.

— O kas tie biurokratai? 
— Tai yra visokie val-

draugai. kurie sudaro Medi
care administracijos apara- 

kalingas kiekvienam, tėve,! ta- Tokių yra tūkstančiai, ir 
bet Medicare ir to neduoda.' Me Sauna Iki $30.000 meti- 
Lyg ant juoko, prisideda! n®s algos. Jie sėdi ofisuose, 
truputi prie ligoninės, kuri J aiba biuruose, todėl aš juos 
retai kam reikalinga. Bet ir vadinu biurokratais.

— Nu. tai dabar, Maiki, 
išvirozyk man dar vieną

ligoninėje neapmoka dakta
ro. Jei kas nori užtikrinti 
sau daktaro pagalbą, tas pri- klausimą, 
valo apsidrausti specialiame O kas dar neaišku?

liaujančiu šalių oro pajėgų 
santykis buvo toks: izraeli
tų lėktuvų skaičius 350. E-

nalo, bet ta kontraataka 
jiems nepavyko. Izraelitai 
tankais ir lėktuvais sudaužė

klausoma Lietuva“.
1967-68 metams išrinkta

nauja valdyba: Algirdas
dar 150 Egipto tankų pen-i Budreckas. Petras Jokubka, 
kiuose skirtinguose mūšiuo- Jadvyga Gaudušienė, Anta- 

1 nas Laucevičius ir Wilde - 
Stasė Čerkauskaitė.

Jaunimo pirmininkų 

konferencija

Birželio 17 d. įvykusioje 
Lietuvių jaunimo pirminin
kų konferencijoje dalyvavo 
apie 20 atstovų, kurie pasi 
sakė prieš organizuotą lie 
tuvių bendradarbiavimą su 
okupuota Lietuva, aptarė, 
kaip jaunimas bendrai ir sa
vo organizacijų ribose atžy
mės Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį.

se. Atsitraukimo keliai egip
tiečiams buvo aklinai užda
ryti. Po kelių valandų Egip
tas pasidavė, priimdamas 
ginkluotų veiksmų sustab-, 
dymą. tarpininkaujant J. j 
Tautoms.

Penktą dieną, birželio 9 
d., kovos atgijo Izraelio-Si- 
rijos pasienyje, ir prasidėjo 
vieni kitų kaltinimai karo 
veiksmų sustabdymo pažei
dimais. Pagaliau ir Sirija 
nusileido, nepasiekdama sa-

gipto 500. gi visų Egipto va-1 \° tikslo melagingais Iziae- 
• lio kaltinimais.

Ir taip Izraelio-arabų ka
ras šioje fazėje baigtas to
kia izraelitų pergale, kokios

dovaujamu arabų 900. Va
dinasi, arabai turėjo lėktu
vu veik trigubai daueiau už
izraelitus. Be to, sovietai bu
vo aprūpinę Egiptą dvide-; jokie karo specai negalėjo
šimtimi labai įmantriu nuo 
žemės šaudančių baterijų

numatyti nei atspėti. 
Kuo paaiškinama tokia

Pagerbė J. Strolią

Vyčių choras sezono už- 
baigtuvėse gražiai pagerbė 
to choro vadovo Fausto 
Strolios tėvą muziką Juozą(SA-2) lėktuvams naikinti, žaibiška pergalė? Užviešpa- 

bet egiptiečiai nesugebėjo ir parengė formalia Lietu
vos prijungimą prie Sovie
tų Sąjungos.

Vokiečių okupacijos me
tu V. Mašalaitis bendradar
biavo pogrindinėje spaudo
je.

Artėjant antrajai bolševi
kų'okupacijai. V.M., kaip ir 
tūkstančiai kitų lietuvių, pa
sitraukė i Vakarus, kur ak
tingai dalyvavo visoje lietu
vių veikloje. 1949 m. atvyko 
į JAV, kur tąip pat savo au
komis pastoviai rėmė Ame
rikos Lietuvių Tarybos dar
bus. Dabar pensininko die
nas jubi\atas leidžia Haver- 

advokato- G)v\ue. Pa.

Medicare skyriuje, kuris y-> — Sakysim, kad ant stry-
ra vadinamas "B“, ir turi. to mane sukoliečijo armobi- 
mokėti Į tą skyrių kas mene-, ]as ir policija nuvežė mane 
si po $3.00. Ir jei tada pasi-i į ošpitalę ar. kaip tu sakai, 
šauksi daktarą, tai visų pir-į j ligoninę, tai kas turės te
ma turėsi jam išmokėti $50.- naį už mane užmokėti? 
kol gausi is Medicare. į — Sakiau, kad 40 dolerių 

. ^u’ tai pasakyk ko-, turėsi užmokėti pats, o po to
kiems galams tas Medikėrt p,-įe kiekvieno dolerio Me

dicare pridės po 80 centų.
— O kiek kaštuos kamba

rys ligoninėje?
— Priklauso nuo to, tėve, 

kokio kambario norėsi. Už 
kambarį su dviem lovom, t. 
y. dviem ligoniams, dabar li
goninės lupa po $50 per die
ną.

— Negali būti, Maiki.
— Taip. tėve. Kai tik val-

reikalingas?
— Visų pirma jis buvo 

reikalingas tam, kad būtų 
šioks toks lopas dideliam 

sako: "Nosar, Medikėr už trūkumui Amerikos sistemoj
akinius nemoka nei kapei
kos. Turi pats užmokėti“.

uždengti.
— Aš to nesuprantu. Mai-

Nu, tai pasiėmiau kepurę.ir, ki.
išėjau. Ale aš noriu tavęs — Matai, visose civilizuo- 
paklausti, ar jis sako teisy- tose šalyse žmonės turi vals- 
bę, kad Medikėr už akuiio- tybinę medicinos pagalbą 
rius nemoka? į ligoje. Net mažutėje ir ne-

— Jis sako tiesą. tėve. ! turtingoje Lietuvoje ligoniai

jomis pasinaudoti.
Per 72 valandas izraelitai 

savo žaibiškais smūgiais su
sitvarkė keturiuose frontuo
se: su Egiptu. Sirija. Jorda
nu ir Iraku. Kitiems aštuo-

tavus ore, izraelitų armija 
galėjo pasiekti skubių laimė
jimų sausumoje prieš Egip 
tą ir Jordaną. Specialistai 
sako, jog sunku patikėti, bet 
tai buvęs faktas, kad izrae 
litai faktiškai karą laimėjo

Strolią jo amžiaus 70 mętų 
sukakties proga.

Sukaktuvininkas yra žino
mas kiekvienam lietuviui 
dainos mėgėjui, nes jis mu
zikos meno srityje yra išva
ręs labai plačią vagą: jis iV 
chorų vedėjas, ir gražių dai
nų kompozitorius, ir smuiki-niems Nasseriui pasižadėju- Per keletą pirmųjų valandų

siems ateiti pagalbon ir net! svarbuuiUa todėl, kad Egip- ninkag Jig yra ir trijų sūnų 
paskelbusiems Izraeliui ka-į to oro pajėgos buvo uzklup- 'uzik t-vajų Jje vfe. ejna
rą arabų kraštams — Ku- tosur sunaikintos zemeje. L_vo pėdomig nuoširdžiai

Dabar karas įsiliepsnos Į pUOSeiėdami lietuvišką dai-wait. Sudanui. Tunisui. Ma 
rokui, Lebannnui. Saudi A 
rabi jai. Algeriiai ir Vemt

Jungtinėse Tautose, bet ne 
tiek tarp izraelitų ir arabų,

nui — nebeteko praktiškai kiek tarp sovietų ir tų "im 
parodyti savo karinių ea- perialistų. padėjusių izraeli- 
bumų. nes buvo pervėlu. Ne- tams“. Skandalingas reika- 
ilgai teko e'j’Ptiečiams Kai- las sovietams prarasti savo 
ro gatvėse džiaugsmingai: brangiai apmokėtas pozici- 
šokti ir šūkauti: "Į Tei Avi- jas Vid. Rytuose, bet puiki 
vą!“. Izraelio gyventojams proga Amerikai jas atgauti..

ną ir muziką JAV lietuvių 
tarpe.

D. Nargelė paaukštinta*

Domininkas Nargelė, ži 
nomojo Lietuvos

džia prie šio reikalo prisidė-
— Nu, tai kam gazietos yra gydomi valstybės lėšo- j°« ligoninės pakėlė kainą net neteko matyti skraidau- jei ji neatsisės su sovietais 

apgaudinėja svietą, kam ra- mis, o didelėj ir turtingoj daugiau, ne^u dvigubai. Į čių virš jų galvoj ir bombas prie derybų stalo, 
šo, kad Amerikoj dabar toks Amerikoj to nebuvo. Darbi- — Kibą pasiuto!.. 'mėtančių arabų lėktuvų. _____ An-Rg,

D. Nargelevičiaus, prieš ku
rį laiką mirusio Nevv Yorke. 
sūnus, kovojęs su komunis
tais Vietname. pakeltas į 
marinų korpuso majorus.

Linkėtina sukaktuvinin
kui dar ilgų. sveikatingų bei 
nžišių metų lietuviškame 
darbe.

» J. Talala*
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MOTERty SKYRIUS

Sen. Roberto kennedy žmona Ethel rodo savo dviem 
vaikam ju jauniausią broliuką, kuris neseniai pakrikš
tytas Douglas Harriman vardu. Tai dešimtasis Ken- 
nedžiu vaikas.

Teisės patarimai

X - * - . .

PULGIS ANDRIUŠIS

Naktis parugėje
(Iš “Anoj pusėj ežero“ )

(Tęsinys)

Tur būt, jau Žiotinėse, toli už Antakalnio, amtelia 
per miegus šuva, nes tas amtelėjimas atplaukia Į parugę 
jau visai paskydęs, skardžių ir daubų apipešiotas, vos be- 
pažįstamas. kad tai būtų šuns darbas.

Daryme, ties didžiąja akivara. palaidotas po rūkų 
debesiu, šliumšteria supančiotas atklys, pašokdamas i 
priekį ant naujos žolės sklypelio. Toks miegūstas, klam
pus smūgis, kaip duonkepėj minkant tešlą.

Paskui sudreba, lyg mažas griaustinis. Tai tas pats 
arklys nusipurtė. Sako, jis taip baido velnius.

Aplink didžiąją akivarą linguoja liūnas; ten ir dieną ! 
nešvanku, dvokia karklamėtėmis ir gailiarūkštėmis, pėdus ; 
užtvindo rudas vanduo, kuriame šmesėiuoja dėlės kūme- g 
linės ir geltonom papilvėm suploti vabalai.

0 čionai, dvivėžiame kelyje, plaukioja kvapus, sau
sas, per dieną sušildytas oras, skleidžiasi aplink miegančią 
gražuolę rugiagėlę ir jos viešnią skruzdę, saldžiai beilsin-

Ir tuomet Įvyko kažkas nepaprasta. Nuo piliakalnio, 
čia po vienu apsiaustu, 
iš anapus ežero, praplyšo oras:

— Moč. kur palikai maiši-i-i?
— Gale ežera-a-a — atsako miegūstas moteriškas 

balsas.
Perdaug jau buvo vienu kartu duota darbo Gilio eže 

rui. skardžiams ir prieupiams, kad jie pajėgtų tiksliai pa- j 
kartoti Antano Pamalaišio ir jo žmonos Viktutės taip vė
lybą pasikalbėjimą. •.

Kol ežeras Gilys ir visi jo pakraštėliai išsiaiškino, kilo 
didžiausias sąmyšis, žodžiai trankėsi po krūmus, po tėk-i 
meles, atsidaužinėjo Į paskardes, vertėsi kūliais per kai- i 
nebus, kad nuneštų Antano Pamalaišio klausimą net i 
Gailiaraisčio paversmes. kur, Įmetus akmeni, neiškyla joks 
burbulas.

Ir po to nutilo.
Taip. Pamalaišys turi bėdų. Atsikėlęs sodybą prie.

Aštrakalnio, daug kentėjo. Kh-mėlė užkirto avelę, paskui 
nugaišo karvė, o svetimi kareiviai durtuvais subadė sūnų 
partizaną. Apylinkės moterys net ėmė šnekėti, girdi, kolo-' 
nijai pasirinko nešvarią vietą. Ardamas norago palyčia 
iškelia pažaliavusių sagtelių, kryžiukų ir nešventintų 
kaulų. ,

Taigi, dabar Pamalaišys turi daug reikalų pas kuni
gus, šnabždūnus, tur būt. ir ryt švintant rengias kur va-» 
žiuoti ir tokiu vėlybu laiku ieško maišės.

Pagaliau sumigo visi. Ir Pamalaišiai su savo bėdo
mis. ir strazdžiukai su savo pavojais gūžtoje; sapnuoja 
laimingai skruzdė žiede, prakšės, ir tos, baigė vaidus, vie
na susirado guoli kūkalio lapo pažastyje, o kita jau tingė
jo lipti Į viršų ir prisiglaudė ant akmens šiltame samanų 
kerelyje.

Liko tiktai žiogai, Įniršę kirsdami Į metalinę skardą, 
akimirką atslūgdami, bet tik tam, kad vėliau su dar dides
niu trenksmu pakeltų savo atkaklų balsą.

O tenai, užu Aštrakalnio. užu raistų nepertaukiamo- 
mis fugomis bėga minkštas, sraujas ūkas. Sakytum, kalnų 
upės. pralaužtos užtvankos, septynių brolių miegančiųjų 
liūtys, verčiasi strimagalviais, skrenda žaibo sparnais Į 
vakarų aušros pašvaistes.

Tai kurkia turkliai. Juodi, rudomis pienėmis susisu
pę požemių vabalai, kurie dabar, išlindę iš savo drėgnų 
urvų, leidžia i padanges tą miegūstą, svajingą ūką, kuria
me nėra žiogų metalo. Tai daugiau pučiamieji instrumen
tai. žemieji balsai.

— Tū-ū-ū... — bėga iš gruojančių paežerių, gėlada- 
rių tėkmių, iš paversmių, ir vis liejasi Į tą vieną didelę
bekrantę srovę, kuri ūkaudama pripildo visą pasauli, visa i Ke,es teisma- Skaitykite čia i 
dangų, užtvindo žvaigždes.

— Tū-ū-ū...
Rodos, kažkur bėga didelis, gražus gyvenimas; vai

nikais papuoštais žirgais skrieja karietos; rožėmis apsi- 
barstę šviesios žmogystos kvatoja, modamos į saulę. Le
kia pro šalis baltos marmuro kolonos, liejasi putodamas šiomis dienomis į Los An- Tuo būdu pasiūlymas duoti 
ant girliandų raudonas vynas, meilė veržiasi per krantus,' gėlės teisėjo Įstaigą atėjo 23 moterims teisę'balsuoti kan-j likuonių giminingumo laips- 
pilasi muzika, krenta žvaigždės ir oleandrai po kojom, j H}etų amžiaus moteris, ku- tono rinkimuose buvo 31.- 1 nif MAtriAVtSl/foo noo VOl-

— Į pnekĮ sparčiau Į.—rėkia bėgdamas gyvenimas.; rios skyrybų bvlą teisėjas mestas.
O tu stovi čionai, parugėje, toli nuo to gyvenimo, išmes-’________________ _
tas iš šviesiojo kranto, kaip sprakšė iš dirsės guolio, palik-

T. Rostovaitė

AŠ — MOTERIS

Ai — ne vilnis, 
kuri sugūra į uolą, 
kuri neturi pavidalo 
ir keičia formas 
pagal aklą
gamtos — šeimininkės 
užgaidą.
Tai gal tu uola?
Ne, ne uola aš.
Argi mano širdis
gali būt kaip granitas?
Kas gi tu pagaliau?
Talpinu savy lankstu
vilnies švelnumą
ir stangų uolos atkaklumą
ir abiejų slaptąsias jėgas:
raminančią,
ardančią,
keliančią.
Aš — moteris.

Naujausios
KNYGOSAdvokatė M. šveikauskienė sutiko ats 

kyli į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. j 664 psl., daug iliustracijų, į- 
Laiike reikia pažymėti, kad esate Keleivio! rišta, kaina $10. 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo
adresu:

CHICAGOS ISTORIJA,
parašė Aleksas Anmbrozė,

t

• no •
BALADĖS, šitoj labai 

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

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

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

BAISUSIS BIRŽELIS, ši-
. . _ . , . i v,-.- '' toje 238 psl. knygoje yra 3

prieš o metus kiek vaikų paliko io tėvas. (lramos: Baisusis Birželis, 
iu. o tieeias sūnus, ma-' ai ba motina (senelio miię; Varpinė ir šiaurės pašvaistė, 
tėvas, buvo užmuštas vaikai). ' Pa,.ašf Pr>na,

Reikia paaiškinti seneliui,! Kaina.................. $3 50
kokie butų rezultatai, jeigu
jis mirtų, nesudaręs testa-

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

Klausimas

Mano senelis yra 89 me
rų. Xo» s jis dar gerokai stip-

i Dukters vaikai pasidalintų 
lygiomis jos trečdali, o kito 
sūnaus vaikai pasidalintu jo 
trečdali. Rezultatai tada bū-

rus, bet amžinai negyvens, tu nelygūs. Vieni gautų dau- 
Jis turėjo iš viso tris vaikus, giau negu kiti, nes jų dalių 
Vienas buvo užmuštas kare, dydis priklausvtu nuo to. 
duktė mirė
vėžiu 
no
1965 metais automobilio ka
tastrofoje.

Senelis, visus pragyvenęs, 
taip bijo mirties, kad atsi
sako testamentą surašyti, 
nors man žadėjo palikti di
desnę dalį savo turto už tai. 
kad aš ji prižiūriu ir padedu 

į jam tvarkyti jo reikalus.i Jis turi pusėtinai daug pi- W T«n«ai perleisti! }
J- Smogta-

... >t to. na; tun eme. i n-i-uktas turtas tektų nės- H. Blazo, M. Maekevi-tns namus. Kadangi as esu £aiP įleistas turtas tektų 
.. . • j • (Imi* ^pnplim CiaUS. A.. IvUCO IK kt. StKHIJTS*tik vienasis jo devynių a- tamsiai nai seneliui am

rūkų. vis bijau kad gausiu -nt 'adė,:'dtė
ifk devmto dahto

mento. Jei tie rezultatai jam 
yra priimtini, Tamsta nieko

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir ju iš
vengti. Parašė mcd. dr. Me- 
nard M. Gertler. Šiais lai-jam nepadarvsi. Turtas vra i, . , ,• -. ‘ ’kais. kada širdies susirgimaijo, ir jis gali su juo pasielgti, 

taip. kaip nori. Iš kitos pu
sės. jei jis norėtų, jis gali,

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

VARPAS NR. 6, 168 psl.

nepaisant, kad kiti anūkai 
seniu nesirūpina ir jo beveik 
neaplanko. Jie kiti ji lanko 
tik tuomet, kai nori iš jo pi
nigų gauti.

Kaip man reikėtų jį pri
kalbinti testamentą sudaly
ti: kas atsitiktų, jeigu jis 

, mirtų, nepalikęs jokio testa-
I mento.

Anūkas
Massachusetts.

Atsakymas

Tamstos seneliui aš pa.; ris taip pat įvairus ir įdomus,
tarčiau nueiti pas vietini .pa 
advokatą ir su iuo pasitarti! LIETJVOS ISTORIJA, 
visais jam rūpimais reika- Y^ji J81”3; parašė dr. VaK- 
]ajs , da Dau?irdaitė-Sruo«ien«t

; 414 psl.. dausr paveikslu, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta.

JUOKAI i Knvga ne tik geras vadovė-
Kai New Havene buvo a-'lis mokiniams^bet ją su ido. 

piplėštas bankas ir plėšiką? rnupiu skaitys ir suaugusieji
pabėgo, nusinešdamas iš jo 
$18.000. tai televizijos pra-

Kaina
LIETUVIU

$6.
BELETRIS-

nešėjas pertraukė programa nKOS ANTOLOGIJA, II 
ir paskelbė: ‘ omaa- redagavo Bernarda.

Tas džentelmenas, kuris Brazdžioni* ir Beny. Bab-
išėmė iš banko stambią su- au#kas. 700 puslapių, kaina 
mą pinigu, prašomas ateiti SUb^^Vgojc yra 61 rašyto-
Į mūsų ofisą. Tamsto? foto- 1° ^'^rybos pavyzdžiai.___
grafija jau pagaminta.“

Yra tuščias prietaras bi- 
. ieti sudarvti testamentą,

turėjo spręsti. Ji buvo mode- Xiekag nemiršta dėl to, kad 
lininkė ir j teismą atėjo ap-; fUrašė testamentą. Daug 
sivilkusi sijonėlį, kuris nesie- įmonju testamentus surašo 
kė jos kelių per porą plasta- jr juo? kejčja kas keletą me-

pasiūlė tai mo- tu_ aš žinau, kad yra tokių: Kai Wilchelmas Rentge-' 
tenskei grizu namo n ateiti | kad jie| nag J895 metajs atrado pa_!

mirs. kai tik Afrašys testą- slaptingus spindulius, kurie j 
dabar vadinami jo vardu,,

po poros dienų kukliau apsi 
rengusiai. Tada bus jos by
la nagrinėjama.

mentą. Miršta. testamento 
nesurašę, ir tada atsiranda 

' visokiu ginčų ir nesantaikos 
Į tam palikuonių. Tačiau nė
ra tokio recęoto, kuriuo va
dovaujantis galima būtu Įti
kinti tokius žmones sutvar
kyti savo reikalus pagal sa
vo norus, kad išvengtų viso-

jos moterys įr iki šiol neturi 
balso krašto parlamento rin
kimuose. Ten jos tik trijuo
se kantonuose iš 22 ir Baze-

Gwynne Schaffer (dešinėj) ši- lio teturf t<?iSę *inkti
taip ansivilkusi nuėjo i Los An- a,ba būti renkamos.

Šiomis dinomis Šafhau- 
zeno kantone buvo atsiklau-

ŠVEICARAI PRIEŠ 
MOTERIS

Šiandien beveik visur mo
terys turi lygias su vyrais 
politines teises. Iš senų kul
tūringų valstybių tik Šveica-Į kių nesusipratimų. Jei sene 
rija yra keista išimtis. Tai j lis atsisako testamentą su- 
sena kultūringa valstybė, o rašvti. nieko nepadarysi.

spausdintą žinutę.
IS-

TRUMPAS SIJONAS 

SUTRUKDĖ SKYRYBAS

simas (referendumas), ar 
duoti moterims rinkimų tei
sę. Balsavo tik vyrai, kurie 
nutarė tos teisės neduoti. Už 
pasisakė 6.849, prieš 8,399

-Jeigu jis mirs. testamento 
nesudaręs, jo turtas bus pa
dalintas i devynias dalis, 
nes jo paties..vaikai visi yra 
mirę. o anūkai — io pali- 
kuonvs yra vienodo giminys
tės laipsnio: visi yra senelio 
anūkai. Kiekvienas ių pa
veldės devintąją dalį jo tur
to.

Jei vienas arba du senelio 
valkai būtu pragyvenę savo 
tėvą. rezultatas būtų Visai 
kitoniškas. Tokiu atveju pa

JIS IŠPROTĖJO. Gera
dovana

<

tai vienas Wuerzburgo uni-! Kai rengiatės duoti kokią 
versiteto profesorius pareis- dovaną angliškai kalban- 
kė: ”Kad Rentgenas vra tiems, nepamirškite, kad ge- 
keistuolis. mes visi žinome.! riausia dovana yra knyga. 
Tačiau dabar jis visiškai iš- j Štai čia kelios lietuvių rašy- 
protėjo: tvirtina, kad matas tojų parašytos ir į anglų 
rankos kaulą...“ kalbą išverstos knygos, ku

rios labai tinka dovanoms:
”Selected Lithunian Short 

Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

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

“Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I šeinius), 
209 psl., kaina $4-95.

“House Upon the Sand" 
(Jurgio Gliaudos), 168 psU 
kaina $3.95.

“The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. šeiniaus), 61 psl<t 
kaina $2.00.

’The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grandšitie vyrukai — William Webb

nis būtų nevienodas, nes vai
kai yra artimesni giminės 
seneliui, negu jo anūkai. 
Turto paskirstymas tada 
būtų kitoks; sakysime, jei 
Tamstos tėvas būtu pragy
venęs savo tėvą — Tamstos

Štai kas yra ilgesys, kuris nusemia žmogų birželio 
Ir taip norėtum kabintis rankom už skriejančio lai-Į naktį parugėje, ant dvivėžio kelelio. Širdį draskantis, vis

inės vežimo ratų, norėtum čiupti už pavadžių ugninį žirgą,1 ką nešantis ilgesys, kurio nepažįsta strazdžiukai Ožkašlai- senelį — jam tektų vienas 
išpešti nors vieną plunksną žydriajam paukščiui. 1 tėję. nei skruzdė ant rugiagėlės, nei po rūko debesiu už- tr ečdalis palikto turto. Tam-

— Tū-ū-ū... į migęs ežeras Gilys. i staį tada nieko netektų.

tas vienas savo likimui.
ii Gulfport, Miss., ir Jerry Duke of Lithuania hy dr. Jo- 
Lyim Young iš Russellville, A- seph B. Končius, 211 psL, 
la., sugebėjo iš Birminghamo kaina minkitais virieUaia 
banko pagrobti $93,952, bet ne- $3, kietais $4-
sugebėjo pasprukti iš policijos Visos šios knygos yra gra- 
ranką. I žiai įrištos.
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Vietinės žinios
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Padidėjusios šeimos Joninės

Praeitą šeštadienį buvo!
Joninės, kurias dauguma PARENGIMU 
gausių varduvininkų atitin
kamai atžymėjo.

Jono ir Tatjanos Vasi
liauskų šeimą šia proga ap
lankė jų duktė Svetlana, ku
rios vyras šiuo metu vaidina 
Connecticut valstijoje. ir 
pirmą kartą Vasiliauskų 4 
mėnesių amžiaus dukraitė.
Taigi, Vasiliauskai pirmą 
kaitą šventė tokias padidė
jusioj šeimoj Jonines.

Sveikiname.

Bostono
KALENDORIUS

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

♦ * *

Rugsėjo 10 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos ilga
mečių narių pagerbimas sa
vo namų salėje.

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

Muzikas Herkulis Strolia,
seniau gyvenęs ir mokslus Gruodžio 10 d. 3 vai. po 
ėjęs Bostone, o dabar gyve- pietų Jordan Hali kompozi- 
nantis New Yorke, liepos 1 toriaus Jeronimo Kačinsko 
d. susituokia su smuikininke kūriniu jubiliejinis koncer- 
Marilyn Riley. i tas.

Piketuoja Lawrence. Mass., streikuojantieji mokytojai, 
o mokiniai stebi juos pro mokyklos langus.

VYTAUTO DIDŽ. UNIV. ; vo kun. P. Dilys, nutarė 
kreiptis į lietuviškąją visuo-

LEIDINIO REIKALU menę ii prašyti ne tik aukų 
leidiniui, bet vertingų foto-

Darbas, ruošiant spaudai grafijų ir universiteto veiklą 
minimąjį veikalą apie Vy- aprašančių veikalų. Panau- 
tauto Didžiojo Universiteto dota medžiaga su dėkingu- 
veiklą, jau gerokai vra pa-; mu bus grąžinta, 
žengęs pirmyn. , Aukas galima siųsti:

Lietuviškoii visuomenė proL Sta,iui Dirm»ntui,
Im? S 6616 So- Washtenaw Avė.,
jau buvo per spaudą pain
formuota, kad Lietuviu Pro- 
fesoriij Draugijos leidžiamo
ji knyga turės daugiau kaip

Chicago, Illinois 60629.
Raštų reikalus siųsti:
prof. Pranui Čepėnui,

500 puslapių teksto, bus pa- 6615 
įvairinta profesorių bei stu-ChK,?o- Ill,°“ 60629 
dentų atsiminimais, iliustra
cijomis ir universiteto per
sonalo narių išspausdintų 
veikalų bibliografija.

Kad veikalas duotų tikrą
jį universiteto veiklos vaiz
dą, jo įtaką lietuviškam kul
tūriniam gyvenimui, Lietu
vių Profesorių Draugijai rei
kia atlikti didelį darbą:
1. parašyti universiteto įstei
gimo istoriją: 2. parūpinti 
fakultetų veiklos aprašv-

Redakcinė Komisija

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamas Redaktoriau.

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD — OSTERVILLE 

ui RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JCROS PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterv ille, Cape Cod, Mass.

Tel. (Area 617) 428-8425

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

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

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

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

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

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

TAUTOS FONDO

NEPAPRASTI RĖMĖJAI

1; i

Ką tik gavome:
Vysk. P. Bučio atsimini

mai. 11 tomas, 282 psl., kai
ru $3.50.

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

j
Žydinčios dienos, Prano

Į Naujokaičio premijuotas ro- 
j manas, 250 psl., kaina $3.50.

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

Nardžio pulkas, Balės
Vaivorykštės, kaina $2.

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

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 mel ą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams. - .__  , , _

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

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

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

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

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

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

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

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

Gedimino sapnas ir Nerin-
■ ga, eiliuotos pasakos ir le- 
' gendos, parašė Jonas Valai- 
1 tis, kaina $2.25.f
į Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustiuota, kai-

Demokratinio socializmo na. vŲ|e^a^s $10.»
pradai, (S Kairio įvadas), ] mir^stais

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

11 knygų už $2Dvi Nevv Yorko lietuvių 
šeimos, kiekviena atskirai, 
savo įnašais į Tautos Fondą'
—Vliko darbui remti — su-1
silygino su kaikuriomis or-:^ ,7^50 "3^
ganizacijomis bei lietuvių]
bendruomenės apylinkėmis, i Lietuvos socialdemokratų
o keletą iš jų net pralenkė. 

New Yorko (Manhatta-
no — Bonxo) lietuvių bend
ruomenės apylinkės nariai 
Barbora ir Jurgis Tamošaus
kai, sūnaus Jono Tamo var
du, per savo apylinkės pir
mininką V. Banelį įnešė į 
Tautos Fondą šimtą dolerių. 

(Tai ankstyvesniojo me-

partijos programines gaires,
32 psl., kaina 20 centų.

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

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

Socialdemokratija ir ko- vx • |

_ _ _ _ •“)4foezios knygosto ateiviai, ilgą laiką gyvenę psl-’kama 25 centai i ’ !
Amsterdame, N.Y.. jau prieš Kas yra socializacija (K. j EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,' 
beveik oO metų, per Lietu-i Kauskio), 51 psl., kaina 25 Steponas Strazdas 159 
vos Atstatymo Fondą daug', centai. ' ’

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

Socializmas ir religija (E. 
Vanderveldes), 24 psl., kai
na 10 centų.

Ant rytojaus po socialės

prisidėję prie finansinės pa 
ramos telkimo Lietuvai. Jo
nas Tarnas, kurio vardu į- 
teiktas pastarasis įnašas T.
Fondui, yra Amerikoj augęs 
ir mokslus išėjęs biologas).

Jonas Galiūnas iš Man
hattan, N.Y.. atsiliepdamas
į kvietimą apsiimti kasmet revoliucijos, (K. Kautskio). 
įnešti Į Tautos Fondą po $ 111 psl.. kaina 35 centai.
10, pareiškė ne tik pate ap- Tikr> lei^ ie SoT>tu 
sidedųs. bet ir v.są savo sei- RuiiMi (J januskio)> 96 
mą (pasklidusią mokyklose psi. kaina 50 centu, 

nuo Atlanto iki Pacifico ). i
iš viso penkis asmenis, ap-' Juozas Stalinas, 32 psl., 
dedąs kasmėnesiniu mokės- *aina 25 centai, 
čiu Tautos Fondui, po dolerį Atskirai sudėjus, jų kaina 
nuo asmens. Atsiuntė 1967 $3.10. bet visos kartu par

ĮSIGYKITE ŠIAS

psi.. kaina $2.50.
POEZIJA, Aistis. 420 psl.,] 

kaina $6.00.
HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl , kai

na $5.00.
ŠERKŠNO

Vaitkus.
$1.50.

SIDABRAS, M 
86 psl., kaina

i Būdamas su trupinėliu 80 
metų amžiaus, pamanau, 
kartą reikia atsiskirti su Ke
leiviu. Juk pats jau neįžiū- 

kas rašoma. Dėkui Die
vui, mano dukra Kaziūnė, 
tokia man maloni ir miela,

metų įnašą — 60 dolerių.
Tautos Fondo valdyba, 

dėkodama už tokį paskirų1 
šeimų jautrumą Lietuvos 
laisvės siekimui, drauge 
kviečia ir didesniąsias lietu
vių šeimas, tai yra. organi
zacijų padalinius atkreipti 
dėmesį Į tuos iškalbingus pa
vyzdžius.

(Elta)

duodamos už $2.

mus; 3. duoti visų pagelbu . .. . , . .
nių mokslo bei. mokymo į-, W lįman perskaito balsia.
staigų veiklos aprašymus. ej''? tulin!' 9'^uv0
kad knyga galėtų atskleisti lal.į®'; kada tos P^lbos ne-
Vytauto Didžiojo Universi
teto didžią svarbą Lietuvos, 
kultūriniam gyvienimui.

Negalima pamiršti ir vei
kusių studentiškų organiza
cijų: Studentų Atstovybės, 
ideologinių organizacijų, 
korporacijų ir tt.

Redakcinė komisija savo 
posėdyje 1967 m. gegužės 
27 d., kuriam pirmininkavo

reikėdavo.
Reikia pasakyti, jog Ke

leivį skaitau daugiau kaip 
60 metų. Sakau, niekad ne
buvo nuobodus Keleivis. Tai 
svečias, kurio laukiu kiek
vieną savaitę.

Pratęsdamas prenumera
tą, sveikinu tuos, kurie Ke
leivį redaguoja ir leidžia.

Antanas Karpavich

GREITA PAGALR-A
Nenorimbik, gausi pagalbą. 

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, raukę, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
juu y«.

Tuojau siųsk šj skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta„ P.O. Boa 9112
Newarlt 4. b

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St. Michelso 

no vaizdžiai parašyta šie 
krašto lietuvių istorija 
600 puslapių, kaina mink 
itais viršeliais $4.00, <
kietais $6.00.

vysk. V. Brizgys, sekretoria-i Brooklyn, N.Y,

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Je^gu nebus panaudotos tuoj 
pat apsaugos priemonės, i i r 
d i e s priepuoliai ištiks 
kas penktą vyrą ateinančių pen- 
keriu metų laikotarpy. Paskai
tęs knygą

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

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

mlniatradjeja.

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

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

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

CHAPEL P>.. Algimantas 
Mackus, 64 psl.. kaina $3.

DAINOS APIE LAISVĘ, 
Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaira 75 centai.

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

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

RLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai 
111 psl., kaina......... $2.0<

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

AUKOS TAURĖ, Stasfc 
Santvaro 5-ji eilėraščit 
knvg-a, 150 puslapių, gra 
žiai Įrišta, kaina... $2.5n

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkant abi dalis kaina tik ....................................... $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kaina..................................................... ... $2.00

Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.

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

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina • ••••••••••d •••• s v • • • •••••••••••• • • $1.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
<879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
ouvo $6.00, o dabar tik....................... .........................$2.00

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

> i

prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

9
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J. Budreikienė — magistrė I
Jane Budreikienė iš West 

Roxbury, Mass., birželio 18

J. Kačinskas mokytojau* 

muzikos mokykloje

Muzikas Jeronimas Ka
d. gavo iš Noitheastern u- činska< Į)akviestas j Beike- 
nnersiteto sveikatos mokslų je,. muzjkos mokykla diriga- 
(Health Science) magistro
laipsnį.

Ji via baigusi Vytauto Di-

IšNl omoj amas ' C O S M OS PARCELS >^^^*w'*'*^*'*'****^****^-**1
tt kambariu butas UI aukšte. 1 r v p p v c e r* O D D Galima tuos namus ir pirkti. L Ar K l U K F.
kreiptis: Kataitienė. 12 Wheat-: ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
land Avė.. Dorchestery.

(27) ' siunčia betarpiškai

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

vinto klasės vadovu ir mo
kytoju.

J. Kačinskas su

PARDUODAMAS 
ienos šeimos namas Neponsett kiu triūsu uždirbto dolerio, , . , . . - -

lietuviškai vešiai paremti.1 .yraT?a.lgusl. Vytaįto Ul' J. Kačinskas su žmona™*"* l^hestery Moderniai
i TT^toto,- J.it-ioncrJ dziojo Universitetą Kaune ri.,,,., -irsisaltAs r,m r-irmi lenktą virtuve su kabmeteais

Užtatai jiems ptlklauso ..oto 1 . .na’ l,) talpu Ir Kitais patogumais. Namų kai-
visos lietuviškos visuomenės
"^“di »adėka-

diplomuotos chemikės-vais- 
tininkės laipsniu, Bostone y- tOgas praleido Ne\v Hamp 
ra gavusi diagnostinių labo- shire valstijoje ir jau suilri 

mokslų diplomų iš, žo j Bos;onąTamošaitis gy v. 597 E. 7th Miche, duU„iti b.,gi ratorijo ...
t>t., So. Bostone. Mass., me- 7 . .. simmons kolegijos ir yra re-
kieno neragintas šį tftetjrrgą kolegiją į cįstruota medicinos techno-
antradienį pats atiwšė Yve- Lina (Lynn) Philbrookai-! logė visose Š. Amerikos 
leivio raštinėn Lietuvi^Fon- tė. Michelsonų dukraitė, la-J valstijose — MT (ASCP). 
dui Savo ir žmonpą lai gerai baigė Dean jaunų-: Penkerius metus ji dėstė
antrą šimtinę. ’ ’ ** • jų (junior) kolegiją ir gavo-Mount Ida Jr. kolegijoj praeita savaite "iii 

Kaip atsimename, Tarno- Fletchero dovaną už ”bend-j šiuos dalykus: žmogaus a-! Į-opo*‘kur jis prab 
šalčiai tik prieš porą mene- rą pranašumą“. ‘ natomiją ir fiziologiją, mė
sių — balandžio 16 d. —pa- Ji yra National Honor So-i dicinos laboratorijos proce- 
aukojo tūkstantinę Putnamo cietv narė ir ši rudenį pra-'duras, medicinos terminolo- 
seselių statomai arkivysku- dės lankyti Bostono Univer-’ giją ir patologiją. 
po Matulaičio var dtfįfciejįų siteto biznio administracijos
prieglaudai. skyrių.

Taigi, geros širdies žmo- Jos motina yra Michelso-
nės lengvai surandarkelin-i nų duktė Regina, ištekėjusi 
ir būdus labdaringiems dar-, už jankio Vintono Philbroo- 
bams atlikti ir nesigaili sun- ko.

kelionės į Kaliforniją, atos- na — lygiai >16,094). Skambinti 
. po 5 vai. vakaro tel. AV 2 3350 

susitarti, kada galima pirkini
apžiūrėti.

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

VIENINTELI LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų’ 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems į FLORIDĄ.

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

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL

DOMO MOKESČIO.

KARTU YRA

Globė Pdfčel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

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

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

J. Kapočius sugrįžo

Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius 

ižo iš Ku
opos, Kur jis prabuvo apie 

porą savaičių.

Išvažiuoja į Europą

Kitą savaitę į Europą iš
važiuoja Felicija Izbickienė 

tion, Simmons College A- ir Elena Kalvaitienė. Grįš 
lumnae Association. MT apie rugpiūčio mėnesio vi- 
(ASCP). Roval Society of durį.
Haelth Anglijoje ir Ameri-į 
can Association of Univer- 
sity Proffesors.

J. Budreikienė yra trijų 
vaikų motina.

Sveikiname!

Naujas šimtininkas

Dzidas Giedraitis šiomis j - , .
dienomis Lietuvių Fondui pavieniam arba šeimai netoli

Ji priklauso Mt. Ida Jr. 
College Faclty Associa-

IEŠKOMA
moteris 2 mažų vaikų nuolati
nei priežiūrai.

Skambinti 731-0188.

IŠNUOMOJAMI

Įstaiga atdara: kasdien .-nuo 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

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

8 vai. iki 12 vai. dn.

Rašyti ar skambinti: •"

390 West Broadway, South Boston, Maas. 02127 
Telefonas: 268-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

Sutaupysite $100. alyvos karai
Pilna centrinė šildymo sistema 

Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

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

GE6 1204
Naujas 1967 modelis

garo - karšto vandens 
šilto oro sistemų

Alyvos kūrenimo* specialistai 

ilgiau nei per 41)'metų

24 vai. alyvos: taimerio aptarnavimas VELTUI 

Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas 

Garantuotas automatinis pristatymas

įmokėjo $100.

A. Lapšys grįžo iš ligoninės

Inž. Aleksandras Lapšys 
grįžo namo iš ligoninės, kur 
jam buvo padaryta operaci-

E\po O l Rašyti adresu:
W. A. i/ioinaitis. 89 Orchard 

St„ Viile LaSalle. Montreal. I’. 
Q.. Canada. Tel. 366-6237. 

PIRKSlU^NAMUS-
Noriu be tarpininko pirkti

„ t • , •_ i 1 ar 3 butu namus. Skambinti:ja. Linkime greičiau pa-> 3.33^6.
sveikti. i (28)

VASAROS ATOSTOGAS

kviečiame praleisti CAPE C O l)- E

MEŠKOJE

PARDUODAMA
svaigiųjų gėrimų krautuvė (pa- 
ckage store), nes savininkas tu
ri kitą liksią. Suinteresuoti pra- 

nu tašyti Keleiviui, pažymė
tus ''Perduoti X“.

(28)

REIKALINGAS VYRAS
vakarais dirbti smulkmenų 
krautuvėje So. Bostone. Labai 
gera proga pensininkui. 

Skambinti: AN 8-3386.
(28)

ATLAS PARCELS CO. 

82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
*

Tiesiai iš YYorceslerio į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo. maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

Vedėjas A. Schyrinski

IŠ BOSTONO ; LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Lietuvi* Gydytoju ir 
X RAY

Chirurgu

534 Broadvay,
So. Boston, Mass.

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

Telefonas: AN 8-2805

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
; SOUTH BOSTON, MASS.

**********************************

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8 2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVcrcss- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, pataraau-į 
jama greitai ir sąžiningai.

e********************************.

11,Siuntiniai nueina greitai iri,! 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau- ;• 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
; R&puatingui taisome laikrodžiu* 

žiedo*, papuoialus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
********************************<

VWWWWWVWVWį

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

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

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

Su užsakymu prašome kreiptis:
M. LŪŠYS 88-01 104 St. Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. (212 ) 849-1193
I. VEITAS 72 Uongress St., Braintree, Mass. 02185 

Tel. (617) 843-2116
42 BEACH STREET 

MOM MENT BEACH 
CAPE COD. MASS. 02553 

Tel. (617) 759 3251
MEŠKA

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausia* visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONT AS —DALYS 

24 VAL- MASINU VILKIMAS 

KAROSERUOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų masinu pasirinkimas 

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

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 llroadway 

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

aaoooooooooeoeeeoooeooeeoo

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Joje smulkiai aprašyta adn.ini.tr.cij.je
bolševikinio teroro sistema, ■ Kalima gauti dailininko A- 
tos vergų stovyklos, kuriose i domo Varno pieštą Lietuvos 
kentėjo ir žuvo mūsų t nepriklausomybės paakelbi- 
broliai, sesery s, giminės ir į mo akto pasirašytojo Stepo- 
draugai. . Knygos kaina no jęairio spalvotą portretą 

< 5 centai. 8x6 colių dydžio už 80 cnt

Į- . ~3 eooooooooooooooooooooeoooc

Dažau ir Taisau
* Namus iš lauko ir viduje. * 
£ Lipdau popierius ir taisau' 
į viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

Televiziją 
ūš ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sivht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

RADUO PROGRAMA

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

H The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildoma gydytojų rs 

ceptus ir tarime visus gatavus vaistus.

Jei mik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistiaą.

Sav. Emaauel L Roeengard, B. S„ Reg. Pharm.

182 a W. Breadoay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Tilrfenm AN 8-4028

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius Ir seka.

A. J. NAMAKSY
Real Estate St Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre. Mass. 02159

Tel. 332-2645 

**********************************

Flood Sąuare a 
Hardicare Co.

K. J. ALEKNA
<» EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Bmjamin Moora Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys namams

Beikmenya plamberiams 
Visokie geležies daiktai


