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Chicagoje susirinko SLA 
SS * sis seimas

Pirmas posėdis buvo skirtas Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo paskelbimo 50 metų sukakčiai atžymėtu 

SLA turi >3,813,210 turto.

Chicagoje Pick Congress daktoriu6 A. Sodaitis. Mirė 
viešbutyje pirmadienį susi-, vienas ir kitas, 
rinko 55-tasis Lietuvių Susi- Raportas pabrėžia, kad 
vienijimo Amerikoje sei-! prezidentas turi labai daug 
mas. Piimasis posėdis buvo darbo, nes konstitucija už- 
skirtas Lietuvos nepriklau- deda jam dąyg pareigų, ku- 
somybės atstatymo paskelbi-i rias būtinai reikia atlikti.
mo 50 metų sukakčiai pami 
nėti. Po šių apeigų prasidė-

Gal daugiausia reikia rū 
pintis vajų reikalais. Vajai

jo seimo organizaciniai dar- ■ yra vykdomi naujiems na-
bai, komisijų paskyrimas. nams {rašinėti, nes senesni

Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

56.000 "skurdžių“ stovykla Washingtone. vadinama “Prisikėlimo miestu“, čia jie buvo iš įvairių 
šalies valstijų suvažiavę demonstruoti dėl savo civilinių teisių ir būvio pagerinimo. Taikios de 
monstracijos vėliau išvirto eile neramumų, ir policija turėjo juos raminti savo priemonėm. Tarp 
suimtųjų yra ir šio judėjimo vadas kun. dr. Abernathy. šiuo metu stovykla jau likviduota.

De Gaulle laimėjo, parlamente 
turės žymią daugumą

De Gaulle salininkų parlamente žymiai padaugėjo. 

Kairieji smarkiai pralaimėjo.

mandatų tikrinimas, delega- jau nyksta. Pasitaiko ir visai
tų priėmimas ir kt.

Mandatus patikrinus pa 
aiškėjo, kad 79 kuopos yra

netikėtų rūpesčių. Štai, stai
giai krito "Tėvynės“ redak
torius. Kas dabar redaguos 
SLA organą? Prezidentas

išrinkusios 165 delegatus į! Dargis skrenda iš Pittsbur 
seimą, bet kol kas dar ne vi-! gho į New Yorką ir tariasi 
si buvo atvykę. ! su sekretore Pivaroniene.

1 Laimei, SLA įstaigoj dirbo
Popiet visi delegatai bu

vo pakviesti į Balzeko lietu
vių kultūros muziejų, o jį 
apžiūrėjus, pavaišinti.

Kaip atrodo Balzeko mu
ziejus? Nagi, pirmoj vietoj 
eina tradicinis Lietuvos 
"auksas“ — gintarai. To
liau darbščių lietuvaičių 
rankdarbiai, įvairūs audinė- 
liai. Yra ir senovės Lietuvos 
pinigų, įvairių medalių, me
džio drožinių ir religinių da
lykėlių. Bet man įdomesnė 
muziejaus dalis yra literatū
ros skyrelis,, senovės žemė
lapiai ir kiti istorinio pobū
džio dalykėliai, pavyzdžiui, 
kad ir Gedimino pilies ply
tos. Bet ar jos iš tikrųjų iš 
Gedimino pilies, gal tik pats 
prisikėlęs Gediminas galėtų 
pasakyti. Šiaip ar taip, vis
tiek St. Balzekui reikia pa
sakyti ačiū, kad malonėjo 
savo muziejų delegatams 
parodyti. Tuo ir pasibaigė 
pirmoji diena.

9
Antradienį nuo pat ryto 

prasidėjo seimo posėdžiai, 
ir posėdžiauta iki vakaro, 
tik su pertrauka pietums.

Trečiadienį posėdis iki 
6:30 vai. vakaro. Vakare — 
banketas. Ir ne betkoks! 
Bilietai po $12.50 asmeniui 
— kaip milionieriams!..

Dabar nors truputį apie 
patį seimą. Seimai yra šau
kiami tam. kad SLA kuopų 
delegatai išklausytų valdy- 
bos pranešimus apie organi 
zacijos būklę ir iš savo pu
sės praneštų, kas veikiama 
kuopose ir kokių jos turi su
manymų ar pasiūlymų sei
mui.. Tie sumanymai seime 
yra skaitomi ir svarstomi. 
Visų pirma eina prezidento 
P. P. Dal gio rašytas rapor
tas. Jis liūdna širdimi pra
neša, kad šiame seime jau 
nedalyvauja (statų komisi
jos pirmininkas d-ras A 
Montvidas ir "Tėvynės“ re-

Juozas Petrėnas, gabus žur 
nalistas ir rašytojas. Jis ir 
buvo paskirtas laikinuoju 
"Tėvynės“ redaktorium. Pa
stovų redaktorių renka sei
mas.

SLA finansinis stovis yra 
labai geras, sako preziden
tas Dargis savo raporte. Ir 
iš tiesų geras, nes turto šių 
metų pradžioje SLA turėjo 
$3.813,210.98. Todėl kaiku- 
rios kuopos reikalauja, kad 
nariams būtų mokami divi- 
dentai. Bet dividentus gali 
mokėti tiktai biznio bendro
vės, kurios padaro pelno. 
SLA pinigai reikalingi po 
mirtinėms ir ligos pašalpom 
Ir tų pašalpųjšmokama dau
giau, negu nariai įmoka 
duoklių.

Pasirašyta atominių ginklų apsiribojimo sutartis
Neduos atominių ginklų jų neturinčio ms valstybėms, bet ateis joms į pagalbą, jei 

bus atominių pajėgų užpultos. Tarsis dėl turimų atominių ginklų kiekio sumažinimo.

Po ilgų metų derybų pra- zija sutartie?" nepasirašė ir Čekoslovakijoje 
ėjusį pirmadienį pagaliau šiuo reikaiu ves savo atskirą
buvo Maskvoj. Londone ir politiką.
Washingtone su didelėm iš
kilmėm pasirašyta tarp šių
atominių galybių sutartis, Jįbandį didžiausią
lz 111*10 cinviomo onmhAti otn

manevrai pasibaigė

Sekmadienį Prancūzijoje 
buvo antrasis rinkimų ratas. 
Atstovai, kurie birželio 23 
d. negavo daugiau kaip pu
sės balsavusių balsų, praeitą 
sekmadienį buvo balsuoja
mi antrą kartą ir išrenkami 
paprasta balsų dauguma.

Jau pirmajame rate pir
mavo de Gaulle šalininkai. 
Dar labiau tas pasireiškė 
antrajame rate. Dar nėra ži
nomi kelių apylinkių duo
menys, bet jie nereikšmingi.

Paleistame parlamente 
degolininkai teturėjo tiktai 
vieno balso daugumą, o da
bartiniame parlamente iš 
487 atstovų jų bus 355.

McCąrthy žada remti
Rockefetlerį

Michigano demoklatų 
partijos konvencijoje kan
didatuojantis į prezidentus 
demokratas McCąrthy smar
kiai kritikavo Humphrey ir 
pareiškęs, kad, jei Humph
rey bus nominuotas prezi
dentu ir nepakeis savo pro
gramos vidaus ir užsienio, 
ypač Vietnamo, klausimais, 
tai jo neremsiąs. Tokiu at
veju jis remsiąs respubliko
nų kandidatą, jeigu juo bus 
Rockefelleris ir jeigu jo pro
grama bus priimtina.

Jie surinko apie 46% vi
sų balsų.

Komunistų Karinio bloko 
valstybių karo manevrai Če- 

į koslovakijoj pasibaigė. Juo
se dalyvavo Sovietijos, Če
koslovakijos, Vengrijos,

kuria siekiajna apriboti ato
minių ginklų plitimas. Toje /eJttl/Cfl
sutarty esminga tai, kad So- , T , •• • « . v i •
vietų Sąjunga. JAV ir Ang-' Sekmadienį JAV pirmą Lenkijos ir Rytų Vokietijos 
lija pasižada neduoti atomi- kartą išmėgintas didžiausias! kariniai daliniai. Jų skaičius 
nių ginklų jų neturinčioms lėktuvas, kurio ilgis tik išslepiamas, sovietų kanų 

jardų trumpesnis, negu fut
bolo aikštė. Jo vardas Ga- 
laxy. Tokie 58 lėktuvai gali 
per 11 dienų nuvežti visą

Demokratai sako. kad 
McCąrthy tokiu savo pareiš
kimu pats sau labai paken
kė. Dabar McCąrthy bando 
tą savo pareiškimą nuneigti

Labai nukentėjo kairysisl bei pataisyti.
sparnas. Komunistai prara
do daugiau nei pusę atstovų.
Jie turėjo 73 atstovus, o da
bar turės tik 33. Socialistų 
federacija taip pat neteko 
beveik pusės atstovų ir jų 
beturės tik 57.

valstybėms, o tos valstybės, 
kurios prisidės prie šios su
tarties, pasižada jų nega
minti. Už tai jos gauna ga-

spejama buvo 3-5 tūkstan
čiai.

"Tėvyne75 taip pat duoda 
nuostolių, todėl iždo globė 
jai siūlo suretinti jos leidi
mą — iš savaitraščio į pus- 
mėnesinį leidinį. Maždaug 
tą patį siūlo ir kažkurios 
kuopos.

Siūloma ir SLA seimus su
retinti — šaukti juos kas 
trečiais metais.

Ir Susivienijimo Lietuvii 
Amerikoje vardą siūloma 
pakeisti į Amerikos Lietu
vių Susivienijimą.

Taip pat siūloma pakeis
ti Tautinės Fondacijos var
dą į Tautinės Kultūros Fon
dą.

Rašant šiuos žodžius, šie 
siūlymai dar nebuvo svars
tyti.

Apie tolimesnę seimo ei
gą parašysime vėliau.

S.M.

rantiją. kad. jei būtų kieno brigadą — 5.000 karių — su 
nors atominių pajėgų už- visais jai reikalingais gink- 
pultos. bus didžiųjų galybių lais į bet kūną mūsų žemės 
atominiais ginklais ginamos, toliausią vietą.

Visos šios trys pasirašiu-
sios sutartį valstybės labai didelį (linkiu
kele sutarties vertę, nes ta z *
sutartis, esą, apsaugojanti sandėli
žmoniją nuo pačios didžiau
sios grėsmės. Ta proga Wa- 
shingtone kalbėjo preziden
tas Johnsonas, aukštinda-
mas sutartį, žadėdamas vi
sokiais būdais remti atomi-

Netoli Saigono užtiktas 
priešo ginklų sandėlis, ku
riame rasta 20 tonų dinami
to, kurio pakaktų 2.000 ilgo 
skridimo raketų. Be to, ten

nės energijos vartojimą tai- ( rasta 3 tonos minų, 8,383 
kos ir žmonijos gerovės rei- rankinės ir šautuvų raketos
kalams ir įsileisti net specia 
lią komisiją, kuri čia galėtų

Ar visi tie svetimi daliniai 
apleis Čekoslovakiją, suži
nosime vėliau.

( parlamentą nepateko 
net buvęs premjeras Men- 
des-France, kuris paskuti 
niosios krizės metu buvo mi
nimas kaip dabartinio prem
jero Pompidou įpėdinis. O 
kandidatas į de Gaulle vietą 
demokratų ir socialistų va
das Francois Mitterand te
buvo išrinktas tik antrame 
rate.

Goldhergas sutiko 
tarpininkauti

Šie rinkimai — didelis 77
metų prezidento de Gaulle
laimėjimas. Jis rinkimuose

„ T. , . . metė šūkį — aš ar komunis-
Buvęs MV ambasadorius tai, Prancūzai> matyti iSsi.
nrrtinocn I oiitnco Arihur e v »

gando komunistų pavojaus, 
ir todėl daug jų, iki šiol bal
savusių prieš de Gaulle, da
bar savo balsus atidavė de 
Gaulle šalininkams.

Jungtinėse Tautose Arthur 
Goldberg sutiko būti vyriau
siu tarpininku tarp moterų 
drabužių siuvyklų darbinin
kų unijos ir darbdavių.

dvi 82 milimetrų mortiros su 
742 sviediniais. 297.800 Rui

patikrinti sutarties vykdy- kosvaidžių šovinių ir kitos
mą ir JAV perus noms. Be 
to, jis pranešė, kad po ilgų 
pastangų esą susitarta su 
sovietais pradėti derėtis 
dėl turimų puolamųjų ir gy
nimosi atominių ginklų at
sargų sumažinimo.

karinės medžiagos.

Matyt, visa tai buvo skir
ta Saigonui pulti.

Praha tebeeina 
geru keliuMaskvoj Kosyginas tą su

tartimi taip pat labai didžia
vosi, bet nekalbėjo apie jo- Čekoslovakijoje priimtas

Sovietai nutupdė 
JAV lėktuvą

Sovietų karo lėktuvas pri
vertė nusileisti dabar sovie
tų valdomame Kurilų salyne 
amerikiečių lėktuvą, nes jis 
skridęs per sovietų teritori
ją-

Lėktuvas priklausė priva
čiai bendrovei. Jis buvo pa
samdytas nuvežti karius iš 
Seattle, Wash., į JAV kari
nę stovykla Japonijoje. Lėk
tuve buvo 214 karių.kių tikrinimo komisijų įsilei- įstatymas, kuris numato spe-1 

dimą ir dar nukeikė JAV cialų teismą, kuris peržiūrės 
imperializmą. I 1953-65 metais nuteistųjų

' dėl politiniu įsitikinimų by- Aukščiausiojo teismo pirminin- kreipėsi į sovietų premjerą 
Tik ateitis parodys, ar šios las, nekaltai nuteistiems bus kas Earl Warren. pasitraukęs iš Kosyginą, ir šis pažadėjo į- 

prakalbininkų viltys išsipil- atlyginta, tada nusikaltę po- Pare’KM dėl seno amžiaus. Jis yyfcį ištirti. Rašant šiuos žo- 
buvo paskirtas prez. Eisenho- Jžius tolimesnis lėktuvo li
verio ir dabar yra 77 m. amž. kimas nežinomas.

Tuo reikalu prezidentas

Kanados rinkimus laimė
jo liberalai, gavę 153 at»L j dys žmonijos labui, nes kol lieijos ir teismo pareigūnai 

kas nei Kinija, nei Prancū- bus nubausti.

Russel Parsons kalba su žurna
listais I^os Angeles, kai pasklido 
žinia, kad jis atsisakąs .būti 
šen. Kennedžio žudiko Sirhan 
gynėju.

Kun. A. D. King. d-ro Martin 
King brolis, kuris išėjo . Wa- 
shingtone iš restorano, nesumo
kėjęs už savo ir kitų 96 "skur
džių“ steiko patiekalų pietus 
392 dolerių. Jie ten papietavę 
už 6590. bet sakėsi turį tik $198. 
Restorano savininkas. nerasda- 

1 mas kitos išeities, turėjo pasi- 
I imti ir tik tuos 8198. gi į liku
sių skolą numoti ranka...............
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Visi keliai veda į šokių šventę
Tikrai, šį savaitgalį visų dėmesys bus nukreiptas į 

Chicagą, kui- sekmadienį, liepos 7 d., bus JAV ir Kanados 
lietuvių Ul-ji tautinių šokių šventė. Jos programą atliks 
apie 1,500 šokėjų, kuriais tikriausia gėrėsis daugiau nei 
10,000 iš visur tam savaitgaliui sugūžėjusių lietuvių. Tai 
nepaprasta šventė, nes ji kartojama tik kas keleli metai — 
II-ji šventė buvo 1963 metais.

Šiai šventei ir ruošiamasi nepaprastai intensyviai. 
Kelių dešimčių sambūrių šokėjai jau kelintas mėnuo be
veik diena iš dienos repetuoja, kad tik galėtų kuo geriau
siai pasirodyti. Meno vadovė Jadvyga Matulaitienė su sa
vo padėjėjomis Genovaite Breichmaniene ir Galina Go- 
biene rūpinasi, kad visos šitos masės kuriamas šokių me
nas būtų suderintas, kad iki paskiro judesio visa tai har
moningai sutaptų visiems susirinkus scenoje. Dėl to jos 
posėdžiavo su atskirų sambūrių vedėjais, dalyvavo repe
ticijose, aplankiusios žymesnes vietoves, rūpinosi išlyginti 
visus skirtumus, galėjusius atsirasti atskirai sambūriams 
šventei ruošiantis.

Todėl netenka abejoti, kad programai bus kuo ge
riausiai pasirengta, kad scenoje šimtai tautiniais drabu
žiais pasipuošusio jaunimo darniai ir elegantiškai atliks 
ir sudėtingiausius tautinius šokius, sudarydami žiūrovams 
neužmirštamą įspūdį.

Komitetas, priešaky su dr. Leonu Kriaučeliūnu, sten
giasi numatyti visas smulkmenas ir taip viską sutvarkyti, 
kad tiek programos vykdytojai, tiek žiūrovai nepajustų 
jokių nepatogumų ir iš šventės išsivežtų kuo geriausius 
atsiminimus.

Ši tautinių šokių šventė yra plačiai išgarsinta ir nelie
tuvių tarpe. Į ją pakviesti aukšti miesto ir vyriausybės at
stovai. Illinois gubernatorius šventės proga paskelbė spe
cialų atsišaukimą, kuris liepos 5-7 dienas skelbia Lietuvių 
jaunimo dienomis, o miesto majoras šventės dalyvius lai
ko Chicagos miesto pakviestaisiais svečiais.

! —moterų, senelių, vaikų,
J įvairių profesijų buvo nak
ties metu okupacinės polici
jos ir sovietinės kariuome
nės suimti ir užkaltuose va
gonuose išvežti kančioms ir 
mirčiai į kalėjimus ir Sibiro 

: specialias suimtųjų stovyk- 
Į las“.
Į Kas gi nežino, kad čia pa- 
' rašyta šventa teisybė, kurią 

■ tūkstančiai mūsų patys re- 
. gėjo ir skaudžiai išgyveno.

:!O štai. žiūrėkime, koki ko- 1 . *■ i mentarą pridėjo Vilnies re- 
Į dakcija:
į "Kas bent ką zmo apie 
Lietuvą, žino. kad atsišau-

; kime yra pigūs melai.
į "Lietuva nėra okupuota. 

Ji pati įstojo Tarybų Sąjun
gom

Mūsų neramių laikų gyve- seni demagogai, nauji idea- "Prasidėjus Hitlerio puo- 
nimo kelionė yra tarsi pik- listai ir seni pirkliai, iešką limui ant Lietuvos, nekurie 
tam sugalvota pasaka, ku- progos mainyti su priešu ki- nužiūrimi išdavinėsią na- 
rioje viskas vyksta ne taip, tų už laisvę išlietą kraują į ciams tarybinės santvarkos 
kaip norėtume, ne taip, kaip savo laikinio patogumo ir šalininkus, buvo išgabenti 
derėtų, ir ji pati baigiasi ne medžiaginės gerovės aki- į tolimas nuo Lietuvos sritis, 
taip, kaip pradžioje buvo mirką. kai kurie į Sibirą, bet vėl
jos dalyvių siekta ir tikėtasi. Į Viekas ne taip, kaip buvo jiems leista sugrįžti ir dau- 

i tikėtasi... gelis sugrįžo.
Mūsų jaunatvės dienų po- ’ Bet vis dėlto dar ne "Senelių ir vaikų suiminė- 

lėkius, aukas ir idealizmą viską užpustė laikas ir su- jimas yra grynas išmislas.
... ...... ... dažnai pasitinka niūri, šal- mindė praeidami rūstūs Kokiam tikslui suiminėti be-

Komitetas pasirūpino ir kitokiomis pramogomis šios jr marinanti tikrovė, mū- žmonės, kas šį velionį mums jėgius žmones? 
šventės dalyviams. Birželio 5 d. 6 vai. vak. Jaunimo Cent- ( §ų garsus teisybės, meilės dar ilgai primintų, kas jo "Tas atsišaukimas rodo. 
re bus aktorės iš Vokietijos Aldonos Eretaitės. šios šventės ir brolybės šauksmas atsi- mūsų sąmonė j < įsispaudusi kad tai klikai tikresnis var- 
programos vedėjos, deklamacijų ir aplamai dailiojo žo-į trenkia ne į žmonių širdis, atvaizdą išlaikytų dar ilgai das būtų "Melagių taryba“, 
džio vakaras, paįvairintas ir kitokia programa, o birželio o tik į nebylius dykumos ak-; ilgai gyvą. į yaj raįvcjami Vilnies re-
6 d. vakare — didžiulis balius Arlington Rače Track menis ir mūsų ilgai brandin-į Pagelto jo redaguotų laik- daktoriai/žinoma, siekė vi- 
klube. I ta mintis tarytum vėjas nu-į raščių popieris ir gal išmirė sa šį sovietų kriminalini nu-

, skrenda j beribės erdves tus- skaitytojai, bet liko neištri- įkaitimą nudailinti bei savo 
Todėl į šventę reikėtų vykti visiems, kas tik gali. Da- tuma.

lyvaudami šventėje ne tik patys turėsime progos pasigėrė-; T , . , ..
ti musų jaunimo šokio menu. bet tuo pakelsime ir to jau- r
nimo dvasią, parodydami, kad mes jo veikla domimės, ją mūsų nueitame kely tiktai 
vertiname ir remiame. Be to, ir kitataučiams pademonst- granito antkapiai 
ruošime, kad mes esame senos kultūringos tautos nariai,
kad turime didelės vertės savo liaudies kūrybos ir ją patys ( Antkapiai karių, dar ne
didžiai branginame. i pasiekusių laimėjimo, ant

kapiai visuomenės vadų, ne- 
\ ; sulaukusių jų idėjų įsikūni-

■ jimo, antkapiai kūrėjų ir 
’ mąstytojų, dar nepabaigu-

Žmonės šoka nuo pat priešistorinių laikų. Gali būti, įsakyti sax 0 sielos... 
kad šokis yra senesnis už žmogaus kalbą. Nėra tautos, kuri Tarpe j„ _ štai ir Jono 
neturėtų savų šokių. Tautiniuose šokiuose atsispindi tau- Januškio antkapis jau pen- 
tos būdas, juose apsireiškia tautinės dvasios savitumai. keri metai kalbąs mum? iš 
Anot tautinių šokių žinovės L. Vaičiūnienės, tautiniai šo- nudailinto granito plokštės 
kiai yra viena pagrindinių tautiškumo apraiškų. Jie pra- tiktai gyvųjų nuoširdaus at- gyvenimu ir jo paoaiga.

Ir dėl to jau penkeri me-eity yra buvę lietuvių gyvenimo sudedamoji dalis, išreiš- minimo įrašu ir pasipuošęs!
kianti tą vidaus nuotaikų, jausmų, minčių ir istorini pa-i vėl atgimusia pavasario gė-: . . .
šaulį, kuriame lietuviui teko kurti, kovoti su gamta ir ją V1eniša svetimos _ žvilgsnis tareTbe bab
nugalėti ar jai nusilenkti, keliauti, dirbti, džiaugtis, ken- žemės žaliame plote.
tėti ir liūdėti. Žengdama gamtos sąlygų ir istorinių aplin
kybių veikiamu keliu, lietuvių tauta amžių kloduose, kaip 
kokioje kraičio skrynioje, guldė savo kūrybinius lobius, 
taigi ir šokius. \

Mūsų tautiniai šokiai ne tik savi. bet ir gražūs. Jais 
domisi ir žavisi ir kitų tautų tautinių šokių žinovai. Juos 
mėgsta ir mūsų jaunimas. Tai liudija didelis skaičius tau
tinių šokių sambūrių ir gausus juose jaunimo dalyvavimas. 
Tuo reikia džiaugtis, nes jaunimas, šokdamas tautinius 
šokius, susipažįsta su mūsų tautos sukurtu dvasiniu turtu, 
kuris stiprina jo dvasią, o iš kitos pusės — susibūrę į tau
tinių šokių vienetus, jaunuoliai turi progos pabendrauti 
lietuviškoje aplinkoje, arčiau vienas kitą pažinti ir nenu
tolti nuo savos visuomenės, o tuo būdu ir ilgiau išlaikyti 
lietuvybę už Lietuvos ribų.

Kaip matome, mūsų jaunimas nesigailėjo laiko ir 
energijos š;ai šventei pasiruošti. Nesigailėkime ir mes, visi 
kiti, laiko ir pinigo nuvykti jų darbu ir menu pasigėrėti. plienas gal būt seniai suvi- stovų Rūmuose tą pačią die- mošiūnų šeima. Ją išvežant,! Netikrinome mes visų di

lintas į pavergėjų kalėjimo ną padarė ir atstovai Frank namuose tebuvo tik vyras pūkų kišenių, bet iš daugy-
Po tA nr užraktą, jo pėdas Europos Annunzio (D. III.) James J. su šešerių metų vaiku. Žmo- bės pažįstamų padėties ži-

, Be to, atsilankydami šventėn, įvertinsime ir jos or- Raro užlygino Howard (D. N.J.), Cornelio na tuo metu buvo ligoninėje nome, kad per kelerius me-
® . _ _______________ •__ ]• TZm Iaoa

.(E).
ganizatorių milžiniškas pastangas, buvusias reikalingas nauja?* meksfaltas." kuriuo Ė’. Gaiagher: (d7nX).””'" į -gimdė antrąjį kūdikį. Ka- tus Vokietijos stovyklose, 
tokiam plataus masto parengimui įkūnyti. 1 važinėja nauji žmonės ii (E) • reiviai ištraukė ją iš ligoni-ypač dar įvedus vokiečiams
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Kas kitur rašoma
KAIP VADINTI TUOS, 

KURIE TAIP RAŠO?

: savo
Vilnis birželio 22 d.

Penkeri metai nuo Jono 
Januškio paskutiniojo sudie

namais dažais rašytas žodis, liežuviu numazgoti enkave- 
skelbiąs ištikimybę, savo djgtų kruvinas rankas, bet 

metų principams ir nenutildomą jų komentarus perskaičius 
pavargę atsignztame, — jau, rūpestį darbo sulenkto žmo- tik dar aiškiau prieš akis iš

galįs šviesesniu rytojumi, jo kyia visos komunistinės sis- 
amžiais svajotos laimės pa-, temos baisumas, jos tarnų 
tekėjimu. i akiplėšiškumas ir politinis

Mums liko jo gyvas tikę- davatkiškumas, vykdant 
jimas — kad laisvės troški- jiems Maskvos duotą ūžda
mas yra žmoguje jokių tiro- vjn;
nų nėnužudomas. j Jiem5 Lietuva nebuv0

L‘įS O?8* pavyzdys — kupuota, nors būtų ir patys 
kad žmogus gali būti pajė- tuose įvykiuose dalyvavę ar 

i gus nenusilenkti jokiai prie-i patys ' pasiuntę ultimatumą 
vartai, nors jis būtų išrautas ar Įvažiavę su raudonąja ar- 
iš savo žemės, iš savo arti-’ mjja i Vilnių ant sovietinio 
mųjų ir net iš gyvųjų tarpo. !tanko nugaros, nes dabar

Liko dėl to, kad visa tai taip reikia pagal Kremliaus 
jis patvirtino savo paties nurodvmus tvirtinti.

1 so pasikartojantis jo pasku- 
Tai lyg ir paskutinis ir vi- tini’ atsisveikinimas — gy- 

siems mums bendras ilgo vmkue \ilty je ir sudie... 
tremtinio kelio ženklas, liu
dijąs skaudžią piligrimo 
žmogaus tragedijos atomaz
gų.

JAV NETURI BOTI 

ABEJINGOS

Ak. ir prie šio pasaulio 
kareivio kapo viskas baigėsi 
ne taip, kaip jo buvo tikė
tasi...

Atstovas Edvvard J. Der- 
winski (R. III.) birželio 13 
d. JAV Kongreso Atstovų 
Rūmuose priminė, kad šio
mis dienomis sueina jau 28

Jis troško savo kraštui metai, kai Sovietų Sąjunga 
laisvės ir demokratijos, o jo1 J®Ka užėmė Baltijos valsty- 
savanorio kovų lauką šian- bes, kad ta neteisė ligšiol 
dien aria okupanto rimbo j neatitaisyta, ir tikino, kad

ninkas. ra ^Ati dėl tos padėties a
bejingoms.

Jo seno laisvės ginklo Panašius pareiškimus At-

Jiems nė vienas nekaltas 
žmogus nebuvo suimtas, iš
tremtas ar nužudytas, nors 
jau patys vadovaujantieji 
Maskvos komunistai pripa
žįsta. kad Stalino laikais bu
vo daug kas padaryta, ko 
nereikėjo, nors net patsai 
Chruščiovas viešai iškėlė 
Stalino žiaurumus ir Berijos 
pasibaisėtinus veiksmus.

Jiems Sibiran nebuvo ve
žami nei vaikai, nei seneliai, 
nei moterys, nors yra čia pat 
tų žiaurumų gyvų liudinin
kų. kentėjusių drauge su ki
tais toje vergų kelionėje, il
gus metus Sibire vargusių ir 
mačiusių savo brolių kan
čias ir mirtį.

štai Sibiro kankinė Bar-
šmigojamas brolis baudžiau- Jungtinėm Valstybėm nede-' borą Armonienė savo kny-

goję "Palik ašaras Maskvo
je“ psl. 51-52 rašo:

"Mano vagone buvo Ta-
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i pastovią valiutą, sutirpo vis
kas, ką tik tremtiniai karo 
audroj dar plikam delne tu
rėjo. O jei kuris ir atsivežė 

i nės su kūdikiu vos keturias "turtą“, tai jis tesudarė gal 
j valandas po gimdymo. Į tik 5. 10 ar tegul jau koks 

šešiasdešimt penkerių "milionierius“ ir 100 dole- 
metų amžiaus našlė gyveno rjų. Argi iš tos valiutos galė-

... . . . .. . su savo aštuoniasdešimt tri- į0 iįs čia nrasiffvventi?aiskimmais“ paskelbė •„ mptll naliptmsia J prasigyventi.

g°ne* Į ar dženitoriais. Ir jie tuoj
"Čia buvo ir mano geras ■ pat pamatys, kad tie Vilnies 

bičiulis Petras Dravinskas i apdūsaujami tautiečiai, čia 
su žmona ir dviem vaiku-j atvykę tik su pančiu perriš- 
čiais. septynerių metų ir įu senų skudurų pundeliu, 

dabar turi nuosavus kelių 
aukštų namus, 4-5 kambarių 
butus, po gerą automobilį, 
o jau apie tokias smulkme
nas, kaip televizijas, šaldy
tuvus ir kitug panašius "nie
kus“ neverta nė kalbėti. Ir 
svarbiausia., — kad visa tai 
ne iš atsivežtos Vilnies su
sapnuotos svetimos valiutos, 
o iš kieto darbo, tvarkingo 
gyvenimo ir saikingo taupu
mo..

Neblogai čia gyvena ir 
visi profesionalai, nes jie i

penkių menesių amžiaus.
Be jo ir žmonos, vyko jo mo
tina, aštuoniasdešimt dvie
jų metų...“

Dar daugiau panašių fak
tų garima rasti ne tik B. Ar- 
monienės, bet ir Sibiro kan
kinės H. Tautvaišienės atsi
minimų knygoje "Tautų ka
pinynas Sibiro tundroje“.

Pagal Vilnį, jeigu ka ir iš
vežė, tai vėliau leido sugrįž
ti... Bet kiek jų grįžo be 
sveikatos ir kiek jų mirė, a- 
pie tai Vilnies redaktoriai
dar nenori užsiminti, nors Ameriką atsivežė irgi ne sve- 
tikrovę ir gerai žino. Jie dar tįmą valiutą, o protingą ir 
pagalvos, kaip kitą kartą talentinga savo galva, kuri 
šiuo klausimu pameti. ' čia baigė aukštuosius moks- 

Nors mes turime ilgą Sibi- ius> išlaikė egzaminus, isigi- 
re ir komunistų kalėjimuose jo profesija ir gera darbą, 
žuvusiųjų sąrašą, bet jau vi-' nes jj buvo daug gudresnė 
sai nenustebtume, jei Vii-į įr talentingesnė už Vilnies 
nies redaktoriai vieną dieną, beraščių suakmenėjusias 
imtų skelbti jų laiškus, kaip' pHka? galvas.
jie dabar laimingai gyvena gavo propaganda dūduo- 
"taiybiniame rojuje“. Juk c]ami. tik Vilnies dvasinin- 
šitaip meluojant viskas gali-; kaj daro velniava Lietuvoj 
ma, nes komunistinis melas (įr tokia pat velniavą nori 
jau seniai yra skelbiamas maišyti čia, Amerikoje, 
be saiko, be ribos, net be
gudresnio jo apipavidalini
mo ir be mažiausio profesio
nalų melagių sąžinės suvir- ••oooboooooooooooooooooooo 
pėjimo. f

Mes manvtume. kad dabar
ir komunistinė emblema jau 
turėtų būti ne kūjis ir pjau
tuvas, kaip atsilikę nuo tary
binės ’pažangos‘ simboliai, o 
du sukryžiuoti juodi mela
gių liežuviai, nes tik jų pa
galba šiandien ši ideologija 
dar sklinda pasauly.

KOKS TIKSLAS TAIP

NESĄMONES RAŠYTI?

Vilnis birželio 21 d. rašo
"Skaitau nacionalistų laik

raščius ir matau, kaip čia A- 
merikoje gerai įsikūrę viso
kie profesionalai, biznieriai 
ir atsivežusieji svetimas va
liutas. Gera buvo jiems gy
venti buržuazijos valdymo 
metais Lietuvoje, nepapras
ta jiems gyventi ir čia A- 
merikoje.

"Kasdieniniame gyveni
me turiu reikalą su eiliniais 
dipukais, dirbančiais sker
dyklose, geležies fabrikuo
se, dženitoriais miesto dan
goraižiuose. Jų gyvenimas, 
kaip ir visų Amerikoje juo
do darbo žmonių. Ir ne vie
nas sako: velniava buvo 
Lietuvoj, velniava ir čia A- 
merikoje.“

Nepažįstame mes tų Vil
nies minimu dipukų, tų am
žinųjų vargšų, kuriems "vel
niava buvo Lietuvoj ir vel- 
nava Amerikoj“. Bet mes 
esame linkę manyti, kad tie 
Vilnies užkalbintieji ir taip 
graudžiai skundęsi yra tik 
tie. kuriems galvą skaudėjo 
pagiriom Lietuvoj ir kasdie 
galvą skauda pagiriom A- 
merikoje.

ĮSIGYKITE ŠIAS

Poezijos knygos
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 

Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina $2.50.

POEZIJA, Aistis, 420 psl., 
kaina $6.00.

HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl, kai

na $5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

i Vaitkus. 86 psl., kaina
$1.50.

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

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

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

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

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

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

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

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

RUDENS SAPNAI, Kob-y 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps!., 
kaina $2.00.

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvara 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.60.

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 pel., kaina.... .$2.00
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WORCESTERIO NAUJIENOS

įvairios naujienos

j vavo tik viena garsioji ”Ši- nų metropolis apie šį kon- 
į lainė“. O cįabar, va, prieš certą mažai tesužinos, nes 
! kelioliką mėnesių įkurta abu dienraščiai nuo pereito 

nuvažiavę pas Bronę ir Ju- skautiškoji "Pašvaistė“ ten lapkričio vidurio (daugiau 
lių Sviklus. Paviešėję jų gra- irgi bus. kaip pusmeti) tebestreikuo-

Birželio 16 d. Maironio žiuose namuose, skirstėmės Kai liepos 3-čią ar 5-tą ja. Jei kokios recenzijėlės 
parko salėje atžymėta 1941 kiekvienas sau. | ši korespondencija Detroitą sulauksime tai nebent kata-
m. lietuvių išvežimų į toli- Iš šiltos Kalifornijos grį- pasieks, tai jss autorius jau likų savaitraštyje The Mi
ntąją Sibiro tundrą sukak- žo Ona Dudonienė. kun ten senokai hns užėmęs ”strate- chiean Catholie. I keliu Det- 
tis. Buvo įvairi programa.
Vadovavo Pranas Račiukai-

žo Ona Dudonienė, kuri ten senokai bus užėmęs "strate- chigan Catholic. į kelių Det- 
manė nuolat apsigyventi, ginę vietą“ krūmuose prie roito priemiesčių laikraštukų

tis.
Maironio paiko salė pa

didinta ir kiti kambariai pa
puošti, iškloti kilimais. Gra
žiai atrodo.

Buvau nuvykęs į Thomp- 
sonville, Conn. Ten buvo 
mano pirmoji sustojimo vie
ta, kai koją įkėliau į šį že
myną. Aplankiau gerus bi
čiulius Magdaleną ir Juozą 
Jetkevičius. Sužinojau, kad 
dar tebėra gyvi Makaravi- 
čiai. Miglinaį, Žvirbliai, Du- 
davičius ir Karaliai. Ten yra 
nemažai Keleivio skaitytojų.

Iš Lietuvos nuo Lazdijų
pas savo brolius yra atvykęs : vietoje.
2 mėnesiams Pockevičius. Į Lietuvių Piliečių Klubo

Įvairiais visuomeniniais vasarnamio šeimininku yra . j“
reikalais buvo atvykęs inž. Edvardas Meilus. Vieta la- tikrai malonu porą valandų

* * on voioinnroio tjziiivnninlzo iv

bet nepatiko ir grįžo į Wor- 
cesterį visam laikui.

Iš Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos iškeltas į šv. Kazi
miero parapiją veiklus, 
linksmas, su visais sugyve
nantis kun. Justinas Stepo
naitis. Jis didelis gėlių mė
gėjas, daug jų augino. Da
bar turės savo gėlyną ir dar
žą apleisti.

Kun. Steponaitis yra di
delis vaikų draugas. Jis vi
suomet buvo jų apsuptas, 
lyg koks karalius. Kas mėgs
ta gėles, tas yra geros širdies 
žmogus.

Geros sėkmės jam naujoje

Michigano ežero krantų, tik užuominas apie šį koncertą 
už 60 mylių nuo Chicagos. amerikiečių publika visiškai. 
Nuo tos "strateginės“ iki nereagavo.
larptautinio Amfiteatro bus Nemoku muzikos vertinti.) 
vos pusantros valandos ke- tai ir nebandysiu. Kalbanti 
lio. širdimi, galiu tik pasakyti,}

kad tai buvo kažkas nepa- 
! prastai gražaus!Pagerbė tėvus !

Buvau nustebintas ir su-} 
jaudintas, kai iš anksto 
prieš Tėvo dieną į svečius 
pakvietė buvusi veikli LSS 
116 kuopos narė Emilija 
Umbrasienė. Savo tėvo ji

Alfonsas Nakas

PRAŠO NESIVELINTI

- i

A. Čaplikas. Vėliau kartu su bai graži — ežero saloje, 
juo ir Stankevičium buvome J. Krasinskas

DETROITO NAUJIENOS

LŽS centro valdybos posėdis
Lietuvių Žurnalistų S-gos 

centro valdyba Detroite po
sėdžiavo birželio 11 d. Pir-

Lakūnas Hugo Vihlem specialiu plaustu plaukia per Atlantą į Casablancą Afrikoje, čia matome
Tautinių šokių

nebeturi seniai o orieš tre- komitetas maloniai kviečiai . .... ... .... • . • ■ •įieueiuu seniai, u pnes u e- to saM|t,|umą Atlante su JAV povandeniniu laivu,
jetą metų mirė ir jos vyras svečius suvažiuoti amfiteat-
Balys Umbrasas. Tose ’’tė- ...
vų“ vaišėse suskaičiavau 25 ran anksciau. nes J61?11 10, 
žmones, kurių tarpe radau 000 žmonių pradės važiuoti 
ir keletą pažįstamų. Buvo

Šventės

paskutinėmis minutėmis/
su vaišingąja šeimininke ir tai bus neišvengiamai dide-
būriu svečių praleisti.

TORONTO, ONT.

Vėjas nunešė santaupas Jubiliejinis medalis
A. Rudėnas — senosios 

kaitos ateivis, bet labai ra- 
i mus ir bolševikinės pro-,

Dėl tos pat priežasties pra-' pagundos nesukvailintas lie-
................................... (tuvis. Kol buvo vedęs, jis}
s° įsigyti šventėn, baliun-. rūpinosi tik savo žmona, pa- į 

ir akt. Eretaitės, dorių darbu ir lietuviška!
spauda, o į triukšmingus 
pobūvius ir juos mėgstam

lis susigrūdimas, kenkiantis 
rengėjams ir svečiams.ir

Iš salių — į Dainavą

Kultūrinių bei pramoginių 
pobūvių sezonas Lietuvių 
namuose ar šiaip kur mieste banketan 

ne būtinai ten, kur labiau j jau baigėsi. Išties, tai kultu-
prašo, bet ten, kur labiau riniais įvykiais nė nebuvo ‘ rečitalin bilietus irgi iš anks- 

labai pasireikšta šįmet, iš- to. 
skyrus vieną kitą meno pa-Į

bet
reikia. O jo nuomone, la
biausia reikia aukoti kaip 

mininkavo Vyteuto'"ktan- «kjninėtų rezoliucijų įgy- rodą. vienų kitą' koncertą, 
to. Vykd. vicepirmininkas . vieną kitą jaunimo pasno-
Vladas Mingėla pranešė. P? pusvaland, trukusios dymą. 
kad labai ilgai ufrrijklnta 8VC?° s . -V“'! Didžia’»ia detroitiškių:
naujosios valdybos deklara- landas, detroitiskiai jį klau- vasaros atrakcija — Daina- 
cija jau pradėta siuntinėti >r patys jam patarme- va. Piknikų iki šiol turėjome
visiems spaudos darbuoto- Pagaliau, dr. V. Majaus- du ir vargiai ar daugiau 
jams ir laikraščių redakci- ko ParaPntl- susirinkusieji kaip du tris beturėsime. Jie
joms. Paaiškėjo, kad naujų118 sav0 ‘arP° 8Td°‘"s T baigia išnykti- 0 Dainava 
LŽS skvriu steigimasis nuo mems- kūne butų Detroite dabar traukia visus, kas tik 
praeitopasėdžio nepajudė-i r??01™8?? aktyvistei, ypač neturi kur geriau nusitrenk, 
jo. Pavienių kolegų vis po le8« ,telklmc- Tie asmenys ti, arba, kitaip sakant, kas
keletą ateina į c. v-bos tvar
komąjį centrinį skyrių, šio 
posėdžio metu į centrinį 
skyrių buvo Įrašyti Kazys 
Klastauskas, Adolfas Kli
mas ir Janina Narūnė-Fakš- 
tienė. Visi jie yra seni LŽS 
nariai, o A. Klimas, žurna-

yra Juozas Briedis, Vladas nori savaitgaliais į užmiestį,
Selenis ir Jonas Urbonas.

čius lietuvius nei pažiūrėti 
nenorėjo. O žmonai mirus, 
jis visai užsidarė ir dar la
biau palinko prie spaudos. 
Žengdamas arčiau senatvės, 
sunkesnių darbų dirbti ne
pajėgė. o prie lengvesniųjų 
mažai tedirbo. Bet vis dėl

to turėjo susitaupęs penketą 
tūkstančių dolerių, kuriuos 
laikė banke, taupydamas 
juodom senatvės dienom.

Naujienos iš 
Kanados

ST. CATHARINES, ONT.

Kartu minė jome 1941 m. 

išvežimus

Šiemet tų išvežimų sukak
tis buvo paminėta kartu su 
estais ir latviais birželio 15 
d. miesto rotušėje. Minėji
mas prasidėjo 11 vai. Nors 
lijo, bet pabaltiečiai gausiai

bet nenori atsisakyti savo 
tautiečių kompanijos.

Dainavoje jau prieš porą
savaičių prasidėjo ir jauni-' dalyvavo minėjime. Visų tri
nto stovyklavimas. Po vyrės- jų valstybių vėliavos buvo 

Iš visko atrodo, kad Tre- niųjų moksleivių grupės da- (iškeltos iki pusės stiebo. Prie 
čio ji tautinių šokių šventė bar seks mišrios mažųjų mo- ) vėliavų garbės sargyboje 

listas ir rašytojas bene pu-Į Chicagoje liepos 7 d. bus kinukų. o paskui mergyčių; stove jo visų tautybių mer-
sę šimtmečio, yra vienas iš Pati sėkmingiausia. Jeigu ir dar nežinau kokios kitos gaitės. pasirėdžiusios" tauti-
nepriklausomos Lietuvos1 atsitiktų kitaip, tai reikėtų grupės. Vietos stovyklauto-
Lietuvių rašytojų ir žurna-; daugiau negu stebėtis. Ko- jam, pernai gerokai praplė-
listų sąjungos steigėjų. dėl taip manau? Ogi todėl, tus mūrinius barakus, dabar 

Maždaug už savaitės po kad nei viena ankstesnė tau- yra iki valiai
posėdžio, taigi nė dviem sa-Į tinių šokių ir nei viena dai-

Visi ruošiasi į Tautinių 

šokių šventę

niais drabužiais.

vaitėm nuo deklaracijos ii-į nų šventė nebuvo taip pui- 
siuntinėjimo nepraslinkus,1 kiai, intensyviai reklamuo-
jau atėjo keletas pareiški
mų įstoti į ęentrinį skyrių, 
kartu su nario mokesčio už 
trejus metus čekiais.

L. Valiuke

Los Angeles mieste gyve-

jama, kaip šioji. Į kurį tik 
Kanados ar JAV lietuvišką 
laikraštį nosį įkiši, vis ma
tai didžiausius oficialius 
skelbimus apie pačią šven
tę bei rengiamą balių jos iš
vakarėse. Ir kiekviename 
kiekvieno laikraščio numery

Z. Nomeika koncertavo 
katedroje

Religinės muzikos koncer
tas buvo planuotas gerą pus
metį. Jis turėjo sutapti su

Minėjimą atidarė ir pir
mąjį žodi tarė estas George 
Kahar. Tada nuskambėjo 
Kanados, Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos himnai. Miesto 
burmistras MacChown pa
reiškė pabaltiečiams užuo
jautą dėl Rusijos įvykdytų 
žiaurumų, pasidžiaugė pa

Baisiojo birželio minėjimu,1 baltiečių dąrbštumu, kūry- 
kuris metų metais įvykdavo} bingumu, kvietė ir toliau ak- 
artimiausią birželio 14 die-

Artėdamas prie senatvės 
durų, pradėjo rūpintis se
natvės pensijos gavimu. Bet 
šio krašto senatvės pencijos 
yra tokio didumo, kad iš jv 
gyvendami pensininkai ba
du nemiršta, bet ir svorio 
nepriaugina.. Todėl dides
nių santaupų ir pašaliniu 
pajamų neturintiems prie 
pensijų pridedamas mažutis 
priedas. Kad nebūtų kliūčii 
pensijos priedui gauti, jis 
visas savo santaupas iš ban
ko išėmė, i kelnių kišenę pa
slėpęs stipriai užsiuvo ir vi
są laiką nešiojosi su savimi, 
o pradėjęs gauti pensiją su 
priedu, santaupų bankui 
negrąžino, nes bijojo, kad 
nebūtų nutrauktas pensijos 
priedas.

Medalis sidabrinis. Išleistas Lietuvių Fondo 50 m. Lietuvos 
valstybės atkūrime paskelbimo sukakčiai paminėti. Jis ne tik 
atžymi nepasikartojantį jubiliejų, bet ir primena mūsų tautos 
didingą praeitį. Tai graži ir didžiai prasminga dovana įvairiomis 
progomis savo šeimos nariams, artimiesiems ir kitataučiams, 
ypač šiais sukaktuviniais metais. Be to, medalis yra puiki prie
monė Lietuvos vardui garsinti kitataučių tarpe.

Nepraleiskite progos šiam istoriniams vertingam medaliui 
įsigyti tuojau, nes jų išleista tik 5,000. Per trumpą laiką žymi 
dalis medalių jau parduota. Užsakykite tuojau, užpildydami Že
miau dedamą lapelį, kurį kartu su pinigais pasiųskite šiuo adresu:

LITHUANIAN FOUNDATION, 0643 S. MAPLEWOOD AVĖ., 
CHICAGO, ILL. 60629, U-S.A.

Ant piniginės perlaidos užrašykite: Pay to the order of A. 
Rėklaitis — Medai. Gavus užsakymą ir pinigus, medalis su jo 
aprašymu bus tuojau pasiųstas adresatui apdraustu paketu.

UŽSAKYMO LAPELIS

Kas medali gauna ar kam jis bus dovanotas?

nąs visuomenininkas ir L vis randi vieną ar daugiau 
Laisvę žurnalo redaktorius1 straipsnių tos šventės tema. 
Leonardas Valiukas, važiuo- Neabejoju, kad reklamos 
damas iš Chicagos j Cleve- ( kraštuose gyvendami, tik 
landą, birželio 18 d. keletai | per reklamą į tokius pobū- 
valandų buvo sustojęs Dėt- vius publiką ir tegalime su

nai sekmadienį.
Koncertas įvyko katalikų

Blessed Sacrament katedro
je birželio 23 dieną. Prasi
dėjo 3 vai. ir baigėsi 4:50

tingai dalyvauti 
statyboje.

jo krašto
Bet netrukus atsirado 

gudrus vagišius, kuris, san
taupų slėptuvę pastebėjęs, 
naktį jam bemiegant tyliaiS 
Įėjo į kambarį ir kišenę su 
santaupomis nusipiovęs nu
sinešė.

(Vardas, pavarde ir adresas)

Kas medalį užsako?

roite. LB Tarybos narys dr.
Vytautas Majauskas savo 
namuose sušaukė kelioliką1 me. • 
visuomenininkų bei spaudos ( Kas liečia lietuviškąjį 
atstovų, kad išklausytų sve- Detroitą, tai jis, galima sa- 
čio pranešimą. kyti, vba* Tautinių šokių

L. Valiukas kalbėjo apie šventėje dalyvaus. Iš savo 
JAV kongrese ir senate pra- gausių pažįstamų ir draugų 
vestų rezoliucijų Pabaltijo tarpo nežinau nė vienos šei- 
laisvinimui įgyvendinimą mos, kuri visa ar bent dalis 
bei su tuo reikalu surištus ten nesiruoštų. Detroitiškių 
materialinius sunkumus. Jis ūpą ypatingai kelia dvie jt i 
apeliavo į lietuvišką sąžinę tautinių šokiu grupių ten da- 
ir ragino būti sąmoningais, lyvavimas. Pirmosiose dvie- 
kai aukojama, t y. aukoti jose šventėse, mat, tedaly-

kviesti. O tos reklamos šį 
kartą kaip tik ir nestokoja-

Latvių vardu kalbėjo P 
Vasarins, o lietuvių — Ste 
ponas Šetkus. Paskutinysis 

vaL, įskaitant ir poros gies- jautriais žodžiais pavaizda 
mių giedojimą (visa lietu- vo trėmimu?. Nevieno akyse’ 
viškoji publika), ir prel. Jo- pasirodė ašaros, 
no Balkūno ilga 25 minučių
kalba, ir kun. Valterio Sta
nevičiaus padėkos žodį.

Kiek savųjų tautiečių į 
koncertą atėjo? Spėju, kad 
3-400. Apie 1.200 sėdimų 
vietų turinti katedra buvo 
artipilnė tik tik dviejose pa-
gridinėse eilėse. Apytiksliai pie Pabaltijo okupaciją, 
išviso suskaičiavau apie! 1 komos santaupos senatvės
500 publikos. Manau, kad,) ŠiTb jungtinio minėjimo pensijų priedui gauti kliu 
be lietuvių, buvo dar estų ir mintis kilo Lietuvių Bend- čių nesudaro.

Laikraštininkai minėji
mą fotografavo ir aprašė, 
plačiai apie jį pranešė ir ra
dijas.

-Po minėjimo buvo dalina
ma literatūra anglų kalba a-

(Vardas, pavardė)

Siunčiama $............... ($10.00 už medalį ir 50 centu pašto išl.)

P5.
Rytą pabudęs ir neradęs 

savo santaupų, senukas pa
kėlė triukšmą ir pakvietė po
liciją, kuri vagystėje įtaria
mą patraukė teismo atsako
mybėn, bet teisė jas, dėl kal
tės įrodymo trūkumų, jį iš
teisino. Be to, bvlos spren-'
dimo metu buvo išaiškinta.) “ ’
kad tokio didumo banke lai- į “ .. r!:r~:.. . ;'T......i - *«■ « romą

1) Jei užsakoma daugiau kaip vienas medalis, tai tuo atvejo 
reikia prie užsakymo lapelio prijungti visų medalio gavėjų są

rašą (vardai, pavardės ir adresai).

2) Lietuvių Fondo nariai galėtų gauti medalį su tuo pat nume. 
riu. kuris yra jų LF nario nr., jei tokį savo norą pažymėtų už
sakymo lapelyje ir jei su tokiu numeriu medalis nebūtų jau 
parduotas.

latvių.
Gaila, kad keturių milio-

ruomeneje.
J.S. i J. Raini*

Knyga yra gcraasiis žmogaus dragas

1 'HSDliiiiHiuk L’/!



Pnalapb ketvirtu KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 27, 1968 m. liepos 3 d.

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

Dvidešimt trys mokyklos 

rusų kalba

Iš kelių dešimčių Lietuvoj 
dabar esančių specialiųjų 
mokyklų, dvidešimt trijose

SKURDAS SKURDUI 

NELYGUS

JAV gyvenimą kaip Įma
nydami murzija Vilnies, 
Laisvės ir kiti bolševikuo-

mokymas vyksta rusų kalba, jantieji smalioriai. O jau 
Trylika tokių rusams pritai- Lietuvos okupantų spaudo- 
kytų mokyklų — techniku- je tos čionykščių pamazgos 
mų yra \ ilniuje. po du Kau- dar labiau sutirštinamos, 
ne ir Klaipėdoje, po vieną • kad tik Lietuvos gyventojus 
Šiauliuose ir Panevėžy, kiti j Įtikintų, jog pasauly tėra tik 
mažesnėse vietovėse. į vienas sovietinis rojus, ku

Dviejų aukštų tilto namelis ant North Avenue tilto Bostone nugriuvo niekas nesužeistas.

Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas i- 

domias knygas:

LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet Į-
Aloyzas Baronas, PAVA- domu skaityti, todėl siūlome 

SARIO LIETUS, 261 psl., įsigyti šias mūsų žinomų 
kaina minkštais viršeliais žmonių gyvai parašytas at-
$2.50, kietais $3.75. įsiminimų knygas:

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

riame žmogui įmanoma įs-
Technikumuose rengiami • silaikyti šioje planetoje.

specialistai aukštojo moks
lo nereikalaujančioms pa 
reigoms Įmonėse bei Įmonių j 
administracijose. Visuose 
didesniuose miestuose via ir 
atitinkamas kiekis bendrojo 
lavinimo mokyklų, kuriose 
dėstymas vyksta nišų kalba. 
Mokymas sutvarkytas taip. 
kad kolonistams būtų gali
ma išsiversti ir neišmokus 
„čiabuvių“ kalbos.

(E)

Ir taip. Žemaitijos rajono 
laikrašty Leninietis teigia
ma. kad JAV-se 40-50 milio
nų gyventojų yra dideli 
skurdžiai. Didžiuliame New 
Yorko mieste, anot tų mur- 
zintojų, milionai gyventojų 
gyveną visiškam skurde, 
milionai esą paskendę sko
lose. o visus baimina nedar
bas.

Tvarkys iš Maskvos

Sovietų Sąjunga vėl per
skėlė vieną savo administra
ciją i dvi. Iš Miško, celiulio
zės. popieriaus ir medžio ap
dirbimo pramonės ministerS 
jos, kuri buvo sąjunginė-res- 
publikinė (turėjo ir Vilniu
je savo tokiu pačiu vardu 
pavadintą padalinĮ), pada
rė Miško ir medžio pramo
nės ministeriją, kuri liko
taip pat sąjunginė-respubli- į 
kine, ir Celiuliozės ir popie
riaus pramonės ministeriją, 
kuri dabar bus tik „visasą
junginė“, tai yra Vilniuje 
savo šešėlio neturės.

Praktikoje tai reiškia, 
kad ir Lietuvoje esančios 
celiuliozės - (Klaipėdoje) J

Suprantama, su melagiais 
nebūtų reikalo nė ginčytis, 
ypač dėl tokių nebūtų fan
tastinių skaičių. Bet jeigu 
jau čia yra kiek skurdžių, 
tai bent žvilgtelėkime, kaip 
jie čia „skursta“, palyginus 
su bolševikų sistemos palai
mintaisiais.

JAV darbo netekęs žmo
gus gauna per savaitę ma
žiausia $25 pašalpos, o so
cialinio draudimo gali gauti 
iki $45 ir dar už vaikus prie
do.

Nevv Yorke motina, pa
gimdžiusi vaiką ir negalinti 
dirbti, iš miesto iždo gauna 
$100 per mėnesi ir kiekvie
no vaiko išlaikymui po $40 
per mėnesi.

Trys Vakarų sąjungininkų komendantai Vakarų Berlyne, 

po pasitarimų su šio miesto burmistru Klaus Schuetz. 
Jie diskutavo Rytų Vokietijos įvestus naujus susisiekimo 
suvaržymus ir priemone tiems suvaržymams nugalėti, 
čia matome: kairėj Britanijos atstovas gen. maj. F. 

Bowes-Lyon. antras iš dešinės Prancūzijos gen. Huehe- 
Quenetain ir JAV gen. maj. Robert G. Fergusson.

BOSTONO NEGRAI

19 lo metais Bostone nėg
ių tebuvo 23.500, o jau 1960 
metais tas skaičius buvo pa
siekęs 63.000, taigi beveik 
padvigubėjęs. Nuo 1950 iki 
1960 m. visu Bostono gvven- 
tojų skaičius padidėjo 10' -. 
Tuo pačiu metu baltųjų skai- 

t čius tepadidėjo 8' i. o nėgių 
'net 72',. Aplamai, nėgių 
čia tik 9' - visų gyventojų. 
Kiti didmiesčiai jų turi žy
miai daugiau.

KANADA NEPRIPAŽĮSTA 

LIETUVOS PAVERGIMO

savo

į vidutinis darbininko uždar- 
popieriaus (Petrašiūnuose ir į bis per mėnesi tėra 80 rub- 
kt.) gamyklos dabar bus tie-’ lių, o pragyvenimas ten yra

ta šalia didžiųjų renginių. BALTIEČ1U 
tokių, kaip šokių šventė. P 
LB seimas ir kt. O regulia- 

Na, o Sovietų Sąjungoje' rieji Vliko darbai šiemet ir-

JAUNIMAS 

UŽ AFRIKIEČIUS

siaginėje Maskvos kontro
lėje, be tarpininkų Vilniuj.

(E)

gerokai
JAV-se.

brangesnis negu

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

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

Ketvirtoji pradalgė, Ni-Į Končius, 404 psl., daug 
do» išleistas literatūros met- iliust-acijų. kaina .... $5.00. 
rastis, kuriame rašo 21 a
muo 
na $3

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

. ....... DU MEDINIAI IR TRYS
Kietais viršeliais kai- geležiniAI KRYŽIAI, 

>3.7o, minkštais $3.1o. A . o

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

10 knygą už $2

Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psi. kaina . .$3.00

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

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

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 48<> ^sl., kai
na ..............................$2.00

i DIENOJANT, Kipro Bie-
, limo, 464 psi., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip-
, ro Bielinio, 592 puslapiai, 

Lietuvos socialdemokratų įaįna §2 gų
partijos programinės gairės,

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

—Kanada palaiko 

atsisakymą pripažinti Latvi-j
ATSIMINIMAI IR MIN

TYS, Kazio Griniaus. I tO-
. ... „ , , Tavo kelias i »ocializmą, mas, 300 psl., kaina .......$2.
jos ir kitu Baltijos valstybių, (LeOno Bliumo), 35 psl.,! 
inkorporavimo į Sovietų Są- kaina 25 centai

! 32 psl.. kaina 20 centų.

jungą teisėtumą ir pripažįs Socir’izmo teorija,

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,

(M. II tomas. 336 psl. kaina $5.

SOVIETINIS

ANEKDOTAS

Kur yra laisva spauda, 
ten atvirai pasisakoma apie 
tą ar kitą svarbų asmenį, jis 
kritikuojamas, pašiepiamas 
arba jo darbams pritariama. 
Kur tokios laisvės nėra. ten 
apie tokius asmenis plinta 
pasakojimai iš lūpų Į lūpas. 
Tokių anekdotų galybė bu
vo tyliai pasakojama netgi 
žiauraus Stalino laikais.

Štai vienas iš tokių:

Kažkur dingo Stalino 
laikrodis. Stalinas iškvietė 
slaptosios policijos viršinin
ką Ben'ją ir Įsakė jam suras
ti vagi. Kitą dieną laikrodis 
atsirado. Stalinas paskam
bino Berijai ir sako;

— Lavrentij, as laikrodį 
radau, todėl, jei tu ką nors 
pasodinai Į kalėjimą, tai pa
leisk.

— Negaliu, drauge Stali
ne, — atsakė Berija. — 
mane jSu sėdi dvidešimt 
žmonių, ir visi jie prisipaž, 
no pavogė jūsų laikrodi,

Kas JAV per metus uždir
ba mažiau nei $3.600, tas 
čia jau laikomas skurdžium, 
jeigu jis išlaiko šeimą. Gi 
Sovietų Sąjungoje eilinio 
gydytojo mėnesinis uždar
bis yra tris kartus mažesnis 
už amerikinio skurdžiaus...

Bet. žinoma, bolševiki
niams murzintojams ši tie
sa visiškai nerūpi, nes jie 
turi kitą tikslą — mus bent 
savo liežuviu „apskurdinti“, 
kol dar nepasiekia apiplėšti 
grobiko rankomis.

Iš VLIKO TARYBOS 

POSĖDŽIO

Vliko taiyba birželio 14 
d. posėdyje buvo painfor
muota apie finansų Vliko 
veiklai organizavimą (prel. 
J. Balkūnas) ir apie birželio 
8 d. Chicagoje buvusi Vliko 
pasitarimą su Amerikos Lie
tuvių Taryba (vicepirm. B. 
Nemickas. ižd. Pr. Vainaus
kas ir pirm. J.K. Valiūnas).

Šalia pasisekimų finansų 
telkime, atkreiptas dėmesys 
ir Į sunkumus, iš kurių šiems 
metams būdingiausias yra 
tas. kad reguliariems Vliko 
darbams lėšų telkimas vyrks-

i Fišerio), 74 psl., kaina 2o et.į VYSKUPO P. BŪČIO

Socialdemokratija ir ko- ATSIMINIMAI, 1 tomas,
I munizmas (K. Kauskio), 47 320 psl., kaina $3.50, II to- 

Taip gegužės 3 d. parašė' Psk, kaina 25 centai mas 282 psl.. kaina $3.50.
naujasis Kanados užsienių! Ar buvo visuotinis tvana,. SIAUBINGOS DIENOS, 

reikalų valstybes Sekreto- 64 psI., kaina 25 centai. ; 1944-1S50 .netu atsunim- 
rius M. Sharp Nevvfounlan-Į , mai. parašė Juozas Kapa-

Materialistiškas istorijos činskas, 273 pusi. kaina $3.
supratimas. 80 psi., kaina rvvtMIMA viiuruic •?<, centu I GYVENIMO VINGIAIS,

dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
Tikra teisybė apie Sovietų nės, 360 psl., kaina . .$3.50. 

Rusiją. (J. Januškio), 96j VIENIŠO ŽMOGAUS 
psl , ka.na oO centų. ^GYVENIMAS (anie Dėdę

~ Rūko, 206

ta Baltijos tautų apsispren 

dimo teisę.

de gyvenančiam latviui vers
lininkui A. Jėkstei.

Jaunimo grupė, vadina
ma „Pabaltiečių Jaunimasgi yra nereguliariai padidė

ję, rvšium su jau išleistais ir . _ . ,
dar'rengiamais leisti leidi- uz Laisvękūną sudaro es 
niais anglų, vokiečių, ispa- tal' atsIai 1! lietuviai, bnze 
nų ir kt. kalbomis. Iš to rei
kalas ne tik atidėti atosto
gas finansų organizavimo 
darbe, bet pastangas dar pa
didinti.

Su Amerikos Lietuvių Ta- 
įyba pasitarimuose dalyva
vę Vliko valdybos nari ai ir 
pirmininkas vaizdžiai papa
sakojo tarybai, kad susitari
mai su ALT dėl bendradar
biavimo. darbų bei lėšų pa
siskirstymo vyko sklan
džiausiai ir pasibaigė visiš
kai sėkmingai. Vliko pirmi-

lio 22 d. demonstravo Jung
tinių Tautų aikštėje Nevv 
Y’orke, protestuodami prieš 
Pietų Afrikos kolonialinę 
politiką Namibia srityje. 
Demonstrantai savo plaka-j 
tų šūkiuos reikalavo Jung
tinių Tautų narius paremti; 
Įneštą rezoliuciją, kuria ga
rantuojama Namibia žmo-i
nių teises, ir reikalavo pa-

Toks Kanados nusistaty
mas buvo seniai žinomas iš 
jos vyriausybių, kad ir besi
keičiančių. atitinkamų veik
smų ir laikysenos. Tik Įsak
miai parašyto tokio pareiš
kimo tuo reikalu suintere
suotieji neturėjo. Tas daly
kas itin parūpo po pastarojo 
vyriausybės pasikeitimo, pa
dvelkusio „naujais vėjais“. 
Tad A. Jėkstė ir pasiryžo 
pasiklausti apie tai naująjį 
užs. reikalų valst. sekreto
rių. Laišką perdavė parla-

i mento naiys Charles E. 
Granger, ir sekretorius atsi-

naikinti ten vykdoma prie-i ,- - ■ . --. J v 1 i liepe čia pateiktuoju pareis-spaudą. kimu.
Ši grupė, keldama toli

mosios Namibia laisvės pro
blemas, tuo pačiu norėjo at- 

ninkas. be to, dar turėjo pa-j kreipti Jungtinių Tautų dė- 
sitarimų ir su Am. Lietuvių' mesj jr j Pabalty sovietu 
Bendruomenės valdybos pir- vvkdoma kolonializmo polil kad apsisprendimo teisė tu 
mininku B. Nainiu. tiką. Kadangi daugeliu at- r* būti atstatyta taikiomis

, . , ... . vejų Afrikos tautu atstovai,
Politinės komisijos pirm. kai jie pragomi paremti pa- 

St. Lūšys painformavo tary- Maltiečiu laisvės kovos rei- 
bą apie komisijos užsimoji- kalą, aiškinasi, kad tas kraš- 
mą telkti duomenis apie ru- ^as eSąS nU(, j geografiniai 
sų kolonistų skaičiaus Lietu- toli ir kad lais klausimais 
voje nesiliaujanti augimą ir tuH rūpintis artimesni pa
jungti juos Į Vliko mforrna- baltieeių kaimynai, tai ši 
cinę medžiagą. jaunimo organizacija, rem-

dama Namibią, norėjo pa
rodyti. kad laisvė visų ir vi
sur turi būti lygiai ginama

Toliau rašte priduria:

— Tuo pačiu metu esu Į- 
sitikinęs, jog jūs suprasite.

priemonėmis, ir tai neišven
giamai turės būti lėtas vyks
mas.

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Juozas Stalinas, 32
kaina 25 centai.

psl.,'Šerną), Antano 
psl., kaina ........................$2.

Žalgirio mūšis, parašė dr. j KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
Daugirdaitė-Sruobienė. 24|<aPie Salomėja Nėri), Pet- 
psl.. kaina 50 centų. i on«lžj Orintaitės, 234 psl.,

4 kaina ...............................$3.
Atskirai sudėjus, jų kaina 

$3.10. bet visos kartu par
duodamos už $2.

i SIAURUOJU TAKELIU,
B. Kriaučiūno. 178 psl.,

'kaina ..............................$2.

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

Į nės, 253 psl., kaina .... $3.

DOVANA MŪSŲ 
MAŽIESIEMS

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

„BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MENULĮ“.

Jo* kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus. nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
istaigoje-

Šiam Vliko tarybos posė
džiui pirmininkavo J. Paže
mėnas (Vienybės Sąjūdžio 
atstovas), sekretoriavo J.

Keleivio administracijoj* 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieitą Lietuvo* 
nepriklausomybės paskelbi

Dabar Afrikos diplomą- akto pa.ir.JylojoSt.po 
no Kaino spalvotą portretąPakalka (Socialdemokratu tam būsią galima konkrečiu 

atstovas). pabaltiečių pavyzdžiu ori- 8x6 co1iu dvdz,° ui 80 cnt
(Elta) i minti, kad ir jų pareiga bu- L|ETUVOS ŽEMĖLAPIAI 

———; tų paremti Lietuvos. Latvi- •«»
_ jos ir Estijos bylą, kaip šių į Turime Lietuvos žemėla- 

Paragink savo pažįstamų* ■ tautų jaunimas parėmė afri- pių — už 50 centų, už $2.50 
iiairaiyti Keleivi. Kaine kiečiu^ . , (sulankstomas) ir už $3.50

IS. _______ _ a-t.v. i (sienini0.).

KĄ LAUMES LEME

Tai r aš vio jos Petronėlės
Orintaitės parašyti atsimini-j 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

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

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina ..............................$1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

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

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, 
K- Žvko, 476 ps!., kai
na .................................. $5

Visos šios knygos yra gra
žiai Įrištos.

Tas knygas gaiite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mas*. 02127).

DĖMESIUI !
VISIEMS REIKALINGA 

KNYGA
Širdies priepuoliai- Ją pa

rašė dr. Menard Gertler, o 
jai Įvadą — garsus širdies li
gų specialistas dr. Paul 
White. Knygoje aiškinama,

! kaip gali pramatyti savo šir- 
Knyga gaunama ir Kelei- dies priepuoli i; ir išvengti, 

vio administracijoje. i Kaina $3.75.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Kūtvėlos užplūsta Bostoną į
I

Iki šiol Bostonas buvo dar tai lietuviškai vadiname pa- 
palyginti švarių žmonių leistuvyste. 
miestas, bet ir jis gali greitai j Kaip patys hipių atstovai 
virsti moraliniu ir tikiu vai-i aiškina, šią vasarą i Bostoną 
katu utėlynu. Į gali susirinkti iki 30,000.;

Štai Keleivy jau buvo ra- Tai žymiai daugiau, negu
syta, kad Bostono sode pra
dėjo telktis kūtvėlos (hip- 
pies), kurių tarpe maišosi 
net du apžėlę kunigai, deja, 
tik ne dorovės žodžius šiems 
valkatoms skelbdami...

O štai anglų kalba laik
rašty skaičiau, kad tų kūtvė
lų čia jau priviso daugiau 
nei 1,000. kad jie susitarę 
šią vasarą čia sudaryti net 
^avo ” vyriausią būstinę. 
Taigi, i Bostoną suplauks 
tūkstančiai ne tik kudlotų, 
nesipraususių ir apdriskusių 
tinginių, bet ir įvairiomis li
gomis užsikrėtusių, utėlių ir 
kitokių gyvių apsėstų nar-

i komanų bei „filosofuojan
čių paleistuvių“.

Tai jau savotiškas pavo
jus visam miestui. Ne kas 
kitas, bet jų pačių medici
nos reikalais besirūpinan
tis žmogus sako, kad beveik 
pusė tų kūtvėlų serga ta ar 
kita venerine liga, o kiek jie 
savo barzdose ir kūno įlin
kimuose dar visokio „bru- 

į do“ nešiojasi, to ir jis neap- 
i skaičiavoI

Geras gydytojas, pastebė— Neaišku, tėve.

buvo San Francisco „rojuj“) 
jo „žydėjimo - metu. Jie čia; 
būsią iki rudens, kol pradėsi 
kristi lapai. |

Hipių žodžiais, jie esą 
„gėlių vaikai”, sugedusios 
visuomenės akivaizdoj skel
bią meilę, taiką, brolybę... 
Kokie iš tiki ųjų yra tos „mi
sijos“ rezultatai, geriausia 
gali pasakyti policija ir gy
ventojai. kurių kaimynystė
je šie barzdoti apaštalai su
sispietė.

Štai, krautuvių savininkai 
skudžiasi, kad pavagiamos) 
jiems pristatomos prekės, 
išdaužomi langai, automobi-Į 
lių savininkams toje apylin
kėje pavagiami

Nuslinkus kalno žemė užvertė skurdžią Brazilijos darbininkų 
žmonių. Dabar ten vyksta atkasimo darbai.

gyvenvietę Salvador, kur žuvo 50

Kaip švaistomos mūsų lėšos VVATERBURY, CONN. 
Pavykęs šokių mokyklos 

vakaras
Birželio 21 d. turėjome 

ne eilinį Miklinevičiūtės va-
Senato komitete yra tiria- rijuanos ir pabūgęs grasini- 

automohi-i ma Chicagos nėgių paaug- mo nužudyti, pabėgo ir po
liai n m /ia wHu miK ^’ų gaujų — Blackstone ir licijai išpasakojo visą minė- dovaujamos šokių mokyklos 

tos gaujos veiklą. Tos gau- pasirodymą State teatre, „a- 
sikaltimai Kain nnlipiios vei^la. Ten pakviestas liu- jos grasindamos apkrauna čiame miesto centre. Prog- 
viršininkas F I UeNamary ^yti ir Cook (Chicagos) ap-: savo apylinkių biznierius d i- lama tęsėsi virs trijų valan- 
nranoia Pnnimnn navbn skrities kalėjimo viršininkas deliais išperkamaisiais mo- dų. Šokis vijosi šokį, vienas 
ione ne,' Moole- Jis ! klausimą, ar irĮ kesėiais iki $3,000 ir .lau- kitą dar gražesnis. Buvo
nesiūs buvo nadarvti 639 a-l k*ek padėjo federalinės vai- į giau kas savaitė. Biznieriam justi, kad šiai mokyklai va
ikštai dėl h-ah-in nusikalti ' džios skilta $927.341 suma' gresia mirties bausmė, jeigu, dovauja stipri ir sugebanti 
nu. iki rinkluotu užouolimūl mokyklų iškritėliams pagal- jie netylės ir pasiskųs. ranka. Publika nesigailėjo

j bėti baigti nutrauktą moks-
' lą, atsakė, kad visa ta pa- 
i galba buvo naudojama ”mo-

— Koman, Maik, sura
liuosim tautiškai kultūrišką — Vot. tebe raz! Šiandien' jęs žmogaus organizme pa-
dainą: ; tau niekas neaišku. O man! vojingą auglį, liepia tuoj jį______

Eina garsas nuo Chicagos: į viskas aišku, ba viskas gerai pašalinti, kad nenumarintų i merriotV*kuriu i>ško"noli* 
šokių šventė bus! i išfigeriuota. Bilietų pirkti jis viso organizmo. Taip tu- g ’ U 6 1 1
Pasiruoėkim. pasipuoškim,; nereikės. i retų būti elgiamasi ir su kūt-
Tenai laukia mūs! j — Neįleis. Į vėlomis, nuodijančiais ir
— Ar iš tikrųjų tėvas no-į — Na, bečykim. Pamaty-į teršiančiais visuomenės or-

rėtum toj šventėj dalyvauti?! si, kaip įleis. , ganizmą.
— Nu, kam dar klausi?! — Gal per užpakalines! Jie sakosi norį atsitolinti

mų, iki ginkluotų užpuolimų
ir moterų prievartavimo.

Hipių tarpe aktvviai vei-
kia gengsteriai, pristatyda-i t"““• „ i n i , • • i kyti vaikus, kaip orgamzuomi narkotikus, baldom pn- t< daryti nusiįal,imuS“. 
s engę cla saP8, Minėta pinigų suma buvo
1UO_S pa,beS ya?,keza,.!r' duota iš Washingtono per 

OEO (Office of Economic 
Opportunity), kuriai vado-

katučių.
Reikia pažymėti, kad tai

Aš jau užprašiau Zacirką. 
kad paskolintų . man savo 
krajavus kamašus. Turėjau 
ir aš kamašus iš krajaus at
sivežęs, ale žiurkės suėdė.

— Bet kamašais apsiavęs, 
tėve, Chicagon nenueisi. 
Reikia lėktuvu skristi. O ar 
žinai, kiek tai kainuoja?

— Nu, o kiek?
— Perkant bilietą iš Bos

tono į Chicagą ir atgal, rei
kia pakloti 105 dolerius, tė
ve. Ar turi tiek pinigų?

— Maiki. būdamas jau
nas, aš išvažinėjau visą A- 
meriką. ir man nekaštavo 
nei kapeikos. Nereikės pini
gų ir Čikagon nuvažiuoti. 
Nusivešiu ir tave, pamatysi. 

— Kokiu būdu?
— Ant freitų.
— Sakai, prekių trauki

niu?
— Jessa.
— Tokie traukiniai žmo

nių nevežioja. tėve.
— Jes, Maiki. vežioja. 

Tik Įlįsk, kai niekas nema
to, ir nuveš. Pamatysi.

— O jeigu įlįsi į tokį va
goną, kuris eina į Calif orni- 
ją. Kas tada?

— Jei gerai žiūrėsi, tai 
neįlįsi. Juk ant kožno vago
no yra parašyta, kur jis eis: 
lįsk į tą, ant kurio parašyta: 
Chicago. Tada neprapulsi. 
Nuveš tiesiai į stok jardus.

— Bet tai bus gyvulių 
skerdyklos, tėve.

— Jes, Maiki, tenai dirba 
daug mūsų žemaičių nuo 
Plungės, tai neprapulsim. 
Jie parodys mums ir salę. 
kur bus tautiškų šokių at
laidai. Matai, mano jau vis-

duris?
— Možna ir taip. Ale yra 

geresnis spasabas — su ce

cija.
Kai giedriam ore jie dar 

slampinėje parkuose ar guli
nę ja narkotikų prisiriję pa
krūmėse. tai lietaus atvejų 
jų bus pilni tarpduriai, pa-

nU° sugedusios žmoni-- laiptfe ir įvairiausios landv. 
jos dalies n gyventi vienas! nas, ii-nieitas negalės atskir- 

ti. ar tavo prieangy stūksokito „meilėje“ ir „brolybe-
remonijomis! Ar dabar aiš-i je“. Deja. tas atsitolinimas 
ku? Į nuo realaus pasaulio pasie-

— Aišku, kad nesąmones; kiamas tik prisirijus ar pri
kalbi, tėve. Į siuosčius narkotikų, brolybė

— Bai glory. Maik, kas} —bendram purvo guolyje, 
tau šiandien pasidarė? Aši o visuotinė meilė — „meilės'

' naujosios ideologijos“ pra
našas, ar žudikas bei žagin
tojas.

Gal sakysite, kad ne mū
sų reikalas, kaip šitie nau- 

! jųjų laikų papuasai gyvena

Tai šitaip suvartojamos
geriems tikslams skirtos lė- jau septintas šios mokyklos 
šos. Nelengva su tuo kovoti, pasirodymas, kuris atkreipia 
bet gal ta kova nelabai ir vietos lietuvių ir kitataučių 
rūpinamasi, nes minėtos dėmesį.
TW0 vedėjas kunigas Bra- Jeigu jau mokyklos moki- 
zier pareiškė, kad jo orga- niai puikiai pasirodė, tai pa- 
nizacijoj yra kriminalinio ti mokytoja ypač sušvytėjo, 

vavo dabartinis JAV amba- elemento, bet ne jo pareiga Jos šokis puikiai apipa\ida- 
to elemento ieškoti. Tuo turi lintas, judesiai grakštūs, 
rūpintis policija — surasti lengvi ir meniškai išbaigti, 
kriminalistus ir pasiųsti juos Puikūs buvo ir kostiumai, 
ten, km- jie priklauso. — į kuriuos pagamino mokyklos 
kalėjimą. Bet ką padarys rėmėjos ir talkininkės, 
viena policija, jeigu nepa- Reikia palinkėti šiai verž- 
dės organizacijos vadovybė, liai lietuvaitei geros kloties 
o tik rems pinigais nusikal- jos puoselėjamame mene. 
tėlius?! K. Bagdoną*

sadorius Prancūzijai Sar- 
gent Shriver. Tas sumas 
tvarkė chicagiškė organiza- 
eija TW0 (The VVoodlavvn 
Organization), kuriai vado
vauja kunigas Arthur Bra- 

j zier.

Kitus mokė patys būdami 

beraščiai

Moore pasakė, kad tos iš-
negaliu su tavim susikalbę-i darymu“, kurį mes papras-!pZt T^čia’nnrin ^ritelių apmokymo progra- 
ti! Jeigu nenori į tautiškų! I L.2SS t™ mos instruktoriai patys yra
šokių šventę važiuoti, tai
taip ir sakyk — bus trumpa 
rokunda!

— Tėve, aš norėčiau te
nai būti, bet neturiu tiek pi
nigų, kiek reikia. Iš skelbi
mų matau, kad įžangos bi-

priminti, kad kūt\ ėlų tarpe! gaujų nariai ir nemoka nei 
pasivaidena .r mu»ų lietuvtt-1 skaitytj nej ra!įyti. Jie gąs- 
kojo jaunimo atstovų — net! j;_.«—• _ •

žirgvaikiu, ir drąsiai cibu- 
liarnu maršu nueitume iki 
steičiaus. Tenai jas pastaty-

... ,. „ .neli dinimais ir grasinimais ver-
padonų ir garbingų seimui vajkus mestj valdžios mo- 
mergaičių. einančių moks- kykjas jr sįoįj j jų vedamus

. .x. , „kursus“. Kadangi iš tos
Reikia nepamiršti, kad >ių, §927,341 sumos kiekvienamtume. o patjjs atsisėstume

lietai bus šešių kainų nuo tarP publikos. Pamatytum, čigonų tarpe maišosi ir spe-i iškritėjiui iankančiam tuos 
$7.00 iki $2.00 O ložių bilie- kad publika mudviem karš-! clalOs Polieųos agentai,, ku

.............................. ...... .......... uz
instiuk-

d., bus banketas, kurio bi- pikčerius savo gazietose pa-i KO naiKoiihu paminėjųn j torjaį mokytojai iš kiekvie-
lietas kainuos $6.50. O kaip talpintų. Jes, Maiki, važiuo-} ^IaPtai fotografuoja jų vai-, no gaunan^0 po §45 iškri_ 

r ■ • — - - • Į totojus. Ir butų didis siau-!,-

tai net po $10.00. Be to. tai paplotų, o dipukai mus' ”e.seka ,c .. į ą J?,’| ma po $45 savaitei 
šventės išvakarėse, liepos 6 nufotografuotų ir mudviejų! ^ąją nJlk?tlkų in? Į’. mokslą“, tai gaujų ins 
d., bus banketas, kurio bi- pikčerius savo gazietose pa-Į ko narkotikų par avėjų n toriai mokytojai iš kie

su nakvynėm? Prasčiausias kim. Turim parodyti svie , . ..
viešbučio kambariukas vie- tui, kad keliam lietuvybę ne' tevam>, jeigu jie pama- 
nam asmeniui - 11.00 už; juokais. Ir pamatysim savo! savo šiaip mylimų w- 

frentus. kurie suvažiuos ne nuatl a jįas gąsdinančio- 
tik iš Amerikos, ale ir iš! se aplinkybėse.
Kanados. Tu pamatysi gra-J Kas kratosi kultūringos 
žiu merginų, o man bus mie-] visuomenės, eikite nuo jos 

— Matau, kad tu nori iš-į la pasisveikinti su senais bi-' toliau — i miškus, tyrus at
sisukti, ale aš tau sakau, kad čiuliais. Gal nevienas įspaus į balas, kur galima drauge su 

man dolerį kitą ir ant taba-' kiaulėmis savo utėles mau
ko. Nu. tai kaip sakai? dyti. Bet neprašykite, kad

— Turiu dar pagalvoti, miestas jus dar aprūpintų 
teVv Į maistu, patalpomis ir kitais

— Maiki, čia tau nėra kas patogumais. Jei nenorite

naktį. Pridėjus prie to dar 
kelionės išlaidas, pasidary 
tų man neperšokama užtva 
ra į Chicagą

galim Chicagon nuvažiuoti 
ir be išlaidų. Ir salėn galima 
įeiti be bilietų. Kai aš einu 
vienas, tai įeinu atbulas, ir 
niekas bilietų nereikalauja. 
Per užpakalines duris gali
ma įeiti pasiėmus šluotą ar 
krėslą — kaip dženitorius.

— Tai būtų rengėjų ap
gaudinėjimas, tėve. As to 
nedaryčiau.

— Nu, aš ir nesakau, kad 
tu turėtum eiti atbulas, arba 
su šluota, kaip dženitorius. 

kas išfigeriuota. Tik nušai-j Mudu galėtume eiti per 
nyk savo šiušius — ir va-I frontą su ceremonijom, ir 
žiuosim! i niekas bilietų neklaustų, —

— Bet ar žinai, teve, kadį dar paplotų mudviem, kai 
prie salės durų reikes ir bi-’ eitume pei salę flagt s įskė 
lietus nusipirkti? Be bilietų lę.
neįleis. j — Kokias flages‘.

tėlio išreikalaudavo sau po 
$25 kas savaitė. Tie pinigai 
buvo sunaudojami užstatam 
uždėti ir ginklams pirkti. 
Daugumas tų gengių vadų 
turi automobilius, patys ne
dirba jokio darbo.

Taip liudijo Moore, buvęs 
Illinois Jaunimo komisijos 
psichologas, su tomis gaujo
mis turėjęs visokių reikalų.

TW0 pinigus davė tiktai 
dviem gaujom — Blakstone 
Rangers ir South Side De-

Pakeitę taktiką vadinamos taikios demonstracijos da
lyviai Washingtone apgulė žemės ūkio departamentą. 
Policija buvo priversta juos areštuoti ir nuvilkti.

BUVO $4» DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV.J ■ • v • • i • v *
apgaulingu būdtT, apgaudi- kūno sutras įssninkę iš sa-; j0^arna tų $45 savaitei Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
nedarnas rengėjus, kuriems) varioriška: pasirinktų gaunamų pinigu, kuriuos) rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, a įrašytas jos 
eikalingi pinigai tokiam durų blusas ii utėles ii išsi-į T\V O mokėdavo už šių „pa-Į organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
festivalini supenėti. Todėl trinkę žibalu barzdas. mokų“ lankymą. Visa. kasi t ...

galvoti, ba j^u viskas mano; visuomenės, netieskite pur-i vjjs Disciples, kurios turėjo
apgalvota.

— Bet tėvo planas man 
nėpatinka. Visų pirma, ašį ventojų sudedamus mokes- 
nesutinku važiuoti pasislė-! čius miestui ir valstybei! 
pęs prekių traukiny. Antra.! Arba grįžkite Į tą visuomenę 
aš neičiau salėn be bilieto.! išsimaudę < harles upėje

vinų pirštų ir į tos visuome- • po centrus iškritėliams 
nės uždirbtus pinigus. Į gy-i saugoti. Lankydamas tuos 

centrus, Moore niekada ne
radęs, kad ten būtų bando-
ma iškritėlius mokyti skai
tyti ir rašyti. Ten buvo tik

festivaliui surengti. Todėl
noriu pagalvoti, ar nėra tei- Kūtvėlų klasei mes ne-; ten buvo daroma. — tai for 
singesnio kelio į tautinių »o- turime jokios užuojautos, muojama juodoji „mafija4, 
kių šventę nuvykti nes tai ne vargo žmonės, o liudijo Moore, pats negras.

- Nu, jeigu tu su manim daugiausia mokslus ir dar- Kitas liudininkas Ruse,
nesutinki, tai žinokis sau. bus pametę pasiturinčiu šei- buvęs Blackstone Rangers

— Nesikla$>atys, Maiki, į — Nu, tu galėtum paim-' As einu raidavei ant vagza- mu valkataujantieji tingi- vienas vadovų, jau baustas,
įleis, re ikiatik razumo. Ma-' ti Amerikos flagę su žvaigz- lo pažiūrėt. kui Čikagos mai susikivirčijęs su savo gaujos
no jau išfigeriuota. I dėm, o aš — Lietuvos su treinas stovi. • • Pasipiktinęs vndo-yb« <lėl 60D svarų ma-

Visa. kas j Lietuva ir Kt.
Kitos tokios knygos neturime.
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 

skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti. , - •
.l5nįgUš siųskite: . . . . '

KELEIVIS .
636 Broadway 

So. Boston, Mas«. 02127

3. •
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Kaip tamsūs debesys niaukia giedriąją dienelę, ap
supę apstojo Merkinę kryžiuočiai. Ne tiek buvo danguje 
šviesių žvaigždelių, kiek ten buvo kraugerių kryžiuočių.

Bet jei didis buvo priešo skaičius, tai dar didesnis 
buvo narsiųjų Dainavos bernelių įnirtimas. Visi tyliai ren
gės, kovos laukė.

Kiaurą naktį niekas akių nesudėjo: vyrai akmenis 
kilojo, rąstus nešiojo, kad patiktų mieląjį svetelį, moteros 
puotai gamino ne paukštieną bei žvėrieną kepė, — virė j 
juodą dervą, karštą vandenėlį. j

Bus kuo svečiai užgerti. į
Ilgai ruošėsi svečiai viešnagėn į seną bajorą Myki: 

kiaurą dieną, kiaurą naktį. Tik anksti rytą, saulei tekant, 
ėjo į aukštą kalną, kur niauri Merkinė stovėjo.

Ne vieni ėjo, tik su jauniausiu Kirklio rūneliu, tik su 
dailiausia jo jauna martele.

Ai- tai jie kelią rodė, ar tai svečius namo vedė? Ne 
kelią rodė, ne svečius vedė į augštą tėvų dvarą, į kuni
gaikščių pilį. Abu surištu virvėmis pančiais, raikštėmis 
ant kaklo vedė juodu pirmu savęs pikti kry žiuočiai.

Nustebo vyrai pamatę ir narsias rankas apleido.
Juokėsi kryžiuočiai šaipydamiesi:
— Atkelkite vartus! Ar nematote, kad valdovai sve-; 

čius veda? Į
— Ritinkite rąstus, liekite dervą ir karštą vandenį! « 

Ko žiopsote kaip varnos?- Aha, bijote piktai užgerti, kad i 
valdovai nesupyktų!

— Ei, jūs, neškite žalio vyno, baltos žvėrienos, kad 
pasistiprintum augštan kalaan kopti!

Ir taip jie juokavo, šaipėsi, stumdė smeigenomis pa
vergtą jauniausią bajoro Kirklio sūnelį Kriokį ir jo jauną 
martelę Meilužę.

— Vai, ko laukiate, žiopliai! Jei nenorite, kad ir jus 
taip kaip šunis surištum, atidarykite plačius vartus, priim
kite kaip svečius. ;

— Tada gyvus palikšilne.
— Ir pas mus žmonės vyžais avi: o jūs karnas gerai 

mokate lupti.
Klausė vyrai niaurūs, kaip tamsus debesėlis. Tylėjo 

ir senas Mykis ir savo ūsus krimto.
Tik Zubrys vienas netylėjo, baltas rankas laužė,' 

gelsvus plaukus rovė ir Perkūną šaukė, kad siųstų leistų 
jo galvon savo žaibus. (

Tylėjo Perkūnas... 0 kryžiuočiai lipo vis artyn ir 
artyn, iš visų šalių...

Ir prabilo Kriokys. jauniausias Mykio sūnelis, ir pra
kalbėjo Meilužė, drąsi Lietuvos mergelė: į

— Vyrai, pabijokite Perkūno, jei nesigėdite žmonių! 
Ko jūs tylite, kodėl nemušate prakeiktų šunų, kurie loja 
jus? Argi mūsų buitis gyvastis brangesnė jums už laisvą 
tėvynę?

— Berneliai, jauni raiteliai, jei priešo nemušite, pilį 
išduosite, manęs mergelės vis tiek neišvaduosite. Tik nu- 
\arginsite tėviškėlę, tik atiduosite vergystėn sa jaunas se
sules, nustosite savo laisvų dienelių.

Ir prašė meldė, kad jų nesigailėti), tėvų šalį kad 
gintų.

O priešai, kvaili, nesuprasdami, ką jauni kalbėjo, 
manė, kad jie meldžia pilį išduoti, jų jaunų nežudyti.

Ir juokėsi nudžiugę dar labiau.
Tylėjo vyrai, mindami vietoje, o jų veidai niauresni 

buvo nei tamsi rudens naktis, kai audra užkloja dangaus 
platumėlius. Kaip Perkūnas toli rūsčiai griaudžia, taip 
rūsčiai keikė jie piktą kryžiuotį... Keikė ir daugel jam 
žadėjo...

Tylėjo senas Mykis, tik ūsus savo kramto, žilą galvą 
žemyn nulenkęs.

— Vai, vyrai, jei jūs bijote priešo, tai aš jo nebi
jau ! — suriko Kriokys. Ir pasiraivė jaunasis ir pasitempė: 
nupuolė nuo jo ryšiai, kaip lapai rudens metu nuo me
džių. Stvėrė jis iš rankų kryžiuočio, kur arčiausia buvo. 
smeigeną, bet tasai neišleido ginklo, tik giliai įsmeigė 
jaunon krūtinėn.

Suriko vyrai kaip vienas, bet numojo ranka senas 
Mykis. ir vėl visi nutilo. Pikta ugnis sužibėjo jo akyse: 
lyg vilko akys rudens naktį — taip žibėjo jo akys.

PM4fcUu>

/

Atsikelia seni* rytą 

lr viską randa:

Gražų kumelį,

Pilną kiemą arklių,

Pilną kluoną žąsų,

Pilną daržą kopūstų,

Dvi liepine* medau*

Ir tarpdury ožką —

Pilni speneliai balto pieno, 

Pilni rageliai žalio šieno... 

Atėjo vasara.

I

Tai mergina, kuriai Lenkijoje Gražuolė Sharon Bennett. po- 
Chodziez rajone buvo padaryta licijos suimta ir gabenama 
širdies operacija ir Įdėtas ver- nuovadą po kratos luksusiniuose 
šio širdies vožtuvas. Tokia ope- 4 aukštų namuose Manhattane, 
racija esanti pirmoji Lenkijoje. New Yorke. Tuose namuose bu- 
tninnnjtjjJDiiuijjjjifjjjjji vo įrengti maudymosi baseinai.

! suomiškos pirtys, judamos lo* 
Paprastai giriame vieni vos, lošimo kambariai ir polici- 

kitus todėl, kad ir jie mu* jos tikrinimo metu — rastos

Sako, palaukite, pasižiūrė-J

pagirtų.
* * *

Garbė už pinigu* nenu
perkama.

eee**eeeeeeeee*eeeeeeeeeeeeeeeee*

devynios merginos, čia sureng
tame prašmatniame nuogu vyru 
ir moterų balių je... .Keturios 
baliaus gražuolės buvo suimtos 
ir kaltinamos prostitucija.

buvo skelbimas laik-Į 
rašty ir buvo padaryta vis
kas, kas reikalinga, kai štai-; 
ga ateina laiškas iš kitos 
valstijos, iš dėdienės gimi-

Moterys ir šokių šventė
nių. kad jie turi testamentą Jeigu, vykdamas koman-

[ ir kad pagal tą testamentą diruotėn, jau kelyje prisi- 
• viskas buvo palikta jiems. į minsi, kad namie palikai la- 
t savo afl' reikalingą dalyką, jokiu
į jpal-ašė laišką būdu negrįžk jo ” pasiimti.!
! tiems žmo'nėms; tie jau tu- Netikėtas pasirodymas gali

KaT pavartai buvusių šo- sambūrį ir be pertraukos ri advokatą mūsų mieste, ir namams atnešti nelaimę, 
kių švenčių progomis išleis- jam tebevadovauja ir šian- jau patys buvo atvažiavę. Į Dėl tokio nelaukto grįžimci 
tus leidinius, aiškėja, kad dien. Dabar sambūris turi dėdeš laidotuves jie nebuvo jau nevienoje šeimoje įvyko’ 
be moterų tų švenčių gal ir net 4 grupes (pradedant 4 atvykę, o tik dabar supuo-! skyrybos.
nebūtų buvę. nes beveik vi- metų ir baigiant 80 metų šo- lė kaip vanagai turto ieško-! 
sų tautinių šokių sambūrių kėjais). Į ti. J Svečiuose
vadovai yra moterys. Tokia; Bet didelių nuopelnų turi' Keisčiausias dalykas yra j
padėtis tebėra ir šiandien, ir kaikurie vyrai. Visų pir- tas: mūsų advokatas sako,
Tokių mūsų tautinių šokių ma Vytautas Beliajus, kuris kad dėdienės giminės jo tik-

Eidamas kartu su žmona 
į svečius, venk tų namų. ku-

puoselėtojų. kaip L. Sagys, į JAV atvyko 1923 m. Jis ro testamento neturi, o turi • šiuose šeimminkė Išgijo »»• 
tebėra tik vienas kitas. ■ 1933 m. Chicagoje Naujie- tik jo seno testamento kopi-Į ^Į1^8 «u»nius,. dūlei) sal- 

L. Vaičiūnienės surinkto- nų parengime su Irena Juo- ją. ir dabar jie nori viską nau^us mo er
mis žiniomis, mūsų tautinių zaityte pašoko tautinių šo- iš mūsų atimti. j nisKus baldus.
šokių pradininkė JAV-se kių. Tais pačiais metais jo 
buvo kazimierietė sės. Mari-; pastangomis buvo sukurta saip 111141110 llv • __• > v j s • • ar •kain salima V1S Pnrnins> kad kltose seb

„tavsu e/ c* Giiijzjsvr pi Cl ii Miliia* f\<iiIJ MCailIIK*   • > i • • —

kuri su tautiniais šokiais teismui pakišti kopiją (nuo-i b103® vyrai e to Ie nuP,ePe- 
dėjo rodytis ir amerikie- rasa). Juk kiekvienas gaT, tokio

Lietuvių Jaunimo Draugo- suprantama, 
vė. kuri su tautiniais šokiais

rasą)
čių tarpe. Jis ir šiandien tokią kopiją, ”pasigami..„ , nasiima virvute
puoselėja mūsų tautinius pagal savo norą. Kaip tokia F10? •v,rvu*$
šokius, mokydamas jų įvai- kofija gali turėti reikšmę! ’^kot'kur 9t,Presnes
riose amerikiečių mokyklo- teismui — mums tai visai, me®MO saK0s«
se. Apie šokius jis yra para- neaišku. Sakome, gal mūsųj 
šęs ir kelis veikalus, tarp advokatas vra su jų advoka- 
kurių The Dance of Lithu- tu susiuostęs ir nori mus, 
ania. . foreigner’ius. apstatyti.

Mūsų šokių veteranu rei-; Labai ir labai prašome gauti premiją. Skirstant pre- 
grupe. kuri šoko mūsų tauti-' kia laikyti ir chicagiškį Bru- mums bent porą žodžių pa- mijas, gali tave pamiršti, o 
nius šokius. Į no Šotą, kuris toje srityje y- rašyti ir pasakyti, ar mes čia tuo tarpu žmona niekada

Pačia patvariausia mūsų ra išvaręs platų barą. Jis bu- taip įklimpome su savo ad- nepamirš, iš tavęs tos premi- 
tautinių šokių puoselėtoja vo pirmosios šokių šventės vokatu. kad video nustosi- jos pareikalauti, 
reikia laikyti bostonietę komiteto pirmininku, jis y- me?
Oną Ivaskienę, kuri 1937 ra ir Tautinių šokių Institu- 

I metais sukūrė tautinių šokių to pirmininku. ohio valstija.

ja, Kai 1925-26 metais Chi
cagoje buvo statoma opere
tė “Birutės dvasia“, tai joje pradėjo 
buvo įjungta ir tautinių šo
kių (Grybas, Dubroliukai 
kunigai. Kunkuliukai, Oi, 
pasakyk), kuriuos sukūrusi 
sės. Ona Marija ir išmokiusi 
šokti.

1933 m. Brooklyne Lilija 
Stil*onaitė, dabar Šateikie
nė, jau turėjo 8 lietuvaičių

Nr 27, 1968 m. “liepos 3 d.

Teisės patarimai
Advokatė M. ūveikaoakieoė sutiko ataa 

kyti) Keleivi* skaitytoją klaesiaua teises 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir s.1 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiike reikia pažymėti, kad esate Keleivi* 
skaitytojas.
Klausimus pradome siųsti tiesiog

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Maaa. 021Sk

Klausimas Atsakymas

Mūsų sponsoris buvo dė- Man atrodo, kad dėdienės 
dė, pas kurį mes atvažiavo- giminės turi labai sunkią 
me ir gyvenome apie metus bylą. Tamstų advokato dar- 
laiko. Jis buvo vedęs, bet bas šioj byloj žymiai leng 
vaikų neturėjo. Sugyvenome vesnis.
getai su dėde, bet dėdienė Dėdienės giminių advo- 
visuomet pavydėjo ir. kai katas turėtų įrodyti teismui, 
dėdė mums kuo pagelbėda- kad turimas nuorašas yra 
vo arba sumanydavo kokią autentiškas tikrojo ir teisė- 
dovanėlę mūsų vaikams nu- tojo testamento nuorašas 
pirkti, visuomet slapstyda- (jei testamentą surašęs ad- 

j v osi nuo žmonos. Dėdė vokatas turi to testamento 
• mums daug kartų buvo pa- nuorašą savo raštinėje — 
į sakęs, kad jis kadaise buvo tas faktas jiems būtų nau- 
‘ surašęs testamentą pas ad- dingas). Jie taipogi turės į- 
; vokatą, bet kad tas testą- rodyti, kad originalus testa- 
i mentas nebegalioja, nes jis mentas buvo sudarytas pa- 
j yra jį suplėšęs. Sako. kai gal įstatymų reikalaujam:
: mirsime abu, bevaikiai, vis- tvarką ir nuostatus.
! kas pasiliks jums, nes kitų Tačiau to toli gražu neuž 
Į giminių aš čia neturiu. į tektų. Jie dar turėtų įrodyt 
! Dėdienė mirė prieš 8 me-: teismui, kad Tamstų dėdė 
i tus. Prašėme dėdę perrašy- nebuvo savo testamento at 
»ti testamentą, bet jis vis ati- **uke* ir kad tas testamen- 
' dėliojo. Sako. kitą savaitę tas dingo arba buvo pames 

nueisiu pas advokatą, ir vis tas, dėdei apie tai nežinant 
nenueina, o prašyti ir pri-’ Kaip aukščiau pasakyta 
minti visa laiką ir nepatogu.' tokie reikalai yra itin sun-

Mūsų dėdė geradaris mi-' kl]s Manau kad ju
rė prieš 4 mėnesius. Testą- advokatas susieks su 
mentas jo bute nebuvo su-' Tamstomis tartis dėl galime 
rastas. Nuėjime pas advo' komoromiso. Jisai genu jzi- 
katą. sakome, kaip mums

’ reikėtų dabar viską perimti.

FARMER1A1 IEŠKO a
MERGINŲ _

North Dakotos valstijoje 
yra farmerių, kurie nori ves
ti, bet neranda merginų ar 
gal nežino, kaip reikia pra
dėti romansą. Jie parašė 
Harvardo studentų laikraš
čiui “Crimson“ laišką, tei
raudamiesi, ar nenorėtų su 
jais susipažinti kai kurios 
Radcliffe kolegijos mergai
tės. (Radcliffe yra Harvar
do kolegija mergaitėms).

”North Dakotoj. Nevv Sa- 
lemo apylinkėje — jie sako 
savo laiške — mūsų čia yra 
apie 20 viengungių, visi a- 
pie 40 metų amžiaus vyrai, 
ir visi nori vesti. Ar galėtu
me mes įdėti jūsų laikraštin 
skelbimą, kad mums reikia 
merginų? Gal kaikurios lei
dęs pradėtų, su mumis susi
rašinėti?

“Kiekvienas iš mūsų turi 
nuosavą farmą ir kaikurie 
yra verti iki §100,000. Nei 
vienas iš mūsų nerūko ir ne
geria. Vargas tik tas. kad 
mes nedrąsūs prie moterų“.

Kažin, ar jaunos šių die
nų studentės norėtų susirišti 
su tokiais “kavalieriais“, ku
rie negeria, nerūko ir ne
drąsūs prie moterų...Bas,. M-

— i

no. kad turi sunkiai 
ma bylą.

Man atrodo, kad Tamstų 
sime. kaip čia viskas seksis. neb^tikėjimas savo advo- 
Praėjo du mėnesiu, ir mūsų katu \r galimai nėra patei- 
art vokalas padavė prašymą smami ir netun pagrinde, 
teismui, kad aš būčiau pa
skirtas globėju ir administ
rat0-iu!n:.Viįa^^ išmok saugoti namų

RAMYBE

įrodo- 1936 metą fotografijoje mato. 
ma filmų aktorė 0’Neill. kuri 
dabar mirė St. Man ligoninėje, 
Galesburg. III. Ji pradėjo filmų 
aktorės karjerą 1925 m. filmoje 
kartu su Joan (ra w for d.

(Patarimai vyram* 

Komandiruotėje

No,-s advokatas mums vi-l Grįždamas išteklų namų 
aiškina, bet mums ne- netore81

Šeimininkėms
’ ANGELŲ“ PYRAGAS

2 dideli arba 3 maži kiau
šiniai (kiaušinio dydis turi 
reikšmės).

%puoduko smulkaus cuk
raus.

y2 šaukštuko vanilijos.
1 puodukas sijotų miltų.
1 šaukštukas kepimo mil

telių.
i/ipuoduko karšto pieno.
JĄ šaukštuko druskos.

Išplakti kiaušinių balty
mus elektrine mašinėle 
(High speed). kol pasidarys 
lengva puta. Pamažu pridėti 
cukrų ir vaniliją ir vėl plak
ti, kol puta pasidarvs stang
ri. Tada įmaišyti karštą pie
ną, maišant kiek galima 
lengviau, kad masė būtų ly
gi. Dėti sujungtus miltus ir 
kepimo miltelius, dedant po 
ketvirtį normos, ir lengvai 
įmaišyti. Masę pilti į apvalią 
arba 9x4x2 colių formą, 
dugną iškloti vaškiniu po
pierių ir patepti riebalais. 
Kepti jau įkaitintoje kros
nyje 375 laipsnių maždaug 
35-40 minučių. Leisti atvės
ti ir tik tada išimti iš formos 
ir nuimti vaškinį popierių.

Šį pyragą galima naudo
ti kaip tortą,, pertepant mė- 

Taip gyvenimo pavyz-' giamu kremu arba tik plak- 
1 džiais pasirėmusi šaiposi ta grietinėle, papuošiant 
i Vilniuje leidžiama Šluota, šviežiais vaisiais, braškėm.

Niekada iš anksto žmonai 
nepasigirk, kad numatai
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Vietinės žinios
mo priemonės per tą laiką 
jau žymiai patobulintos. Be Knygos

jaunimui
ATOMINES GILTINES 

NAUJOS PRIEMONES

Dar praeitais metais paly
ginamai plačiai vis būdavo 
kalbama apie atominio karo 
grėsmę, apie tai. kiek viena 
ar kita atominė bomba gali 
paversti į dulkes žmonių ir 
tuno, kaip bent vienam iš 
šimto išlikti gyvam ir kaip 
paskui, išlindus iš urvo, vėl 
pradėti pyminio žmogaus 
gyvenimą. Bet pastaruoju 
laiku visos kalbos lyg ir ap
tilo, tarytum ta grėsmė būtų 
sumažėjusi ar visai išnykusi. 
0 pasirodo, tyloje ta giltinė 
dar intensyviau dirba, ga 
ląsdama savo atominį dalgį.

Kas tos giltinės šioje srity 
naujo nuveikta, mus įdomiai 
informuoja The Saturday E- 
vening Post laikrašty žurna
listas Stevvard Alsop.

Pasirodo, šiuo metu tiek 
sovietai, tiek ir amerikiečiai 
jau yra suradę žymiai veiks
mingesnių 'priemonių vieni 
kitiems nudobti.

Švenčių pro^a nepamirš-j 
kitę nupirkti vaikams šiasi

to, ir ne visi strategų bei 
mokslininkų puolimo ir gy
nimosi apskaičiavimai gali 
įvykti pagal planą, čia dar 
yra vietos daugeliui netikė
tumų, kurių iš anksto niekas 
negali numatyti. Tik viena
yra visiškai tikra ,— kad a- knygas:
teminio karo atveju giltinė BIRUTĖS nYTAS 
■s abiejų kariaujančių pusių }
pasiims Šimtus milionų gy- f 
vybių. Bet sis bendras visai i
žmonijai pavojus kol kasi HARDŽIO 1*1 I.KAS, apsa

eilės,
iliust-

ĮDOMIOS knygos

Romanai SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

dar ir apsaugo mus nuo ato-j 
minės giltinės lemiamo smū-| 
gio. į

kymėliai, paraše 
Vaivorytė, l->7 psl. 
na $2.00.

Bale
kai-

Parduoda

MUZIEJAUS 

R ETE NY B Ė!

Parduodamos Lietuvos mo
netos: 5 litai — J. Basana-i 
vičius. 10 litų — Vytautas. 
Didysis, 10 litų — prez. A.! 
Smetona ir kitos.
Kainoraštis — pareikalavus.

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

Canada

ALGIS IR ALYTĖ, spalva 
vimo knygelė su įdomii 
vaikam tekstu, kaina 50 c 
(sias knygutes išsirašant 
pridėti pašto išlaidom 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
: KAS, eiliuota pasaka, para 
I. šė Vytė Nemunėlis, laba 
į gražiai Y. S. Stančikaitėt 

iliustiuota, trečioji laida 
pasaka ir Lietuvoj turėju 
si dideli pasisekimą. Knv 

......... $3.00

Ieško

Rusai dabar turį vadina
mąjį FOBS. o amerikiečiai 

Taip tada atrodė Giedrė Galiny- MIRV atominio puolimo bū- 
tė, dabar Penčylienė. kai ji Lie- dą.
tavią jaunimo kongrese buvo 
išrinkta iškiliąja lietuvaite. ..

Ieškomas Zanas Velička, prieš’ 
pirmąjį pasaulinį karą gyvenęs1 
Gelbertville, Mass. Ieško jo bro
lis Benadas Velička. —Lietuva. yri-pr-TV  ̂
Jurbarko rajonas. Raudonė. MLkRLlb,

gos kaina
BALTOSIOS PELYTĖS* 
KELIONĖ Į MĖNULĮ.

parašė Danutė Bindokie 
nė, 58 psl., kaina .... $1.511

i ŽAIŽARAS, I). čibo pasak; 
mažiesiems, teisybė dide 
liems. Ados Sutkuvienė; 
iliustracijos, 21 puslapis
kaina .................  $1.50.

A. Giedriaus
apysaka,
na ..........

130 psl. kai- 
.....  $1.80

Ištekėjo Giedre Galinytė

i MIRV, Pentagono karinių 
( mokslininkų aiškinimu, e-j 
santi raketa, su daugeliu a-1 

; tominių užtaisų. Kiekvienas' 
tu atominiu krovinių yra' 
skirtas kitai vietovei — ki-l

Ieškau moters, vyro ar vedu-! 
sios poros, pensininkų, kurie no
rėtų gyventi su manimi mano GINTARO TAKAIS, J. Na
namuose. Prašau rašyti:

Mrs. M. Bunza 
c o Mrs. J. Puisis 
4409 Lake Harbor Rd.. 
Muskegon, Mich. 49441

Birželio 30 d. Bostone su- tani miestui ar sričiai. Tokia 
situokė Giedrė Galinytė ir 3U daugybe galvų raketa,
Giedrius Penčyla. dar pajėgesnės raketos iš-

Abu jaunieji yra veiklūs kelta į erdvę, galinti kaip 
skautai akademikai ir kitų! oro autobusas važinėti nuo jao’yra, 
jaunimo organizacijų nariai.! viono taikinio iki kito, iš-l Tuojau 
Jaunoji 1966 m. Jaunimo! mėtydama ten savo ”kelei- 
kongrese buvo išrinkta iški-' vius“ — atomines bombas, 
liąja pasaulio lietuvaite. j Toks sudėtingas mechaniz-

T1 . , . . x - mas. paleistas į Sovietų Są-Ilgų ir laimingų metų jau- 1 *
najai porai!

rūnės eilėraščiai, daug ilius 
i tracijų, 64 psl., kaina $1.80 
jINTARĖLĖ, J. NarūnėsI

i iliustruota pasaka, 24 psl.
GREITA PAGALBA kaina .......................... $1

Nenusimink, gausi pagalbą. Ta pati anglų kalba, . .$.1. j 
.Vaistai, kurie buvo ilgai Iau ‘----------------

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

Vincas Ramonai: MIG
lOTAS RYTAS. i 66 pusi

Į Kaina $2.50. Gaunama Ke 
leivio administracijoje.

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas i;
-uvaikiečių ūkininkų sukili 
no 1935 m., I tomas, 28< 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
4UNO SŪNŪS, II tomas
128 psl , kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY
NA, .omanas, laimėjęs Šve 
lijos literatūros premiją 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Taruiis, VILNIAU'
RŪEAS, 495 psl., kaina 
minKštais viršeliais $3.15 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO
ŽENKLE, premijuotas ro 
nanas, 234 psl.. kaina $2.56

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

Kazvs Almėnas, UPĖ }
RYTUS, UPĖ I ŠIAURĘ
romanas I dalis, 325 psl., 11 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00. ’

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

i kaina $3.00-
Vytautas Volertas, GY-..vaisiai, Kurie nuvo ll£ai iau- j vrTTTPVnTTQ ITVIAPK i Tviautas ▼ uici * •Miami, nuo reumatizmo, rankų, j B VENIMAS YRA DAILUS,

kojų nutirpimo ir skaudėjimo i

siųsk šj skelbimą ir 
Vplpi. szvo vardą su antrašu, ir mes' 

atsiųsime vaistų išbandymui. 
ROYAL PRCnVCTS 

North Sta.. P.O. Bos 9112 
4.

SYS, D. Rudokienės pa. 
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovan«. 
vaikams, bet ir senelia1 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

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

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas

jungos teritoriją, gali apmė- 
tyti bombomis daugybę net

r Mėlyni karveliai, aio- 332 ps1 »kaina $3-50-

viena nuo kitos labai nuto
lusių vietovių ir išžudyti mi- 

! lionus žmonių. O tos zisrza- 
PARENGIMŲ KALENDORIUS; guojančios raketos taiklu- 

j mas esąs toks didelis, kad ji 
Rugpiūčio 11 d. Minkų! galinti bombą numesti net į 

radijo gegužinė Romuvos! anksto pasirinktą priešo 
parke Montelloje. į raketų paleidimo bokštą.

Bostono X
* ♦ •

Spalio 27 d- So. Bostono

Sovietinio FOBS veikimo 
principas yrą kitoks. Ten 
milžiniška 50-100 ar net

Lietuvių J^Ųrjos III aukš- - (įau2-jau megatonų atominė 
to salejė P. viščinio veda- ^^3 pakeliama raketos į 
mos Lietuvių radijo valan- rbjta kai„ dabar 
dos parengimas. I ^a- paky]a jr skraido apie že-

* • • j mę. Tada toks milžiniškas
i atominis sprogmuo gali būti 

Lapkričio 10 d. Lietuvos nutupdytas ten. kur numa- 
kariuomenės atkūrimo minė- tomą, kaip dabar nutupia 
jimas So. Bostono Lietuvių apibrėžtoj vietoj astronau
Pil. Dr-jos salėje.

• « •

Lapkričio 16 d. Lituanisti
nės mokyklos puota So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III; 
aukšto salėje.

tai. Jis, susprogdintas nuo 
50 iki 150 myliu virš žemės, 
galėtu iš karto sunaikinti 
daugelio tūkstančių myliu 
plotą — sudeginti sritį, kaip 
visa Naujoji Anglija.

Bet amerikiečiu apsigyni
mui prieš toki puolimą daug 
patarnauja jų labai ištobu- 

Yra dvi moterų rūšy.: to., j lietas radaras, kuriuo gali- 
pro kuria, praeiname, ir to., ma matyti per 2,000 mylių 

pro kuria, negalime praeiti.
Sustojus joms būtinai reikia 
kažką pasakyti, ir mes se
kome: ”Aš myliu tave..-“

• * •

Kartais vyrui malonu tu
rėti pavydulingą žmoną, 
nes visuomet girdi ją kal
bant apie tai, ką ji myli.......

visus sovietu pasirengimus 
ir raketų isšovimo momen
tą. Pastebėjus sovietų tik 
paleidžiamas raketas, tuoj 
galima imtis priešingos ak
cijos ir visom atominėm pa
jėgom pulti sovietus.

Taigi, nors viešai ir tyli
ma, bet atominis pavojus 
yra net padidėjęs, nes žudy-

DAR GAVOME

LIETUVA BUDO, Stepo

no Kairio atsiminimų 1 tomo 

nedidelį skaičių. Jų kaina 

tik $2.00

X
VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS. 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie, kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite cavo vaikučius, įsi-

yzo Barono, 69 psl. kai
na .................... $l.o0.

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

ca 3 veiksmu komedija, pa-1 , ., „ ...
rašė Birutė Pūkelevičiūtė. 11 lalaa= 160 Psl- ka'na *2 00 
159 pusi., kaina $2- ! Jurgis Gliaudą, SIKSNO

Už šį veikalą autorė 1961 j SPARNIŲ SOSTAS, piemi 
netais gavo L. Bendruome- juotas romanas iš politinii 
ies jaunimo dramos konkur-,emigrantų gyvenimo, 26>

Vacys Kavaliūnas. KAL 
NŲ GIESMĖ, premijuota.1 
omanas, 20] psl.. kaina 

$2.50.
Kazys Plačenis, PULKIM

ANT KELIŲ—, romanas iš 
į kun. Strazdelio gvvenimo.

so pirmąją premiją, pagal 
ji Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa 
ruošta ir ši knygą.

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

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

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

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

<pleivin Hflrninicrr-i/nin?

Išrašykite
KELEIVI

gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna- SAVO QF&tl£&ITt 
ma ir Keleivy. J____________ _________________

>sL, kaina $2.50.
Juozas Kralikauskas, T1T

NAGO UGNIS, premijuota, 
omanas, 205 pusi., kaint 

$2.50.
Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre
nijuotas romanas, 279 psl 
caina $3,00.

Vytautas Alantas: TAR F
)VIEJŲ GYVENIMŲ. 462
)usl., kaina $4.50.

Juozas Švaistas: Ž1OB
ŠIAI PLAUKIA, romana- 
š knygnešio kun. M. Sida 
•avičiaus gyvenimo, 233 psl. 
kaina $2.50.

Pranas Naujokaitis: U
PELIAI NEGRĮŽ T A ) 
KALNUS, 509 pusi., kaim, 
<5.00.

Alovzas baronas: VIENI
M MEDŽIAI, 117 psl. kai
ta $ 1,50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. .Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psk. kaina $3.

SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių*» **■ "•*
nariams. *

SLA—didžiausiu 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 trio sa pene milono dolerią 
kapitalą, tad jo apdraodr tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00,

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

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

ŠIA—AKCIDENTAL# APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugiją nariams. Ui $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 f metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
’ kuopų veikėjus, ir \ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus. x

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA. LIETUVA 
7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Svarbios 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 
Perkar.v abi dalis kaina tik ...................................... $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama............................ .......................................$2.06

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

Čieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
>5 puslapiai, kaina........................................................ «............ $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bules kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina oeeoeeeeoooe •••• e o e e e • •••••••••••• • • $1.00

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

Dan Kui učio Magiškuoju kilimu į Vilnią, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1942 metų kelionės į Lietuvą apra-

su nepaprastais nuotykiais. Kaina....... . ..  $3.00

»
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Vietines žinios
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Ruošiasi kelionei

Bostono skautai ir skau-1 
tės atsidėję ruošiasi didelėn 
kelionėn — j Jubiliejinę sto
vyklą, įvykstančią Rako ri
ky. Michigan valstijoje.

I
Iš Bostono išvykstama au

tobusu liepos 6 d. 8 vai. ryto 
nuo Lietuvių Piliečių Dr-jos 
namų. Autobusui vadovau- 
pa ps. Laima Kiliulienė.

Be bostoniškių, tuo pačiu 
autobusu važiuos 5 skautai 
iš Broektono ir 14 skautų iš 
Worcesterio. Be to. dalis 
skautų važiuoja automobi
liais.

j
Iš Bostono stovykloje da

lyvaus 45 skautai ir skautės. 
Bostoniškiai skautai, vvks- 
tantieji Chicagon su tautinių 
šokių grupe. į stovyklą bus 
nugabenti pirmadienio rytą 
nuo Jaunimo Centro. Jais 
Chicagoje rūpinsis skauti

ninkai Tallat-Kelpša 
Kleinienė.

Dalis daiktų, palapinės ir 
kiti stovyklavimo reikme
nys bus vežami atskirai 
sunkvežimiu, kuriam vado
vaus sktn. Č. kiliulis, kelio
nė i stovyklą truks 24 valan
das; atstumas nuo Bostono 
iki stovy klavietės vra 1111e *
mylių.

Iš stovyklos bus grįžtama 
dviem autobusais, kurie prie 
L. Piliečiu Dr-jos namų iš
laipins skautus liepos 21 d. 
pavakary.

Iš Bostono skautų vadovų 
stovykloje dalyvaus: ps. L. 
Kiliulienė. s. Č. Kiliulis, s. 
V. Kleinienė. inž. ps. R. Kal
vaitis, vyr. sklt. I. Kalvaitie- 
nė, s. A. Saulaitis, S.J., ir 
s. Stf. Subatienė.

Paskutinėmis žiniomis sto- 
vyklon jau dabar yra užsi
registravusių virš 1.200 lie
tuviu skautu ir skaučių.

ir

Birželio 30 d. sukako 10 metų, 
kai daugelio bostoniškių bičiulis 
daktaras Stasys Jasaitis pradėjo 
privatinę praktiką Bostone. Pir
ma jo kabinetas buvo Adams 
gatvėje, o dabar 147 Ashmont 
gatvėje, Dorchestery.

Išvyksta j šokių šventę

Dėkingos motinos

Mokslo metams pasibai
gus, paskutiniojoje vilkiukų 
sueigoje vilkiukų motinos, 
atsidėkodamos už darbą su 
jų vaikais, susidėjusios nu
pirko ir padovanojo skauti- 
ninkei P. Kalvaitienei dail. 
A. Tamošaičio gražų pa
veikslą.

Sktn. P. Kalvaitienė jau 
daug metų dirba Bostono 
Žalgirio tunte kaip vilkiukų 
draugovės draugininke. Per 
jos draugovės eiles yra per
ėję nemaža Bostono skautų. 
Be to. sktn. P. Kalvaitienė 

į yra ilgametė Bostono litua- 
į nistinės mokyklos mokytoja.

Išvažiavo Į SLA seimą

I šią savaitę Chicagoje 
; posėdžiaujanti SLA seimą is 
! Bostono išvažiavo M. ir St. 
Į Michelsonai, A. Čaplikas, J. 
! Lekvs ir kt.

Lietus trukdė šventei ,

Birželio 28 d. Bostono 
latviai Hatch Memorial Į 
Shell (Charles upės pakran
tėj. kur vasarą būna kon
certai! surengė pabaltiečių 
tautinių šokių vakara. Jo 
programoje dalyvavo ir fi
nos Ivaškienės vadovauja
mo sambūrio šokėjai, pašo-

JONUI BUIVYDUI

mirus, jo žmonai Antaninai ir dukteriai 
Margaretai Carey gilią užuojautą reiškia 

Keleivio patikėtiniai

Dr. E. Jansonas su žmona 

jau Cape Code

Dr. E. Jansonas nuo lie- 
kanklininkus, šokius palydė-į Pos 1 d. išvyko i Cape Codą 
jo daina, jie suvaidino ir Jo-! savaičių atostogų. Ten jau 
ninių vaizdeli. į darbuojasi Audronės viloje

Žavus buvo

kę 5 šokius. Estų grupė buvo- 
atvykusi iš Connectisut vals-į 
tijos. Jie pašoko porą šokių.: 
Latviai, be šokėjų, turėjo ir Į

TA 1 ir io žmonelė, laipindamas!Draugystes. - 5ezono vasaro{ojais. 
sokis. kuri šoko visų trijų,

Ketvirtadieni. 7 vai. rvto,* .nuo So. Bostono Lietuvių 
! Piliečių Dr-jos autobusu iš- 
i vvksta i .JAV ir Kanados lie- ! 
. tuvių tautinių šokių šventę!
Onos Ivaškienės vadovauja
mo tautinių šokių sambūrio • 
42 šokėjai.

Lankėsi V. Jankus

Bostone lankėsi sandai ie
čių veikėjas Vincas Jankus. 
Pasisvečiavęs Bostone ir 
Cape Code kelias savaites, 
jis žada grįžti i Floridą, kur 
nuolatos gyvena.

tautų po dvi poras.
Programai vadovavo Li

dija Obolinš.
Tas vakaras buvo rengia

mas Latvijos atkūiimo pa
skelbimo 50 metu sukakčiai■C
atžymėti. Kadangi lijo, tai 
publikos buvo nedaug.

A. ir St. Santvarai išvyko 

atostogų

Praeitą šeštadienį Alė ir 
Stasvs Santvarai išvvko a-

Nors oras ši pavasari šal
tokas, bet Jansonų viloje 
laukiama didelio skaičiaus 
svečių, kurie iš anksto jau 
yra užsiregistravę. Bet čia 
vietos kol kas dar galima 
gauti.

Inžinierių išvyka 

Praeitą sekmadienį, bir-

EI. ir V. Vizgirdai 

atostogauja New Hampshire

Dail. Viktoras ir Elena 
Vizgirdai porą savaičių a- 
tostogaus New Hampshire 
valstijoj. Jie ten išvyko pra- 

: eitą penktadienį ir apsistojo 
i V. ir V. Kulbokų viloje.

Dail. V. Vizgirda šioje 
gražios gamtos apylinkėje 
numatęs sukulti ir keletą 
naujų paveikslų.

Atšventė vardines

Inž. Jonas Vasvs atšventė 
Jonines savo vasarvietėje 
Cape Code. Dalyvavo nema
ža draugų ir pažįstamų. Jų 

išvyką į Fair Acres Camp,i buvo dar du Jonai:
Cape Code. Buvo gražiai inz* Cereška ir inž. J. Mi-

želio 23 d.. Bostono lietu
viai inžinieriai turėjo savo

kalauskas.
Inž. Jonas Vasvs šiuo me-

pabendrauta ir įdomiai pra- 
tostogų į Cape Codą. Jie ten leistas laikas gražioje aplin- 
numato praleisti porą savai- koje prie ežero. Išvažiavime tu yra Bostono Lietuvių 
čių. • dalyvavo viso 87 asmenys. į Bendruomenės pirmininkas.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
1 ■ • Y

SERVICE
VIENINTELfi LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems į F 1 o r i d ą— 1
MIAMI—H š Bostono, — tik $65.-

5 5
VIS^ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIRTICKETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT —- 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti j 
•vėčius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU ?R A

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway„ South Boston, Mass.
”Kur tūkstančiai taupo milionus“

ALF RED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

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

Turtas (Assets) virš $132,000,(MH)

■>

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, tryvenamij namų ir 
biznio pastatų, parai Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 69S-8675

Globė Parcel Service, Ine.
IR

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

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTINIAMS VILNONES SKARYTES 

IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS SU 10'J NUO. 
LAIDA.

Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.
ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

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

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

5%Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistės, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavas vaistus

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaą.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 zsL ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir seksi.

i

g
J
£
&

FORTŪNA FUEL Co.Dovanų
certifikatas 164

ii!

’ A.J.NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

VVorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo. maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že- yra vienintelė oficiali įstai- 
momis kainomis. Be to, siunčia- Worcestery, kuri siončia 
mc maistą, pinigas ir galite už- ,luntiniu, į, •,Vore«-
sakyti j, gamybos prekes. Cto, . Lie, kiu, Rmi.
sumokėsite pinigus, « *«■»*! jo, ,rW* Cia |„J.
ten vietoje galės pasirinkti uz

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į 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. j 

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St. 

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8 2868

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.

Ofisai n 

pavyzdžių 

kani bai Vi

24 valandų 

aptarnavimas

Ypatinga nuolaida 40 metų

apšildymui alyba patyrimas

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane 
iant naująjį adresą neuž 
miršti parašyti ir seną ji.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — code.

sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per, . . . .

.am tikras įstaigas atsikviesti Sn“‘!n“‘.nuem* •
gimines čia pas save j svečius: tvarKingai.
ar nuolatiniam apsigyvenimui. į Čia galima gauti įvairiau* 
Patarnavimas atliekamas grei-į šių importuotų ir vietinės 
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-1 gamybos medžiagų ir kitų 
kinsite. daiktų, tinkamų Lietuvoje,

labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Svikli

Fortūna Fuel Co.
nu1 eis ioOd»,oo£t ’ior

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarmo

IPft D1NIS 
OPTOMETRISTAS 

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, M;

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRI STR 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Ket virtis * Co.
—JEWELEĖS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai 
RSpestingai taisoma laikrodžius 

žiedas. papuožalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 
esessssssssssssssssssesssssssssssk

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. < 
Lipdau popierius ir taisau!

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
: JONAS STARINSKAS 

220 Savia Hill Ava 
Dorchester, Mass.
TeL CO 6-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway 

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

RADUO PROGRAMA

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo

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

perkant bet kurią karštu vandeniu ar šiltu oru ’baseboard* 
šildymo sistemą.

Išsimokėti iki S m.
(I-mas mokėjimas 1968 spalio m.)

Pasiūlymas baigiasi 
1968 m. liepos mėn. 31 d.

iiicchI Č. c/orlumi

Nėra rankpinigių

-sBr sstKIc ofctfs firSk iST&rS; •'Sir.'iSS'SDrtfinfif-'sERErsBr

487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124

436 1204 By

Vedėjas A. Schyrinski

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

ai . .i Joje smulkiai aprašyta 
VARPAS Nr. 7, 168 P>1- bolševikinio teroro sistema. 

Jame rašo dr. J. Pajaujis. tos vergų stovyklos, kuriose 
M. Mackevičius, L. Grinius, kentėjo ir žuvo mūsų 
A. Kučys, dr. K. Karvelis, broliai, seserys, giminės ir 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka, draUgaj Knygos kaina — 
A. Sugintas. V. Ciziūnas. J. 75 CPntai.
Daugėla ir kt. Kaina $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6,
kuriuose taip tat yra nesens- j 
tančm st,aip3nių. Jų kaina --g^ <Jraugag J 

msssssssosssisNisasseos i saooooooooooooeooooooooaoei

aoooooooooooaoooeooooeoooo

Flood Square 
Hardivare Co.

Skelbtis Keleivyje yra piga ir naudinga!
***********************************************
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K. J. ALEKNA
KAST BKOADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN S-414S

Benjamto Moore Dažai 
Pepieroe Sienoms

Stiklas *
VboMe reikmenys

Befkmenys plumberiama

t


