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Stiprinkime pasipriešinimą 
smurtui Lietuvoje

Birželis yra virtęs Lietuvos valstybės ir lietuvių tau
tos didžiausios tragedijos ir laisvės kovų ryžto simboliu.

1940 metų birželį Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. 
1941 m. birželį buvo sukilusi visa tauta prieš okupantą. 
Šiemet sueina 25 metai nuo šio visuotinio sukilimo prieš 
sovietinę vergiją.

Prieš žiaurią bolševikų okupaciją ir terorą sukilusi 
lietuvių tauta pasiekė pergalės ir 1941 m. birželio 23 d. 
atstatė Lietuvos valstybinę nepriklausomybę, kurią sutry
pė kitas okupantas — Vokietija.

Pačiomis pirmomis 1941 metų okupacijos dienomis 
sovietai įkalino tūkstančius Lietuvos gyventojų, o 1941 
metų birželio 14-15 dienomis pradėjo vykdyti masinį lie
tuvių tautos naikinimą — tik per dvi naktis suėmė ir išga
beno 34,260 žmonių.

1944 metais antrą kaitą užėmę Lietuvą, sovietai per 
keletą metų išnaikino ar ištrėmė apie 400,000 Lietuvos gy
ventojų- Bet ir šiuo kartu jie Lietuvoje sutiko nepaprastai 
kietą mūsų tautos pasipriešinimą, nes didelės ir žiaurios 
partizanų kovos su okupantu truko net ligi 1952 metų.

Sovietų kariniams daliniams vadovavęs rusas pulki
ninkas G S. Burlickis, vėliau pabėgęs į Vakarus, pasakė: 
”Lietuva vaitojo ir kraujavo, bet nepasidavė“.

Partizanai amžiams liko mums nauju simboliu, ro
dančiu. kaip atkakliai ir ištikimai turime kovoti dėl Lietu
vos laisvės.

Stalino beatodairiškai vykdytą lietuvių tautos naiki
nimo politiką ir šiandien tebetęsia jo politiniai palikuo
nys, tik kiek savaip keisdami metodus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, kreipda
mas lietuvių dėmesį į birželio tragiškuosius įvykius —

—masinius lietuvių trėmimus,

—į didįjį lietuvių tautos laisvės ryžtą ir žygius,
—į 1941 metų visuotinį sukilimą,

—į 1944-52 metų visos tautos palaikomas partizanų 
kovas prieš sovietinę priespaudą,

kviečia pavergtąjį lietuvį atiduoti pagarbą nuo 
okupanto lankos kritusioms aukoms ir susikaupti tautos 
laisvės ryžtui, ir laisvąjį lietuvį įtempti visas savo jėgas 
laisvės kovai, kad veikiau būtų atstatyta Lietuvos nepri
klausomybė.

Kviečia laisvųjų lietuvių organizacijas rengti 
birželio tragedijų ir didvyriškų kovų prieš okupantą mi
nėjimus. kurių metu turėtų būti išryškinti tikrieji Sovietų 
Rusijos tikslai, siekią sunaikinti jos vergijon paglemžtas 
tautas, ir nurodyti sovietinio imperializmo pavojai, gre- 
siantieji visam laisvajam pasauliui.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

Bandymų lakūnas Don Malik praktikuoja NASA tyrimų centre Eduardo oro pajėgų stovykloje 
panašų į mėnulį nusileidimą. NASA išvysto bū dus ir priemones, kurios bus naudojamos nusilei
džiant į mėnulį.

Dideli JAV laimėjimai erdvę 
užkariaujant

Surveyor erdvėlaivis pasiekė mėnulį ir iž ten atsiuntė 
šimtus nuotraukų. Gemini 9, kad ir su trukdymais, pakilo, 
atliko daug uždavinių ir nusileido.

Praeitą savaitę JAV erdvėje turėjo du didelius lai
mėjimus. Gegužės 30 d. iš Cape Kennedy stovyklos paki
lo erdvėlaivis Surveyor ir, per 63 valandas nuskridęs 
248,000 mylių, nutūpė mėnulyje, — nutūpė labai sumažin
tu greičiu, lengvai, neatsitrenkdamas kietai į mėnulio pa
viršių ir nesudaužydamas jame įtaisytų įvairių aparatų.

Jame yra įtaisų, kurie ne tik fotografuoja, bet taip 
pat matuoja įvairių erdvės sričių ir mėnulio paviršiaus ra
diaciją ir kitus reiškinius, siekiant apie tai gauti kuo tiks
lesnių ir daugiau žinių. Per dvi dienas to erdvėlaivio tele
vizijos kameros atsiuntė į žemę beveik 1.500 nuotraukų, 
kurios padės išaiškinti dar daug iki šiol nežinomų dalykų, 
kurie reikalingi išsiaiškinti dar prieš žmogui skrendant į- 
mėnulį. Iš gautų davinių mokslininkai jau dabar įsitikino, 
kad mėnulio paviršius yra pakankamai kietas ir galės iš
laikyti ten nutūpusį žmogų.

Pradžioje ne taip gerai sekėsi erdvėlaivio Gemini 9 
kelionė į erdvę aplink žemę. Jo pakilimas buvo net du kar
tu atidėtas, ir jis tik trečią kartą, praeitą penktadienį, te
pakilo Jo udavinys buvo susitikti ir susijungti su anksčiau 
paleistu kitu be žmogaus erdvėlaiviu, ir lakūnai turėjo 
kelias valandas "pasivaikščioti“ erdvėje ir ten atlikti į- 
vairius uždavinius- Abu šie dalykai yra svarbūs, nes, jų ne-

•• u

Vietname budistai suskilo, karingieji boikotuoja

Demokratė Welchel kandidatuo
ja į Georgijos gubernatorius. Jos 
varžovai yra 5 vyrai. Matysime, 
kas nugalės.

{žymus Sovietų S-gos kompozi
torius Dimitrij šostakovič, 59 
m. amžiaus, kurį šiomis dieno- 
mis ištiko širdies smūgis.

Nėra vienybės ir budistų 
vienuolių tarpe Taikinges- 
nieji šiuo metu ragina susi
laikyti nuo demonstracijų ir 
kitų išsišokimų prieš vyriau
sybę, bet karingųjų vadas 
Ouang sako, kad jis įsakys 
savo pasekėjams boikotuoti 
rinkimus. Aš. sako jis, nieka
da nepripažinsiu rinkimų, 
organizuojamų tų, kurių 
rankos yra suteptos Danan- 
go žmonių krauju.“ Jis tebe- 
reikalauja. kad amerikiečiai 
apleistų kraštą ir Ky vyriau
sybė pasišalintų.

Jo 9 pasekėjai susidegino, 
bet, žinant budistų tikėjimo 
pagrindus, tas nieko neste
bina. \

Vyriausybei priešingų bu
distų centre—Hue mieste— 
studentai praeitą savaitę pa
degė JAV konsulatą.

Karių vyriausybės galva 
Ky sutiko į 10 generolų ta
rybą įtraukti 10 civilių atsto
vų.

Komisija rinkimų taisyk
lėms paruošti darbą baigė. 
Ji numatė, kad rugsėjo 10 d. 
išrinktieji atstovai ne tik pri
ims konstituciją, bet leis ir 
kitus įstatymus, sudarys nau
ją vyriausybę ir tt.. o Ky yra 
pareiškęs, kad jie. priėmę 
konstituciją, išsiskirstys, o 
steigiamasis seimas bus su
šauktas kitais metais. Taigi 
jis valdžioje galėsiąs būti 
dar nemažiau kaip vienerius 
metus-

Šiomis dienomis tą pro
jektą peržiūrės vyriausybė. 
Ky yra seniau pareiškęs, kad, 
jis pasilieka teisę įnešti į tai
sykles kai kurių pakeitimų. 
Ar jis tai padarys ir kokių 
pataisų įneš, sužinosime vė- 

I liau.

Karingųjų budistų skel
biamas rinkimų boikotas, 
aišku. įneša į rinkimus dide
liu sunkumų, kurių jau ir 
taip daug, ginklams žvan
gant visame krašte.

Vyriausybė kreipėsi į J 
Tautas, prašydama atsiųsti 
atstovus rinkimų eigai stebė
ti, bet manoma, kad vargu 
jie bus pasiųsti-

Peniai Vietname žuvo 
1,365 amerikiečiai, o šiemet 
jau arti 2,000, nes prieš 17 
mėnesių ten tebuvo 23.000 
Amerikos karių, o dabar jau 
yra daugiau nei 260,000.

Komunistų teroro 
auka

Gegužės 25 dieną Muen- 
chene, Vokietijoje, savo bu
te rastas nužudytas Nikola
jus Nakašidze, Antibolševi- 
kinių Tautų Bloko organiza
cijos generalinis sekretorius. 
N. Nakašidze tas pareigas 
ėjo po ukrainiečių veikėjo 
Banderos mirties, kuris bu
vo nužudytas bolševikų a- 
gento 1959 m. spalio 19 d.

Nakašidze buvo gruzinų 
tautybės, 67 m. amžiaus

(Eite)

Konge pakorė 
Į ministerius

Kongo sostinėje Leopold 
villėje praeitą savaitę pako
rė buvusį ministerį pirmi
ninką ir tris buvusius minis
terius- Tas viešas "iškilmes“ 
stebėjo apie 10,000 žmonių 
minia.

Pakartieji buvo apkaltin
ti, kad ruošę sąmokslą nu
versti dabartiniiam prezi
dentui Mobutui, kuris per
nai rudenį perversmo keliu 
pasigrobė valdžią.

Teismas tęsėsi 90 minu
čių..

Bosch pralaimėjo 
Domininkonuose

Domininkonų respublikos 
prezidentu išrinktas dešinių
jų atstovas Balaguer Pra
laimėjusio Bosch šalininkai 
nerimauja, jau yra ir aukų- 
Ar Balaguer pavyks krašte 
išlaikyti rimtį, pamatysim.

Kinijoje didelis
partijos valymas

Jau rašėme, kad Kinijoje, 
jos komunistų partijoje, yra 
didelio nesutarimo ir net an- 
ti partinės veiklos. Dabar ten 
vyksta didelis partijos va
lymas. Kaip paaiškėjo, iš 
partinės organizacijos sek
retorių pašalintas sostinės 
majoras Peng Chen, kuris 
buvo laikomas partijos vado 
Mao Tse- tungo įpėdiniu. P»- 

{ šalintas ir galingas kriuome- 
į nės gen. štabo viršininkas 
I gen. Lo Jui-ching, vadova
vęs slaptajai policijai, taipgi 
ir sostinės universiteto pre
zidentes Lu Ping ir kiti.

Jie kaltinami nukrypę 
nuo Mao Tse-tungo linijos ir 
tapė "revizionistais“.

t**********************************

Taškento mieste (Azijoj, 
Uzbekes ta ne) per 6 savaites 
žeme drebėjo 461 kartą- Pa
skutinis drebėjimas buvo 
praeitą sekmadienį.

sugebant sėkmingai atliktųTiebus galima žmogui pasiekti 
mėnulio 1970 meteis.

Pirmasis uždavinys nepavyko dėl tam tikro taikinio 
aparato sugedimo, bet astronautas Ceman. išlipęs iš erdvė
laivio "vaikščiojo“ erdvėje 185 mylių aukštyje net 2 vai. ir 
5 minutes. Ilgiau jis nebegalėjo "vaikščioti* nes jo di a- 
bužių lango stiklas, pro kurį jis turėjo žiūrėti, apsiti aukė 
migla. Tas privertė ji nutraukti tą, kaip jis sako. labai ma
lonų pasivaikščiojimą 17 minučių anksčiau, negu buvo nu
matyta.

Žinotina, kad erdvėje temperatūra buvo 150 laips
nių žemiau nulio, bet Cernan nuo šalčio saugojo specialūs 
drabužiai.

Pirmadienį rytą Gemini 9 nusileido numatytoj vie
toj, ir taip arti jo laukiančio laivo, kad. kaip sakoma, 
laivo įgulos žmonės net pasilenkė, kai erdvėlaivis krito iš 
padangės. Vadinasi, ir nusileidžiant jau pasiekta didelio 
tikslumo.

Įdomu pažymėti, kad pirmą kartą JAV erdvėlaivis 
pakilo 1961 m. gegužės mėnesį, pajėgęs skristi tik 15 mi
nučių. O dabar jis gali skraidyti ištisas savaites- Tai tokia 
pažanga padaryta per 5 metus!

Dabar skubiai ruošiamasi paleisti Gemini 10.

Vlikas pasiuntė
du memorandumus

Vlikas priėmė birželio mė
nesio sukaktims skirto atsi
šaukimo turinį, nutarė įteikti 
Prancūzijos prezidentui Ch. 
de Gaulle memorandumą, iš
dėstant} turėtinus galvoje 
Lietuvos interesus ryšium su 
prezidento kelione į Mask
vą, ir įteikti memorandumą 
Vatikano valstybės sekreto
riui. pareiškiant} lietuvių ne
pasitenkinimą politinėmis 
implikacijomis, įterptomis į 
Vatikano pašto ženklus, iš
leistus Lenkijos sukakties 
pagerbimo proga.

Taip pat nutarta išleisti 
Pietų Amerikoje ispanų kal
ba Vytauto Vaitiekūno pa
rengtą informacinę knygelę 
apie Lietuvą.

(Elta)

švedas Sigurd Lindh. 60 m., pats 
šeimininkauja virtuvėje, nes tu
rėjo atsitraukti nuo savo žmo
nos. Mat. tuoj po vedybų jo a. 
kys pradėjo ašaroti, astma pa. 
blogėjo, ir tik po 15 mėty gydy
tojai nusprendė, kad tą reiški
nių priežastis yra perdidelis 
jautrumas žmonai...

>
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Draugo marijonų davatkiškumas ! tik užplojami., kad laisvai 
i susirinkusieji dar niekad jo
kio kito, negu iš anksto par
tijos pakišto, kandidato 
"neiškėlė“ ir niekad niekas 
tokio laisvo žmogaus ten dar 
neišrinko. Sovietijoj ir nega
li būti, kad į tokius ar kito-

Praeitame numery buvo trumpai pranešta apie Stepo
no Kairio ir Kipro Bielinio pelenų urnų padėjimą Chica
gos Lietuvių Tautinėse Kapinėse. Buvo taipgi priminta, 
kad Draugo dienraštis atsisakė išspausdinti laidojimo 
komiteto pranešimą net skelbimo forma. Prie šio fakto-kius sovietus (tarybas) bū-
norime plačiau sustoti. Į ^1 išrinktas kitas, ne parti-

Keleivic skaitytojams nėra reikalo aiškinti, kas buvo Jos Pa' inktas kandidatas, 
Lietuvai Steponas Kairys ir Kipras Bielinis, nes jie tai

nės per vieną parą nušluotų

nes laisvuose rinkimuose,
gerai žino, bet laikome reikalinga priminti, ką apie tuos *vra Vakaruose, žmo-
mūsų tautės vyrus didžiulei miniai, gegužės 30 d. susirin-' 
kušiai

\yiua ~ , y. Romunisti smetOnėIę
Ch. agos tautines kapines jų pelenų pasitikti .r Ten išstatomi tik tie kuJe

palydėti į jiems skiltą laikinę vietą, pasakė Lietuvos ge-1 partĮjos pasiūlyti, ir visada
V/inonloc! iv iatoifin narfiin atsfnvai __ i___ i ,__ •ne valinis konsulas ir įvairių partijų atstovai.

Lietuvos generalinis konsulas dr. P. Daužvardis kal
bėjo, kad S. Kairio ir K. Bielinio asmenyse pagerbiame 
visus Lietuvos didvyrius, kad juodu nuo jaunų dienų įsi
jungė į pirmąsias kovotojų dėl Lietuvos laisvės gretas ir 
iš jų nepasitraukė ligi mirties, kad jie yra Lietuvos vals
tybės pagrindų statytojai, kad jie paliko mums testamen
tą — atstatyti nepriklausomą demokratinę Lietuvą.

Tautininkų vadovybės atstovas M Šimkus pabrėžė, 
kad abu velioniai kovojo dėl vertybių, kurios brangios 
visai mūsų tautai.

Krikščionių demokratų atstovas dr. K- Šidlauskas 
savo vienminčių vardu pareiškė lenkiąs galvą prieš šituos 
garbingu^ Lietuvos sūnus-

Čia sąmoningai minime oficialaus Lietuvos valstybės 
atstovo mintis ir pareiškimus tų partijų, su kuriomis ir S. 
Kairys, ir K. Bielinis gyvi būdami politinėje plotmėje ne

visi išrenkami tik tie, kurie 
išstatyti, nes balsuotojams 
nėra jokio kito pasirinkimo.

Todėl jau šiandien galima 
tiksliai pasakyti, kas birželio 
12 d. bus "išrinktas“ į Lie
tuvos Aukščiausiąją Tarybą.

DEMONSTRACIJOS

IR MES

Apie tai Australijos "Mū
sų Pastogė“ balandžio 18 d- 
laidoje šitaip rašo:

"Jau visi ne tik lietuviš
koje. bet ir australiškoje 
spaudoje skaitėme apie įvy-

Prancūzijos prez. de Gaulle prisega medalį Verdun mū. 
šių dalyviui M. Ginetti. Pirmojo pasaulinio karo metu 
vokiečiai šitą prancūzų tvirtovę nradėjo pulti 1916 m. 
vasario 21 d., bet taip ir nepajėgė paimti iki karo pa
baigos. Kautynėse prie šios tvirtovės žuvo 300,000 pran
cūzų ir nemažiau vokiečių. Tų mūšių 50 m. sukaktis bu
vo atžymėta didelėmis apeigomis, kuriose dalyvavo pats 
prezidentas.

atlaidžiai kovojo. Jie visi liudija, kad abu velioniai veik
loj ir gyvenime buvo taurūs, visos tautos pagarbos nusi- ■ kius demonstracijas Velykų 
pelnę vyrai. i antrą dieną Camberoje; ant-

Vaizdo aiškumui priminsime dar jaunosios kartos orga-1 rą demonstraciją plačiai pa- 
nizacijos Š viešo- Santaros atstovo dr. J. Valaičio žodžius.; minėjo vietinė spauda, kada 
Jis pabrėžė abiejų velionių be nuolaidų kovą dėl laisvės ' ji bu\ o plačiau suorganizuo-
idealo ir jų tikėjimą, kad ta kova bus laimėta, jų pasiryži- ta camberiškių, ir trečioji 

dar plačiau nuskambėjomą vykdyti Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio Bielinio .P. j”??,

vyti, tą šūkį išplėšdami — kovosime, kol bus atstatyta 
nepriklausoma demokratinė Lietuva.

Įsidėmėtinas ir liaudininkų atstovo A. Kučio primi
nimas. kad S. Kairys su K. Bieliniu daugiausia savo jėgų pasaulinėje parlamentarų 
atidavė tam barui, kuris buvo labiausiai apleistas — jie konferencijoje Canbert’oje. 
kėlė žmoniškumo mintį, žadino darbininkus ir valstiečius. ir ypač prieš sovietų delega- 
T-isihiigli ir kovoti dėl savo geresnės ateities ’ eijos vadovą Justą Paleckį,

Nebeminėsime, kaip socialdemokratai vertina šitų kuris nuo pat sovietinės in- 
savo mirusių draugų darbus. j dienos iki

Žodžiu, tiek tie, su kuriais velioniai kartu dirbo, tiek šiandien „tebėra okupuotos 
tie. su kuriais jie kovojo, pripažino jus buvus visų pagar- ie uvos prezi en as 
bos nusipelniusius vyrus- t h* huvo visų lietuvių

Žino S. Kairio ir K- Bielinio nuopelnus ir Draugo vie. demonstrantų taikiniu, kas 
nuogiai marijonai, bet jie atsisakė net trumpai painformuo“ • TPa<\ sukėlė australų spau- 
ti savo skaitytojus apie tų garbinai tautiečių pelenų pa- d
dėjimo iškilmes Lietuvių Tautinėse Kapinėse. . ai susidomž;im^į

Kaip tą jų elgesį reikia pavadinti? Kam Draugas paleckio asmeniu įr j0 pa. 
tarnauja? Jis skelbiasi lais\ojo pasaulio lietuvių dien— reiškimai spaudos konferen— 
raščiu“, o atsisako tiems lietuviams pranešti apie Lietu- cijOse atskleidė sovietų gal
vos nepriklausomybės akto autoriaus ir pasirašytojo S. vojimą, kuris net buvo ko- 
Kairio ir Lietuvos knygnešių karaliaus sūnaus, įžymaus mentuo jamas kai kurių įta- 
kovotojo dėl Lietuvos laisvės K. Bielinio palaikų padėjimo kingų dienraščių vedamuo- 
iškilire^ fa ■•tinėse kapinėse!

Juk Draugo puslapiuos galima rasti žinių apie viso
kių svetimų tikinčiųjų ir netikinčiųjų gyvenimą ir mirtis,,. . _
net apie savižudžių ir pagonių, o kodėl taip baisu pranešti ir laimėta. Paprastai politi- 
apie savų garbingų žmonių laidotuves? Juk ne Draugo ^aj Jr diplomatai tyli apie 
marijonai tautinėse kapinėse laidojami... tel- į? Jie žino. Plačioji esa-

Tokio Draugo marijonų davatkiškumo ir fanatiškumo mo ■ ° visuomene per
‘lietuvių atžvilgiu šiais laikais tikrai niekas nesitikėjo. Šiuo 
savo elgesiu jie parodė, kokių viduramžinių šmėklų dar 
esama ir šiandien mūsų tarpe.

monstracijos buvo nukreip
tos prieš Sov. Sąjungos par
lamentarus, dalyvavusius

siuose.
"Drauge su šiom demons

tracijom daug kas pasiekta

Kas kitur rašoma
JONIKAS MOKO

DR. P. GRIGAITĮ

Nemokša L Jonikas, Vil
nies redakcijos narys, pasi
šovė Vilnies gegužės 17 d. 
laidoje vyr. Naujienų redak
torių teisių daktarą Pijų Gri
gaitį mokyti tarptautinės tei
sės (Jis rašo "tarptautinių 
teisių“) ir įrodyti, kad So
vietų Sąjungoje ir jos pa
vergtoje Lietuvoje parla
mento (kuris ten vadinamas 
Aukščiausia Taryba) kandi, 
datai laisvai išstatomi "ma
siniuose mitinguose — fab
rikuose. įmonėse, kolūkiuose 
ir mokslo įstaigose“

Tokias pasakėles čia buvo 
galima tamsuoliams pasa
koti, kol iš anapus "Geleži
nės uždangos“ nebuvo nei

spaudą daugiausia maitina 
ma pigiom sensacijom ir net 
vengiama kelti politinių 
klausimų, kurių gvildenimas 
gali būti neskanus suintere
suotam kraštui. Tačiau de
monstracija yra viešas daly
kas ir dėl to nenutylimas.

.„............................., Čia yra progos palankiemstikru zm.ų ir nei žmonių, ta- IaikrajdiįmsBir n£t žun,a]is.
lie tuos nn imus mate ir tamg pridėti net ir trumpų 
juose dalyvavo. Bet kai da-. kom(Jtenl kliri. kltnkill £ 
bar čia suvažiavo kelios de- komentarų. kurie kitokiu at

veju vargu ar pasirodytų.
"Taip lygiai su šiom de

monstracijom per visą Aust
raliją nuskambėjo lietuvių 
vardas, o drauge buvo pri
minta ir Lietuvos okupacija, 
Rusijos agresija ir jos kolo
nializmas Tai yra artimiau
si dalykai, per kuriuos mes 
pralaužiame anot P. And- 
riušio Australijos" vilnonę 
tylo9 uždangą“. Lengviau 
tada kalbėti ir kitais Lietu
vos išlaisvinimo reikalais “

Toliau pastebima, kad tos 
demonstracijos buvo pavie
nių asmenų pastangomis su

si mty s tūkstančių tų, kurie 
patys dalyvavo tuose Joniko 
minimuose mitinguose ir sa
vo akimis matė, kaip ten 
"siūlė“ ir "rinko“ kandida
tus ir kaip vėliau už juos 
balsavo, tai ne tik gėda, bet 
ir vieša kvailystė rašyti, kad 
ten yra laisvi kandidatų "iš
kėlimai“ ir atstovų rinkimai.
Tokia Joniko pasaka tik pa
rodo, kad Vilnis užsimerkusi 
meluoja ir meluoja nemok
šiškai.

šiandien jau visi žino, kad 
kandidatus parenka tik 
komunistų partijos vadovy
bės, o ne žmonių susirinki-1 ruoštos, todėl jos nebuvo to
rtai, kad mitinguose partijos' Idos veiksmingos, kokios bū- 
prievarta jie turi būti visi tų buvusios, jeigu jas būtų

žuvusio prez. John Kennedy brolienė, šen. Robert Ken
nedy žmona, su dukterimis klūpo prie Kennedy kapo 
Arlingtono kapinėse jo gimimo 49 m. sukakties dieną.

UetuviųFondaspaskirstč pelną
LF Skirstymo Komisija iš LF Tarybos atstovų — dr. 

E. Lenkausko, dr. J- Valaičio, dr A- Razmos ir iš JAV LB 
C. Valdybos atstovų — Z. Dailidkos, rašyt. J. Ignatonio, 
inž. J. Jurkūno svarstė visus L Fondui paduotus prašymus 
bei pasiūlymus. Tuo reikalu padarė atitinkamą nutarimą 
ir jį pateikė LF Tarybai, kuri 1966 m. gegužės 25 d. savo 
posėdy peržiūrėjo LF Skirstymo Komisijos pasiūlymus ir 
nutarė, kad žemiau visi skelbiami pasiūlymai LF-do rem
tini, nes neprieštarauja LF statuto "Intemal Revenue Co
de paragrafui 501 (c) (3)“, pagal kurį LF yra nepelno 
organizacija, ir todėl atleidžiama nuo visų federalinių 
mokesčių:

i 1. Jaunimo Kongresui (Lietuvybės ugdymo ir išlai
kymo kūrybiniams bei kultūriniams reikalams) ....$4,000-

2 JAV LB C- Valdybos užsibrėžtų planų įgyvendi
nimui (lituanistinių mokyklų vadovėliams, pagalbinėms 
mokymosi priemonėms. Lietuvos žemėlapiui ir mokslinių 
veikalų pradžiai) ...................................................... . $4,000

3. Pedagogoniam Lituanistiniam Institutui ... .$750
4. Lietuvių Rašytojų D-jai (grožin. lit. premijai) $500
5. Lituanus žurnalui paremti............................... $500.
6. Dainavos Jaunimo Stovyklai ........................  $150
7. Tėvynės žvaigždutei, Draugo vaikų skyrius( pre

mijoms) ................................................ '........................... $100.

Iš viso paskirstyta .......................................... $10,000.

JAV LB Kultūros Fondas leis mokslinius veikalus 
pagal Pasaulio Lietuvių Kultūros Tarybos rekomendavi
mą. skiriama šiam reikalui suma yra tik pradinė.

Visos šios LF skiriamos paramos bus viešai įteiktos 
atitinkamiems asmenims 1966 m- liepos 2 d- 10 vai ryto 
LF narių suvažiavime Chicagoje, Šarkos svetainėje (7840 
So. Western Avė., tel. 776-6644).

L. Fondo Taryba labai apgailestauja, kad nebuvo 
galima visų atsiųstų prašymų bei siūlymų (nors ir visi la
bai svarbūs) finansiškai paremti, nes nebuvo pakanka
mai pinigų. Šių vi*ų prašymų ir pasiūlymų »um°j dydis 
buvo per 30 tūkstančių dolerių. Lietuvių Fondo organiza
toriai kviečia kiekvieną lietuvį ilgiau nebelaukti, bet tuoj 
sai savo anka isiiururti i LF narius, kad LF tokiu būdu kuo-- — — ------- c-- ---- ---  V -
greičiau pasiektų milioną ir kasmet galėtų skirti lietuviš
kiems reikalams 30-50 tūkst. dolerių. Šita suma tikrai žy
miai pagreitintų svarbiausiųjų lietuviškų reikalų įvykdy
mą ir tuo paskatintų visą lietuviškąjį veikimą.

Tikimės 1967 m. LF suteiks didesnę finansinę para
mą liet. reikalams
Dr- A- Razma, LF pirmininkas A. Rėklaitis, LF sekretorius

rengę tam tikri organai ir 
gerai viską numatę. Straips
nis baigiamas sveikinimu de
monstracijų sumanytojams 
ir dalyviams, "kurie savo mi
siją ivykdė su kaupu“.

PALECKIS IR JAV

KONGRESMANAS

Tarpparlamentarinės S- 
gos susirinkime Australijos 
sostinėje JAV delegacijos 
narių tarpe buvo ir kongres
manas Edward Derwinski. 
Illinois respublikonas, kuris 
debatuose kaltino komunis
tus dviveidiškumu: jie kal
ba apie taiką, o visur rengia 
sukilimus. Sovietų S-gos el
gesį Vietname jis vadina 
niekšišku ir ragino sovietų 
delegaciją pasakyti teisybę 
savo žmonėms.

Jis 50 tautų atstovams pri
minė. kad Sovietų Sąjunga 
ir kitų valstybių komunisti
nės vyriausybės panaikino 
žodžio, spaudos, tikėjimo 
laisvę. Jos bijo žmonių nuo
monėm, todėl ten palaikoma 
vienos partijos diktatūra.

Paleckis po konferenci
jos neoficialiame priėmime 
piktai kaltino Derwinskį e- 
sant Baltijos valstybių fašis
tinių emigrantu atstovu. Pa

sak Paleckį. Baltijos valsty
bių žmonės visi labai džiau
giasi nusikratę prieškarinių 
fašistinių vyriausybių ir vi
siškai patenkinti, gyvenda
mi Sovietų Sąjungoje.

Paleckis prikišo Derwins- 
kiui, kad jis neturi nė ma
žiausio supratimo apie So
vietų Sąjungos, o ypač Bal
tijos valstybių, padarytą pa
žangą. nes jis informacijas 
gauna iš nepatikimų prieš 
sovietus nusistačiusių poli
tikų ' *

Derwinskis aiškino Palec
kiui, esąs suinteresuotas, 
kad Baltijos valstybių žmo
nės turėtų laisvuose rinki
muose rinktą vyriausybę, ir 
kad tikros taikos nebus, kol 
Rytų Europos pavergtos tau
tos neišsilaisvins iš komunis
tų tironijos, kad sovietų par
lamentas nėra tikra tautos 
atstovybė ir komunistų pro
paganda. tvirtinanti, kad so
vietuos yra tikra demokrati
ja, yra tik pasipiktinimą ke
liąs melas.

Denvinskiui pabrėžus, 
kad Sovietų Sąjunga yra po
licinė valstybė. Paleckis te
sugebėjo pasiteisinti, atsa
kydamas: "Mes duodame 
laisvę darbininkams ir vals
tiečiams. bet ne įtiktiems 
kapitalistams“.

DaiNU.

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos

Geri
žodynai

v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
luina ......................... $6.00.

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

dynas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartines lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina a,e eoea ^e eeoo e e •••• $12.00

Derliaus vainikas. J. Mi-
kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylčs meilė, P- Orin- 
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gyvulių ūkis, George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl., kaina $1.00.

Per giedrą į audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75, minkštais — $2.50.

Inicialai po tiku, A- Tūlio 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, minkš
tais — $1.90.

ANTROJI PRADALGĖ

Tai literatūros metraštis, 
redagavo K. Barėnas, 39 ra
šytojų. pradedant J. Aisčiu 
ir baigiant M. Vaitkumi, kū
rinių pavyzdžiai, 446 psl., 
kaina $320. Pirmoji pradal
gė turėjo didelį pasisekimą, 
nemažesni turėtų turėti ir 
antroji. Gaunama Keleivio 
administracijoje.

r
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Lietuvių Jaunimo Kongresas
kurie atidavė visas savo jė
gas ir visą savo širdį šiai pa
saulinei laisvojo pasaulio 
lietuvių demonstracijai.

Dar liko pusantros savai
tės parašams rinkti- Visi 
kaip vienas įsijunkim į kovą 
dėl tėvynės laisvės!

PLJK Inform. Komisija

JAUNIMO METŲ

5 GEGUŽĖS MĖNUO

Gegužės mėnuo yra gra
žiausias metų laikotarpis. Šį 
mėnesį atbunda visa gamta, 
žemė pasipuošia žaliu švel
niu kilimu, medžiai suža
liuoja. sodai ir pavasarinės 
gėlės pražysta. Rodos, taip 
ir norisi gyventi, atjaunėti.

Artinantis Jaunimo Kon
gresui, atjaunėkim visi ir įsi- JAV Lietuvių Bendruo- 
junkim į jaunimo pinamą menės Centro valdyba telkia 
kongresinj vainiką. Lietuvių j^šas atvykusiems iš kitų 
jaunimas visame laisvajame kraštų jaunuoliams vasaros 
pasauly kaip tos gražiausios stovyklos išlaidoms padeng- 
gegužės mėnesio gėlės sužy- Atsiliepdami į Centro val- 
dėjo gražiais _ lietuy iškaiš dybos prašymą, stovyklos 
žiedais: tėvynės meile, tė- išlaidoms padengti paauko- 
vynės ilgesiu ir nepalaužia- jo; dr. Leonas Kriaučialiū- 
ma tėvynės vadavimo kova. na§ dol , ^farįja Rudie- 
Didžiuokimės mūsų jaunimo jj. Rąžys Bobelis po
jau atliktais žygiais ir rem- ^ol.. Janina ir Algirdas
kime jo užsimojimus toli 
mesniame darbe. Mes sako-

Jakševičiai, Ona ir Jonas 
Gradinskai, dr. K. G. Balu

me, kad jaunimas yra tautos ^as jr Qr Juozas Šabanas— 
žiedas. Žiedo grožis pnklau- o dol. 
so nuo jo priežiūros, meilės.
J^igu gėlininkas gėles pri- Stovykloje (12 dienų) 
žiūri su meile, jas palaisto vienam asmeniui pragyveni- 
tyru vandeniu, jos auga, bu- mas kainuoja 40 dol. JAV 

gražiausiais Lietuvių Bendruomenės C. 
žiedais- Jeigu jis gėlių ne- valdyba tikisi, kad atsiras 
myli, jas retkarčiais apšlaks- pakankamai geradarių, ku
to nešvariu vandeniu, gėlės rie padės Centro valdybai 
skursta ir nesužydi taip gra- atvykusiems iš kitų kraštų 
žiai, kaip jos turėtų žydėti, jaunuoliams apmokėti vasa-
Jeigu jaunimą vadiname ros stOvVklos išlaidas.
tautos žiedu, padėkim jam
sužydėti ne iš pareigos, ne iš j * • •
reikalo, bet iš meilės- Tegul
jis neša gražiausius tautai
žiedus, iš kurių Jaunimo JAV Ljetuvi Bendnl0. 
Kongrese nupins bendrą menfc Centr0 vį]d ba 
pasaukiu gražiausių gelių neša kad ici.,
pavergti tėvynei vainiką ja jungtinĮų Tautį Organi-

PLJK Finansų Komisijos zacijai bus renkami iki š. m- 
auku lapelio antgalvvje sa- birželio 19 d. Birželio 19 d- 
koma: "Išeivijos, lietuvių visi lapai su parašais turi bū- 
tautos ir Lietuvos ateiti už- ti grąžinti Jaunimo Kongre-, 
tikrins sąmoningas ir ryžtin- so rengimo komitetui adre-

Kaip žinoma, erdvėlaivis Surveyor laimingai nusileido 
mėnulyje ir iš jo siunčia nuotraukas į žemę. čia matom 
apačioje sėdintį inžinierių prie elektroninių aparatų ir 
duodantį Įsakymus erdvėlaiviui per 210 pėdų diametro 
specialių anteną (viršuje) Goldstone, Cal.

PRANCŪZIJA

Milašiaus Draugų Dr-ja

Paryžiuje pradėjo veikti 
prancūziškai rašiusio įžy
maus lietuvių poeto ir filo- 

, sofo. ilgamečio Lietuvos at-

p i rvri Awn num

Sužaloti du tautiečiai

Alfredas Langis. joniškie-

B PIETŲ AMERIKOS
URUGVAJUS 

Mus amžinai apleido

Balandžio 1 d. mirė Ka-
siovybės Paryžiuje patarėjo, zys Mešlytis, 63 m. amž.. ki-

' mirusio 1939 m. O. V. de L. l§s iš Akmenės, Mažeikių 
1 Milašiaus Draugų Dr-ja, ku-, apskr. 
iriai priklauso daug žymių! Balandžio 17 d- mirė A- 
prancūzų rašytojų, literatu- dolfas Mačius, 65 m., o ba
los kritikų ir kitų meno pa- landžio28 d. Petras Milgin-
saulio žmonių

Į tos draugijos Garbės Ko
mitetą pakviesti nariais da-Į

tis, 7? m- amž.. kilęs nuo 
Šiaulių.

Tą pačią dieną mirė ir O-
bartmis Lietuvos atstovybės Mačiulaitis. 65 m , politi- 
Washingtone patarėjas dr. nJs emigrantas, kilęs nuo 
S- A. Bačkis, seniau gyvenęs Kybartų, Vilkaviškio apskr 
Paryžiuje, ir prof. dr. J.
Balti ūsaitis, gyvenąs Pary
žiuje-

Velionis jau Lietuvoj pri
klausė socialdemokratų par
tijai. 1927 m. dalyvavo Jero
nimo Plečkaičio ruoštame 
Alytaus sukilime, bet jam 
nepasisekus, pasitraukė į 
Vokietiją, o iš ten 1930 m. 
atvyko į Urugvajų. Čia tuoj 
įsijungė į lietuvių visuome
ninį darbą. įstojo į socialistų

NAUJI ATSIMINIMAI

Kas mėgsta skaityti atsi
minimus, įsigykite šias ką 
tik išleistas knygas:

Siaubingos dienos, kaina 
$3. daug iliustracijų Auto
rius Juozas Kapačinskas į- 
domiai vaizduoja paskutines 
savo gyvenimo dienas Lie
tuvoje, kaip pateko į Vokie
tiją, o iš ten į JAV’. Knyga 
gaunama iš autoriaus — J. 
Kapačinskas, 6811 So- Map- 
lewood, Chicago. III. 60629, 
o tain pat ir Keleivy.

Mano Dzūkija, gražiai su
rašyti Jono Miškinio atsimi
nimai, 192 psl.. kaina $2. 
Gaunama Keleivio adminis
tracijoje-

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į-
partijos lietuvių skyrių, Kul- domu skaityti, todėl siūlome 
tūros draugiją ir buvo veik- įsigyti šias mūsų žinomų 
lūs narys. žmonių gyvai parašytas at-

Velionis buvo malonaus siminimų knygas: 
būdo žmogus, todėl turėjo £>U MEDINIAI IR TRYS 
daug gerų draugų. Ilsėkis, GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
drauge, ramiai Urugvajaus Antano Šukio atsiminimai iš 
zemeje. | Lietuvos Nepriklausomybės

Gegužės 8 d. staiga mirė kovų, 376 psl. kaina . .$3.00 
, buvęs lietuvių mokyklos ii- per GIEDRĄ IR AUD- 
gameti.s mokytojas Kazys rą Mykolo Vaitkaus atsi- 
Vilkas, 60 m-amž., kilęs nuo mjnim-q (1909-1918) IV to- 
Rokiškio. Velionis buvo mas 272 psl., kaina kietais 

Lueen Jack, 78 m. amž., po 20 praktikuojantis katalikas, viršeliais $3.75,
metų studijų vakarais baigė bet jis gerbė ir kitų įsitikini, minkštais viršeliais .. $2.50- 
Northwestern universitetą. Sa- mus, todėl SU JUO buvo VISUO- „tTrvz>

Kitose P= Amerikos vais- ve „amuose Waakegan, IB.. iš galima susikalbėti. Lai LIETUVA BUDO, Stepo-
tvbėse gyvenančių lietuvių turi biblioteka, kurioje y 
adresus, manau, padėtų su- knygų 
rasti Balfas.

Tuo būdu padėtume lietu-
tis. savo namą betaisyda- viškam laikraščiui pasiekti!

kuo daugiau lietuvių išeivių 
ir palaikyti juose lietuvybę.!

jz
ra 3,000

gas jaunimas. Jis tęsia Lie 
tuvos laisvės kovą ir ją lai
mės! 1966 Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Metai ir Pasaulio 
Lietuviu Jaunimo Kongre
sas 1966 birželio 30 d. — 
liepos 3 d. Chicagoje paro
dys visam pasauliui mūsų 
jaunimo pasiryžimą ir jėgą. 
Paremkim jaunimo dar
bus!“

Mielas tautieti, ar parė- 
mei jaunimą nors maža au
ka, ar surinkai nors 20 para
šu Jaunimo ruošiamai petici
jai? Nusiskundi, kad neži
nai. kas bus parašyta petici
joje. užtat nerenki parašų, 
nesiunti aukos. Čia pat prieš 
akis turėdamas peticijos la- 
pa. noriu priminti ir pabu
dinti tavyje pavergtos tėvy
nės meilę ir kenčiančiu sesių 
ir broliu pagalbos šauksmą. 
Tavęs tėvynės šauksmas la
bai mažai teprašo, tik kelias-

su: Vytautas Kamantas, 477 
Cola Plaza, Willowick, O- 
hio 44094.

CHICAGO, ILL- 

Geležinkeliečių 

susirinkimas

Gegužės 21 d. Lietuvių 
auditorijoje įvyko buv. Lie
tuvos geležinkeliečių sąjun
gos nariu susirinkimas, ku
riame aptarti įvairūs reika
lai. Nutarta atnaujinti pa
žintį ir bendradarbiavimą 
su buvusiais geležinkelie
čiais, kurie čia gyvena. Tuo 
tikslu pavesta valdybai arti
miausiu laiku surengti gegu
žinę ar kitokią sueigą; para
ginta geležinkeliečiai rašyti 
savo atsiminimus ir juos pa
skelbti. nes. to nepadarius, 

, . ... .. pražūtų daug įdomios me-
desimt parašu surinkti. At- džiagos, kuri liečia Lietuvos 
simink, kad lietuvis oartiza- ge]ežinkeliečius nepriklau- 
nas dėl tėvynės paaukojo sa- somoje Lietuvoje, okupacijų 
vo gyvybe, ir ta auka nebuvo meįaj£ jr Lietuvą apleidus, 
jam perdidelė. Peticija pra-1
šo Jungtines Tautas pa
smerkti rusų kolonializmą 
Europoje ir grąžinti Lietu
vai laisvę ir nepriklausomy-

mas, sunkiai susižeidė, ypa
tingai sužalotas nugarkau
lis. paguldytas ligoninėje

Keleivio ir Naujienų bend
radarbis Aleksas šemeta už
pultas gatvėje. Jo galva pra
mušta, nulaužtas rankos 
kaulas. Užpuolikai buvo ne 
juodieji, bet, anot nukentė
jusio, gerokai "apsiprausę“.

A. P.

A Plavičius
Cleveland. Ohio

ĮDOMIOS SMULKMENOS

Marselio (Prancūzijoje) 
miesto valdyba išleido po
tvarki, kuris leidžia šunims

P.S. Administracija tun naktį ne ilgiau kaip 15 
daug prašymu siuntinėti Ke- minučių. Nusižengusiųjų ši- 
leivį veltui. Ji tai daro, bet tarn potvarkiui šunų savinin- 
visų prasvmų patenkinti ne- Raj nubausti net
gali, todėl sveikintinas A. jęaiėti.
Plavičiaus pasiūlymas, ir įsi- j ’ e

! dėmėtinas jo paties gražus! 
pavyzdys. Viename Paryžiaus laik

raštyje buvo įdėtas toksai 
! skelbimas:

"Labai pigia kaina par- 
Yra žmonių, kurie viską duodami du spiningai, 

visaip kritikuoja, bet nė ša-i Skambinti... (nurodytas te
pu neprisideda prie jų kriti- lefonas) Jei atsitiktinai at- 
kuojamų dalykų pagerini- silieps mano vyras, prašau 
mo. Jie kritikuoja ir mūsų tyliai padėti ragelį“, 
spaudą, bet patys jos nere-

Ta proga kviečiu ir kitus; mia taip, kaip išgalėtų.

lcivi savo giminėms ar bi-;, ....................... -
čiulmms, kurie gyvena Pie-i L.ietuv,lu, G>-B.i • 1 ty 5™ toks skelbimas:
tu Amerikoje ir dėl ekono- n]° 3 l'yl "Amerikiečiusminės padėties bei dolerio ateako toklems kntlkams Amenk.ec.us

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji.

Siunčiu čekį $20. Tai bus 
mano seniau užsakytų Ke
leivio Pietų Amerikos skai
tytojų prenumeratai sumo
kėti.

GERAS ATSAKYMAS

bus jam lengva Urugvajaus no Kairio, 416 psl. kaina $6.
žemė Į TAU, LIETUVA, Stepo

no Kairio, 480 psl., kai
na ............................. $5.50

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl.. kaina .......$6

Toks kailiamainis čia yra PENKTIEJI METAI, Kip-
Pr. Sačikauskas, kuris save ro Bielinio, 592 psl. kaina $6 
vadina daktaru Jis prieš 40 (Kas su "Tau, Lietuva“ 
metų atvyko i Argentiną, iš kartu užsisako kitas čia mi
ela i Boliviją, kur net į slap- nimas Kairio ar Bielinio 
tosios policijos vadus buvo knygas, tas kiekvieną sekan- 
įkones, pats organizuodavęs čią knygą gauna už $4). 
komunistus ir pats juos arės- NEpR, KLAUSOMĄ UE-
tuodaięs Kai tas paaiškėjo. tuvą ATSTATANT, įta
ps per 24 vai. buvo istrem- , &ipKio 44(, , .
tas. Sugrįžęs į Argentiną, jis H r
su kun. Janulioniu ruošė ka- ...............................*
žin kokią "šventą“ rifą, dėl ATSIMINIMAI IR MIN- 
kurios kun. Januliniui teko TYS, Kazio Griniaus, I to- 
oabėęti i Braziliją, o Sači- mas, 300 psl.. kaina ...... $2.

Nepasisekė dideliam 

kailiamainiui

kauskas atvyko į Urugvajų. ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas, 336 psl., kaina $5.

ŽVILGSNIS Į PRAEITI,

Čia jis įsijungė į katalikų 
veiklą ir kartu su V. Svilai- 
niu leido ir redagavo katali
kiškos krypties "Tiesą“. r. ž„ko, 476 psl., kai-
1946 m. jis padėjo įsikurti na .................................. $5
Lietuvos pasiuntinybei, ku

Viename Londono viešbu-

ri atsikėlė iš Argentinos, ti- GYVENIMO VINGIAIS,

bę. Kokią tau gali sukelti 
abejonę šie peticijos žo
džiai? Ar nebus gėda, kad 
reiks peticijas įteikti su 10- 
20 tūkstančių parašų. Tai 
bus didelis okupanto laimė
jimas ir apvylimas žmonių,

Į valdybą išrinkti pinu. 
VI. Paškevičius, vicępibn. 
Marcinkevičius, sekr J. Lit
vinas. ižd- C. Prenskis, ko- 

' resp. A. Čepulis.
Norintieji įstoti į sąjungą 

siunčia $1 metinio mokesčio 
ižd- C. Prenskiui šiuo adre
su: 4253 So. Maplewood A- 
ve., Chicago, III. 60629.

Dalyvavęs

brangumo negali jo išsira
šyti.

Neturintieji tiesiogiai ten 
giminių ar bičiulių galėtų 
aukoti Keleivio prenumeratą 
"nežinomam tautiečiui“. To
kių mėgstančių skaityti, bet 
nepajėgiančių prenumeratos 
sumokėti tautiečių adresus 
galėtų nurodyti Keleivio 
bendradarbis M. Krasinskas 
(C-no Castro 441. Prado- 
Montevideo, Uruguay). Ar
gentinoje "Arg- Lietuvių 
Balsas“ (Calle Jose, Leon 
Suarez 5684, Buenos Aires, 
Argentine).

prašome
. , . .x grįžti iki 2 vai. ryto. vokie-

Taciau ne vien sakykite. -us — nesikelti anksčiau 
kad Biuletenis deda menku? ge^tos valandos ryto, o italus 
mokslinius straipsnius, at-,— devintos valandos ty- 
siuskite geresnių — žadame Raibeti
spausdinti, ne vien sakykite, 
kad žinios girdėtos, pasenu- aoooeoeooooaooeoeooeooeoooi
sios — atsiųskite naujų, nie- _ ___4 - STEPONO KAIRIO

PORTRETAS 
Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

kėdamasis len gauti darbo. dr- p- nKal™i‘5'
Bet negavo, todėl labai užsi- ne8’ psl., kaina . .$3.o0. 
rūstino ant Lietuvos atstovo VIENIŠO ŽMOGAUS 
dr-K. Graužinio ir nuėjo pas GYVENIMAS (apie Dėdę 
komunistus. Jis redagavo jų Šerną), Antano Rūko, 206
laikraštėlį "Darbas“, paga
liau gavo darbo net Sovietų 
S-gos atstovybėje ir jau ruo
šėsi važiuoti} Maskvą- Deja, 
ne tik ten neišvažiavo, bet 
ir atstovybę turėjo apleisti, 
pašalintas iš "Darbo“ redak-

psJ., kaina .....................$2.
KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėją Nėrį), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl., 
kaina .............................. $3.

ATSIMINIMAI APIE
kur dar negirdėtų, neskelb
tų“.
IOOOO B O B ąoSOOPOSOOOO- BOOOCM

Išrašykite 
KELEIV 

savo draugam

toriaus ir kitų pareigų komu- JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
i nistu organizacijose. Mat, lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
jis už kažkokių našlės Pra- kaina ..............................$1.
nės Plavičiutės-Krygerienės pALIK AŠARAS MASK- 
dokunentuis Lietuvos įsrei- VOJE_ b,,.^ Armonie- 
kalavimą paėmęs l.oOO pe- 253 , kaina $3.
zą, n teturėjęs paimti 400 > jas galite gauti
pezų Sovietų konsu.as tai f<eieivį0 administracijoje 
patyręs ir ] išvijęs. i (s36

M. Krasinskas Mass. 02127).
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Iš pavergtos Lietuvos
Išvežė j Taškentą Į Kolūkiuose mokės mėnesinį

186 inžinierių ir statybos atlyginimą
technikų šiomis dienomis is Komunistų partija pataria 
Lietuvos išsiųsta į Taškentą kolchozų vadovybėms nuo
padėti atstatyti ta žemes 
drebėjimo sugriautą miestą- 
Drauge išsiųstas ištisas trau
kinys statybinių medžiagų ir 
įrengimų. (Elta)

Zimanas nepatenkintas 

durimis
G. Zimanas, vilniškės Tie-į dauglau ir geriau

sos redaktorius, būdamas 
New V orke, stebėjosi lėktu
vų stoties durimis — esą,
tik prisiartini, ir pačios atsi- RAŠYTOJŲ KONGRESAS

day°v ~ o, - i new yorkeDabar, gegužes 24 d., jo
redaguojamoji Tiesa pikti-; Tarptautinė rašytojų są- 
nosi. kad Vilniaus lėktuvų junga trumpai vadinama 
stoty esą priešingai, būtent, pj? n (sudaryta iš angliškų 
durų daugybe, bet kol susi-i žodžiy piaywrights>

rasite viemntelia*, kurio* at- editors and nove-

liepos 1 d. mokėti užtikrintą 
mėnesinį atlyginimą kolcho. 
zinmkams. Iki šiol buvo mo
kama metų gale, kas likdavo 
įvykdžius visas prievoles 
valstybei.

Tikimasi, kad naujas mo
kėjimo būdas paskatins kol
ūkiečiu
dirbti.

Budistų vienuoliai stovi prie apdegusio moters lavono 
Saigone. Ta moteris, protestuodama prieš Ky vyriausy. 
bę, apsipylė gazolinu ir susidegino.

Ar skaitei 
šias knygas?

Gera it
dovana
Kai rengiatės duoti kokią

janti didesnė audra — pre
kybos nacionalizacija.

Vėl prekybos įmonių su
grupavimai, vėl nutraukia
mas eilinis kasdienis darbas, .
vė! užgulam narplioti viso- V‘EN'-' VlENI
kius anketų klausimus Iš to- P*nker,Ux 
lo žiūrint, atrodo viskas aiš- la'ase N- E- Sūduvis, 424 
ku: paėmei, surašei prekes. Psl;- a!sk,al. pavaizduojama, dovanų angliškai kalban 
ir reikalas baigtas. O kai , ?*?. “etuviai pnesinosi vo-. uems> nepamirškite, kad ge- 
pradedi, visai kitaip randiklecl.V okupantams, kaip ; 
tuoj susiduri su visa eile: Pamosi ir tebesipnesma 
klausimų, kurie vieniems at- komunistų okupacijai, kai- 
rodo vienaip spręstini, ki- na

dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku-vienaip spręstini,

tiems kitaip, čia jau reikia LIETUVIAIS ESAME MES, . , . . ,
bent pakenčiamai suderinti GIMĘ, 'lietuvių dainynas,'rlos “~oal rinka dovanoms: 
visas stygas, kad kartais neį- 100 dainų su gaidom dai-Į "Selected Lithunian Short
žiūrėtų kas apsileidimo ar 
dar blogiau —piktos valios.

Tuo reikalu vėl susibėgam 
visi 6 pasitarti- O dar prieš 
pasitarimą, kad dėl visokių 
klaidų nebūtume vieni kalti, 
tas pats Jonas Ch. patarė pa 
sikviesti partijos atstovą j 
posėdi. Tegu jis taria savo;

navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

PLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai 
III psl.. kaina. . . . .$2.0<

ŠVENTADIENIS UŽ MIES 
TO, Mariaus Katiliškio T

odį, nes gi sovietinėje san-. novelių, kaina $5.00. 
tvarkoje partija yra virš vi- VYNUOGES IK KAKTU
SU įstatymų ir įsakymų. Pa- SAI. Julijos Švabaitės ei

essaysts,
lists), birželio 12-18 d. Nevv 
Yorke rengia XXXIV tarp
tautinį rašytojų kongresą-

P.E-N. organizacija įsteig
ta 1921 m. Londone, Angli- 

Mari jonas Martinaitis, da- i joje Žymesni jos pirminin- 
bartmis Kauno holitechni-I Kai: bn;fs John Galsvvorthy, 
kos instituto rektorius, pasi-' oelga> Mauiice Maeterlinck, 
pasakojo įstojęs į komsomo- į1ltas G. ells. italas 
lą i94u metais, būdamas Benedetto Croce, prancūzas 
Kauno (Vytauto Didžiojo) ' fules Romams ir italas Al- 
umversiteto studentas. p, a. berto Moravia.
tarpiui“. Tad a komjaunuo- Pastaruoju laiku P.E.N. 
liais apsiskelbusių studentų sąjungai priklauso 56 kraš- 
buvę tik 80. Kiti, sako, "ne- tai. kuriuose veikia 76 tos 
sidžiaugė atgauta laisve“... organizacijos centrai, ap- 

Dabar vien Politechnikos jungdami apie 7,500 rašyto- 
Institute esą 5,834 studentai jų. Tarptautinis P.E.N. pir- 
komjaunuoliai (Atseit, apie mininkas šiuo metu yra ame. 
8 tūKstančiai dabartinių in- rikietis dramaturgas Arthur 
stituto studentų dar ir dabai Miller, o JAV centro pirmi- 
"nesidžiaugia atgauta lais- ninkas Lewis Galantiere- Ti-

sidaro, — pačiupmėsite uz
keiių rankenų1 (E)

Studentai nesidžiaugia 

"atgauta laisve“

ve“). Rektorius atkreipia 
dėmesį į komjaunimo insti
tute jvestą "tradicija“: va
saros metu instituto studen
tai organizuojami vykti į 
"darbo ir poilsio“ stovyklas 
—nemokamai padirbėti kol
chozuose ar fabrikuose Lie
tuvoje, arba-.- "padėti Ka
zachstano sovehozų staty-
boms' (Elta)

Karves gano kolchozo 

pievose

Lietuvoje dabar vyrauja

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽE

^Tęsinys)

ŠNIPELIS į nusistovėjusi tvarka suardo-
Žymiai pavojingesnis pa- ma' Aišku, senesnieji tar-

sirodė Apolinaras Pavlovas, nautoJa^ jautėsi apeiti ii nu- 
anie 30 metų. vidutinio ūgio. skl iausti ir į tokius gegu- 
švelnios, kiek moteriškos iš- ?,ukus z,ūl.eJ? 5U t3"1 Ukru 
orės. blondinas, baigęs Ste- i!31111111- kalP j

kimasi, kad kongresan į 
Nevv Yorką atvyks daugiau 
500 grožinės literatūros 
žmonių, kurių tarpe ir tarp
tautinio garso rašytojų.

Kongreso šūkis: "Rašyto
jas kaip nepriklausoma dva
sia“; jo progiama įvairi ir 
įdomi-

JAV, taip pat Nevv Yorke, 
pirmasis P.E.N S-gos kon
gresas buvo surengtas 1924 
m., taigi XXXIV-sisyra ren
giamas po-42 m. pertraukos. 
Kongreso sąmata — beveik

Įsitikinimas, kad paleisti ketvirtis miliono dolerių, 
karvę pasiganyti kolchozo P.E.N. veiklos gairės nusta- 
javuose — ne nusikaltimas, į tytos Įstatais, kuriuose įrašy
ti laimikis. Yra potvarkis, ti ir tokie siekimai: "Kovo- 
kuriuo apylinkių sovietams ti su rasės, klasės ir tautos 
pavesta išieškoti iš kaltinin- j neapykanta“, išlaikyti 
kų nuostolius už nuganytus principą, kad minties per-

davimas nebūtų trukdo
mas“. Gal dėl to Sovietų

kolchozų pasėlius. Bet retai 
kas dėl nuganvmo teapsi- 
skundžia. Kai kur kolchozo S-gos rašytojai P.E-N. orga-
vvresnvbė tuos klausimus» •
paveda spręsti vadinamie
siems draugiškiem teismam, 
nors tokiems teismams nėra 
duota teisių tokias bylas 
spięsti: jie nuganyto jams 
dažniausia esti perdaug 
draugiški...

Respublikinio sovieto pre
zidiumas svarstė, ką daryti 
dėl tų nuganymų, bet spren
dimo nerado. Parašė atsišau
kimą kaimų sovietams, rajo- 
rų vykdomiesiems komite
tam? (ispolkomams) ir že
mės ūkio ministerijai — ra
gina ištirti, kaip pasėlių nu- 
ganytojai Išsisuka nuo pa
baudų ir nuostolių atlygini-!

nizacijai nepriklauso, bet jo
je dalyvauja beveik visi 
Maskvos satelitai- Kai buvo 
Įsteigta Jungtinių Tautų Or
ganizacija, P E.N. veikia 
kaip nepriklausomas UNES
CO padalinys.

P.E.N. sąjungai priklauso 
ir keletas lietuvių rašytojų, 
gyvenančių egzily. Iš Bosto
no į XXXIV-jį tos sąjungos 
nariu kongresą vyksta Sta
svs Santvaras su žmona.

SKAITYK STASIO Ml 
mo. ii- pasiūlyti, kaip galėtų CHELSONO PARAŠYTĄ
būti užtaisytos potvarkio 
skylės. (Elta)

Mirė vysk P. Maželis

Gegužės 21 d. Telšiuose 
po sunkios ir ilgos ligos mi- 
» A Toišiu vyskupas Petras
Maželis-

KNYGĄ: “Lietuvių liertija 
Amerikoje." DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK 
STAIS VIRSAIS 
KIETAIS—1&00>

pono Batoro universiteto tei-

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

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

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95,

"House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudo*), 168 psl., 
kaina $3.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 pal*, 
karna $2.00.

"The Maker of Goda“, 
| Ten Lithuanian Stories, pa- 
' rasė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra- 
j žiai įrištos.

lėraščių rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

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

AUKOS TAURĖ, 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra 
žiai i rišta, kaina... $2.-ĄA

KATRYNA. Sally Salmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai 
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie *ą »nie<=tą ir a 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

kviečiam.
Atvyksta "draugė“ Alma.
Ge»*o moteriško vidutinio 

ūgio. apie 40 metų, nors jos 
amžių nustatyti labai sunku, 
juoda, padžiūvusi, įtrauktais 
viduriais, visada su dideliu 
tamsiai rudu odiniu krepšiu 
ant ilgo per kairį petį pasai
to; visada juoda nestora laz
dele lenkta rankenėle pasi
ramsčiuodama. Balsas že
mas (kiek primena Marlen 
Dietrich balsą). Rūko už tris 
vyrus.

Kuo ji tikru vardu ii- pa
varde, tur būt, ir pati jau pa
miršus. Gana to, kad visas

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri-

,u tarnautom neišskiriant i J“"“*- J“ uaU--------------- I Pa<iov.an?ti.
ju tamautojų, neisskiuiai.t buvokurnorsafcnikę nutilJ RASTAI — STRAIPSNIAI !tal Keleivio admimstracijo-

"sezono“ iš-
keltus režimo ar net stačiai Vilnius ją pažinojo kaip

draugę Almą“ ir visiems to DUDENS SAPNAI, Rotry ; 
užteko. Kur ji pasisukdavo.' nos yngakytės eilėraščiai 
šalna tuojau padvelkdavo,! Pręmiju°ta knyga, 80 ps’

šių fakultetą Vilniuje 1938 i‘la'g°* ,favoritus, 
ar 1939 m. Lietuviškai kai- Sjs faktas jnesė vėsos tarp mojau įr.
hėin hp inkin akinto tik įstaigos viršininko ir likusių- f “ ~’ kaina $2 00bėjo De jokio akcento, tik tarnauto iu neišskiriant ! v?soks Juokas- Jeigu J° dar, Kainaskaičių 6 tai aavo latviškai— JU 131 naut0JU>_ neissKiųiant -------
"šeši“. Šiaip atrodė tylus. ?Tet . alti minusių Padėjėjų.
ramus, kusius ir net natūra- N.e8’ eLsl, "-aiskinsies kiek- 
liai mandagus. v lenam, kad šitokie paskyn-

Ir va. sėai šis vvras mo- ma2 Dav0 ne val'a . 
kesčių inspekcijos koridorių- .° P^^y^uių kun lai-
je prie laiptų V ingrių gatvė-į | narnės. svarstome, aiškina-

vai.ncvsoav* i davo q jj ian(jžiojo visokiu ATSIMINIMAI, parašė Juo
laiku ir visur. zas Liūdžius, 246 pusią

Ir vsl. sėdi Alma mokesčių piai. kaina........... $3.00
inspekcijos pasitarime. Iriau- VIENIŠI MEDŽIAI, romą 

kąlins^kcij^rida'^tvaJka! pati žodeli.°: ,Ta-| nas» Paraše Aloyzas Baro

je ir už mažą atlyginimą už- ' mės’ 3 ji “ kaiP sfinRsas—
pildo žmonėm visokius mo- aPl imusl- Bet neilgam, nes j n-am jej ne nuolatiniai dū-
kestinius pareiškimus, para- ^šta^ nip^^! kamuoliai aPie padžiū
šo vieną kitą prašymą ir tuo a^tai;ITaclau aPle Juos 

K1GK VCilHU-užsidirba sau pragyvenimą.
Kaip jis tenai įsikūrė,!. P,?abar keIi aPie

šiandien negalėčiau pasaky- gelius bankuose ir preky- 
bos nacionalizaciją.

Jau be 20 min- aštuonios 
ryto. Saulėta. Vos išsuku į 
Pylimo gatvę, o iš Jogailos 
gatvės kažkas šūktelia:

— Palauk, nebėk!.. 
Atsisuku. — pažįstamas!

ti, nes niekada nemėgau 
klausinėti žmonių apie jų 
asmeninius reikalus. Mes jį 
perėmėm iš lenkų su visa j- 
staiga Kadangi jis mums 
nekliudė ir jo darbas nieko 
mums nekastavo, tai paliko
me ji ten ir toliau.

Pasilaisvinus mažai rašti- T , 
ninko vietelei ir nenorėda- — ’-abas ,T'taa- «?■?• 
mas gauti kito panašaus į k®s naujo. energingai pi-
Mozę Brudną. pasiūliau A- 
polinarui. 0 jis be jokių at
sikalbinėjimų mielai priėmė 
pasiūlymą, čia pat parašė 
prašymą, ir tą pačią dieną

manytum-vusį jos veidą, 
manekenas.

Pasaliau, nesulaukę jo

nas, 117 psl.. kaina $1.5« 
TŪZŲ KLUBAS, Antam

Tūlio 11 novelių. 196 psl.
kaina ..................... $3.00

ANGLŲ KALB ' S GRA 
MATIKA, 215 psl., kieti vir 

sėliai, kaina............... $3.6«
?50S ;10s pastabos ar njUOm°' VEIDU PRIE ŽEMĖS, para 

šė Kotryn aGrigaitytė. i: 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

nės, vienu painesniu klausi
mu net prašome pasisakyti, 
bet ji, išpūtus dūmus, pa
kraipė galvą ir, kiek patylė
jusi, pusiau baritonu prata- NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
rė; .TUVOS PINIGAI, Jono K.

iaunas advokatas žvdelisl — Jūs vykdot. jūs iratsa-i Kario. 22o psl., kaina $5. 
J A a<hokatas- zydells|kot. Partija nei patarimų, SENOVĖS LIETUVIŲ PI- 

nei savo nuomonės jums ne- NIGAI nuo seniausių laikų

la klausimus. Nespėjus man 
nė poros žodžių sumesti, 
tuojau be jokios įžangos pa
taria :

— Jei turi banke santau-
pasiunčiau Mokesčių Depar- p1^’ tučtuojau eik ir išsiimk, 
tamencan su savo lydraščiu- ^1 po 10 vai. jau negausi. 
Tarnautojų priėmimas ir at- . . tos žinios,
leidimas paprastai vykdavo Bandau iškvosti
atitinkamo ministerio įsaky- . t1*11) šaltinių..- Bet.-, 
mo tvarka " autorius nepasirašė...—ėmė

Ir va, per savaitę gaunu pranešėjas ir pra-
Apolinaro paskyrimo raštą, tĮes^s ianM pasuko Švento- 
bet..- ne raštininko etatan.Į S1OS ?a\vės kryptim.. 
kaip buvau prašęs, o sąskai- . ~ jei^u a® ubagas jau pa- 
tininko. Vadinasi, net dviem ll}f°miuotas. tai ką bekalbė- 
laipsniais aukščiau, nors to- kun®
kios laisvos vietos neturiu.
Žinoma, pagal jo išsilavini-

duos...
— Kils nepasitenkinimų, 

protestų ir tt. — vienas mū- 
i sų bando aiškinti. — Geriau 
būtų žinoti partijos bent nu
sistatymą...

— Jeigu partija būtų pai
siusi nepasitenkinimų, tai ji 
nebūtų ten, kur šiandien yra. 
Revoliucija sukelta ne patai
kavimui. o didiesiems komu
nistinio socializmo uždavi
niams įvykdyti. Aš žinau, 
kad žmonės mūsų nekenčia 
(suprask: partijos)), neiš
skiriant nė fabrikų darbinin
kų. Bet aš vaikščioju visur 
ir visokiu laiku ir žinau, kad 
niekas nedrįs mūsų paliesti 
Nes jeigu ką nors iš mūsų 
paliestų, mes pavartosime 
tokį terorą, kad ir mirusieji 
ims stenėti.

Daugiau mes jos patarimų 
neprašėme, nors apie pasita
rimus ir toliau pranešdavo-

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl.. kaina .... $10. 
Tas knygas galima gatn 

Keleivio administracijoje
636 E. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127

nuolatos seka visokius ban
kinius "manevras“.

Vadinasi, ir komunistinė
je santvarkoje labiausiai 
kenčia proletariato kailis, 
tų, kurie sunkiu darbu susi
taupę kuklias sumeles laiko
bankuose "juodai dienai“. ................ .... ,J me partijai, ir ji dar buvo

mą ir ši vieta buvo per kuk
li. bet ir didžiuma raštinės 
tarnautojų buvo bebaigią ar 
jau r.et ir išklausę teisių ar 
ekonominio skyriaus univer
sitetinį kuisą. Žinoma, tose _ .. . ....
vietelėse jie laikėsi, kol gavo Turčiai paprastai pinigą in 
geresnes. Bet bendra tvarka ^^uoja į tvirtesnes verty- 
buvo: kelti į aukštesnius bes. negu bankiniai indeliai
laipsnius iš esamų tarnauto- f.11; mincjų prislėgtas nu^, dienag lankėgi kag_
jų, o naujus tupdyti į apati- „au^pet dien net po Icelis Įtartus.

bent porą kartų apsilankiusi 
0 nacionalizavimo metu vy- 

Sitų minčių prislėgtas nu- gausioje jos būstinėje per

nes lakteles. Tuo tarpu da
bar jau antras atvejis. k~į čiai. Tuojau jaučiama arte-Į (Bus daugiau).

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

hnygą

TERORO IR VERGIJO 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kurios* 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ii 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

'e galite gauti šias tinkamas 
knygas:

"Lithuania land of he- 
roes,“ paraše L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J* B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl.. kaina kietais viršeliais 

į $.4.00. minkštais $3.00.
POPULAR LITHUANI- 

AN RECIPES. paraiė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2, 

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithnania“, 174 psl., daug 
pave«kslų, kaina tik $1.50. 
“ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Tu gali pramatyti savo šir

dies priepuolį ir jo išvengti.

Tokio vardo knyga jau iš
spausdinta. Joje rasite, kad 
kiekvienas suaugęs asmuo 
dabar gali susekti iš anksto 
bet kurį polinkį į koronarinę 
širdies ligą ir imtis paprastų 
žygių jai išvengti. Tokio po
linkio susekimas gali būti 
jūsų gyvenimo didžiausiu 
sprendimu.

Knvgos kaina 3 dol. 75 c.
Knyga Bostone gaunama 

Keleivio administracijoje.

ADMINISTRACIJOS 

PRAŠYMAS f

“Keleivio" administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą 

miršti parašyti ir tentjj.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Būtų gana liūdna, jei nebūtų 
juokinga

— Sei, Maik. ar tu atsime- Ką patvirtino?
ni tą radijusninką kunigą. — Jo sakytus pamokslus- 
ką kitąsyk sakydavo pa
mokslus per radijušą?

— Atsimenu, tėve. 
kun. Coughlin

Antrasis pasaulinis karas, 
kuriam Rooseveltas tada 

Tai ruošė Ameriką, buvo jai taip 
reikalingas, kaip ir dabarti-

— Ar tu žinai, kad jis dar nis Vietnamo karas-
gyvas:

— Žinau, žinau. Šią sa- — Bet ne Rooseveltas aną 
karą pradėjo. Maiki. JĮ pra 

vaitę jis atvyKS į Bostoną. dėjo Hitleris Amerika turė- 
— Nu, vot, kaip sykis as jQ fašistišką bestiją suval 

ir norėjau apie tai su tavim ar ne?
pasikalbėti. Pasakyk, ko jis 
čia atvažiavo? Gal ieškos— 9naujos parapijos.

— Ne, tėve, jis turi gerą

— Ne visai taip. tėve. Hit
leris ne vienas tą karą pra
dėjo. Jis buvo susitaręs su 
Stalinu. Be Sovietų Rusijosparapiją Detroito priemies- Drisidėi'imo vi * Hitleris 

tyje Royal Oak. čia jam < PnsiacJimo» vlenas 
luošiam as auksinis jubilie
jus.

— A, tai tu viską žinai- 
Nu, tai išvirozyk man, kodėl 
jis nesako daugiau pamoks
lų per radijušą?

— Jam uždaryta buma-
— O kas ją uždarė?
— Buvęs Detroito vysku

pas Moonev. Vėliau jis buvo 
pakeltas Į kardinolus.

— Ai sy! Ale pasakyk, 
kodėl? Juk šitas kunigas bu
vo geras pamokslininkas Aš 
visados jo klausydavau-

— Yra apskaičiuota, tėve, 
kad jo klausydavo apie 30 
milionų žmonių. Dažnai ir 
aš jo paklausydavau.

— Nu. tai kodėl uždarė 
jam burną?

— Todė!. tėve. kad jis 
aštriai kritikavo prezidentą 
Rooseveltą, kam Įtraukė A- 
meriką i karą. Jis sakė. kad 
dėl Pirmojo pasaulinio karo 
Amerikoje pasidarė didelė 
ekonominė krizė: sustojo
fabrikai, užsidarė bankai su riką.

nebūti} pasaulio uždegęs, ne
būtų drįsęs.

— Maiki, aš mislinu. kad 
tu čia turi misteiką. Juk Hit
leris buvo ir Staliną užpuo
lęs. ar ne?

— Bet tėvas nežinai, ko
dėl.

— Nu, tai kodėl gi?
— Matai, ruošdamiesi 

tam karui, Stalinas su Hitle
riu iš anksto buvo susitarę, 
kaip pasidalinti grobi. Lie
tuva buvo paskirta Stalinui. 
Lenkija Hitleriui ir tt. Bet 
karui prasidėjus, Stalinas 
nutarė Hitlerį apgauti.

— Apgauti, sakai?
— Taip. Norėjo pasigrobti 

daugiau, negu buvo susitar
ta. Įsiveržė Besarabijon- 
Tada jau Hitleris smogė sa
vo partneriui per galvą, ir 
Hitlerio armija nuėjo per 
Sovietų Rusiją, kaip peilis 
per košę- Iš to prasidėjo ant
rasis pasaulinis karas. Į kun 
Rooseveltas itraukė ir Ame-į

RAŠO J. PR.

Savo akimis mačiusio ir ausimis girdėjusio pastebėjimai 

iš "neo-protestantų“ lietuvių susirinkimo Chicagoje

Penktadienį, gegužės 20 d., spaudoje pasirodė kukli 
žinutė, kad ALB Chicagos apygarda sekantį trečiadienį, 
gegužės 26 d-. Jaunimo Centre šaukianti visų organizacijų 
atstovus ir visus suinteresuotus lietuvius atvykti į pasita
rimą dėl Vatikano pašto ženklų ir mums. lietuviams, da
romos skriaudos- Žinutė buvo pasirašyta kažkokio K. J 
Taigi, trečiadienio vakare ir nuvažiavome. Kad ir jokiai 
organizacijai neatstovaudamas, bet kad visi, tad visi.

Apie nustatytą laiką Jėzuitų namų koridoriuose šne
kučiavosi keletas tuzinų pažįstamų veidų, paprastai mato
mų visuose parengimuose, kur tik liečia svarbesnius lietu
viškus reikalus. Pagaliau susiglaudėme didžiojoje salėje 
arčiau scenos, kurioje buvo pastatytas ekranas Vatikano 
pašto ženklams parodyti ir priešais ekraną pamoštas pro
žektorius. "Organizacijų atstovų ir visų suinteresuotų lie
tuvių“ priskaičiau 54.

LB Chicagos apygardos naujasis pirmininkas, kukliai 
prabilęs, pranešė visą reikalą perduodąs LB Centro Valdy
bos pirmininkui J. Jasaičiui, ką ir padarė.

J. Jasaitis, visuomet toks iškalbus, šį kartą buvo ar 
nepasimošęs, ar neapsisprendęs, ar. tikriau sakant, ne
drąsus ir savo žodį baigė daugiau paklausimu, negu pasiū
lymu: protestuoti, ar ne? Kad būtų aiškiau, dėl ko protes
tuoti ar neprotestuoti, jis pakvietė Vai. Šimkų su čėsna 
ekrane parodyti padidintus Vatikano ir lenkų paštų ženk
lus, kur tik buvc paliesta Lietuva. Ženklų atvaizdus žodžiu 
aiškino tai vienas, tai antras, kaltais ir abudu. Pašto ženk
lai buvo suklasifikuoti pagal istorijos raidą-

Vatikano ir Želigovskio ženklai

Pirmas pašto ženklas buvo Želigovskiui ką tik Vilnių 
pagrobus Tai ant lietuviško 10 centų pašto ženklelio už
spaustas štampas ”Litwa Srodkowa. Poczta“- Sekantis 
ženklas taip pat Litwa Srodkovza. bet antspaudo vietoje 
jau įstatyti Lenkijos erelis ir Lietuvos Vytis, bet taip su
statyti. jog atrodo, kad Lietuvos Vytis savo kardu Lenkijos 
arui tiek smarkiai tvoja, kad to ir plunksnos dulka. Ir dar 
keli kiti tokie ženklai lenkų kalba skelbė, kad Vilnius 
nėra nei lenkiškas, nei Lenkijos, o yra Centrinės Lietuvos, 
lenkiškai Litwa Srodkowa. Tik kur prasideda Vatikano 
pašto propaganda už lenkus, ten Lietuvos vardą jau pa
keičia Polska.

Lenkai seniai nori (ir Vatikanas vėliausiai labai pri
tarta) Jadvygą padai-yti šventąja. Viename ženkle pa
vaizduoti Jogaila su Jadvyga. Jie stovi šiaip sau ir nieko 
neveikia, bet Jogailai prie kojų padėta krūva kardų. Tuo
jau sekė antra tokia pat ženklų serija, kur -Jogailai po kojų 
jokių kardų nebėra. Kodėl toks staigus pakeitimas, nebu
vo suprantamai paaiškinta. Toliau spalvota Aušros Vartų 
madona su lotynišku parašu Mater Misericordiae ir trys 
paskutinės Vatikano serijos pašto ženklai.—būtent, čekas

LEIDŽIA TEISININKŲ 
METRAŠTI

Lietuvių Teisininkų Dr-ja 
leidžia Lietuvos teisės met
raštį, istorinio mokslinio po
būdžio veikalą Jame bus at
vaizduota Nepriklausomoje 
Lietuvoje veikusi teisė, pra
dedant Konstitucijų ir bai
giant įstatymų, teismų sant
varkos bei administracijos 
nagrinėjimu. Metraštis ryš-i 
kiai parodys, kokią didelę 
pažangą Lietuva buvo pa
dariusi teisės ir jos mokslo' 
srityje.

Metraštis bus įdomus ne 
tik teisininkams, bet visiems 
lietuviams, ypač naudingas 
priaugančiai kartai, norin
čiai pagrindinai susipažinti 
su Lietuvoje veikusia teise.

Jame rašo profesoriai, žy
mūs advokatai.

Metraštis bus 350-400 psl.
Kaina $«, bet užsisakiusiem 
ir pinigus sumokėjusiem iki 
š. m- lapkričio 1 d. — $7.

Draugijai trūksta lėšų
metraščiui išleisti, todėl pra-; vad°vavo Syosset, N. Y 
šoma iš anksto jį užsiprenu- į kykloms.
meruoti arba aukoti.

Pinigus siųsti adresais:
Dr. B- Namickas, 71-67 

58th Rd.. Maspeth, N.Y. 113 
78. arba Alb. Ošlapas. 3999 
48th Sunnyside, N Y. 113 
77,. arba A. Senikas, 24

James F. Red mon d pakviestas 
Chicagos mokyklų viršininku su 
$48,500 metine alga. Iki šiol jis 

mo-

Naujausios
KNYGOS

žmonių pinigais, ir gatvėse 
atsidūrė milionai bedarbių.

— Nu. ir gerai padarė, 
Maiki. Juk Hitleris būtų už- 

P’adėtis iš tikrųjų buvo klai- valdęs visą svietą, gal ir A- 
ki. ir kun. Coughlin kritika- meriką būtų pasiekęs Taigi 
vo prezidentą Rooseveltą, reikėjo jam kelią užkirsti, 
kad traukia Ameriką į kitą
kara. Aišku, tokie pamoks
lai prezidentą erzino, todėl 
Detroito arkivyskupas ir bu
vo paspaustas, kad tą pa
mokslininką suvaldytų.

— Nu. o ką dabar kun. 
Coughlin sako? Ar nesigaili 
dėl tų pamokslų?

— Anaiptol! Jis kupinas 
tos pačios ugnies, kuri ir 
tada liepsnodavo radijo

— Kas iš to. tėve? Hitle
rio nacizmui kelias buvo už
kirstas. tai Stalino komuniz
mui atidarytas. Jau teko su 
komunizmu kariauti Korėjo
je, dabar eina karas Vietna
me. Ar tas reikalinga, kai 
čia pat, Kuboje, komuniz
mas turi jau įsitaisęs tvirto
vę prieš mūsų Ameriką?

— Nu, tai
bangomis. Jis jaučiasi skel- kun Coughlin iš tikrųjų kal- 
bęs tikrą tiesą, nes gyvenimo bėjo teisybę. Gaila, kad jam
•__ 1 • • 22 _ nvtrfo knmOįvykiai jį patvirtino. buvo uždaryta burna.

MIRTINA NUODĖMĖ 
TURĖTI TELEVIZIJĄ

Olandijos mažo miestelio 
Barneveld reformuotos baž- 

North Rd., Great Neck. N.Y. į nyčios klebonas uždraudė 
Tokį prašymą taria Lietu-Į ateiti į bažnyčią ir dalyvauti 

vių Teisininkų Dr-jos centro parapijos susirinkimuose 
valdyba, kurią sudaro J. jaunai porai, nes jie papildę
Šlepetys, V. Sidzikauskas, 
M- Brakas, dr. B. Nemickas. 
A- Ošlapas, A. Sodaitis ir A. 
Senikas.

mirtiną nuodėmę —įsigijo 
televizijos aparatą. Tai e- 
santi velnio mašina,anot to 
kunigo. Pašalintieji galės 

Į būti vėl priimti, jeigu jie 
padalysią atgailą ir pažadės 
panašios nuodėmės nepada
ryti.

Tik pagalvokite, kokių 
Sacharos dykumos daly su- tamsuolių esama dar šian- 
sektas 60 kvadratinių kilo- i dien net Europos vidury!

EŽERAS PO SACHARA

Ispanijai priklausančios

metrų dydžio gėlaus van
dens ežeras. Mokslininkai 
tikisi, kad šitas vandens šal
tinis galės dykumą paversti i • — j ■
žaliuojančiais Jaukais. jūsų draugas!

m a ZZ

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

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

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė.
Parašė Pranas Naumiestis- 
kis. Kaina.................$3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me
nard M. Gertler. Šiais lai
kais, kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina...... $375.

VARPAS NR. 6, 168 psl. 
Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės, H. Blazo, M. Mackevi
čiaus, A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina.................... $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).

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

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJĄ II 
omas, redagavo Bernarda* 
Brazdžionis ir Beny* Bab-
rauskas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome-

įtikinėjimus, kad Aušros Vai tai yra per menkas objektas, n®s jaunimo diamos konkur- 
dė! kurio verta būtų jaudintis). Kaip susirinkime buvo “ Eį,™ąJą.Prem‘J?■ P3Sal 
viešai paaiškinta, abudu tuo metu buvę Komoje, kur Briz- J! Chlca«0Je susuktas 
gys dedąs visas pastangas Ylai gauti geresnį "džabą“.
Brizgys bandė Ylą įpiršti į vyskupus, bet popiežius parin. 

šv. Vaitiekus, kurį senieji prūsai užmušė, su Gniezno ir ko Brazį, tai dabar nežinia, kokių "džabų“ tokiem vyram 
« , t .x j---- T_j------------  i. «. Vatikanas turi atliekamų.Breslaujos katedromis. Jadvyga su karūna ant galvos ir 
Aušros Vartų vaizdeliu iš vienos pusės ir Krokuvos Jage- 
lionių biblioteka iš kitos pusės ir pats popiežius Paulius VI, 
laiminantis lenkų jaunų kaimiečių grupę. su nuošaliau sto
vinčiu pusiau uniformuotu lenku, matyt, peoviaku. kurs 
didele "konfederatkos“ kepure aistringai moja popiežiui, 
rodydamas toli toli stovinčius du "atskirtus, brolius“, tur 
būt. "litviną“ ir "žmuidziną“. "Niech bendzie pochwalo- 
ny“ užrašyta ženklelio viršuj ir "Na wieki wiekow“ apa
čioje. Jadvyga su Aušros Vartais buvo tiek murzinai ne
aiški, kad veik nieko jame nesimatė. Dėl Gniezno ir Bres
laujos katedrų aiškintojai sakėsi girdėję, kad vokiečiai 
Vatikanui įteikę protestą, ir ženklas jau pasidaręs tik fi
latelistų retenybė, o dėl tos "konfederacijos“ taip ir liko 
atviras reikalas-

Pirmas klausimas: Kur Brizgys?

Ženklus baigus rodyti ir V Šimkaus su Čėsna dia
logui nutilus, pirmininkaujantis J- Jasaitis painformavo, 
kaip LB CV tuo reikalu atsikreipusi į apygardas, apygar
dos į apylinkes, ir dėl to čia dabar esame susirinkę aptarti, 
kas daryti, vėl atsargiai pridurdamas :”Ar iš viso verta? 
Ar jau laikas užmiršti?“ Prasidėjo klausimai-atsakymai, 
tikriau sakant, kaskart karštesni pasisakymai.

Pats pirmas klausimas buvo: "O ką veikia Brizgys? 
Kodėl jo šiandien čia nėra? Ar Vatikanui nežinoma, kad 
lietuvių tauta yra labiausiai kankinama?“ Kitas atsakė, 
kad Brizgys su Yla dabar sėdi Vatikane.

filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

— Ko tame Vatikane sėdi Giidvainis ir ką jis vei
kia? — buvo kartojami tie patys klausimai, kaip prieš 
keletą metų, kai tas pats Vatikanas pačiam Girdvainiui 
atėmė titulus vadintis Lietuvos atstovu. Pirm. Jasaitis pa
aiškino. kad Drauge esąs ką tik įdėtas Girdvainio komu
nikatas. kur Vatikanas pasiaiškinąs, dėl ko taip padaręs-

— O kur chicagiškiai kunigai, kurių turime čia visą 
armiją, o susirinkime matyti vos vienas antras?

— Jiems šis visas reikalas nebeaktualus, ko jie čia 
eis? Gal tik žvalgus atsiuntė ir tt

— Ko jiems čia bevaikščioti? Ar dar kam naujiena, 
kad jie Vilniaus Aušros Vartų Panelę Švenčiausią su len
kais iškeitė į Šiluvos abrozdą- Ar dar neaišku, dėl ko Briz
gys nesirodo ir dėl ko jie Šiluvos koplyčiai pastatyti Wa- 
shingtone iš mūsų pinigus renka?

Paklausimai darėsi vis karštesni. "Ką veikia mūsų 
atstovai, kurie ten Vatikano duris varsto? Kodėl mūsų 
pačių čia tiek mažai susirinko? Chicagoje esame daugiau 
kaip šimtas tūkstančių, o čia atėjo mažiau kaip šimtas...

Į tai buvo paaiškinta, kad pranešime spaudoje buvę 
pasakyta, jog kviečiami organizacijų atstovai, tad va kiek 
organizacijų čia mes atstovaujame. Tuo momentu ranką 
pradėjo kelti Dilys, tas, kuris "arnotu“ apsivilkęs, kažko
kios "literatūros“ maišus prisikimšęs gatvėse vaikšto.

— Kokiai organizacijai jis atstovauja? —kažkas pa
klausė. bet atsakymo negavo, o dėl mūsų kunigų veiklos

Knygos-
jaunimui

ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .......... $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na .........................  $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina ......................... $1-

Ta pati anglų kalba, .. $.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelia’

, - r» tz -i i , • , - • su įdomumu ir malonumu
Romoje atsake Br. Kviklys, kuns pas,sake gavęs ,s vienoj ska‘it Kaina tik $2.00. 
kunigo Romoje laišką ir tas rasęs. esą. mūsiškiai dvasi-

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

TRYS SAKALAI. Alf. Vam
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina... $2.

Mat. vadinamasis "dypukų vyskupas“ Brizgys su savo : njnkaj per vėlai patyrę, ką Vatikanas daro, o kai patyrę
talkininku kunigu, besivadinančiu profesorium, jau pnes 

atrodo kad ke^et^ metU Aušros Vartus yra nurašę ir suniekinę. (Kas 
turi 1964 m. balandžio, rodos. 1 d. (77 nr.), balandžio25 d. 
ir gegužės 2 d. katalikų dienraščio Draugo numerius, tas 
ten ras paties vyskupo ir Ylos visokiausiais argumentais

tai padarę kone didvyrišką žygį. nes drįsę protestuoti pa. 
čiam šventajam tėvui. Deja, tėvas šventasis savo lietuviš
kųjų vaikų visiškai nepaisęs.

(Pabaiga kitame numery).
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MOTERŲ SKYRIUS
KONSTANTINAS PAUSTOVSKIS

žinai besirūpinančią dukterimi ir tokią pat visiškai žilą 
senutę.

Mokytoja pastovėjo ir pamažu paėjo paskui karstą. 
Senutės žiūrėjo i ją per pečius ir šnibždėjo, kad. girdi, 
tokiai ramiai mergaitei, kaip ji. bus sunku pirmą kartą 
su vaikais — jau tokie jie Zaborjėj pasidarė savistovūs 
ii- išdykę.

* # *

Mokytoja galų gale įsidrąsino ir paklausė vieną iš 
___ _ senučių, močiutę Matrioną:
* K t r*! — Vieniša, tur būt, buvo ši senutė?į į įjF Į fl f t Ę G — Ech. brangioji. — tuojau atsakė Matriona. — ga-

Įima sakyti, visai vieniša. Ir tokia nuoširdi, tokia miela.
: Būdavo, sėdi ir sėdi viena ant kušetės — nė su kuo žodžiu 
pasikeisti. Taip gaila! Leningrade ji turėjo dukrą, bet,

: matyti, aukštai iškilo. Tai taip ir numirė viena be žmonių.
| be giminių.

Katryna jau dešimta diena nesikėlė. Nieko neskau. j

* 1 Vk 1 “ * Mokytoja priėjo prie karsto, pasilenkė ir pabučiavo pa-

(Vertė Vabalių) 

Tęsinys

ir sunku buvo kvėpuoti.
šešios paros, kaip Maniuška nesitraukė nuo Katrynos.

Naktį ji nenusirengdama miegodavo ant išgulėtos kuše
tės. Kai kada Maniuškai atrodydavo, kad Katryna jau 
nebekvėpuoja. Tada ji išsigandusi pradėdavo mykti ir

geltusią Katrynos ranką. Po to greitai išsitiesė, apsisuko 
ir nuėjo prie apgriuvusios plytų sienos.

Už sienos, minkštame, ką tik iškritusiame sniege, 
gulėjo jos mylima, kiek liūdnoka, gimtoji žemė.

Mokytoja ilgai stovėjo, klausėsi, kaip už jos nugaros
i šnekučiavosi senutės, kaip krito ant karsto viršaus žemės.šaukti:

— Močiut, ei, močiut, artu gv\a. Maniuška I ^aiP to^ kiemuose įvairiais balsais kikerikiavo gaidžiai,
Katiyna po apklotu pajudindavo rankų, ir Maniuška švies’ias dienas> le ži/mos ra.

apsiramindavo. ! myb
Kambariuose nuo pat ryto kertės buvo tamsios, bet į ’ » • »

buvo šilta. Maniuška kūreno pečiuką. Kai linksma ugne
lė apšviesdavo medines sienas, Katryna palengva atsi
dusdavo. nuo ugnies kambarys pasidarydavo jaukus, koks 
jau seniai seniai bebuvo, dar prie Nastės. Katryna už
merkdavo akis, ir iš jų nuriedėdavo vienintelė ašara, pa

Nastė atvažiavo į Zaborję antrą dieną po laidotuvių. 
Ji surado kapinėse šviežiai supiltą kapą, — žemė ant jo 
buvo sušalusi grumstais, — ir faltą Katrynos kambarį, iš 
kurio, atrodė, gyvybė išbėgo seniai seniai-

. , ..... . , , ... Tame kambaryje Nastė praverkė visą naktį, kol užsislepdavo geltonuose smilkiniuose ir pranykdavo žiluose ,L 6 r J langų nesumelynavo sunki ir niun aušra-
p au ose. Išvažiavo Nastė iš Zaborjės slėpdamasi, stengdamasi.

Atėjo Tichonas- Jis kosėjo, šnypštė nosį, ir buvo' 
aišku, kad jaudinasi-

— Kaip, Tichoniuk? — bejėgiai paklausė Katryna.
— Pašalo. Katryna Petrovna! — linksmai pasakė 

Tichonas ir neramiai pažvelgė i savo kepurę.—Sniego grei
tai bus! Tai ir geriau Kelias bus kietesnis, reiškia ir jai 
bus patogiau važiuoti.

— Kam? — Katryna pravėrė akis ir sudžiūvusią lan
ka konvulsiškai pradėjo lyginti apklotą.

— Na, kam gi kitam, jei ne Nastei, — atsakė Ticho
nas, kreivai nusišypsojo ir ištraukė iš kepurės telegra
mą. — Kam, jei ne jai.

— Štai, va. — pasakė jis, atsargiai atlankstė telegra
mą ir pratęsė Katrynai. Bet Katryna nepaėmė telegramos, i 
tik vis labiau maldaujančiai žiūrėjo į Tichoną.

— Perskaityk, pasakė Maniuška užkimusi. — Močiu
tė jau nebegali skaityti. Jos akys nusilpo.

Tichonas bailiai apsižvalgė, pataisė apykaklę, per
braukė per rusvus retus plaukus ir netvirtu, dusliu balsu 
perskaitė: "Laukite. Išvažiavau. Pasilieku visada mylinti 
duktė Jūsų Nastė“-

— Nereikia. Tichonai. — tyliai pratarė Katryna— 
Nereikia, mielasis. Dievas su Tavimi. Ačiū už gerą žodi, 
už malonę

Katryr.a sunkiai pasisuko į sieną ir po to tarytum 
užsnūdo.

Tichonas sėdėjo šaltoje priemenėje ant suolelio, rūkė, 
nuleidęs galvą spiaudė ir dūsavo, kol Maniuška neišėjo 
ir nepavadino jo į Katrynos kambarį.

Ant pirštų galų Tichonas įėjo į kambarį ir visu delnu 
perbraukė sau per veidą. —Katryna Petrovna gulėjo iš- Į 
balusi, mažutė, tarytum užmigusi ramiu miegu.

— Nesulaukė, — pramurmėjo Tichonas. — Ech, 
skausmas jos skausmas neišpasakytas. O tu žiūrėk, kvai
le, — pasakė jis piktai Maniuškai. — už gerą mokėk 
geru, nebūk vėjavaikė. Pasėdėk čia, o aš bėgsiu pranešti 
kaimo tarybai.

Jis išėjo, o Maniuška sėdėjo ant suolelio, patraukusi 
kojas po savimi, drebėdama, nenukreipdama akių nuo 
Katrynos Petrovnos.

♦ ♦ *
Laidojo Katryną sekančią dieną- Pašalo- Iškrito smul

kus sniegas. Diena atrodė šviesesnė, ir dangus buvo švie
sus, bet sausas, tarytum virš galvos kas būtų ištempęs iš
plautą. pašalusią drobulę. Toli už upės baltavo tolumos 
Iš jų dvelkė aštrus ir malonus sniego kvapas, kvapas pirmo 
šalčio pagautos gluosnių žievės.

Į laidotuves susirinko senelės ir vaikai. Karstą į kapi
nes nešė Tichonas. Vasylius ir du broliai Maliavinai, senu
kai, apžėlę barzdom, panašiom į lino pluoštus. Maniuška 
su broliuku Vladu nešė karsto viršų ir nemirkčiodama 
žiūrėjo prieš save.

* * *
Kapinės buvo už kaimo, prie upės. Jose augo aukštos 

ir pageltusios nuo piktšašių verbos.
Kelyje susitiko mokytoją. Ji neseniai buvo atvažia

vusi iš apskrities miesto ir nieko Zaborjėj nepažinojo.
— Mokytoja eina, mokytoja. — šnibždėjo vaikai.
Mokytoja buvo mažutė, nedrąsi, pilkomis akimis. — 

dar visai mergaitė. Ji pamatė laidotuves ir sumišusi susto
jo, išsigandusi pažiūrėjo į mažutę senutę karste. Ant jos 
veido netirpdamos krito aštrios snaigės- Ten, apskrities 
mieste, mokytoja turėjo motiną, — tokią pat mažutę, am-

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa* 
kyti į Keleivio skaitytoją klausinius teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž> mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Ave., Rosiindale,
Boston, Mass. 02131.

Atsakymas

{DOMIOS KNYGOS .

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO 

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

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

Kazys Almenas, UPĖ { 
RYTUS, UPĖ { ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.skaitau Tamstos teisės Patarčiau Tamstai nieko 

patarimus ir esu labai susi- apie šamą giminėms nera- 
rūp1'nęs savo giminių Lietu- syti. Tamsta nežinai, ar 
voje likimu. Aš siunčiu jiems Tamstos laiškas bus ar ne
daug siuntinių ir aš gerai su- bus cenzūruojamas. Nėra 
prantu jų gyvenimą, nes aš reikalo, kad kas žinotų, kiek 
labai gerai pažįstu bolševiz- Tamstos giminėms bus siun- 
mą. Tačiau aš jau esu virš 'čiama ateity. Nežinau, ko- 
70 rnetų amžiaus ir labai no-' dėl Tamsta norėtum praneš- 
rėčiau savo reikalus sutvar-! ti giminėms, kiek jiems bus 
kyti. Štai mano klausimas: palikta-Manau, kad Tamsta romanas is lietuvių emigran-

Ar reikia narašvti gimi- nori tai padaryti todėl, kad tų gyvenimo, 242 psl., kai-

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

V y tautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,

Ar reikia parašyti gimi-( nori tai padalyti 
nėms i Lietuvą, kiek pinigų manai, jok tai bus "apsau- 
palikta ’Trust’e“ jų naudai? • ga", kad pinigai tikrai bus 

i išleidžiami tų asmenų labui, 
kuriems jie yra paskirti- 

Tačiau giminės, būdami 
Lietuvoje, vistiek nieko ne
galės padaryti. Tamsta gali 

! būt; tikias, kad. jei paliksi 
JAV organizacijų, kurios rū- pinigus ’in trust“, trustee“

atrodė, kad niekas, išskyrus Katrvna, negalėjo nuo jog j pinasi pasaulio tremtiniais ir, n^° įgulės .Pa^al?5j
’ J . -t, & j v j »j ^rba - tarpe. i teismo leidimo ir priežiūros.

3- Ieškoti kitų išteklių, ku- Teismas pi ižiūri Trust
riais šalpos organizacijos , -- m
galėtų daugiau padėti trem- Tačiau patai ciau Tamstai 
tinime J pranešti keletai patikimų Į

c- ’• tai7-+ • žmonių Amerikoje, kad turiSu šia JAV tremtinių or- dareį testamenta ir kur 
ganizacija artimai bendra

kad jos niekas nepamatytų ir ko nors nepaklaustų. Jai

pečių nuimti jos nepataisomos kaltės, jos nepakeliamos 
naštos

(Galas.)

Mykolas Vaitkus

AR PRAŽYS?

Nutirpo sniegas nuo kalvu.
Varnėnas kriaušėj kliedą.
Klajot pakalnėm taip gaivu, 
beieškant pirmo žiedo.
Pavasaris ateis, išgins 
toli žiemos pelėdą 
ir žemėj šylančioj Įmins 
kvapsningą savo pėdą.
Jis nusijuoks — ir štai, ir štai 
žvaigždutės pievoj rieda, 
saulutė džiaugiasi aukštai, 
ir vieversėlis gieda.
O ar pražys žmogaus širdis, 
kurią tulžis apsėdo? 
ar sugiedos ir ar nušvis 
karštuoju meilės žiedu?
O gal ten liks (mąstyt gūdu) 
niūri žiemos pelėda, 
ir žmogui bus lankų žiedų 
ir vieversėlio gėda...

(Iš Nidos išleisto literatūros metraščio "Pradalgės“)

Keleivio skaitytojas
Pa.

darbiauja Balfas ir dažnai 
dalyvauja jos suvažiavimuo
se. Nėra abejonės, kad Balfo 
atstovams tenka dalyvauti 
taip pat valdžios ir kitų or
ganizacijų šaukiamuos kon
gresuose kur yra svarstomi 
tremtinių reikalai.

na $2.50
Jonas Aistis, POEZIJA.

Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Alė Rūta. PRIESAIKA,
Didžioji meilė. TT d., roma
nas, 309 psl., kaina $3.25.

Jūrei. Gliaudą. SIKSNO* 
SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
ruotas romanas iš politiniu 
“migrantų gyvenimo, 268 
>sl.. kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas

tas testamentas yra Tada 332 ps|„ kaina 53.50. 
niekam nebus pagundos jį’ 
paslėpti. Taipogi Tamsta 
gali savo testamentą pasidė
ti teisme — Probate Court— 
jr palikti kvitą "receiDt“ 
patikimam asmeniui. Teis
me nedino^ ir Tamstai mi
rus, nereikės ieškoti testa-

Todėl milionai tremtinių ment0> 
nėra palikti aklam likimui, 
nevilčiai ir pražūčiai. Gera 
amerikiečių (ir kitų kraštų) 
šerdis jais rūpinasi, guodžia 
ir namu netekusiems dažnai, 
nušluosto ašarą.

Kadangi gyvenu netoli 
JAV sostinės, man, kaip 
Balfo Centro Valdybos vice-

Kaldūnai

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psL. kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas. TIT 
NAGO UGNIS, premijuotas 

1 romanas, 205 pusi., kaina 
l$2.50.

1 svaras riebesnės maltos 
jautienos.

1 vidutinio dydžio svogū-
■ pirmininkei, dažnai paveda-( nas, smulkiai supiaustytas.

2 šaukštai buliono.’ ma atstovauti Balfui tarp- į 
! tautiniuose suvažiavimuose, 
kurie vyksta Washington. D. 
C. Ne v. Yorkas vra visų lab
daros, ypač užsienio para-i 
mos, organizacijų sostinė. 
New Yorke yra katalikų, liu
teronų. žydų. Care. daugelio 
kitų organizacijų ir mūsų

Humphrey Howard (kairėje ir dr. Elena Armanienė Įteikia garbės 
diplomą grafaitei Aleksandrai Tolstoj (dešinėje).

BALFAS TARPTAUT.

BENDRADARBIAVIME

Senas medis, išleidęs ilgas 
šaknis ir įvairiaspalviais tan
kiais lapais pasipuošęs, yra 
JAV Tremtinių Komiteto 
(US Committee for Refu-

Alovzas Birena?: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kal
ia $ 1,50.

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

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

2 puodukai miltų.
1 kiaušinis.
1 šaukštas sviesto.

Draskos ir pipirų.
Sumaišykite mėsą, svieste 

paspirgintus svogūnus, bu
ljoną ir druska su pipirais- 

Balfo centrai. Čia suvažia- Dabar atskirai iš miltų, kiau- 
vimuose dalyvauja Balfo šinių ir vandens padarykite 
reikalu vedėjas ar kiti Cent- tešlą: plonai ją iškočiokite 
ro VaMvbos nariai, o man ‘ ir stikline supiaustykite į ri- 
tenka garbė atstovauti Bai-! tinėlius. Į kiekvieną ritinėlį ousl., kaina $4.50. 
fui JAV sostinėje. i įdėkite padarę iš gerai iš-

JAV Tremtinių Komite- ^“šydos mėsos apvalų ku
tas nutarė šiais metais vpa-' kulaiti ir stipt įai kraštus uz- 

paeerbti viceprezi-pykite. Tuomet suleiskUe 
kaldūnus i smarkiai verdan
ti vandenį. Kaip išplauks į 
paviršiu, tai bus gatavi.

Duodant į stalą, reikia už. 
pilti ištirpintu sviestu, i ku- 

i ri galima imaišvti labai

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462

tingai
denta H. H- Humphrey, se-

; nat. E- Kennedy. Eugene C.

Blake. George Meany ir A-
•leksandrą Tolstoj, žinomo 
rasų (lietuvių kilmės) rašy-

AU Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 pst, 
kaina $4.00.
mo.

gees) simbolis. Tas komite
tas šiuo metu rūpinasi:

1. Nušviesti JAV žmonėm

‘° Iškdm^jvvko gegužės 17' ™uIkia? ™ka.D,o,tų. 

d Hilton viešbutyje, prie arba uzpdt. šildyta rūgščia
taip vadinamo "valgis milio- eTie ine 

Vicepreziden-r.ams“ stalo 
tas pasakė gražią, artimo 
meilės kupiną ilgoką kalbą, j 
kalbėjo ir kiti aukštieji vai- j 
džios pareigūnai bei organi- į 
zacijų atstovai.

VISIEMS REIKALINGA 
KNYGA

Širdies priepuoliai- Ją pa
rašė dr. Menard Gertler, o 

Šios konferencijos metu jaj įva(ją — garsus širdies li- 
beviltišką vienuolikos milio- buvo nagrinėta Europos, specialistas dr. Paul 
nų tremtinių būklę ir gauti Kubos, Azijos ir Afrikos white. Knygoje aiškinama, 
jiems paramą iš JAV kong- tremtinių problemos bei bū- gaų pramatyti savo gir

dai jiems padėti. j (jjgg priepuolį ir jo išvengti.
Dr. E. Armanienė Kaina $3.75.

Pranas Naujokaitis: U-
PEL1AI NEGRĮŽTA I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
<5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

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

Keleivio administracijoj.
reso.

2- Apjungti ir remti 50
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Vietinės žinios Lietuvių Tautos veikėjų: ALB Centro Valdybos pirm. 
St. kairio-Kaminsko ir K. J. Jasaičiui. L Soc. Dem. 
Bielinio Palaikų Laidojimo1 Sąjungos C. Vald. atstovui ir 
Komitetas, palydėjęs minėtų Naujienų redaktoriui dr- P.

Nauja Bendruomenės 
valdyba

Birželio 1 d. buvo Lietu
vių Bendruomenės Bostono 
apylinkės narių visuotinis 
susirinkimas, kuriame daly
vavo 15 narių*

Apie valdybos veiklą pra
nešė pirm- A. Matjoška. apie 
Jaunimo Kongresą Č. Kiliu
lis ir Lietuvių Fondą A. Šku
dzinskas.

Iš didesnių valdybos dar-

valstybininkų palaikus 1966 
m. gegužės 30 d. Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse Chica
goje į skirtą vietą, nuošir
džiai dėkoja:

1. Lietuvių Tautinių Ka- 
o , . , piniu administracijai už su-

teikų —> vi««ir vis°-

Lituanistinė mokykla baigė
mokslo metus

Praeitą šeštadienį Bosto
no Lituanistinė mokykla už
baigė šiuos mokslo metus-

kurias laikė kun 
salėje po bažnyčia buvo mo
kinių meninė programėlė, 
dovanų įteikimas pažan
giausiems mokiniams ir at
sisveikinimas iki kitų moks
lo metų

bų pažymėtina genocido pa- . Programą atliko mokyto- 
roda Katalikų centre, Tau- JJĮ Paulinos Kalvaitienės,
tos šventės minėjimas, stu
dentų demonstracijos Wa- 
shingtone ir Žygio į Jungti
nes Tautas lapkričio 13 d. 
parėmimas (pirmajai sutelk
ta lėšų per $800, o antrajam 
beveik $4,000), Jaunimo 
Metų Komiteto sudarymas 
ir kt.

Jaunimo Metų Komiteto 
pirm. Č. Kiliulis pranašė, 
kad iki šiol surinkta parašų 
peticijai Jungt. Tautoms a- 
pie 4,000 ir gal dar tiek ti
kimasi surinkti iki birželio

Giedrės Karosaitės ir Aldo
nos Dabrilienės klasių atsto- 
vai-deklamatoriai ir Janinos 
Ambraziejienės vadovauja
mas mokinių choras, gražiai 
sudainavęs keletą dainelių.

Susirinkusieji su malonu
mu išklausė ir P. Kalvaitie
nės pirmojo skyriaus "daini
ninkų“, su gražiomis pastan
gomis sugiedojusių ir Lietu
vos himną.

Šiemet mokyloje išleidžia
mosios klasės nebuvo. Ji bus 
kitais metais. Mokinių buvo

19 d. Jis ragino visus įsi jung- apie 110, daugiausia pir- 
ti į parašų rinkimo vajų, pri- ^uosiuose skyriuose ir kiek 
minė. kad O. Ivaškienė ir
J. Tumavičienė jau surinko 
po 1.000 parašų ir dar ren
ka

Lėšų konęjresui surinkta 
apie 1,000 dol. Organizuo
tas laiškų rašymas senato
riams- Juose prašoma priim- “ar labiau padidėtų- 
ti rezoliuciją Pabaltijo lais-i Mokyklai patalpas duoda 
vės reikalu. Tokių laiškų parapijos klebonas prel- Pr, 
vien jaunimo organizacijos
parašė 672-

Organizuota delegacija 
aplankė gubernatorių, mies
to majorą, gen. prokurorą ir 
kitus aukštus pareigūnus ir 
informavo juos apie J. Kon
gresą ir kitus lietuvių reika
lus. • ” WW

Komitetas ieško seimu, 
kurios galėtų pagloboti 1-2 
savaites iš kitur atvykusius 
į kongresą. Prašė nurodyti

Grigaičiui, L. Valst. Liaudi
ninkų C. Vald. atstovui A. 
Kučiui. Ūkininkų Partijos C. 
Vald nariui R. Skipičiui, 
Liet. Tautinės Sąjungos C V

prof. St. Dirmantui, Ameri
kos L. Inž. ir Arch. Sąjungos 
C V atst inž. K. Burbai ir L- 
Soc. I)em- Sąjungos CV at
stovui adv. St- Blėdžiui— 
už pasakytas atsisveikinimo 
kalbas.

10. Visiems pagerbimo ir 
iškilmių dalyviams, atvyku
siems atiduoti pagarbą ne
pamirštamiems lietuvių tau
tos kovotojams — Nepri-

J I B VARTODAMAS NEBCSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienerius metus. 
J. Gryszeuskio paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimų, sulaiko 
plauku slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 prot-. garantuotai.

JIB. vaistai Registr. Wash„ D.C. {rašyti vaistų katal. 
RED-BLUE-BOOK, PAT. JIB. Laboratorija gauna iš J AV, 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gera JIB. vaistų veikimą.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui $5.50. jei COD. dar 
60 c. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuojau.'
JIB LABORATORIJA, 1137 So. 49lh Ave-Cicero. III. 60630

keriopą paramą palydėjimo ros-Šviesos Federacijos at-
metu;

2. lietuvių televizijos pro
gramos vadovams — G La- 
pėnui, Siutui ir E. Vilutienei

3. S- Barčus šeimos radijo 
ir Margučio radijo progra
mų vadovybėms už visuome
nės informavimą per radiją; 
už garsinimą televizijoje;

4. Letuvių spaudai — 
Naujienoms. Keleiviui ir 
Dirvai už laidojimo apeigų ;> 
garsinimą;

5- laidotuvių direktoriui• 
Povilui Ridikui Už palaikų ir 
gėlių atgabenimą ir rūpestį 
organizuojant pagerbimo iš
kilmes ;

6. vėliavų nešėjams V. 
Sauliui ir dr. E. Žilinskui;

7. palaikų palydovams —
J. Bertašiui. adv. St. Brie
džiui. J. Breivei, prof. Pr 
Čepėnui. K. P- Deveikiui, K. 
Karazijai, V. Mankui, St-

mažiau paskutinėse klasėse. paulauįk^i. J. Sondai,’ Fr. 
Uzbaigtuvių zodĮ tarė mo- Stanioniui> adv. A Sugintai,

kyklos vedėjas Antanas 
Gustaitis ir Tėvų Komiteto 
pirmininkas inž. J. Rasys 

Telieka palinkėti, kad ki
tais metais mokinių skaičius

Virmauskis, sudarydamas 
pagrindines sąlygas šiai mū
sų mokyklai išsilaikyti.

atstovui M. Šimkui, L- Krikš. klausomybės Akto signata 
Demokratų Sąjungos atsto- rui St. Kairiui - Kamins- 
vui dr. K. Šidlauskui, Santa- kui ir valstybininkui Kiprui 

Bieliniui. kovojusiems už 
laisvą, nepriklausomą ir de
mokratinę Lietuvą, reiškia
ma nuoširdi padėka.

Laidojimo Komitetas

stovui dr. J- Valaičiui, Lie
tuvos Profesorių Sąjungos, 
Karių Ramovės ir Pasaulio 
L. Inž. Sąjungos atstovui

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE J A N S O N U V ASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville, tapė Cod, Mass. 
tel. (Area 617) 128 8423

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kitų 
dekoratyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 minutės pėsčiom).

• Geras lietuviškas maistas.
Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG

SĖJO MĖN. 15 D., ir jau dabar priimami užsakymai.
Kreiptis: DR. ED. JANSONAS. 15 ROSEDALE ST., 

BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999. o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai i vila AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti i šia gražiausia ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuose paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

J. Talalai. J. Vilkaičiui;
8. Jūrų skautėms — s s. 

A. Gasnerienei. j. p- D. By- 
laitienei, jp. N. Raižytei, 
Korp! Gintaras atstovams
G. Naučui ir J. Petravičiūtei, Į 
dalyvavusiems eisenoje;

9. Lietuvos valstybės re
prezentantui Generaliniam 
Konsului Chicagoje dr. P.-- vi tilt i__11^ 1uauzvaraziui, vliiv įgano-

. „ . j—• - • i tiniui dr. V. Šimaičiui, ALT A. Griauzdzių Kimo., Dirminjnkui A RudžiuiJE. ir

šventė
Eleonora ir Aleksandras 

Griauzdės praeitą šeštadie
nį atšventė keleriopos sukak
ties savo šeimyninę šventę. 
Ta proga Tautinės S-gos 
namuose buvo suruoštos vai
šės, kur susirinko sukaktu-

tokias šeimas, čia pat pasi-į vininkų pagerbti didelis bū 
žadėjo tokią prieglauda duo- iyg bičiulių, ir visi labai ge-
ti A. Andriulionis. J. Kapo
čius ir dr. E. Jansonas.

A škudzinskas painfor
mavo. kad Bostone Lietuvių 
Fondui sutelkta $10,000. 
Vajus šiuo metu kiek sulė
tintas, nes lėšos telkiamos 
kitiems skubiems reikalams- 

Apylinkei vadovauti pa
likta senoji valdyba, tik po- 
rai nariu pasikeitus.

Valdyba dabar yra tokia: 
pirm- A. Matioška, vicepirm. 
A. Lapšvs. P. Martinkus ir 
V. Kazakaitis, sekr. Bronius 
Kruopis, ižd. K. Šimėnas, 
fin. sekr St. Aun-onis, karto
tekos vedėjas H- Čepas.

Revizijos komisija: A. 
Vakanzienė, J. Kapočius ir 
J- Vaičaitis.

Vedybos
Ne pinigų, ne brangių namų. 

o gyvenimo draugės ieškau. Jei
gu Tau ilgu vienai — rašyk, su
sipažinsime. Patiksime vienas 
kitam — sukursim naują gyve
nimą. Esu 55 m. amž., naujasis 
ateivis, inteligentas, pensinin
kas. Gaunu mėnesiui 106 dol. į 
visus laiškus atsakysiu. Adresas

Mr. Algirdas Žiedas 
420 Wharton Street 
Philadelphia 47, Pa.

toje nuotaikoje praleido su 
sukaktuvininkais vakarą.

E- ir A. Griauzdės yri gy
vi mūsų kolonijos nariai, i 
Aleksandras visada daug 
padeda Kultūrinių Subatva- 
karių ir kitų kultūrinių rei
kalų organizavime, o pasta
ruoju metu yra įsijungęs ir 
į Bostono Dramos Sambūrio 
veiklą

Visai Griauzdžių šeimai i 
linkime daug šviesių dienų.

Bostono
PARENGIMU KALENDORIUS

Liepos 31 d. Bernice Clai
re sodyboje, N. Easton, 
Mass. Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos 21 kuopos gegužinė.

• • •

Rugpiūčio 14 d. Romuvos 
parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.

• • •

Rugsėjo 11 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Pil- Dr-jos salėje Tautos 
šventės minėjimas.

Dėl senatvės parduodu du na
mas su akeriu žemės, visi pato
gumai. labai graži vieta, daug 
vaisinių medžių, prūdas, yra ka
me žuvauti.

Jonas Trakimas 
1030 Walmit SU 
Woodbury Heights, NJ.

.(25).

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nno reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
Mu yra.

Tuojau siųsk ŠĮ skelbimų ir 
savo vardų su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North SUu, P.O. Boa 9112
Neįtark 4, New Jersey

Spėja ateiti ir pataria 
MRS. WHITE 

Pagelbsti ligoje, meilėje, biz
nyje ir vedybose.
Pasitarkite su šia gabia mo
terimi visais reikalais.

2556 Mass. Ave., 
Cambridge. Mass. 

Informacijos tel. 868-3033

Siųskite Pinigas į
LIETUVĄ
TIESIOGIAI PER

GRAMERCY
JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MŪSV 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai trarantuoto? 
ir apdraustos. Tiesioginis agentas 
Bank of Foreipn Trade Maskvoje. 
Turi Banku Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę $29.000.00. O- 
ficia'ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
gavėjo

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokią atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $-‘.0.00 — $2.75.
Virš $20.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING. INC. 
744 Broad St„ Newark. N. J.

Rašvkite angliškai arba lietuviškai 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanu katalo^rų-

GRAMERCY
(Įsteigta 1945)

118 E. 28 St. New York, N.Y.

Skelbtis 
„Keleivyje 

yra naudinga!

>4

VYKSTANTIEJI LĖKTUVU I ČIKAGĄ AR 
NORINTIEJI UŽSISAKYTI TIK VIEŠBUČIUS 

KREIPKITĖS I

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway

SĮ South Boston, Mass- 02127
Telefonas: 268-8764

SS7

JAUNIMO KONGRESAS 
IR DAINŲ ŠVENTĖ ČIKAGOJE

Prieky guli Cornelius Hughes, kuris nušautas medžiok
liniu šautuvu jam važiuojant automobiliu. Jo automo
bilis atsimušė į tilto atramą. Tuo būdu Bostono gengs- 
teriai. pesipešdami savo tarpe, savo gaują sumažino 
26 nariais.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal Canada.

Svaibios knygos

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

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

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

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001

Gavome šias knygas‘ • «

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psL, mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik...................................... $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama........................................................ $2.00

Dan Kui ucio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ..............  $3.00

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

Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt. 
Čicagietės Įspūdžiai komuni’tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.....................................................$1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ........................................................  $1.00

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

l aiman •v?*' z>\ >e\.

t



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 23.1966 m birželio 8 d.

»♦•#*♦*♦*♦♦♦*•*•♦♦*♦♦•***♦*#**#*#**♦#•#******************************

Vietines žinios
Išvažiavo Europą

Dr. Jonas Saulius Vaičaitis

lą, Bostono universitete jis 
buvo pasižymėjusių sąraše 
(deans list), jis veiklus buvo 
ir studentų organizacijose.

Linkime jaunam daktarui 
sėkmės jo tolimesniuos dar
buose.

Jo brolis Gintautas baigė 
pramoninės technologijos 
mokslus ir dirba Raytheon 
bendrovėje- Jis toliau mano 
studijuoti Northeastem uni
versitete. Sėkmės!

Dorchesterio Moterų Klubo, COSMOS PARCELS 
susirinkimas

Klubo susirinkimas bus šį 
ketvirtadienį, birželio 9 d.

Balfo skyriau* prezidiumą*'

Balfo skyriaus valdybos Irena Manomaitienė su 
posėdy išrinktas šitoks pre- ekskursija išvažiavo į Euro- 
zidiumas: pirm. A. Andriu-1 pą. Grįš po trijų savaičių, 
lionis, vicepirm. A. Šku-
dzinskas. sekr. K. Šimėnas.
fin. sekr. V. Kazakaitis ir A. Peldžiui yra laiškas
ižd A. Baika. !

Alfonsui Peldžiui Kelei-1 
vio Įstaigoje yra laiškas iš!

Specialus komitetas bir j Lietuvos- » Eišiškių rajono.! 
želio 12 d. Blinstrubo ręsto- Prašome atsiimti. | Nauja* gydytoja*
rano salėje rengia pokylį!
Bostono lietuvių parapijos Jonas Saulius Vaičaitis
klebonui prel. Pranciškui Grįžo Aleknos i baigė Bostono universiteto
Virmauskiui pagerbti jo ku- Praeitą sekmadienį iš Flo. medicinos mokyklą ir gavo
nigavimo 50 m- sukakties'ridos Į Bostoną grįžo mūsų medicinos daktaro laipsnį. ____
proga- kaimynai Emilija ir Antanas Privalomos interno prakti- myn, ir vagiui beliko spruk-

Minėtai parapijai prel. P. Aleknos Pastaiuoju metu kos atųkti is išvyksta į Ed- ti laukan ir - sunkvežimiu 
Virmauskis vadovauja nuo jie žiemų visada praleidžia ward j. Meyel. vardo ligoni-

Pagerb* prel. P. Virmauskį Nepavyko apvogti

Praeitą savaitę dienos me
tu į J. Ulpienės, gyv. 29 
Welles gatvėje, butą vagis 
atsidarė duris ir būtų pradė
jęs šeimininkauti, bet savi
ninkė. išgirdusi bildesį, iš 
antrojo aukšto nusileido že-

1929 m. gegužės 15 d Floridoje, o vasarą Bostone.

*************************#*#***#**e**#*#***#***##*«**ee*ee*****e<#*#e#.
PRUDENTIAL C E N T E K 

NUOLATINIAI DARBAI 
dienomis — ištisą dieną 
vakarais — pusę dienos

Pradinis atlyginimas $1.70. Dienomis nuo 7:30 vai. ryto iki 
4 vai. popiet. Vakarais nuo 6 iki 10 vai. Statybos kontrakto- 
riui reikia patikimų darbininkų pradedamiems darbams. Pro
ga kai kam uždirbti per valandą $1.95. Apmokamos atosto
gos, šventės, gyvybės draudimas. Blue Cross-Blue Shield, 
sveikatos draudimas iki $15,000. Uniformos.
Kreiptis nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio 
iki penktadienio.

ALLIED SERVICE CO. of N.E., INC.
16th fl.. Prudential Center. 800 Boylston SU Boston

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

Peter MaksvytisEXPRESS CORP-

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštus

Pristatymas greita* ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vaL vak.

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 

327 W. Broadway,

So. Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaiti*

926 E Foarth SL,
7:30 vai- vak. So- Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo
se. Po susirinkimo—vaišės. 
Visos narės kviečiamos da
lyvauti.

Valdyba

Globė mini mūsų jauniu*

Boston Sunday Globė bir
želio 5 d. Chess skyriuje pa
minėjo Kęstutį Makaitį ir 
Saulių Girnių, dalyvavusius 
Massachusetts jaunių ko
mandų sudėtyje šachmatų 
rungtynėse su Connecticut 
jauniais gegužės 22 d. Jau
nių rungtynės baigėsi lygiom 
3:3.

Pagrindinės rungtynės 
tarp Conn -Mass. valstijų 
pasibaigė Massachusetts 
naudai 21:7-

Vaičaičių sukaktis

Birželio 12 d. Ona ir Pi
jus Vaičaičiai mini savo ve
dybinio gyvenimo 30 metų 
sukaktį- Linkime dar ilgų 
laimingų metų.

Atlieku visus pataisymo, remaa- 
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

tas AN $-3639

ęaoeoooooooeeoeeeeeeee

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

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

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Svikliene

dingti iš akių. Vagis po pa
žastim turėjo ir maišą, į kurį 

, būtų susikišęs, kas tik jam 
Naujasis daktaras su pa-, patinka, bet., nepavyko, 

sižymėjimu baigė Bostono • Nuo vagių jau nė užra- 
lotynų viduriniąją mokyk-, kintos duiys neapsaugo.

nę Buffalo mieste, N.Y.

VASAROS ATOSTOGAS 
kviečiame praleisti CAPE COD* E

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Golfo sro
vės; SILVER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėti.

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

Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikai.
S E Z O N Ą pradedame BIRŽELIO mėn. 19 dieną.

Su užsakymu prašome kreiptis:
M. LŪŠYS 88-01 104 St. Richmond Hill 18, N. Y.

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Cari’obean salose, Europoj ar tik
aplankyti bičiulį, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš- ________,
kai, tdefcnu ar paštu susisiekime priemonių ir viešbučių užsaky- Į j y EITAS . 72 Ongress su .Braintree. Mass. 
mo reikalu. ’

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką.
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Tel. (212) 849-1193

MEŠKA
TeL (617) 8-13-2146

42 BEACH STREET
MONUMENT BEACH 

CAPE COD, MASS. 
TeL (617) 759-3251

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC, IR PODAROGIFTS SKYRIUS, ***22JJSSSS2SSSSSJ2SS2SSSSSSJSST*********************************^ ‘
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa-'!’ 
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS. SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.

Įstaiga atdara: kasdien nuo 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

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

8 vai. iki 12 vai. dn.

Adresas: 390 West Broadvay, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrev 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvo> įliejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimi* — Sekmadieniai* — Šventadieniai*

Skambinkite: GE 6-1204 
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY 

Vytautas Stelmoką*

VASAROTOJŲ DĖMESIUI
Išnuomojams 7 kambarių na

mas nuo rugpiūčio 14 iki 21 die
nos Cape Cod. Centerville. Mass. 
Taip pat išnuomojamas visą bir
želio mėnesį papiginta kaina.

Adresas: 1330 Bumps River 
Rd. Išnuomavimo reikalu kreip
tis šiuo adresu: 21 Bovdoin A- 
ve.. Boston 21, Mass. Telefonas: 
GE 6-5139.

PATYRĘS VIRĖJAS
29 metų praktika, mokąs viską 
virti ir kepti, sugebąs vadovauti 
visiems virtuvės darbams, nerei
kalaująs nepelnyto atlyginimo, 
ieško darbo.

Skambinti: KI 7-9433 arba 
U 2-2776.

IŠNUOMOJAMI 
So. Bostone, 7 I St, du saulėti 
butai po 5 kambarius,— porčiai, 
visi patogumai, ne daugiau kaip 
3 suaugusiems, nuoma $17 sa
vaitei. Skambinti po ketvirtos 
valandos vakaro tel. 269-2269.

VEDYBOS ~
Rimtas vyras vedybų tikslu 

ieško lietuvės gyvenimo draugės 
45-52 m. amžiaus. Rašyti:

A. O, e/o Keleivis, 636 Broad
vay, So. Boston, Mass. 02127.
♦eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee********
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::
TEL. AN 8-2124

,Dr. Ameba E. Rodd,
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

farpininkauja perkant ar par
duodant namus.

kpdraudžia namus ir kitą tar
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę lr sveikatą. !
389 Broadvay, So. Boston, 

'telefonas: 268-6030

Ketvirtis * Co.

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON • FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —D ALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talko* perkant naują ar vartotą mažiną su 
nuolaida bei mažiną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8078

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

: Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
| Draudžiame nuo polio, viso- 
|kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
*, mių (ugnis, audra ir kt.) ..
! Visais insurance reikalais 

! kreiptis:
BRONIS KONTRIM

Jurtice of thePeaee—Constable 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass. 
i Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

^poetingai taisome laikrodžius <!|
ll.ilir— <Mnnn*alua '

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

► viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

*#eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 8—8 
Sakmadieniaia ir Šventadieniais 

pagal anai tarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
$
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Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistu*.

Jai reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistiną.

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

382 a W. Bruadway, tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6026
Nue 9 vaL ryta iki 8 raL v„ išskyrus šventadienius ir

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Chirargaa 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
334 Broadvay,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p. 

TEL. AN 8-2712
Namai ir Ūkis:
287 Coacord Rd., Billeriea, Maa 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
Nevton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645
eaaeaaaaaaaaaaaaaaeea*************

Flood Sąuare ~ 
Hardivare Co.

K. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Datai 
Popieros Sienoms 

SUklaa
Visokie reikmenys 

Reikmenys phrmt 
Visokie galrfiea daiktai

1




