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62-RIEJI METAI

Komunistai sako visko turį, 
tik duonelės nėra

Carų laikau Rusija javus išvežė, o dabar reikia 
milionus bušelių įsivežti iš kitų kraštų.

Rusijos carai užgrobė 
daug derlingų žemių, kurio
se gerai augo kviečiai ir kiti 
javai. Rusija anuomet daug 
kviečių išveždavo į užsienį, 
o kai ją pradėjo tvarkyti ko
munistai, ta pati žemelė ten 
pradėjo streikuoti — nebe
duoti tokių derlių kaip se
niau. O javai nederėjo, nes 
i kolūkius ir valstybinius ū- 
kius suvalyti buvę laisvi 
žemdirbiai, nebegaudami 
žmoniško atlyginimo už dar
bą, nebesirūpino žeme taip. 
kaip būtų reikalinga. Todėl 
atsirado javų trūkumas Val
džia turėjo ieškoti javų už
sienyje.

Neseniai sovietai užpirko 
kviečių net 336 milionus bu
šelių (bušelis — 60 svarų) 
Kanadoje, už kuriuos teks 
sumokėti net 800 mil. dole
rių Kanados pinigais*

Ne pirmą kartą komunis
tai perka kviečius užsieny, 
bet šis pirkinys yra pats di
džiausias- Jie daug kviečių 
pirko 1963 m.: Kanadoj 239 
mil. bušelių, kelis milionus 
bušelių JAV. Australijoje ir 
Argentinoje. Pernai Kana
doje pirkta 187 milionai, 
Argentinoj 74 ir.il. ir Pran
cūzijoje 11 mil bušelių.

Komunistai visuomet ja
vų trūkumą aiškina nepa
lankiomis oro sąlygomis — 
tai sausromis, tai lietumi, 
bet neužsimena, kad žemės 
ūkio našumas vra žemas ir 
kad jį galima pakelti, jeigu 
žemdirbiai būtų savo darbu 
suinteresuoti. 0 dabar di
džiausi javų kiekiai palieka 
nenuimti laukuose arba su
genda supilti j krūvas, nes 
nėra priemonių jiems į san
dėlius suvežti, o kitur ir tų 
sandėlių nepasirūpina pa
statyti, kiek reikia.

Dėl tų visų priežasčių ir 
trūksta duonelės ten. kur jos 
galėtų būti perteklius. Dėl 
to kalta tik Maskvos komu
nistų įvesta tvarka, ir kol 
jos nenusikratys. tol Sovie
tijos gyventojams teks duo
nos elgetauti užsieny, ar gy
venti su mažu kąsneliu bur
noje.

Komunistai slepia 
savo veidą

Nevv Yorke baigėsi JAV 
komunistų partijos 18-sis 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 213 atstovų ir 42 pa
vaduotojai iš 36 valstybių 
ir 422 stebėtojai. Suvažiavi
mas priėmė naują konstitu
ciją, kurioje sakoma, kad 

: partija „skelbia taikų de
mokratini kelią į socializ
mą“. — „Partija visuomet 
remia visas tautas, kovojan
čias su išnaudojimu ir prie
spauda, pirmon galvon tas, 
kenčiančias dėl JAV impe
rialistų, kurie išnaudoja ir 
slėgi?, mūsų pačių žmones “

Komunistų suvažiavimas 
ragina stengtis sudaryti vie
ningą „taikos“ frontą, dide
lį dėmesį kreipti į propagan
dą studentų tarpe ir tt.

Taigi, partija dengia savo 
veidą nauja skraiste, kad 
paslėptų savo tikruosius 
tikslus, ir tuo būdu tikisi 
šiuo metu daugiau laimėti.

Partijos pirmininku iš
rinktas aklas negras Henry 
\Vinston, o generaliniu sek
retorium Gus Hali. abu jau 
pasižymėję komunistų va
dai.

Paveikslas rodo, kaip Titanas III-C į erdvę išne-šė 7 satelitus, kuriais pasinaudodamas Pentago
nas turės nuolatini ryšį su visoje žemėje išmėtytais kariuomenės ir vandenyne plaukiojančiais 
laivynų štabais.

Kelionę pradėjo vienas, ją 
baigė tūkstančiai

Toks buvo studento James Meredith žygis negrams 
padrąsinti, pradėtas birželio 6 d- ir baigtas birželio 26 d*

Meredith pagarsėjo tuo, 
kad prieš ketverius metus 
drįso įsiskverbti pirmas į 
Mississippi universitetą, ku- 
rj lankė tik baltieji, ir da
bar studijuoja New Yorke. 
Jis, norėdamas padrąsinti 
savo tautiečius eiti regisi

Ja™,? Jaunimo Kongresą 
sveikina tik raštu

Pasaulio Lietuvių Jauni- 
moKomitetas praneša, kad 
kongrese sveikinimų žodžiu 
nebus, todėl visi sveikini- 

ruotis balsavimams ir bal- mai turi būti siunčiami raš-
suoti. sumanė pėsčias ke
liauti per Mississippi valsty
bę.

Savo kelionę jis pradėjo
vienas birželio 6 d., bet jau j darernont Avė., Chicago, 
lotą dieną jis iš pasalų buvo n] 6O636 arba 
baltojo žmogaus pašautas.

tu ligi liepos 2 d. šiais adre
sais:

PU K Būstinė, 5620 So.

Taika Vietname 
kol kas negalima

Pietryčių Azijos valstybių 
sąjungos (Seato), kuriai 
priklauso JAV, Anglija, 

I Australija, N. Zelandija, 
Pakistanas, Tailandas, Fili
pinai ir Prancūzija, konfe
rencijoje Australijos sosti
nėje JAV sekretorius Rusk 
pareiškė, kad nebus leista 
Vietnamo jėga užimti, todėl 
kol kas negalima ten tikėtis 
taikos.

Lėktuvui sudužus, 
žuvo 6 žmonės

Iš Los Angeles atvykęs Į 
optometristų konferenciją 
Bostone dr. Artur Sugino, 
41 m., sumanė paskraidyt iš
sinuomotu lėktuvu. Tai bu
vo paskutinis jo skraidymas, 
nes nusileisdamas į Hyannis 
Port p.erodromą užkliuvo už 
medžių, ir žuvo ne tik patsai 
vairuotojas, bet ir jo visa 
šeima — žmona ir 4 vaikai 
(6-18 metų amž*)*

De Gaulle baigia 
kelionę Sovietijoje

Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle šį penktadienį jau 
grįžta namo. Jis buvo nu-' 
skraidintas net į Sibirą, kur j 
parodyta stovykla, iš kurios! 
paleidžiami erdvės satelitai.
Ten dar nėra lankęsis .nė 
vienas užsienietis. Ta sto
vykla yra Baikalo ež. srity- 
Turėjo progos jis aplankyti 
ir Akademgorod. netoli No- 
vosibiisko- Tai Sovietijos 
svarbiausias mokslo Centras 
Sibire- Jis pastatytas tiktai 
prieš kelerius metus, jame 
nėra jokių pramonės įmo
nių. tai mokslininkų ir stu
dentų miestas.

Petro^-ade prezidentas 
lankėsi katalikų bažnytėlėj 
ir ten priėmė komuniją. Bu
vo jis ir Kijeve, žodžiu, so
vietai jį plačiai pavežiojo.
Kelionėje jį lydėjo pats pre
zidentas Podgomyj.

Maskvoje de Gaulle ture-U 
jo ir oficialius pasitarimus 
su Sovietijos vadais Kažko

• i • • i i j ^ Kataliku riaušėsapie tai genau bus kalbėtų 
kelionei pasibaigus.

Gen. Eisenhoweris (dešinėje) kalbasi savo ūkyje su 
respublikoną kandidatu j Kalifornijos gubernatorius, 
buvusiu aktorium Ronald Reaganu.

Žinoma, tas sukėlė pasi ______
piktinimą negrų laisvės ko-' Contrr^s 
votojų eilėse Jie nutarė tą 8 " ’ 
kelionę tęsti, dar labiau ją 
pailgindami. Žygio dalyvių 
skaičius vis augo. Pagaliau 
į jį sugrįžo ir nuo sužeidimo 
kiek pasitaisęs Meredith, ir, 
kai birželio 26 d. žygio da- 
jyviai paaieKe
sostinę Jacksoną, jau žygia
vo 15,000 minia. Jų tarpe 
buvo ir automobilių unijos 
prezidentas Walter Reuther 
bei Pennsylvanijos aukš
čiausio teismo narys Mus- 
manno. šeštadienį žygiuo- 
tojų nuotaikas stengėsi pa
kelti aktoriai Burt Lancas- 
ter ir Marlon Brando.

Žyfris buvo stropiai poli
cijos saugojamas, todėl jis 
baigėsi be didesnių išsišoki
mų. Tik Cantone policija 
pavartojo ašarines dujas, 
kai žygininkai priešinosi į- 
sakymui pasišalinti iš mo
kyklos kiemo, kurį jie buvo 
pasirinkę nakties stovyklai.

Litbuanian World Youth 
Conrad Hilton 

Hotel, 720 So. Michigan A- 
ve., Chicago, III. 60605.

Amerikos sunkvežimių draugija 
geriausiu siu metą vairuotoju 
išrinko Donaldą J. Beaudette » 
Min nea polio, Minn., nes jis 19 
metą vairuoja be nelaimingą at
sitikimą ir daug padeda vyk
dant vairavimo saugumo pro
grama.Kasne:

DĖMESIO!

DĖL JAV NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS KI

TAS KELEIVIO NUMERIS IŠEIS VIENĄ DIENĄ 

VĖLIAU.

**********************
NAFTA LIETUVOJE

**********************************
Atvykusį Saudi Arabijos 

karalių Faisalį Wahingto- 
Respublikonas Charles H. Per- na# priėmė iJkilmingai, o 
sy Illinois valstybėje varžysis New Yorkas jo atsisakė, nes 
su demokratų šen. Paul H. karalius nupeikė žydus. 
Dougiasu dėl senatoriaus vietos. * **********************************

Nixonas prieš 
Medicare

Buvęs viceprez. Nixonas 
Gydytojų Draugijos suva
žiavime Chicagoje ragino 
gydytojus daugiau dalyvau
ti politikoje, jeigu jie nori 
sėkmingiau kovoti su medi
care programa.

Kaip žinoma, pagal tą 
medicare įstatymą nuo lie
pos 1 d. 65 m. sulaukę žmo
nės bus gydomi iš socialinio 
draudimo lėšų, bet tam tikrą 
dalį išlaidų dar turės patys 
ligonys sumokėti.

Gydytojų draugija tam 
sveikatos draudimui yra 
priešinga, kaip pasirodė yra 
priešingas ir Nbconas. Bet 
tuščios jų pastangos, kaip 
tuščios buvo ir tų pastangos,
kurie prieš keliasdešimt gUVę,; Yorko valstybės
metų stengėsi priešintis se- reS|nibiikonu pirmininkas Jud- 
natvės pensijom, draudimui son Morhouse teismo pripažin. 
nedarbo atveju ir kt. tas nusikaltęs tuo, kad už kyšį

Ir šitas sveikatos draudi- Vienam klubui padėjo Įfauti lei- 
mas gal pradžioje netobu- dimą oardavinėti svaiginamuo. 
las, bet ateity jis bus page- sius gėrimus. Jis gali gauti 2-3 
rintas, ir jo priešai išnyks* i metus kalėjimo.

Varšuvoje Chicagos Sun-Times rašd; 
kad Baltijos pajūrio ruože 

MIRĖ DR. A. ŠERKŠNAS; Varšuvoje sekmadieni di- nuo Latvijos pajūrio per 
Bloomfielde, Conn., mirė! delė žmonių minia, giedoda- Lietuvą iki Dancigo yra ras-

r**********************************

ma giesmes, mėgino nuo ti dideli natūralinių dujų
___ ____ _____________ kardinolo Višinskio rūmų jr alyvos rezervuarai.

nuo 1954 m. dirbęs Hartfor- žygiuoti prie komunistų par- Kada tie turti bus pradė- 
do universitete.. Jis buvo gi- ti>OS būstinės. bet policijos tj naudoti, dar neaišku, 
męs 1909 metais. Tai vienas buvo išsklaidyta. Kad Lietuvoj yra alyvos.

jau seniau mūsų mokslinin- 
Kardinolas Višinskis yra Į.aj tvirtino.

jaunas mokslininkas peda
gogas dr. Antanas Šerkšnas,

žymiųjų nepriklausomybės 
I laikų pedagogų.
1 r********************************** didis komunistų priešas* ^^#******************************
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Sveikiname Jaunimo kongresą 
ir Dainų šventę

Šį savaitgalį visų lietuvių dėmesys bus nukreipta* į 
Chicagą, kur birželio 30 d. prasidės Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas, o liepos 3 d JAV ir Kanados Lietu* 
vių Trečioji Dainų Šventė. Abu įvykiai yra nepaprasto* 
reikšmės.

Visi žinome, kad ateitis priklauso jaunimui. Juo 
turės remti* ir mūsų visuomeninė veikla. Jaunimas turės 
perimti iš dabartinių veikėjų ir toliau tęsti tuos darbus, 
kurie senimo dirbami. Jaunimas turės budėti,, kad lietu
viškoji dvasia neprigertų tarptautinėje svetimųjų jūroje,, 
kad ji išliktų kūrybinga, kad kova dėl Lietuvos laisvės 
būtų tęsiama iki laimėjimo. Juk jaunimas visada ir visur 
buvo laisvės kovų pirmose linijose. Toks turi būti ir mūsų 
jaunimas. „

Štai šito jaunimo, kuris vadovaujasi šūkiu "Mūsų 
jėgos, mūsų žinios laisvai Lietuvai Tėvynei“, ir bus šis 
kongresas. Į jį suvažiuos iš viso žemės rutulio už Lietuvos 
ribų gyvenančio mūsų jaunimo atstovai. Suvažiuos patys 
aktingieji* O grįždami namo į įvairius žemės kampu* tar
si žiburius jie išnešios naujas Idėjas, atgaivintas laimėji
mo viltis ir žadinančius atsiminimus.

Kongreso darbotvarkėje yra daug svarbių klausimų, 
kurie turės būti rimtai apsvarstyti ir nuo kurių sprendimo 
žymiai priklausys ir tolimesnė jaunimo nuotaika ir veikla*

Šiame kongrese, jo svarstymuos, diskusijose ir jo 
meninėje programoje, bus puiki proga mūsų jaunimui 
užmegzti ir glaudesnes asmeniškas pažintis, jam suartėti 
į vieną pasaulinę lietuviškąją šeimą, rasti bendrą kalbą ir 
bendrą ateities veiklos kryptį.

"Keleivis“, kuris jau daugiau nei 60 metų keliau
damas per tolimiausius mūsų žemės kampus, kur tik lietu
vių gyvenama (tik į Lietuvą jam durys uždarytos), skel
bia, kad lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir 
mirt, kad kiekviena tauta turi teisę būti laisva, kad visi 
žmonės turi naudoti* lygiomis teisėmis, — linki ir šiam 
kongresui pagrįsti savo nutarimus laisvės troškimu tėvų 
žemei, jaunatvišku veržlumu į šį idealą ir panieka žmo
gaus ir tautų teisių mindžiotojams

De Gaulle’is prie vieno stab su Sovietą Sąjungos vadais. Kairėj pirmoj vietoj Sovietą S-gos minis
teris pirmininkas Aleksejus Kosyginas, priešais sėdi de Gaulle’is. Greta Kosygino sovietą užsienio 
reikalu ministeris Andrejus Gromiko, už jo sovietų ambasadorius Prancūzijai Valerijanas Zorinas.

Keistas tinklas
JIS MAŽAS ŽUVIS PAGAUNA, O DIDŽIOSIOS 

IŠLENDA

# * *

Mes taip pat nuoširdžiai sveikiname ir Dainų Šventę, 
tuos kelioliką šimtų dainininkų, kurie ir sunkiomis są
lygomis puoselėja mūsų lietuviškos dainos meną. O kol čia 
skambės lietuviška daina, tol ir už Lietuvos ribų išsiblaškę 
tautiečiai bus gyvi.

Ar niekas neprivers jq 
vykdyti mirusio valią ? G

Jau keliais atvejais esame rašę apie tauraus boato- 
niečio Kazimiero Pratapo palikimą, kurį jis testamentu 
paskyrė mokslus einančiam lietuvių jaunimui paremti* 
Keliais atvejais esame šaukę iš tamsos to turto globėjus, 
kreipęsi į jų sąžinę, savigarbos jausmus, teisingumo pa
jautimą ir lietuviškos dvasios likučius. Kreipėmės ir į vi
suomenės organizacijas, prašydami tuo reikalu susidomė
ti ir ką nors daryti, kad garbingo velionio valia būtų 
pažodžiu ir paraidžiui įvykdyta Ir kokie to rezultatai?

Jau daugiau kaip treji metai trys tamsuoliai, už
gulę ant daugiau kaip 30,000 jaunimui skirtų dolerių, 
nesiteikia ne tik testamento vykdyti, bet net atsiliepti į 
visuomenės paklausimą, lyg tas turtas būtų į jų juodą 
gerklę supiltas. Be to, jie tiesų testamento reikalą dar taip 
painioja, kad velionio Kazimiero Pratapo palikimas ko 
ilgiau neišslystų iš jų nagų. Mes čia tuo tarpu dar nenorim 
dėstyti, koks yra galimas iš to vilkinimo turto globėjams 
ir jų advokatams pelnas, bet jeigu iki šiol taip užsičiaupus 
tylima, tai visuomenei leista visaip spėlioti* Tikra, kad, 
pajutę palikimą, jau prisistatė ir sovietiniai krankliai, 
neva kažkieno įgaliotiniai, ir nereikalingos bylos metu 
jų advokatas gavo kelis šimtus dolerių "atlyginimo“.

Mes kaltiname ir mūsų bendrines ir jaunimo organi
zacijas, kurios per tiek laiko nepasistengė į šj reikalą 
rimtai įsikišti ir jo pagal velionio valią sutvarkyti............

Įsidėmėkite, kad garbingojo Kazimiero Pratapo pa
likimas jaunimui sudaro beveik tokią sumą, kiek visoj 
Amerikoj teko suubagauti Jaunimo Kongresui!

To turto išlaisvinimas iš nepatikimų globėjų rankų, 
ypač šiais Jaunimo Metais, yra daug svarbiau, negu gra
žuolių "visuotiniai“ rinkimai, kurių apčiupinėjimui net 
rimti veikėjai šiemet nesigaili laiko.

Kas kitur rašoma
LAISVĖ CINIŠKAI 

ŠAIPOSI

Nevv Yorke spausdinama 
Maskvos davatkų Laisvė 
birželio 10 d. vedamajame 
lašo. kad "tautos atplai
šoms“ birželio mėnuo yra 
"baisybės mėnuo“, o "lietu
viu tautos sūnums ir duk-

dvasininkams, dvarponiam 
fašistams.“

DARBININKŲ BALSO 

NAUJAS NUMERIS

Tokia yra mūsų mokes
tinė tvarka. Tie mokesčiai 
turi tokių didelių ir keistų 
spragų, pro kurias sugeba 

! išlįsti milionieriai, mokėda- 
i mi mažus mokesčius arba jų 
Į visai nemokėdami, o smul-, 
i kios žuvytės — mažos įstai- 
• gėlės ar mažiausiai uždir- 
. bantiej* mokesčius moka iki 
paskutinio cento- Tuo klau
simu Įdomią kalbą pasakė 
šen. Paul Douglas, Illinois 
demokratas, automobilių li
nijos suvažiavime.

"Pirm negu reikalauti, 
kad vidurinė klasė ir netur
tingieji sumokėtų už Viet
namo karą, milionieriai, ku
rie dabar nemoka jokių mo
kesčių. ir turtuoliai, kurie 
gauna dideles subsidijas, tu
ri būti priversti sąžiningai 
mokėti jiems privalomus 
mokesčius ir turi būti jiems

PATVARESNIS UŽ
AKMENI PAMINKLAS

Tokį paminklą pastatė 
Marija Strazdienė savo vy- 
ruo Steponui Strazdui, mi
rusiam 1962 m. sausio 8 d., 
išleisdama jo eilėraščių rin
kinį. 159 psl.. spaudė Lietu
vių Enciklopedijos spaustu
vė. Kaina $2.50. Knyga 
gaunama Keleivio administ
racijoje-

BENDRUOMENĖJE

ir

STOVYKLOJE

Tai A- Saulaičio, SJ. va
dovaujamo būrelio paloš
tas ir Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso išleistas 
techniškų patarimų leidinė
lis, 62 psl. Jame jaunieji 
veikėjai ras daug labai nau
dingų patarimų.

Išėjo Londone (I Ladbro-’ sumažintos pašalpos“, kai 
ke Grdns. London, W II. Gr. ^jo senatorius minėtame 
Britain) leidžiamo Darbi suvažiavime.

"Mokesčių įstaiga nese
niai man pranešė, kad jos 

straipsnis "Jaunimas ir lais- turimomis žiniomis 1963 m- 
vė“ šitaip baigiamas: * 32 žmonės, turėję metinių

želio 15 d. jūs badaukite ir "Pastaruoju laiku sten- ' Pajamų po daugiau kaip 
tuos pinigus, kuriuos turėtu- giasi (Sovietų Sąjunga Kel.' $500.000, nemokėjo mokes-

Girdi. — "kadaise lietu- ninku Balso šių metų Nr. 3. 
viškieji "vaduotojai“ —ku- To numerio vedamasis 
nigai, menševikų vadai —
įsakė savo pasekėjams: bir-

mėte išleisti maistui, atiduo- red.) įvairiais būdais
kitę mums, o mes grąžinsi- veikti lietuvių išeiviją

paJ čių nė cento. Tokių žmonių 
kad metais buvo 30, o

roms, patriotams, birželio me Lietuvoje fabrikantams sustabdytų jos nepriklauso-; metais— 35. 
mėnuo yra džiaugsmo mė- fabrikus, dvarininkam d va- mvbės veiklą- Tam tikslui! "Dvidešimt iš ji 
nešiu“ (Laisvės pabr. Kel. rus, o kitiems liaudies prie- rusai siuntinėja savo agen- pajamų daugiau kaip po mi- 
red ) Toliau Laisvės redak- šams — geras, riebias vai- tus (lietuvius) i užsieni su'^on^- nuostabus faktas,

•• • . s zz ' * *-eija aiškina

Naujausios
KNYGOS

turėjo

Buvę baisūs laitai. Ko
munistų partija buvusi pa
skelbta nelegalia partija.

d i škac vieteles“.
"Žmonės badavo...

duoto jai“, ėsdami ir gerda-
o "va-

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

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra neoaDiasta šio iški-—a-- a—------ ------ ---------
lauš poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiž- 
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 ISTORIJA, 
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 ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys 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
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

instrukcijomis užmegzti ryšį1 k3/! Jie visiškai nemokėjo 
su veiklesniais išeiviais ir 5°kių federalinių mokesčių, 
pakreipti juos "vidurio“ ke
liu. Vilniuje įsteigtas jauni- , ., ,
mo komitetas santykiams su alyvos versmių
lietuvių jaunimu užsienyje •
plėsti. Bet visų tų ”santy- , Ą? »aliu nurodyt, bėga- 
kių“ tikslas tarnauti rusų i , neteisybės ir nely- 
imnorialistiniams tikslams, i KY^ės pavyzdžių mūsų paja- 

"Mūsu atsakymas oku- mokesčių sistemoje, 
pantams ir jų tarnams yra , Vienas verslininkas
vienas: kiekviena tauta tu-1 su ml\ dolerių pajamų 
ri teisę į laisvę. Jungtinių vienerius metus, nemo- 

kėjo nė vieno cento pajamų 
mokesčio vis dėl to minėto 
versmių gręžimo išlaidų 
nubirtų ir kt.

"Viena didžiųjų aliejaus

Dėl ko? Dėl vadinamųjų 
"oil depletion allowance“mi. tik juokėsi iš jų.

"Saugokitės, mieli broliai
...... . _ ^?nausi lietuviai, nors dabar! Nepa-
lietuvių tautos sūnūs ir dūk- giduose „vaduotojų“ kvai- 
ros —buvo persekiojami,.. ]oms užmačioms<.. baigia
Lietuvoje buvo sūnūsur po- dviej„ ski|a straipsnį 
sumai. Sūnūs viską turėjo, Mask;os davatk archfrie. 
o posūniai - nieko. Vargas jns Laisvžs redaktorius. 
šakojo, vargas lapojo, var
gas vartuose žydėjo“. Nieke nauja jis čia nepa-

_ . sakė. Tą patį jis kartoja
1940 m- birželio mėnesį nuolat. jr tais pačias žo-

Tarybų S-ga pasikvietusi džiais kala savo avelėm į 
Lietuvos valdžios atstovus galvą. Jis ų pat kartoja
!Lj,Jern’ ?asa,klu?1:, JUS per‘ šiandien, kada kai kam ima - laisvės šalininkė“ nri- 

aug zalojate įgulas musų nježėti liežuvį pradėti su ko- noę;ei.‘ *ai,hl oncisnronHimn Denarovių su oo mnionais
kariuomenes Lietuvoje. Mes munjstais "dialora“ atseit p“. t? tų apsisprendimo Jį nenkerius
pasiusime i Lietuva dar vie- ™ * -T - , 11 teisę ir Europos tautoms, jų, ^nų pelno per penKenusna Trik T^b nės Ami> nes dabar ko- ę . Lietuvai. Tikimės, ">«** "e J* nemokėjo mo-

1 i munistai Jau es$ pasikeitę... „onaSn rpiVaiavi™ iž. kesčių, bet kasmet dar gau
davo po $425.000 grąžos.

"Jos nariai —

Tautų organizacijoje Sov. 
Sąjungos delegatai reika
lau ia nepriklausomybės to
limesnėms tautoms- Tegul

diviziją, kad negalėtumėte xr* J t kad panašų reikalavimą iš-
X“ SE ’’ ”

Kei-'kite valdžią Smetona Bįmbos, Andriuliai ir visa 
jų šutvė nė per nago juody
mą nepasikeitė. Jie ciniškai 
juokiasi iš viso to, kas lietu
vių tautai brangiausia Jie 
garbina tuos, kurie trėmė į

sutiko. "Ir atsidarė Lietuvai 
vartai į naująjį gyvenimą... 
Manifestacijos, džiaugsmo 
mitingai... Atsidarė kalėji
mų durys-.. Įvyko rinkimai
į Liaudies Seimą o seimas gjbirę tūkstančius moterų, 

nutarė paskelbti Lietuvą ta- vajklj jr seneĮjq žudė vieto-

je tuos. kurie nenorėjo jiem 
nusilenkti. Jie garbina sve
timųjų mums užkartą ne
laisvę ir visus tuos, kurie

rvbine socialistine respubli-t • 
ka“.

"štai kodėl lietuviškieji 
"vaduotojai“ prisiminė bir-

kels ir Pasaulinis Lietuvių,.. * , , . ,
Jaunimo Kongresas. Jis bū-, Normaliai bendrove mokės- 
tų kelrodžiu lietuvių jauni-! tun sumokeh apie pusę
mui išeivijoje ir tėvynėje“.

GENOCIDAS BALTIJOS 
VALSTYBĖSE

Toki atsišaukimą išleido 
Švedijoje veikiančių tremti
nių centrinių organizacijų 
atstovai: Pabaltijo. Lenki
jos Vengrijos, Rumunijos.

Lietuvių vardu ta atsišau
kimą pasirašė J. Pajaujis,

želio dienas, iš savo skūros prieš tai kovoja, vadina tau- 
verčiasi, nes jie galvoja, jie, tos atplaišomis. Koks ”dia- 
žino. kad tai buvo jiems bai-' logas“. apie ką bendra kai- švediios Lietuvių Dr-jos pir- 
sios dienos- žinoma, baisios, i ba gali būti su tokiais komu- mininkas.
Bet kam? Fabrikantams,'nistinių stabų garbintojais? j Atsišaukime faktais įro

doma. kaip komunistai nai
kina Pabaltijo ir kitas pa- 

, vergtas tautas. Atsišauki
mas baigiamas kreipimuosi 
i visas laisvąsias tautas, vy
riausybes, laisvąją spaudą, 
visuomene ir tarptautines 
organizacijas ir prašymu 
remti šiuos reikalavimus:

kad Jungtinių Tautų Žmo
gaus Teisiu Komisija iškel
tų sovietų kriminalinius nu
sikaltimus žmoniškumui Pa
baltijo valstybėse;

kad Sovietų Sąjunga ir 
Europos Centro ir Vakarų 
komunistinės valstybės būtų

Po vasaros atostogų vėl ateis nauji mokslo metai. 
Šimtai mūsų neturtingų jaunuolių ir jų tėvų vėl rūpinsis, 
kur gauti lėšų už mokslą universitetuose sumokėti, vėl 
bėgios pas kaimynus ir į bankus skolintis už didelius nuo
šimčius. O K. Pratapo palikimas gulės tamsiam kampe 
užkastas, jeigu jo dar didesnė dalis nebus kam nors "tei
siškai“ už globą ar patarnavimus išdalinta*.

Negi visuomenė ir jos organizacijos nenugalės kelių 
kurčių užsispyrėlių? Tada — gėda visiems patriotiniams 
iūkautojams, liežuvio pagraudintojams ir ažaruvių skysti
mo pilstytojams vadinamam Lietuvos ir lietuviškojo jau
nimo labui. Tada, — geriau tylėkite, visi veikėjai, jeigu 
negalite nė čia nieko konkrečiai nuveikti!

savo pelno, tačiau minėtoji 
aliejaus bendrovė, nors ir 
turėjo pavydėtinai didelį 
pelną, dar gavo iš valdžios 
pašalpą.

"Todėl aš sakau, kad pir
ma negu kelsim mokesčius 
vidutiniškiem Amerikos pi
liečiam, užkimškime visas 
tas skyles mokesčių siste
moje ir panaikinkime tas 
riebias pašaipas turtuo
liams“, kalbė io šen Doug
las automobilių unijos at
stovams.

Ir kalbėjo jis gryną teisv- 
bę, kuri tebus įvykdyta tik 
tada, kada mokesčių įstaty
mus leis tokie atstovai, ku
rie atstovauja mažųjų, ūkiš
kai silpnųjų sluogsnių rei
kalams- Todėl ir šį rudeni, 
rinkdami kongresmanus ir 
senatorius, turėkime tai gal- 
voie ir rinkime tuos. kuriem 
artimesni paprastu žmonių, 
o ne milionierių reikalai.

kad Pabaltijo valstybėm, 
Sovietų Sąjungos paverg
tom jėga ir prieš jų gyven- 

spiriamos amnestuoti politi-' tojų norą, o taip pat ir kitom 
nius kalinius ir leisti jiems pavergtom tautom būtų grą- 
laisviems grįžti į savo na- ( žinta laisvė ir teisė pačiom 
mus; apsispręsti.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NKFKAiO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Stepono Kairio ir Kipro i Centro Valdybos atstovas

Bielinio palaikų pagerbimas ,teis <ll K' San-
j taros-Sviesos Federacijos

1966 m. ąegužės 30 <1., aLst?Yats med-dr; J 7*!*-' 
Kapų puošimo dienų, Chi- Lietuvos Profesorių Dr
engęs Lietuvių TautinėselJ08’,. ,"U. •m°T-l,'P?'
kapinėse įvyko retos iškil-i g*“’10 L,etu"li Inzinle!'lli!

i Sąjungos atstovas generolas)mes.
Kaip kasmet, taip ir šiais 

metais tose kapinėse buvo 
pagerbti mirę ir ten palai- 
doti žmonės Tačiau po K. Bl;r5a ir u uvi 
bendrosios iškilmių dalies 1 Uem„k,atll Sąjungos Cent-

profesorius St- Dirmantas.1 
Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos 
Centro Valdybos ats. inž.

vai. po pietų ten pat atski
rai buvo dar retos iškilmės. 
Tą diena ten buvo pagerbti 
iš Nev.- Yorko atgabenti mi
rusiųjų Lietuvos Nepriklau-

atų Sąjungos 
ro Valdybos atst. adv. St. 
Briedis (jis kalbėjo anglų 
kalba).

Pagerbimo gausūs daly
viai buvo kaip senosios kar- Vyt. A. Račkausko nuotrauka

Stepono Kairio ir Kipro Bielinio pelenų urnų padėjimo Chicagos Tautinėse kapinėse iškilmių 
gegužės 30 d. dalyvių dalis.

III-ji Dainį) šventė
MAIKIS SU TĖVU BUS CHICAGOJE

somybės Akto signataro h- t-,s ateivjai L h. Q antro_
tA ol/rn įlrrorYio/uA . . * *to akto kūrėjo, ilgamečio 
lietuvių tautos veikėjo, po
litiko, rašytojo, universite
to profesoriaus Stepono 
Kairio-Kaminsko ir ilgame
čio Nepriklausomos lietu- 
vos demokratinių seimu na
rio, rašytojo Kipro Bielinio 
palaikai (pelenai).

Abu jie mirė New Yorke: 
prof St. Kairys-Kaminskas 
1964 m-, gi Bielinis 1965 m. 
Jų pelenų urnas atgabeno 
artimas prof. S. Kairio gi
minaitis J- Petniūnas.

Lygiai 1 vai. popiet prasi
dėjo pagerbimo iškilmės. 
Nuo tautinių kapinių admi
nistracijos pastato buvo su
organizuota eisena iki pa
minklo žuvusiems kariams, 
kur paprastai vyksta bend
ros iškilmės. Eiseną tvarkė 
laidojimo įstaigos direkto-

T? 1/4 i lz o cnuo x vtiioo itivunao. xhxk7v.-

nos priešakyje buvo neša-

jo karo pasitraukę nuo bol
ševikų persekiojimų lietu
viai. Toks gausus dalyvių 
skaičius rodo, kiek mirusie
ji buvo lietuvių gerbiami ir 
vertinami. Dalyvių tarpe 
buvo matyti įvairių religinių 
ir politinių pažiūrų asmenų. 
Dalyvavo visi šiuo metu 
Chicagoje gyveną 4 Lietu
vos kariuomenės generolai, 
keliolika pulkininkų, profe
soriai, mokytojai, teisinin
kai, ūkininkai ir kt. Jų tar
pe buvo matyti katalikų ku
nigas ir reformatų bei liute
ronų kunigai

Laidojimo komitetas bu
vo sudarytas Lietuvių Soci
aldemokratų 4-tos kuopos 
iniciatyva. Jam pirmininka
vo ir iškilmėms vadovavo 
pirmininkas teis. J- Skorub
skas, sekretoriavo teis. J. 
Talalas ir finansinius reika
lus tvarkė V. Mankus- Lietu-

Vyt. A. Račkausko nuotrauka

Stepono Kairio ir Kipro Bielinio pelenų urnos, pastatytos ant stalo tribūnoj kalbų metu. Kai
rėje sėdi Lietuvos gen. konsulas dr. Petras Dauž- vardis, dešinėje komiteto pirm. Juozas Skorubs
kas pasižymi kalbėtojus. Paskutinis dešinėje J. Bertasius, liaudininkų veikėjas.

šį savaitgalį Chicagoje dėsis nepaprasti dalykai. 
Ketvirtadienį prasideda Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas, kokio iki šiol nėra buvę. Iš \isų žemės kampų 
suvažiuos per šimtą lietuvių jaunimo atstovų, o iš JAV 
ir Kanados jų bus šimtai.

Jie posėdžiaus Conrad Hilton viešbuty (Michigan 
Blvd.. 7-tos ir 8-tos gatvės kampas). Pradžia birželio 30 
d. 7:30 vai- vak

Liepos 1 d. 7:30 vai. vak. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje bus opera Lokys, kurią sukūrė jaunas kompozitorius 
Darius Lapinskas iš Bostono.

Liepos 2 d- 7 vai. vak. tame pačiame viešbutyje, kur 
posėdžiauja kongresas, bus didelis banketas.

Liepos 3 d. 3 vai. popiet International Amphitheatre 
prasidės JAV ir Kanados Lietuvių IlI-ji Dainų šventė.

Be to, tuo metu bus jaunimo parodų, sporto varžybos 
ir kitokių parengimų, kuriais net Maikis su Tėvu susido
mėjo ir pasiryžo tuo metu būti Chicagoje. Ir generolas no
ri pamatyti ir pasisveikinti su Jūrate Reisgyte, kuri net 
"prezidentą“ Paleckį sugebėjo prieš pasaulį apjuokinti

Taigi, jei senas generolas pasiryžo tokiai tolimai ke
lionei, tai ir Tamsta nesėdėk šį savaitgalį namie, bet vyk 
į Chicagą ir dalyvauk Jaunimo Kongrese ir Dainų Šventė
je- Ten gal susitiksi ir su generolu bei Maikiu.

WATERBURIO ŽINIOS

mos Amerikos ir Lietuvos vj Tautiniu kapinių admi 
vėliavos. Jas nese V. Sau- nisti.acija dav4 mirusiųjų
bus ir dr. E Žilinskas. Po urnoms nemokamai vietas ir 
to seke garbes rikiuotes ei
sena — jūrų skautės D- By- 
laitienė. A. Gasnerienė ir N.
Raišytė bei Korp! Gintaras 
atstovai G. Naučas ir N- 
Petravičiūtė. Vėliau — gė
lių nešėjai V. Mankus ir J.
Bertašius.

Stepono Kairio urną ne
šė iš New Yorko atvykęs 
advokatas St. Briedis, jr..
K. Bielinio urna — iš Bos
tono atvykęs Keleivio re
daktorius Jackus Sonda. A- 
bi ūmos vienodos — kny
gos formos. Ūmas lydėjo 
garbės palydovai — J Brei- 
vė. prof. Pr- Čepėnas. K. P.
Deveikis, K- Karazija. St.
Paulauskas, Fr. Stanionis, 
adv. Ant. Susintas, J. Tala
las ir J. Vilkaitis. Atnešus 
urnas į estrada, ten buvo 
pakviesti mirusiųjų giminės 
ir organizacijų atstovai, ku
rie buvo pareiškė norą pasa
kyti atsisveikinimo kalbas.
Štai jų sarašas: Lietuvos 
Generalinis Konsulas dr. P.
Daužvardis, Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
įgal dr. VI. Šimaitis, Ame
rikos Lietuvių Tarvbos pir
mininkas Antanas Rudis, A- patriotu tautiečių 
merikos Lietuviu Bendruo-! Velionis J. Budrys, kaip

žiningoje tarnyboje Lietu- sų politinių grupių atstovai, 
aplamai jokių išlaidų ne- vos valstybės gerovei. kurios tik dalyvauja politi-
skaitė. Lygiai laidojimo į-
staigos direktorius Povilas kilmes pradėjo

Paminklo atidengimo iš- niuose veiksniuose, remian-

menės Centro Valdybos pir
mininkas Jonas Jasaitis,

Jei pasišventė jaunystė...
O ir senimui buvo ko pa

simokyti — eiti ranka ran
kon su gyvenimu ir savu 
maloniu ir darbžčiu lietuviš
ku jaunimu — tautos pui
kiuoju žiedu.

Taigi, jei pasišventė jau
nystė-... duokim kelia ir tu
rėkim viltį — tėvynė bus 
laisva.

Plaukiam Į giliuosius 
vandenis

Šių metų birželio 17 d. 
Waterbuiyje, valstybės te
atre. Zuzana Miklinevičiūtė 
turėjo savo šokių studijos 
mokytojų ir mokinių puikų 
pasirodymą. Jau kelintą 
karta seku šios šaunios lie
tuvaitės pasirodymus ir ma
tau. kokią pažangą padarė 
jos studijos mokiniai. Džiu
gu, kai lietuviai veržiasi į 
giliuosius vandenis- Dieve, 
iiems padėk! Sėkmės ir dar 
karta sėkmės! Programa te
sėsi veik tris valandas, ir 
niekas nuovargio nejautė, o 
tik pasigėrėjimą.

7uzanos Miklinevičiūtė? 
šokiu stud’ia nlačios ap
imties Radau jos mokinių 
tarno ir kelis lietuviu*.

Šioje programom Water- 
burio įminimo šokiu v\*n 
Jrpfvprtukas turo progos 
našokti tautini šoki. Publi
kai naRVo. o ir našoko tikrai 
meistriškai Gaila, kad lie
tuviu publikoc buvo tiek 
mažai. Kartais me? nuola- 
me svetimiesiem* glėbin, 
beioškodarni o-oniiu. o savų
jų tarno ta{n ir rionastebim. 
aš iš širdie linkiu tai paste- 

i bėti. Verta.
K- Bagdonas

Jei pasišventė jaunystė-..
Šių metų birželio 12 d. 

Watei būrio jaunimas šau
niai pasireiškė, surengda
mas Baisiojo Birželio minė
jimą bei 1941 metų sukili
mą

Minėjimas prasidėjo vė
liavos pakėlimu prie miesto 
rotušės. Susirinko žmonių, 
kaip niekad. Jaunimo šauk
smą išgirdo. Vėliavos pakė
lime dalyvavo ir šie svetim
taučiai: miesto burmistras, 
policijos viršininkas, mies
to sekretorius (lietuvis) 
Šaknaitis, miesto raštinės 
viršininkas. Pačiame minė
jime dalyvavo Conn. vals
tybės sekretorius, valstybės! 
iždininkas.— atstovavo gu
bernatoriui. — sekretoriaus 
pavaduotojas, kongresma- 
ras Monagan- Sveikinimai 
raštu gauti iš Brazaičio, sėn. 
Ribbikoff, šen. Dodd ir kon- 
gresmano Giaimo.

Į pamaldas prisirinko pil
na bažnyčia žmonių. Klebo
nas Gradeckas pasakė tai 
dienai pritaikytą patriotinį 
pamokslą. Po pamaldų pa
dėtas vainikas prie lietuviš
ko kryžiaus, pagerbiant žu
vusius partizanus.

3 vai. įvyko pagrindinis 
minėjimas- įžangos žodį ta
rė Gintaras Šlapkūnas ir Li
vija Bražėnaitė. Susirinki
mui vadovavo J F. Urbo
nas. Pagrindiniu kalbėtojų 
buvo pulk. Įeit. Hayden Ni- 
chols.

Minėjimas buvo pradėtas 
nunktualiai ir nebuvo per
krautas- Pabaigai jaunimas 
pavaišino dalvvius gėrimais 
ir pyragaičiais. Bravo!..

velionio ėiuose Lietuvos laisvinimo 
bylą.

Visų susirinkimo dalyvių 
nusistebėta, kad dienraštis 

liktus darbus, pasakė Lietu- Draugas ne tik nieko apie

Ridikas atgabeno mirusiųjų i žmonos brolis Antanas Ko- 
umas ir tvarkė eisenos iškil- šuba- Po to oficialią kalbą.

apibūdindamas velionio at-mes nemokamai.
Romos radijas, d r. J. Gai

liaus tvarkomas, perdavė iš-Į VOs Generalinis 
tisai i okupuotą Lietuvą A- 
meriko? Lietuvių Tarybos 
pirmininko Antano Rudžio 
pasakytą kalbą.

J. Talalas

Konsulas tas iškilmes neparašė, bet 
Chicagoje dr. P. Daužvardis net neįsidėjo apmokamo) 
ir toliau tęsė kalbas Karių skelbimo apie tokių iškilmių; 
Ramovės vardu generolas ruošimą. Čia ir kilo klausi-

Jono Budrio paminklo 
atidengimas

1966 m. gegužės 30 d., 
Kapų puošimo ir mirasiųjų 
pagerbimo dieną. Chicago
je. Lietuvių Tautinėse kapi
nėse, buvo iškilmingai ati
dengtas Lietuvos Generali
nio Konsulo New Yorke Jo
no Budrio, mirusio 1964 m . 
paminklas.

Paminklo atidengimo iš
kilmėse dalyvauti susirinko 
didelis žmonių būrys. — ve
lionio oažįstami, buvę bend

prof. St. Dirmantas. Liet. 
Tautinės Sąjungos Centro 
Valdybos atstovas teis. M. 
Šimkus ir Mažosios Lietuvos 
Dr-jos vardu Martynas Bun- 
delis.

Paminklas pastatytas ve
lionio žmonos Reginos ir ar
timųjų pastangomis ir yra 
šalia Vinco Kudirkos pa-

mas, ar Draugui dabar siau
ri konfesiniai reikalai jau y- 
ra daug svarbesni už bend
rus lietuviškuosius?

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresui nutarta duoti 
25 dolerius.

Prisiminta

sveNT©

mink’o.
J Talalas

BROOKLYN, N Y.

Socialdemokratų 
susirinkimas

Birželio 5 d. Brooklyne į-

giau žinių apie New Yorko 
busimasis miesto lietuvių veikla ir su- 

SLA suvažiavimas Cleve- pažindinti juos su SLA nu- 
lande liepos mėn. pradžioje, veiktais darbais sveikatos 
Nutarta visiems, kas tik ga- srityje šios organizacijos 80 
li, tame suvažiavime daly- metų sukakties proga. Juo 
vauti, ypač, kad tai ne eili- labiau, kad SLA veikla ne- 
nis suvažiavimas, bet su- siriboja vien tik New Yorko 
kaktuvinis — 80 metų nuo valstybe., bet reiškiasi visoj 
SLA įsikūrimo. šaly. kur tik gyvenama lie-

Spalio 1 d tai sukakčiai tuviu-
paminėti ir New Yorke ge
resniame viešbutyje bus su-

Reikėjo išrinkti kuopos 
valdvha. Iki šiol buvusiamradarbiai, Mažosios Lietu- vyko ALSS 19 kuopos narių i rengtos atitinkamos iškil- . . ‘ ąokrotnrini aUi 

vos Lietuviai ir eilė mūsų susirinkimas- Atlikus to- mės. Jas ruošia New Yorko ^akius toliau sekretoriauti.

jau žinoma, buvo Nepri
klausom vbės laikų pradžio-

Lietuvių Soc- Demokratų je atsakingas pareigūnas 
Sąjungos Centro Valdybos Lietuvos kariuomenėje, vy- 
atstovas ir Naujienų redak- j riausiame štabe, vėliau va- 
torius dr. P. Grigaitis. Lietu- dovavo Klaipėdos krašto su- 
vos Valstiečiu Liaudininkų kilimu’’ ir, prijungus tą Lie- 
Centro Valdybos atstovas tuvos dalį prie Lietuvos, bu- 
A- Kučys, Ūkininkų Partijos vo Klaipėdos krašto guber-

vusių iškilmių, perduodant 
St- Kairio ir K. Bielinio ur
nas su pelenais saugoti Tau
tinėse kapinėse Chicagoje. 
iki jas bus galima parga-

Centro Valdybos atstovas natorius, vėliau konsulas ’ benti į laisvą ii^nepriklauso- 
Karaliaučiuje ir ilgametis 
generalinis konsulas New 
Yorke. Taigi jo turėtos pa
reigos savaime kalba, kiek

kiam susirinkimui būtinus 
formalumus, kaip praeito 
posėdžio protokolo skaity
mas. jo priėmimas, adv. St.
Briedis ir J. Vilkaitis pasi-1 ...______ w__  ___ _
dalino savo įspūdžiais iš bu- New Yorko valstybės guber- dienė, J. Rimavičius, A. Šu

laitis, V Kalvelis ir kiti. 
Pirmininkavo St- Briedis,

5-jo apskrities valdyba- Bu 
vaišės ir meninė programa. 
Į tas iškilmes bus pakviesti 
žymsnieji New Yorko mies

nutarta valdybos rinkimus 
atidėti kitam posėdžiui. 

Susirinkime savo pasisa
to savivaldybės veikėjai, su kvmais pasireiškė Br. Spū-

adv. R. Skipitis. Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Centro 
Valdybos atstovas teis. M. 
Šimkus. Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjungos

ma Lietuvą. Tos iškilmės 
buvo įspūdingos ne vien tik 
susirinkusių skaičiumi, bet 
ir pasakytomis kalbomis. O

natorium priešaky.
Neabejotina, kad lietu

viai. gyvena New Yorke. ne- sekretoriavo J. Pakalka. 
maža prisidėjo savo darbu
prie New Yorko miesto ge- _ -—— —■—
rovės kėlimo; SLA veikimo 
centras taip pat pačiame 
New Yorke, tai ir norima 
dabartiniams miesto reikalų 
tvarkytojams bei valstybės • —

95Keleivis“ -
metų ir darbo jis padėjo są- atsisveikinimo žodį tarė vi- gubernatoriui suteikti dau- jūsų draugas!

Dėmesio, Clevelando — Ohio Lietuviai!

IŠGIRSITE NAUJĄ RADIJO PROGRAMĄ

Pradedant š. m. birželio 4 diena sVENTO RAŠTO TYRINS. 
TOJAI pradėjo lietuvių kalba labai įdomias paskaitas iš RADIJO 
STOTIES —FM, Cleveland, Ohio, kiekvieną šeštadienį nno 
11:45 vai. prieš pietus.

Nepamirškite atsisukti tuo laika savo radijo. Išgirsite tai, 
ko anksčiau nesate girdėję lietuvių kalba, nes kiekvieną sykį bus 
skirtinga tema (Radio Station WXEN, 106.5 MC. FM.).
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Iš pavergtos Lietuvos. 
Anapus uždangos

Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

ęTęanjs)

VARO BULVIŲ KASTI vės užkrečia ir sveikas.. San
dėlyje, nors durys ir langai 
ataan,oras aitrus, bet daroo 
žmogui nesunkiai pakelia
mas.

rad greitomis apžvelgęs 
sandėli, paprašiau vedėją

u v veuuaua mieste, oe- 
Vfcln. ucjddvCuic z-Cn-co UaJU 

S\.Z.OHU u jais indrai uUnic-
jomes. uiua ui. *.aa ^eio^ai 
paamipejus ulenom ir pa- 
almu. utaui, mem ienas e- duoti pradžiai vieną vežimą 
mem . uosus suuku at»ku- penūnjdiems produktams iš- 
bantią žiemužę. Tik štai vožiotj Jjs mjelai 
vieną ūkanotą ir gerokai Tad? paskambinau 
žvaroią dieną sukruta parti- kaimynam (kiti^ms mokes-
ja ir per V ilniaus miesto i ~ inspektoriams) ir papra- 
Vykdomąjį komitetą para- šiau paslr,;bti xisiems Ur.
gina mokesčių inspekcijas nauioiams, kas nori bulvių 
rytoj dienai mobilizuoti ne-, irdaržoviu. tegu ateina pa. 
mažiau 30 žmonių bulvėms1
kasti. Kyla visuotinis su ju-< Netrukus 
dimas : kas tuos žmones tun, kas jr liišiuotj
parinkti aroa nuskirti, kur nuQ }
gauti bulvekasiui tinkamą - ? 4
aprangą. įrankius? Kur ir

sutiko, 
savo

Čia matome, kaip dega brity tanklaivis Aiva Cape, su
sidūręs New Yorko uoste su kita tuščiu tanklaiviu. 
Aiva Cape vežė 143,300 aiatiniy lengvai užsidegančios 
naftos.

i piovėjom. Ak, ne veltui jos, KAIP MASKVA SUTIKO 
'grįždamos namo, rinko oa- 
landės.. į FAŠISTĄ

Partijai rūpi triukšmas,' Komunistai išskėstomis 
reklama, pompa, o žmogus rankomis, patrankų šūviais 
—velniai jo nematė!.. sutiko Maskvoje gen- de

Užtatai ir Lietuvoje 1940 Gaule’į ir apgyvendino 
m., dai- nebaigus bulveka- Kremliuje, buvusiuose carų 
sės, imta organizuoti raudo- ramuose. Puošniuose ban- 
nosios gurguolės ir su iškel- ketuose ir spaudoje į pa- 
tom raudonom vėliavom dangės keliami de Gaulle’io 
vilkstinėm ištisų apylinkių kariniai žygiai, jo valstybi- 
ūkininkai buvo varomi ati- išmintis ir tt. Visa tai da- 
duoii pyliavas. Daugelyje ron}a todėl, kad Maskva ti- 
vietų varovai visai ne tik ne- kiši Gaulle io vizito
sirūpino pyliavom priimti J^ątyti gera. gešeftą*.
sandėliais, bet apie juos ir ^Ias^va ^ugiasų kad de 

‘ Gaulle. pasitraukdamas issupratimo neturėjo-

LABAI POMOS
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano 3ukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00lr va, Valkininkų eeležin- j±"U’..sąj,unS%’ reik.alau- 

ke.io stotis miške už 8 kilo- ««
me’n, nuo miestelio ir trys JAV jtak Europoje> ko So. RĄ, Mykolo Vaitkau, atsi 
kilometrai nuo artimiausio ie(ų g.ga ypač trokžta. Ro_

I kaimo. . , Gydamas savo draugišku-
Su didžiausia pompa su- m?i Kremlius mano paska- 

varo didesnės puses vais- tinti de Gaulle'į ir toliau tuo 
či?”s ūkininkus su bulvių keliu eiti.
pyliava i stotį, o čia — miš-, fict tas pats de Gaulle dar 
kas, stotis ir geležinkeliečių re taip seniai tai pačiai 
gyvenamas namas, o kiek a- Maskvai visai kitoks atrodė, 
tokiau eiguva. Nei paruoštų ir ji tada de Gaulle’į visai 
sandėlių, nei vagonų nėra. kitaip vertino.

minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais .................... $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50-

Dirbau tame sandėlyje ar
ne dvi dienas, nežiūrėdamas

ii j- v*- • ii • *1 o • i laikrodį, ir net šiandienę teks dirbti ir tt. ir tt. Spiria- ... . " . , , - - .., j , , džiaugiuosi, kad visi tar mes. nepasiduodam, kol ne- , ? . , ... .. .,K nautojai. kas tik norėjo, pri

kas juos nuveš? Kaip ilgai

turėsime visiškai aiškių nu
rodymų.

Jaunimas, kuris neturėjo 
didelių vilčių "išsisukti“, 
jau grįždamas iš įstaigos bė
giojo po krautuves, ieškoda
mas šiltesnio ir bulvekasiui 
tinkamesnio rūbo ir apavo. 
O kitą rytą vienas kitas at
ėjo net su ausinėm kepu
rėm, vatiniais puspalčiais, 
auliniais batais- Bet praėjo 
diena ir kita, o bolvekasio 
nei nartija. nei Vykdomasis 
komitetas daugiau mums 
reužciminė. Tain visas tas 
sujudimas ir nuslūgo

Bet gal ir savaitei nepra
ėjus nuo ano paraginimo, 
gauname kitą, tiesa, jau žy
miai "draugiškesnį“ ir dau
geliui net naudingesnį: at
eiti į buvusį Lietūkio sandė
lį, ar tik ne Sodų gatvėje.

nai ir visai priimtinom sąly
gom apsirūpino daržovėm 
ir bulvėm visai žiemai 

Tiesa, mano bulvės buvo 
kiek "pagautos“ šalčio ir iš
virtos kiek salstelėjo. Bet 
nepuvo, nepelijo ir iki vėly
vo pavasario išsilaikė nė 
kiek nepakeitę pirmykštės 
išvaizdos- O mano miela 
uošvė, išgyvenusi pirmąjį 
pasaulinį karą ir visą raudo
nąją revoliuciją su visais 
naminiais karais Rusijos gi
lumoje Tr ant Silpnų Savu 
moterišku petelių panešus 
dausr vargo ir bado, buvo 
tain išmokusi kenti įvairius 
paplotėlius iš šalčio "pagau
tu“ bulvių, kad valgyk ir 
nirštus laižrk.

Kai pabaigėm "pagau
tas“, iš sveikų kepti paplo 
tėliai atrodė netokie skanūs

Du marinų sprausminiai lėktuvai susidūrė virš rlarap- 
tono. Va., miestelio. Vienas ju nukrito į gyvenamąją 
vietovę ir sunaikino 14 namu, o ICO apgadino. Antrasis 
nukrito į įlanką. Lakūnai išsigelbėjo parašiutais.

— Kur dėti?
— Verst į griovį.
Kaip tarė, taip ir padarė:

Įdomu pažiūrėti į Didžio
sios sovietinės enciklopedi
jos II-jį toma, išleistą 1952

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio, 416 psl. kaina $6.

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na ................................ $5.50

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

ko ne poros kilometrų ilgio mefta’s, kuriame yra cfe 
griovį paplentėje užpylė Gaule’io biografija. Kas gi 
bulvėmis ir paliko Dievo va- ten,parašyta?
liai. Guli dieną, guli savai-į Gaulle. Charles de,’ 
tę ir kitą. Ir lietūs, ir šalnos; prancūzų reakcinis politinis 
savo darbą dirba. veikėjas, generolas, fašisti

nės "Prancūzų liaudies są
jungos“ partijos vadovas, 
jėzuitų kolegijos auklėtinis.

visa-rales partijos išniekin-l J?°rarVh.istas:. k'«rika>a?- 
„ Ir.in ir i™™ . I Tampriai susijęs su prancu- 

.Ižu finansų oligarchija... So-
. ... . ” vietų-suomių karo ' ir.etu

nne Valkininku gelezinke- 1939^„ m buv0 vjenas g 
pakelės gnovvs ne anglv-prancūzų nusikalsta- 

vieninteliai. o tik vie"’ ’sl mo sumanymo pulti Sovie-

Ir praeiviai, ir pravažiuo
jantieji dūsaui'a. pamate sa
vo kruvino prakaito vaisių, į 
visagalės partijos išnie 
tą. kaip ir patį žmogų.

Ir Marfa Saveljevna

PENKTIEJI MET AL Kip
ro Bielinio, 592 psl. kaina $6 

(Kas su "Tau, Lietuva“ 
kartu užsisako kitas čia mi
nimas Kairio ar Bielinio 
knygas, tas kiekvieną sekan
čią knygą gauna už $4).

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ..................................$5.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina ....... $2.

ATSIMINIMAI IR MIN-
daugelio. daugelio šimtu S-gą autorių., pabėgo į TYS, dr. Kazio Griniaus, 
tūkstančių akivaizdžiu liu-1 Anubio non-d II tomas. 336 nsl.. kaina Jo
dyto ju tu niekgvbiu. kurias; pavedimą suorganizavo :

Angliją ir pagal Churchillio 11 tomas, 336 psl., kaina $5.

jralin^uii partija jau 49 m 
tus vykdo.

(Bus dau riau U

ŽVILGSNIS J PRAEITI,
_____ K- Žuko, 476 ps!., kai

nos uždavinys buvo sukelti na 55
į kojas Prancūzijos kolonijų

"Laisvąją Prancūziją“, ku-

padėti perrinkti bulviu iri. x „ ,
daržovių. Už tai kiekvienas lr Sana' ?5t Prašydavom: 
turės teise tam tikrą kiekį ~ Bobut’ PakePk vėl t0 
ju nusipirkti saviems reika- ll^*
lams.

Atsirarda keletas savano
rių ru II-ros apylinkės in
spektoriaus padėjėju P.G- x . . . 
priešakyje ir nueina. Bet teis,naa'vos bobutė, 
nepraėjus nė gerai valandai.
"vadovas“ grįžta ir pasipur
tydamas pasakoja:

— Tegul jas šunys... Gry
nas mėšlas...

Bet kiti negrįžta.
Susirišam telefonu. Iššau

ktam vieną iš praktiškesnių ypač atsarginių, kurit 
moterų ir teiraujamės: Na, kilus karui, buvo mobilizuo 
kain atrodo? Apsimokės ti ir pasiųsti daugiausia į rj 
darbas? ’ tini Lenkijos pasienį. p<

— Be vargo — nėr čet- 1939 m įugsėjo 17 d., per
vergo-. Kas noriai padirbės, i Raudonajai armija
vėliau nesigailės.

Nuvykstu ir aš

moteri pirmūnę, pasiūlytą pradėti labiau rūpintis 
paaukštinti į oaruu aiuv?- suomcmmais darbais.

vi-

tim
’padirbė-

— Nu. kur aš jums, vai
keliai. dabar jų gausiu... Va 
sąrą nėra kaip bulves pašai 
do... Palauksim žiemos, —

Šitą nuotykėlį čia pami 
nėjau ne atsitiktinai, o nore 
damas atkreipti skaitytoje 
dėmėsi į kai kuriuos faktus

Vilniaus mieste ir apylin 
kėse esame sutikę visą eilt 
buvusių lenkų armijos ka

Lenkiios sieną, buvo paim 
ti nišų nelaisvėn ir dalis ji 
nugabenta į Leningrado

Milžiniškas sandėlys pa- Novgorodo, Volkovo ir ki 
dalytas į kelias kamaras: i tas apylinkes žemės ūkie 
didžiausioje — bulvės, svei-, darbams- Po kelių savaičir 
kos ir sušalę suverstos į vie- • didžiuma jų buvo paleista 
ną krūvą: kitoje kopūstai namo. Grįžę pasakojo, matr 
ii gera kertė atskirai mor- pakelėje užsnigtus ištisu- 
kų; dar kitoje sietiniai ir ',ntus nenuvalytų javų 
burokai- Sandėlys geras, rilau'npusia avižų) ir šak 
šiltas. Atšilę nuo nakties niavaisių.
šalnų bulvės ir daržovės ė- Vėliau šitą faktą patvir-
mė šlani”oti. žaruoti. Ko
pūstu viršutiniai keli sluoks
niai lapų jau papuvę, glitūs, 
bet giliau sveiki, gražūs. 
Dalis morkų, ypač smaila- 
galiu, iau tai nom papuvę. 
Pūvančios bulvės ir daržo-

tino jau mano anksčiau mi 
nėtas Tarybinės profesinės 
sąjungos laikraštis Trud.

Viename iš jo numerių a- 
ruo metu aptinku gana ilgo
ką aprašymą apie vieno vi
durinės Rusijos kolchozo

pajėgas anglų imperializmo , GYVENIMO VINGIAIS, 
tarnybai, o taip pat trukdy-1 _ y. Kalvaity tes-Karvehe- 
ti vystytis okupuotoj Pran- nc*’ Ps^’ kair.a . .$3.50. 
cūziioj antifašistiniam sąjū- VIENIŠO ŽMOGAUS 
džiui“ (tai yra komunistų GYVENIMAS (apie Dėdę 

išlaisvinimo kovai remti’ Partizanam-)- Uoliai ap- Šerną), Antano Rūko, 206
Tautos Fondui lėšų telkime; įpindamas savo organiza- psl., kaina ....................... $2.
aktyviai talkininkauja LB «ją ginklais, ps atsisakė LAUMES LĖMĖ
apylinkės: kai kur jos pa_-telktl Į^ramą Pasipnesim- Sa|om-ją Nėrį), Pet-
čios surenka anka* ir siunčia ^'0 sąjūdžiui (komunistam) ronį|-s Orintaitė*, 234 psl.,

AUKOS TAUTOS 

FONDUI

Vliko vedamai Lietuvos

rius ir rinkti į Visasąjungi-Į lr taip Maria Saveljevna čios surenka aukas ir siunčia . vnnw««, psi.,
.ų Sovietą. sudarė 8 moteli} daiginin-j Taut°K Fondui, kitur — per į < . ;.,'a a!'a..1 ga kaina ................................. $3.

išrinktus įgaliotinius, gi pa- '^'‘Hiku didelio skaičiais
storieji organizuoja būre-, Patn°''į sunaiki-1 TAURUOJU TAKELIU,
liūs ir renka aukas. I I1™?- Jls naurl«Jas didele K. B. Knaučiuno, 178 psl.,

‘Vatikano ur Prancūzijos kaina .................. .....................................$2.

sudarė 8 moterų daigmin- 
Jos oiuvyriškumo istorija kių brigadą, kunos atsikė- 

abai paprasta: Artinasi zis-j lę tamsoje ir aptvarkę šei
ma, o kolchozo laukai nenu-l n«ą. pasiėmę po kriaukšlę

Yra nemaža— lietuvių,aiyti. Vidurinėje Rusijoje duonos ir uzboną sūdyto kurii" 131^7^0 renkaTamt bažny«os pagalba. Jis at 
jimatas jau kontinentalus: vanders (pažodžiui: oko- 1 --—:----aukas siunčia tiesioginiai} 

Tautos Fondui Pastaruoju 
laiku T. Fondui atsiuntė:

Po $50: prel- J. B. Kon
čius iš Floridos ir S. Kontri
mas iš N. Jersey.

Šv- Antano gimnazijos 
mokiniai Kennebunkport, 
Maine, $30.

Po $20: LMKF New Yor
ko klubas, Liet. Vienybės 
Sąjūdis per J. Pažemėną. ir 
T. ir G. Palioniai. Visconsin.

Po $15: ALIA S-gos New 
Yorko skyrius ir inž. J Mi
kaila kun. C. Batutis.

Po $10: kunigai I- Albis. 
V. Pikturna, V. Martuse- 
vich. V. Karalevičius. A- 
Senkus, A. Klimas, F. Bart- 

Tada pakyla Marta Sa- viso 14 kilometrų arba 9 a- kus J. Šilkas, L. Budreckas,
veljevna ir sako: merikietiškas mylias pažliu-l Mainys, J. Tautkus, St

| Aleksiejus, A. Račkauskas,

;iemos ir pavasariai prasi- rok chheba i kufšin solio- 
eda kasmet maždaug tuo; noj vedy), dar prieš saulė- 
,ačiu laiku. Kartą pašalus tekį išeidavo į darbą- Ir taip

ir pasnigus, žiema su labai 
nažom atmainom laikosi i- 
<i galo.

Taigi, kolchozo piiminin- į darbą.

numaknoję 7 kilometrus pa
žliugusiu klampiu keliu, pa- 
sispiaudę delnus, kibdavo

. . , ATSIMINIMAI APIE
virai ragina įvesti fašistinę JUOZĄ LIŪD2IV Pefronž. 
diktatūrą, save siūlydamas g8 ,

i diktatorius, ir j karą pnes 1
Sovietų S-ga ir liaudies de
mokratijų kraštus“. PALIK AŠARAS MASK-

O šiandien tas pats fašis- VOJE, Barboros Arznonie- 
tas, nion2rchistas, Sovietų n®s» 253 psl., kaina .... $3.
S-gos priešas jau sutinka- Tas knygas galite gauti

as žino. kad netrukus turi 
imti šalti ir snigti ir visi lau
kų darbai turės sustoti. Tad

Kaip ilgai jos ten piovė 
ir kokius javus, laikraštis 
neminėjo, bet su pasididžia-

sušaukia visus savo darbi- vimu pabrėžė:
ninkus ir švaisto būdus, 
kaip greičiau nuimti derlių 
jvarsro šiaip, svarsto kitaip,

— uos tiek įgudo, — ra
šė Trud. — kad paskutinėm 
o ienom nupjaudavę po 4

>et visi mato, kad nepajėgs,Į hektarus (10 akrų), nors 
lietaus buvę permerktos iki 
paskutirio siūlelio.

Sukarti kasdien po 7 kilo-
mažiau lieka laiko darbui, metrus pirmyn ir 7 atgal, 

etrų arba 9 a 
mylias pažliu

įes trūksta tos garsios so- 
ietinės "technikos“... Be- 
icsėdžiaudami gaišta ir dar

— A bab to vy zabyli? !. gusiu klampiu keliu ir nu-

mas kaip sreriausias drau
gas, nes, kaip minėta, tiki
masi su juo padaryti Mask
vai naudingą biznį.

Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127).

Klubai: Liet. klubas Hart
forde. Conn.. ALRK Mote
rų S-gos 13 kp. Bostone, 
ALKM S-gos 24 kp. Brook
lyne.

Po $25: gydytojai D. Ja
saitis ir St. Petrauskas- Po 
$10: J Kuprionis ir dr. C. 
Artzibuševas (rusų tautty- 
hės). Po $5: E. Karnėnas. K. 
Degutis, kun. V. Dabušis, A.

<0, r,ia.uti.i.hekta'?'?
čius. Kiti: A- ir J. Daunorai.

.... E. ir P. Legeckai, V. Pesec-' Dranginis ir Pr. Mockus.
Pn^o tokią vergiją. ; ių Jasaitis. V Belec- Visiems aukotojams Fon-

, _ - , įganau, jeigu hetus per-1 kas,, S. Balsys, M. Šalinskie- do valdvba širdingai dėko-
padaryta. Tuojau kelias merkė iki paskutinio siūle-j. Grigienė E. Vaišno-*ja
moteris paima iš kitų brigą-: jįo piovėius. tai neliko sausi rAįtė,* M. Kulmanienė, Z. ir p . D ...
dų—gyvulininkystės, pauk- ir nupiauti javai. Bet Trud E. Jūriai, V- Jasaitis, VI. rre,ata*. Balkūnas, 
štininkystės. vienai kitai visa tai nerūpėjo: valdžia Juodeika, dr- S. Ankudas, pirmininkas
priminė, kad jau laikas nu-Į savo ^ištiek atsiims. O jeigu dr. K. Žymantienė, prof. A Alb. Ošlapas,
traukti žindžius kūdikius ir , ko pritruks, tai kaip tik tom Butkys ir V. Bieliauskas. reikalų vedėjas

Žinoma, visų akys nukiy- akrų javų — virš žmoniškų 
po į M ai fą. O ji pasiūlo su- jėgų. Ir faraonai nublunka 
organizuoti moterų darbi
ninkių brigadą. Pasakyta—

SKAITYK STASIO MI 
CHELSONO PARAŠYT^ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje" DAUG PA 
VEIKSLŲ. KAINA MINK 
STAIS VIRSAIS $4 00 
KIETAIS—$5OT

Paragink savo nazistamu- 

išsirašyti Keleivį. Kaina

metams $5.

MoeooeomeoeoooeeooooeoM
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ffsikalbępmas'**'] 
Maikio sn Tėvui

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Viršuje vienu pietų metu: vidury viceprez. Humphrey, 
kairėj gubernatorius John Dempsey, dešinėj Conn. šen. 
Dodd. Apačioje kairėj žurnalistas Jack Anderson, ku
ris kartu su žurnalistu Drew Pearsonu (dešinėj) spau
doj parašė, kad Dodd (vidury) rinkimams skirtų lėšų 
panaudojo savo asmens reikalams ir kad jis valstybės 
lėšomis važinėjosi Vokietijon jos pramonininkų ir ban
kininkų agento gen. Klein reikalais. Senato etikos komi
tetas dabar vykdo Dodd viešų apklausinėjimą.

mentus išmokėti Amerikoje dėl atlyginimo už paliktą
likusiems giminėms (reci 
procity). Jei teoretiškai ru

tultą Lietuvoje.
Tarnavę darbo ir sargybų

sai iv leistų išmokėti paliki- kuopose gali tam tikrais atr

. — Tegul bus pagardintas, riuot, kas padarys jai galą? 
■foiirt’ — Apie tai. tėve, galima

tiktai spėlioti.
Maiki

’ — Sveikas, sveikas, tėve ! 
— Sei, Maik, ar tu skaitei 

gazietose. kas dabar dedasi 
Maskvos karalystėje?

— Dabar tokios karalys
tės nėra, tėve. Y ra tik Mask
vos •imperija.

—O kas yra imperija?

— Nu, tai kaip tu spėji?
— Aš, tėve, numatau tris 

galimybes. Viena galimybė 
yra atominis karas, per kurį 
Sovietų Rusija būtų sunai
kinta. Jos griuvėsiuose tada 
galėtų atsikurti nepriklauso

mus A menkoje esantiems,
J tai praktiškai toks leidimas 
yra bevertis, nes sovietų gy
ventojas jokio didesnio tur
to negali turėti.

Kalifornijos (ir kitų)
! valstybės teismai, išmokė

dami testamentus, kreipia 
ypatingą dėmesį į tris daly
kus:

j 1. Ai* palikimą gaunantis 
j kraštas nėra užblokavęs Ka- 
i lifomijai priklausančių su- 
' mų,

2. Ar palikimo pinigai tie
sioginiu ar netiesioginiu bū-

j du nepateks į svetimo* val- 
i džios rankas ir

3. Ar palikimą gaunantis 
kraštas nepanaudos pinigų 
karui prieš JAV-

Teisininkai galėtų ta te
ma prirašyti gana daug sto
rų knygų, bet man, balfinin- 
kui. įūpi praktiška testa
mento vykdymo dalis.

Rašant testamentą, reikia 
ne tik kruopščiai išpildyti 
testamentinę formą (tai ži- 

i no visi advokatai), bet ir 
žinoti, ar paliktas turtas tik- 

• iai galės atitekti pvz. brolio 
. ar sesers vaikams Lietuvoje 
Tų dslvkų ir advokatai daž- 

1 rai nežino. Kartą net pats 
Į teisėjas pasakė mūsų konsu 

Daugelis esame pasipikti- kunigaikščiui, o ne giminėm lui: ”Jei Tamsta atstovauji 
nę, kad rusai neįleidžia už kunigaikštystės ribų. Se- Lietuvai ir tai matyti is do- 
vaistų siuntinėlio į okupuo- novės Anglijoj užsieniečiai kumentų, tai kodėl JAV ne- 
tą Lietuvą arba kad imamas negalėjo ne tik paveldėti gurėti savo konsulo Lie-
labai didelis muitas naujų jokio mirusųjų turto, bet ir į tuvoje: ............
medžiagų siuntiniams i So- už pinigus negalėjo Angli-1 . viena kliūtis is-
vietu Sąjungą Tačiau, ap- joje nuosavybės įsigyti. , ™keti testamento palikimą 

•j ‘ • v * ♦ Lietuvoje esantiems. Mat.sidainus galima pamatyti ir Prancūzų revoliucija kiek tie paveldėtojai negali at-
.kl4. me^.al“? pusę; aI"tn' sušvelnlno Palikimo suvar- vykti j JAV ir turtą pasiim- 
kieciai, bijodami narkotikų, žymus. tačiau dar nepri- ti, teip t negaIi nei įgalio- 
taip pat nepileidzia vaistų klausomoje Lietuvoje palik- jjmo sudaiyti. Mat, JAV 
į JAV (daiomos ii išimtys), tos nuosavybės įsigijimas nepripažįsta Lietuvos oku- 
o kartais grybų svarui užde- r.epiliečiams buvo suvaržy- pacijč,s. * todėl okupacinių 
da iki 15 dolerių muito. tas. pareigūnų antspaudai, para-

Daugelis jau žino. kad Pačios JAV ilgai neleido šai, blankai negalioja JAV 
JAV federalinė valdžia, svetimšaliams paveldėti ne-i teismuose- Be teisinių įga- 
teismai neleidžia išmokėti kilnojamojo turto, esančio i liojimų negalima išmokėti 
testamentu palikimo asme- J AV-se. Jei vėliau tie drau-i palikimo, nore teismas ir 
rims, esantiems už geleži- dimai federalinės valdžios į leistų.
nės uždangos. Kai kam at- buvo švelninami, tai niekas1 Kas dalytina? Daugelis

Palikimai giminėms užsienyje

vėjais gauti pensijas.
Šitais, o taip pat ir sočia 

linio draudimo ir kt. reika 
lais gaiima kreiptis į

Lithuanian Sočiai Club,
3548 So. Emerald Avė.,
Chicago. III. 60629.
Čia galima gauti ir įstaty

mų kopijas už $3
Patarnaujama tik klubo 

nariams, atsiuntusiems $1 
metinio mokesčio ir sau ad
resuotą voką su pašto ženk
lu.

Valdyba

M
KELEIVIO PRENUMERA
TORIŲ DĖMESIUI

Tie, kurių gaunamo Ke
leivio kamputyje žalia adre
so nėra pašto numerio - 
zip code, malonėkite pirma 
proga sužinoti savame pašte 
ir mums pranešti, nes nuo 
Naujųjų 1967 m. sausio 1 d. 
be zip code numerių paštas 
laikraščio adresatui neį
teiks.

Kol mes tuos numerius 
surašysime, užtruks laiko-
...Todėl jau dabar prašome 

mums pranešti savo pašto 
zip code numerį.

Administracija

— Tai yra tokia valstybė, ma Lietuva ir kitos paverg- 
tėve, prie kurios yra pri- tos tautos, jeigu dar būtų 
jurgįa daug svetimų žemių kas gyvas.
Geriausias imperijos pavyz- — O jeigu tokio karo ne- 
dvs yra Anglija. Seniau bu- būtų? 
vo ir "Šventoji Romos impe- — Jei ne karas, tėve, tai 
rija“ Ji buvo apėmus visą galėtų būti kita galimybė,
Vakarų Europą, turėjo pa- būtent, vidaus revoliucija, 
vergus net Anglija, ir ji bu- Bet tokiai revoliucijai da-
vo pasiekus tokios galybės, bartiniu metu dar nematyti " „„^atskirti valstijų palieka savo turtą giminėms
krton" Sms‘karai us° KtnUarkomunistinius (States) pareigūnams rink-! Letuvoje. bet tesVmente to
Pocius bus o ^ar^Or, auičia'i . kraštu, bet pradžia tokio nepakeliamus mokesčius! nerašo. Testamente užrašo,
karališkąją karūną ir Lietu- Jai gali būti dar daug prie- nusistatymo buvo visai ki (Taxes). kad palieka draugui, o s?

"Geležinės sienos taisyk-; dar gyvas būdamas pripra- 
Geležinės sienos taisvk- (The Iron Curtain šo. kad turtą persiųstų gi

lė“ neišleisti dolerių i prie- Rtdpl buvo pradėta stipriau mincms į Lietuvą, 
užkirto jam paskutini žings- niu karta jau baigia išmir- i tiškus JAV kraštus atsirado taikinti Europoje įsigalint, Kas tokio.artimo draugo
nį prie sosto. Bet vėliau šita ti. o naujoji karta tos!?ana seniai. Senovės rome- diktatoriams. Kad nepatek-; netuii ar juo gį
Romos galybė susmuko, ir iš skriaudos nejaučia Buvusi I;ai ' isai neleido išmokėti tų Musoliniui ar Hitlei įui j • 1 / „„mdvii
jos imperijos liko tik griu- 'buržuazija jau išnaikinta? Palikimo pinigu užsienie- Amerikoje mirusiųjų paliki- fui, o atskiro ra»tu nui odyti
vėsiai. Imperijų buvo ret ir Taigi nematyti, kas galėtumams- Viduramžiais mirų- mas, uždrausta p išmokėti,i kaip ir kam tas turtas tmi
prieš Kristų—Asirijos, Per- revoliucijos norėti- «o turtai, jeigu jis neturėjo nors testamente būdavo ir į-| būti paskirstytas giminėm.
F -----------čia pat giminių, atitekdavo rašomas artimas gimine Vo-į Lietuvoje. Balfas tok) įpa-

. kietijoie ar Italijoje. Teis- —
--------------------------------- niai ėdžiai sekė, kad palik

tas turtas patektų tik tam, 
kam skirtas- Jei to nebuvo

vos kunigaikščiui Mindau- šingii elementų, ypač buvu 
gui. Būtu ir Vytautas kai a- šių ūkininkų, iš kurių buvo 
lium vainikuotas, tik mirtis atimta žemė. Bet šita žmo-

tokia.

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
iuos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini 
mus.

Keleivio adm-ja

Ar skaitei 
šias..knygas?

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

r LAUK, Manu laivui 
retro Segato eilerascuu, 
111 pat, kaina.............a>z.vt

ŠVENTADIENIS Už MiEfr 
TO, Mariaus Katiliškio 1<

novelių, kaina $5.00. 
VYNUOGES IR KAKTU

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

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

AUKOS TAURE,
Santvaro 5-ji eilerascių 
knyga, 150 pusiapių, gra
žiai jnšta, kaina... iz.o'J.

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 130 psl. kama 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, su ps‘ 
kaina $2.00.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSLMlNLilAi, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina........... $3.oo.

i VlENišl MEDŽIAI, romą 
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $J.5o 

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psL,
kaina ...... ............. $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir- 

i šeliai, kaina....,_____

— Ale gazietos rašo. Mai
ki, kad Rumunija tai bunta- 
vojasi prieš Maskvą. Ar tu 
nemisliri, kad tai gali būti 
jau rezoliucijos pradžia?

sijos. Babilonijos ir kitos.
Visos jos subyrėjo. Galingą 
imperiją buvo išplėtę ir Ru
sijos carai, bet po 1917 me
tų revoliucijos ir ji pusėtinai 
apiro. Atsimetė nuo jos Lie
tuva, Latvija. Estija, Lenki
ja ir kitos, bet sovietai vėl 
jas paglemžė. Jų imperija 
dabar yra didesnė, negu bu- tų sovietuos revoliucija, dėl 
vo caių laikais to jie kalba ir rašo, kad re-

reigojimą ištesės, neieško
damas sau iš to jokio pelno.

Kun. L. Jankus
_. dabartinis laikotarpis yra

— Aš manau, tėve, kad tik tiltas i tikrąją komuniz- galima padarvti. pvz.. karo 
tai vra noro galvosena, kaip mo santvarką, kur valdžia metu. tada palikimas buvo 
anglai sako—”wishful thin-i bus labai mažai jaučiama, tam tikram laikui saugomas 
king“. Žmonės nori, kad bū-' o toliau galės ir visai išnvk- vietos ižde. o po to termino 

ti. Būsianti pilna laisvė. Jei- Paaukojamas vietos reika- 
gu jau prie to prieitų, tai lams. šiaip saugant buvo

_  fu, Maiki. gerai šitą voliucija jau prasideda, ar- Lietuva gal nematytų nei n°rima išvengi turto kon-
biznį žinai, tai pasakyk, ba netrukus prasidės. į reikalo skirtis: o jeigu no- tiskavimo (Hitlerio laikais)
kaip tu rokuoji, ar Sovietų —Tai tu rokuoji. kad be- retų. gal galėtų atsiskirti be ar nuvertinimo, pvz . iš-
imperija nesulauks tokio dieviškai diktatūrai galo ne- 
pat galo, kaip susilaukė ki- bus? 
tos imperijos?

— Tėve, aš galiu pasakyt
— Tėve, aš ką tik sakiau, 

kad pasaulyje nieko nėra

jokio vargo.. mokant 90 kapeikų už dole-
— Kažin, Maiki, ar tik ri; kai faktinai dolerio ver- 

Maskva tavęs nepašmeravo, Vra " ar lo rublių.
kad tu taip kalbi? j Visi tie suvaržymai daro-

— Nebūk juokdarys, tė- mi ne norint pasisavinti sve- 
ve Kaip ir kam ji turėtų tima turtą, bet apsaugoti 
mane "šmoruoti“? Aš tik mirusiojo valią. JAV teis- 
kalbu apie galimybes, ku- mai taip pat gerai žino. kad 
riomis Lietuva galėtu at?au- sovietai savo piliečiams ne

tik tą. kas visiems yra žino-! amžino, todėl negali būti 
ma. Visi mes žinom, ar bent amžina ir sovietų diktatūra- 
turėtume visi žinoti, kad pa- — Tai kas padarys jai 
šaulyje nieko nėra amžino- galą?
Kas turėjo pradžią, tas tu- — Aš jau suminėjau dvi 
rėš ir pabaigą. Toks jau galimybes, tėve. Gali būti ir
gamtos Įstatymas. Kaip pa- trečia galimybė. Patys so- kas tų galimybių nematyti, bės. pvz.. turėti ūki. dides-
skiri žmonės, taip ir jų drau- vietų vadai jau pradeda todėl mūsų pareiga Ameri- nius namus ar fabrikus: to- R
gijos, valstybės — atsiran- kalbėti, kad diktatūra jau koje yra remti ir platinti sa- dėl nėra prasmės,
da. auea. stiprėja ir klesti, atliko savo misiją ir laikas vo spaudą, palaikvti lietu- aiškiai testamentu

KOMPENSACIJOS IŠ
VAKARŲ VOKIETIJOS

Rugsėjo 30 d. baigiasi ter
minas pretenzijoms pareikš
ti V. Vokietijai tiems, kurie 
Antrojo pasaulinio karo me
tu nukentėjo nuo nacinio re
žimo dėl tautybės, rasės, re
ligijos ar kitokių persekioji
mų ir neteko nemažiau kaip 
25?< darbingumo (prievar
tos darbininkai 50%). Tai 
reikia įrodyti dokumentais, 
o jų nesant dviejų liudininkų 
notaro patvirtintais įrody
mais bei gydytojo pažymėji-

Geri
žodynai

ti neniiklausomvbę. Bet kol leidžia privatinės nuosavy- .. , .... ,- - - - 1 J Tarnavę V okitijos kariuo
menėje ar karinėse organi- 

įįd ir zacijose, paip pvz-, TODT. 
1 ir nustoję nemažiau kaip 25uzrasv-

bet atgyvena savo laiką ir ja panaikinti. Jau ir dabar vybę ir kovoti už laisvą Lie- tos didesnės sumos išmokė- ^ svc’katos.jųzmonos yai-
turi trauktis iš kelio naujės- ii nėra tokia žiauri, kokia tuvą. ti. Ji bus konfiskuota- Kai kai ir tėvai gali reiKa*auu ag
niom? formoms. Taigi nega- buvo Stalino laikais. Taigi; — Nu. tai še mano ranką, kuriu valstiiu (States) teis- ly.ęnnirn0 (pensijos) n po- - - - - - - - - - termino.

Lietuvos 
bylas

nioms formoms. Taigi nega- buvo Stalino laikais. Taigi; — Nu. tai še mano ranką, kuriu valstiiu (States) teis- lyginimo (pensijos) 
li būti amžina ir Sovietų im- galimas daiktas, kad toliau ir sušukim už laisva Lietu- mai taip pat tikrina, ar už- termino. ... 
peri ja- bus dar daugiau laisvės. Į vj* tris kartus Valio! Valio!; jūrių valstybės, pvz., Sovie-'1 Repatriantai iš Lie

_ Nu, o ar tu gali išfige- Maskvos vadai sako. kad Valio! lų Sąjunga, leidžia lesta- 11 dabar užvesti

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai 
k»ina ....................... . $6.00

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 p9l., kai
na — $5.00.

Lietuviikai angliikas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, 11 
•aida, daugiau Kaip 30,006 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, cedagavo prof. J 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl. 
kaina .. • ..m • • •••• $12.00

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINTGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5. 
į SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

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

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOJ 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

I

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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



Puslapis šeštas

MOTERŲ SKYRIUS
IEVA SIMONAITYTĖ

Maras
(Ii ”,Aukštųjų Šimonių likimo44)

(Tęsinys)

Atsiėjo pačiai vyriausybei rūpintis lavonais. Suver
čia juos j dideles duobes ir užpila žemėmis be kunigo pa
laiminimo, be kryžiaus. Tik supilami tei aukšti kapai, kad 
žmonės ir po šimtmečių atsisektų, jog čia maro kapai bu
vę-

Ir tamsusis, baugusis maro šešėlis sklandinėjo virš 
žmonių galvų vis dar ir dar.

Ir ėjo gandas šiurpulingas, baugus: nakti kitose tro
belėse. pažvelgus pro langus į vidų. galima buvo pamatyti 
neregėtą keistą žiburį, o jo šviesoje vaikščiojančios baltai 
apsirengusios freulinės. Ir tai esąs ženklas, kad iš šitų tro
belių kitą lytą išnešią paskutinio žmogaus lavoną. Bet 
ir žmogus, kuris šitas baltas freulines matęs, netrukus 
mirštąs.

Dabaras, Goldstomo lažininkas, patsai palaidojęs 
savo žmoną, — nebebuvo nė vieno, kuris jam būtų padė
jęs, — lėtais žingsniais perėjo per kiemą- Jis toks silpnas, 
kad vos kojas pavilkti begali. Skilvi graužia alkis, akys 
merkiasi iš nuovargio. Namo jis nemano eiti: baugu buvo 
ten ir nejauku. Bet kur pagaliau rasti dabai jaukumo! Jis ■ 
žengė per kaimą nesižvalgydamas. Bijojo pamatyti ne-' 
maloniųjų dvasių

Nė pats nesuprato, kaip tai atsitiko, kad atsidūrė 
prie trobelės-

— Ne. neisiu į vidų, — pagalvojo jis.
Bet visai iš netyčių pakėlęs akis, pamatė savo trobe

lėje keistų būtybių. Užmiršo Dabaras. kad buvo pasiryžęs 
neiti ten. kur vaikščioja freilinės dvasios. Lyg nematomos 
rankos traukiamas, priėjo prie lango pažiūrėti, kas viduj 
dedasi.

Ir kaip gražu atrodė jo trobelėje: lova dailiai pa
taisyta. stalas baltai dengtas, ten visokių valgių sukrauta- 
Prisiminė Dabarui, kad jis baisiai išalkęs. Nuo pat ryto 
nieko nevalgęs. O štai anos freilinės ir pastebėjo ji. Mei
liai ėmė jos moti žmogui žengti i vidų. Jau nieko daugiau 
nebegalvojo Dabaras. o tiktai žengė i trobelę. Rankos jau i 
nutvėrė skląstį. Nėmaž nestebėjosi jis, kad durys iš lauko j 
užsklęstos. Įėjo, užsklendė iš vidaus. Peržengęs per stubos • 
slenkstį, pamatė savo žmoną pne stalo besėdinčią ir gar
džiai bevalgančią, Meiliai ji pažvelbė į savo vyrą:

— Labai buvau išalkusi, — sako ji savo vyrui, kuris 
nė kiek nesistebi, namie matydamas palaidotą savo žmo
ną — Laukiau tavęs, valgysi va dabar abu- Ir visada pa- 
liksiva krūvoj. Jau į lažą tau nebereiks daugiau eiti.

Kitą rytą duobkasiai išnešė Dabaro lavoną.
Ir įvyko, kad toli ir plačiai apie Įsros upę nebebuvo , 

žmonių matyti. O kas dar gyvas, ką maras lyg iš apsiri-1 
kimo buvo palikęs, tasai, rytą išėjęs į gatvę, baimingai 
apsižvalgo, ar tik nepamatys dar kokį žmogų- Dieve. Die
ve. juk negali būti visi išmirę.

Nieko nematyti.
— Lipsiu, — sako. — ant stogo ir iš ten apsižvalgy

siu. Aure, ten toli, toli, toli matau... rūksta kaminas. Tai 
čia bus bene dar žmogus. Tenai, ak, ten net iš dviejų ka
minų iškyla dūmai- Dievui dėkui, dar yra žmonių!

Ir skubina žmogus patsai pakurti ugnį, nes gali atsi
tikti, kad vienas kitas ir iš kitų trobelių laukia ženklo

Ir ne tik būrus: ir bajorus, ir eldermonus aplankė 
juodasis maras.

Štai vieną rytą, dar labai anksti. įeina tėvas Šimonis 
pažadinti savo vaikų:

— Vaikeliai. Kelkitės mamytė...
Nusigandę nubėgo vaikai į tėvu miegamąjį. Matas 

pirmasis suklupo ties motinos lova; jis be galo myli savo 
motiną-

— Sudiev! — pasakė tik motina ir iškeliavo. O jos 
lavonas tuojau pajuodavo kaip anglis.

Maras jau ir Šimonių namuose. Pirmoji skaudi auka.
Bet ne laikas dabar verkti ir dejuoti. Reikia lavoną 

gabenti į lavoninę. Tik štai sode pasigirsta klyksmas. Ma
tas lyg nesavas, kiek kojos neša. bėga žiūrėti, kas čia da
rosi. O nujautimas jau sako, kad čia nauja maro auka 
besanti-

Vyresniosios glėby miršta jauniausioji Šimonio duk
relė, dailioji Jonė Pakol Matas supranta, kas daiyti, jau 
atbėgo Etmonas, atplėšė Lydiją nuo lavono. Jis buvo 
girdėjęs, kad reikia lavonų saugotis: iš jų galinti prilipti 
liga. O nors vieną seselę jis norėtų apsaugoti nuo mirties. 
Vargšas nežino, kad Lydija tik buvo apsilankiusi Grigai
čių butelyje, kur Grigaičių abu jau lavonu. Ji rado ten 
tik mažutėlį jų vaikelį. Jis, rodos, toks silpnutis, tik akis 
užspausti bereikia — tačiau dar gyvas ir nemano mirti- 
Verkia tik ir dejuoja. (Bus daugiau) ....

KELEIVIS, SO. BOSTON

Lucv Johnson (kairėje) ir viena jos būsimų pamergių, 
kury vestuvės bus rugpiūčio mėnesi.

Juozas Mikuckis

VASAROS DAINELĖ

Karvelėliai du burkuoja:
Jis ir ji...

Grėbė pusdienį talkoj jie —
Šieno pradalgės po kojom. —

Bėga tekini.
Ji lengva, tartum plaštakė,

Jis — vikrus-
Kam jiems kelias, kam jiems takas — 
Jaunatve jų širdys plakas.

Žvilgsnis jų aistrus!
Jisai vėjas. Pasigavo, —

Glėby jau...
Ugnyje veidai jos žavūs, —
Ginasi ji varpa rugio

Juokdamos. .
šieno pradalgės ir kūgiai!
Žėri eilės dvi žemčiūgų

Šypsny mylimos-..

| SOVIETŲ MOTERS

SKUNDAS
< ...

“Jau kiek metų kalbama
apie paprasčiausią darbo; buvo vien Tamstos vyro irt

' mechanizavimą parduotu- > kad kitas asmuo, kurio var-; Kanadiečiui, Toronto, Ont. 52.50.
Į vėse. Bet kiek ilgai tos kai-! das via knygutėje, niekuo? I .. , vifmi

bos kalbomis ir pasiliks? , neprisidėjo prie inašų. Tam-' Atsakymas i Tamstos' *« mrtiViaT*i v.
Norite tikėkite, norite —ne, štai sali pavykti Įrodyti, kad klausimą pi įklauso nuo $ j 59 
o mano draugei iš maisto pinigai buvo vvro. o ne ant- dvieju dalykų: 1. nuo Statu- ’
dalykų parduotuvės tenka rojo asmens. Jei Tamstai to (arba įstatymo) tos vals- 
sunesti per dieną po toną ir pasiseks tai irodvti. trečda-j tijos. kuri°je organizacija 
daugiau. O juk prekyboje tos sąskaitos pinigu pri- yra inkorporuota (Corpora- 
rooterų dauguma- Kad taip klauptu Tamstai: kiti du tions Statute), ir 2. nuo pa- 

į pastačius jų vietoje vyrus— trečdaliai priklausvtu v’Tfr Č ios organizacijos
i konstruktorius, tuos, kurie : vail kurie gyvena I.ie-1 (By-l.tr.vs). 
turi suprojektuoti tuos me-,•»___• f* m •• _ 1* *Britų tanklaivio, vežusio kng- chanizmus? Tegul jie paki- 

vai užsidegančių alyvą, masinis- lctų tas sunkenybes“) 
to padėjėjas Arvio Mever sa part »-? • Š
vo b4džkme, ištikę gyvi. fc^į^jp skundėsi- #ienos 
tanklaiviai New Yorko uoste maJšto dalykų krautuvės! 
susidūrus su kitu tanklaiviu, pardavėja Viazova komso- 
žuvo kelios dešimtys įgulos na-, molo suvažiavime, kuris ne-
iių ir kelios dešimtys buvo su
žeista.

JI 106 M., BET MĖGSTA 

TWISTĄ

Jamaicos (Bostono prie
miesty) senelių namuose 
gyvena Isabel O’Brien, šio
mis dienomis minėjusi savo 
106 metų sukaktį. Jie labai 
dievobaiminga, turi net ke
lis rožančius ir keičia juos. 
atsižvelgdama už ką mel
džiasi. Bet ji mėgsta ir mo
dernius šokius — rock’ n’ 
roll, twistą ir kt. Patinka 
jai ir trumpi sijonai.

seniai pasibaigė Maskvoje.

Taip sovietuose vykdo
mas jų visur skelbiamas šū-1 
kis: ”Visu pirma — žmo- 
gus“. •

su-

su-

Erąnstono, Ind^ miesto sekre-

103 M- “JAUNIKIS“

SUSIŽIEDAVO
Netoli Londono gyvenan

tis Chapman yra 103 metų,
bet neseniai susižiedavo, jis r,"’us pinigus, kuriuos jam kaž

kas atsiuntė, sumokėdamas 
bausmę už neleistinoj vietoj au
tomobilio pastatymą. Sekreto-

torius laiko 3 Vietnamo pcpie- pinti, kol daržovės sumink
štės, tik neperkaitinti. Išim
ti daržoves iš keptuvės ir su
dėti supiaustytas viščiuko į 
kepenėles, kurias greit ant 
karštos ugnies apkepinti.

Į kepenėles sudėti išvirtas

turi namus, kurių atskirus 
kamarius išnuomoja pavie
niams asmenims. Jis dar y
ra pakankamai pajėgus pats. rins sako’ kad vargu pasiseks 
tą biznį Vesti- i vairuotoją susektu
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Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimas ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Klausimas

Aš neseniai ištekėjau.

Tie pinigai yra padėti mano 
vyro ir jo vieno giminaičio

r ’
fR

ĮDOMIOS 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.

tuvoje. Kadangi Lietuvoje 
gyvenantieji žmonės dabar
tinėmis sąlygomis negaliI romanas’ I daHs/325~psl.7 H 

Mano vyras turi nemažai laisvai apsispręsti ir laisvai| jaiįs 399 psl., kiekvienos da- 
pinigų banke, santaupų, būti atstovaujami, ryšium j ijes kaina $3-00.

Kazvs Almenas, UPĖ Į 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,

su tuo gali susidaryti įvairių 
komplikacijų Būtų Tams-.

vardu. Jam mirus, tie pini- tos vyrui patartina sudaryti, KAIRĘ, premijuotas ^'°^a' 
gai tektų tam giminaičiui, testamentą ir sutvarkyti rei- nas 1S JA' senosios ai os 
ar ne? Ar aš. kaipo teisėta kalus tokiu būdu. kad iš pa-
žmona. nieko negaučiau? liekamų pinigu būtų naudos 
Be to, mano vyras turi Lie- tiems žmonėms, kuriems ji? 
tuvoje vaiku nuo pirmos Via skiriami. Iš kitos pusės, 
žmonos. Prašau man paša-j jei Tamstos vyras nori pa-

Alė Rūta, KELIAS Į

lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $8.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran-

kvti. kas atsitiktu vvrui mi-
riiui. su kuriuo turi bendrą 
sąskaitą (joint account),

Keleivio skaitytoja | -iam ir būtu pravartu tai pa- 
} daryti testamento būdu. Ki
taip, iam mirus, kils visokiu 
komplikacijų, ir reikalai ne
bus sutvarkyti be teismo. 

Žmonės, kurie taupo savo

rus ir ką man reikėtų pada
ryti?

Atsakymas

pinigus banke ir turi kitą 
asmeni “ant knvgutės“. daž
nai nežino teisiniu pasek
mių tokio "patvarkymo“.

likti savo pinigus tam asme- tų gyvenimo, 242 psl.. kai-

Kai žmonės turi taupomą
ją sąskaitą banke (savings 
account) dviejų asmenų 
vardu, tai sąskaita vadina
ma “Joint and survivor ac
count“. Tai reiškia, kad, 
vienam mirus, pinigai ati-

na $2.50
Jonas Aistis, POEZIJA*

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

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių
emigrantų gyvenimo, 
asl., kaina $2.50.

268

Vytautas Volertas, UPĖDažnai, 
kitain išeina, negu žmogus

uems mums visai TEKA VINGIAIs, romanas

tenka gyvajam. Tačiau, tai i tikėjosi. gyvas būdamas, 
toli gražu nereiškia, kad i Tik testamentas gak cutau- 
taip visuomet atsitinka: jei pvti dan<r vargo, fncvmosi 
Tamstos vvras mirs. testą- po teismus ir nelauktu re-
mentą palikęs ar jo nepas
kęs, ir Tamsta galėsi įrody
ti, kad sutaupvyti pinigai

zultatu-

332 psl., kaina $3.50.
Vacys Kavaliūnas. K AL* 

NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas. TO- 
t NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusk, kaina

Visčiulco kepenėlės, 
kinietiškai paruoštos

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

įstatu kaina $2.50.
Juozas Sva’Sta?;: JO SU

ŽADĖTINĖ, premi jų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos

, . ... . gyvenimo, 394 pust kainadaržoves, pridėti soios na- 54 qq
dažo tsoso) viena šaukštą 
ir anibarstvti supiaustvto 

kiaušinio juostelėmis. Viską
Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre-2 kiaušiniai,
% šaukšto sviesto,
1 puodelio sviesto ar a- 

lyvos,
12 svaro supiaustytų gry

bų,
1 puodelis svogūnų. 

pi?ustvtu riekutėmis.
U» puodelio salierų, 

pjaustytų Įstrižai.
’Ą puodelio žalio pipiro, 

supiaustyto pailgais gabalė
liais.

1 dalelė sutrinto česnako,
1 svaras viščiuko kepenų, 

suniaustvtu į ketvirtadalius,
1 šaukštas sojos padažo.
Kiaušinius lengvai su

plakti ir iškepti mažoje 
keptuv ėję su 1/> šaukšto 
sviesto. Išversti ant lentos, 
leisti atvėsti ir supiaustyti 
plonomis juostelėmis. %

oreitai ir švelniai našįldvti, mijuotas romanas, 279 psl., 
ir duoti i stalą Užtenka 4 kaina $3,00.
porcijoms. Vytautas Alantas: TARP

DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
pusi., kaina $4.50.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS,
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
Kaina $4.00.

į mo.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A f 
KALNUS, 509 pusi., kaina 

! *5.00.
Vincas Ramonas: MIG

LU Kubos diktatorius Fidel LOTAS RYTAS, 166PUsL, 
('astro. Jis kažkodėl viešumo je! kaina $2-00.

puodelio sviesto ištirpinti nebematomas nuo gegužės 1 d. 
didelėje keptuvėje, sudėti 
grybus, svogūnus, salieras, 
česnaką, žalia pipirą ir ke-

Skelbtis 
fl^Keleivyje“! 
yra naudinga!

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

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

Keleivio administracijoj.

d
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Vietinės žinios
'********************************•*•*•♦*••♦••♦**♦*♦**«♦>*<*#*#**•♦♦*<

Aloyzas Petronis gavo in- ***********************************************************************
• _x. • -Ji I i ' i .___. _ _ _ . _  ! ’

Vakaras su kitų kraštų 
lietuvių jaunimu

Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti susipažinimo va
kare su lietuvių jaunimo at
stovais iš kitų kraštų, at
vykstančiais iš Chicagos Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui pasibaigus.

Tas vakaras bus penkta
dienį. liepos 8 d. 7 vai vak. 
Maironio Parke, 52 Quinsi- 
gamon Avė., Shrewsbury, 
Mass.

Vakare numatyta t mm pa 
programa, kurią atliks jau
nimo atstovai, bus užkan
džių bufetas ir šokiai, gro
jant geram orkestrui.

Lauksime atvykstant kar
tu praleisti to vakaro.

Worce»terio ir Bostono 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Komitetai

Bostoniečiai j Dainų Šventę

Dainininkai išvyksta trau
kiniu penktadienį. Su jais 
keliauja ir būrys nedaini- 
ninkų. Kiti vyks savais au
tomobiliais, autobusais ar 
lėktuvais. Atrodo, kad tiek 
dainų šventėje, tiek ir kon
grese Bostonas bus tinka
mai atstovaujamas.

Aukos Jaunimo Kongresui

A.L.Tautinės S-gos sky
rius $65

Po $20: S. ir K. Grūzdai, 
Juozas Januškis iš Easton, 
Pa., ir J. Sonda.

Po S10: Irena Sirutavi- 
čienė, Ben. Januškevičius, 
Jonas Tuinila, K. Bider, K. 
Balta, T. Janukėnas, E. Ma
nys. Alg. Griežė-Jurgelevi- 
čius. H- Gineitis.

Po $5: J. Bakšys, J. Va- 
svs, P Navazelskis, L. Iz- 
bickas, A. Treinys. V. Le- 
veckis, P. G. Ambraziejus, 
V. Žiaugra. K. Budreika, A. 
ir O. Vilėniškiai, J. Vaičai
tis, E ir V. Steponaičiai, S- 
Bakšys. J. Majoškienė, L. 
Čepienė, V. Ulevičius, J 
Banaitis. J. Liutkonis, Pr. ir 
O. Mučinskai, K. ir V. Aukš
tikalniai. S. Subatienė. M. 
Bichne vičiui.

O. ščiukienė $4-
Po $3: B. Mickūnienė. 

Juozapaičiai-
Po $2: O. Jackūnienė, J. 

Olevičius ir G Razvadaus- 
kienė.

P. Radomskas $1.
Visiems aukojusiems nuo

širdžiai dėkoja
Jaunimo Metų Komitetas

Iš sandariečių susirinkimo

Sandaros 7-sios kuopos 
visuotiniame susirinkime 
birželio 19 d. St. Janeliūnas 
ir kuopos ižd. A. Andriulio
nis davė birželio 5 d. gegu
žinės apyskaitą. Gegužinė 
gerai pavyko. Ji sustiprino 
ir kuopos iždą.

Dėkojame už dovanas 
Leonui Ziminskui, E. Ket
virčiui, P. Ketvirtienei (ji 
aukojo antrąją dovaną), J 
Arlauskienei. J. Tumavičie- 
nei, C. Janeliūnienei, A. 
Andriulioniui ir B. Bajer- 
čiui. Ačiū gegužinės šeimi
ninkui St. Janeliūnui ir vi
siems, kurie šiuo ar tuo pri
sidėjo prie jos pasisekimo.

Šis susirinkimas buvo pa
skutinis. Kitas bus po atos
togų rugsėjo 18 d. Linkime 
visiems laimingai praleisti 
vasarą ir rugsėjo 18 visiems 
sveikiems vėl susirinkti San
daros patalpose. Valdyba

Gegužinė dar toli, 
bet ja jau rūpinasi

dustrinės technologijos ba-\ 
kalauratą. Jo diplomas yra ; 

:• didelio ryžto rezultatas, nes 
pilną laiką dirbdamas ir 
nešdamas šeimos rūpesčius,

| tik vakarais tęsė studijas.
Tai buvo graži jaunos šei- 

i mos šventė, kurios proga jų 
giminės, susirinkę graduan-’

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CARE COD VILOJE

Darbininkų Draugijos 21:^.^; pasidžiaugė jų lai 
kuopos gegužinė bus liepos mojimais, palinkėjo sėkmės 

ateities darbuose. J.

Gražios vestuvės

Fraeitą šeštadienį ivvku- 
įr kaip dalytina, kad gegu- sios Danutės Venckutės ir 
žinė kuo geriausiai pasisek-. Rolando Giedraičio vestu- 
ly* 1 vės buvo tikrai gražios ir

Tuo reikalu birželio 26 d. gausios svečių skaičiumi, 
buvo sušauktas net kuopos kuriu buvo ir iš tolimų kraš- 
visuotinis susirinkimas, ku- tų Iš Los Angeles atvyko 
riame aptartos visos smulk- jaunosios broliai inžinieriai 
menos. todėl nėra abejonių. į Laimis ir Romas bei gimi- 
kad gegužinė bus tikrai įdo- nės Sinkienė. Kamžas ir kt. 
mi ir maloni visiems, kas tik: Spaudos žmogus Karužas 
joje dalyvaus buvo apsilankęs ir mūsų re-

Šitame susirinkime sekr. *r Pardavė linkėji-
Napoleonas Jonuška prane-j111118 18 p°s Angeles bičiulių, 
šė ir apie sergančius kuopos pasidžiaugti, kad
narius ir kad jis juos aplan- bostoniškiu V enckų šeimos 
ko arba parašo laišką, šiuo atžalos visi sukūrė gražias 
metu senelių namuose yra jaunas lietuviškas šeimas. 
Tranavičius, Čepienė ir Ste-! Tai pavyzdys kitiems 
panag vams ir vaikams.

Susirgo kuopos fin. sekr.!

31 d Bernice Claire sody
boje, No. Eastone, Mass. 
Taigi dar ne tučtuojau, bet 
rengėjai jau suka galvą, kas

K. Zabitis ir dabar guli 
mieste ligoninėje. Visi na
riai linki jiems pasveikti.

Bostono indėlis į Dainų 

Šventę ir J. Kongresą

tė-

URUGVAJUS

Mažai dėmesio Jaunimo 

Kongresui

Jo reikalu niekas nieko 
nepadarė, tik gegužės 21 d. 
Al. Gumbaragis. pritrūkęs

JAV ir Kanados Lietuvių kantrybės, įsiprašė į J. Vaš- 
III -sios Dainų šventės pro- tako vadovaujamą radijo 
gramoj dalyvauja du Bosto- programą ir nors t mm pa i 
no chorai: vienas komp. Ju- pakalbėjo apie tą kongresą, 
liaus Gaidelio vadovauja- pabrėždamas io reikšmę iš- 
mas, antras —komp. Jero-: blaškytiems lietuviams ir
nimo Kačinsko.

TU. ĮZn/ancLroc įnimizic.VlIl£7rkCU7 Ulllgr-----------
liai Dainų šventės progra
mos.

Bostonisškis komp. Da
rius Lapinskas sukūrė muzi
ką lietuviškai operai Lokys, 
kuri statoma Jaunimo Kon-

Lietuvai.

Nuopelnus skiria ne tam, 

kam reikia

Brazilijos lietuvių parapi
jos laikraštis ”Mūsų Lietu
va“. rašydamas apie Urug-

greso metu. liepos 1 d . Vie- vajaus Kultūros Dr-jos pa 
ną pagrindinių vaidmenų; talpų atnaujinimą, didelių 
toje operoje atliks taip patj nuopelnų skiria Pr Stanke- 
bostoniškė Daiva Mongir-' vičiui. visai neminėdamas 
daitė-Richarsonienė- • tų, kurie gausiai aukojo na-

Gražuolių varžybose Bos- mą perkant ir dabar jį at-
tonui atstovaus Giedrė Gali- 
nytė.

Tai vis aktyvūs šventės ir 
kongreso dalyviai. Kiek ten 
bus bostoniečių, kurie nuva
žiuos tik pažiūrėti ir pasi
klausyti, nežinia, bet reikia 
linkėti, kad tas skaičius bū-

naujinant 
Pr. S. Urugvajaus lietu

viai gerai pažįsta. Jis, turė
damas barelį, rėmė komu
nistų parengimus, platino jų 
”Darbą“. nes, „draugus“ re
miant. geriau biznis sekėsi. 
Dabar jis su sūnumi prisi-

tu kuo didžiausias, nes to- i plakė prie Kultūros Dr-jos 
kios iškilmės kasmet nebū
na.

Darbšti pora gavo diplomus i

Š m. birželio 19 d. Bosto
no Northeastem universite
tas suteikė visai eilei lietu-

ir bendradarbiauja su kuni
gais.

„Vyresnysis brolis“ 

ir čia vadovauja

Rašiau, kad čia buvo su
stoję sovietų žvejai ir kad jų

vių išeito mokslo laipsnius. ^llv° . lietuViai-
Tą diena gavo savo mokslo: Vietos komunistai suruošė 
laipsnius ir jauna pora Jiems Cerro klube vaisęs, j 
Aušrelė Kasperaitė-Petro- kūnas ourliokų lydm. atya- 
nienė ir jos vyras Aloyzas yavo ir trys lietuviai. Aišku. 
ppfrnnic j ouvo sovietų konsulas ir kiti

J ponai-draugai iš sovietų at- 
Aušrelė Petronienė gavo stovy bės.

anglų kalbos ir literatūros 
magistro laipsnį. Ji baigė Trumpai pabuvę, lietu 

viai „vyresniojo brolio“ bu-1962 m. Stoneham mokyto- i .. , v -jų kolegiją -ir dvejus metus' v.°.,s’c8tl’ n.orsJle laba! 
mokytojavo Brocktono Auk., reJ° dar >'Pau tarP sav,sk”i 
mokykloj. Tačiau motinys
tės pareigų šaukiama nu
traukė mokytojos darbą.
Bet motinos bei šeimininkės
pareigos ir darbai nenuslo- ,__ ____ _________
pino noro siekti aukštesnio, jaunįmo Kongresą Chica- 
mokslo. Su tikru atkaklumu ( gOje Urugvajaus išvyko 
ji veržėsi pirmyn savo snty- ųyS jaunuoliai: Elena Gra- 
je, kol pasiekė magistro j mašauskaitė, Alfredas Sta- 

Edvardas Kli-

pabūti. & <f
Išvyko į Jaunimo Kongresą

Kun. Leono Zarembos ly
dimi, į Pasaulio Lietuvių

laipsnį- Tai tikrai pasigėrė
tinas pavyzdys, kaip darbš
tumas* energija ir mokslo 
meilė gali nugalėti visas 
kliūtis. v

nevicius ir 
mas.

Linkiu jiems sėkmės.
M- Krasinskas

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

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kitų 
dekoratyvinių medžių parku. 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 j šią gražiausią ir 
didžiausią. Cape Cotl žalumynuose paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

Mirė lietuvių bičiulis

Praeitą savaitę širdies 
smūgio ištiktas mirė Cape 
Cod konservatorijos direk
torius dr. Giuliano, kuris la- 

;;; bai nuoširdžiai rūpinosi su
rengti šią vasarą Cape Go
de St. Baro, L. Šukytės ir D. 
Lapinsko koncertą- Jis visa
da domėjosi didesniais lie
tuvių muzikiniais padengi
mais.

P'
GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą. 
..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, ranką, 
koją nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siusk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta^ P.O. Box 9112
Newarlc 4. New Jersev

u< ► I 
::

•

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

n
)ll

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metu, vienerius metus. 
J. Grysz.evvskio paveikslai parado, kad JIB. vaistai ATAUGI
NA PLAl KUS. išgydo pleiskanas, šašus. niežėjimą, sulaiko 
plauku slinkimą, atgauna natūralią plauku spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JIB. vaisiai Registr. Wash.. D.C. įrašyti vaistu katal. 
RED-BLt E-BOOK. PAT. JIB. Laboratorija gauna iš JAV. 
Kanados ir iš Europos valstybių klientu daug padėkos laišku 
už gerą JIB. vaistu veikimą.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui $5.50, jei COD, dar 
60 c. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero. III. 60630

MIRĖ J MEŠKAUSKAS ' Palaidotas Langenbergo 
li)66 m. gegužės 26 d. Vo- kapinėse 

kietijoj Langenberge staiga Buvo pareigingas, tiesaus 
širdies smūgiu mirė teisinin- būdo ir nuolat sielojosi Lie
kas Juozas Meškauskas- Ve- tuvos reikalais, 
lionis buvo Naujienų bend- Amžino poilsio atsigulė 
radarbis ir gyveno Chicago- Europoje, Vokietijos žemė
je. i je. Ilsėkis, kolega Juozai.

Prieš kelerius metus jam Tavo viltys matyli laisvą 
pradėjo silpnėti regėjimas, Lietuvą išsipildys anksčiau 
nebegalėjo dalyvauti savo ar vėliau,, jos sulauks priau 
rašiniais spaudoje, iki paga-į gančioji lietuvių karta- 
liau apako. Patyręs, kad J- Talalas
Vokietijoje yra profesorius., 
sėkmingai darąs akių ope- 
racijas, jis ten išvyko gydy
tis. Tačiau gydymas buvo 
pavėluotas, ir regėjimo jau 
nebuvo galima atgaivinti.

Velionis buvo gimęs 1904 
m. birželio 3 d. Rokiškio ap
skrity. Obelių valse., Vilniš
kio vienkiemy. Gimnaziją 
baigė Rokiškyje. Kurį laiką 
mokytojavo pradžios mo-
is.yr.iOjc ir drauge vaZineds- 
mas studijavo teisę Lietu
vos universitete-

Baigęs teisę, perėjo teis
mo tarnybon ir. atlikęs teis
mo kandidato stažą prie Pa
nevėžio apygardos teismo, 
buvo paskirtas Trakų apy
linkės tardytoju su buveine 
Aukštadvaryje 1934 m. bu
vo perkeltas į Zarasus apy
linkės teisėju ir nuo 1937 
m. pradžios buvo perkeltas 
toms pačioms pareigoms į 
Pasvalį. Iš tų pareigų, kaip 
ir visi Lietuvos teisininkai, 
bolševikams okupavus Lie
tuvą, 1940 m. buvo atleis
tas- Vokiečiams okupavus 
1 ietuva, vertėsi advokatūra 
ir už nepalanku Hitlerio 
veiksmu vertinimą buvo 
vokiečiu n^stano suimtas ir 
laikomas Panevėžio kalėji
me.

Artėjant antrajai bolševi
kų okupacijai. velionis, 
kaip ir tūkstančiai kitų lie
tuvių, pasitraukė į Vokieti
ja. Turėdamas laisvo laiko,

LENKIŠKAS
KUMPIS

geriausias,
nes visuomet skanus, sultin
gas ir liesas

geriausias,
nes geriausias šeimininkių 
draugas, todėl ir šiuo ženklu

kokybės simboliu pažymėtas

geriausias,
nes visuomet tinka valgyti 
šiltas ar šaltas

Parduodamas dėžutėse nuo 
2 iki 12 svarų K RAKUS, 
ATALANTA ir TALA var
dais; taip pat supiaustytas 
4 ir ."> unciją maišeliuose. 
Reikalaukite tikro importuo
to LENK V KUMPIO, paties

geriausio

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
x j” 151 Jeigu nebus panaudotos tuojčia gilino studijas Erlange- pat priemonės, š i r

no universitete, tikėdamasis dies priepuoliai ištiks
savo Žinias panaudoti grįžęs kas Perkl4 v>r«Į ateinančią pen 
. , . . 1 -lt keriu ir.clu laikotarpy. Raskai-’ laisvą ir nennklausoma (ęs knygą“
TJetuvą, bet likimas lėmė širdies PRIEPUOLIAI, 
kitaip. 1 tu sužinosi, kad šiai ligai gali

1949 m. atvyko į JAV. 
Pradžioie apsigyveno Det
roite. vėliau persikėlė į Chi- 
cagą. kur gyvena jo duktė 
Dalė Butėnienė su vyru Vla
du ir šeima.

pasipriešinti ir jos išvengti. 
Knygos kaina 3 dol. 75 c. 
Knyga gaunama Keleivio ad

minist racijoje.
Dar ledą amžiuje žmonės pra

dėjo jaukinti laukinius gyvulius 
ir juos naudoti savo reikalams.

Nepriklausomoje Lietu- Dabartiniu lenku_prosenoliai jau 
. . . . . . žiliausioje senoveje prisijaukino
voje, salia savo tiesioginių laukinę kiauk. Pcr savo darbš- 
pareigų. bendradarbiavo : tumą jie sugebėjo išauginti na- 
Teisėje, Teisininke, L. Aide. min? kiaVl?:
Ūkininko Patarėjuje ir kt. rūkyd;,mj. Tuo būdu buvo paga- 
JAV taip pat bendradarbia-; mintas geriausias lenką kumpis, 
vo spaudoje, daugiausia
Naujienose.

Niekad nesiskundė širdies
ligomis, «taiga to liga mirė- i*
Buvo numatęs netrukus vėl 
grįžti Chicagon.

vėse. Tai 30.000 metą nuolatinio 
žmogaus progreso vaisius. Jeigu

pakaitalų.
(Sk.)

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.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternaline 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 $l60XKfiki 'JlD.OOO.OO.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $l,ovv.C0 apdraudos tik $3.00 mokės- 
CIO

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Letsvišką 
klubų ir draugiją 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

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!
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Vietines žinios
Mirė dr. Jonas Repšys

Birželio 26 d- staiga mirė 
dataras Jonas Repšys, 77 m- 
amžiaus. Jis pašarvotas 
Juozo ....Lubino įstaigoje 
(Broadway, So. Bostone), 
laidojamas trečiadienį, 11 
vaL

i kunigavimo sukakties pro
ga-

Žinome, kad prel. Pr. 
Virmauskis yra nuoširdus 
lietuviškos veiklos rėmėjas, 
todėl veita pažymėti, kad 
tų iškilmių rengėjai turėjo 
Įžeisti tą, kuri norėjo pa-

Gražiame Bernice Claire sodybos pušyne 
N. Eastone liepos 31 d. bus maloni

Darbininku Draugijos gegužinė

gerbti. Ir štai kuo.
Velionis buvo kilęs iš Už- Į Buvo išleista graži iškil

sali, pagerbdamas jo gim- Birželio minėjimų atgarsiai 
tąją kalbą, kai čionykščiai: . ...
kiniečiai net savo parduo- „ ^ass- gubernatorius bir- 
tuvių iškabas apsirašinėja ze i.° savaitę buvo
kiniškai, o žydai žydiškai, > Pabaltijo laisvės
pagražindami dar savo Do- diena-
vydo žvaigždėm, kai Įvai-; Dienraštis The Boston

palių, į JAV atvyko 1906 mių programa, kurioje ne-’ riom progom kitataučiai se- Herald išspausdino pabal- 
—d—buvo nį vieno žodžio lietu- natoriai ir gubernatoriai ra- tiečiu rengto bendro minė- 

viškai, jei neskaityti Įdėto- gi°a mus nepamiršti savo jimo aprašymą, kuriame da
metais. Pradžioje dirbo, ka« 
tik papuolė, o vakarais kibo 
į mokslą Taip jam pavyko 
baigti medicinos mokyklą ir 
gauti teisę verstis gydytojo 
profesija. Ilgus metus jis
gydytojavo Cambridge. o' tokių buvo labai nedaug, 
prieš kelioliką metų persike- ■ Tai kodėl nebuvo galima 
lė į Dorcbesteri, kur taip pat nors kelis žodžius lietuviš-

je 1916 metų nuotraukoje kalbos, — lietuviai gerbia 
lietuviško parašo. O juk ren- nusipeinusĮ lietuvį tik ang- 
gėjai buvo lietuviai, publiką liškai švebeldžSodami-.. Ir 
taip pat sudarė lietuviai ki-i tai dedasi laisvame krašte!

sėkmingai vertėsi, teikda
mas pagalbą gausiems ligo
niams. .

1929 m., jau baigęs moks
lą, velionis buvo nuvykęs į 
Lietuvą.

Nė žodelio lietuviškai

Buvo rašyta, kad birželio
12 d- buvo pagerbtas prel. 3>Cuunb ......__
Pr. Virmauskis jo 50 metų i Saudi Arabijos karalių Fai-

PARDUODAMAS
alaus pilstymo šaldytuvas 
(B e c r d i s p e n s e r).

kai apie sukaktuvininką pa
rašyti?

Pei šasi išvada, kad dar ir k.uris .^idasj. i alui 50*7. Visokią rūšių alusšiandien esame, jeigu ne, statinėse.
dvaro, tai kultūriniai bau
džiauninkai. kurie lenkiasi 
Į kuprą prieš viską, kas tik « 
svetima, atseit — "ponis- y 4. S t ROS 
ka“ Kai pats prezidentas 
Johnsonas net arabiškai pa-

Skambinti: 265-1909.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IS BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus

IMMMSMMMMMMMMMMMM*'

Ketvirtis & Co.
—-JEWEL

; 'Opestingai taisoma laikrodžio* 
jttoduio papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėja* J. Vaičaiti*

Nelabnės užpuolė Pilkų 

namo gyventoju*

Praeita savaitė tikrai bu
vo nelaiminga Pilkų namų 
Thomas Park gyventojams.

Ten gyvenantis inž. VI. 
Kuodys. grįždamas iš Cape 
Godo, susidūrė su kita maši
na. Nukentėjo jo mašina iri 
kartu važiavę Nikolskiai, 
kurie dar negali eiti į darbą-

Tų pačių namų gyvento
jas vengras, išėjęs Į gatvę, 
sutiko 3 vyrus- Vienas jų 
paprašė cigaretės, o kitas 
tuo tarpu smogė vengrui 
taip, kad tas griuvo žemėn 
ir gerokai susižeidė.. Užpuo
likai jį apiplėšė, bet. bėgda
mi nuo atskubančios polici
jos, išmetė pagrobtus pini
gas, kurie kitą ritą buvo ne
toliese rasti.

CAPE C O D* EI Trečias tų namų gyvento
jas Augonis nuvažiavo pas 
Valiukonius Joninių Švęsti. 
Jam viduje svečiuojantis. 
Valiukonių kaimynas, tur
būt, nelabai matydamas ke
lią, grįžo namo ir įvažiavo 
Į Augonio ir greta stovėjusi 
kitą automobilį ir juos gero
kai apgadino

vė ištraukų iš gubernato
riaus Johno A. Volpes kal
bos, o Record American pa
minėjo latvių atskirai reng
tą pavergimo sukakties mi
nėjimą ir Įdėjo net nuotrau
ką.

The Boston Globė laiškų 
skyriuje išspausdino latvių 
žurnalisto Osvaldo Akmen- 
tinšo straipsnelį Pabaltijo 

'okupacijos klausimu.

ATOSTOGAS 
kviečiame praleisti

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-
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ P°n8. kroketas.
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

So.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakam.

Teiefc AN 8-3330

aplankyti bičiulį, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemunių ir viešbučių užsaky
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.K

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.

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.

Tel. (212) 849-1193
I. VEITAS . 72 Congress St. .Braintree, Masą.

Tet (617) 843-2146
42 BEACH STREET

MONUMENT BEACH 
CAPE COn, MASS. 

Tel (617) 759-3251

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai tr 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

cooooeoeeeooeeoeooeaooeor^

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston <
Tel. AN 8-6645 t

^oeoeooooeoeooeoeeoeeecKs?

Telefonas: AN 8-2805

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

JPfiDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

Adresas: 390 West Broadway. South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FDEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnie* ir burnerio išvalymas
• Automatinu alyvos įliejimas
• Nuolaida, mokant grynai* už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilno* šildymo sistemos--------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA
Naktimi* — Sekmadieniai* — Šventadieniai*

Skambinkite: GE 6-1204
FORTO A FUEL CO.

. 487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

MEŠKA
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

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

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS. ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
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 9 vai. iki 5 vai. v.
ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas 
savininkas

tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namas.

kpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokią nelaimią.

Parūpina visu rūšią draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę tr sveikatą.
389 Broadvay, So. Boston, 

telefonas: 268-6930

Vyksta į šokių mokytojų 

pasitarimą

Lietuvių Bendruomenė, 
susitarusi su Lietuvių Tau
tinių Šokių Institutu, liepos 

2 d. Chicagoje šaukia lietu
vių tautinių šokių mokytojų 
pasitarimą, kuriame bus 
svarstomi Trečiosios Šokių 
šventės reikalai, šokėjų dra
bužiai ir kt. Į tą pasitarimą 
iš Bostono vyksta Ona Ivaš- 
kienė, kuri yra minėto insti
tuto narė-

Apsidrausk i
I NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ •
f__  - • ’ - - ^4• Draudžiame nuo polio, viso- j 
{kią kitokią ligų ir nuo nelai- 
| mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
J ar tire of

598 E. Broadvay
So. Boston 27, Masa.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti —

Patvirtinta agentūra 

Pardavimas — Remontas — Nuoma
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 

FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 
24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd:Ė
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

SVARBI NAUJIENA
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
327 Broadvay,

So. Boston, Mass. 02127
papildomai gavo įvairių angliš
kų medžiagų ir skarelių — vii. 
nonių. šilkinių, nailoninių ir ac 
rylic. šilkinės, nailoninės ir ac- 
rylic yra pigesnės negu vilno. 
nės.

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

viską, ką pataisyti reikia. J
Naudoju tik geriausią 

medžiagą

IONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 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 t 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją re 

eeptus ir-turime visus gatavus vaistus.

M nik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaą.

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

tS2 a W. Bradiny, tarp E ir F gatvią, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-4029
Nee 9 vaL ryte Bi 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

So. Boston, Masa. 
VALANDOS nno 2 iki 6 p.p. 

TEL. AN S-2712
Nansi fa- CUs:
287 Coocord Rd., Billeriea,

TEL. MO 3-2948

reeeeeeeeeeeee*********************

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

Tel. 332-2645

Flood Square 
Bardicare Co.

K. J. ALEKNA
EAST BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plumberiams
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