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Paryžiuje taikos derybos 
nepažengė pirmyn

Jau buvo 4 posėdžiai, bet be teigiamų vaisių. JAV! 
mėgina pasukti derybas į slaptus pasikalbėjimus. Greito 
susitarimo nesitikima.

JAV ir š Vietnamo dele- [)aįįt Vyt. RaulinaitlS 
gacijos jau buvo 4 kartus
susirinkusios, bet nė žings- žuvo eismo nelaimėje 
nio nepažengta pirmyn. Š.
vietnamiečiai kartoja savo Praeitą savaitgali automo- 
reikaia; imą sustabdvti bom- bilio katastrofoj žuvo Nevv 
1 ardavima ir visus kitus ka- Yorke gyv enantis jaunas 
ro veiksmus š. Vietname, o gabus skulptorius Vytautas 
amerikiečiai sako, kad tai Ričardas Raulinantis, o jo 
padarytų, jei ir priešas ma- žmona labai sunkiai sužeis- 
zintų savo karo veiksmus, ta- Drauge žuvo ir nevvyor-

Pirmadieni buvo penkta- kiškiai vyras ir žmona Slap- 
sis posėdis. Jame JAV de- siaL

Dėl generalinio streiko Prancūzijoje sustojus vie.osiuins susisiekimo priemonėms, paryžiečiai te
gali kur nors pajudėti tik pėsti arba savo automobiliais. Todėl ir toks jų susigrūdimas gatvėj.

Prancūzijos vyriausybė 
susitarė su unijų vadais
Studentų, darbininkų ir ūkininkų streikas privertė 

de Gaulle prabilti ir duoti įvairių pažadų. Jis atsiklaus 
tautos, ar juo pasitiki. Vyriausybei pavyko susitarti su 
darbdaviais ir unijomis.

Beveik prieš tris savaites iki 60 centų (buvo 44 cen- 
prasidėjęs studentų streikas tai) valandai, bet tuo pakė- 
viename Sorbonos universi-i limu tepasinaudos gal tik 
tete netrukus apėmė ne tik 250,000 darbininkų, nes ki- 
kitus universitetus, bet ir ti iv dabar gauna daugiau, 
darbininkų unijos paskelbei Sutiko darbdaviai duoti u- 
generalini streiką, ant kojų1 nijoms daugiau teisių ir į- 
sukilo ir smulkieji ūkinin-t monių vidaus tvarką nusta- 
kai, vynuogių augintojai, 1 tant. Neišspręsta liko darbi-

legacijos vadas Harriman Dail. V. R. Raulinaitis v
žadėjo mėginti duoti naujų ra gimęs 1918. IV. 3. baigęs 
pasiūlymų. Spėjama, kad jis' Aušros berniukų gimnaziją, 
mėgins Įtraukti vietnamie-i 1940 m. Lietuvos karo mo
čius Į slaptus pasitarimus, kyklą. Meną studijuoti pra
ktine. tikimasi, galės grei- dėjo Vilniaus dailės akade- 
čiau duoti vaisių. Ar jam mijoje ir baigė 1948 m. 
tai pavyks, nežinia. ' Freiburge. Vokietijoje. Pa-

Komunistai Į derybas ši- : staruoju laiku jis darbavosi,

Italija pakrypo 
kairėn

Maskvos 
apleido Prahą

99 * • •«svečiai Aviacijos generolas 
apie bombardavimą

nepatenkinti, kad vyria usy- 
bė pamiršo jų reikalus. Net 
policijos unijos vadovybė 
pareiškė, kad vyriausybė ne
gali tikėtis, kad policija nuo
lat kovos prieš darbininkus,

ninkų unijų reikalavimas 
kelti atlyginimus, kai tik pa
brangs pragyvenimas, pa
gerinti socialini draudimą, 
mokesčių sistemą.

Jei unijų nariai sutiks su

taip žiūri: kol kas reikia ko 
daugiau pareikalauti, atmes
ti bet koki kompromisą ir 
derybas vilkinti. Tai dar ne 
derybos iš esmės, o tik kal
bėjimas per antrosios dele
gacijos galva tiesiog pasau
liui propagandos tikslais. 
Tik vėliau gal bus galima 
pradėti derėtis rimtai, bet 
kada ta valanda ateis, gal 
dar nė patys derybininkai 
nežino. Bet derybų nutrauk
ti nenori nei viena, nei kita 
pusė — nenori už toki žygi 
imtis atsakomybės.

Kalbama, kad JAV sutiks 
palaipsniui mažinti bombar
davimą, kol pagaliau sustos 
prie demilitarizuotos zonos. 
Tada prasidės antrasis dery
bų tarpsnis.

Greitam deiybų ir karo 
galui prieštarauja ir žinios 
iš Vietnamo, kur abi pusės 
stengiasi kuo daugiau laimė
ti karo lauke.

Per paskutiniąsias dvi sa
vaites žuvo 1.100 amerikie
čių karių. Viso labo ameri
kiečių ten jau žuvo 23,500. 
o sužeistų yra 75.582. Ko
munistų žuvo 350,074.

talkininkaudamas dail. V.
Jonynui ir rengėsi visai eilei’ čių padidino 34. E 
savo parodų. Netikėta mirtis munistai turės 177 
vėl padarė didžiulį nuostoli
lietuvių kultūrininkų šeimai.

Dailininko ir kitų žuvusių 
artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

Italija rinko parlamentą. Marš. Grečko su kitais Naujai paskirtas aviaci- 
Komunistai su prisišlieju- generolais ir premjeras Ko- j°s viršininkas Vietname 
siais proletariniais socialis- sygin jau apleido Čekoslo- gen. Brown prez. Johnsono 
tais gavo net 2.2 mil. balsų vakijos sostinę. Jie ten buvo kovo 31 d. Įsakymą suma 
daugiau ir savo atstovų skai- atvykę pagrasinti, kad ne-

Dabar ko- būtų pertoli einama laisvių 
atstovus., link.

Jie gavo 26.9'< visų balsų.

kurie tesiekia savo teisių. į jų vadovybių susitarimu, tai 
Taigi visas gyvenimas buvo streikas bus atšauktas, 
sustojęs.

Proletariniai socialistai tu
rės 23 atstovus.

žinti Š. Vietnamo bombar
davimą laiko išmintingu,

Praeitą sekmadienį Pary- 
Tas privertė prezidentą; žiuje buvo ramu, bet studen- 

, iiu čoiiVtu fonfr.c tu i j_aj pii madienį šaukė de
monstraciją protestuot prieš

de Gaulle šauktis tautos. Jis 
praeitą penktadienį pasakė 
kalbą, kurioje pažadėjo į- 
vairių reformų, ir pareiškė,

Kandidatas į 
senatorius McCarthy.

Sunkiai susirgo 
Jonas Buivydas

Adv. Steponas Briedis iš 
New Yorko telefonu prane
šė. kad Riviera Beach, Fla., 
gyvenantis Jonas Buivydas 
susirgo ir jam reikalinga o- 
peracija.

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos kuopa, kurioje J. Buivy
das yra daug veikęs, linki li
goniui greičiau pasveikti.

JAV ir Kanados estų 
šventė

Estijoje jau bene prieš 
šimtą metų buvo pradėta 
kas penkeri metai įuosti 
dainų šventės. Tą daro estai 
ir gyvendami už savo tėvy
nės ribų. JAV ir Kanados 
estai tokia dainų šventę ren
gia kas ketveri metai.

Šiemet gegužės 17-18 die
nomis ji buvo New Yorko 
priemiesty VVhite Plains. 
Šventės programoje dalyva
vo 1,000 dainininkų. 300 
tautiniu šokiu šokėjų ir tiek 
pat gimnastų.

Ta proga Nevv Yorko estų 
tautiniame name buvo su
rengtos istorijos-etnografi
jos ir meno parodos.

metu Maskva nėra linkusi
Krikščionys demokratai, į reikalą spręsti ginklu, bet ir 

kurie vadovavo vyriausvbei, ’ čekai yra priversti riboti sa- 
savo atstovų skaičių padidi-i 'o pastangas krašto tvarkai 
no 6 ir dabar turės 266.

Maskva norėjo, kad čekai
Nukentėjo socialist ai.ku- 

riems atstovauja Nenni. Jie, raudonošio 
neteko ketvirties miliono 
balsų. Jų atstovu skaičius iš 
94 sumažėjo iki 91. Taip 
atsitiko dėl to. kad socialis
tai nepakankamai spaudė

Įima pradėti pasitarimų tai- 
Atrodo, ne viena pusė nė- kos reikalu, bet tas genero 

ra visiškai patenkinta. Šiuo las yra prieš visišką bombar
davimo sustabdymą, jeigu 
priešas savo karo veiksmų 
nemažina. Toks bombarda
vimo sustabdymas JAV 
frontui labai brangiai atsi
eitų.

nes kitaip nebūtų buvę ga--kad birželio mėnesį atsiklau-

sutiktų priimti bent 10.000 
armijos karių.; Vartotojai bus labiauČekai tam priešinosi, bet ga 

yo sutikti leisti netrukus Če-I apsau(fotį 
koslovakųoje vykdyti \ ar-į r & 
šuvos sąjungos karo manev-! Kongresas priėmė įstaty- 
rus. O kai jie pasibaigs, jei Į mą, kuris apsaugo išsimokė- 
Maskva ras reikalinga, jau . tinai perkančius pirkėjus arkrikščionis demokratus da

ryti reikalingų reformų. Da- lengviau galės jos kariuome-: paskolų ėmėjus. Jis reika- 
nės dalis čia pasiliktibar socialistų partijos tarpe 

yra tokių, kurie linkę geriau 
eiti į opoziciją, negu pasilik
ti valdžioje. Reikia manyti, 
kad jei socialistai ir eis 
valdžią, tai reikalaus garan
tijų, kad tam tikri jų reika
lavimai būtų būtinai paten
kinti. Bet ir krikščionių tar
pe yra tokių, kurie nenori 
nė vieno žingsnio žengti kai
rėn. O daugumos vyriausy
bė tegali būti tik iš krikščio
nių demokratų ir socialistų.

S Prez. Johnson įspėja
komunistus

Prez. Johnsonas įspėjo Š. 
Vietnamą, kad nebus leista 
komunistams laimėti karo 
lauke, prisidengiant dery
bomis Parvžiuje. Jis pa
smerkė š. Vietnamo pastan
gas dervbu metu telkti ka-

lauja. kad paskolų bendro
vės skelbtų, kiek ima meti 
nių nuošimčių, kiek mėnesių 
skolos grąžinimas užtruks, 
nes dabar dažnai nepasako

siąs tautos, ar ji juo pasiti 
kinti. Jeigu jos atsakymas 
bus neigiamas, tai jis pasi
trauksiąs.

Savo kalba de Gaulle ti
kėjos visus tuoj nuraminti, 
bet apsiriko. Nespėjo jis sa
vo kalbos baigti, kai Pary
žiuje prasidėjo didelės dar- 
bininkų-studentų grumtynės 
su policija.

Kas šiomis dienomis vyko 
Paiyžiuje. gali pavaizduoti 
tokie faktai. Studentai išar
dė 4.000 kvadratinių pėdų 
grindinio ir jo akmenimis 
mušė policininkus. Nuplau
ti 72 dideli medžiai barika
doms statyti, sudeginta arti 
šimto automobilių ir kt. Kas 
dabar suskaičiuos visus me
džiaginius nuostolius, kurie 
dėl streiko padaryti.!

Vvriausvbei skubiomis iikiek Procentų bus ima-. (Jidelėmi; tan is ' 
raa. To nereikės iki $ 10. vyko gu darbdaviais ir uni.

jomis susitarti. Darbdaviai 
sutiko pakelti atlyginimus 
10V (7'< nuo birželio 1 d. 
ir 3G nuo spalio 1 d.), pa
kelti mažiausią atlyginimą

Aukščiausia* teismas 7 
balsais prieš 1 nutarė, kad 
karinės prievolės šaukimo
kortelės sudeginimas yra

rius ir karo medžiaga tokiu į kriminalinis nusikaltimas. 
Jeigu šios dvi didžiosios laipsniu, kaip niekada. * * *

partijos nesusitars sudalyti 
koalicinę vyriausybę, tai ta
da teks skelbti naujus rin
kimus.

Abernathy ragina 
kongresą veikti

Panašiai pasisakė ir nau
jasis krašto apsaugo? sekre
torius Cliffcrd. liudydamas 
senato pakomitečiui. Jis pa
brėžė. kad komunistai. JAV 
sumažinus bombardavimą, 
nė kiek nemažina savo karo 
veiksmu.

JAV derybų delegacijos 
vadovo pavaduotojas Vance 
atvyko i Washingtoną pain
formuoti prezidento apie de
rybų eigą.

* * *

Vokieti joje pradėjo ♦eisti 
thalidomide vaistus gaminu
sios įmonės vadovybę. Tuos 
vaistus vartojusios moterys

Nužudvtojp dr. M. Kingo
įpėdinis kun. dr. Abernathy: . , . . ......
sako. kad. iei kongresas ne-! Kataliku kunigą, kuns pagimdė sužalotus kūdikius.; 
atsilieps teisiamais darbais demonstravo prieš karinės Kitą kartą apie tai parašy-į

v. . . , . r ’ i io vadovaujama taikia de- prie volės įstatymą ir užpy- s’mc plačiau.
Komunistu raketes Evans i _ . •> į- . .

stovykloje. 16 mvlui monstracija, viršų paims
Hue. sugadino 100 JAVhe°. karingieji vadai- kurie savo

... ^ . a smurtu nuves visus i pražūtibkootenų. To. raketos pa- ,.airi demo^tracij'a!
prezidento viela gaminto. Sovietų Sąjungoj.. Ra]j bfltj |)askutinė ;ei kon. tu. kalėti.

lė gyvuliu kraujo ant kari
nės prievolės šaukimo kor
telės, teismas nubaudė 6 me-

Brazilijoje padaryta 16- 
ta ir 17-ta svetimos širdies 
įdėjimo operacija.

i gi esąs neišgirs jos balso. i p##***##**#**#*#*#****#******###**

vyriausybės įsakymą, drau
džiantį viešas d^m nstraci- 
jas. Policijai duotas įsaky
mas išsklaidyti bet kokį di
desnį žmonių susitelkimą 
viešose vietose. Komunistų 
valdomų unijų ir komunistų 
partijos vadovybės savo na
rius įspėjo demonstracijoje 
nedalyvauti. Rašant šiuos 
žodžius, dar nežinoma, kaip 
ta demonstracija pasibaigė.

Dabar laukiama de Gaul
le pažadėto šaukti referen
dumo ir jo vaisių. Visus do
mina, kas bus, jei d e Gaulle 
negaus, kaip jis sako. masi
nio pritarimo, o tik mažutę 
persvarą, kaip kad jo vy
riausvbei parlamente vos 11 
balsu dauguma tebuvo pa
reikštas pasitikėjimas. Kas 
bus jo įpėdiniu?

Nelengvas dienas gyvena 
Prancūzija. Dėl ių neabejo
tinai nemažai kaltas yra 
pats de Gaulle.

Vėliausiomis žiniomis, u- 
nijos vadų susitarimą atme
tė didžiųjų miestų Pary
žiaus. Marseilles ir Nante* 
darbininkai. Vadinasi, dar 
nėra tikra, kad streikas tuoj 
pasibaigs.

Golden Decker prie savo namų Įžymus vaikų gydytojas Benja- 
Newarke, N J., šitokį paminklą min Spock, kuris kartu su t ki- 
pastatė savo geram draugui tais Bostone teisiamas už jauni* 
Carporale. žuvusiam Vietname, mo mokymą. ka:r i engti ka- 
prisiminti. i rinės prievolės.
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Galėtume daugiau padaryti, 
jei visi dirbtume

Dr. J. K. Valiūnas, Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto 
pirmininkas.

bolševizmas nebėra patrauk- J 
lūs.

SPAUDA PAS VLIKO 

PIRMININKĄ

Kur tų lietuvių nesama!
Dr. J. K. Valiūnas ir P. 

Korėjoje susitiko su lietuviu 
bulaičiu, kuris sekretoriau
ja Vatikano atstovybėje P. 
Korėjos sostinėje. O ką be
kalbėti apie Australiją, ku
rią jis taip pat aplankė, čia 
lietuviai gerai Įsikūrę ir or
ganizuoti gal net geriau, ne
gu kitur. Jie turi savo lietu
vių Bendruomenę, spaudą, 
mokyklas, parapijas, daug 
Įvairių organizacijų.

Savo kelionėje dr. J. K. 
Valiūnas Įsitikinęs, kad Lie
tuvos laisvinimo darbui bū
tų labai naudinga kaikur tu
rėti savo garbės konsulus 
Kaikur jis suradęs tam pri
tarimo.

Šita Vliko pirmininko ke
lionė Lietuvos laisvinimo žy- į 
giams turi nemažos reikš-1 
mės.

Bet, kaip pats dr. J. K. 
Valiūnas pabrėžė, kas pa
daryta šitos jo ilgos ke
lionės metu, tėra maža dale
lė to. kas reikėtų ir kas tik
rai galima padaryti. Di
džiausia tam kliūtis tai lėšų 
stoka. Tik visa mūsų visuo
menė tegali sudaryti saly-į 
gas, kad besirūpinant Lietu-, 
vos laisvės bvla. netektu su- j 
stoti, neprisiartinus net prie 
tų durų. kurios tam reikalui 
nėra aklinai uždangos.

— Rašykite ir aiškinkite 
mūsų visuomenei. — kvietė 
dr. J. K. Valiūnas laikrašti
ninkus. — kad Lietuvos lais
vės byloje dar galima daug 
padalyti, jei būtų daugiau 
lėšų.

Jis kvietė laikraštininkus 
be paliovos aiškinti Tautos 
Fondo, kuris telkia lėšas Vli- 

ir ypač šiais metais

Vliko pirmininkas dr. J.
K. Valiūnas gegužės 18 d. 
savo sodybon New Rochel
le. N.Y., sukvietė lietuvių 
laikraščių atstovus išklausy
ti pranešimo apie savo ke
lionę Azijoje, Australijoje 
ir kitur.

Apie tai jau platokai in
formavo Elta, todėl čia to 
nebekartosime, pasitenkin
dami bendromis išvadomis.

Net ir tolimoje Azijoje—
Laisvojoj Kinijoj-Tahvane.
P. Korėjoje. Filipinuose ir 
kitur — politika besidomin
tieji šiek tiek žino apie da
bartinę Lietuvos padėti. Ru
sija, kuri dabar vadinasi 
Sovietų Sąjungą, visų atsa
kingų politikų, kuriuos dr.
J. K. Valiūnui teko sutikti, 
laikoma kolonialine valsty
be. užgrobusia daug svetimų 
žemių ir jų gyventojus iš- . 
naudojančia. Jie žino. kad' y11.
Sovietų Sąjungos imperia- Jungtinio Finansų Komiteto 
lizmo aukos yra ir Pabaltijo užsimojimų ir _ atitinkamo 
valstybės— Lietuva, Latvi-1 .1iem? visuomenės palanku- 
ja ir Estija,, kurios buvot tuo reikšme.
Maskvos okupuotos ir prie- Pažymėtina, kad Mikui 
varta, o ne laisvu noru. kaip kelionė nė cento neatsiė- 
komunistai skelbia, įjungtos I°- n^? . a;iuna? V1_
i Sovietų Sąjungą. Jie žino, sas? įeJ10n^? Pat?
kad Sovietų Sąjunga vykdo apmokėjo^ is ^sa\ o išteklių 
tautų naikinimą. Az'joje ir
kitur naujai Įsikūrusios vai 
tybės prisibijo, kad netaptų 
Rusijos ar komunistinės Ki-, 
nijos imperializmo aukomis,į 
todėl ten domisi pavergtųjų 
tautu likimu, nori apie jas 
kuo daugiau žinoti.

Todėl ir Vliko pirminin
kas, kur tik atsilankė, visur 
buvo maloniai sutiktas, at-j 
sakingu valstybės vyru pri
imtas. išklausvtas, ir apie jį 
spaudoje plačiai parašyta. 
Taigi ten iš pirmųjų šaltinių 
sužinojo, kaip lietuvių tauta 
stengiasi nusikratyti sveti
mo jungo, kas tam darbui 
vadovauja ir kt.

Čia tenka pastebėti, kad 
Azijoje apie Sovietijos pa
vergtąsias tautas daug su
žinojo iš kilusių tarp Sovie- 
tiios ir Kinijos kivirču, nes 
Kinijos komunistai nesivar
žo papasakoti apie Rusijos, 
o dabar Sovietijos, imperia
listines užmačias ir veiks-

"Prisikelimo miestas" Washinjft««e. kur "įsikūrė“ tea atvykę "skurdžiu žygi®“ dalyviai.

ŠOKIŲ ŠVENTEI $1.000 AUKOS JF KOMITETUI

Liepos 7 d. Chicagoj ren- 
rengiamai JAV ir Kanados . . _
Lietuvių III tautinių šokių atsiuntė aukų LB
šventei reikalinga daug lė- apylinkės ir kitos organiza- 

i šų, todėl jos vadovybė yra .. 
labai dėkinga už kiekvieną C1JOS- 
auką. Gegužės 19 d. Komi-; VT ... . T_ . .
teto pirm. dr. L. Kriaučia- . Yolko ALT Paa“k°- 
liūnas su kitais aplankė Chi- J° §850; LB Elizabeth, N.J., 
cago Savings and Loan As- apylinkė — 8658.13; LB 
scciation banko prezidentą Grand Rapids. Mich.—$600, 
Joną Pakeli ir gavo iš jo tos' LB Worcester, Mass.—$200, 
s\entės reikalams 1.000 do- lb New London apl., Conn. 
lerių- į —$167. LB Cicero. III. —

į $149, LB Gage apyl., Chica- 
į go — $120, LB Bridgeport. 
i Conn., apyl. — $75, LB Eas-

Jungtiniam Finansų Ko-

JAU ŽUVO 17 
LAIKRAŠTININKŲ

Vietnamo kare jau žuvo'ton, Pa., apyl. — $70, LB 
17 Europos ir Amerikos ko-1 Roseland, Chicago,— $51,

Kas kitur rašoma
KAI AISTRA i gistruoti Lietuvos piliečius

NUSTELBDAVO PROTĄ £

Tr Tr . . . darė nekatalikų srovės žmo-
K. S. Karpius Dirvoj rašo ..

ilgą rašinį. — Lietuvos ne
priklausomybės angoje. Ja
me sumini daug Įdomių fak
tų. štai kaikurie jų:

respondentų, kurie ten sava 
noriškai yra nuvykę, kad jų 
atstovaujami laikraščiai ga
lėtu kuo išsamiau karo

Tai p laikraštininku ten LB apylinkes rašo, kad, 
vra ir lietuvė-Jūratė Kazie- prisiųstų dabar aukų le-
kaitė, kuri neseniai buvo su- ‘*Ik"n* Pl3‘!'
- . , į nant loterijos bilietus ir ki-
zei> a* I tus JF Komiteto leidinius

; per ištisus metus. Kitos or- 
- ganizacijos atsiuntė aukas 
j savo iniciatyva, atsiliepda- 
; mos i Jungtinio Finansų K- 
to atsišaukimą. Detroito J. 
Finansų Komitetas jau yra 
atsiuntęs 3,000 dolerių.

Liet. karių veteranų Ramo
vės Centre valdyba, Chica
go — $25.

tautos šventei šv. Kazimiero 
dieną kovo 4-tą.“

į "Kovo 28 d. katalikų 
spaudoje pasklido šmeižtų 
ir prakalbų ardymo vajus 
prieš kolonijas lankančius 
Natkevičių ir Žygeli. Wor- 
cester. Mass., miesto valdy
bai jie buvo Įtarti “komu 
ristais". Komunistai juo: 
irgi šmeižė, vadino "ubą 

T. .. . x . . . . , gaiš" ir tt.“ (Juodu buvo
Kryžių. įsteigė jam konku- Lietuvos Seim0 atstovai 

liaudininkai. Kel. red.).

"Sausio 12 d. katalikų 
spauda pradėjo agitaciją 
prieš Lietuvos Raudonąjį

rentę — Šv. Vincento a Pau
lio Draugiją“.

"Kovo 6 d. išryškėja tę- 
skelbta. kad katalikų srovės siama katalikų spaudoje ne- 
vadai oficialiai Lietuvos apykanta prieš Lietuvos 
Laisvės Paskolą rems. bet šaulius. Grįžęs iš Lietuvos 
neoficialiai nusistatė nėrėm- jų atstovas adv. K. česnulis 
ti. Ypač prieš paskolą reiš- viešai prakalboje agitavo 
kėši Draugo redaktorius nepasitikėti ir neremti šau
kim. Bučvs. liūs“.

"Balandžio 28 d. katali- "Kovo 11 d. posėdyje', kad Chicagos Lietuvių Ta-j 
kų spaudoje pasireikšta Chicagoje Katalikų Federa- ryba. negalėdama pakęsti j 
prieš maj. P. ŽadeikĮ dėl jo cija nutarė nepripažinti Vi- klerikalų svečių atkaklių Re
organizuojamos L.L. Sargų leišio atstovybės ir atstovy- .lionių ir lietuvių demorali- 
Sąjungos. Kun. Bučys Drau- bėję Įsteigto informacijos žavimo, kreipėsi i Imigraci- 
go nr. 89 ŽadeikĮ pavadina, biuro“. I j°s Biurą MashineĮone. pa-
"maištininku“. Eita ir toliau.; ’’Kovo 25 d. kun. Bučio1 tarfbima deportuoti kunigus 
Gegužės 12 d. spaudoje pa- redaguojamas Draugas pik •i Garnių ii Česaiti ir
aiškėjo Katalikų Federaci- tai išbarė atstovą Vileišį už su -ia!? 
jos rezoliucija, siųsta Lietu- nedalyvavimą mirusio Bal- 
vos valdžiai. Įtarianti Lietu- timorės kardinolo Gibbons 
vos Finansų Misiją "dezor- laidotuvėse

1920 metai

"Kovo 31 d. spaudoje pa-

gamzuojancią Katalikų 
deraciją ir Vyčius“.

(Lietuvos valdžia 1919 m.

Fe-

"Balandžio 18 d. kun. Če
paičio redaguojamas Drau
gas nr. 106 pradėjo nešva
rią propagandą prieš kapt. 
Natkevičių, kartu veldamas 
ir "Geležinio Vilko" organi
zacija."

"Gegužės 19 d. pranešta,

jau minėtą seimo at
stovą Miką Bagdoną“.

Birželio 6 d. Cicero. 111.. 
i klebonas, patenkintas kal-

"Gegužės 10 d. cituoja- bėtojais Rumšais. Garmais. 
mas vysk. Karevičiaus laiš- Bagdonais, įteikė miesto val
kas. rašytas kun. Juškaičiui,1 dybai pareiškimą, kad ne- 

gruodžio 18 d. Į JAV buvo patariąs Lietuvos Raudona-į būtu leidžiama kalbėti Nat- 
pasiuntusi Finansų Misiją, Į jam Krrvžiui renkamas au-l kevičiui ir Žygeliui".

STUDENTŲ RIAUŠĖS

PAGAL PLANĄ

Columbijos universiteto 
studentų riaušių vadas Rudd 
prisipažino, kad ri?”šhi p’a- 
nas jau buvo paruoštas spa
lio mėnesi. Neabejotina, kad 
tos riaušės ir kituose univer
sitetuose vyksta pagal "ne
matomos rankos“ planą.

Jungtinis Finansų Komi
tetas visiems reiškia nuošir
džią padėką.

Dr. J. K. Valiūno prane
šimo išklausvti buvo atvy
kę Darbininko atstovas St. 
Dzikas. Draugo — O. Laba
nauskaitė. Dirvos — E. Če- 
kienė. Keleivio ir Naujienų 
—J. Vilkaitis. Laisvės Žibu
rio — R. Kezys ir kt.

Gerai Vliko pirmininkas 
padarė, pakviesdamas spau
dos atstovus ir juos painfor- 

! muodamas. Spauda vra di
delis ramstis dėl Lietuvos 
laisvės kovoiančiai organi
zacijai. todėl santykiai tarp 
ios ir Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto turi 
būti kuo glaudesni. Reikia 
pripažinti, kad dabartinis 
Vliko pirmininkas tai gerai 
supranta.

J. VIk..

kuriai vadovavo Jonas Vi 
leišis, jos nariai buvo P. ža- 
deikis ir kun. J. Žilius, vė
liau metęs kunigystę. Nei 
J. Vileišis, nei P. Žadeikis
nepriklausė katalikiškai sro-' iys Mikas Bagdonas pažan 
vei. Misijos uždavinys.buvo, giuosius amerikiečius išva- 
telkti lėsas Lietuvai ir rū-į dines "nieko nevertais, be- 
pintis Lietuvos pripažinimu! moksliais ir pasmirdusiais 

ožiais“.
"Gruodžio

kas siųsti Į Lietuvą minėtos 
Šv. Vincento Draugijos var
du.“.

"Rugpiūčio 4 d. vėl pra
dėta katalikų spaudoje nie
kinimai buvusio pirmutinio

PAKISTANAS NEBELEIS 
VEKTI JAV ŽVALGYBAI

Amerika turėjo Pakista
ne Įsitaisiusi platų žvalgybos

mus, todėl ir prisibijoma neį (ČIA) tinklą komunistinių 
tiek ten esančios santvarkos, valstybių veiklai sekti. Ta
kiek ten iš seno Įsigalėjusio 
imperializmo.

Tiesa, tose šalvse, kur

šnipijada buvo tenai Įkurta 
susitarus su Pakistano vy
riausybe dešimčiai metų.

darbo žmonės skurdžiau gy-! Dabar tas laikas jau baigia- 
vena ir kur mažiau tesirūpi-į si, ir Pakistanas pranešė 
narna jų padėties gerinimu, i Washingtonui, kad ta sutar- 
plačias masias bolševizmas; tis nebus atnaujinta, nes ji 
ne taip baugina. Bet sąmo- Į nesutaikoma su Pakistano 
ningos darbininkijos tarpe, interesais.

de jure. Kel. red.). 
"Rugsėjo 22 d. spaudoje

pasirodo pranešimai, kad 
katalikai po Kataliku Fede
racijos seimo pradėjo pla
čiai ir atvirai neigti Lietu-

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams!

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ,.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. 
Čia Įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
II tomas, 480 psl.

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

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

Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $2-00.

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

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

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

Kaina buvo $2.50, dabar ............. 75 centai

"Spalio 27 d. Chicagoje j atstovo Jono Vileišio ir ki- 
; atvykęs katalikų Seimo na- tų lietuvių, kurie per ketu

ris metus didžiausiomis pa
stangomis dirbo gavimui 
Lietuvai de jure pripažini
mo. Už de jure pripažini
mą visa garbę katalikai pri
skyrė tik Čarneckiui. (įsi
dėmėtina : JAV pripažino 
Lietuvą de jure liepos 29 d., 
o Čarneckis, katalikų srovės 
žmogus, i Washingtona at
vyko birželio 4 d. Aišku, 
kad per pusantro mėnesio 
iis nieko negalėjo padary
ti. Viskas jau buvo atlikta 
prieš jam atvykstant, kada 
Lietuvos reikalams čia at
stovavo Jono Vileišio vado
vaujama misija. Kel. red.).

9 d. paskelb
ta. kad Bostone viešai kal
bėdamas naujai atvykęs 
kun. Garnius Lietuvos sei
mo pažangiuosius ir sočia

vos Misija. Spalio 6 d. Drau-, Hstus šitaip apibūdino: "Tai
gas pareiškė Įtarimą vai 
džiai prieš Joną Vileišį už 
steigimą Valstybės iždo“.

"Spalio 7 d. Brooklyne į- 
vyko katalikų veikėju suva- 

! žiavimas, nutaręs: 1) Vals
tybini Fondą boikotuoti, 2) 
Lietuvių Piliečių Sąjungoje 
nedalyvauti; 3jaukų rinki
mą ir siuntimą Lietuvos Mi
sijai skaityti neteisėtu“.

"Gruodžio 11d. Darbinin
ke vienas kunigas Lietuvos 
Misija išvadino "pomoinaja 
jama“ (pamazgų duobė).“ 

"Gruodžio 29 d. Darbi
ninkas nr. 142 talpino peti-

yra biaurybės. gyvatės, vėl 
niai. chuliganai. Tokiems 
tik kartuvės tinka“.

1922 metai

"Sausio 3 d. 
kad "pagarsėję

pranešama, 
keiksmais 

kunigai Bumša ir Garmus 
Lietuvos katalikų "kultūros 
vajuje“ trumpu laiku surin
ko apie $17,0<>0“.

"Sausio 9 d. spauda ėmė 
raginti rimtesnius lietuvius

TAI BENT PAMELUOTA!

"Lietuvoje religinė laisvė 
nevaržoma. Jei bažnyčios 
kai kur uždarytos, tai tik.

kolonijose užrašyti ir išvers- įai du trečdaliai parapijie
ti Į anglų kalbą Bumšos ir 
Garmaus keiksmus ir dergi-cijos pavyzdi ragino ’kai-. ųetuvju savo kalbo-

tvtojus ispiidvti ir siųsti; *lanvant koioniia- aukom 
Lietuvos valdžiai, reikalau-! sę, lanKant kolonijas auKom

jant panaikinti šaulių sąjun- rinkti, ir Įteikti Imigracijos

cių nutaria, kad bažnyčia 
jiems nereikalinga“, rašo 
maskvinių davatkų organas 
Vilnis

šį kartą melo meisterių

1921 metai

"Sausio 5 d. spaudoje pa-

; Departamentui su prašymu yra visai prastai pameluota 
i tuos kunigus deportuoti.“ ! Nebent parapijiečiais Vilnis 

"Kovo 21 d. paaiškėjo vadina visus enkavedistus ir 
spaudoje, kad, rengiant Va- komunistų CK narius. Bet,
sario 16-tos minėjimą, kata-

sirodė katajikų boikotavi-1 likų srovė daug kur tą dieną 
mas Lietuvių Piliečių Sąjun- boikotavo: jie taupės dar sa
gos, kurios tikslas buvo re- vo rengiamai vadinamai

regis, ir tai bažnyčiom už
daryti užtenka, jeigu tik 
vienas iš trijų tokių "para
pijiečių“ nutaria...

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS {DOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

636 Broadiray, So. Boaton, Maaa. 02127

r
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Ruošiamės į tautinių 

šokių šventę

Muzikas Justinas Kumetis, Lietuvos savanoris 
kūrėjas, Klaipėdos atvadavimo dalyvis, komu. 
nistų ilgai laikytas vergų stovykloje, mirė Vil
niuje šių metų kovo 21 dienų.

E. Mikužyte išvyko į 

Kaliforniją

E. Mikužyte, SLA iždi
ninkė, išv ažiavo tarnybi
niais reikalais j San Fran-

TORONTO, ONT.

Pasiaiškinu

pasižadėjęs Keleivi

kartais palydima akordeo-į 
choro, j

nešimai beįmanomi tik pert
; lietuviškas radijo valandė- J 
les (šeštadieniais ir sekma-!

. dieniais).
Paskutinių keliu savai-

r o, kartais moterų 
kartais viso choro.

Choras tam koncertui bu-
rąsnuumų nenu £ kur ii dalyvaus JAV informuoti apie svarbesnius ™. l,asikviet«? g B

tinių šokių šventėse, tai j šių ęių laikotarpy palaidojom JįX dlSueijos Toronto lietuviu veiklos i- Ch.eaųos-sohstų Jonų Vaz-
trečiųjų ruošiasi daug didės- tris neeilinius tautiečius — į — vvkins. k,„i„ hfir.a „„„h; "eli. Tik scenoj jam pasiro-

Jeigu detroitieciai gau 
šiai dalyvavo abiejose Tau

Esu

niu būriu. Dalinai jau vien veiklius visuomenininkus, 
todėl, kad tai bus Sukaktu- Kazy* Nava»aiti» 
vinių metų vidurvasario di- m. kovo 31 d. Jis buvo gi-' 
džiausią lietuvybės demonst- męs 1899 metais Su vaiki jo- 
racija Chicagoje. Ir todėl je. Turėjo miškininko, eko- 
kad dabar Chicaga yra iš nomisto ir teisininko diplo- 
mūsų miesto daug lengviau mus, o Amerikoje dirbo 
pasiekiama, negu prieš pen- braižytojo darbą. Pagal po
kerius metus, o jau nepaly- litinę srovę priklausė vals- 
ginamai lengviau, negu tiečiams liaudininkams, o 
prieš dešimti, dėl puikių kaip visuomenininkas —vi- 
greitkelių ir geresnių auto sai eilei organizacijų. Mir- 
mašinų. Pagaliau todėl, kad ties priežastis — prieš pus- 
šįmet nebe viena rimta tau- mėtį išsiliejęs j smegenis 
tinių šokių giupė Detroitui kraujas ir po to sekęs para- 
ten atstovaus, o dvi. Mat,. lyžius.
šalia Galinos Gobienės va-! Jono Šimkau* netekome 
dovaujamos "Šilainės“. la- balandžio 10 d. Jis buvo gi- 
bai neseniai įsisteigė ir Rim- męs 1889 metais Mažojoje 
gailės Zotovienės vadovau- Lietuvoje. Pirmojo pasauli- 
jama skautų grupė "Pa- nio karo metu buvo vokiečių 
švaistė“. armijos karininkas. Lietuvai

Nors viešai niekas nekal- kuriantis, stojo savanoriu- 
ba. bet galima jausti abiejų! kūrėju į karo tarnybą ir 
grupių savotiškas lenkty-11932 metais išėjo i atsargą 
nes. kad tik geriau pasiro-i maloro laipsniu. Vėliau va- 
džius. Abi grupės ne tik in-! dovavo Kauno ugniagesiam 
tensyviai, atkakliai repetuo-i—buvo jų brandmajoras.. 
ja T-. šokių šventėj šoksimus j Nepriklausomybės kovose 
dalykus, bet kartas nuo kar-j apdovanotas Vvties krvžiu- 
to pasirodo ir publikai. An
tai, skautų šokėjai mielai

augijos
1 91-me suvažiav

- - • ga ji aplankys v aiicuuver n *• t--------
mirė s. į t _ A--- ,............. įvykdyti, nes per 8 mėresius ^ais> P‘°Jlmai

žiavime Ta pro- vykius, kuriu būna nemažai *ziavime. ia pio- f P^adn dius, publika pasitiko jį sil-!ys Vancouver ir ir jdomių. Pazado negale^u Jo
dainelės ir ištraukos iš ope-. t Los Angeles, kur turės pr 

gos susitikti su SLA veikė- ’atostogavau'* du kartu li- rų žavėjo publiką. Dainuo
jant ariją iš operos "Pilė
nai“, chorui pritariat, pub
lika taip susijaudino, kad 
plojimais nenorėjo paleisti 
solisto iš scenos.

V1.. , ~ Tai buvo didelė dviejų va
tarnu jaučiu paeerėii- landų dainų šventė.

Vienas mažmožis. Chorui

jais. B. S.

BROOKLYN, N. Y.

Mirė S. Griškus

goninėje. Paskutinį kartą li-
; goninę apleidau balandžio 
! 30 d. Po daug Įvairių tyrimų 
j surado 4 ligas, iš kurių 3 ne- 
i išgydomos. Ketvirtą bando 

J išgydyti, bet, jeigu nepa-
Gegužės 18 d mirė senas Tyks, teks darni operaciją.

nas Griškus. Gegužės 21 d. 
jis palaidotas Cypress Hills 
kapinėse. Ten palaidota ir 
jo žmona, kuri mirė šių me
tų sausio 11 d.. Velionis pa
liko liūdinčius dukrą Tillie, 
žentą Peter Walles ir vai
kaitį, būsimą gydytoją, gy
venančius Florai Park, L.I.. 
N. Y. Jiems reiškiame gilią 
užuojautą. AM ERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SKYRIŲ, BENDRA

DARBIAUJANČIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ PATRI
OTINIŲ VIENETŲ VALDYBOMS BEI NARIAMS

mą> gydaus namie gydytojo
priežiūroje. Taigi tikiu, kad baigus paskutinę dainą ii
Keleivio skaitytojai, kurie publikai jam daug plojant, 
man prikaišiojo, kad nepa- nebuvo Į scerą iškviestas so- 

, rašau dėl tinginiavimo, per listas J. Vaznelis. pianistai 
daug manęs nebekaitins. J. Govedas ir D. Walden,

| j programos pranešėja V.
Kartūniniu suknelių balius Matulaitytė ir meno vadovas 

j : V. Paškauskas, todėl publi-
i Tokius balius kasmet ren- ka negalėjo ir jiems padė- 
; gia šalpos grupė "Daina“, koti.

i čimittic APirinn Kodėl ta moterų draugija Truputis iš Varpo choro
L. šimuliu ArLtlLKj g^e va(yna grupe? Gal to- istorijos. Dar gerokai prieš

"DRAUGĄ“ J dėl, kad ji nuo gi-upės pra- antrąjį pasaulinį karą buvo
Draugas paskelbė, kad dėjo. Dabar ji savo skaičių- sukurtas Aušros choras. Jam 

nuo gegužės 23 d. Leonar- ne g^Pė- bet gausi drau- daugelį metu vadovavo Mo
das šimutis pasitraukia po- ?Ua- Nesuprantama, kodėl tiejūnas. Jis ne tik mus 
ilsio. ; ji ir ”Daina“ pasivadino, linksmino, bet mums atsto-

Jis spaudoje pradėjo nors ji Vlsai ^uo kitu užsii- vavo ir svetimtaučiu tarpe, 
reikštis dar Lietuvoje 1911 ma- Bet pagaliau ir nesvar- Po karo chorui vadovauti 
metais. Atvykęs i JAV dir- ^u» kaip pasivadinęs atlieki pradėjo Narbutas, vėliau S 

Gailevičius. Jam chorui va 
tikslas šelpti dovaujant, choras prieš 16 

I 1927 m. dirbo Drauge, pa- tautiečius, išblaškytus po Į- metų buvo pavadintas Var- 
kobdamas iki vyr. redakto- vairius kraštus. Paskutiniuo- po choru. St. Gailevičiui pa- 
riaus kėdės. Marijonams ju metu daugiausia šelpia sitraukus poilsio, chorui va 
Drauge įsitvirtinus, L. ši- Vokietijoje prieglaudose e- dovauia D. Skrinskaitė, ku- 
mučio vaidmuo nebuvo svar- sančius senelius. ri yra baigusi Toronto kon-
biausias. ) Tam tikslui lėšoms su- servatoriją. Taigi ji yra jau-
_ . . _ . _ __ telkti ji rengia tradicinius nosios kaitos atstovė.
----------  . . kartūno Balius, su dovano- Pagarba už šio choro iš
rulis, senojo tėvų k-to pirm. mis už gražiausias sukneles, ugdymą ir darba priklauso 
dr. K. Keblys ir naujojo — Šiemet tokia pramoga buvo Mot’eiūrui, Narbutui ir y- 
J. Orentas ateinantiems gegužės 4 dieną. Joje man. pa/. Gailevičiui. Linkiu 
mokslo metams nutarė siekti ką tik grįžusiam iš ligoni- sėkmės naujai vadovei pa 
tų pačių patalpų (ramiame nės. neteko būti. bet kiti pa- kelti chora į dar aukštesn- 
Redford twn. kvartale, Ar- tikimi asmenys tame baliuje menini lygi.
thur Vandeiberg mokyklos buvę tvirtino, kad jis buvęs 
patalpos yra idealios maža- labai sėkmingas. Publikos 
mečiams vaikams) ir kviesti didelėj salėj būtų tilpę ir 
tą pati mokyklos vedėją, daugiau, negu jos buvo.

. , Ar pavyk? patalpas vėl ten "Dainos“ pastangas rei- 
kelioms bendrinėm* organi-. gauti, dar lieka didelis ketų stipriau paremti, nes ji 
7aciiom3, kaip LB, SLA.Į klaustukas ir paaiškės tiktai dirba tikrai kilnų darbą.

mi. Detroite jokiai politinei 
grupei nepriklausė, bet bu-

pademonstravo k, išmokęlyo visų karinių organizaci-į Kataliko redakcijoje, re-
t namuose per Balfo; jų narys (savanonu-kureTU,) daeavo Vvti GarsaJ Jo nuo "Dainos

balandžio 20 d. O į ramovėnų, šauliu) ir reiškė- Į, n• •ji j • I • -• m • 192/ m. dirbo Drauge, pa

Lietuvių 
vakarą
šilainiškiai dalyvavo dainų 
ir tautinių šokių vakare tuo
se pačiuose Lietuvių namuo

si kultūrinėje veikloje.
Leonas Bul«rarau»ka«-Bul- 

rari* staiga, širdies priepuo-
se gegužės 18 d., kur visa Ko ištiktas, mirė gegužės 8
programa buvo atlikta tik 
jaunimo ( St. Sližio veda
mas mergaičių choras, pora 
instrumentalinės muzikos 
talentų ir "šilainė“).

Ne vien todėl, kad Detroi
tas yra Chicagos pašonėje, 
bet ir todėl, kad abiejų gru
pių vadovės yra išskirtinai 
kvalifikuotos,
Gobienė, tiek

d.. darbo metu. Gimęs 1904 
m. birželio 21 d. Kybartuo
se. Lietuvoje buvo pradžios 
mokyklų mokytojas ir vedė
jas (daugiausia Kaune). 
Vokietiįoie — mokvtojas ir 
mokyklų inspektorius. Det
roite — iš idėios. ne už atly- 

(ginimą — lituanistinės mo-
tiek Galina, kvklos ilgametis mokytojas, 
ir Rimgailė Į kuri laika ir vedėjas, o rva-

Zotovienė, buvo pakviestos 
i vyriausia III Tautinių šo
kių šventės vadovybę: pir
moji — kaip viena iš trijų 
koordinatorių, o antroji — 
kaip repertuaro komisijos 
narė.

Šventei artinantis, "šilai
nės“ vyriškieji šokėjai paga
liau sutvarkė ir savo apran
gos reikalą. Kadangi vyru-į 
kai, be šokimo, niekur ki
tur su savo "tautiniais kos
tiumais“ pasirodyti negali, 
tai iki šiol ir nenorėdavo įsi
gyti. nes visaip raštuotai iš
gražintos baltos kelnės kai
nuoja kelias dešimtis dole
rių. Bet noras šventėje da
lyvauti buvo labai didelis, 
tad visi šokėjai, vadovei pri
žiūrint. isi?ijo tinkamus gra
žius rūbus savo lėšomis. Su 
mergaitėmis tokio vargo nie
kada nebuvo, nes jos savo 
tautinius rūbus dėvi įvairio
mis progomis, tad joms ir į- 
sigvti apsimoka.

Jei kokios didelės riaušės

pvvenimui—buhalteris. Pri
klausė LTS (taigi — tauti
ninku) Detroito skyriui ir

Balfui.

Lituanistinė mokykla 
baigė darbą

LB Detroito anvlink5s!

rudenį. Bet pakviestas ve-’ 
dejas Pranas Zaranka suti
kimą pasilikti jau davė.

Pagerbs dr. A. Darmiij 1

Dr. Adolfo Damušio 60

Varpo choro koncertas

(buv. Vinco Kudirkos) Ii-i metų sukaktis bus iškilmin- puošioje Brockton aukštes- 
tuanistinė mokykla, kai šios gai paminėta Dainavos jau- niosios mokvklos salėje, 
eilutės pasieks skaitytoja, nimo stovykloje š. m. birže- Nors bilietai nebuvo pigūs.
mokslo metus iau bus užbai
gusi. Tuo pačiu laiku darba 
baigia ir Aušros mokvkla. 
Paskutinė mokslo diena bu
vo gegužės 25-ji abiejose.

Darbingas SLA kuopos 

susirinkimas

Gegužės 12 d. Lietuvių 
namuose Įvyko SLA 23C 
kuopos susirinkimas, kuria 
me pirmininko pareigas per
ėmė A. Frenzelis. Pasikeitė

Šiais metais — Lietuvos Laisvės kovos metais — 
laisvinimo ir kitos organizacijos sustiprino savo veiklą ir 
ryžtasi tuos metus atžymėti tokiais Įnašais, kurie stiprintų 
mūsų vilti atgauti Lietuvai laisvę ir kurie užtikrintų mūsų 
tautinės gyvybės išlaikymą.

Vasario 16 d. laimėjimai ryškiai parodė mūsų visuo
menės vieningumą ir pajėgumą sutelktinėmis jėgomis 
siekti tautai geresnės ateities. Amerikos Lietuvių Taryba 
su didžiu dėmesiu sekė tu minėjimų organizavimą (ir tal
kininkavo rengėjam, kur iškilo reikalas), valdžios ir visuo
meninio gyvenimo pareigūnų bei atstovų dalyvavimą, jų 
padarytus pareiškimus. Visa tai stiprino mūsų tikėjimą, 
kad Lietuvos byla nebus užmiršta ir kad mūsų Lietuvos 
laisvės kovos prasmė bei tikslai daugelio atsakingų asme
nų yra suprantami ir remiami.

Lietuvių visuomenė gausiai dalyvavo minėjimų pa
rengimuose ii- sudėjo aukų laisvinimo reikalams.

Su džiaugsmu tenka konstatuoti, kad veiksnių konfe
rencijoje pr. m. spalio mėn. 21-22 d.d. Wasbington, D.C., 
padarytas susitarimas, jog Vasario 16 dienos minėjimų 
aukos tenka, kaip būdavo ir praeityje, Amerikos Lietuvių 
Tarybai, buvo paisomas ir aukos jai persiunčiamos. If 
VLIK ir JAV LB susitarimų laikėsi ir nepastebėta nukry
pimų.

Už aukas Amerikos Lietuviu Taryba didžiai dėkoja 
minėjimų organizatoriams ir visiems aukotojams — pa
vieniams asmenims ir organizacijoms.

Tačiau toje pačioje konferencijoje buvo kartu nutar
ta remti Jungtini Finansų Komitetą, kurio lėšos skiriamos

Varpo choro pavasari- ’r vicepirmininkas, kiti vai-1 yjjko jr į p darbams vykdyti. O tu darbų yra ištisa eilė, 
nis koncertą* buvo gegužės dvbos naiiai paliko tie Pa* I ų-jjems pinigai vra gyvybiniai reikalingi.
8 d. naujoje , erdvioje ir ^ST"CIT 4 .____ i A__ .__ _ { Jungtinis Finansų Komitetas savo veiklos Vasario 16

lio 8 dieną. , bet salė buvo pilna.
Dr. A. Darnusis gimęs Programos nuotraukoje

1908 m. birželio 16 d. Jis y- matyti, kad choras turi 58 
į ra cheminės technologijos dainininkus: 30 moterų ir 
inžinierius. Vytauto Didž. u- 28 vyrus. Prieš metus ar

Į SLA seimą atstovais su- Į 
tiko vykti savo lėšomis Jo
kūbaičiai, Frenzelis. Novo-] 
grodskas. Bačėnas ir Pilė
nas.

Kuopos banketą nutartu 
rergti lapkričio 9 d. šv. Jo-i 
no parapijos naujai atre-

LB mokyklą lankė anie te gavęs chemijos daktaro daugiau chorui vadovauti montuotoje salėje.
170 vaiku, o Aušros mokyk- laipsnį. Tai vienas iš 1941 pradėjo Kanadoj konservą- Svarstyta, kaip pagvvin- 
loie mokėsi virš 30 vaiku. m. sukilimo organizatorių, toriją baigusi D. Skrinskai- ti kuopos veiklą, kaip dau-

Mokslo metams einant į laikinosios vyriausybės pra- tė. Seniau jam ilgai vadova- giau narių Įtraukti iš jaunes- 
gala, balandžio 28 d. visuo-į monės ministeris, vienas iš vo muz. komp. Stasys Gaile- niųjų tarpo, kurie galėtų 
tiniame LB mokvklos susi- Vliko organizatorių, nacių vičius. kuopai vadovauti. Buvo pa
rinkime buvo išrinktas nau- kaceto kalinys. Be to, VDU, Choras yra gerai išmoky- liestas ir visą? Susivieniji- 
įas tėvu komitetas. Dabar, profesorius ir technologijos tas. Jis gali patenkinti ir mas, kaip įį sumoderninti, 
pasiskirstęs pareigomis, jis, fakulteto dekanas, dabar reiklią ausi. Nors jis ir netu- pritaikyti šių dienų gyveni- 
tain atrodo: Juozas Orentas; dirbąs didelėje cheminėje ri savo darbui gerų sąlygų, mui, kaip jame suburti dau-

dienos minėjimų laikotarpyje plačiau nevystė, kad nebū
tų susilpnintas aukų rinkimas Amerikos Lietuvių Tarybai.

ALT Valdyba š. m. gegužės 9 d. posėdyje nutarė 
kreiptis i JAV lietuviu visuomenę ir prašvti gausiai pa- 
’fmti Vliko ir LB darbus ir siusti savo aukas tu institu- 
miu Jungtiniam Finansų Komitetui: United Lithuanian 
Finance Commitee. 29 West 57 Street, 10 Floor, New

York City. N.Y. 10019.
Eugenijus A. Bartkus. Dr. VI. Šimaitis,

Amerikos Lietuvių Tarybos Sekretorius
Pirmininkas

Chicago. 1968 m. gegužės 20 d.

Kita* geras koncertas

Gegužės 9.10 ir 11 dienom» x I tl Llv7"II L«*3 f mi 111 vt v- ivz j v- idim j v; ii ncivv vtcii uui u uau“ ■ l'pori
fll£pOS dllCSMJOlC i • • * • ’ ■? no o ori o » lz’tuv rriv/lof televi- giau jaunesnių pajėgų. Yy^J buv0 inrastiniai Humberside

Ke A ♦ t banus — vicepirm., Laima darbiauja ne tik savoj spau- zijoje ar kitur girdėtą cho- resnieji SLA darbuotoja-1
si ų e roi- 2ernaftjeFg — sekretorė. Bi- doj, bet mokslinius straips- rą. mielai jiems perleistu valdy

rutė šverienė-švereckienė—Į nius rašo ir amerikiečiu spe- Dabar choras turi ir tau- ti ta dideli turtą, kai tik at- 
iždininkė, Kazys Mykolai- cifiniuose žurnaluose. Nese- tinių šokiu grupę, kuriai va- sirastų, kas juos galėtu pa
ris — parengimu vadovas, ! niai išleido (redagavo ir di- dovauja J. Karasiejus. keisti. Kas tiko prieš 80 me-

į Vacius Lelis — informacijos'dele dalį parašė) stambų Džiugu, kad chore maž- tų, tas nebetinka šiandien.
Kiek kada lietuvių kilmės vedėias ir Genė Stašienė—1 veikalą "Sealants“. Vienas daug pusė yra jaunimo, o Reforma padarvta, bet ar

žmonių Detroite miršta, da- mokykloje budėtojų tvarky- iš svarbiausių Dainavos jau- šokių grupėje, aišku, tik jau- negalima jų dar daugiau pa-
bar ypatingai sunku susek- to ja. 'nimo stovyklos kūrėjų ir sta- nirtias. Ta giupė Ir šiame darvti. k t .
ti. Laikraščių streikui pus-s Gegužės 7 d. posėdyje LB tytojų. koncerte pasigėrėtinai gra- Tokiu balsų buvo šiame 0 ua ” ''tenoras,
mėtį užsitęsus, mirties pra- švietimo vadovas Vyt. Pet-' AIfon*a* Nakas žiai atliko dalį programos, susirinkime. Buvo atliekami Kanados

tiškių tikrai.

Mirtis švaistosi

kompozitorių kūriniai, o 
taip pat Bacho. Griego, 
Beethoveno ir kt. Bet visa 
tai buvo galima gauti už 75 
centus. _

Tnstituto rauįa nuošn*®^ 
lė buvo pilna, tik m’rmąją 
diena buvo kiek mažiau.

Apie koncertą rašau dėl 
to, kad šioje mokykloje mo
kosi daug lietuviukų ir lietu
vaičių. dalis jų veikliai da- 
1 vauja orkestre, chore ir 
sporte. jn.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Chuliganai Vilniaus 

koncerte

Štai ką apie tai rašo Vil
niuje leidžiamas” Literatū
ros ir Meno“ savaitraštis:

"Nekartą jau buvo rašyta

Leninių premijų 

kandidatai

Leninių premijų komite
tas Maskvoje leido kandida- 
tuoti į dvi premijas ir pen
kiems lietuviams. Konkurse!

apie ži'ūrovų-klausytojų ei- dėl teatrinės premijos leisis i 
gesi koncertų salėse. Deja, dalyvauti "Lietuvos“ an- 
apie tai tenka kalbėti vėl ir samblio vadovui V. Bartu- 
vėl. Į sevičiui ir to paties ansamb-'

"Neseniai Valstybinėje lio baletmeisteriui J. Lin-, 
filharmonijoj vyko geroses-' giui. Konkursui pateiktos toj 
trados koncertai. Kas juose
buvo. negalėjo nesipiktinti 
paskirų ekstravagantiškos

Scena iš šen. Roberto Kennedy rinkiminio vajaus.

I LAISVUOSIUS LIETUVIUS

Veiksnių konferencija 1967 m. sausio 14-15 d.d. 
Nevv Yorke sutarė minėti 1968 metais Lietuvos Nepriklau
somos Valstybės atkūrimo 50 metų sukaktį — numatė 
programąą, pasiskirstė darbais.

ĮDOMIOS KNYGOS

RomanaiMinėjimo tikslas — prašnekti į nelietuvius: atkreipti 
ių dėmesį į lietuvių tautos valstybines tradicijas nuo ka
raliaus Mindaugo laikų, Į lietuvių tautos pajėgumą sava-! kAmVy?219’os[?kZina*$3.- 
lankiškai bei pažangiai organizuoti savo nepriklausomos Vincą* "pamonas* MIG 
valstybės gyvenimą po pirmojo pasaulinio karo; į tautos, | lotas RYTAS 166uusl* 
dabar pavergtos, moralines bei juridines teises ir pasiryži- j Raina Gaunama
mus būti vėl laisvu Europos tautų nariu. Iejvio administracijoje, ’

Rene Rasa, MEILĖ TRI-

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

Andrius Valuckas, NE-

ansamblio programos —j 
"Svečiuose“ ir "Amžių vė
jai". "Amžių vėjai“ buvo 

išvaizdos jaunuolių elgesiu, specialiai skirti rusų revoliu- 
peraugusiu į Įžūlų chuliga-į cijos sukaktuvėms, 
nišką išpuoli. , (

Konkurse dėl architektu-! 
rinės premijos dalyvaus vii-: 
niškiai architektai-statybi- 
ninkai: B. Kasperavičiūtė, 
B. Krūminis ir inž. S. Liu- 
beckis. Ju konkursui pasiū
lytasis darbas — Vilniaus 
Žirmūnų suprojektavimas.

(E) Į

Audros pėdsakai nepašalinti

Pernykštės audros Palan-Į 
goję padalytosios žaizdos.

"Pirmoje koncerto daly
je. atliekant azartišką ”big 
bito" muziką, balkonų šo-Į 
nuošė susikoncentravę abe
jotino blaivumo ilgaplaukių 
jaunuolių būriai reiškė savo 
nesuvaldomą, laukini entu
ziazmą. Ką gi — azarte! 
džiazistai. azarte klausyto
jai — džiugūs riksmai, try
pimas kojomis, švilpimas.
Užsieny, sako, būna dar blo
giau... Jaunatviška energi
ja. azartas, betarpiškumas— 
galima ir taip vadinti tuos
balkonuose besiraitančius barstomos, bet vargu ar bus 
kūnus. Tačiau kai antroje suskubta Jas užgydyti ligi į 
koncerto dalyje į sceną išė-:'asaros sezono^ pradžios.! 
jo dainininkė, švilpimai jr kopos esančios jau apt\ar- 
riksmai igavo kita pobūdi, i k.vtos« bet jūros tiltas ir kiti

"Paskelbus kiekvienos! PaĮūri? dar nelabai.
dainos pavadinimą, poeto : P^engę. Tiltą stato nau-
ir kompozitoriaus pavardę. dl? b^'ia:? aukštesnių ir 
balkonuose kildavo praga- l!?esnis už. Dabarti-
riškas nepritarimo staugi- n^s padėties nuoti auka ro
mas. nors dainininkė daina- do’ kaf! dar !abai flau? dar- 
vo aistringas, poetiškas ir
gilaus daramatizmo kupinas 
Goethes, Tuvino, Galčins- 
kio, Mandelštam tekstais 
dainas. Negana triukšmo,! 
dainos vidury pasigirsta 
kretiniškų užgaulių replikų.
—i sceną ant artistų galvų 
pabiro degtukai, nuorūkos, 
šiukšlės ir netgi spiūvis, nu
kritęs kažkur prie pat an
samblio pianisto. Chuliga
nams programa pasirodė ne
įdomi, senamadiška.

"Triukšmui nuraminti ei
davo filharmonijos darbuo-

bo tebėra prieš aki;

Taikos derybų delegacijų vadai: kairėj Harriman. deši
nėje Thuy. atvykę i posėdžių vietą, mosikuoja susirinku
siai publikai.

Kaip naikinami kultūros 
paminklai

Minėjimo tikslas taip pat — sustiprinti laisvųjų lie
tuvių ištvermę ir vienybę kovai už savo tėvynės išlaisvini
mą, kad jos gyventojai galėtų apspręsti savo gyvenimo; MUNO S^ŪNūŠ77^’anas*į 
būdą laisva valia. Į suvaikiečių ūkininkų sukili-

1935 m., I
Kongresai, konferencijos, leidiniai, kurie numatyti 

šiems Laisvės Kovos metams, bus reikalingi lėšų. Lėšoms ' 
telkti veiksnių konferencija sudarė specialų komitetą. Ko
mitetas pasivadino Lietuvos Valstybės Atstatymo 50-čio 
Jungtinis Finansų Komitetas (United Lithuanian Finance 
Committee). Jame dalyvauja po du atstovu iš Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, Lietuvos Laisvės Komite
to, Amerikos Lietuvių Tarybos, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdybos ir Jungtinių Amerikos Valstybių Lie
tuvių Bendruomenės Valdybos.. Tautos Fondo valdyba 
artimai bendradarbiauja vajaus vykdyme. Komiteto pir
mininku išrinktas prelatas Jonas Balkūnas.

280

Komitetas kreipiasi į jus, mieli lietuviai, talkos ir pa- 
įamos minėtam uždaviniui — lėšoms telkti. Kreipiasi į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir jos atskirų kraštų va

Kaip naikinami kultūros ' nų bažnyčios, jau daugiau
.... kaip dvidešimt metų esan-

paminklai .. 1 . r. -i- •i cios V įlniaus Dailės mstitu- 
Tik dabar jau ir viešai;^ žinioje, interjeras smar-J 

Lietuvoj prasitariama, kiek kiai apnaikintas, ir tai pa 
žaizdų — daugeliu atvejų daryta pačių dailininkų. O

, nebepagydomų — Lietuvos kuo pateisinti neapsaugoto 
kultūros paminkluose prida- buv- A1S^ šventų bažnyčios 

. rė vadinamųjų "komunizmo i interjero apnaikimmą visai 
' statytojų“ siautėjimas. Šian- neseniai, mūsų dienomis... 
dien daug kalbama apie tų! Clurl10P10 Pyksiu apsau- 
paminklų apsaugą, šis tas ir į ?3 rūpinamasi jau daug de- 
daroma, bet nuostoliai vis šimtmečių, tačiau n ligi šiol

Miškininkas Leonardas' dar nesustabdomi. J! dar neisspręsta. Pasku-
Kairiūkštis Krasnojarske T. . AT m!ais metais ga‘
gavo žemės ūkio mokslu! Literatūros ir Meno bend-, lenjos sienos. bet, negau

Gavo daktaro laipsnius, 

susilaukė 60 metu
i

amžiaus

daktaro laipsnį.

Buvęs Melioracijo: 
tamento direktorius

radarbis (bal. 30) rašo:

depai - i ’ ’Ar taip Jau būtina apta- 
Jonasl rinėti ir svarstyti tą patį? Be

Čeičvs. dabar 67 metu am-iabej°> dar ginčytinos (Vii
žiaus. Maskvoje įsigijo tech-i maus) senamiesčio ribos, ei

nant reikalingos aparatūros,
5 paveikslų apsauga vis dar 
neužtikrinta...“

O prof. Galaunė kalba 
svečiui (Kult. Baruose. 3):

tojai, bandė tartis gi ažiuoju. nikos mokslu daktaro lai ps-i kitų klausimų. Bet
boi foc rormlko-in ir c “I ~__ _ Ll' _o kai tas negelbėjo ir kaž- ni 

kuri chuliganą norėta paša
linti iš salės, kilo triukšmas 
dėl tokio neregėto administ
racijos "įžūlumo". Milicijos 
darbuotojai, deja. atvyko 
jau po koncerto, kuriame 
Goethes eilės skambėjo nuo
rūkomis apmėtytoje sceno
je.

"Kokia laimė, kad i Vil
nių niekada nesugalvojo at
vykti Edita Pief ar Šarlis 
Aznavuras, bet Davidas 
Oistrachas ir Sviatoslavas
Richteris dar gali būti an-

rno lP3o m., 1 tomas, 
psl.. kaina $3.00.

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

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKŠ:ais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,:;;

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

Albinas Baranauskas,
’k -A vi-. T’K n k • • KARKLUPĖNUOSE, pre- uovybes, į Amerikos Lietuvių Taiybos vadovybes, j visų | mijuotas romanas, 224 psl, 
hetuviskų organizacijų vadovybes ir į atskirus jų narius. ! kajna 32 50

Tepajus kiekvienas džiaugsmą, kad savo auka ir tai- UPĖ1*!* ŠIAAJRĘ
ka jis manifestuoja lietuvių vienybę ir didina jėgą Lietu- j romanas I dalis?325 psl., II 

dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3 00.

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

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

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

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

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

Jurgis Gliaudą. SIKSNO-

vos laisvei priartinti.

Čekius, perlaidas ir pinigus prašome siųsti:

UNITED LITHUANIAN FINANCE COMMITTEE 
29 West 57th Street (10 FU), Nevv York, N.Y. 10019.

Tikėdamasis Jūsų visokeriopos talkos ir paramos, 
iš anksto Jums dėkingas

LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTATYMO 50-ČIUI 
MINĖTI JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

Pirmininkas: prelatas Jonas Balkūnas, vicepirmininkai: 

D. Penikas, A. Reventas, H. Miklas, nariai: V. Alksninis, 

A. Balsys, V. Banelis, P. Minkūnas, A. Ostapas, J. Paže

minąs, A. Radzivanienė, J. Stukas, A. Trečiokas.

Šiomis dienomis man pa
čiam pasitaikė proga būti 
Chicagoje ir aplankyti mi- SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
nėtas kapines. Aišku, už- iu°ta3 romanas is politinių 
ėjau pažiūrėti, kur laikomos emigrantų gyvenimo, 268 
tos urnos. Pasipiktinau pa- Psk- kaina $2.50. 
matęs. Jei žinočiau, kas yra Juozas Kral kauska*, Til
tų kapinių vadovybėje, tai NAGO UGNIS, premijuotas 
tiesiai į akis jiems kabin- romanas, 205 pusk, kaina 
čiaus. Taip nepagarbiai lai- 52.50.
kyti tų įžymių tautos vyi-ų Aloyza# Barona#: LIEP- 
palaikus yra neleistina! BEDUGNĖS, pre

mijuotas romanas, 279 psl., 
Gal kapinių vadovybė ne- kaina $3,00.

pajėgia tuoj pastatyti naujo Vytautas Alanta#: TARP 
namo, kuriame būtų tinka- DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
mai įruošta patalpa ir pele- pUsl.. kaina $4.50. 
nų urnoms, bet užkalti duris! Juozą# Švaistas: ŽIOB
EI vietą "saviems reikalams“, RI Al PLAUKIA, romanas 
galima nore škandien, ir tas iš knygnešio kun. M. Sida

ravičiaus gv’venimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Esu Keleivio skaitytojas. 
Jame bene pernai skaičiau, 
kokioje nepagarbioje vietoj 
Lietuvių Tautinėse kapinėse 
laikomos Lietuvos nepri
klausomybės akto redakto
riaus ir pasirašytojo prof. 
Stepono Kairio. Įžymaus so
cialistų veikėjo Kipro Bieli
nio ir kitų urnos su pelenais.

"Va, ant stalo guli pasku
tinis leidinys apie liaudies 
meną. Raižiniai ir tapyba.
Labai originali ir įdomi kū
rybos šaka, bet širdį spau- 

kiek tų
tauracijos šiandien. Pavyz- budies kūrinių dingo pei 
džiui. Petro ir Povilo bažny- ™sVaC1U- trumPar*?y?t?- 
čios zakristijos lubos kiaurai ^eka^ba?t Ja^ aPle Mazei- 
permirkusios. Su laiku drėg- kia muziejų, kuriame bu\o 
mė, patenkanti per stogo daugiausia laizinių ir kurie 
kiaurymes, "lips“ aukštyn ir nudegė. Bet buvo ir kituose 
aukštyn. Ką darysime, kai11' dinJ° b^ zimos. Kaip ir 
ims byrėti vertingiausi vi- sudegintos Jiaudies.skulptū-
daus papuošimai? Kviesi-; ros: .auz> ri kiyziai-ne- toje <jabar statomi tipiniai 
mės iš kažin kur restaurato-' moksų primityvios antire- 

šudarinėsime milioni-i Lgmės ko\os aukos. Tie 
nuostoliai nebepataisomi...

Ber
nardinų ansamblio ar kito 
architektūriiyo paminklo 

Dotnuvos žemės ūkio aka-lkaPitalinės sienos neklaus, 
demiioi žemė-ūkio mokriu'kiek Joms dar stovėti. Jos.**?08 ?eLdaktaro ia^niŲav"!- eikaiauja priežiūros ir res- 

Jonas Bulava

Kalbininkas Jonas Kruo
pas balandžio 23 d. sulaukė 
60 metų amžiaus. Tokio pat 
amžiaus balandžio 19 d. su
laukė ir dailininkas docen
tas Rimtas Kalpokas.

niai namukai tikrai miesto 
nepuošė... šių namelių vie-

R. M1ZAROS PELENUS 

IŠVEŽĖ LIETUVON
spiaudyti. Tiesa. į jų kon-• 
cerius šie chuliganai nesi-j 
lanko, bet jeigu sugalvotu,
spiaudyti ir ant jiy—įeitų, i Buvusio Laisvės vyr. re- 
kaip netrukdomi ieina da-' faktoriaus Rojaus Mizaros 
foar“. * žmona Ieva savo vyro pele

nus nuvežė i Lietuva ir iš-

rius,
nes sąmatas remontui, kaip 
katedros atveju." j "Mes buvome jūsų metuo-

Architektas V. Žemkalnis se darbmgesni. Kai atidarė- 
pasikalbėjime ”prie apskrito me Ciurl.omo galerų,, is v.-
1 v x x as\ nivrtrirvTA Lr Lri
stalo" Kultūros Banį 3 nr. 
sako:

Koncertavo Lenino garbei

Koncertuoti Lenino gar
bei gegužės 22 d. (98-tą Le
nino gimtadienį) į Kremlių 
buvo iškviestas ir Y. Bar
tusevičiaus vadovaujamas 
"Lietuvos“ ansamblis, čia 
Kremliaus iškilmių 
rėse ansamblis

kilmingai perdavė juos Ra
švtojų draugija? saugoti, kol

"Mūsuose tebėra tenden
cija nekreipti dėmesio į spe-

penkiaaukščiai mūrai. Jei 
jie iškiltų visai naujame 
mikrorajone, būtų visai pa
teisinama, tačiau daugia
aukščių tipinių pastatų kai- 
šiojimas senamiesčio terito
rijoje, kur vyrauja XVI- 
XVII amžiaus gatvių tink
las su miniatiūriniais kvar
talais. — vargu...“

Autorius suskaičiuoja vi
są eilę Kėdainiuose išsaugo- 
tinų pastatų, primena, kad 
Kėdainių senamiestis turi 
urbanistinio draustinio tei
ses, kad numatyta rengti jo 
rekonstrukcijos planą, bet...

atsieitų kelioliką dolerių. 

Savo akimis pamatęs da-
bailinę vietą pelenu urnom,! .SU’
šaukte šaukiu : Vyt ai, nuo! 2ADET.Ilfe. premtĮU o t a . 
kurių tas reikalas pareina.! romana> ® ,X\nco ^uf |r^09 
tuoj sutvarkykite, nes jūsjgv*n"n0’ 394 rusl kal“ 
darote gėdą sau ir garbin-'5 p
goms kapinėms! ’ PEI IAI*

so dirbome tik keturiese, į- 
skaitant pečkurj, ir susitvar
kėme. Ir nesiskundėme, nors 
darbo buvo begalės.“

Literatūros ir Meno kitas 
bendradarbis (bal. 30) susi
rūpinęs rašo apie Kėdai
nius:

"Čia senoji miesto dalis 
pradėta tvarkyti jau praė- 

metais. Pirmosios

Naujokaitis: U- 
NEGRĮŽTA f 

pusi., kainaLabai norėčiau žinoti, kas KALNUS, 
yra tų kapinių vadovybėje,! $5.00. 
nuo kurių tas reikalas pa-į Alovza# E«rcna«:

ŠI MEDŽIAI, 
na $ 1.50. 

l MINDAUGO
Red. pastaba. Kas yra ka

pinių valdyboje, mes neži
nome. O apie šiame laiške 
minimą netvarką redakcija 
yra gavusi ir daugiau nusi- 
skudimu.

509bus surasta tinkamiausia; cjalistU įspėjimus spaudoje 
vieta jiems palaidoti io tė- apje fjaromą kultūros pa

minklams žalą... Paimkime 
kad ir architekto Stuokos- 
Gucevičiaus Vilniaus kated
rą, dabar paveikslų galeriją.

viškės apylinkėje Dzūkijoj.
reina.

Svečias ii Michigano
117

ViENI- 
psl. kai-

Nedidels bėda padaryti 
išvaka- paslaugas nedėkingiems, ta- 

koncertavo čiau baisi
Čaikovskio vardo salėj, kur paslauga 
buvo ir komisija, vertinanti žmogaus.
kandidatus premijai gauti. 

(E)

Pats pastatas su interjerti y- jusiais 
nelaimė priimti Į ra taip pat muziejus. Todėl 

nesąžiningo labai svarbu, kad nauji eks- 
i ponatai ir senas pastatas tu- 

La Rochefoucauld retų tam tikrą ryšį. kad ati
tiktu vieni kitus... Bernardi-

is
chirurginės operacijos atlik-< tipiniai penkiaaukščiai pa- 
tos Smilgos rajone, kuriame! statai jau veržiasi nelaukda- 
būdingas gatvių tinklas su-j mi- kol architektai ką supla- 
siformavo XVI a. viduryje, n uos.
Išlikę menkaverčiai medi- . (ELTA)

NITŽUDY- 
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.



Nr. 22, 1968 m. gegužPs 29 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis penktas

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Baigiami pamiršti kruvini 
įvykiai

JUOZAS SUDBU RIETIS

Tęsinys

Vokiečių karo žandarme
rija pareikalavo 200 asme
nų, priklausiusių komunistų 

i partijai ar kaip kitaip prie 
komunistų veiklos prisidė
jusių. sąrašo. Laikinai einąs

kės istorijoje savo kruvinus 
vardus Įsirašė šie daug krau
jo ir ašarų iš nekaltų lietu-Į 
vių iščiulpę lietuviai komu-Į 
nistai bei jų pataikūnai:! 
Vincas Macevičius —NKVDI

į kriminalinės, policijos virsi- viršininkas, Sunakevičius— 
I nirko pareigas valdininkas Į milicijos v-kas. žiburkus — 
l X, pasitaręs su keletą Įtakin-! milicijos v-kas, A. Simutis 
I gų lietuvių, atsakė, kad to- —politinis milicijos komisa- 
kių asmenų jau nėra, nes vi-

i si pabėgo Į Rusiją. Niekas 
nenorėjo imtis atsakomybės 
ir be teismo spręsti nors ir 
sunkiai nusikaltusių tautai 
asmenų likimo. Visi manė 
palaukti, kol bus sukultos 
teismo Įstaigos, o tada šis 
reikalas bus sprendžiamas 
pagal teisės nuostatus.

Pirmiausia buvo tikrina
ma visos bylos bei doku
mentai, palikti NKVD bu
vusiuose apygardos teismo 
rūmuose Aušros alėjoje. Tie 
pastatai, milicijos ir NKVD 
kambariai, spintos, archyvai 
man buvo jau gerai pažĮsta- 

į mi. nes du su puse mėnesio
t rlivKti o nclzinfioc milim.

ras, Baranauskas 
sis komunistinio saugumo 
v-kas. Babrauskaitė — kad
ru skyriaus v-kė, Vicas — 
NKVD v-ko pavaduotojas, 
teisėjas Zivilčinskis ir kt.

pirma-

teko dirbti apskrities milici-
- Maiki, ar tu žinai, ka' tingas. Jis pradėjo Dievui! > valdybos raštinėje sekre- 

aš tau šiandien pasakvsiu? i sakyti. kad nevisi tu miestu tonaus pareigose. Per dau-
- Nežinau, tėve. ' | žmonės siekti; sako. vra ii S™"* b/l«' k"-VgV ,.r klt«
- Žinai, jau šmotas me- gera, kuriu reikia pasi'gailė- kum™t« g*'™' ,sura.iŠ1

tų. kai raunu ginčijamės, iri ti. svarbios medžiagos ir sutik
tu vis giriesi, kad eini į šku-' - O kokia kalba jiedu' "nt‘ nebu.v0,
lę, vis mokiniesi ir mokinio-' kalbėjosi, tėve: lietuviu, žy- ?au» s'arbni <plentų il
si. ale niekad man nepasėdų ar kitokia? ' , knygų buvo sudeginta
kei. ko tu mokiniesi ir ką tu! — Maik. norėčiau ir aš tą rg- ln a n‘I lclJal 11 
esi išmokęs. žinoti, ale Šventas raštas.15 ,
- Nepasakiau, nes tėvas ant šito punkti visiškai tvli.i . Pa5t?ta 11 tu'10’ ta,P ',at

r-oi .ui to dabar jau ir'išiVlaJ ?okHm:ntį aPfu^?
J " miesto burmistro 1-

SU'
NKVD

Saigono priemiesčio Cholon. kur daugiausia gyvena kiniečiai, gyventojai bėga slėptis nuo komu
nistu bombų. Daugiau nei 50,000 žmonių tapo benamiai, sugriovus jų gyvenvietes.

varde Juodėnas ir vyksta i Panevėžys vėl sužaliavo 
Juodupę, bet vokiečiams, pavasariais, Nevėžis nuplo- 

Į kaip jie beskaitytų, išeina vė kankinių kraują, bet tie
J "jude“—atseit, žydas. Kiek kapai ilgai primins žiaurią Keleivy jau buvo rašyta, 
mokėjome vokiškai, tiek aiš- šių žmonių mirtį. į kad. bandydama nuodingas
kinome, kad abudu esame Tolumoje griaudžia pa- dujas karo tikslams, armija 
lietuviai policijos .pareigu- trankos, Nevėžio pakrantėse nunuodijo Utah valstijoje 

; . .. ... ... . .nai ir grįžtame Į tarnybas kurkia varlės, kvepia alyvų 6,700 avių. Dabar farmeriai
laimingai įssilaisvmo įs Kau- panevė2yje ir kad Juodėnas žiedai. Ir man vėl taip jau- pareikalavo, kad valdžia 
no sunkiųjų darbų kalėjimo! vra lietuviška pavardė, nie- ku, miela ir viskas sava.

J Panevėžį

Gavęs pranešimą, kad bu
vęs Šiaulių miesto ir apskr. 
policijos vadas A. Daniūnas

ir laikinosios vyriausybė: 
paskirtas vado pareigoms 
Panevėžį, pasiruošiau ten 
vykti ir aš. Susiradau drau
gą, kuris rusų okupacijos 
metais slapstėsi Šiaulių apy
linkėse. o dabar vyksta i sa
vo tarnybos vietą Juodupę. 
Rokiškio apskrity. Trauki
nių nebuvo. Automobilių, be 
vokiečių kariuomenės, be
veik niekas neturėjo arba. 
jei ir turėjo, tai neįmanoma 
buvo gauti kuro, todėl ke
lionei naudojome papras
čiausią, bet patikimiausią 
priemonę — kojas.

Graži vasaros diena, sau-

. .yra 
i ko bendra 

i
neturinti su žy

dais. Vokiečiai kietai užsi
spyrė, bet po tam tikro "pa
tikrinimo“ sutiko paleisti.

Jau čia pat ir Panevėžio 
cukraus fabrikas, bet tylu, 
nes darbininkai laidoja 23 
komunistų aukas. Gedulas 
supa miestą. 23 jauni lietu
viški žiedai — darbininkai, 
gimnazistai šio fabriko ra
jone besitraukiančių NKVD 
ir komjaunuolių buvo žiau
riai nukankinti. Keletas jau
nuolių buvo atvežta net iš 
Kupiškio gimnazijos.

Karstai, papuošti trispal
ve ir vainikais, nuleidžiami

tus.

REIKALAUJA $1,330,00 

U2 AVIS

i sumokėtų jiems 11.385,000 
Bet taip buvo prieš 27 me- atlyginimo.

SUŽALOTAM VAIKUI 

PRITEISĖ $651,783

JAPONAI NEJLEIDŽIA 

JAV SUBMARINŲ

Japonijos premjeras Eisa- 
| ku Soto pranešė savo minis- 

New Yorko teisėjas 8 me- terių kabinetui, kad Ameri- 
tų vaikui priteisė iš vaistų kos nardomieji laivai, kurie 
firmos Parke Davis Co. $ vartoja branduolinę energi- 
651,783 dėl to, kad, varto- ją, nebus daugiau įleidžia.* 
jant tos finuos vaistus mi Į Yokosukos uostą, kur 
Quandrigen,, buvo sužaloti stovi amerikiečių karo laivy- 
jo smegenys ir jis proto po- nas, nes to uosto vandeny 
žiūriu pasiliko 5 metų am- pasirodė smarkus atominių 
žiaus vaikeliu. 1 spindulių veikimas.

niekad nepaklausei.
— Nu, gali būt, kad as 

pats kaltas. Ale už tai dabar į 
paimsiu tave ant egzaminiųį 
ir pažiūrėsiu, ką tu žinai iri 
ko tu nežinai. Dabar visi 
studentai laiko egzaminus, 
taigi aš noriu ir tave išegza
minuoti. Vot, pasakyk man, 
iš ko draska padalyta?

— Druska, tėve. nėra 
žmogaus rankomis padalyta 
medžiaga. Ji randama gam
toje kaip mineralas. Chemi
jos mokslas žiūri i draską 
kaip natrio chlorido jungini, 
kuri rašo šitokiais ženkaisl 
NaČL

— Vot, ir nežinai.
— Ar tėvas žinai kitaip?
— Šiur, Maiki! Druska y- 

ra padalyta iš moteriškos 
cekavasties.

— O kas yra moteriška 
"cekavastis“?

— Cekavastis, Maiki. tai 
tokia žmogaus natūra, kad 
jam norisi viską žinoti. Ki
taip pasakius, kas kiša savo

Gal dėl to dabar
; mūsų bažnvčiu Amerikoje; Pel eme J™ęst0 *
■ pradėjo lietuvių kalba vary-', Vella“ 'lsos kT°?

' ir dokumentai buvo perkelti 
buvusias miesto milicijos

pradėjo 
ti. kad nebūtų 
kaip šventrašty!..

nei dūko —'
’ Nu, ale P

lė žeme ritinėjasi, pakelėse; j duobę. Byra žiupsniai že- 
kvepia sienas, kelias dulka, mįs, jr aįc|į "Angelas Dievo“ 

virš draugų ir artimųjų aša
romis apšlakstytų nebylių! 
karstų. Minios žmonių dar 
ilgai nesiskirsto.

Aplankėme buvusią Ma
rijonų bažnyčią ant Nevėžio 
kranto. Čia yra buvusi 
NKVD būstinė ir tardymo 
bei žudymo kameros. Sienos 
ir grindys tebėra aptaškytos 
šviežiu kankiniu — daktaru«. č

Mačiulio, Gudonio, Žemgu
lio ir med. sesers Kunevičie
nės — krauju. Vokiečių pir
miesiems lėktuvams sudau
žius Pajuostės aerodromą,

o mes, nors ir palengva, bet 
stumiamės pirmyn.

Šeduva pilna partizanų.
Mus sulaiko, 

vėl
visgi Abraomo rodos Dievas, Pata!>?as ?’anaus 7 Gilėn0! P°Ii5™ink>!-

i.- nndnnto d,, o ! gatvėje. \ įsa tai buvo ati-į tikrina dokumentus ir
dziai tikrinama, ieškant tau-| greit paleidžia. Laisvi vyks-paklausė ir nusiuntė du 

niuolus i tuos miestus, kad 
pažiūrėtų, kiek tenai 
ra žmonių
tik viena Loto šeimyną ne-i vokiečiai —ugi P1 
ištvirkusią ir liepė jai raida- nor? Plonus dienomis dar

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

tos išdaviku ir Įrodymų jų tame toliau. Saulė čiulpia 
akaito lašą. o 

ta nuo jos spin
dulių. Jau matyti ir Panevė
žio miesto siluetai. Pavargę

kiek tenai vra ge-i , . . ■, v i- , . - •
Aniuolai'aptiko:kruviniems darbeliams. .paskutini pn

• . i ... i vokiečiai — irgi priešai, veidai rausta

ir rodė šiek tiek žmonišku- _
mo. Kaip žvėris, kuris slen- žengiame į Berčiūnu kuror- 
ka prie savo grobio, rodyda- tą. Staiga — Halt! Sustoja
mas baltus dantis, taip ir me. Du vokiečių žandarai 
žmogus, savo piktus suma- pareikalauja dokumentų, 

ris ir leidosi i kalnus. Ale joj j?™? matuodamas mei- Patikrinę mane leidžia eiti 
! pati neištrivojo ir atsigrįžo 1,a* zadziai? n' «*“•. toliau, nes dokumentai geri.

_  . . f Čionhn mocfn iv arwlfn_ en

vei išsimuvyt, tik Įsakė, kad 
bėgant nei vienas jų neatsi- 
grįžtų pažiūrėti, kas su tais 
miestais darosi. Lotas pa
siėmė savo pačią, dvi duktė-1

Šiaulių miesto ir apylin- bet su draugu blogai. Jo pa-

nosį į svetimą biznį, tas y- kalno niekur nėra. Biblija

atgal. Matai, jos širdis buvo! 
prisirišus prie tokio gyveni
mo, ir jai norėjos pamatyti, 
kas su tais miestais darosi.
Už tokią cekavasti, Maiki, man bajinai, jog saulė yra' sukrauta į saulę, tai kodėl 
Dievas pavertė ją į draskosi tokia karšta ugnis, kad net! marių vanduo yra sūrus, a? 
kalną. Iš to kalno dabar pa-j ir akmenys tenai yra sutirpę 
reina visa druska. Maiki. ( i niekus. Ji tokia karšta, sa- 

— Iš to kalno nėra jokios Į kei. kad iš tolo viskas su- 
druskos, tėve, nes ir tokioj tirpsta. Pasakyk, ar tu ne

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

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

žuvo ir sužeista daug rusui rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
karių. Sužeistieji skubiai! organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
pergabenti Į savivaldybės li- Lietuva ir Kt.

ra cekavas.
— Ne, tėve. lietuviai sa

ko. kad toks žmogus yra 
smalsus.

— Tad jau naujos mados 
žodis, Maiki. Lietuvoje mes 
sakvdavom cekavas.

sako, kad Loto žmona buvo 
paversta i druskos stulpą, o 
ne Į kalną. Bet tokio stulpo 
irgi niekur nėra ir niekad 
nebuvo. Biblija kalba nesą
mones. tėve.

— Olrait, Maiki. jeigu tu
— Dabar pasakyk, tėve, netiki, kas yra parašyta

kaip iš žmogaus smalsumo 
galima išvesti draską?

— Šis biznis, Maiki, yra 
labai gražiai aprašytas 
Švento rašto knygose. Kai 
Sodomos ir Homoros mies
tai labai ištvirko, tai Dievas 
pasišaukė Abraomą ir pasa
kė, kad jie bus užlieti ver
dančia smala ir sudeginti

šventose knygose, tai pasa
kyk, kaip atsirado ant svie
to druska?

— Druska, tėve, nėra "at
siradusi“. Ji vra viena tų 
medžiagų, iš kurių susideda 
visas pasaulis. Druskos yra 
žemėje, vandeny, ore, visuo
se gyvūnuose ir net pačioje 
saulėje, kuri palaiko mūsų

ligi padėmėnijos. kad nelik-Į gyvybę. Vienu žodžiu, dru? 
tų nei dūko. Į ka vra amžina, kaip ir visa

— Reiškia, Abraomas tu
rėjo konferenciją su Dievu, 
ar taip?

— Jes, Maik, kaip Džian- 
sonas su Maknamara. Ale 
Abraomas nebuvo toks kerš-

rredžiaga yra amžina.
— Maiki. aš jau sugavau

tave meluojant. Tu sakai, 
kad druskos yra net saulėje. 
Bet kaip tu gali žinoti, kas 
joje yru? Juk tu pats syki

taip man aiškinai?
— Aš galėjau taip aiš

kinti, tėve, nes tai yra tikra 
tiesa.

— Nu, jeigu tai tiesa, tai 
kokiu spasabu tu galėtum 
žinoti, kad saulėje yra drus
kos? Juk tenai niekas negali 
prieiti.

— Taip, tėve, prie saulės 
žmogus neprieis. Bet saulės 
spinduliai pasiekia žemę. 
kur žmogus gyvena. Ir žmo
gus jau išmoko tuos spindu
lius suskaldyti, išskirstyti ir 
surasti, kad juose yra Įvairių 
spalvų. O iš fizikos mokslo 
mes žinome, kad šviesiai 
geltona spalva gaunasi iš į- 
kaitusios druskos, ir kaip tik 
tokios spalvos randame sau
lės spinduliuose. Todėl 
mokslas ir sako: štai. saulė
je yra druskos,

— Maiki, tu ir \el man 
meluoji, Jeigu druska yra

— Tėve. nevadink manęs 
melagium. Juk aš sakiau, 
kad druskos yra visame pa
sauly. taigi ios yra ir jūroje.

— Olrait, o kas jos ter

goninę. Dr. Mačiulis, Žem- 
gulis ir Gudonis operavo 
sunkiai sužeistuosius. Tuo 
momentu keletas komjau
nuoliu ir NKVD pareigūnų 
įsiveržė į operacijų salę ir, 
kaltindami, kad operuoja ir 
partizanus, daktarus ir se
serį Kanevičienę jėga ištem
pė iš operacinės salės ir nu-pridėjo?

— Upės prinešė. Kaip sa-l sivarė Į NKVO būstinę. Ten 
kiau, druskos yra ir žemėje. Į įuos mušė. badė, piaustė ir
Vanduo iš lietaus ir sniege 
ją tirpina ir upėmis neša į 
jūrą.

— Maiki. tu gana kytras. 
ale ir aš ne durnas, tu ma
nęs neapgausi. Jeigu druska 
eina upėmis 4 marias, tai ko
dėl upiu vanduo nesūrus, 
ką?

— Dalykas yra toks. tėve. 
kad upių vanduo neša tik po 
mažą truputį druskos, ir to
dėl ji mūsų skoniui nesuvo
kiama. Bet per ilgus am
žius ir iš tų trupučių juroje 
susikrauna nemaža druskos 
Matai, nubėgęs į jurą van
duo vėl išgaruoja, bet nu
nešta tena druska jau pasi
lieka: ii negaluoja.

pagaliau šūviu i pakauši už 
migdė amžinai. Seserį prieš 
nužudydami išrengė ir iš
prievartavo.

Policijos turimomis žinio
mis, gaujai vadovavo dr. Di
džiulio sūnus — komjaunuo-i 
lis. Vėliau ligoninės kieme' 
visuomenė žuvusiems pasta
tė gražų paminklą, kurį grį
žę rusai nuvertė.

Mačiau NKVD tardymui !; 
naudotus konkinimo įran
kius: elektros laidais išve
džiota kombinzona, kryžių 
kaulams laužyti, svilinimo 
lempas ir gumines lazdas 
mušimui. Visa tai perėmė 
Lietuvos policija ir vėliau 
perdavė raudonojo teroro

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 

636 Broadway 

So. Boston, Mas*. 02127

s**************************************************************

— Malki, as jau nebeis-} muziejui ir parodai. Tai 
manau, ką am to hepasaKv-l žiaurus komunistinės tikio- 
ti. Duok m m pami-Iyt įves vaizdai,

:: «,o«I

Jau išspausdinta ir gulima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ.
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869- 

1959) metų Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 
664 psl. Kietais viršeliais — $10.00. minkštais — $8.00. Išlei
do Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmasis Cbicagon atvažiavęs lietu
vis, pirmos lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos drau
gijos, statytos bažnyčios. Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 
121, 41 teatro draugija. 18 pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai 
ir 314 veiklesnių žmonių biografijos. Duoti dokumentuoti ka 
talikiškų. socialistinių, laisvamanišku ir kitu organizacijų 
atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bankai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba 
Money Orderi

AMERIKOS LIETEVIV ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiusti:

1739 South Halsted Slreel. Chicago. Illinois 606(18

< > 
::

b•. 
::
■ •
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MOTERĮ! SKYRIUS
VINCAS KRĖVĖ

Milžinkapis
(Tęsinys)

Bet tarpu visų garsių tos giminės vyrų, tarpu visų, 
kur sėdėjo augštoje Merkinės pilyje, garsiausias buvo 
senas bajoras Mykis.

Ne tiek pagarsėjo jisai savo darbais, kiek savo vaikų 
žygiais.

Turėjo jis ketuiis sūnus, kaip ąžuolus plačiašakius, 
kur buvo vienas už kitą drūtesnis, vienas už kitą narsesnis.

I* augo sūnūs pas tėvą dvare, kaip ereliai pilkuonėliai 
lizde, o tėvas, tai matydamas, džiaugėsi, kad tėviškėlės 
naudai auga. garsios giminės garbei.

O kai užaugo pasiūgėjo, kalbėjo jiems senas tėvulis:
— Gana jums, sūneliai, skrajoti tamsiuose girių tan

kumynuose. Ne medžioklei gimėt, ne medžioklei augote. į 
tik naudai tėvų šalelės, kurią jūsų seneliai proseneliai! 
begindami savo kraju praliejo, kad puikiau žydėtų, kad' 
žaliau žaliuotų.

— Mes jau seniai tik ir svajojome, ir sapne sapna- S 
vome, — atsakė sūnūs: —kad kare savo jėgas išmėgin
tum, savo narsumu pasigirtum.

— Sustiprėjo mano ranka, kad naudingai tėviškėlei i 
patarnautų, — tarė vyriausiasis sūnus Zubris: — kad gin- i 
tų tėvų sali nuo pikto kryžiuočio, kaip kad mūsų tėvai! 
gynė. i

Ir siuntė Mykis sūnų savo vyriausiąjį vakaruosna. kur j 
baltosios jūrės banguoja, kur narsus Kęstutis sunkiai 
vargsta. į

Kitu du siuntė, kur tyra Neris žaidė, mėlynas savo į 
bangas bekilodama. kur garsus Vilnius kuorais padangę i 
rėmė, kur senas Algirdas, visų kunigų kunigaikštis, kelio- : 
nę rengė, o kur — niekas nežinojo. Tik visi manė, kad to- 
limon gudų šalin.

O jauniausiąjį sūnų tai namie pasiliko, kad būtų tė- į 
veliui paramėlė, kad būtų senai motulei paguodėlė.

Galando broliai šveitrius kalavijus, mėgino šarvus,‘ 
kur iš tolimų kraštų buvo atvežę vaizbūnai, rengė širmus • 
žirgelius tolimon kelionėn ir kaustė plieno pasagėlėmis. •

Ir pasibalnoję, pakamanoję eiklius žirgus, išjojo iš; 
augšto tėvų dvaro per vario vartelius.

Niekas jų nelydėjo, nei jaunos sesulės, nei skaisčios i 
mergelės, kaip dainelė dainuoja: tik palydėjo sena motu-’ 
lė Į augštą slenksti, tik sena3 tėvulis | vario vartus: taip’ 
liepė seni tėvų papratimai. į

Tik | vieną berneli gailiai žiūrėjo žvainios akutės, už> 
balto seklyčios lango pasislėpusios. Tik vyriausiąjį bajoro j 
Mykio sūnų. jaunąjį Zubiį, lydėjo dailios Meilužės, bajoro į 
Kindžio dukters, mėlynos akys.

Niekas nematė, niekas neregėjo, kai bernelis prajo-- 
damas meiliai akimi žiūrėdamas, daugel daugel merge-j 
lei žadėjo: ne tik aukselio žiedeli, ne tik šilkų kaspinėli...

Ir matė paskui tėvas ir sena motulė, kaip dažnai ver
kė jauna dukrelė, bet ko verkė — nežinojo. Tik sena mo
tulė gal susiprato, o gal ir ne.

Neilgai jojo drauge bernai, tik ligi kryžkelių. Ten 
berneliai sustojo, vienas kitam baltą ranką davė ir persi
skyrė : du nujojo | rytus, o Zubrys | vakarų šalk

Išjojo berneliai, ir lyg drėgna žemė juos prarijo. Per 
dvejus metelius nei jie siuntė sakalėlio, nei margo laiš
kelio. Vai verkė verkė tada sena motulė, per dvejus mete
lius sūnelių belaukdama.

Veikė ir jaunoji mergelė bernelio.

Alice (’rimmins su savo vyru eina j teismą New Yorke. 
Ji kaltinama nužudžius savo 4 metą dukterį.

Teisės patarimai
Advokatė M. Svelkauskienė sutiko atas 

kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendru 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažiurti, kad esate Keleiviu 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios š’***

Klausimas

Mykolas Vaitkus

GEGUŽĖS SNIEGAS
i

Ramusis vakaras atėjo,
Švelnioj tamsoj paskendo sodas.
Iš tolo žaibas sužibėjo,
Ir vėl dangus tamsus, vienodas...

Medeliai taip sūdriai žaliuoja! 
Gardžiai jauni žiedeliai kvepia! 
Krūtinė neramiai kvėpuoja,
Savy slaptingą geismą slepia...

i
Einu takais. Sodelis miega.
Tylu, tyki... Po kojų balta... 
Randu ant tako lyg kad sniegą — 
Lengvutį, gryną ir nekaltą.

Ant veido krinta jo krisleliai; 
Apsnigę sunkios šakos įvirsta... 
Bet tai — ne sniegas! Tai žiedeliai 
Tyliai nuo medžių žemėn kirsta...

Užsnigęs sodas vos kvėpuoja, 
Nurimęs bėga laisvas takas; 
Nustebus siela nebdejuoja,
Ramiai širdis krūtinėj plakas.

Prezidento Johnsono duktė Lvn-5

Praėjo ilgi metai, kaip giedri pavasario dienelė, pra
slinko ir kiti, kaip miglota rudens naktelė, ir treti jau už
stojo, dar negrįžo bajoro sūnūs iš tolimos kelionės. Nei 
patys jie gr|žta, nei žinelės siunčia, nei širmo žirgelio, nei 
raibo sakalėlio. Ir gailiai verkė sena motulė, po langu sė
dėdama, sunkiai dūsavo žilas tėvelis, po dvarą vaikščio

damas.
Ir išaušo pavasarėlis, sučiulbėjo maža kregždelė, 

pranešė linksmą naujieną: grįžta sūnų kaip raibu sakalu 
iš tolimo rytų krašto, kur žirgus varinėjo, Algirdui be-i 

tamaudamu.
Ir pargrįžo du berneliu ir parvežė didį grob|: ir tiek 

jo buvo, kad seni tėvai atminti nebeatminė, kad kas būtų 
tiek kada parvežęs: buvo ten kieto plieno kirvių ir kala
vijų, buvo ten aukselio ir sidabrėlio, ir geltono gintarėlio, 

ir šilko skarų.
Ptadžiugo senas bajoras, kaip saulė nušvito, ir gu

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

Prašome skubiai atsakyti 
i mūsų klausimą Mes per
kame namus Cantone iš vie
no asmens ir norime perim
ti jo G.I. mortgage. Agento 
nėra. ir todėl mes namus 
gan pigiai perkame. Parda
vėjas, kuiis dabar gyvena 
kitoj valstijoj, su mumis 
kalbėjo ir žadėjo kai ku
riuos dalykus padaryti. kaipL 
pav.. išlyginti žeme už na
mu (gradin") ir užsėti žolę 
bei kitus "landscaping“ dar
bus atlikti. Jis mums pasa
kė, kad jis turi Bostone sa
vo advokata ir kad tas jam sams atstovauti, jeiirparda-Į 
atstovaus ir visus reikalus į vėjai ir pirkėjai žino apie to-1 moocGeososoooo: 
atliks, nes jis juo pilnai pa- W "dvilypi“ atstovavimą iri 

nieko prieš tai neturi. Bet!

Jacque!ine Kennedy. kada ji bu
vo 10 metu amžiaus.

Atsakymas

Jei pardavėjai (sellers) 
sutinka, tai Tamstos galite 
"perimti“ jų G.I. mortgage 
be jų banko "leidimo“ ir ne
būdami veteranai. Tačiau 
tai reikštų, kad niekas ne
tikrins namų nuosavybės 
stovio (statė of title). Tai 
yra pavojingas dalykas. Jei
yra defektų nuosavybės sto- nesįais reikia pradėti saugo- 
vyje (title), namus per- tiesioginių saulės spindu- 
emus, msi tie defektai bus y j,. jęreiptjs j gvdvtoją der- 
Tamstu beda, o ne buvusioj matologa. ‘1 ‘ 
savininko. Nėra tokio ĮStaty-j ”TM“
mo, kuris draustų pirkėjų*
advokatui ir Tamstų intere-l

sitiki.
Pardavėjas mano, kad 

mums nėra reikalineras ad
vokatai nes mes vistiek per- 

į imame io paties ’Tnortgae-e“
Į ir todėl jokiu kliūčių nebū
sią. Mes labai norėtume su
taupyti pinieu. nes mes tu
rėjome visokiu nelauktu iš
laidu. bet biiome, kad nepa- 
pultume i bėdą.

Svarbiausia mums rūpi. 
ar mes. kaino ne "veterars“. 
n-nlime nerimti pardavėjo I 
G.I. mortgaere. Ar bankas 
nedali tam pasipriešinti?

* -Tei norite turėti tankius 
antakius, kasdien masažuo
kite juos senu dantų šepetu
ku — iš pradžių | vieną, o 
paskui i kita pusę. Kartą 
nėr savaite įtrinkite plaukų 
šaknis vazelinu.

* Nagus nukarpykite arba 
ifudildykite viena kryptimi 
-Į-tada jie neskilinėS. La
kuokite taip pat viena kryp-

j timi ilgais, vienodais užtepi- 
ifcais.

* Nelakuokite nagų sau-
da, pernai ištekėjusi už mariną Ifeje, skersvėjyje, prie karš- 
kapitono Robb, spalio mėnesį tij radiatorių — lakas bus 
laukia pirmagimio. ' rievienodas, su burbuliukais.

žinok Tamsta, kad tarnauti 
dviems Dievams nėra patar
tina nei pageidautina. Jeigu 
būtu koks konfliktas (conf- 
lict of interests), advokatas 
būtų keblioje padėtyje, ir 
Tamstų reikalai galėtų nu
kentėti.

Ar skaitei 
šias knygas?

NULAUŽTA ŠAKA, tri-
; jų vaizdelių pynė. parašė
į Stasė Varagaitė-Petersonie-

~ ... , . Į nė, 81 psl.. kaina $2.Pav., pirkimo-pardavimo Į
sutartis turi būti atitinkamai; ANTANAS. SMETONA 
suredaguota, jei TamstosVEIKLA. Paraše J. 
norite, kad darbai, kuriuos: Augustaitis, 154 psl., kai- 
pardavėjas pažadėjo atlikti.! na -81.50.
būtų atliekami, ir atliekami’ VIENU VIENI dvidešimtI- lobo; svirno r,or^t;>tvarkingai ir Patenkina™ai-penkeriv metu rezistencijoje Me- laba, nonme oenmt, | Jei sutartis (pareha5e-sales ?a,a5i "N E Sūduvis, 424 

agreement) nebus tinkamai
suredaguota, — namus per
ėmus,— visos pardavėjo pa-’ kiečių 
reigos ir visi jo pažadai gali 
nueiti niekais.

ta n-ortsrage. nes procentai 
labai žemi. Kitaip mes. tur 
būt. iš viso tų namų nepirk- 
tume.

Kitas klausimas — ar ga
li tas pats advokatas, kuris 
tvarko pardavėjo reikalus, 
ir mums pasitarnauti už ma
ža surrm "ekstra“? Ar tai 
nė*?? nrieš ’«tatvmus?

Būtume dėkingi už atsa- 
Vvma. V p? gyvename vaka
rinei Massachusetts dalv,t 
bet vvras bu« tarnybos rei-! 
kabi? perkeliamas | Cam
bridge greitu laiku.

Tautiečiai i
Mass.

Man atrodo, kad Tamstų 
atveju reikalingas advoka
tas. kuris atstovautų vien 

! Tamstos interesams, ir tegul 
pardavėju advokatas atsto- 

, vauja jų interesams.

Perkant namus ir sumo
kant tūkstančius, yra pavo
jinga ir negudru pasilikti 
"be atstovavimo“ (vrithout 
representation).

Saulė gydo ir kenkia
(Tęsinys)

Mėgstantiems alkoholi, tiems saulėje, karštvie, vė- 
sergantiems kepenų veikimo jvje. Veido, ranku, kaklo o- 
sutrikimais neretai atsiran- da parausta, sustorėia, odos 
da ranku, veido odoje pūs- elastingumas sumažėia, ji 
lėlė1? iki žirnio ar vvšnios darosi sausa, šiurkšti, pa- 
dvdžio. Pūslelės, nripildvtos tamsėja, išry«kėia odos pie- 
skaidraus ar kraujingo skys- šinys. atsiranda gilios rauky
čio. Pūslelei trūkus, susidaro lės. Tai yra rvšku vyru 
kraujingi tamsūs šašai, o sprando odoje. Susidaro va- 
jiems nukritus, lieka mels- dinama jūreiviu (žveiu), 
vai rožinės spalvos dėmelės žemdirbių oda, kuri ryškiai 
arba randeliai, dažnai pa- skiriasi nuo sveikos, norma- 
tamsėia oda. Serga suaugu- lios kūno odos. 
šieji, dažniausiai virš 40 me-i Padidintas odos jautru- 
tų. Liga paūmėia pavasari mas saulei būna įvairaus 
ar vasara. Šis susirgimas va- j laipsnio: kartais vos žvmus 

nieže ji-

kvietė visus savo kaimynus, ir turtingus, ir varguolius, ir 
tuos, kur kalaviją vartė, ir tuos. kur arklu žemę kilojo.
Visus sukvietė senas bajoras ir iškėlė didelę puotą.

Tris dienas, tris naktis nemunais plaukė ten žalias 
vynas, ežerai stovėjo saldaus midulio. Tris dienas, tris dinamas suaugusiųjų odos odos paraudimas, 
naktis visi gėrė ir valgė, kas ko tik norėjo. Visi džiaugėsi 
seno bajoro džiaugsmu ir atsidžiaugti negalėjo.

porfirija. • mas, o kartais stiprus, su
Dar gali būti įvairaus temperatūros pakilimu, šis

Ir pavydėjo tada jo laimei nevienas kad
dievai davė jam. tokius sūnus, kaip ^nibrus pląatrigira,: nekalbėsime Trumpai tik(kvtis dešimtmečiais ir kar
kiu gyveno tėviškėlės naudai, garsios Kirklių giminės paminėsiu chronišką foto-' totis kas pavasarį ir vasarą. 
2ar”€1- . ; dermatitą, kuris atsiranda1 Sergantiems fotodermato-

(Bus daugiau) ilgai ir daugeli metų dirban-'zėmis jau vasario-kovo mė-

psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo- 

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.

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17 

novelių, kaina $5.00.
ANGLŲ KALBOS GRA
VI ATI K A, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina....;,.......$3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
TUVOS PINIGAI, Jono K.

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

iki 1795 m., Jono K.-Ka
riu, 396 psl.. kaina .... $10.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pvlinkę, 430 psl. kaina 

$6.50.

’AšTAT — STRATPSNIAL 
VTSIMINIMAI, parašė Juo- 

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina...........$3.00.

Amerikos lietuvių politika,
parašė dr. K. Šidlauskas, j- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-, kaina — 
$3.00.'

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje?

f
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Vietinės žinios LB kultūros klube
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Turbūt nerasime Bostone

Nauja LB apylinkės 

valdyba

Gegužės 24 d. buvo Lie-

Praeitą šeštadienį LB 
Bostono Kultūros Klube į- 
vykęs pasikalbėjimas mūsų 

, jaunimo klausimais vėl pa
judino visiems rūpimą temą, radijogegi 
davė progos ir pasisakyti ir parke įJojį 
pamąstyti apie jaunosios ir 
vyresniosios kartų santykius

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Birželio 8 d. J. Gaidelio 
metinis mokinių koncertas 
Tautinės S-go# namuose.

)
Rugpiūčkrjt d. Minkų 

Romuvos

WORCESTER, MASS.v , a- °.u'° ir jaunimo slydimą nuo lie-.
ir JO apylinkes* lietuvio jau- tuvių Bendruomenes apylin- tuvi ben(Įią,omenės bei lie-' 
nuolio ar viduramžio, kuris kės narių susirinkimas. Da- tuvybej nepalankia krypti-*
nepažintų jutų skautininko lyvayo 26 asmenys. Sako.' mj į Labdaringa Dr-
Mykolo Manomaico kurio tiek jau seniai bebuvo susi- simpoziumui vadovavo , kuri * Maironiogparko 
skautiskąią mokykla visi rinkę. Susirinkimui vadova-. T . • ’ • J J i

Atidaro Maironio parką

Šitaip atrodo

MUZIEJAUS 

R ETE N Y B £ !

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

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

Canada

SUSIVIENIJIMASSLA LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

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

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

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

SI A—AKCIDENTALft APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Retorišką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta-
lės apdraudos mokestis $2.00 į metu*

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

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

i dr. J. Girnius, o jame daly (52 Quinsigmond Avė,
šventimų jaunimui visi pa- retoriavo inž. Jonas Vasys.. sa"u",anįs fr Wo^S) s^Skė.nuo'

r Tad Valdybos veiklos apyskai-, dr. J. Navickas. 1 1967 m. rudens vykdė turi-
ti. kad dauguma skautų va- tą (}avė vai(jybos pirm. An-’ šiame rimtame pokalby mų patalpų praplėtimą iri

UnaS Ma$j°ška- R?.v- komi’. bu™ konstatuota, kad mūsų pagražinimą. Buvo pristatyk 
ko manomaiuo auKieumai. glJ0g vardu pranešimą pa- vadinamoji jaunoji karta ar ta antroji salė, specialus na- 

Nenuostabu, kad į šio tau- darė Aleksandras Lileikis, i jos vardu kalbantieji dažnu riams kambarys, patalpos iš
raus asmens pagerbimą su- . y. . F , .J atveju jau tolokai peržengę plėstos. įrengtos dvi moder- 
sirinko toks gausus būrys , - L . 4 t gkudzins- "jaunystės“ amžių, o tikrų nios erdvios virtuvės ir at-į 
bostoniečių. Pagerbimą su- , į Tam fondui 105 bosto- jaunų lietuviškos veiklos ak- jjkfi kiti patobulinimai, 
rengė Tėvų Komitetas, va- nJJ.a. -an ’ tyvistų vis mažėia, kad jau- §iuo metu statybos darbai;

nimui į lietuvišką kūrybinį yra baigti. Draugijos valdv-i
darbą ar net lietuviškų ba birželio 2 d. 1 vai. popiet
problemų svarstymą jau rengia minimų patalpų ofi-!

’ sunku įsijungti dėl nepakan- cįalų atidarymą su iškilmin-
Senajai valdv bai atsisa- kamo lietuviu kalbos mokė- gaiš pietumis ir menine pro-

kius, išrinkti: inž. Jonas Va- jimo, menko savo tautos grama. į
sys. kuris sutiko būti pirmi-. kultūriniu vertybių pažini- Visos organizacijos ir i 
ninku, Algis Martišauskas,'m o ir šąlančio joms dėme- Worcesterio bei apylinkių

_______  „________  Elzbieta žizniauskienė. A- šio. Tų reiškinių priežasčių lietuviai kviečiami minėtose
pai apibūdinti spalvingą su-1 leksandras Lapsys, Stasys ieškota tėvų silpnė jančiose iškilmėse dalyvauti, po ku- 
kaktuvininko kelią, kuris Augonis, Petras Bliumas, pastangose ar sunkėjančio- rjų bus galima apžiūrėti į- 
prasidėjo prieš pusšimtį me- a(^v- J°na^ Grigalus ir leista se galimybėse palaikyti su vykdytas statybas ir malo- 
tų Lietuvos sostinėje Vilnių- jiems patiems dar du pasi- gavo vaikais ilgesnį laiką njaj praleisti ’ sekmadienio 
je, driekėsi per daugybę rinkti, jei matys esant rei- g-laudu intelektualinį ryšį. popietę.
skautiškų kursų kurselių, kalinga. j lituanistinių mokyklų prog- y. 2.

perėjo, kūno meilę ir pasi- vo Pranas Mučinskas, sek- vavo dr. J. Gimbutas, S.

dovaujamas Ed. Bajerčiaus, 
talkininkaujant Nemuno 
tunto tuntininkui Gintarui 
Čepui ir kitiems vadovams. 
Vaišes paruošė skautų ma
mytės, vadovaujant O. Ule
vičienei.

Pobūvį atidarė E. Bajer
čius, man teko garbė trum-

niečiai jau sudėjo $18,500.; 
Dar trūksta $1.500. Tada 
būtų surinkta tiek, kiek Bos- Į 
tonui paskirta.

SKaUUSKų Kursų Kurselių. uiuaiu&unių iiiuis.vis.ju piug-
stovyklų stovyklėlių Lietu-’ Rev komisija palikta se-' ramose, o ir stokoj nuošir-
voje, Vokietijoje ir čia Dė- nojj: j. Kapočius. A. Lilei- desnio jr atviresnio dialogo 

CnL-oVi,,. v • t t- i pnlamni tarn iminimn ir rodės Šamo globoje. Sukaktu
vininko drąsa jau pasireiškė 
vaikystėje, kai jis. pamatęs 
skęstantį jaunuolį, kuris bu
vo žymiai už jį stambesnis, 
nebodamas pavojaus, šoko 
tarp sielių ir po gerokų pa
stangų skęstantį išvilko į 
krantą ir buvo už tai prezi
dento A. Smetonos apdova
notas Maltos kryžiumi.

kis ir -J. Vaičaitis.
Sumanymuose Ona Ivaš- 

kienė priminė JAV ir Kana
dos tautinių šokių šventę 
Chicagoje. Ji klausė, kuo 
Bendruomenė padės Bosto
no tautiniu šokių sambūriui, 
nuvykti dalyvauti tos šven
tės programoje. Nejaugi, sa
ko, aš viena turiu sambūrį j

T . . . , A.. . , . paruošti ir rūpintis jo kelio-Lietuvių skautijai suski- 1 - i w » k? « • nes lesomis"lūs, Mykolas Manomaitis vi
sa savo širdimi ir lėšomis C. Kiliulis priminė, kad ir 
stojo į jūrų skautijos eiles, skautams reikia lėšų stovyk- 
įsigijo reikiamas žinias, lan- reikalams, 
kydamas gyvybės gelbėtojo, Susirinkimas pavedė vai
sinusiųjų pastatų vadovo ir dybai tuo pasirūpinti. Vy- 
naro kursus prie US Coast ravo nuomonė, kad čia kaip 
Guard. tik turi pasireikšti Jaunimo

aplamai tarp jaunimo ir vy
resniosios kartos. Gaila, kad 
ir šiame susirinkime daly
vavo tik keletas jaunimo at
stovu, kas lyg ir patvirtino, 
kad simpoziume kelti rū
pesčiai turi pagrindą.

Nau ju kultūros klubo pir
mininku buvo pristatjrtas 
dr. Bronius Mikonis.

Išnuomoja
Cape Code, Centervillej, gra

žioje vietoje, viena mylia iki 
paplūdimio (pliažo), išnuomo
jamas 7 kambarių namas visą 
birželi ir 3 savaites rugpiūčio 
mėnesio. Skambinti vakarais:

GE 6-5139.
 (22)

Ieško

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $6.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal,

Kiti kalbėtojai apibūdino seniūnija, kuri veikia prie plačiašakį sukaktuvininko LB apylinkės. Ji turėt, su-j«°s suvaz‘a"me Clevelande banketas
— —-g,-. r, . .V, j. J _ *  •— , .• • 1— * • 1 >•

MIAMI, FLA.

t
Minėsime trėmimų į Sibirą 

sukaktį

Gegužės 19 d. buvo Ame
rikos Lietuvių Taiybos sky
riaus susirinkimas. Jam va
dovavo skyriaus pirminin
kas A. D. Kaulakis. Iš susi
rinkimo nutarimų pažymėti-

Inž. B. Galinio h- architekto ms šis: birželio 9 d. su- 
rengti trėmimų i Sibirą 1941 

P. Zygo paskaitos ! m birželio mėn. sukakties 
inžinieriams j minėjimą. Iš rvto 10 vai. Jė-

j zuitų bažnyčioj bus pamal-
Dipl. inž. Bronius Galinis,' dos, o 2 vai. popiet Lietuvių ieškomas jonas Velička, prieš

Amerikos Lietuvių inžinie- klubo salėje (3635 N.W. 34 pirmąjį pasaulinį kara gyvenęs 
rių ir architektų sąjungos gt.) iškilmingas minėjimas, ySa’^I iet™
centro valdybos sekretorius, į kurį kviečiami latviai ir kt. .JlM.barkn rajonas. Raudonė, 
bus vienas referentų sąjun- Čia maldų nebus. Vėliau —

asmenybę, jo atsidavimą jū- krusti ir lėšų parinkti, 
rinei idėjai ir lietuviškojo 
jaunimo auklėjimui šiais ne
ramiais laikais. Jo darbą į- 
vertino ir amerikiečių skau
tų vadovybė, apdovanoda- Balandžio 25 d. Feliksas 
ma jį Deimanto žymeniu. Į Zaleskas užbaigė 75 metus 

Lietuvių jūrų skautijos! amžiaus. Tai malonus, vi- 
vadija įteikė Manomaičiui tuomet

F. Zaleskui 75 metai

geros nuotaikos, su 
visais randąs bendros kalbos 
dzūkas.

Dabar jis pensininkas, 
yra dirbęs įvairius darbus, 
veikęs įvairiose draugijose, 
užauginęs ir išmokslinęs vie
ną sūnų (dabar jis mokyto
jų kolegijos profesorius) ir 
keturias dukteris (viena mo
kytoja, antra draudimo 
bendrovės tarnautoja). Jis 
1965 m. palaidojo savo žmo
ną Vytę Anelę, buvusią 
Šliužaitę.

F. Zaleskas kurį laiką bu
vo grįžęs į nepriklausomą 
Lietuvą ir dirbo Amerikos 
Lietuvių Prekybos bendro
vėje. Kai A. Vanagaitis, V. 
Dineika. J. Olšauskas ir J. 
Dikinis organizavo čia 
Dzimdzi-Drimdzi teatrą, F. 
Zaleskas vežiojo juos po 
lietuvių kolonijas, o 1925 
m. vasarą su prof. K. Pakš
tu, jo žmona. Vanagaičiu ir 
J. Olšausku .ravo automobi-

gegužės 30 d. ruošiamoj pa-i Rengėjai kviečia visus da-
skaito j tema "Gerovės sieki-1 lyvauti. 
mas organizuotai“. Birželio!
1 d. ten pat architektas Pau
lius Žygas skaitys paskaitą 
tema "Futuristinė architek
tūra“.

Sekmadieniais rengiame

Nori susipažint

tai progai padarytą skydą, o 
Tėvų Komitetas padovano
ja gražiai išdrožinėtą pa
veikslą. Sukaktuvininko bro
lis Eugenijus Manomaitis 
savo žodyje priminė keletą 
epizodų iš Mykolo vaikystės 
ir įteikė jam jo paties pa
veikslą, darytą prieš dauge
lį metų. Tarp kitų kalbėjo 
tunto kapelionas kun. A.
Janiūnas, inž. V. Izbickas, 
inž. J. Mikalauskas, skautų 
rėmėjai J. Tuinila. A. And
riulionis, J. Jurėnas ir dau
gelis kitų. Visi kalbėtoja: 
reiškė padėką už darbą su 
jaunimu ir linkėjo dar ki
tus 40 metų tą darbą tęsti 
ir paruošti gerų jūreivių bū
simam laisvos Lietuvos lai-' 
vynui ir gerų piliečių kraš
tui.

Gero vėjo Tau, Mykolai, 
tęsti Tavo kilnų darbą, ge
ro vėjo. kuris tavo burę par
vestų i laisvą Klaipėdą, kur
prieš 35 metus pirmieji Lie- n^m'lšvažJnėTn'^738 vabū 
tuvos jūrų skautai savo jau-; V™ lsvaz,neJ° net 38 vals-, 
nas gyvybes sudėjo ant Tė- J '

Gražus vaikų vaidinimėlis

Praeitą sekmadienį jau

geguzines

Sekmadieniais Lietuvių 
klubo sodelyje žaidžiame 
pinaklį "shuffle board“ ir 
kitus žaidimus, turime stati
nę šalto alaus, kurio veltui

nieji ateitininkai So. Bosto- gali gauti, ka? tik nori atsi-
no Lietuvių Pil. Dr-jos salė
je, Česlavos Aleksonienfeš

gerti. Birželio 23 d. geguži 
nei statinę alaus dovanoja

globojami, gražiai suvaidi- Sandaros 52 kuopa ir kvie-
no veikalėlį "Nunešk, upeli, 
žąsų vargus“. Režisavo Ja
nina Ambraziejienė. Vai
kams reikėtų ir daugiau to
kių kultūrinių pramogų, o 
visuomenei jas paremti, kie
no tik jos bebūtų rengiamos.

Ištekėjo Živilė Mockutė

Praeita šeštadienį šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje su
situokė bostoniškė Živilė 
Mockutė su Robert E. Groh.

Vestuvinėj puotoj daly
vavo nemažas būrys lietu
vių ir jaunojo pusės artimų
jų-

čia visus lietuvius .atsilanky
ti ir kartu praleisti pavaka
rę.

Neriu susipažinti su lietuve, 
j Esu lietuvis. 27 metu. lankęs 

kolegiją- Rašyti:
Edward Bott.
P.O. Box 20473,
Rillings, 59011. Montana

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gauni pagalbą.

.Vaistai, kurie buvo ilgai lan 
darni. nuo reumatizmo, ranką, 
kojų nutirpimo ir skaudėjim- 
jau yra.

Tuojau siusk šį skelbimą ii 
savo vardą su antrašu, ir me> 
ttsięsime vaisto išbandymui. 

ROYAL PRCDVCTS 
North Sta„ VJ). Boz 9112

Bus geras koncertas

Birželio 2 d. Lietuvių klu
bo salėje (3635 N.W. 34 g.) 
bus St. Petersburgo lietuvių 
choro koncertas. Visi kvie
čiami ateiti pasiklausyti 
gražių dainų.

Kedėl jie ten lsjnkosi

Išgirdęs, kad ir mūsų klu
bo gerų narių tarpe yra to
kių, kurie lanko raudonųjų 
davatkų klubą, susidomėjau 
tuo faktu ir pats nuėjau ten 
pažiūrėti. Tikrai, radau ten

DAR GAVOME

LIETUVA BUDO, Stepo

no Kairio atsiminimų I tomo 

nedidelį skaičių. Jų kam* 

tik $2.00

vynės aukuro!
P. Jančauskas I

Rado pasmaugtą moterį

Agota Kalinauskaitė, jau mūsų narių. Klausiu vieną 
peržengusi 80 m. amžiaus, iš jų, kodėl čia lankais? Jis 
rasta negyva 227 D gatvės man šitaip atsakė: "Tas mū-, 
namo rūsy ir. greičiausia, sų pirmininkas lietuviškai 

_ pasmaugta. Policija jau su- nekalba, o aš anglų kalbos 
Linkime jam dar ilgų, ra-' ėmė įtariamą tą šlykštų nu- gerai nesuprantu“. |

mių ir laimingų metų! ' sikaltimą padariusį vaikėzą. L. J- Stasiulis

M

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkaro abi dalis kaina tik ...................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kaina • ••••• •••• • • •••••••• • •••••> •«••• s $2.00

Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 81 psl.. .50 cnt.

Cicagietės Įspūdžiai komuni’tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina ..........................«... $1.00

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

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

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

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau ii anksto žinoti 
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip ja išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas 
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“, 
pamatysite, kad galite nuspėti save širdies priepuolį 
ir jo išvengti.

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.
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NMMMMMMMMMtNMMMMMMMM****************************.

Vietines žinios!!*♦♦•♦♦♦♦#♦♦**♦•#♦*♦*♦♦#♦•*****»-*»**♦**************♦**********«***>
Kodėl čia nieko nedaroma?,

Skaičiau laikraštyje, kadi 
Jungtinis Finansų Komite
tas, telkiąs lėšas Vilkui ir 
Bendruomenei, yra išleidęs 
specialių vokų, ženklelių ir 
laimėjimo bilietų, skaičiau, 
kad to komiteto skyrius yra 
ir Bostone, bet dar niekur 
nemačiau čia tuos ženklelius 
platinant. Kodėl tas skyrius 
miega? Kodėl jis tais ar ki
tais būdais tos medžiagos 
nepaskleidžia lietuvių tar
pe? Laikas bėga greitai, mi
nėtoms organizacijoms lėšos 
tuoj reikalingos svarbiems 
darbams vykdyti. Kas apsi
ėmė tą darbą dirbti, sukrus
kite!

Bostonietis

Sandaros susirinkimas

Trečiadienį, gegužės 29 
d. 7:30 vai. vak. bus Sanda
ros 7 kuopos susirinkimas 
nuosavose patalpose. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. ,

Vincė Jonuškaitė apie 

B. Povilavičių
t

Buvusi viena Įžymiųjų 
Lietuvos operos dainininkių 
Vincė Jonuškaitė-Leskaitie
nė. dabar gyvenanti New 
Yorke. Dirvoje štai ką rašo 
apie bostoniški dainininką 
Benediktą Povilavičių, kuris 
balandžio 27 d. dalvvavo 
Operetės choro koncerto 
programoje:

"Ypatingo dėmesio ver-Į 
tas svečias iš Bostono, bosas 
Benediktas Povilavičius. 
Balsas gražaus tembro, sod
rus. lygus visuose registruo
se ir... turintis puikų piano, 
kas bosui retai pasitaiko.

"Povilavičius, prieš metus 
dainavęs Carnegie Hali. pa
darė puikią pažangą. Reikia 
tikėtis, kad vis žengs pir
myn. Turi puikią tareną“. į

Malonu, kad apie mūsų 
dainininką taip atsiliepia Į- 
žymi dainos meno žinovė.

Dr. Algirdas Budreckis, gegu
žės 25 d. Bostone susituokęs su 
Giedre Karosaite. Jaunasis jau 
yra pasižymėjęs visuomeninin
kas: jis Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo komiteto narys. JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos narys. Įvairiu kitų organi 
žarijų veiklus dalyvis ir našus 
spaudos bendradarbis. Jaunoji 
yra kilusi iš tvirtos lietuviškos 
dvasios šeimos, baigusi Mokyto
jų kolegija, uoli skautų darbuo
toja. Bostono lituanistinės mo
kyklos mokytoja. LB Bostono 
Apygardos narė.

Ir sumainė aukso žiedus

no Lietuvių Piliečių Dr-jos! 
salėje. Jos programai vado
vavo rašytojas Stasys Sant
varas. Jis pasakė vestuvinės 
rėdos stiliumi ir gražią Įžan
ginę kalbą. Savo linkėjimus 
poetiškai pareiškė ir iš Ne\v' 
Yorko atvykęs Antanas Dir
žys ir skautų vardu kalbėju
si Laima Kiliulienė. Šamo-; 
jaus žodžiu lituanistinės mo-, 
kytoja ir dramos sambūrio; 
narę Giedrę ir jauną j i paly
dėjo ir mokyklos bei sam
būrio vedėjas rašytojas An
tanas Gustaitis. Buvo dar 
daug sveikinimu iš jaunųjų 
pažįstamų ir bičiuliu, o taip 
pat ir jaunosios artimųjų iš 
Lietuvos. Čia buvo įteikta 
dar ir dovanų.

Jaunoji dėvėjo labai gra
žią baltą vestuvinę suknelę, 
o puošios pamergės buvo—

, Giedrė Galinvtė, Jūra Miko- 
nienė, Daiva Mučinskaitė. 
Jūratė Norkūnaitė ir Judita 
Subatytė. Jos dėvėjo tauti- 

! nius drabužius. Pabroliai— 
Gerimantas Griauzdė. Gin- 

i taras Karosas, Tomas Spe- 
Į rauskas, Romas Subačius ir 
. Aleksas Vaitekūnas.

Taip praeitą šeštadienį
padarė Giedrė Karosaite ir. Jaunieji pirmųjų savo gy- 
dr. Algirdas Budreckis. Ves-, venimo dienų praleisti išvy- 
tuvinė puota buvo So. Bosto- ko Į Bahamos salas.

Vien geros valios dar 

nepakanka

Bostono majoro White su
manymu, vyksta miesto sva
rinimo vajus. Praeitą savai
tę tai buvo vykdoma So.
1 lostone. Į tą darbą Įtraukia- i 
mi savanoriai.

j
Sumanymas geras. Per tą 

vaju tikrai daug šiukšlių bus 
sunaikinta, bet to dar nepa
kanka. Juk neabejotina, kad 
po savaitės ar kitos tie tušti 
sklypai bus vėl pilni visokių 
atmatų. Ne tik vaikai, bet ir 
audinės (minks) kailiais pa-į 
sipuošusios damos vėl mėtys 
gatvėse, autobusuose ir kur, 
tik praeinama po kojų šoko-į 
lado vyniojamąjį popierių, Į 
perskaitytus laikraščius,. ci-i 
garečių pokelius, o užkam-i 
piuose įvairius skudurus, net 
senus marškinius ir kelnes.)

Reikia visuomenę gražiais' 
pavyzdžiais ir žodžiais auk
lėti. bet neklaužadas reikia 
ir bausti. Kol kiekvienas ga
lės viešas vietas teršti taip. 
kaip jam patinka, ir policija 
teršėjų nepersekios bei tei
sėjai nebaus, — Bostonas 
bus toks pat šiukšlėtas. koks 
ir iki šiol yra buvęs.

Alto skyriaus pirmininkas inž. Aleksandras Čaplikas guber- 
natūroje VVashingtono gimtadieni. Iš kaires Į dešinę guber- 
natorienė. gubernatorius John Volpe, A. Čaplikas, Feliksas 
Zaleskas.

Lietuvių programa Birželio trėmimų
televizijoje minėjimas

Primename, kad šį šešta- Vėl artinasi pirmojo di- 
dieni 1 vai. popiet televizi- džiojo trėmimo į Sibiro ver- 
jos stotis WBZ (4 kanalas) gų stovyklas sukaktis. Bos- 
pakartos Vasario 16 proga tone ta sukaktis šiemet bus 
transliuota lietuvišką prog- minima birželio 16 d. 3 vai. 
rama. Pažiūrėkite ir pade- popiet So. Bostono Lietuvių 
kokite laiškeliu ar telefonu Piliečių Dr-jos salėje. Iš ry- 
stočiai. , to bus pamaldos bažnyčioj.

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems į F 1 o r i d ą— 
MIAMI— iš Bostono, — tik $65.-
VISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIR TICKETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT - 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti Į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU f R A
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Solidi Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

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

ALFRED \V. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

Dvi patikimos verslininkės - - • ■ ——»............................
ieško t ar 5 kambarių apšildomo
buto Dorchestery prie Ashmont COSMOS PARCELS 
ar Shawmut stočių privačiame 
name. pirmam ar antram aukš
te. Skambinti:

Mrs. Collins CO 5JJ396.
(23)

♦

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

Turtas (Assets) virš $132,000,000

Išnuomoja
Išnuomojama City Point ra 

ione. 110 P St.. 212 kambarių. 
Yra šiltas vanduo, ir kambariai 
apšildomi.

Kreiptis tel. 269-9192.

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogiits skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikatus.

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTIMAMS VILNONES SKARYTES 
IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS SU 10 < NUO. 
LAIDA.

5%
f
ti

Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

Peter Maksvytis
Carpeater A Buildcr
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku tisus pataisymo, Tarnau
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Įstaiga atdara: 9 vai. iki 5 vai. v.
9 vai. iki 7 vai. v. 

8 vai. iki 12 vai. dn.

kasdien nuo 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

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

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
L'ziauM&aie tiktai vaistas, išpildoma gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į totorišką vaistiaą.

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

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

Telefoaaa AN 8-6020

» 9 vaL ryto iki S vaL vw tok y r— šventadienius ir sekau

A.J.NAMAKSV
4 Real Estate & Insurance

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

Tel. 332-2645

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS 

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 

Tek SW 8-2868

t**********************************
TEL. AN 8-2124 ■;

Dr. Amelia E. Ilodd: •
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI ST®
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

— yra vienintelė oficiali įstai-

Ketvirtis & C o.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
ftdp«stin£ai taisome laikrodžio* ‘ 

žiedus, papuošalui

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

TAUPYKITE iŠ IS S

šildydami ALYVA
ir naudodamiesi patarnavimu

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandas VELTUI degiklio (burner) aptar

navimas.
• VELTUI vasarą jūsų krosnies ir degiklio iš

valymas.
• AUTOMATINIS alyvos Įpylimas.

• AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES 
kūrenamoji alyva

• PILNUS APŠILDYMO ĮRENGIMUS 
parduoda, Įrengia ir aptarnauja

FORTŪNA FDEL Co.
487 Wasbington St , Dorchester, Mass.

GE 6 1204

16.9 už
galoną VARPAS Nr. 7, 168 psl. 

Jame rašo dr. J. Pajaujis, 
M. Mackevičius, L. Grinius, 
A. Kučys, dr. K. Karvelis, 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka, 
A. Sugintas. V. čižiūnas. J. 
Daugėla ir kt. Kaina $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, 
kuriuose taip tat yra nesens
tančių straipsnių. Jų kaina 
po $2.).

PRAŠYMAS

"Keleivio" administraci- 
ja prašo gerb. skaitytoju*, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž- 
lutfriti pa rašvti ir sena ii 

Nepamirškite parašyti

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street, 

Worce*ter, Mas*. 01604 
Tet. 798-3347

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

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

Vedėjas A. Schyrinski

ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš W©rces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Cia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

****** p v * s
* Namus iš lauko ir viduje.
> Lipaau popierius ir taisau. 
J viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė.

* Dorchester, Maas.
* Tek CO 5-5854

Dažau ir Taisau

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 

pašto numerio — Up code. administracijoje ją galite 
gauti už $2.00.

RADIJO PROGRAMA

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

nos ir Magdutės pasaka.

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRON1S KONTRIM
598 14roadway 

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

Flood Square 
U ar d iv ar e Co.
Šarminiai N. J. ALEKNA
S» EAST BR0ADWAY 
80 LT H BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Poniero- Sienoms 

Stiklas Langam* 
Viaokle reikmenys narnami 

Reikmenys p’umberiam* 
Visokie ?«leiies daiktai


