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Nississippi valstijoj dingo 
trys jaunuoliai

Try* studentai Andrew Goodman, Micheal Cchvvern 

ir James Chaney iš Philadelphijos miesto Išvyko toliau 

į Mississippi valstybę padėti negrams įsiregistruoti bal

tuoti ir įgyvendinti pilietinių teisių įstatymo praplėtimą.

Jie visi trys dingo toje apylinkėje.
---------  Philadelphijos miestelio

Jų likimu susirūpino tė- šerifas pasisakė, kad tuos 
vai. visuomenė, spauda. Tė- tris jaunuolius nubaudė 20 
vai pagalbos kreipėsi į pre- dol- už per greitą važiavi- 
zidentą L. Johnsoną. mą ir iš miestelio išsiuntė.

Philadelfijos miestelio a- Bet k,aip. ba!otoje v‘et°je 
pylinkė iš seniau yra žino- a^do ,ų sudegęs automo- 
ma savo rasistinėmis nuotai-' blks' senfas netun k« pasa‘ 
komis, gal ten dar yra ir vei- ' 1'
kusios rasistinės organiza- Jų automobilis neapšau- 
cijos The Ku Klux Klan Ii- dytas ir jokių pėdsakų rie
kučių. Mississippi valstybėj įasta. kad prie jo būtų buvę 
negrai sudaro kai kuriose tie trys jaunuoliai. Spėjama, 
vietose piliečių daugumą, kad iš automobilio jie buvo 
bet ir tokiose vietose admi- ištraukti ir nužudyti, 
nistracijos jie visaip skriau
džiami ir neprileidžiami

Po didelio laimėto mūšio susirinkę ant Kapitolio laip
tų senatoriai, kurie dėjo daug pastangą, kad civiliniu 
teisiu įstatymas būtą priimta^. Pirmoje eilėje iš kairės 
į dešinę: Hubert Humprey, Everett Dirksen, Thomas 
Kuchel, antroj eilėj—Kenneth keating, Jacob Javits,

ū- Pkili. U——4

: Nikita teisinasi 
dėl Pabaltijo

Allen Dulles prezidentui 
pianešė, kad toje srity vei
kia teroristai. Yra būtina 
pasiųsti daugiau saugumo 
vaidininkų.

Sulaikyti trys įtartini as
mens iš Itta Bena, —M. E. 
Randle. 45 m-. J. E. Hodges. 
30 m., ir L N. McGraw. 37 
m. amž.

Jaunuolių ieškoma ii- to
liau.

Studentija nepabūgo to

ir
balsuoti. Balsuoti turi teisę 
tik raštingi, bet ir raštingi 
tiin ištaikyti kvotimus Ru- 
vo atsitikimų, kad vienas 
negias, baigęs aukštąjį 
mokslą, tų egzaminų neiš
laikė ir negalėjo balsuoti- 

Atsirado arti dviejų šim
tų studentų savanorių, kurie, 
taikos korpuso paskatinti, 
išvyko į Mississippi valsty
bę ir kitur padėti įgyvendin
ti pilietinių teisių praplėti- įvykio. Atsirado daugiau 
mo įstatymą. norinčių negrams padėti ap-

LIEPOS 4 D. — JAV NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ! JAV NE IŠ DIEVŲ MALONĖS AR KURIO 
NEKRITIKUOTINO VADO VALIOS KILUSIOS, BET 
VISŲ JŲ PILIEČIŲ SUKURTOS IR KURIAMOS.

JAV PILIEČIAI PAGRISTAI GALI DIDŽIUOTIS 
SAVO ŠALIES KONSTITUCIJA, KUR VISOS POLITI
NĖS LAISVĖS PASKELBTOS IR VISŲ ŽMONIŲ LY
GYBĖ PRIPAŽINTA.

Prez. L. Johnson rimtai tų 
trijų jaunuolių likimu susi
rūpino. Jis paskyrė buvusį 
saugumo direktorių A. Dul
les ir šimtą marinų ieškoti 
tų jaunuolių dingimo pėd
sakų.

Mississippi gubernatorius 
taip pat deda pastangas tą 
atsitikimą ištirti. Jis pasako
jo. kad Mississippi vieto
mis įsigalėjo šerifai

siginti nuo sauvaliaujančių 
įvairių vietos valdininkų.

Mississippi valstijoje yra 
2.178.000 gyventojų, iš ku
rių 900.000 nėgių.

BERLYNIEČIAMS NORI 
UŽDRAUSTI BALSUOTI

S. Narkėliunaitė 
apleido Vienybę

Italijos valdžios 
krizė

skaito su bet kurias valdžios 
potvarkiais.

Sovietų Sąjunga įteikė 
vakariečiams pareiškimu. į- 

nesi-j jodinėjanti, kad Vakaru

Portugalę laikraščio Diario de 
Nolicias leidėjas Joao R. Rocha 
iš Fa II River, Mass., gavo Por
tugalę .Konstitucinės .Unijos 
premiją, kuri kasmet duodama 
už nuopelnus keliant Portugali
jos orumą JAV revoliucinių ka
rę portugalo didvyrio, tarnavu
sio Washingtono .vadovybėje, 
Pedro Francisco vardu.

Berlyno gyventojai neturi 
teisės dalyvauti Vakaių Vo
kietijos prezidento rinki
muose. Iki šiol jie tuose rin
kimuose dalyvaudavo, ir 
Kremlius tylėdavo-

JAV. Anglija ir Prancū
zija i tai atsakė, kad jokie 
vierašališki Sovietų S-gos 
susitarimai negalioja, nes 
Berlynas vra Vokietijos 
miestas ir jo gyventojai turi 
teisę Vokietijos rinkimuose 
dalyvauti.

PADIDINS PENSIJAS

Iš patikimų šaltinių suži
nota, kad Vienybės savait
raščio moterys taip susibarė, 
kad redaktorė Salomėja 
Narkėliunaitė pasiėmusi sa
vo foto aparatus ir kitką ir 
atsisveikinusi su Vienybe.

Ar tai tik paprastas bar
nis tarp moterų, kuris po ke
lių dienų gali būti pamirš
tas. ar jis turi ir rimtesnį pa
grindą. sužinosime vėliau.

Italijos koalicinė vyriau
sybė. susidedanti iš krikš
čionių demokratų, socialis
tų ir kitų. atsistatydino, ne
sutarus dėl pašalpų katali
ku mokykloms.

Italijos prezidentas pa
vedė ir toliau eiti pareigas 
serajai vyriausybei, iki su
darys naują.

CABOT LODGE VIETOJ 
GEN. TAYLOR

Atstovų rūmų tvarkos ko
misija atmetė administraci
jos pasiūlytą senatvės sulau
kusių medicinos pagalba 
aprūpinimo įstatvmo suma
nymą ir pasiūlė padidinti 
pensijas 5'/<. Vadinasi, kas 
gavo pensijos $40. tam ji 
per mėnesi padidės $2. Iki 
šiol didžiausia mėnesinė 
peši ja vienam asmeniui bu
vo $127.

Tą pasiūlymą dar turi pri
imti atstovų rūmai-

Pernai prie Pottville, Pa.. 9 die
nas išbuvo užgriuvęs angliaka
sių būrys. Ju skaičiuje buvo ir 
David Fellin (.jo paveikslą ma
tome) su Louis Bova, kasyklas 
bendrininku. Paskutinysis žuvo. 
Fellin išliko gyvas, bet nei jis, 
nei kiti du jo lavono išgelbėji
mu nepasirūpino ir vėliau teis
me visos teisybės nesakė. Dabar 
jie traukiami teismo atsakomy
bėn.

JAV ambasadorius Pie
tų Vietname atsistatydino ir 
dabar galės aktingai daly
vauti rinkimų vajuje. Jo 
vietoje paskirtas vyr. jung
tinio štabo viršininkas gen. 
Ta^ lor. o jo padėjėju vals
tybės departamento pasek- 
retoriaus padėjėjas John
son.

ANT CIGARETĖS 
BUS ĮSPĖJIMAS

Federalinės Prekybos Ko
misija Įsakė tabako gamin
tojams ant cigarečių įrašyti 
įspėjimus, kad rūkyti svei
katai kenksminga ir galima 
susilaukti vėžio ligos.

Galimas daiktas, kad tą 
įsakvmą tabako gamintojai 
apskųs teismui. Tada tas 
reikalas gali užsitęsti net 
ketverius metus.

Nikita Chmšiovas. atvy
kęs į Švediją, pajuto, kad 
ėia jis dar šalčiau sutiktas, 
negu Danijoje. Nusiskundė, 
kad, be policijos veidų, jis 
norėtų matyti ir gyventojus. 
Jam buvo atsakyta, kad 
Švedijoj gyvei a daug pabė
gusiu iš Pabaltijo valstybių 
todėl policija turi jį saugoti. 
Nikita atsiliepė, kad reikėjo 
juos visus tam laikui į kalė
jimus padėti, kaip Prancū
zijos de Gaulle yra padaręs 
su nepatikimaisiais. J tai 
jam buvo atsakyta, kad tie 
atbėgusieji yra jau Švedijos 
piliečiai. Švedija laisvės ša
lis. bereikalingai nieko į ka
lėjimą nekiša.

Švedijoje Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos likimas taip vi
sų jaučiamas, kad Chiuščio- 
vas negalėjo nutvlėti ir turė
jo aiškintis. Jis įrodinėjo, 
kad tos šalys ūkiniai dabar 
geriau gyvena, gyventojų 
pragyvenimo lygis aukštes
nis ir švietimo srityje at
siekti dideli laimėjimai.
IUK5 rv ikrus iiuck?

apie tuos okupuotus kraštus 
dar labiau neigiamai nutei
kė švedus- Jie gerai žino tų 
trijų okupuotų valstybių da
bartinę skurdžią padėtį.

Sovietų spauda daug ra
šo apie Nikitos Chruščiovo 
kelionę po Daniją ir Švedi
ją ir pabrėžia, kad visur jis 
gyventojų buvo iškilmingai 
sutiktas ir jo padalyti pra
nešimai visiems patiko ir 
klausytojai plote plojo. Jo 
pranešimai Sovietų spaudo
je ištisai spausdinami.

Faktinai tiek Danijoje, 
tiek Švedijoje visur, kur tik 
Chruščiovas buvojo, kurio
mis gatvėmis jis važiavo, 
susirinkdavo mažai žmonių 
to svečio pamatyti, ypač 
Švedijoje, kur jo buvimo 
metu visur buvo mošiami 
koncertai, pranešimai ir ki
tos pramogos, kad gyvento
jai turėtų kur kitur įdomiau 
laiką praleisti, negu žiopsoti 
iš tolo į važiuojantį Nikitą.

Dabar jis vieši Norvegijo
je-

Buvęs New Yorko gubernato
rius ir kandidatas j prezidentus 

Į Thomas Dewey gal būt rems 
Goldwaterio varžovą gubernato
rių Scranton.

Lietuvių 6-sis Kongresas 
buvo sėkmingas

Kongrese dalyvavo 505 atstovai, aukų sudėta per 

$5,000. Jis gavo daug sveikinimų, pirmą kartą ir iš Lenki

jos egzilinės vyriausybės- Nutarimai priimti vienu balsu.

Jame kalbėjo šen. Paul Douglas ir kongr. William Murphy
metu Washingtone ukrai-

JAV Lietuvių šeštasis 
Kongresas, sušauktas Wa- 
shingtone pirmą kaitą, pra
sidėjo birželio 26 d. ir bai
gėsi birželio 28 d. Jis skyrėsi 
iš kitų visų pirma tuo. kad 
jame dalyvavo daug jauni
mo, kuris vieną posėdį pats 
tvarkė. O antra, jis buvo la
bai vieningas, visi nutari
mai priimti vienu balsu. Jų 
tarpe yra ir memorandumas 
prez. L. Johnsonui.

Kongrese pasakė gražias 
kalbas seni lietuvių bičiu
liai šen. Paul Douglas iš Chi
cagos ir William Murphy iš 
Illinois-

Jaunimo posėdy karštai 
apie kolonializmą kalbėjo 
jaunuolis iŠ NigenjCS.

Kongresui vadovavo pre
zidiumas, kurį sudarė: V. 
Abraitis. A- Devenienė, J. 
Pakalka. Jok. Stukas ir dr. 
A. Sužiedėlis, sekretoriavo 
M. Andrikytė. V. Kadžius 
ir A. Gintneris.

mečiai atidarė gražų pa
minklą savo žymiam poetui 
Ševčenkai, dalyvaujant apie 
40,000 ukrainiečių. 
Organizacijų eisenoje ėjo ir 
maža lietuvių delegacija, 
bet. matyt, mūsų moterų 
gražūs drabužiai atkreipė 
fotografų dėmesį, todėl ji 
pateko ir į spaudą.

Kongreso laikas buvo ne
patogus. nes ukrainiečiai jį 
nustelbė, bet vis dėlto spau
da nepraėjo tylomis ir oro 
mūsų kongresą.

Kongreso atstovai lankė 
savo senatorius ir kongres- 
manus. Atstovai iš Massa
chusetts aplankė atstovų rū
mų pirm. John McCarmack. 
kuris pažadėjo ir toliau 
remti lietuvių pastangas 
laisvei atgauti.

25 MILIONŲ DOLERIŲ 
DOVANA

Birželio 27 d. vakare 
kongreso dalyviams ir jo 
svečiams buvo suruoštas 
banketas, kuriame dalyvavo 
apie 400 asmenų. Jame kal
bėjo Lietuvos atstovas Juo-1 nų dolerių, 
zas Kajeckas ir šen. Doug-j

Fordo Fondas paskyrė 25 
milionų dolerių dovaną 
New Yorko universitetui-

Universiteto vadovybė y- 
ra susirūpinusi studentams 
ir laboratorijoms patalpų 
statyba. Jai reikia 100 milio-

las. Meninę programą atliko ROTA LEE VAŽIUOS
sol. Jonas Vaznelis. kuriam 
akomponavo Aleksandras
Kučiūnas. Hollywoodo aktorė Rūta

Sekmadienio rytą Ameri-I Lee-Ki.lmony«.. . ragpitt«o 
kos Lietuvių Taiybos vardu mėnesio pradžioje vėl iš
buvo padėtas vainikas ant vyksta j pa\ ergtą Lietuvą, si 
žuvusio prez. Kennedy kapo kartą savo močiutės atsivez- 
ir 1920 m- Lietuvoje žuvusio ti-
JAV leitenanto Samuel Dabar ji žada Lietuvoje 
Harris kapo. Ant prez. J. F. j pabūti kiek ilgiau.
Kennedy kapo vainiką pa- KFMNFnv 
dėjo ir Bostono Stepono Da-1 KENNEDY KELIONES 
riaus posto atstovas J. Ro
manas. Tose iškilmėse daly 
vavo apie 100 kongreso at
stovų.

LIETUVON

R. Kennedy lankėsi Ber
lyne ir Lenkijoje, kur buvo 

o jas stebėjo kelis labai iškilmingai gyventojų 
kartus didesnė amerikiečių sutiktas.
minia.

Vėliau buvo pamaldos 
katalikam ir protestantam.'
Katalikams mišias laikė 
vysk- Brizgvs didžiausioje 
JAV bažnyčioje, kurioj bus 
įrengta ir daug ginčų kelian
ti Šiluvos Panelės švenčiau
sios koplyčia. Didžiulė mi
nia amerikiečiu, kurie klau
sėsi prel. J. Balkūno pamok
slo. daug sužinojo apie ko
munistų pavergtą Lietuvą.

Po pietų Lietuvos atsto
vas J. Kajeckas su Ponia ii Respublikonę rinkiminės komi- 
Atstovybės patarėjas d r. S.! gjjog platformos .pirmininkas 
Bačkis su Ponia su visais Mehin R 1>aird kad jj 
maloniai šnekėjosi ir vaisi- ne Goldwateri0 ar Serantono, 
n0* bet respublikonę partijos plat-

Primintina, kad tuo pačiu i forma.
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Jis mokėjo aukotis idealui
STEPONAS KAIRYS

Liepos pirmąją dieną sueina vieneri metai, kaip mes. 
velionies idėjos draugai ir visa lietuvių tauta, netekome 
brangaus žmogaus — Jono Januškio.

Kuo velionis buvo brangus? Tai buvo žmogus dar 
jaunas, ir ypač turėjo jauną sielą, kurią jis mokėjo išsau
goti per visą savo gyvenimą. Buvo velionis ir tuo išskirti
nas, kad giliai organiškai mylėjo savo kraštą, savo žmo
nes. mylėjo iš viso žmogų. Ir kaitų buvo neatlaidžios pa
reigos žmogus- Tos velionies Jono sielos ypatybės pažy
mėjo visą jo eitąjį gyvenimo kelią.

Kai nepriklausoma Lietuva kūrėsi iš nieko, jaunutis 
Jonas, jautrus pareigos jausmui, palieka gimnazijos suo
lą ir stoja savanoriu i besikuriančią mūsų kariuomenę vos 
laisvę atgavusio kiašto nuo užpuolikų ginti.

Kai dar vėliau. Lietuvai pradėjus tvarkytis demokra 
tiniais pagrindais, ji buvo klastingai tamsią naktį savųjų 
vadistų išprievartauta, velionis Jonas, nepakęsdamas savo 
tautai padaryto smurto, vienas iš pirmųjų Įsijungė i va- 
distinio režimo priešų gretas ir visą likusį savo gyvenimą 
skyrė tam, kad jo tautai padaryta žala būtų atitaisyta. 
Už tokį savo ryžtingumą velionis Jonas brangiai turėjo 
sumokėti: nuo 1928 metų pasidarė emigrantas, gyveno už
sieniuose, Tėvynės nematydamas, ir mirė emigrantu.

Velionies visuomeninę veiklą žymėjo jo ypač nuo
širdus ir gilus susirūpinimas ”mažuoju žmogumi.“ Ir kai 
velionis Jonas, likimo ir pasaulinių Įvykių blaškomas, pa
galiau atsidūrė Amerikoje, jis ne atsitiktinai pradėjo dirb
ti socialdemokratų „Naujojoje Gadynėje.“’ o vėliau 'Ke
leivyje“, kur surado sau moralinio poilsio vietą, pasiner
damas i savo taip pamiltą laikraštinį darbą.

Velioniui Jonui staigiai mirus. "Keleivyje“ pasidarė 
didelė tuštuma, kurią pirmieji pajuto laikraščio skaity
tojai ir kuri nesiduoda visai užpildoma iki šios dienos. 
Pajuto neužpildomą tuštumą ir jo artimieji draugai.

Šviesus velionies Jono atminimas vyresnajai jo idėjos 
draugų kartai yra neatskiriamai susijęs su visa jų idėjine 
veikla- Jaunesniajai idėjos draugų kartai velioinis Jonas 
pasilieka pavyzdys gilaus pareigingumo, bekompromisiš 
kūmo ir atsidavimo idealams, užmirštant asmeninius gy
venimo patogumus.

Iškeliavusį prisimenant
ANTANAS GUSTAITIS

Labai dažnai mes gyvo didžio žmogaus neįžiūrime 
o mirusio — jau nepasidaliname. Tada jį prausiam sūriom 
ašarom ir parinktais žodeliais žarstom jo gyvenimą.

Tada prakalbininkai jį ligi savęs išaukština, rėkiami- 
ninkai jį suplokština savo plakatuose, pamokslininkai g. 
nubaltina jo gėlos raukšlėmis dabintą veidą ligi pat žmo 
gaus nepažinimo.

Tada visi mes tiesiame į jį savo rankas. Vieni, paga 
save, padidinam jo priešų neapykantą, kiti. pagal save jo 
atlaidumą, o ateities istorikai, pagal save, grafuotame 
lape nubrėžia tarsi namo planą mirusiojo schemą-

Tad nežinau, ar mes tikrai prisimenam Joną Januški. 
Toki. koks tikrai jis vaikščiojo tarp mūsų. — su sunkiom 
mintimi, tremties kelionių nuovargiu ir karata jo pažeistos 
širdies žarija.

Ir pro mane jisai praėjo tik nykioj spaustuvės prie
blandoj. aitriuos dažų kvapuos ir švino garuose. Ir niekad 
nepabaigiamam darbe. Tada jis buvo beveik visada be 
šypsenos ir niekad negirdėjom jo nerūpestingo juoko, t) 
bet kuris užklydėlis jau po pirmųjų žodžių būdavo nuste
bintas šiandien retai sutinkamu draugiškumu ir nepapras
ta jo dvasios šilima. Lyg instinktyviai jį pa jausdami, kar
tais įbėgdavo pro atviras duris is gatvės krykštaujantieji 
maži vaikai ir ji. prie linotipo sėdintį, apsikabindavo 
už kaklo.

— Tu esi geras! — sušukdavo maža mergytė, kurią 
jis vesdavo už rankos skersai gatvę pavaišinti-

Jis buvo geras, nes pasauly perdaug buvo matęs 
blogio. Mes negirdėjome jo giriantis jokiais didingais 
žygiais, nes visa. ką jis veikė, jam atrodė tiktai paprasta 
ir reikalinga. Vienodai savanorio kainose, kalėjimuos ir 
legijone Nes viskas buvo pakely į jo regėtą žibinį.

Tiku; i o išgyventų sunkių širdies priepuolių jo akyse 
jau buvo likęs tartum atsisveikinimo liūdesys, ir bet kurie 
nepasisekimai jo jau nebejaudino.

Kartais ateidavo iš ryto tamsiuose drabužiuose, ta
rytum pasipuošęs kuriai iškilmei. Tada jau mes žinoda
vom. kodėl- Tai išlydėti mirusių, kurių vis iškeliaudavo 
daugiau ir vis dažniau- Ir taip. kol ir patsai atsirėmė į 
Saulėn atdarytą langą.

Jis buvo tarai įsikūnijus pati politinė tremtis. Pilna 
skaudžių patyrimų, bet vis nepalaužtos vilties ir neišduo
tų kovos principų.

Tai tik maža gyvo žmogaus dalis, kurią pažinome.

a

Jor.as Januškis 1963 m. liepos 1 d. paskutinėje kelionėje

Jenas Januškis
LAIKRAŠTININKAS IR VISUOMENININKAS

laikomi agentai, slapstyda
miesi už darbininkų nuga
ros. varė bolševikų politiką, 
kad tik daugiau erzelio ir 
nepasitenkinimo sukeltų 
darbininkų masėse. Social
demokratai stovėjo už lais
vas, nepriklausomas darbi- 
ningų sąjungas, ir bolševikai 
juos apšaukė didžiausiais 
darbininkijos priešais.

Po rinkimų į III-jį Seimą 
padėtis pasikeitė, nes demo
kratinė Lietuvos vyriausybė 
jokių kliūčių nestatė, kad

Užtvaras griaunant
TRUPUTIS PRISIMINIMŲ APIE 

JONĄ JANUŠKJ—DAUGIRDĄ.

KIPRAS BIELINIS
Velionis Jonas Januškis, nis Jonas kariavo. Tik čia, 

.įiekeno iš šalies nepaveik- JAV. sužinojau, kad jis prie 
.as ir niekeno neįkalbėtas. Vievio pavyzdingu kariu 
1920 metais pats savo ini- gynė ir pastojo lenkams ke- 
-iatyva atėjo į Lietuvos So- lią į Kauną-
rialdemokratų Partijos dar- 1921 m Jonas Januškis
oą. Anuomet Lietuva S? ve’į išvyko į Leipcigo universite- 
no tik anuuoHUs sayOi> J1®- (Vokietijoje) studijuoti 
pnkauj-omos vaLtjbes kun- aukgtuosįus ekonomikos

Raune J*?” mokslus, ir keletą metų man 
sėdziav O steigiamasis Sei- S11 Hranoni Jnnn snsira- 
mas. — šalies šeiminin- su draugu Jonu teko susira 

šineti. 1925 m. Jonas uni
versitetą baigė ir grižo į 
Lietuvą.

1926 m., po rinkimų į III-
• - i„ jį Lietuvos Seimą. Jonas grėsė pavojus ir įs Maskvos, y . - * TzJanuskis apsigyveno Kau- 

, . , . . _ , , _ . ne: mat, socialdemokratų
Ivi kaimyninės valstybės, ^j-ašu buvo išrinktas į Sei

mą. Seime socialdemokratų

kas. — nors karas su Mask
va buvo baigtas ir taikos su
tartis liepos 12 d. su ja pasi
rašyta, bet Lietuvai vis dar 
grėsė f
ir iš Lenkijos pusės, šios

kanavo Lietuvos zemeje, 
ad iš jų pusės buvo galima 
.isko susilaukti.

Jonas Januškis nesiteira- 
,o. kas jam partijoje veikti- 
lis pats susirado sau joje

frakcija pasiūlė jį į Seimo 
ekonominę komisiją, kur 
jis. kaipo kvalifikuotas eko
nomistas. labai tiko ir buvo 
bene vienintelis ūkiškųjų

darbą. Ryškiai prisimenu, klausimų žinovas. Tačiau 
kaip spalio mėn. paaiškėjo jOno Januškio veikla reiškė- 
Juozo Pilsudskio sumany-, sį įr šalia Seimo, būtent Lie- 
mas gen. Želigovskio vade- tuvos darbininkija kaip tik
.aujamos neva maištaujan
čios kariuomenės rankomis

tuo metu organizavosi, kur
dama savo laisvas ir nepri-

•)ri versti Lietuvą eiti su Len- į klausomas profesines sujun
ki ja į sąjungą; gen. Želi- gas. Koks čia buvo darbas, 
govskis. paėmęs Vilnių ir sunku plačiau paaiškinti-
n-asindamas Kaunui, slinko 
Ukmergės link. Reikėjo jį 
sulaikyti. Jonas Januškis. 
:spėjęs kai kuriuos draugus.
iškeliavo į frontą savano

riu. Tuomet neklausinėjau, 
kuriame fronto ruože velio-

Trumpai apibūdinus, pa
dėtis buvo tokia, kad Lietu
vos darbininkija atsidūrė 
tarp dviejų gundytojų: val
dantieji krikščionys demo
kratai siekė savo įtakos dar
bininkuose, o Maskvos iš-

Architekto Jurgio Okunio suprojektuotas paminklas Jono Januš
kio kapui Forest Hills kapinėse. Paminklas turėjo būti nukalta- 
ir pastatytas gegužės 1 d-, bet, paminklų dirbtuvei susidūrus su 
įvairiomis kliūtimis, jis bus pastatytas tik rugpiūčio 31 d.

JONAS KARDELIS
Prieš metus mirė Jonas ouipoi.iod Linų “Jq.fĮE3 frJuij 

Januškis. Ruošiausi parašyti -e<LC oaeJi’ VJ-T3 ’fujpCAl 
prisiminimų apie jį. bet ir -iu od ond.< “ofoAnpiq 
nepastebėjau, kaip prabėgo spaudą pradėjo troškinti ir 
visi metai, o trumpa jo bio- sloninti. suvienodindama iki 
grafija. patiekta ELTOS, ir
dabar dar guli surinkta lėks-

darbininkija' Vt7a."kjrių"^'. Reikta jk prisiminti.
__ ________ :____ Jonas Januskis ouvo ga

bus žurnalistas. Daug dar 
galėjo parašyti, bet per
anksti mirė. Jo politiniai matė. kaip jie darosi visi pa- 
straipsniai buvo rimti, pa- našūs į ELTĄ. Šiaip svarbi 
matuoti, konkretūs ir numa-
tą. Mano. kaip redaktoriaus, 
gyvenime ir dienraštinei 
Lietuvos spaudai Jonas Ja- 
nuskis suvaidino svarbu

vo profesines sąjungas, tad 
kovos fronte už naujas pro
fesines sąjungas pasiliko so
cialdemokratai ir bolševi
kai. 1926 m. liepos 3 d. bu
vo iš naujo įregistniotas ir 
•legalizuotas Lietuvos Dar
bininkų ir Tarnautojų Cent
ro Biuras, apjungęs devy
nias profesines sąjungas su 
18,486 nariais. Bolševikams 
naujoje centrinėje organiza
cijoje vietos nebuvo. Centro 
Biuras leido savo organą 
„Proletarą.“ Kovotojais už 
laisvas profesines sąjungas 
buvo J- Januškis. J. Pa
plauskas. V. Galinis ir eilė 
kitų veikėjų.

Bet šalia veikimo profe
sinėse darbininkų sąjungose 
Jonas Januškis dirbo ir ki
tame bare. LSDP Centro 
Komitetas 1926 m. rugpiū
čio mėn. pradėjo leisti mė
nesinį žurnalą „Naująją Ga
dynę“. Turėti savo žurnalą 
buvo Jono Januškio idėja. 
„Naujųjų Gadynių“ buvo 
ne viena: vilniškė ėjo nuo 
1906 m. gegužės mėn- iki tų 
metų galo. Apie ją galima 
pasiskaityti knygoje „Penk
tieji Metai“ ir Stepono Kai
rio „Tau, Lietuva.“ Antroji 

N. Gadynė“ ėjo 1916 m

lopinti. suvienodindama iki 
uniformiškumo visus laik
raščius. Man, kaip dienraš
čio redaktoriui. ELTA tapo 
virve, kuri dienVaštį laikė 
pakerusi ir smaugė. Tą jau
tė visi dienraščiai, kurie

ir reikalinga žinių agentūra, 
bet ypatingomis politinėmis 
sąlygomis, vienodino ir ni
veliavo spaudą, kuriai iš tik
rųjų turėjo tarnauti. Dien- 

vaidmenį. Jis vienas is pir-' raščiai matė einą į katastro-
mųjų padėjo nugriauti vie-' fą ir bandė gelbėtis, ieškojo 
ną didelę užtvarą, kuri Lie- išeities. „Lietuvos Aidas“, 
tuvos spaudą laikė stagnaci-i pakankamai turėdamas val- 
joje. Užtvaros nugriovimas! stybės iždo lėšų, pradėjo 
tartum atvėrė langą į \ aka- j leisti dvi. o vėliau ir tris lai- 
rus, o tuo pačiu ir į laisvės, das kasdien. Bet tai buvo 
padairas. taip nepaprastai tiktai Kaunui. Ir tai buvo 
svarbias kiekvienai spaudai, daugiau ELTOS, bet ne 
kuri nori būti tikra spauda.
ne koks surogatas. Neabe
jotina, kad tai buvo svarbus 
įvykis mūsų nepriklausomy
bės laikų spaudos gyvenime, 
ir todėl noriu duoti velionio 
Jono Januškio garbei pluoš
tą prisiminimų.

ELTOS vardas vvisiems 
žinomas. Jis tebėra šiapus 
geležinės uždangos, kaip tę
sinys nepriklausomybės lai
kų, bet juo naudojasi ir Lie
tuvos okupantas. ELTOS 
vardą prikinkęs prie TAS- 
SO ir padaręs ją tokia pat 
stagnacijos tvirtove, kokią

dienraščio laidos-
Visuomenėje buvo nepa

sitenkinimo. Dienraščių lei
dėjai susirūpino, ypač pasi
rodžius trims „Lietuvos Ai
do“ laidoms. Buvo padėtis, 
atrodo, be išeities. Dienraš
čiai ir skaitytojai šuto EL
TOS ir VDV katile.

Kartą, man bebėgant išil
gai Laisvės Alėjos, man ke
lią pastojo „Lietuvos Žinių“ 
leidėjo „Varpo“ bendrovės 
pii mininkas Mykolas Sleže
vičius ir pradėjo įkalbinėti 
leisti ir „Lietuvos Žinių“ dvi 
laidas.

redaguojama Chicagoje:' J?nui vienam -Nei-atsakiau M. Sle-
trečioji. kauniškė, mūsų čia plr,mųj4, teko g™“**- zevičiui. —Nei dvi. nei trys

• • i--_ Nepriklausomybes laikais i-uMncminima, pradėjo eiti 1926 
m. Šio žurnalo redagavime 
Jonas Januškis parodė savo. 
kaip žurnalisto ir redakto
riaus, gabumus. Tuo pat me
tu Jonas Januškis sureda
guoja Prof. Sąjungų Centro 
Biuro Darbininkų kalendo
rių 1927 metams.

Įsivyravus Lietuvoje va- 
distiniam režimui. „N. Ga
dynė“ 1927 m. sausio mėn. 
nustojo ėjusi.

Po perversmo Jonas Ja
nuškis. kvalifikuotas ekono
mistas, apsigyveno Klaipė-1 
doje. dirbdamas Lietuvos 
žemės ūkio kooperatyvų są
jungoje „Lietūkyje.“ Ir čia 
jis visais požiūriais buvo 
naudingas: sugebėjo įsigyti 
didelio pasitikėjimo Klaipė
dos darbininkuose, tiek vo
kiškai. tiek lietuviškai kal
bančiuose. Ir čia vadistams 
Jonas Januškis buvo nepri
imtinas.

Nežinia, ar valdžios, ar 
tautininkų įsakytas, ar sa
vo iniciatyva, komendantas 
Liormanas ištrėmė Januški 
į Varnių koncentracijos 
stovyklą. Išėjęs iš Varnių. 
Jonas Januškis apleido Lie
tuvą, kur jis buvo ir naudin
gas ir reikalingas.

Sustojęs laikinai Vilniuje, 
jis perėmė redaguoti emig
rantų leidžiamą „Pirmyn“, 
pasukdamas to laikraščio 
kryptį kitokia linkme.

Pabuvęs Vilniuje, Jonas 
Januškis apsigyveno Berly
ne. dirbo vokiečių socialde
mokratų organizacijoje ir 
leido Lietuvai skirtą laik
raštį „Kovą“ — politinių e- 
migrantų socialdemokratų 
organą.

Hitleriui įsigalėjus Vo
kietijoje, drg. Jonas išvyko

laidos nieko gera neatneš. 
Nieko gera neišeis nei iš tri
jų „Lietuvos Aido“ laidų 
(Ilgai netrukus laidos buvo 
sumažintos). Laidos skaity-

į Paryžių. Prieš antrąjį pa- tojų nepasieks, nes nei paš-
saulinį karą. kaistam Euro
poje sar-tykiams. J. Januš
kis iškilo kaip „Lietuvos 
Žinių“ Paryžiaus korespon
dentas — Daugirdas. Nuo
stabusis Paiyžiaus kores
pondentas Daugirdas pakė
lė „Lietuvos žinių“ prenu
meratorių ir skaitytojų skai
čių net keliais tūkstančiais.

Vokiečiams okupavus Pa
ryžių, Januškis-Daugirdas 
dingo iš mūsų akiračio. Tik 
1946 metais, begyvendami 
Vokietijoje. Tuebingene. 
kažkuriame lietuvių tremti
nių leidžiamame biuleteny
je paskaitėme žinią, kad J- 
Januškis platokame straips
nyje pasmerkęs buvusį „va
dą“ A. Smetoną. Iš to suži
nojome. kad Jonas Januškis 
gyvena JAV. kad jis kurį 
laiką gyveno Brooklyne ir 
redagavo Brooklyno „Nau
jąją Gadynę,“ o vėliau at
sikėlė į Bostoną „Keleivio“ 
redaguoti.

„Keleivyje“ velionis Jo
nas ne kartą kietu žodžiu 
pasisakė dėl „gerų“ patriotų 
vaidmens Lietuvos nelaimė
je ir labai dažnai vykusiai 
pramatydavo pasaulinių į- 
vykių eigą. Su Jono Januš
kio mirtimi nustojome žy
maus laikraštininko-redak- 
toriaus. Kol Jonas Januškis 
gyveno ir dirbo, dažnai ne
pagalvodavome. kokį dide
lio masto draugą savo tarpe 
turime, tad dabar, jo nete
kę. jį geru žodžiu su liūde
siu minime.

tas jų nenuves laiku, o įs 
vieno Kauno neįmanoma iš
siversti. — teigiau M. Sleže
vičiui.

Mykolas Sleževičius susi
rūpinęs klausė.

—Aš turiu planą dien
raščiui pakelti, — sakiau.— 
Jeigu sutiksite, aš bandysiu 
jį vykdyti. Dienraščiui rei
kia daugiau laisvės, o tam 
tikslui visų pirma reikia 
pralaužti ELTOS užtvaras, 
kurios formuoja sausai ofi- 
cialinę. žmonių nemėgsta
mą, spaudos liniją. Leiskite 
man bandyti turėti užsie
niuose. kaip daro visa pa
saulinė spauda, savo atsto
vus, korespondentus.

M. Sleževičius suprato 
mano mintį ir sutiko su ma
no pasiūlymu. Tada aš pir
miausia kreipiausi į Joną 
Januški Paryžiuje, vėliau į 
M. Gudelį, iš Londono atsi
liepė inž. Šlapoberskis. dr. 
Donskis, iš Stockholmo J. 
Jurginis, talką pasiūlė pažįs
tami žurnalistai iš Prahos, 
Sofijos. Wienos, Budapešto, 
nes palyginti per trumpą 
laiką laikraštis galėjo mo
kėti honorarus, kuo žurna
listai buvo sudominti, ir 
svarbesniais atvejais tiesiog 
nelauktai telefonu skambin
davo iš visų Europos sosti
nių. Taip turtėjo dienraščio 
informacija, kuri jam yra 
pagrindinis uždavinys.

Bet.- ne taip lengva buvo 
Nukelta į 3 pusi.
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Joną Januškį palydint
P. A. ŠVEIKAUSKO KALBA, PASAKYTA PRIE KARS- 
TO, LAIDOJANT JONĄ JANUŠKJ, 1963 M. LIEPOS 5.

Bičiuliai, Steigiamajame Seime nu
statytą konstituciją, kada ji 

šią gražią vasaros dieną buvo paminta tų. kurie buvo 
mes susirinkome atsisvei- prisiekę ją ginti. Taigi da- 
kinti su draugu Jonu. Gal bar, kai mes laidojame Jo- 
būt simboliška, kad jis bu- ną. o Amerika ką tik atšven-
vo pašarvotas per Amerikos tė Nepriklausomybės 
tautinę šventę, liepos 4-ją Konstitucijos dieną
dieną. Tą dieną šioje žemė
je švenčiamas konstitucijos 
priėmimas- Tai diena, kai 
prieš daug metų Amerikos 
žmonių atstovai nustatė dės
nius, kuriais Amerikos Jung
tinės Valstybės turi būti 
tvarkomos. Tuose dėsniuose 
taipogi buvo numatyta, kū

n
ines

turime atsiminti Joną Ja- 
nuškį kaip nepailstanti ko
votoją už tuos pačius idea
lus mūsų krašte. Lietuvoje.

Jis, seimo atstovas, sau
vališkai valdžią pagrobusios 
klikos buvo laikomas kon
centracijos stovykloje Var
niuose. Ir iš ten išėjęs, buvo

riuo būdu jie gali būti kei- sekamas, persekiojamas, su- 
čiami. jei to reikalautų gy-• iminėjamas. Netik jo politi- 
venimas ir pasikeitusios są- nįs bel įr asmeninis darbas 
lygos. Ir Amerikos konstitu- buvo pančiojamas. Jis pasi- 
cija buvo keičiama ir papu- traukė Vokietijon, kuranks- 
doma tik tais būdais, kurie įjau buvo baigęs universite
te anksto buvo nustatyti pa- tą. Mokėjo kalbą, turėjo 
čioje konstitucijoje. Šitame daug draugų Vokietijos so- 
k rašte joks uzurpatorius nė- cialdemokratų tarpe. Taigi, 
ra pamynęs žmonių nustaty- ten jis greitai gavo gerai at- 
tu teisių. Dėl to krašte isivy- lyginamą darbą, 
ravo pastovi tvarka ir teisi
nis valdymas. Amerikos Tačiau ne tam jis buvo iš- 
žmonės sugebėjo iškovoti ; vykęs Vokietijon, kad pato- 
sau nepriklausomybę ir sa- giai įsikurtų, bet tam, kad 
vo kraštui nustatyti konsti- leistų lietuvišką laikrašti 
tucinę tvarką. , “Kovą“. Tas laikraštis buvo

1922 metais.

Kovoje dėl Amerikos ne
priklausomybę dalyvavo ir 
Lietuvos žemės žmonės. Už
sieniuose išblaškyti Baro 
konfederacijos dalyviai, pa
tyrę karininkai. Benjamino 
Franklino buvo rekrutuoja
mi Paryžiuje ir vyko Ame
rikon vadovauti sukilusiems 
amerikiečiams- Kosciuškos 
ir Pulaskio vardai yra vi
siems žinomi, bet lietuviškos 
žemės išaugintų Amerikos 
gynėjų yra daug. Jie padėjo 
iškovoti Amerikai nepri
klausomybę ir padėjo ap
ginti. apsaugoti Amerikos 
konstituciją.

Lietuviai tik po pirmojo 
pasaulinio karo iškovojo 
savo kraštui nepriklausomy
bę ir Steigiamajame Seime 
nustatė konstituciją savo 
kraštui tvarkyli. Tačiau toji 
konstitucija buvo teisių u- 
zurpatorių sauvališkai su
laužyta. ir žmonių nustatyta 
krašto teisė buvo paminta 
po kojom. O po to Lietuva 
neteko savo nepriklausomy
bės. Tie. kurie sauvališkai 
pasišovė jai vadovauti, pa
tys kuo greičiausiai iš jos iš
movė.

I i-» r »^^z»

Geriausią draugą prisiminus
POVILAS DARGIS

Pastas, pagal susitarimą, be 
prašymo ir Įspėjimo turėjo 
nustatytu laiku tksliai Į- 
jungti “Lietuvos Žinių“ lai
dą su Europos sostinėmis, iš 

Gražiausioj pasaulio vie- pų neminėsiu, kiti bus tai į kurių pylėsi korespondentų
toj. šventoj žemaičių žemėj, padarę, aš tik noriu pabrėž- pranešimai, o redakcijos 
ten. kame teka gražioji Ven- ti. kad Jonas, ir gimnazijoj mašininkė gautus ikalbėji- 
ta. yra Viekšnių miestelis, o būdamas, priklausė demo- mus perrašydavo Į popie- 
jo apylinkėje, tuoj už Ven- kratinio nusistatymo moks- liaus lakštus.
tos. Čekų kaimas. Ten gyve- leivių kuopai, būdamas uni-j Jonas januškis> politinis 

garbinga Januškių šei- versitete. atostogų metu emigrantas, kuriam pats da
viau Daugirdo vardą, kas-

no garbinga Januškių šei- versitete. 
ma. Ji buvo gausi, iš tos šei- Viekšnių apylinkėje veikė
mos geriausiai pažinau Jo
ną. Mat, man dar lankant 
pradžios mokyklą. Jonas 
kartu su mano broliais Kas
tantu ir Juozu mokėsi 
Viekšnių keturklasėj mo
kykloj ir mūsų namuose 
dažnai lankydavosi.

Pirmam pasauliniam ka
rui prasidėjus, mokykla bu
vo uždaryta. Jonas ir mano 
brolis Kastantas mokėsi pri
vačiai Laižuvoje pas moky-

jaunimo tarpe.
1926 m. i-ugsėjo mėn. aš 

išvykau i Ameriką ir Joną 
besutikau 1931 m. Berlyne, 
o vėliau JAV. kada jis čia 
atvyko.

Man būnant Lietuvoje.

dien nustatytą valandą ir 
minutę diktavo žinias iš Pa
ryžiaus (Kiti iš kitur). Ga
vęs visus Įgaliojimus, jis nu
statė ryšius su Paryžiaus 
spauda ir ten reziduojan-
čiais pasaulinės spaudos

broliui Kastantui mirus.To! atstovais- su Prancūzijos už. 
jias visada mane globojo,j.r- ministerijos informacija 
davė patarimus. Toks nuo- Tuo pasekė Lietuvos
širdus ir tėviškas jis man | Aidas“. “XX Amžius“, ir 
buvo iki savo gyvenimo pa- Lietuvos dienraštinė spauda 
baigos. Turiu pasakyti, kad išėjo iš trafaretinės būsenos,
savo gyvenime nesu sutikęs 
teisingesnio, nuoširdesnio ir 
pareigingesnio žmogaus už

J. Januškis — Keleivio Įstaigos vedėjas

apmokamas, blogose sanita- vo tas pats Laisvės gynimo t0J3 Ramanauską, o Įsteigus 
rinės sąlygose. darbas, dėl kurio jis ėjo sa- lietuvių gimnaziją Šiauliuo-

vanoriu tarnauti Prancūzi- se, Įstojo Į jos 5-ją klasę.
Ir susidaro keistas para- jos legionuose, kad hitleriz- Bet tada gimnazijos nebai-

doksas:. jis socialdemokra- mą išnaikintų: jam tai buvo gęs. ją apleido, kai reikėjo ' ‘1 • nusistatvmu ir išri
tąs. kuris kovojo už darbo tas pats Laisvės gynimo dar- Lietuvą ginti nuo svetimų į- draugas * 
valandų sumažinimą darbi- bas. dėl kurio jis vargo kon- užpuolikų — jis savanoriu ‘ ® *
ninkams ir jų atlyginimo pa- centracijos stovykloje Var- stojo Į Lietuvos kariuomenę. Labai gaila netekus taip
didinimą, pats dirbo nežmo- niuose ir emigracijoje. Jo- Jo tolimesnių gyvenimo eta- brangaus ir mylimo Jono. 
niskai ilgas valandas už vi- nas visą gyvenimą buvo ko-
sai menką atlyginimą; jis, votojas dėl laisvės ir toks jis 
socialdemokratas, kurs ko- mirė.
vojo uz pagerinimą sanitari
nių sąlygų darbininkams 
dirbtuvėse. — pats dirbo 

von.. Jis aiškino žmonėms dulkėse
esamą būklę ir teikė žinias.

Turbūt dėl sunkių darbo 
sąlygų, prieš dešimt metų. 
Jonas turėjo kelis širdies 
smūgius. Tada jis buvo pri- 
v
ir buvo išvažiavęs pas broli 
Į Pennsylvaniją sveikatos 
pataisyti- Buvo sunku Įsi
vaizduoti, kad jis negali 
dirbti. Ir be darbo Jonas 
pats gyventi nenorėjo. Svei
katai pasitaisius, jis vėl gi i- 

i jam
vėje. o vėliau pasidarė “Lie- laikraščio laužytoju ir bėga- leivi“.
tuvos Žinių“ korespondentas kitų darbų, vykdytoju- Jam niekada netrūko rvž-
Prancūzijoje ir reguliariai

slaptai gabenamas Lietu-

kurių jie negalėjo gauti 
tautininkiškos cenzūros su- nudirbti, 
kaustytos spaudos.

ir vasarą nezmoi 
kame karštyje. Ką tik jis: 

1S galėjo, jis norėjo viską pats

Hitleriui Įsigalėjus Vo
kietijoje, Jonas Januškis 
per Šveicariją pasitraukė 
Prancūzijon. kur tęsė “Ko
vos“ leidimą, dirbo dirbtu

11;

Keli žodžiai apie JJanuškį
NATALIJA STILSONIENĖ

— Jeigu kam reikalinga Jonas buvo darbštus, 
erštaš pasitraukti iš darbo padėti atvažiuoti Į šią šąli iš draugiškas ir malonus žmo-

.
Mes jį matėme ne tik re

daktorium. ne tik administ
racijos ir spaustuvės vedėju, 
kada jis šias pareigas ėjo.— 
bet kartu ir linotipo opera
torium. Spaustuvininku ar ŽO TYiol/vnu ; :: a n 7: i u

gus.

Kai mano Juozas jau dir
bo Keleivy, kaitą gavau 
laišką, kuriame rašė, kad 

gyvenusiu Jonu. su Įvairiais! Jono sveikata bloga, kad jis 
asmenimis, rėmusiais Nau- darbe apalpo, gydytojas at- 
jąją Gadynę, kurie galėjo1 gaivino, patarė laikytis ra
tam reikale tuo ar kitu būdu miai. bet kaip jis galėjo ra- 
būti naudingi. Pagaliau, at- miai

Europos, tai visų pirma tai 
padaryti reikia Jonui Januš- 
kiui, — kalbėjo Juozas Stil
sonas. Tuo reikalu susiraši
nėjome tada su Prancūzijoj

kurią prieš tai buvo sudariu
si ELTA. ŠĮ faktą laikau 
vienu iš svarbiausių etapų 
nepriklausomybės laikų Lie
tuvos spaudos gyvenime, 
pasitarnavusiu spaudos pa
žangai.

Ir velioni Joną Januški- 
Daugirdą visą gyvenimą 
prisimenu kaip nepaprastai 
rimtą, protingą, gabų žur
nalistą ir objektyviai tiesai, 
laisvei bei žmogaus ir pilie
čio teisėms bekompromisiš
kai ištikimą asmenį-

laikytis. kada aplink 
tiek nervinančių Įvykių ’. 
Bet Jonas pragyveno ir ma
no Juozą, nors už ji anks
čiau susirgo. Jonas, būda
mas pats ligonis, vis dėlto 
pasistengė atvažiuoti Į Juo
zo Stilsono laidotuves ir pa
sakyti gražią kalbą.

Man labai skaudu rašyti 
apie Joną Januškį, Juozo 
draugą, su kuriuo gražiai su-

simenu. 1941 m. gruodžio 
pradžioje mano Juozas sa
ko. kad Jonas Januškis at
važiuoja, reikia pasiruošti ji 
sutikti.

Kai žinoma tiksli Jono at
vykimo diena ir valanda, aš 
su Juozu. Kriaučiukas, 
Žvingilas ir būrys kitų drau
gų nuėjome i uostą. Sutiko
me Joną. laikinai ji priglau
dėme pas save. Jau kitą die-

Jis visus tuos darbus 
ko. juos atlikdavo

išmo
tu to ir žemaitiško užsispyri-

.......  .................... 11 mo. ir los savybės jam padė-
labai įdomias pasaulinės po- Be.1 dazna’ jo atsigauti po ligos ir vėl
litikos apžvalgas. Karui įkltl lsmc^ susirasdavo ge- vįsa širdimi atsiduoti dar-
prasidėjus. jis Įstojo Į ”sve-įfes?es >a >Sas- 11 J?na&,\e.*! bui. Dirbo jis savo pamėgta 
timšalių legioną karo me- imdav0S1 spragas užpildyti. (Iarbą iki Jpaskutinės ^v0

teikė šiam šiam laikraščiui

Kodėl jis tai darė? Ko
dėl jis, Vokietijos universi
tetą baigęs ekonomistas, ne-j prošvaistę, 

kviečiamas, per Ispaniją ir pasinaudojo savo žiniomis,; T , jam būna lengva 
Portugaliją atvyko { Jungti-, kad gautų geresni darbą?., j šjo k,.ašt0 žen,ė kuri išsau. 
nes Amerikos Valstybes; Tur būt dėl to kad jis buvo; o nepriklausomv.
čia jis redagavo "Naująją įsitikinęs, jog laikrastjs pn- bfe. konstitucini laisviu ir 
Gadynę“ Brooklyne. o vė-: klauso visuomenei, dėl to.' 
liau “Keleivį4

tui“. kad ginklu kovotų 
prieš Hitlerį, o Prancūzijai 
sužlugus, Amerikos draugų

o ve- 
Bostone.

Mes. čia Bostone gyvenan
tieji. žinome, kaip Jonas Ja
nuškis veikė ir dirbo. Jis da
lyvavo socialdemokratų ir 
kitose bendrinėse organiza
cijose. jis visada stengėsi 
lietuvišką veikimą koordi-

gyvenimo valandos, maty
damas tame darbe žibančią

J. Januškis Vilniuje 1930 m.

Buvau patenkintas ir aš ir 
džiaugiausi, kad Jono -Ja- 
nuškio-Daugirdo tremties 
gyvenimas buvo palengvin-

. .. 3demokratijos idealus. Jonaskad JO darbas,nepaisant tų ide.
žmoniškų sąlygų,, buvo da-
lis to visuomeninio įsiparei
gojimo. visuomeninio dar
bo. kuriam jis paskvrė visą 
savo gyvenimą. Jam tai bu
vo tas pats Laisvės gynimo 
darbas, dėl kurio jis ėjo sa

vai. Palydėkime ji 
Janonio žodžiais:

Juliaus

ną jis paprašė vesti Į Naują
ją Gadvne. nes norįs pradė
ti dirbti. Ir dirbo joje. kol te- jos. užsidegimo. Jie visados 
vvko Keleivio redaguoti. bus mūsų širdyse ir mintyse.

gyveno Naujojoje Gadynė- tas: gaudamas 500-700 litų 
je ir Keleivyje. Šie du vyrai per mėnesi iš “Lietuvos Ži
buvo neišsemiamos energi-

_ , vanoriu tarnauti Lietuvos
nuori ir buvo tolerantingas; kariuomenėje nepriklauso- 
savo po-Iitiniams oponen- mybei iškovoti, jam tai bu
tams. jei to reikalavo bend-;
ras reikalas ir jei jo Įsitiki
nimu principai nebuvo pa-, 
žeisti. Tačiau jis visada j 
griežtai ir aiškiai pasisaky
davo principiniais klausi
mais. nežiūrint, ar tai lietė 
praeiti, dabartį ar ateitį, 
ir nepaisant, ar tai kitiems 
patiko, ar ne-

Neverkit prie kapo narsiųjų
draugą,

Bet skelbkite kovą ik galo! 
Geresnio paminklo didvyriams 

nebus ,
Kaip vykdymas jų idealo!

Bendradarbiavimui su ki-: 
tų pažiūrų žmonėmis jis tu-! 
rėjo principus ir. tik tais! 
principais vadovaudamasis. Į 
jis galėjo veikimą koordi-j 
nuoti: ten. kur tie principai 
buvo nepritaikomi, jis nei 
davo.

Jonas Januškis buvo vie
nas iš tų. kurie savanoriais 
ginklu kovojo už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Mes taip pat žinome, kaip 
Jonas Januškis buvo vienas jis griežtai ir neabejojančiai 
iš tų. kurie atstovavo Lietu-; pasisakydavo “Keleivyje“ į- 
vos žmonėms demokratiškai vairiais klausimais. Mes ži- 
išrinktame seime- Jonas Ja- nome, kaip jis dirbo. O dir- 
nuškis buvo vienas te tų. ku- bo jis daug. Labai daug. 
rie gynė Lietuvos žmonių Dirbo ilgas valandas, mažai

pralaužti ELTOS užtvaras. 
“Lietuvos Aido“ redakto
riai. Įpratę prie ramaus gy
venimo. pajuto, kad čia pra
sidės kai kieno labai ne
mėgstamas dalykas, budi
namas žodžiu “konkurenci
ja“. Reiks ir galvą pasukti, 
reiks ir mažiau pamiegoti... 
Ir užprotestavo! Teko pa
naudoti visas gudrybes, kol 
pavyko susitarti su ELTA.

—Cenzūra gi veikia. Ko 
bijote? Kas netiks, bus iš
braukta...

O cenzoriai? Jie ELTOS 
neskaitydavo, koresponden
tu gi pranešimus reikėjo 
skaityti. Jiems padaugėjo 
dai bo. — todėl ir cenzoriai 
buvo prieš “savo korespon
dentų“ Įvedimą.

Bet veikė ir visuomenės 
opinija- Pagaliau nepatogu 
prieš visą kultūringąjį pa-

J. Januškio labai mėgta, bet reta poilsio valanda prie šachmatų Todėl dienraštinė
lentos su inž. Vladu Sirutavičium. spauda išleido platesnes pa-

Užtvaras griaunant
(Atkelta te 1-mo psl.) , daigas, bent jau išėjo iš EL

TOS trafareto ribų. “Lietu

rių“ redakcijos, jis galėjo 
mesti darbą fabrike ir pa
kenčiamai gyventi.

Gabių žurnalistų dėka. 
kokie buvo J. Januškis. dr. 
Pr. Ancevičius (Berlyne). 
Šlapoberskis (jis jau buvo 
suprojektavęs radijo siuntas 
iš Londono, bet daug ką ge
ra nutraukė rusų okupaci
ja) ir labai jautriai spaudos 
reikalus atjautusio “Varpo“ 
direktoriaus B. Paramsko 
(dabar Wasingtone) “Lie
tuvos Žinios“ greit išaugo Į 
didžiausią Lietuvos dienraš
ti. kuri daugelis prisimena 
ir šiapus Atlanto.

Apie Joną JanuškĮ-Dau- 
girda dar daugiau reikėtų 
pasipasakoti, bet gal susi
darys kita proga, kada išsa
miau ir visapusiškiau bus 
galima pasisakyti, ši karią 
tebus šis pluoštas prisimini
mų vieton puokštės gėlių 
ant jo kapo.

vos Žinios“ su Paryžium, 
kur buvo Jonas Januškis. 
pradėjo kalbėti kasdien nu
statytomis valandomis ir 
tiksliomis minutėmis.

Tačiau iškilo nauja prob
lema. Geriausias Lietuvos 
stenografas. koks buvo Lie
tuvos seime. p. Kapnys, re-į 
sugebėjo mano reikalauja
mu tempu žinių užrašyti.
Teko ieškoti modernesnių 
priemonių. Ir man netikėtai 
pasisekė per bičiulius Ceza
ri Petiauska (Sibire iškan
kintą ir be sveikatos dabar 
sugrąžintą i Lietuvą) ir Pet
rą Januški (dabar Windso-
re. Carada) aptikti naują Tušti ir kenksmingi mirų 
tada išradimą — magneto- į šiųjų gyrimai, jeigu jie ne- 
foną. kuris bet kokiu greičiu paskatina gyvųjų mylėti ii- 
ir visiškai tiksliai i vielą Įra- keliavusius ir sekti jų pėdo- 
šo telefoninį pasikalbėjimą- mis.
Sumokėjome 3.000 litų. ga- Tommaseo
vome iš Paštų valdybos spe
cialų laidą vien Į tą magne
tofoną ir pradėjome duoti

1 žinias savo korespondentų. Ovidius

* * *
Aš norėčiau mirti dirbda

mas.
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SOV,E™SioK°^OS ,R| Mirt rei. J. Gryb.u.k.. 
UŽDARBIAI

______  j Birželio 17 d. po sunkios
Juodos duonos su prie- ii* ilgos ligos mirė Juozas 

maiša kornų ir žirnių kilo- Grybauskas, Valstybinio a- 
gramas kainuoja 13 kap.. i kademinio operos ir baleto 
kvietinės duonos—24 kap.. j teatro režisierius V ilniuje. 
kiaulienos—3 rub. 50 kap., J. Grybauskas gimęs 1906 
sviesto—3 rub. 80 kap.. pie- metais Kelmėje, mokytojo 
no litras—30 kap šeimoje-1925 m. baigė Auš-

Paprastos medžiagos dra
bužių eilutė—30 rub.. geres
nės—85-90 rub., batai—15-

ros gimnaziją Kaune. Studi
javo Vytauto D. universite
te Kaune. 1931 m. įstojo i 

20 rub.. radijo aparatas, be alstvbinę vaidybos studiją, 
trumpų bangų—100 rub.. o kūną baigė 1933 m. 
toks pat su trumpomis ban- Juozas Grybauskas buvo
gomis—300 rub.

Nekvalifikuoto darbinin
ko mėnesinis uždabris 25- 
32 rub. traktoristo—27 rub., 
pramonės kvalifikuoto dar
bininko—60-80 rub.. kaimo 
mokytojo—46 rub.. kitų mo
kytojų—60-80 rub-

rez. Romualdo Juknevičiaus 
kaitos menininkas ir arti
mas jo bičiulis, drauge dir
bęs ir kovojęs dėl lietuviško
jo dramos teatro aukštesnio 
meninio lygio. 1936 m- jis 
dirbo Klaipėdos dramos te-

„ w lvw. komu- i atre. bet vėliau dėl nesutari-
nistų ječeikos sekretoriaus! mų meninių pažiūrų klausi- 
180 rub.. komunistų rajono mai!* su teatl° 'ado\ybe iš

(Afrikoje), kuri vadinosi Nyasaiand ir buvo Anglijos 
protektorate esančios Khndezijos federacijos dalis, 
bet iš jos atsiskyrė. Jos sostinė Zomba. Malawi yra 
520 myliu ilgio ir 50-100 mylių pločio, viso labo joje 
gyvena 3 mil. gyventojų. Arbata, kviečiai, medvilnė, 
guma ir tabakas yra jos svarbiausi gaminiai.

sekretoriaus—270-340 rub.. 
be to. dar jie gauna Įvairius 
priedus.

Sovietų Sąjungoje maisto 
produktų kainos nežymiai 
didesnės, negu JAV’, išsky
rus duoną, ji pigesnė. O už-

jo pasitraukė ir 1938-39 m. 
buvo Klaipėdos radiofono 
informacijų redaktorius ir 
radijo pranešėjas. Hitleriui 
užgrobus Klaipėdą, Juozas 
Grybauskas vėl grįžo į Kau
ną. o vėlaiu į Vilniaus dra
mos teatrą- Bolševikų oku-

darbiai, palyginus su JAV.: .. . .vra beveik keturis kartui paciJOS metais Juozas Gry' yra beveik Keturis Kanus b k vadovavo Kauno 
Sovietų Sąjungoje mazesn.. j Tada
Tik komunistų partijos tar- nj0 spaudimo metu sugebė-
nautojų algos dalinai pri
dygsta JAV darbininkų al
goms. Jie gali sakyti, kad 
JAV jau prisivijo.

jo išsilaikyti padorus lietu
vis ir menininkas savo kole
gų teatralų atžvilgiu.

Antrosios bolševikų oku
pacijos metais J- Grybaus
kas vėl režisavo Valstybi
niame operos ir baleto teat-

Baliui Dvarionui 60 metų

Žymiam pianistui ir kom
pozitoriui Baliui Dvarionui re. pastatė visą eilę veikalų 

m. Jis profeso' įr jam vadovaujant buvo su-sukako 60
riauja Vilniaus konservato
rijoje. yra apdovanotas Ta
rybų S-gos liaudies artisto 
vardu, už savo kūrinius ga
vo dvi Sovietų S-gos ir vieną 
respublikinę valstybinę pre
miją.

Kun- L. Jankus filme

Jau pagamintas „doku
mentinis“ filmas, kuriam 
panaudotas neseniai buvęs 
Klaipėdoje kun. L. Jankaus, 
dabartinio Balfo vedėjo, ir 
kitų tariamasis teismas.

ruoštos teatro gastrolės 
Maskvoje, kur turėjo gerą 
pasisekimą.

Su J. Grybausko mirtimi 
vėl sumažėjo žymia pajėga 
dar nepriklausomoj Lietu
voj išaugusi jaunesnioji te
atralų karta.

Agitbrigados Lietuvoje

Mažos. Lietuvos vietovardžiai
PER NAKTĮ SURUSINTI

Šaltiniai, ii kurių tai būtų galima 

kiekvienam patirti 

PETRAS BUTĖNAS

Tęsinys
1. J. Andriaus Lietuvos žemėlapis- 1956 m. Bostone 

ir prie jo Vardynas, sudarytas kalbininko istoriko prof. 
dr. A. Salio. Tame žemėlapyje žiūrėkime M. Lietuvą-Ka- 
raliaučiaus sritį, ir ten skaitysime tikrus lietuviškus vie
tovardžius, nuo seniausių laikų ten ištvėrusius net ir Vo
kiečių teutonų-kryžiuočių bei Vokietijos imperijos laikais. 
O jei kur gautumėt Sov- Rusijos neperseniausiai išleistą 
okupacinį žemėlapį (apie jį čia žemiau rašoma), tai pa
matytumėt. kad anų lietuviškų vietovardžių nė vieno ten 
nebėia likę: vien tik nauji, taigi rusiški-velikorosiški. A. 
Salio vardyne vietovardžiai yra surašyti tvarkingai abė- 
cėliškai, rašomosios lietuvių kalbos ‘lytimis, kirčiuoti iv 
nurodyta, kaip jie žemėlapyje susirasti; šalyje nurodyta, 
ir kaip toks vietovardis yra buvęs suhitlerintas. o dabar 
hitleriniu pavyzdžiu kaip jis Maskvos surusintas. Susipa 
žindami atsiverskime šiandie jų tik keletą, ir bus aišku 
kokios ten rusiškos „komedijos“ okupantų ištaisinėjamos 
pvz.:

Rominta 3b. vok. Gr. Rominten. suhitlerintai 193b 
metais Hardtek. surusintai Kr&snolesje, bažnytkaimis 
Romintos girioje, netoli kun. Kr. Donelaičio, didžiojo lie
tuvių poeto klasiko. „Metų“ poemos autoriaus XVIII am
žiuje. klebonavimo vietos Tolminkiemio 1. kuris dabai 
surusintas net. anot Kr- Donelaičio, nešvankiu pavadinimo 
Čistyje Prudy. O ten tekanti gražioji skaidrioji R°minte 
3b. upė surusintai Krasnaja. Nei rasti, nei pamesti, ano. 
to mūsų žmonių priežodžio: skaidriavandenė Rominta 
paversta raudonąja. Gi ir akių žlibumas — tų moskvičių

Rūdava 3b, vok. Rudau, surusintai Melnikov, baž

nytkaimis. — Jis šiauriau Karaliaučiaus miesto. Ką bend 
ra liet. Rūdava turi su nas. „melniku“, ką? O Rūdava štai 
dėl ko žinoma yra jau 594 meteliai — daugiau kaip puse 
tūkstančio metų- 1370 metais Lietuvos valstybės kuni 
gaikščiai Kęstutis ir Algirdas turėjo karo žygį M. Lietu 
voje-Karaliaučiaus srityje prieš Vokiečių teutonų-kry 
žiuočių ordiną. Mūšis tada įvyko prie šios Rūdavos. kui 

Nėra reikalo įtikinėti, kad SLA yra pajėgus vienetas žuvo vokiečių maršalas, trys jų komtūrai ir daug eilinių

53-jo SLA Suvažiavimo proga
Liepos 6-7 dienomis Wilkes-Barre. Pa., suvažiuoja 

seniausios ir pajėgiausios bendrinės organizacijos Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje atstovai į savo 53-jį seimą.

Jei kalbama apie lietuvių bendruomenę, lietuvybės 
išlaikymą, tai SLA, kaip sveikais pagrindais organizuota 
bendruomenė, jau veikia daugiau kaip 75-rius metus ir 
yra tas sraunus lietuvybę gaivinantis šaltinis.

Čia susibūrė lietuviai dviejų interesų skatinami: sa
vitarpinės pašalpos su gyvybės draudimu ir kultūros troš
kulio vedami.

Šiuo metu jau esama pa
vergtoje Lietuvoje susifor
mavusių vadinamų agitbri- 
gadų saviveiklininkų. Jos 

Filmo autorius Piktumą, savo veikimo vietoje suruo-
operatorius Tautrimas. Fil
mas Maskvoje pripažintas 
tinkamu ir rekomenduotas 
išleisti į visos Sovietijos ek
raną rusų kalba.
O kur dingo A. Sniečkus?

„Tiesos“ nr. 139 praneš
ta, kad Vilniaus stoty va
žiuojantį į Skandinaviją N. 
Chruščiovą pasitiko visa 
Lietuvos okupacijos komu
nistų kepuraitė: A- Baraus
kas. A. Barkauskas. A. čes
navičius. J. Maniušis. B. Po
povas. R. Songaila, M. Šu- 
mauskas. K. Mackevičius ir 
P. Dobrovolskis, o A- Sneč- 
kus nesuminėtas. Kur jis 
dingo?

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITĮ

„Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ . giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr, Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

„Ar Romo* popiežių* yra 

Kristau* vietininkas?“

227 psl.. kaina tik $1.20. 
NAUJAUSIOS KNYGOS

šia įvairius vaidinimus, iš
imtinai komunistine propa
ganda atmieštus.

Komunistinė „Tiesa“ su
ruošė šiais metais net tų a- 
gitbrigadų konkursą Vilniu
je. Kadangi kai kurios tų 
brgadų veikia kaime, o ki
tos miestuose, tai buvo do
vanos atskirai skirstomos. 
Kaimo pirmą vietą laimėjo 
šeštokų kultūros namų bri
gada. o miestų — Vilniaus 
respublikinių mokytojų na
mų brigada.

STUDENTAI IR RELIGIJA

šeši šimtai studentų, ku
rie šį pavasarį Bostone bai
gė Tufts universitetą ir 
Jacksono kolegiją, buvo ap
klausinėti. kurioms bažny
čioms iie priklauso. Iš to 
skaičiaus tik 29 nuošimčiai 
pasisakė nueiną šiokion ar 
tokion bažnyčion.

19 nuošimčių pasisakė e- 
są laisvamaniai. 7 nuošim
čiai — ateistai (bedieviai), 
o 38 nuošimčiai davė neaiš
kų atsakymą, tik pabrėžė, 
kad bažnyčion neiną.

Paragink savo pažįstamas 
, išsirašyti Keleivį. Kaina 
i metams $5.

savo įsipareigojimus tesėti. Tai rodo jo praeitis, kurioje nė 
karto buvo nesuklupta, nors ir daug visokeriopų audrų 
išgyventa.

Lietuvių kultūros dirvonuose SLA taip pat turi savų 
nuopelnų, ir tik lauktina čia daugiau įvairumo spaudoje, 
įvairesnio darbo centre, o ypač paskirose vietovėse.

SLA vadovybė neužmerkia akių ir žvelgdama į at- 
eit}- Žmogus sensta, miršta ir, ką turi, su savim į kapus 
nenusineša. Kas sukurta palieka jaunajai kartai. Taip ir 
organizacija. SLA turi vaikų iki 16 metų ir jaunuolių iki 
25 metų draudimo skyrių. Tokiems apdraustiesiems atsi
veria vartai tapti pilnateisiais SLA nariais.

Šis skyrius turėtų būti visų lietuvių remiamas, nes tai 
šaltinis, iš kurio tryška jaunos lietuvybės jėgos, kurio na
riai bus ateity rimti visuomenės veikėjai ir patys vadovaus 
šiai organizacijai.

Šia proga galima būtų pageidauti, kad SLA kasmet 
paskelbtų savo mirusių narių amžiaus vidurkį. Iš tų žinių, 
nors tiktai SLA narius apimančių, jau vis tiek būtų numa
nu. kiek mūsų tautiečiai yra atsparūs visokioms sveikatos 
negerovėms ir kokių ligų senatvėje jie susilaukia. Taip 
pat svarbu ir SLA apdraustųjų narių metinis amžiaus vi
durkis. Tai būtų rodyklė, ar SLA sensta, ar jaunėja, ar 
vietoje laikosi.

Tokios žinios skatinančiai paveiktų ir visus SLA 
narius, išlaikyti savo organizaciją pilną jaunų jėgų ir su 
gerom ateities perspektyvom.

Tokios žinios nėra jokia paslaptis, ir jos daug padė
tų įvairiems planams organizacijai stiprinti.

Linkime SLA 53-jo seimo atstovams savo nutarimais 
ir sumanymais gražiu vainiku vainikuoti SLA tolimesnę 
veiklą.

"Your grandehildren will grow 
<up under Communismr

NIKITA KHKUSHCMV

Atsiminkite, kad Nikita Chruščiovas dieną naktį gal
voja, kaip laisvąjį pasaulį palaidoti, ir tam nuolat ruo
šiasi.

riterių bei susisamdytųjų kareivių vokiečių. Žinome i; 
peržinome. kad Maskvai tas nepatinka, ir todėl ji ištrynė 
ir šį Lietuvos valstybės istorinį lapą. Beje, ir aplink Rūda 
vą. kaip ir Karaliaučiaus net priemiesčiuose, plačiai veik 
visi vietovardžiai lietuviški, be vieno kito vokiečių valdyti 
dvaro. O dabar ir šie lietuviški vietovardžiai Maskvos su 
rusinti vokiečių dvarininkų pavyzdžiu.

Skirvytė 2, ir Skirvyčia 4. vok. Skirwieth. taigi mū 
siškas kamienas Skirv—yt-. hitl. 1934 m- Sirwiet. o suru 
sintai. tai tikrai pablūdusiai — Severnaja „šiaurinė“. 
Skirvytė yra Nemuno paties žemupio vakariausia lanko 
vė į Kuršmares ir tarnauja riba tarp Lietuvos valstybės ii 
M. Lietuvos -Karaliaučiaus srities. Vadinasi, tuo rusinimt 
būdu Maskva yra palietusi ir pačios Lietuvos valstybė; 
vietovardžius (vandenvardžius) surusindama. Ir daugiai 
yra lietuviškų vietovardžių surusinimo atsitikimų jau i: 
pačioje Lietuvos valstybėje. Ir. be to. pagal kurią ir ko 
kią lenininę, stalininę, chruščevinę kremlinę geografijj 
Skirvytės upė turi būti rusiškai Severnaja „šiaurinė“, kad
iš tikrųjų ji anoje vietoje pajūrinėje lietuvių žemėje i. 
mūsų upių tarpe yra tik vidurinė? Tokių juokingų prašo 
vimų M. Lietuvoje-Karaliaučiaus srityje ir hitlerininkai 
yra primurkdę, hitleriškai bevokietindami lietuviškuosius 
vietovardžius-

Trakėnai 1, vok. Trakehnen. surusintai Jasnaja Po 
liana, bažnytkaimis. Hitlerininkai 1938 metais (per 7 me 
tus anksčiau už ten lietuviškųjų vietovardžių surasinimą 
vadinasi, hitlerininkai yra rasų komparteicų mokytoja 
ir kameradai) vokietindami lietuvių vietovardžius M 
Lietuvoje-Karaliaučiaus srityje, ypač griebė vokietint
juostą, kuri tiesiogiai kaimyniauja su Lietuvos valstybe 
bet Trakėnų vietovardžio nesuhitlerino. palikdami jį vo 
kiškosios formos Trakehnen, nes, mat, čia nuo seno būvi 
auginami lietuvių ūkininkų geri arkliai, vadinami trake 
nai, ir tik tuo vardu net pasaulyje žinoti; patys Trakėną'

turėjo tų arklių veislės žirgyną. Taigi, vokiečiai, nenorė
dami sau ekonominio biznio tais trakėnais gadinti, palike 
ir Trakėnų bažnytkaimio pavadinimą nepaliestą. Gi Sov 
Rusija, capt lapt. savo „proletariato diktatūrą“ Trake 
nams pavertė Jasnaja Poliana, taigi lygiai tuo pat vardu

kuriuo vadinasi ir Rusijos gilumoje stovintis carinių laike 
rašytojo grafo Lev Tolstoj’aus majoratas-didžiadvaris 
dabar milžiniškas valstybinis dvaras — sovehozas. Mat 
kur rusų grafai ir majoratai atsidūrė! Beveik Palangos 
kurorte pasikepinti ir kopų smėly karališkai pasivartyti.

(Bus daugiau)

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.

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

MES NEŠĖM LAISVĘ. Lie
tuvos kariuomenės sava
norio Petro Pleskevičiaus 
įdomūs atsiminimai. II 
patašyta ir praplėsta lai
da, 196 psl., kaina $2.00.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės Įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

VARPAS nr. 5, daug įdo
mių straipsnių, 278 pst, 
kaina $2.00.

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

UETUV1Ų IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o
kietais $5.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO- 
LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina................. $1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl.. kaina.......... $2.00

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
ruVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

MLRKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina...............................$1.80,

VIENIŠI MEDŽIAI, romą 
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
kaina ..............  • $3 no

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..............$3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS. para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50. 
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje: 
So. Boston 27, Mass.

$36 E. Broadvvay,

T
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Pasikalbėjimas 
Maikio so Tėvo

— Roman. Maik. koman.t išsisukinėji. Aš žinau, kad 
pasikalbėsim apie politiką- tu norėtum, ale bijai

kei. kad prezidento pikče- 
riai kasdien mirga gazieto- 
se. 0 Johnsono pikčerių aš 
visai nematau.

— Tas tiesa. tėve. dabar
tinis prezidentas nemėgsta 
fotografuotis. Laikraščių 
korespondentai turi jo pra- i 
syti. kad leistųsi nutraukia- j 
mas. Bet aš turėjau galvoj 
prieš ji buvusi prezidentą- 
Anas labai mėgdavo save 
matyti laikraščiuose. Jis bu
vo fotografuojamas net baž
nyčion einant—ir Įeinant ir 
išeinant.

— Nu. tai buvo geras 
žmogus, eidavo bažnyčion. 
Aš, Maiki. irgi myliu baž
nyčion nueiti, tik bėda. kad 
manęs niekas nendfotogra- 
fuoja. kai aš einu. Ir tu ne
susipranti. O juk moki pik- 
čerius traukti.-ar ne?

— Aš tuštybėmis neužsii
mu. tėve.

— šiandien tau viskas 
tuštybės. Matyt, nusibodo 
mudviejų pasikalbėjimas. 
Nu. jeigu taip, tai aš galiu 
pasakyti tau gudbai-

NAUJIENA

pi?
— Ar ir tėvui politika rū- — O ko man bijoti?

— Šiur. kad rūpi. Vot. aš i
norėčiau žinoti, dėl ko da- — Tėve. nei vienas prezi- 
bar pešasi respublikonai. į dentas visko nežino. Niekas

Dr. Kazys Grinius, ATSI

MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas, 336 psl., kaina $5.

— Nu. nežinotum, ką da-! VLADAS NAGIUS-NA-
GEVIČIUS, jo gyvenimo ii 
darbų apžvalga, redagavo 
dr, Balys Matulionis, labai

- Dėl tuščio maišo, tėve. į1' nereikalauja, kad jis vis- gražiai išleista daug pa
— Kai., tai dėl tuščio mai-! k? 21n.0tll- Tam tun viso-1 veikslų, 374 psl., kaina Sb— Kaip tai dėl tuščio mai . . , .

šo? Ar ne dėl prezidentei k"» departamentų. _ kūne 
vietos? Juk ateinantį rudenį i du“d? Jam vlsok,li zlnl» lr
bus prezidentas renkamas. patarimų.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

— O kas yra tie departa- “Keleivio” administraci 
mentai? į ja prašo mielųjų skatytoių.

— Tai yra valdžios sky- į kurie keičia adresą, prane-
__ ____ . riai Įvairiais valstybės rei- | Unt naująjį adresą neuž

yliuje** savo kandidatą pra- * kalais tupintis. Ritui tokie • miršti parašyti ir sena n

ar ne?
— Taip, tėve. lapkričio 

mėnesi bus rinkimai. Bet 
respublikonams nėra jokios,

vesti. Todėl aš ir sakau, kad 
jie pešasi dėl tuščio maišo. 

— Nu. o kodėl tu mislini.

skyriai vadinasi ministerijo
mis. Pavyzdžiui, Lietuvoje 
buvo užsienio reikalų minis- ■ ŽODYNAI

kad jiems nėra vilties? terjJa- ° Amerikoj tokiems į Keleivio administracijoje
-Todėl, kad žmonėski'k™’ 

suos už dabartinį pi ezidentą1 menįU^ angliškai — State 
Johnsoną. Į Departament. Paskui čia y-j Anglų-lietuvių kalbos žo-

__ Tai tu vokuoji, kadi ra Interior Departament,į dyna», V. Baravyko, 368
respublikonų partija jau ka
put?

— Ne. ne, tėve. ji nėra mi
rus. bet ji neturi žmogaus, 
kuris galėtų Johnsoną nuga
lėti. Jis pasirodė gabus, pa
tyręs politikas ir neblogas 
prezidentas- Jeigu šiandien 
būtų gyvas prezidentas Ken- 
nedis. respublikonams gal 
būtų nesunku rinkimus lai
mėti. nes pietinių valstijų 
demokratai Kennedžių var
do nekenčia ir. be abejo

kuris žiūri vidaus reikalų, j psl. apie ?<).000 žodžių, kai- 
Yra ir karo departamentas. į na ...............................  $4.00
kuris rūpinasi krašto apsau
ga- Kiti departamentai rūpi
nasi žemės ūkio reikalais.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, 'L Baravyko, apie 
3-,000 žodžių, o«3 puslapiai

prekyba ir taip toliau. Pats Jna ....................... $6 00
prezidentas gali nieko tais: 
reikalais nenusimanyti, bet! 
už ji galvoja tų departamen- 
tų ekspertai. Be to. prezi
dentas paprastai turi prisi- 
samdęs ir tokių ekspertų, 
kurie paiašo jam kalbas ir

Lvituviškai angliškas žo
lyną?. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių. 586 psl., kaina S7.00.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi-

Bet kas atsitiktų, jeigu ji 
tuojau imtų ir užsidarytų? 
Tautinis ir kultūrinis išeivi
jos gyvenimas tuojau

remember- 
only yoy can PREVENT FOREST FIRESl

Ar reikalinga išeivijai spauda?
Chicagoj leidžiamas len- popieriniai doleriai. Kai tų 

kų dienraštis ”Dziennik dolerių trumpa, tai lenkų 
Z\viązkowy“ praneša, kad laikraščiai skursta ir menkė- 
Amerikos lenkų spaudai ši- ja. sako ”Dziennik Związ- 
met sukanka 100 metų, ir kowy.“
ke.ia klausimą, ai ta jų Mažėja įr angliškoji spauda 
spauda tebera dar reika
linga? Gal būtų galima raminti

T, . ... .. ... , save tiktai tuo. kad toks liki-Iki šiol Ji vaidino svarbų ,-ia vjen tiR mus 
vaidmenį jų išeivijos gyve- Jjs va,.gina ap,amai vjsa

šios šalies spaudą — kaip 
* mūsiškę, taip ir angliškąją.

Angliškųjų dienraščių skai
čius čia per 50 pastarųjų

nime. Kokio kultūrinio ly
gio praeity ji bebūtų buvu
si. šiandien, švenčiant jo 
jubilėjų. kritikuoti jos nega
lima, sako tas dienraštis. metu nukrito nuo 2.200 ikiGeras tonas reikalauja su -.(J toj skaįčius
jubiliatais elgtis kaip su nu- iR ^a dvi.
mileliais. Apie juos kalba- 1 a| jr
ma ir rašoma tik gerai arba apri.>ia„n5 nahranrimo sun- 
nesakoma nieko- Todėl n
piimuosius laikraščius rei
kia naminėti-, tik tai neru ŽO-

medžiagos pabrangimo sun 
ku išsiversti ne tiktai dien
raščiams. bet ir magazinams
(žurnalams). p— įcuuiir ei U’jviizvv

dziu ir pnpazmti dideli jų desimtmetj žlug0 139 didelinnnnnlnc lorkLrii icAnnioi I v *nuopelną lenkų išeivijai. Ir 
lenkų visuomenė šiandien angliški magazinai. Dar
aukštai savo spaudos vaid- p’5^’^11. nY^sta kalbų 

— leidimai — prancūzų, čekų,
vokiečių, italų ir kitų- Taigi 
ne vien tik lenkų spauda 
merdi. Bet ar galima tuo 
džiaugtis, klausia ”D. Z.“, 
kad ne vien tik aš sunkiai 
sergu, bet ir mano kaimy-

menį vertina. Tas esą pa
brėžiama jų organizacijų 
susirinkimuose ir suvažiavi
mų rezoliucijose. Bet gra
žiais žodžiais visuomenės 
padėka savo spaudai ir bai
giasi.

O tuo tarpu ta spauda gy
vena krizę. Dar blogiau. Ji

nas.

Puslapis penktas

Sužeista šen. Eduardą Kennedy kelia į neštuvus 
vežti j ligoninę, kai jis buvo lėktuvo nelaimėje sužeis
tas netoli Northampon, Mas s.

kristų keliom pakopom že
myn. Galima sakyti, būtų 
savosios saulės užtemimas- 
Apmirtų visos organizaci

Visa tai pasakęs, laikraš- 
pamažu pradeda mirti. Nes. tis stato klausimą: ar įeika- 
kaip sako išmintinga lenkų linga šiandien Amerikos
patarlė. ”za dziękuje nic nie 
kupuje4 — už ačiū nieko ne 
nupirksi.

Vadinasi, gražiomis rezo
liucijomis laikraščių leidė
jai negali nei už popieri už-

MILŽINŲ PAJAMOS

1963 metais JAV buvo 59 
nu- bendrovės, kurios per me-

tus turėjo ne mažiau kaip 
vieną bilioną dolerių paja
mų. Jų visų bendra pajamų 
suma buvo 156 bidonai do-

jos. nutrūktų jų suvažiavi- lerių (1962 m.—146 bil.).• i . • • _ ______________ r-mai bei seimai, pasibaigtų 
visa veikla.

Taigi sava spauda būtinai 
reikalinga, reikalinga ją pa
laikyti.

Pirmoje vietoje tų milži
nų tarpe stovi General Mo
tors bendrovė, kurios paja
mos siekė 16 bil. 494 mil. 
dolerių- Antroje vietoje bu
vo Standart Oil bendrovė su

Kas čia pasakyta apie! 11 bil. dol. pajamų, trečioje
lenkų spaudą, tas tinka ir 
Amerikos lietuvių spaudai, 
kuriai šįmet sukanka 85 me
tai.

S. M.

AUKOS L. I. TAUTOS 
FONDUI

lenkams spauda? Juk šian- 
.. dien jau nėra. ar beveik nė

ra tokių, kurie nemokėtų 
skaityti angliškai. Net ir tie. 
kurie skaito savuosius laik
raščius, be anglškųjų neap-

Vliko išlaisvinimo veiklai 
remti—Į Lietuvos Išlaisvini
mo Tautos Fondo prašymus 
jautriai atsiliepė lietuviai 
gydytojai ir prisiuntė aukas.

Čia talpinamas pirmas 
sąrašas:

Po $25: D. Jasaitis. J. 
Didžpinigaitis.

Po$20: B- Matulionis. M.irių. 
Namikas, Julita Trojanas. •
J. Bakšys.

Po $10: A. Razma. P. 
Kazlas. A. Laucis. A. Nar- 
vidas. J. Jusionis. A. ir E- 
Miliai, A. Pakalnis. L. Ple
chavičius. Fr. Tarvydas. S. 
Virkutis, Miknis. D. Dege- 
sys. K- Vileišis. A. Kisielius.
G. Stančienė. V. Kanauka,
V. Ingelevičius. Al. Klimas.
R. Vienužis. R. Sidrys, W. 
Vaitkus. J- Mačiulis. Albina 
Didžiulienė.

L. I. Tautos Fondas vi
siems širdingai dėkoja.

American Telephone — 9 
bil. 569 mil dol..

Mažiausia ”žuvytė“ tarp 
tų 59 bendrovių buvo Acme 
Markets su 1 bil. 81 mil. 61 
tūkst- dol. pajamų.

Iš Naujosios Anglijos ta
me sąraše tėra tik United 
Airkraft (Connecticut) su 
1 bil. 281 mil. dol. pajamų.

Massachusetts t valstijoje 
didžiausią apyvartą turėjo 
Raytheon — 489 mil dol. 
antroje vietoje buvo Gillette 
su 296 mil. dol. Šitoje valsti
joje tik 7 bendrovės teturė
jo per metus pajamų dau- 

: giau kaip 100 milionų dole-

Siandien, kada priei 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai Įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygele —

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARC RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

j<*i liejau nei uz pvpivi i . ..mokėti, kuris nuolat brangs- “>"a- nes pastarieji duoda, 
ta. nei darbininkams atly- dauPau .z,nn*: £
ginti, kuriu algos taip pat l"ancsa ir Kenau infolmu0'jo vardu duoda spaudai vi- j najte ir Šlapoberskis. apie 

do nekenčia ir. be abejo. šokių pranešimų, o pasam- 27.000 žodžiu. 511 psl., kai- Vvln \onian Znmi«tnvė< da? "ia- ka‘ dedasi Plačiaiam€ 
būtų balsavę uz respubliko- dyti fotografai kasdien daro na _ $5.00. ‘ | SrTnkas dbiJl vaite už i-asaul.vje. Išeiviška spauda

... .. ............. ...........—’ Uabartinžslieluviųkalbos o dabaX $^ net^- negali susilygink Ir dėl to jinus. Bet dabar jie balsuos 
už Johnsoną. kuris yra pieti
nių valstijų žmogus. Kad 
Kennedžio vardas jam ne- 

■ pakenktų, jis yra nusistatęs 
J neįsileisti Į viceprezidentus 
5 nei velionio brolio Roberto

jo nuotraukas spaudai. To
dėl kasdien jo atvaizdai 
mirga laikraščių puslapiuo
se ir rašoma, ką jis veikia. 
Todėl taip ir atrodo, kad 
prezidentas viską žino. la
bai daug dirba, net ir tada.

žodynas, .edagave prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
15,<>00 žodžių, 990 psl., 
kaina ...................... $12.00

tenka.
Kad laikraštis galėtu gy

vuoti. jam reikalingos ne 
popierinės rezoliucijos, o

pradeda mirti.

KNYGOS JAUNIMUI

Kennedžio. kuri jam labai kai jis su savo draugais l 
piršo demokratų partijos va- linksminasi.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
dai. Bet Johnsonas pasakė:j — Maik. aš su tavim ne-j 
ne, viceprezidentą pasirink- sogiasnas.
siu aš pats.

— Na. pasakyk. Maiki. ai
tu norėtum būti Amerikos 
prezidentu?

— Ne. tėve.
— Kodėl?
— Todėl, kad tai būtų 

tuščias noras.
— O kodėl tuščias?
— Todėl, kad aš neturiu 

turtingos partijos, kuri ma
ne remtų, ir pats nesu milio
nierius: o neturint milionų. 
i Amerikos prezidentus ne
pateksi.

— Reiškia, nesutinki?
— Nausa!
— Kodėl?
— Todėl, kad taip negali 

būti.
— Bet taip yra. tėve.

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovana 
vaikams, bet ir seneliai 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

Murklys yra neturtingos ūkininkes Daunienės įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir da-jgiau visokių 

'įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį. jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- MURKLYS, A. Giedriaus apy 
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos. saka, 130 psl., kaina . . $1.80
silpni jungiasi prieš stipru, diplomatai ieško talkininkų, TAKAIS, J. Na
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors oiUraščiai dane- ilius
ir jam tenka priešų dantų ir aštriu sranu paragauti.

rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

— Nausa. taip nėra- Jeigu; Murklys yra rašvtojo A. Giedriau= anvsaka jauniems GINTARėl®. J. Narūnės pasa-

SLA MANOR—ATLANTIC CITY. NJ.

Naujas SLA Poilsio Namas garsiame kurorte Atlantic 
City, NJ.. 155 States Avė. jau atidarytas ir priima 
vasarotojus, šis namas tinka šeimoms, pavieniams 
ir patogus visuomeninių organizacijų suvažiavimams. 
Kambariai gerai Įrengti, kiekvienas jų turi atskirą 
maudynę ir visus patogumus. Nuo namo iki jūros tik 
pusė bloko. Kambarių kainos prieinamos. Kambar? s 
su dviem lovom dviem asmenim $8 ar $9. Kambarius 
rezervuokite iš anksto per SLA Centrą: Lithuanian 
Alliance of America. 307 West 30th Street. New York. 
N.Y. 10001, arba telefonu. Area Code 212, LA 1-5529.

ka, gražios iliustracijos. 24
psl., kaina ............... $1.00
Ta pati knyęa anglų kalba 
kaina ........................ $1.00

taip būtų, tai reikštų, kad skaitytojams. Bet ir suaugę neapsirik? pasiskaitę tos apv- 
prezidentu ir Zaciika galėtų cakos. Jo? kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy

saka dailininko \ iktoro Simankevičiaus trausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu. TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 

tt- , ... . ‘ . 15 pasakų ir padavimų, 186
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: pugl kaina $2.00

“KELEIVIS”
636 E. Broadway------- --------- So. Boston 27, Ma«.

būti.
— Aš to nesakau, tėve. 

Aš tik nurodžiau, kaip su
tvarkytas prezidento apara
tas.

— Ne. Maiki. apie ratus
_ Maik, tu čia be reikalo į tu nieko nesakei. Bet tu sa-.

llCl.YS’T X ARVEl.l Al Aloy»n Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psL 

.................................. S1.M
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ANTANAS VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

Astronomas Šmukštaras
(Tęsinys)

Kitąsyk ir naktigoniai užduodavo šmukštarui tokių 
klausimų, į kuriuos ir jis negalėdavo jiems atsakyti- Taip 
antai vienas pusbernis paklausė jo, kur esanti svieto pa
baiga ir kur pradžia, šmukštaras parodė piištu i žvaigž
dėto dangaus skliautą ir pasakė:

— Ten ir pradžia, ir pabaiga.
— 0 kas yra už to skliauto, už pabaigos?
— Už pabaigos? — nieko. — netvirtai Įsitikinęs at

sakė šmukštaras.
— Kaip tai nieko? — nesiliovė pusbernis, — siena?
— Siena.

—O už sienos kas?
— Pūstynė.

— Taigi ne nieko, o pūstynė!.. O už pūstynės kas? 
šmukštaras pagalvojo ir savo ruožu pusbernio pa

klausė:
— O kur kiaušinio pradžia ir pabaiga?
Ir pusbernis pagalvojo ir pagalvojęs suabejojo:
— Taigi aplink kiaušini — oras.-, daiktai... žemė...
— Nu. vyrai, miegokim — jau švinta, tuoj reiks ir 

keltis. — Ir šmukštaras. apsigaubęs nuo uodų sermėgėle 
galvą, nutilo.

Nieko nebeklausė daugiau ir naktigoniai. Tačiau 
šmukštaras ilgai negalėjo užmigti ir po sermėgėle: nors 
uodai jo ir nekandžiojo, bet vis vartėsi, dūsavo ir pro ma
žutį sermėgos plyšelį viena akimi žvelgė į ryto aušroje 
blankstantį dangų ir galvojo: ”0 kas gi iš tikrųjų yra už
pabaigos ir kur ji. toji pabaiga pasibaigia?“

* * *
Kai suguldavo naktigoniai ir baigdavo gesti laužas,

aš eidavau arklių pažiūrėti, kad jie nesueitų į-ugiuos. va- 
sarojun ar šienaujamon pievon. Tačiau ne tiek man rū- 
pėdavo arkliai, kiek vasaros nakties buitai: žemės paslap
tingi atodūsiai, miško šiurpus šnibždėjimas, laukų tyla, 
sudrumsčiama vien putpeliukių pUtpeliavimo. pievose 
griežlių čerkštimo ir nepaliaujamo lakštingalų koncerto 
šeimyniškių valakuose. Vėsus nakties oras. prisisunkęs 
pievų ir miškų kvapų, spinduliuojanti po kojų gaili rasa, 
pavienių medžių ir krūmų glūdūs atšešėliai, besiganančių 
arklių dūluojantieji siluetai..- ir visa tai kaip užburta ar 
užkerėta. Tai tik žemėje, o kas danguje: danguje mirga 
tik mirga Mažasis sietynas ir visas dangus kaip sietynas: 
milionai skaisčių ir blankių žvaigždžių spingčioja. merdi, 
kiekviena sukasi apie savo ašį. kiekviena atlieka savo pa
skirtį ir. regis, nieko bendro neturi su savo mašąja sesute, 
tamsoje paskendusia mūsų Žeme. Balkšva saulėlydžio pa
švaistė jau siekia rytus. Grįžulo ratai grąžulu žiemvn — į 
vakarus. Pačiame spingsėjimo smagume viršuj girelės pe
lekas Jupiteris, ir regisi, kad jis plasnoja savo sparnais- 
spinduliais ir nori vis pakilti dar aukščiau ir pasiekti patį 
dangaus vidurį..- Sustoję pradalgin. jau varo barą iš rvtij 
patekėję trys broliukai šienpioviai. Paslenka vakarop 
Vėžys ir kiti žvaigždynai, tik Šiaurės žvaigždė vis vietoje 
ir suka apie save Mažuosius Grįžulo ratus... \ isa tai, bū
davo. ne tik matai, bet ir jauti, ir miegas nelipdo akių. 
O kai šmėsteli pro šalį koks žvėrelis ar purpteli iš po kojų 
paukštelis — visas krūpteli, bet neišsiblaškai ir vėl tuojau 
paskęsti vasaros nakties burtuose. Dar valandėlė: medžių 
ir krūmų siluetai darosi ryškesni, lyg praskysta oras. pra- 
blanksta dangus, žvaigždės, ir žavūs vasaros nakties bur
tai pamažėl traukiasi, nyksta ir tirpsta- Tuo tarpu, kai die
nelė brėkšta vis šviesiau ir šviesiau, vis labiau ir labiau 
kaista raudonuoja rytai, ir nepastebi, kaip viršum Jakū- 
bavos beržyno kaip žvakė, deganti vėjy je, pamažėl mirk
čiodama išsineria iš aušros speigo žvaigždė Aušrinė. Prieš 
ją nublanksta visos kitos žvaigždės, net ir pelekas Jupite
ris. Pirmutinis sveikina dangaus gražuolę dirvoje atbudęs 
ir ant grumstelio pasistojęs vieversys. Papoteriavęs jis nu
tyla, bet, išgirdęs girelėje gegutę, atbudusius kovus ir pa
matęs grįžtantį iš nakties medžioklės gandrą, pats kyla į 
dangų ir sveikina saulę močiutę ir žemę maitintojėlę. Net 
užkimusi ir neatsikvėpdama plėšia savo gerklę rugių lau
ke griežlė, ir lenktyniaudamos neužsileidžia viena kitai 
Šeimyniškių valakuose lakštingalos.

(Bus daugiau!

Kairėje šen. Edward Kennedy žmona Joan. dešinėje 
našlė Jacqueline Kennedy eina lankyti lėktuvo nelai
mėje sužeisto šen. Ed. Kennedy, kuris guli Northamp- 
tos ligoninėje.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymas spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
.M. Šveikauskas, Attorney at Law,
S Belgrade Avė., Rosiindale,
Boston, Mass. 02131.

Klausimas

mano sesers vaikas, be to. 
mano sesuo jau mirusi. Ai
tas teisybė?

R. Z.
Mass.

Atsakymas

Aš stengsiuosi atsakyti į 
Tamstos klausimus paeiliui.

Kadangi mirė tėvo testa
mento vykdytojas (e.\ecu- 
tor). Tamsta arba Tamstos 
brolis turi kreiptis i Probate 
Court. prašydami vieną ar 
abudu paskirti “administra- 
tor with the will annexed“- 
Kai bus toks administrato
rius paskirtas, tai bus jo

buvo surašytas prieš daugel
Aš esu lenkė. Keleivio aš metų- kai mes- vaikai< buv0"

nemoku skaityti, bet mano me dar vlsai Jaunb lr J1S nle' , - . , -
kaimynė visuomet man pa- kuomet nebuvo pakeistas, darbas tvarkyti su testa- 
skaito ir išverčia įdomesnių Mano mirė prieš pen- mentu surištus reikalus. Ži-
dalykų. ir mudvi visuomet šerius metus, nepalikusi noma. kaip kiekviename

B E
Ben. Rutkūnas 

LIZDO

Daug žingsnių žeme nuskambę jo- 
Daug paukščių raudonų, juodų pro tylumų

praskrido--------
O vis, aš vis da
be židinio. Namų. Be lizdo.
Tik dausose žiemojus paukštis,
laukius atolydžio gimtinėj, —
nuliūdęs nesuka sau lizdo,
vilione sugrįžimo misdams--------
Tik gegė, ta našlė raiboji,
saulėtakų beržynus raudomis nulieja---------
Vis ieško, ieško lizdo, 
savų vaikų,
paklydusių raizgynuos sodų ir miškų:
o gal, o gal išvys da
juos didelius, užaugintus
lizdų kitų —
šiltų.

Ir ai, ir aš, kaip ta raiboji vis da
be židinio. Be šilimos. Be lizdo!

Vienuolikos tautų šeimą

pasiskaitome Tamstos 
tarimų- Aš 'manau. 
Tamsta neatsisakysi 
patarti vienu reikalu.

pa vaikų, tik vieną įsūnytą (a-; kiek komplikuotame atsiti 
kime. jis neapsieis be advo
kato. Tas advokatas jam pa
tars ir pasakys, kas reikalin
ga daryti.

Dėl Tamstos mii-usios se
sers palikto adoptuoto sū-

AETUEN, MASS.

Svečiai ii toli
elė Glaviskienė iš Ar
uos atvyko į sūnaus Al- 
vestuves o su juo ir 

ja marčia atvažiavo 
pusseserių Onos Jo-

wall ir Marijos Deltuvienės 
aplankyti- Jos buvo nesima
čiusios 40 metų. Savaitę čia 
paviešėję, sugrįžo į Chicagą, 
kur jaunoji pora yra įsikūru
si. o Adelė Glaviskienė lie
pos mėnesį išskris į Argenti
ną.

kad doptuotą) vaiką, kurį aš pri- 
man žiūriu. Mūsų motina jau mi

rė prieš 11 metų. Iš vaikų 
Mano tėvas buvo pasitu- Pasilikau tik aš pati, kuri 

rintis žmogus, turėjo fanna sav0 vaik^ neturiu, ir mano
ir pinigų visokiuose “sa- vienas br?lis- kuns ve' 
vings“ bankuose. Jis nese- d^s turi penkis vaikus, naus aš neturiu jokios abe-
niai mirė ir pasirodo, kad Tėvas savo testamente pali-, jonės. kad vaikas gaus savo 
jis tuiėjo surašytą testą- ko visą savo turtą savo vai-, motinos dalį. Taigi turtas 
mentą. Tik tas testamentas kams. Brolis pasamdė advo- bus padalintas ne į dvi. bet 

katą. kuris žiūri jo reikalus- į tris dalis; o tas vaikas gaus 
Aš advokato dar neturiu, savo motinos trečdalį. Prieš 

KARŠČIAMS UŽĖJUS Tėvas buvo pavedęs po mir- kurį laiką įstatymas buvo
______  ties reikalus tvarkyti vie- pakeistas ta prasme, kad ne

Vasaros karščiai žmogų nam savo draugui, kuris mi- tik “tikras“, bet ir adoptuo- 
vargina. Apetitas sumažėja. iė anksčiau už tėvą. Aš ne- tas vaikas gauna savo miru- 
Daug prakaito tenka išpra- suprantu, kas reikalus dabar sios motinos arba mirusio 
kaituoti. Energija žūsta- turi tvarkyti. Ar mano bro- tėvo dalį šitokiu atveju.

Pažvelkime į gyvulius: į- lis? Jis man sako, kad tas kaip Tamsta aprašai, 
bridusios į vandenį karvės mano sesers adoptuotas vai- Aš ir Tamstai patarčiau 
tingiai stovinėja. nepuola kas nieko iš palikimo ne- pasitarti su vietiniu advoka- 
prie ėdalo. Ir jas karščiai su- gaus. nes jis nėra “tikras“ tu.
vargina.

Drauge su prakaitu išei
na daug druskos. Organiz
me atsiranda druskos nepri
teklius. Žmogus nuo to jau
čiasi silpnesnis-

Vieną karštą vasaros die
ną atėjo pas gydytoją mote
ris. Ji skundėsi, kad jai esą 
labai silpna ir ji nebegalinti 
dirbti. Gerai išklausinėjęs, 
daktaras tuojau pat davė iš
gerti vandens su valgomąja 
druska Moteris iš karto at-

PASAULIO

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalai- 
jos ūkininku sokinmo prieš. Ema. 
tono® diktatūrą. Pirma daiis "80 
nsL Kaina................................ 63.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto li-tuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršai* 65.00. minkštais 
viršais ......64.00

.IETUVA BUDO. Steponą Kairio 
labai vaizdžiai Ir įdomiai o«ra~yt( 
atsiminimai, kain Lietuva kėlėsi 
iš miego. geriausia dovana, kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .. 65 50 

<OC! AI DEMOKRATIJA IR BOb 
4EVTZMAF. Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. žuvo J- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na ..................-..................... 65.00.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOJ PROGRAMINES GAu 
RES, S2 psL, kaina......... 25 Cnt.

KODĖL AS NEI IRIU i DIEVĄT 
Atvira nuomonė, įdomūs anmrnen- 
tai. ^Ca.y-a •■••«•••••••.. ri/ 6-nt

JUOZAS STALINAS. arba kate 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
piu. Kaina ................................ 61.04

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOVV, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiau? kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. K Nas
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Liet. 
▼na *ocia!demokratų raita* dėl bol 
levito okupacijos ir teroro Lietu 
▼oje. Kaina.............................26 Cnt

Po pirmojo pasaulinio ka- lygiai myli. . 
ro Paryžiuje daugelį iš pro-; Beker tokią šeimą auginti 
to varė Casino de Paris juo
da šokėja Jozefir.a Beker 
(jos tėvas ispanas, motina 
negrė). Dabar ji jau apie 
60 metų amžiaus, nebešoka
ir rūpinasi savo nepaprasta: pili su žemės ūkiu. pastatė • Karščiams užėjus, kada dienojant. *knvmeiių karaliau-.' 
šeima. Ji yra ištekėjusi, bet du viešbučiu, tikėdamasi tu- būna 90 ir 100 laipsnių, vi-1

rėti daug turistų, kurie atva-j sose dii btuvėse ir įmonėse l905 metai. Kipro bmi.% 
žiuos jos nepaprastos šei- j darbininkai gauna valgomo- nimų antroji dalia, 692 puslapiai, 
mos pamatyti ir iš kurių bus sios druskos tablečių. Darb- Kato* .............................. ’*■*'

sumanė, norėdama įrodyti, 
kad žmonės įvairių tautų.
spalvų ir tikėjimų gali gy- i sigavo. pasijuto stipresnė :r r-£££vAn5: 
venti kartu kaip broliai. ' dėkinga išėjo iš gydytojo « iiet«

Jam tikslui Beker įsigijo j• kabineto.

LIETUVIU ŽINYNAS 
cetas Simutis. daugy- 

lietnvių ir ansrlų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaul v. 

464 pei. Kaina ....................... 86.50

su vyru negyvena, savo vai
kų neturi, tačiau augina 11 
įsūnytų, iš jų 10 berniukų ir 
ir viena mergaitė-

Ir nuostabu, kad tie 11 
vaikų atstovauja 10 tautų. 
Ten yra ir korėjietis, puslau
kinis indėniukas iš Venecu- 
elos. ir suomis ir tt. vis po 
vieną, tik negrų yra du. Vie
nintelė mergaitė — prancū
ziuke. kurios tėvai buvo nu
žudyti Alžerijoj. Visi jie Jo- 
zefiną vadina mama, kuri 
visais lygiai rūpinasi, visu

Šen. Edwordo Kennedy žmona 
Joan vyksta aplankyti savo vy
ro, kuris, susižeidęs lėktuvo ne
laimėje, guli Cooley Dickenson 
ligoninėje Northamptone, Mase. 
Spėjama, kad jis tepasveiks po 
6-8 mėnesių.

pelno šeimai išlaikyti.
Bet garsi šokėja Beker. 

būdama gera motina, nepa
sižymi biznierės gabumais, 
ir todėl jos ūkis tiek nusmu
ko. kad už skolas pilį su vis
kuo būtų pardavę iš varžy
tynių. Bet nuo tos nelaimės 
Beker išgelbėjo kita garsi 
aktorė Brigita Bardot- Jos 
viena antros nepažįsta, bet 
Brigitai pagailo Jozefinos. 
Ji per televiziją kreipėsi į 
prancūzus, prašydama pa- i 
dėti tos nepaprastos šeimos 
motinai, ir jos balsas buvo 
išgirstas: čekiai pradėjo 
krūvomis plaukti, skola bu
vo sumokėta. Jozefina ir jos i 
šeima išgelbėta.

Kaip bus toliau? Jozefina 
žada ūkį, viešbučius ir kt. 
pervesti sugebantiems visa 
tai tvarkyti, o pati užsiimti 
tiktai vaikų auklėjimu. Kai 
jie baigs mokslą, Jozefina 
žada netrukdyti vaikams 
grįžti į savo tėvynę ir dirbti 
jos labui, jeigu tik jie to no
rės.

daviai prižiūri, kad nekristų 
energija, nesumažėtų sam
dinių darbingumas.

Karštomis dienomis na
mų šeimininkės, belaukian
čios iš darbo ir iš mokyklų 
grįžtančių savo šeimos na
rių. privalo pai-uošti ne tik 
atšaldyto gėrimo troškuliui 
numalšinti, bet ir sūrimo, 
kaip pvz. stipraus buljono, 
šaltos sūresnės košelienos. 
sūresnių Saločių, šaltibarš- 
čių ir tt.

Žiežula

lys. 472 darnos sa gaidomis. Ang- 
ttšlal duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
*26 pasi. kaina ........................65.00

SOCIALIZMAS IK RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde. vertė Varde 

Itaina 26 Cnt

UŽSAKĖ KELEIVI 
DOVANŲ

Joan Wilson nušauta, kai ji 
grįžo su savo seserimi iš mo
kyklos išleistuvių. Ji ėjo per au-

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGnT. M. Inkienė. ge- 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. '44 
psL, kaina ............................. 81.25

LEMAITES RASTAI. Garsiosios mt 
sų rašytojos pirmojo kaio met- 
Amerikoje paralvti vaizdeliai si 
rašytojos paveikslo. 128 paslepia-
k-Btta •••••«••*.••«•••••.. SO f'*

TAVO KELIAS I SOCIALIZMa 
Parašė Ikonas Bliumas. Trumpa 
socializmo aiškininmas. Kair.a 25

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valo.- 
ko romano antroji dalia, 426 pus
lapiai. Kaina ............................. 64.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveiksiu, gerai.>e 
popieriuje. Kaina .................... 68.00

*i IKRĄ TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komuninių diktatū
ra faktu Šviesoje. Trumpa bolševiz- 
mo istorija ir valdyme praktika 
I-abai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 60 Cnt

“-ENOVES LIETUVIŲ PINIGAI nu- 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1798 metai* 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 896 psl., geras popierius 

.......................................... 810.0*

Magdalena Jančiauskie- tomobiliams sustoti aikštę ne- 
nė iŠ Cochituate. Mass., UŽ-J toli nuo Times aikštės New Yor- 
sakė Keleivį savo tėvui ke. Atrodo, kad ji vra auka kul- 

, Vaišvilai, gyv. North Wal-! kos. kuri gal niekam nebuvo 
1 pole, N.H. ‘ j

ALTORIŲ SESELT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys įrištos J viena 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kiati viriai, 031 puslapis 
Kaina ................................... 66.00

VLIKO GRUPIU KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mesuose nė
ra vienybės. 80 p*l.. kaina .. tl *W

j ’EMAiCIŲ KR’KATAS. P t b. i kio 
istorini* romana* ’š ž.e; įai.'-iu krik
što la’to kieti apdsrai .... 6-1.60

VISUOTINAS TVANAS Ar galėjo 
toks tvanas būt; ir kn apie tari «a 
ko mokslas? Kaina ........... 25 Cnt

NAUJA VALGIŲ KNVGA. parašė 
M. ??>chelsonienė, 250 įvairių lietu, 
višku ir kitu tautu valgi’, re—c tų 
132 puslapiai, kaiuz................JI.25

’ E2ARIS. M-.r*e Jeeuliė rvma-iae 
trijose dalyse. Kiekviena dali* pu 
£2, «»ra visos J.> dalys........... 86.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną* liirya, la
bai unug paveikslų. 255 psl. gera 
popiera. Kains ........................ 65.04

SIAURUOJU TAKELIU, K. H. 
Kriaučiūno atsiminimui iš i iei* 
vos ir iš Amerikos lietuvių gy se
nimo. 178 psl., kaina ........... 62.04

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai iz 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ......................... 25 Ct

DEMOKRATINIO SOCIALI7MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................. 5Oe.

taikoma.

Užnkjmus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

27, Mi

)
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LITERATCROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 
2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, i 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

Št. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00

$6.00 ” $4.00 
$6.00 ” $4.00

K. Bielinio Dienojant ” ”
K. Bielinio Penktieji Metai ” ”
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” $2.50 ” $1.80

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku
sieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x ll1/*) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29. III.

J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, III.

A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.

A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd„ E. Cleveland 12, Ohio.

J. Novog, 87 YYindermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACUA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 YYest 57th S t., lOth fl., New York, N. Y., 
10019.

Prezidentas Lyndon Johnson lanko skridimo į mėnulį 
tyrinėjimo centrą Edwards oro pajėgų stovykloje Ka
lifornijoje.

VIETINĖS ŽINIOS
LDD susirinkimas t vaisą ir Napoleoną Jonušką.

______ ■ Visi šie asmenys turi susi-
Lietuvių Darbininkų Dr- rinkti posėdžio liepos 18 

jos 21 kuopos susirinkimas dieną 4 vai. popiet Piliečių 
įvyko birželio 28 d.. Pirmi- Dr-jos patalpose. Piknikas 
ninkavo Šveikauskas. Napo
leonas Jonuška pranešė apie 
organizacinius reikalus ir 
apie rengiamą pikniką-ge- 
gužinę. Gauta iš Įvairių vie
tų laiškų dėl rengiamo pik
niko, be kitų. Jenkinso iš 
Hawajų ir šarapnicko iš 
Kanados-

Susirinkimas išrinko ir 
šiuos asmenis piknikui tvar
kyti : Zabuti. Marcelioni,
Valesauską. Giedraiti, Va
deli. Eidukienę. Jalmokie- 
nę. Milvidienę. Mikėnienę.
Žiruolienę, Eva White. Jac-Į 
kūną. Kunigiti, Stankų. Jo-į

NE SKURDŽIUS IR 
PRE2. JOHNSONAS

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

-f
t

Žuvęs prezidentas John Keleivio išleistoje knygutėj Keleivio administracijoje 
Kennedy buvo visiems žino- Tikra teisybė apie Sovietų galima gauti dailininko A- 
mas rnilioiiierius. gavęs mili- Sąjungą." domo Varno pieštą Lietuvos

i onus iš savo tėvo. Ne skui- Joje rasite bendrų žinių nepriklausomybės paskelbi- 
džius, pasirodo, yra ir da- apie Sovietiją, apie jos pa- mo akto pasirašytojo Stepo- 
bartinis prezidentas Lyndon dėti, kaip bolševikai paėmė no Kairio spalvotą portretą

: Johnson. Jo turtas siekiąs valdžią, tvarko ūki, kokia 8 x 6 colių dydžio už 80 cnt.
9 milionus dolerių. yra darbininkų padėtis, apie
------ —-------------------------- koncentracijos stovyklas, są-

Pensininkė, gyvenami savo ginės laisvę ir tt. ir t.t. 
akyje, ieško tinkamo pensiniu- , ..
ko. kuris norėtų gyventi ir i pac ŠIUO metu ji naudin- 
dirbti žemės ūkyje. ga ir įdomi paskaityti. Jos

Ella Kasputis, e o Edward kaina tik 56 e#*ntu
Kasputis. Rt. |. Austingburg, -------------------------------
Ohio. į _________________
N R. 27

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 

i rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl.. 
kaina $4.00.

Alė Rūta, PRIESAIKA,

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta

Didžioji meilė, II d., roma- kietais $5.00. 
nas. 309 psl.. kaina .. $2.50. . . .

_________________________ i Jurgi, Gliaudą. SIKSNO-' K,"'“n L *
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS SPARNIŲ SOSTAS, premi- bu<,° ’ kl1"’ 55 50

______ ______ juotas romanas iš politiniu Kipro Bielinio “Dieno-
Valteris ir Jadvyga Lend- Gražų Lietuvos žemėlapi emigrantų gyvenimo, 268 \ iant”, kaina $6.00. 

raidai staiga tapo seneliai. galite gauti Keleivio admi- psl" kaina $25°-

Lendraičiai—seneliai

nes jų duktė Reda Simonai- 
itenė. gyv. Hartforde, birže
lio 8 d. susilaukė pirmagi-

nistrac’joj už 50 centų. Vytautas Volertas, UPĖ

SKAITYK STASIO Ml-mės dukrelės Vidos-Kristi- 
nos. Ja džiaugiasi ne tik CHELSONO PARAŠYTI 
motina ir tėvas Gintas, bet
taip pat tetos Irena ir Kris- KNYGĄ: '“Lietuvių Išeivija 
tina ir seneliai Lendraičiai. Amerikoje,” DAUG PA-

Mirė B. Kontrimo žentas

Birželio 28 d. North Caro
line mirė marinų majoras 
Patrick Murphy, Broniaus 
Kontrimo žentas. Liepos 2 
d- jis bus laidojamas Arling- 
tono karių kapinėse.

įvyks liepos 26 d. 2 vai. po B-. Kontrimas į laidotu- 
pietų Bemice Claire sody- ,ssk"d«.
boję, 357 Bay Rd., North 
Easton. Mass.

Reikia važiuoti 138 keliu 
iki Ferdinand Market, pas
kui Į dešinę per miestuką 
North Easton iki Bay Rd- ir 
Į kairę iki sodybos.

Kas neturi savo automo
bilio. galės važiuoti autobu
su. kuris pikniko dieną iš
eis nuo Lietuvių Pil. Drau
gijos patalpų 1 vai. popiet 

Rita susižiedavo

gris penktadienį.
Velionio šeimai ir kaimy

nams Kontrimas reiškia gi
lią užuojautą.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

draugui,, tai atsiminkite, i bolševikinio teroro sistema, 
kad geriausia dovana bus A ,šios knygos: 03 vergl* ^0^kles, kuriose

Į kentėjo ir žuvo musų 
Stepono Kairio "Tau, Lie- broliai, seserys, giminės ir 

tuva ‘, kaina $6.00. draugai. Lietuvių kalba to-
Stasio Michelsono “Lie- Lios knyg0S „dar nebu™- 

tuviu Išeivija Amerikoje,” ^a,na ?2.50. Gaunama Ke
ksini minkštas vršeliais $4.1 leivio administracijoje.

Ar turi šitas 
knygas?

Asipro Bielinio ‘'Penktieji , DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
Vietai”, kaina $6.00- i psl.. kaina .................... $1.50

TEKA VINGIAIS, romanas ---------------------------------
! 332 psl.. kaina S3.50. ! PALENGVINKITE MŪSŲ

Vacys Kavaliūnas. KAL*
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas. 291 psl., kaina 
$2.50.

DARBĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl.. 
kairia 75 centai.Kiek laiko ir pinigo sutau

pytume, jei mielieji prenu-
meratoriai nelauktu, kol 

Juozas Krahkauskas, TIl- į juos paragina mokėti e pa- 
NAGO UGNIS, premijuotas tys, Įje paraginimo, prieš

STAIS V IKSAIS *4.00, iį°manas’ 205 Pus>-. kūma p.ęnmnemt.i pa.ib.i»u.n«, ]L1ETOVOS gOCIALBEMO- 
’ atsiųstų reikalingą sumą. Į KRATĘ PARTIJOS PKOG-

Alovzas Baronas: VIENI- Esame labai dėkingi tiem,! RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
SI MEDŽIAI, 117 psl kai- kurie tokių raginimų nelau- į kaina 2o centai.

kia. ir tikime, kad ateityje i MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25

VEIKSLŲ. KAINA MINK-

KIETAIS— $5.06

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kai
na ................................. $0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina ............................ $0.20

Mūsų publikos pamilta 
Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūrio narė Rita Ausie- 

Jeigu vra reikalas ameri-! jūtė pereitų savaitę susižie. 
kiečiui padovanoti knygų, tlavo su čia is Kalifornijos 
tai Keleivio administraeijo- atvykusiu Vygintu Gnnium 
e galite gauti šias tinkamas . Tos saumos įsk.lmes buvo 

•’ ° inž. dr. Jurgio Gimbuto na-
™ ‘ muose.
HISTORY OF THE LI- .. Pereitą šeštadieni jaunie- 

THUANIAN NATION, pa-Į J* sužadėtiniai svečiavosi

K A DOVANOTI?

rašė Kosta* Jurgela, kaina 
$10.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietai* viršeliai* 
$.4.00, minkštai* $3.00.

POPULAR LITHUANl- 
AN RECIPES. parašė Juzė 
Daužvardienė, kaina $2.

”Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania/4 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

”Leave your tears in Mos- 
kow.“ parašė B. Armoniene, 
kaina $3.95.

„Litiiuania land of he- 
roes,44 parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

I
I

dail. Viktoro ir ponios Viz 
girdų rezidencijoje, kur bu
vo surengtas nuotaikingas 
bostoniškių susipažinimo 
vakaras su Rimtauto Vizgir
dos sužadėtine Danguole 
Masionyte ir jos tėveliais, 
atvykusiais iš New Jersey.

Nuoširdžiai sveikiname 
lietuviškų šeimų kūrėjus.

Karžygiai miršta, bet jų 
idėjos — niekados.

-- _ _
DYKAI! DYKAI!

NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODUKTS 
North Sta^ P. 0. Box 9112 

Newark 4, N. J.

Lithuania — land of the 
Amber Coast, Lietuvių Ko
miteto Pasaulinėj Parodoj 
New Yorke išleista informa
cinė 18 psl. knygutė.

VAIKUS IŠMOKĘS 
PATS MOKOSI

72 metų amžiaus 10 vaikų 
tėvas negras Daniel Elmore 
baigė Comptono. Cal., aukš
tesniąją mokyklą. Jo visi 
vaikai jau baigė kolegijas-

18 m. amž. VYilliam Murray, 
kurio tėvų pastangomis aukš
čiausias teismas uždraudė kal
bėti maldą viešosiose mokyklo
se. susituokė su Madelyn Abro- 
movitz. kurios tėvai yra labai 
uolūs žydų tikėjimo pasekėjai. 
Jie teisme iškėlė bylą savo žen-

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir a, kaina 
35 centai l»

DĖL PINIGŲ. 3 veiksmų dra
ma. L. Tolstojus, 62 psl., Kai
ne ..................................... $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina *0.25

— - C/Yna a i,ov.
, _ . . vis mažiau bebus tokių, ku-Juozas Švaistas: ZIUB- . . . .luvii riems reikes siusti primini-RIAI PLAUKIA, romanas K

iš knygnešio kun. M. Sida- • mus’ .
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., Į______ Keleivio adm-ja
kaina $2.50. ;

Juozas švaistas: JO SU- ■ JieskojįmOl 

ŽADETINĖ, premijuotas „ ... . . ,
romanas Iš Vinco Kudirkos t raAdomo’Tūn.. VvA™.?’
gyvenimo, 394 pusi kaina ką, įimuTapie 1891 m 1 S\ĄBMEI DISKĄ LIETUVA 
$4.00 jo vaikus: sūnų Antena ir 32 PsL’ kalna............  5010

... o dukteris — .Moniką ir Biru-|sielos BALSAI, J. Sir.elsto-
Vincas Ramonas: MIG-, te. gyvenusias, rodos. New riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai-

LOTAS RYTAS, 166pusl., i Britam, arba kurie ka nors na ..................................... $0.75
. • , joaa apie įuos žino pranešti šiuokaina $2 00. adresu: LSDP FOR LITIIUANIA’S

Lietuva, Kaunas. Ramy- 1 f^EEDOM, paraše S. A. Vik- 
-- - - - toras, 32 psl., kaina a0 centųAloyzas Baronas: LIEP- 

TAI IR BEDUGNES, pre- >«
; mijuota? romanas, 279 psl., - -
j kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
pusk, kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U-

NEPItlKLAUSDMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- 
rys, 225 psl.. kaina .. $5 00

tui Murray dėl to. kad jis jų
dukterį traukia nuo žydų tikė- PELIAI NEGRĮŽ TA Į 
jimo. ir teismas uždraudė W. KALNUS, 509 pusi., kaina 

Kitus mokyti — visi mėg- Murray .bendrauti (associate) į $5.00.
štame, bet save pamokyti —j su Madelyn. Keista padėtis: ve- 
tik retas susipranta. | dę žmonės negalės bendrauti..

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraterualinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nariu .r lidžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitaminės nagal- 
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS Delno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di- 
deli&is rczcTV’ais
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo S100.00 iki 
$10.000.00.
SLA 'laupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveiu narys ja 
gaiina pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu' rašo į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
S07 W«t 30th Street New York 1, N. Y.

Ieškomas Vincas Ta
mulevičius, Agota Karolienė ii 
Genė Gosienė. gyv. rodos. Wor- j ANARCHIZMAS 
ceslery. Mass., ar Bostone. Mass na 
Ieško giminės iš Lietuvos. Jie 
patys arba kas apie juos ką ži
no prašomi rašyti:

Elizabeth Vyšniauskas.
817 Monticeio Dr.,
San Gabriel, Cal.

(28)

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik..................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina..................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina .............. $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik............................................. $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicagietės Įspūdžiai komuni>tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina..................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiau* bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina ............ —............ ................ . $2.00

29 psl., kai- 
.....•• $0.15

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., Raina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

KA1I SENOVĖJF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS II STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynes 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psu 
Kaina ............................ $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl., kai- 
kaina ............................ $U.2o

ALKOHOLIS IR
••••••••

KŪDIKIAI, 
......... $0.25

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ..................................... $9.75

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl., kaina .................. $2.00

KAS YRA SOCIAIJZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos. A. Antanov, 45 psiM 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo 

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadway
8a BtmUo 27.

t
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Vietines žinios
L&uk ii Pabaltijo!

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius. Latvių Sąjun
gos skyrius. Latvių Vanagų 
draugija ir Bostono estų di
ja ryšium su Chruščiovo ke
lione po Skandinaviją pa
siuntė jam ilgą telegramą 
kurioje priminė Sovietijos 
sutartis su Pabaltijo valsty
bėmis Lenino laikais, jų pri
pažinimą nepriklausomomis 
valstybėmis, vėliau Stalino 
laikais jų okupaciją. Pabrė
žiama. kad Chruščiovas Sta
liną pasmerkė, bet jo Įvyk
dytos Pabaltijo valstybių o- 
kupacijos nepanaikino, to
dėl reikalaujama pasišalinti 
iš Pabaltijo valstybių.

Inž. S. Zikas Įsikurs 
Mary landė

V. Banevičius gavo 
magistro laipsnį

Elektros inž. Viktoras* 
Banevičius John universite
te Clevelande gavo matema
tikos magistro laipsni.

Inž. V. Banevičius dirba, 
Electric Illuminating bend
rovėje Clevelande. augina Į 
4 vaikus, priklauso nevienai 
profesinei organizacijai, ra
šo profesijos klausimais 
specialioj spaudoj ir yra; 
skautas ir sportininkas. Jo 
motina gyvena Dorchestery-

f

Atvyko į Bostoną

Filosofas dr. J uozas Girnius ir poetas Stasys 
Santvaras .kažką .rimtai svarsto satyriko 
Antano Gustaičio Antaninėse.

Adv- R. Ivaška karo 
pratimuose

Spalio 4 d- Balfo vakaras 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos III aukšto salėje.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI JOOOCI

Šiais metais baigęs inži
nerijos skyrių North Eastern 
universitete Stasys Zikas 
(žižniauskas) vyksta dirbti 
Marylando valstijoje, netoli 
Washingtono, ir ruoštis ma
gistro laipsniui.

Vėl nauja šeima

Iš Kalifornijos pas savo 
dėdę inž. dr. Jurgi Gimbutą 
atvyko pasisvečiuoti Vygin
tas Grinius.

Į savo brolio vestuves iš 
Kalifornijos atvyko inž- Ro
mas Venckus, kuris, pavie
šėjęs pas tėvus, grįžta i Ka
liforniją liepos 6 d.

Auka kongresui

Advokatas Rimantas I- 
vaška yra aktyvioj karo at
sargoj. dabar jau kapitone 
laipsnyje. Gegužės gale jis 
buvo išvykęs i Armijos vadų 
ir štabo kolegiją Leawen- 
\vorth, Kan.. tam tikram 
kursui išeiti, o šiuo metu jis 
su 94-ja divizija yra išvykęs 
2 savaitėm i kasmetinius ka
rinius pratimus.

Svečiai iš Toronto

Liepos 6 d. Rimas Valai
tis iš So- Bostono susituokia 
su Liucija Baškauskaite iš 
Brocktono.

Dorchesterio Lietuvių Pi- 
lieių Klubas birželio 23 d 
susirinkime nutarė Lietuvių 
Kongresą Washingtone pa
sveikinti $10 auka.

Kitas klubo susirinkimas 
bebus tik rudenį.

V. Klemka

I!

Praeitą savaitę mus ap- 
langė Danutė ir Albinas Be- 
resnevičiai. kūne iš Toronto 
vyko Į Cape Codą medaus 
mėnesio praleisti.

Patikslinimas

-Trans-Atlantic Travel Service ;
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BR0ADWAY, Ss. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
t'ersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė j 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs- i 
kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.

Aprašyme apie Gegužie- 
nę Įsibrovė klaida. Ji daly
vavo ne Vytautinėje. Kazi- 
mierinėje ir Balso draugijo
se. bet Susivienijime Lietu
vių Amerikoje.

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ) 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA^

Sekmadieniais 8-9 >al. ryte 
AM Bangomis 1190 kiiociklu 

FM Bandomis 105.7 megaciklų 
iŠ WK0X, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Artbur SL 

BROCKTON 18, MASS.

TeL JUniper 6-7209

Geriausia praleisti atostogas 
garsiame t apė Cod. Mass., Os- 

’ ’ ’ terville kurorte prie puikaus At-
Spalio 11 d. Laisvės Var- i,anto paplūdimio ir patogioje 

po metinis koncertas So. b j * *
Bostono Lietuvių Piliečių ' Kreiplis. z ir A vieaialnWi 
Draugijos didžiojoje saleje, 21 Bowdoin Avė., Boston. Mass. 
trečiam aukšte. 02121. Telefonas GE 0-5139

* * • i
, Lapkričio 15 d- Lituanis-1 , .Parduodamas Avone gražus 

.. . 11, , o 1 Lietuviu parapijos ribose Kancntircs mokyklos \akaias So. namas> mūro frontinė sie-
' Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos na. S metų. labai gera vieta.
III aukšto salėje. li“'P namo ir dviejų garažų už-

_____________________  dengtas perėjimas, malonus po
ilsio plotas, visas sklypas yra 

, 15,000 kv. pėdų, 3 miegamieji,Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

A. Barūnaitė išvyko į Peru
So. Bostone. City Point. iš

nuomojamas 1-me aukšte 5-kių 
kambarių butas suaugusiems. 
Yra centr. šildymas. 3-jų dalių 
vonia, kabinetinė sinka. moder
nus virtuvės pečius, dveji pia- 
zai, kieto medžio grindys ir ki

Studentė Audronė Barū
naitė kartu su kitais iš Ema- 
nuel kolegijos išvyko Į Pietų; u
Amerikoą. Peru valstybę. | Teirautis: tel. AN 8-2814
kur bus 6 savaites. i--------------------------------

Emmanuel kolegijoje A.!
Barūnaitė studijuoja ispanui 
kalbą, todėl Peru valstybėje 
ji turės geros progos prak
tiškai tos kalbos studijas pa
gilinti.

valgomasis, baras virtuvėje, a- 
pačioje 8 x 12 ofisas.

Kaina $23,500.
1064 m. mokestis Avone su

mažintas $12 kiekvienam tūks
tančiui turto vertės.

KETVIRTIS REALTY,
379 Broadwav, S. Boston, Mass. 

Tel 268-4649

i

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Liepos 26 d. Lietuvių, 
Darbininkų Dr-jos 21 kuo-j 
pos gegužinė Bernice Claire 
sodyboje. No. Easton. Mass.

Rugpiūčio 9 d. Minkų ra
dijo 30 m. sukaktuvinė ge
gužinė Brocktone, Fair 
Grounds.

. * * *
Rugsėjo 6 d Lietuvių Dar

bininkų Dr-jos 21 kuopos 
banketas So. Bostono Lietu
vių Pil. Dr-jos II aukšto sa
lėje.

LAISVĖS VARPAS

Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami <•«
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- V^ooaeoeoeoooeeeoecioeeooooMOeoeoeec
bo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. 1
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au- i 
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKIT£S LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MCSU IŠTAIGA SAŽ’NIN- «
GiAUSlAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 1 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais 

Siuntiniai pri;mami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. Ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d ,

VEJMUAS.- JONAS UNiMoMS

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius ir

Vienas pašaukimas telefonu vertas $ 2S.00

FORTŪNA OIL CO.

MODEL

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis N. 
Anglijos namų savininkų: 
savo narni) šildymo reika
lą sutvarkė. įsigydami 

I SHELHEAD burnerj. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumą 
be rūpesčių per ištisą 
žiemą. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas. Šitas 
modelis tinka visokio tipo 
jryvenamiems ir komerci
niams namams. 
SHELHEAD burneris —

487 Washington SL 

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teismo Rūmus

This coupon 
is worth $25

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. 5>ixht Street

South Boston
Tel. AN 8-6645

looococoooecoooooccoffloooc ?

SAV-ON
♦ ROOFING and SIDING CO. t
• 409 W. Broadway, So. Boston 

AN 8-2150

DAŽOME IR TAISOME
Pukanasis 

Natick 
655-0807

įi ii♦I
J Al Stecke F. 
i Res.: 8 Faxon St.
J Brockton 586-9272

....... sumažins jūsų kuro sąskaitas.

____užtikrins mažiausią šilimos nuostolį.
.—garantuos gerą ir tylą veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE

ŠILDYK NAMUS MCSŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

NAME :...........................................
STREET ............................................
CITY...........................TEL.................
Wc wouid likę further Information about 
your speciai offer on oil burner installation

Reikalingos
SIUVĖJOS
(Stichers)

moterų, sporto ir kitu 
drabužiu

Mes išmokysime -
ACADEMY SPORTWEAR
119 Braintree SL. Union Sq. 

Allston- Mass.

C&P ROOFING CO.

Mes sukūrėme bendrovę, ku
ri viską atlieka — dengia stogus 
visokia medžiaga: toliu, skin
deliais, skalūnu (slate). Balko
nai (piazza) mūsų specialybė. 
Nėra darbo, kuris mums būtu 
mažas ar didelis. Licenzuoti dai
lidės.

Visokie sienų darbai — iš
klojame aliuminiu, skindeliais. 
plytomis. Licenzuoti dažytojai.

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuv ai 

Charles ir Peter Kislauskiai 
Tel. 288-1421 ir GR 9-1805

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS KONTRAKTORILS

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir kt. 

Pertvarko verslo ir 
gyvenamas patalpas.

Su mumis niekas nepajėgia 
varžytis.

Skambinti nuo 9 vai ryto 
iki S vai vakaro 

tel- LI 2-2776 
400 Norfolk Street. 

Cambridge. Mass-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniam į įvai
rius U.S.S.R. valdomus 
kraštus, praneša, kad pagal
U.S-S.R.

VNESHPOLSYETORG

patvarkymą siuntiniai prii
mami siuntėjų pristatytų 
daiktų (tik ne senų) ar pa-

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

Ketvirtis & Co.
—-JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu* 

žiedus, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS I LIETUVĄ

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu* 
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patamau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiamu 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

ĮPĖDINIS
OP'IOME'IRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos:

nuo 1.0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADYVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis i 

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

T«L A V 2-4028 *

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 Ir 6—S ♦
Sekmadieniai* ir šventadieniai* » 

pagal susitarimą t

* * *
* *i

VISO- ♦

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

Dorchester, Mass.

{Draudžiame nuo polio,
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
} mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
i Visais insurance reikalais {
{ kreiptis:
: BRONIS KONTRIM

thePeaee—Conatable} Jastice of
... • - i *.-*'• 598 E‘ Broadvraypildomi vietoje krautuvėje. ’

Visi mokesčiai sumokami
! So. Boston 27, M 
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 j

vietoje išsiunčiant siunti
nius, kad gavėjui nereikėtų 
primokėti.

Priimami užsakymai, čia
sumokant nustatytą mokės- t .. . •
.. . » , .. , .,7. • . * Namus is lauko ir viduje,
tj, ir užsakyti daiktai protą- o Lipdau popierius ir taisau3 
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to- * viską, ką pataisyti reikia. 1 
priimami maisto siuntiniai- £ Naudoju tik geriausią 
sudaryti čia, ar užsakant iš J
Europos firmų standartiniai £ 
ar sudaromi pasirinktinai- o

Katalogai gaunami ang- * __ ___
lų, ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Suinteresuoti gali rašyti 
lietuviškai.

: Dažau ir Taisau

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Satin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tek CO 5-5854

.**>********>*>>>*>»>**»»»* s«* Charles J. Kay
LIETUVIS

nuo 9 vaL ryto iki 6 vai. vak. * pismbing—Heating—g**—oil
įstaiga atidaryta kasdien *

Cosmos Parcels Express 
Corp.

327 W. Broadvray 
So- Boston, Mass., 02127 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

License No. 4839 
J Garo šilimą permainyti S363 

Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET 
DORCHESTER 25, MASS.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

LietovM Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadtray,
So. Boston. Mass.

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd_ Billerica. Maaa. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston. Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
H ar dinare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
828 EAST BROADVTAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Bonjamin Moore Dažni 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokio reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

1




