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De Gaulle išvyko j Maskvą su 
viltimi daug laimėti

De Gaulle pirmadienį išvyko į Maskvą 12 dienų 
vizito. Jis buvo labai iškilmingai sutiktas* Tikisi daug 
laimėti įtempimui tarp Rytų ir Vakarų *n marint i

Prancūzijos prezidentas 
nešiojasi galvoje mintį ap
jungti Europą nuo Atlanto 
vandenyno iki Uralo kalnų- *
Tuo tikslu jis išvyko ir į 
Maskvą.

De Gaulle, kaip žinome, 
pasitraukia iš Nato sąjun
gos, tuo susilpnindamas jos 
karinį pajėgumą. Tuo savo 
elgesiu jis mano įtikinsiąs 
Sovietų Sąjungą, kad Euro
pos komunistinėms valsty
bėms nebėra reikalo palai
kyti vadinamąją Varšuvos 
sutarties sąjungą Tai būtų 
didelis žingsnis įtempimo 
tarp Rytų ir Vakarų atoslū
gio kryptimi.

Taip mano de Gaulle. bet 
iki šiol gyvenimas rodė, kad 
komunistai nusilenkia tiktai 
jėgai. Jei de Gaulle važiuo
tų į Maskvą kaip vieningos 
Vakaru Eutodos izaliotinis.X -  — - - - ---- ------ F-
gal Maskva jo žodžius la
biau į širdį ir imtų. bet jis 
ten nuvažiavo lyg pabėgęs 
iš sąjungininkų stovyklos.

Dr. Pijus Grigaitis, Naujienų 
vyr. redaktorius, kalbasi su Ke
leivio redaktorium Jackum Son
da, susitikę St. Kairio ir K. Bie
linio pelenų padėjimo iškilmėse 
Chicagos Lietuvių .Tautinėse 
Kapinėse gegužės 30 d.

Šen. Kennedy grįžo 
iš Afrikos

Šen. Robert Kennedy grį
žo iš 15 dienų kelionės Pie- 

Todė! kitaip ir komunistai j tų Afrikos Respublikoj, kur
jį vertina. Kam jiems dary
ti kokių nuolaidų, jeigu jie 
veltui gauna iš de Gaulle 
Europos karinės pajėgos 
silpninimą. De Gaulle iš

jį pakvietė pažangieji stu
dentai, Graikijoj ir Italijoj. 
Vatikane jį priėmė popie
žius.

Sugrįžęs į Bostoną, aero-
anksto atidavė savo lošimo drome jis pareiškė pritariąs 

prezidento Johnsono perrin
kimui ir pats tegalvojąs bū
ti kandidatu į senatorius 
1970, metais.

Tuo pareiškimu jis atsi-

kozirius-

Už tai Maskvoje de Gaul
le buvo labai iškilmingai su
tiktas. Jis apgyvendintas 
Kremliuje tose patalpose.kurios kadaise buvo naudo- Mon*s (de.T
jamos carų. Iš Prancūzijos krato ,s Oregono) paręisk.- 
valstybės galvų tik Napo.ec- ^^“kZidSi^

“^dida-
, tz v • turą, jeigu sis ir toliau busnakvojęs Kremliuje. kritiškas Vietnamo karo
Komunistai per 12 dienų klausimu, 

vežios de Gaulle, rodydami 
jam tai. ką ras reikalinga- 
Jam žada parodyti net to- Nelaimė NeiV Yorko 
kius dalykus, kurių dar nėra 
rodę nė vienam užsienie- UOSte 
čiui. Manoma, kad tai bus,
vietovės, iš kurių paleidžia- New Yorko uoste susidū
mos erdvės raketos. dienos metu du dideli

I tanklaiviai. Vienas iš jų bu- 
Žinomąjį de Gaulle gar- vo pilnas lengvai užside- 

bės troškimą toks priėmi-' gančics naftos. Susidūrus 
mas, aišku patenkins Apla- kilo baisus gaisras, kurį ge
mai. šiuo žygiu į Maskvą jis si no ištisą dieną- 
galvoja parodysiąs Prancū- Žuvo 32 žmonės ir nema-
zijos nepriklausomumą ir 
tuo tikisi pakelti jos ir savo 
orumą.

De Gaulle aiškiai nori su
mažinti JAV įtaką Europo
je ir. jai sumažėjus, iškelti 
Prancūzijos vaidmenį, bet 
nėra abejonės, kad jis klys-

žiau yra sužeistų.

Tigras papiovė
21 žmogų

Pakistane po kelių mėne
sių medžioklės pašautas

ta, nes amerikiečiams Eu- žmones ėdantis 12 pėdų il- 
ropą apleidus, ten jų vietą gio Bengalo veislės tigras,
užims ne Prancūzija, o So
vietų Sąjunga, žodžiu, lais
vasis pasaulis iš de Gaulle 
lankymosi Maskvoje nieko 
gero negali laukti.

kuris suspėjo papiauti 21 
žmogų. Dėl jo viešpatavimo 
toje apylinkėje buvo užsida
rę du degtukų fabrikai ir 
viena lentpiūvė.

Vietnamo budistai skautai Hue mieste demonstruoja prieš vyriau sybę.

Kosyginą Suomijoje Vienu kartu paleido Meany susikirto
šaltai sutiko 8 satelitus su Reutheriu

Sovietų Sąjungos premje- Titan C3 raketa birželio 
ras Kosyginas lankėsi Šuo- 18 d. iškėlė Į erdvę 8 sateli-
mijoje. Jis stengėsi parody 
ti daug simpatijų Suomijai, 
bet suomių liaudis pažįsta 
vilką ir avies kailyje, todėl 
sutiko jį labai šaltai, bet, 
aišku, korektiškai

Kosyginui nemalonu, kad 
Suomijos vyriausybės prieš-

Šiuo metu Ženevoj posė
džiauja Tarptautinė Darbo

tus. kurie suksis aplink žemę Organizacija- Ji pirmą kar-
irtrc /iVvnfAiiouc OA 91 AAA ___ Ii T__virš ekvatoriaus 20-21,000 
mylių aukštyje.

tą pirmininku išsirinko Len 
kijos unijų atstovą. Tada

Jų tikslas palaikyti radi- JAV unijų atstovai pradėjo 
jo ryšį tarp Pentagono ir posėdžius' boikotuoti.
JAV karinių dalinių, išmė- Meany pritarė JAV dele- 
jytų visose žemės dalyse, j gaci jos elgesiui, nes Lenki-

Kiekviename satelite, ku- jos unijos neatstovauja dar- 
aky dabar yra socialdemo- rie sveria po 100 svarų, yra bininkams. ir, įsileidus jas 
kiatai. kurių komunistai ne- galingi radijo priimtuvai. į vadovybę, yra pavojaus, 
apkenčia kaip velnias kry- Jų pagalba Pentagonas tu- kad organizacija gali atsi-
ziaus. Bet dabar jau ne tie 
laikai, kad būtų galima įsa- JAV karinėmis stovyklomis, 
kyti socialdemokratam nei- visais tiek sausumos, tiek

rėš nuolatinį ryšį su visomis durti komunistų kontrolėje 
Reutheris pareiškė prie-

ti į valdžią, o jei nepaklau- laivyno štabais, 
sys, tai taikyti sunkias ūkio 
priemones visam kraštui.
Taip galėjo Maskva pasi
elgti prieš kelioliką metų ir 
tuo būdu neįleisti socialde
mokratų į valdžią, bet ne 
šiandien. Taigi teko Kosygi
nui tą kartų žirnelį praryti 
ir vaidinti patenkinto vaid
menį.

Kinijos premjeras
lankosi Rumunijoje

Kinijos ministeris pirmi- 
ninkasChou En-lai šią sa
vaitę lankosi Rumunijoje, 
kurioje neseniai lankėsi So
vietų S-gos komunistų gene
ralinis sekretorius Brežne
vas Rumunai, norėdami pa
brėžti savo savarankišku
mą, kinietį svečią priėmė la
bai iškilmingai.

Tiek Kinija, tiek Rumu
nija nekenčia Sovietų S-gos, 
bet Rumunijos komunistai 
nėra nė Kinijos komunistų 
pasekėjai, ir Kinija nėra pa
tenkinta Rumunija, nes ji 
prekybinius ryšius daugiau 
plečia su kapitalistiniais 
kraštais negu Kinija. Bet 
Kinijai svarbu turėti ir Eu
ropoj. be Albanijos, dar ki
tą draugą.

^*#*********#****«****************>

Liepos 5 d- Rumunijos 
sostinėj susirenka Varšuvos
bloko konferencija.

r

Ky nori dar vienerius metas 
Vietnamą valdyti

Ky, vienerius metus valdęs P. Vietnamą, neabejoja 
galėsiąs dar vienerius metus valdyti, kol bus sudaryta 
išrinkto parlamento vyrialusybė.

veik keturis kartus daugiau, ne
gu Sovietų Sąjunga. Skaičiuoja
ma, kad JAV jų turi 1480, o So
vietų S-ga apie 400.

singą nuomonę, nors ir jis 
vra griežtas komunistų prie
šas.

Tą klausimą svarstė AFL 
-CIO vykdomoji taryba ir 
18 balsų prieš 6 pritarė 
Meany nuomonei.

Minėta Tarptautinė Dar
bo Organizacija yra įkurta 
po Pirmojo pasaulinio karo- 
Joje dalyvauja darbininkų, 
samdytojų ir vyriausybių at
stovai. Jie kasmet susiren
ka, apsvarsto svarbesnius 
klausinius, kurie liečia dar
bo žmonių reikalus, ir pa
teikia savo pasiūlymus pri
sidėjusiom vyriausybėm ir 
Jungtinėm Tautom.

Dabartinei P. Vietnamo 
vyriausybei, kuriai vado
vauja gen Nguyen Cao Ky, 
jau suėjo vieneri metai. Tą 
sukaktį minėdamas. Ky pa
reiškė, kad jo vyriausybė 
galės valdyti, kol bus suda
ryta vyriausybė pagal pa
ruoštą konstituciją, o tai ga
lės įvykti ne anksčiau, kaip 
kitų metų rudenį.

Kaip žinoma, rinkimai y- 
ra numatomi rudenį, rugsė
jo mėn., bet, kaip Ky sako, 
tada išrinktasis steigiama
sis seimas tik priims konsti
tuciją, vėliau bus vėl rinki
mai, kuriuose išrinks nuola
tinį seimą. Jis sudarys vy
riausybę. Bet tai įvyks ne 
anksčiau, kaip kitų metų ru
deni.

Savo kontrolėn paėmęs 
budistų centrą Hue miestą, 
Ky yra tikras, palaužęs ka
ringųjų budistų vienuolių 
pasipriešinimą, ir nebenu- 
mato kliūčių savo planui 
vykdyti.

Jis yra tikras, kad kiti 
metai bus vainikuoti demo
kratijos laimėjimu prieš ko
munizmą.

Ar gyvenimas pateisins 
jo optimizmą, šiandien nė
ra reikalo spėlioti.

Praplėtė vyskupų 
valdžią

Kai kuriuos klausimus, 
kurie iki šiol buvo spren
džiami Romoje, popiežius 
pavedė spręsti vyskupams. 
Pavyzdžiui, dabar vyskupai 
galės leisti tuoktis antros ir 
trečios (bet ne pirmos) ei
lės giminėms, arba viene- 
riais metais jaunesniems, 
negu legalus amžius ir kt

Bet kunigų celibato ir ki
ti svarbesni klausimai palik
ti spręsti popiežiui.

Anglijos jurininkų
Paveikslai rodo, kad tarpkonti- 
nentalinių raketų JAV turi be- tęSlOSl

Jie streikuoja jau 5 savai
tes, ir pasitarimai pas min. 
pirmininką nedavė vaisių.

Daug ginčų keliąs
teismo sprendimas

JAV aukščiausias teismas 
5 balsais prieš 4 nutarė, kad 
policija, ką no^s suėmusi, 
prieš pradėdama tardymą 
turi suimtajam pasakyti, 
kad jis turi teisę į klausimus 
neatsakyti ir pasikviesti ad
vokatu kad tų sąlygų neiš- 
pildžius gautas suimtojo 
prisipažinimas yra niekinis-

Kai kurie teisininkai ir 
policijos vadai sako, kad 
toks teismo sprendimas la
bai apsunkina policijos dar
bą ir todėl yra naudingas 
tik nusikaltėliams. .

" ’ - 1 . II

Sekmadienį JAV lėktuvai 
iš Guamo salos ir nuo lėk
tuvnešių net po kelis kartus 
daužė Pietų ir Šiaurės Viet
name karinius taikinius. Su
daužyta komunistų radijo 
stotis.

« * •

Prezidentas Johnsonas 
pareiškė, kad komunistai 
Vietname ne tiek tikisi lai
mėti ginklu, kiek politiniu 
susiskaldymu Saigone ir 
Washingtone. Bet nors ir e- 
same ne vienos pažiūros, 
vyriausybė yra pasiryžusi 
daryti viską, kas reikalinga 
krašto naudai ir laisvei, ir to 
niekas nesutrukdys. Aš esu 
tikras, kad Vietname laimė
sime garbingą taiką,—sakė 
prezidentas.

Krašto apsaugos sekreto
rius McNamara pranešė, 
kad šiomis dienomis į Viet
namą bus pasiųsta dar 18, 
000 karių. Tuo būdu ten bus 
285,000 JAV karių, o iki 
metų galo tas skaičius bus 
padidintas iki 400,000.

Tikrai buvo gardas vandenėlis 
kap. Carpenteriui, išsilaisvinus 
iš priešo apsupimo Vietname. 
Jis pats prašė bombarduoti savo 
apsuptą dalinį, į kurį buvo įsi
brovęs priešas, nes tikėjo, kad 
priešas dar labiau nukentės. Ir 
tikrai, priešas sustojo puolęs, ir 
Carpenterio bei kiti daliniai iš
silaisvino iš apsupimo.
NR- 24

Pietų Korėjos sostinėje ' Tommy Johnsoniukas, 3 m. am- 
posėdžiavusi 9 Azijos vals- žiaus. ant savo tėvo pečių sudė
tybių konferencija įsteigė damas, dalyvauja "laisvės žygy- 
Azijos ir Pacifiko bendra- je“ per Mississippi, kurį pradėjo 
darbiavimo tarybą. > studentas Meredith. bet jis jau

' pirmą dieną buvo pašautas.
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Altoriais verčia vyriausybęfi
Keistų dalykų girdime apie Vietnamą, žinome, kad 

ten eina karas su komunistais, bet nemažai rašoma ir 
kalbama ir apie budistų kovų su vyriausybe*

Mes JAV (ir ne tik čia) žinome, kad su vyriausybe 
kovoja partijos ar organizacijos, kurios rūpinasi tos ar 
kitos žmonių grupės žemiškais reikalais. O Vietname mes 
girdime kovojant tik budistus, vadovaujamus vienuolių

Vienuoliai turėtų rūpintis tik sielos išganymu tokiu 
būdu, kokį numato budizmo religija. Žemiški dalykai tu
rėtu būti palikti tiems, kurių uždavinys jais rūpintis. Sie
los ganymas yra bendras reikalas vienos ar kitos religi
jos žmonėms, bet kas kita žemiški reikalai. Budistui fab
rikantui streiko reikalas atrodo vienaip, o jo darbininkam 
kitaip, todėl nėra ir negali būti visų budistų bendros kovos 
su kuria vyriausybe, kurios uždavinys rūpintis ne dangaus, 
o žmonių žemiškais reikalais.

Bet štai Vietname tą kovą dėl žemiškų reikalų, o ne 
dėl sielų išganymo pradėjo aukštieji budistų vienuoliai. 
Šiuo atveju jie siekia grynai politinio tikslo — paimti į 
savo rankas visą krašto pasaulietišką valdžią ir būti ab
soliučiais viešpačiais.

Šiam tikslu pasiekti budistų vienuoliai naudoja pa
čias šlykščiausias priemones. Nieko nelaimėję demonstra
cijomis, badavimu ir net savižudybėmis (nedaug tokių 
pakvaišėlių buvo), jie ėmėsi kovoti gatvėse savo šventai
siais altoriais.

Žinokime, kad ten altoriai (didesnės ar mažesnės dė
žutės su Budos ir žymių protėvių atvaizdais ir kt.) yra 
kiekvienoj šeimoj laikomi labai didelėj pagarboj* Prie jų 
budistai meldžiasi. O dabar karingasis budistų vienuolių 
vadas Quang įsakė tais altoriais užbarikaduoti gatves, 
kad jomis negalėtų pravažiuoti vyriausybės transporto 
priemonės. Kariams įsakyta altorius pagarbiai nukelti 
į šaligatvius, bet vienuoliai šaukia, kad vynausybe, taip 
darydama, naikina tikėjimą. Tuo būdu vienuoliai tikisi 
sukelti žmonėse neapykantą vyriausybei- Tačiau yra ži
nių, kad vis daugiau žmonių piktinasi tokiu vienuolių el
gesiu ir jų įsakymą nešti į gatves šventuosius altorius su
sisiekimui trukdyti laiko altorių išniekinimu, šventvagišku
žygiu. .

Taigi, Vietnamo vienuolių vadai savo šventus daik
tus vartoja kaip galingą politinę priemonę, religiją velia 
į politiką Tai smerktinas dalykas, su kuriuo Keleivis jau 
daugiau kaip 60 metų ir mūsų krašte kovoja.

Čia verta priminti, kad ir Lietuvoje kadaise buvo 
nemažai tokių, kaip anie Vietnamo vienuoliai, nors ir ki
tokio tikėjimo. Keleivis visą laiką ir su jais kovojo.

VICEPREZIDENTO ŽODIS PABALTIEČIAMS

Viceprezidentas Hubert H. Humphrey paskelbė iį 
skirtą Baltijos Laisvės Dienai, 1966 metų

birželio 12-jai:
— Laisvė ir valstybiškumas teisingai aukštai verti

nami visam pasaulyje. Estų, latvių ir lietuvių tautos itin 
uoliai puoselėja laisvės ir suverenumo idealus.

1966 metų Baltijos Laisvės Dienos proga kiekvienos 
kilmės amerikiečiai reiškia sveikinimus saviems baltiečių 
kilmės bendrapiliečiams ir jų artimiesiems kitur.

Kaip praeity, taip dabar Jungtinių Valstybių vyriau
sybė yra įsipareigojusi baltiečių ir visų kitų tautų apsi
sprendimo teisei. Mūsų vyriausybė tvirtai atsisakė atleis
ti ar priimti Baltijos valstybių ir jų teritorijų prievartinį 
neteisėtą įjungimą į Sovietų Sąjungą. Priešingai, pasauli
nėj plotmėj, įskaitant ir Jungtines Tautas, mes kartotinai 
remiam Baltijos tautų suverenumo atstatymo teisę.

Taip pat mes tebepripažįstam prieš II Pasaulinį karą 
buvusių Baltijos valstybių vyriausybių diplomatinius bei 
konsularinius atstovus.

Patikimi pranešimai patvirtina, kad Baltijos tautos 
tebegerbia savąsias valstybines ir kultūrines tradicijas- 
Nepaisant svetimos okupacijos, priespauos ir masinių de
portacijų. laisvės meilė stipriai liepsnoja estų, latvių bei 
lietuvių širdyse. Mes, amerikiečiai, didžiai gerbiame tas 
šaunias tautas už jų patvarų prisirišimą prie laisvės 
Jungtinės Valstybės iš naujo įsipareigoja visuotiniams 
nepriklausomybės, asmens laisvės ir žmogaus orumo prin
cipams.

Kaip tik šiuo metu, kitame pasaulio krašte, kitos ma
žos valstybės — Vietnamo — suverenumas yra kritiš
kame pavojuje. Narsios amerikiečių kovotojų pajėgos, 
taip pat ir civilinės, atiduoda viską už Vietnamo laisvę. 
Šiąja dvasia mes iš naujo pasišvenčiame laisvės reikalui 
ir visur. x (EMa)

Kas kitur rašoma

timu* Taip genocidą supra
to ir pačios Jungtinės Tau
tos, kada jos 1948 m. gruo
džio 9 d. nutarė pasiūlyti | 
savo nariam genocido kon
venciją priimti.“

„Genocido konvencija 
šiandien yra tarptautinis į- 
statymas, nors dar ne visos 
valstybės ją yra priėmu- 
sios*“

Ir Sovietų Sąjunga ją yra 
priėmusi, nors gyvenime ji 
vykdė ir tebevykdo kitų tau-' 
tų naikinimą, genocidą. ‘

Kaip tai išaiškinti? Na,' 
labai paprastai Komunistai į 
visai kitaip aiškina genoci-- 
do prasmę. Jiems „genoci-i 
das — gyventojų atskirų'; 
grupių išnaikinimas rasi
niais ar nacionaliniais (reli
giniais) motyvais — sun
kiausias nusikaltimas, kurį 
daro imperialistinė buižua- 
zija“. Vadinasi, komunistų 
supratimu, jei tai daro „im
perialistinė buržuazija“, tai 
nusikaltimas, bet jei komu-! 
nistai — pagirtinas darbas. Į

Toliau Darbininkas sumi-; 
ni, kad 1940 m. liepos 11-12! 
d. naktį Lietuvoje komunis
tai suėmė 2,000 asmenų, o 
1941 m. birželio 14-22 d. 
suimta ir. išvežta į vergui 
darbus 34.260. iš jų 1089; 
švietimo darbuotojai, 3389• 
ūkininkai, 168 medicinos 
personalo, 622 kariai, 1591 
tarnautojų, 879 darbininkai,
416 studentų, 113 teisinin-- 
kų, 6378 gimnazistai ir pra-Į 
džios mokyklų mokiniai.

Antrosios okupacijos me
tu didžiausi išvežimai buvo 
1944 lapkričio mėn-, 1945 
m. rugsėjo. 1946 m. vasario,
1947 m. rugpiūčio-rugsėjo.
1948 m- gegužės mėnesį.
Mažesni išvežimai buvo 
vykdomi visą laiką

„Tiesioginis nuostolis dėl 
sovietinio genocido Lietuvai 
buvo 400-500,000. Tiek de
portuota, nužudyta. Netie
sioginis nuostolis — dingo 
tautos prieauglis. 1939 m. 
dabartiniam Lietuvos plote 
gyventojų buvo 3,215,000, 
per 20 metų, skaičiuojant 
tik 1 procentą kasmet, būtų 
priaugę iki 3,858,000. Bet 
1959 metų surašyme teras
ta Lietuvoje 2,711,000. Tai
gi per 20 metų sumažėjo
504,000. o iki potencialaus ^traktuoti deportacijos pa- 
prieauglio trūko daugiau> reigūnų. patarė vartoti šau- 
kaip vieno miliono gyvybių.! tuvus, jei trūks vagonų. 
Taigi daugiau kaip milionas j .. , \.
buvo bendras Stalino-HiUį Atsakingi ir kiti Lietu\os 
lerio-Chruščiovo genocido! saugumiečiai, kuriems buvo 
balansas Lietuvoje“. j pavesta vykdyti deportaci-

I jas atskirose vietovėse:: 
. Pagaliau suminima ir visa Bartkevičius (Vilkaviškis), 

eilė asmenų, kurie atsakingi. Gužauskas (Zarasai). Petri- 
”* la I (Marilampolė)> Balsis

P. Vietnamo vyriausybės galva Nguyen Cao Ky 50 
minučių trukusio vizito metu pas JAV ambasadorių 
Henry Cabot Lodge.

Nikaragvos prezidentas Rene Schick, atvykęs Į Wa 
shingtoną. sveikinasi su JAV prezidentu Johnsonu.

Į Suomiją atvykęs Sovietų S-gos ministeris pirminin
kas Aleksejus Kosyginas (dešinėj) kalbasi su Suomijos 
prezidentu l’rho Kekkonenu. Suomiu visuomenė Kosy
giną sutiko šaltai.

Pažintim lietuvybės laidotojus

už tą genocidą*
Žinoma, visų pirma atsa

kingas Stalinas, toliau So
vietijos saugumo komisaras 
Merkulovas. kurio įsaky
mais veikė jo pareigūnai.

(Mažeikiai), Romanauskas 
(Rokiškis), Janulevičius
(Raseiniai),
(Lazdijai),

Zavadskas
TaurinsMas

(Telšiai), Stendelis (Tra-
pirmiausia jo pavaduotojas'kai), Marta vičius ir Liepa 
Ivan Sierovas, pagarsėjęs: (Tauragė). Lisas (Ukmer- 
deportacijos instrukcija, ■ gė), Macevičius ir Vitsas 
saugumo komisaras Lietu-J (Šiauliai), Biščiulis (ša

LIETUVOS NAIKINIMAS
PRIEŠ 25 METUS

Apie tai rašoDarbininkas 
birželio 14 d. Jis visų pirma 
paaiškina, ką reiškia dabar 
dažnai vartojamas žodis 
„genocidas“. Tai „tautinės, 
religinės ar rasinės grupės

žudymas, izoliavimas iš vi
suomeninio gyveninio, sie
kiant ją sunaikinti. Taip ge
nocidas buvo suprastas pa
ties to termino autoriaus 
prof. R. Lemkino, kuris la
biausiai rūpinosi, kad geno
cidas būtų J. Tautų pripa
žintas tarptautiniu nusikal-

kiai), Vildžiūnas (Vilnius).

Tiek Darbininkas apie 
genocidą.

Laisvė ir Vilnis pranešė. i 
kad į Lietuva išvyko didelis i 

Guzevičius, tada saugumo, "teisybės ieškotojas“ profe- 
departamento direktorius j sorium save vadinas Kubi- 
A. Sniečkus, saugumo poli- iius. Mes siūlome jam atvež

ti iš Lietuvos sąrašus visų tų, 
kurie aktingai dalyvavo 
Lietuvos žmonių ištrėmimų

vai Gladkovas, jo paskirtas 
operatyvinis štabas—Byko
vas, Cholenko. Bakulinas, 
Medvedevas, Popovas, Ge- 
rasimovičius, Ivanovas, Lie
tuvos vidaus komisaras A.

ciios viršininkas Zdanavi
čius; atsakingi ir Justas Pa
leckis su Mečiu Gedvilą, pa
sirašę pirmą deportacijų į- 
sakymą (min. pirm. A. Mer
kiui ir užs- reikalų min J. 
Urbšiui), o paskiau jau ir 
masinius suiminėjimua.

Atsakingas tada Stalino t jo draugai komunistai turė- 
aekretorius Malenkovaa, ku-j tų prileisti ir prie tų archy- 
ris, atvykęs į Panevėžį in-;vų...

Netoli Bostono, palei Put- 
nam, Conn., yra toks Marija
napolis. Čia 1931 m* lietuvis 
kunigas Jonas Navickas į- 
steigė lietuviams marijo
nams v ienuolyną ir gimnazi
ją lietuviams berniukams. 
Kol buvo gyvas kun. J. Na
vickas, Marijanapolis buvo 
tikras lietuviškas židinys: j 
gimnazijoje buvo mokoma
si ir kalbama lietuviškai,) 
mokiniai leido lietuvišką 
žurnalą „Studentų žodis“. į

Kitoki vėjai pradėjo pūs
ti. kai numirė kun. J Navic
kas ir Marijanapolį pradėjo 
tvarkyti kiti „tėvai“ marijo
nai: nors jie skelbėsi ir te- 
besiskelbia esą lietuviai, bet 
jie lietuvybės dvasią iš Ma
ri janapolio šluote iššlavė: 
dingo lietuviškas „Studentų! 
žodis“, išnyko iš gimnazijos) 
lietuvių kalba. Dabartiniai 
„tėvai“ marijonai net nebe
nori lietuviškai prašnekti į 
lietuvių visuomenę.

Štai, pavyzdžiui, pernai 
Marijanapolyje liepos mėn. 
4 dieną senu papročiu įvyko 
lietuvių diena; net iš tolimų 
apylinkių suvažiavo nema
ža senų ir naujų lietuvių. Tą 
dieną įvyko iškilmingas ker
tinio akmens pašventinimas 
naujai statomiems marijonų 
rūmams. Per tas iškilmes 
buvo viešų kalbų į susirinku
sius. Naujo plauko „tėvai“ 
marijonai—viršininkas kun. 
Atkočius, gimnazijos virš. 
kun. Petrauskas — į susirin
kusius lietuvius nė vienu lie
tuvišku žodžiu neprabilo: 
jie kalbėjo vien angliškai.

Šitie 1965 m. pradėtieji 
marijonų rūmai jau baigti, 
ir šių metų gegužės mėn. 1 
d tie rūmai pašventinti. Iš
kilmėse buvo svečių net iš 
Čikagos — kun. Rimšelis, 
marijonų viršininkas; kun. 
Abromaitis, Liet. Kunigų 
Vienybės pirmininkas. Iš tų 
iškilmių prakalbų lietuvių 
kalba buvo visiškai išmesta.

Šitų „lietuvių tėvų“ mari
jonų kitas būrys Čikagoje iš
leidžia „Draugą“, čikagiš- 
kiai lenktyniauja su Marija- 
napolės „graboriais“. Šių 
metų gegužės mėn- 30 d. Či
kagos tautinėse kapinėse bu
vo padėti dviejų didelių lie
tuvių patriotų palaikai — 
Stepono Kairio ir Kipro Bie
linio. Jų nuopelnus lietuvių 
tautai žino kiekvienas švie
sesnis lietuvis. Lietuvių 
spauda iš anksto visuomenei 
pranešė apie būsimas iškil
mes. Tiktai čikagiškių mari
jonų „Draugas“ nė apmoka
mo skelbimo apie St. Kairio 
ir K. Bielinio palaikų pager
bimą nepriėmė Kažkas 
spaudoje šitą „Draugo“ pa
sielgimą pavadino viduram
žių šmėkla. Pavadinimas už
tarnautas. Jau laikas būtų 
mūsų marijonams „tėve
liams“ nusiimti nuo savo 
veido skylėtą lietuviškumo 
kaukę.

Dzidas Čerškus

BENDRAS PAREIŠKIMAS
Jungtinis Pabaltiečių Ko

mitetas, kurį sudaro Alto, 
latvių bei estų panašių or
ganizacijų atstovai, Pabalti
jo okupacijos sukakties pro
ga amerikiečių spaudai iš
siuntinėjo atsišaukimą, ku
riame trumpai išdėstoma 
Pabaltijo valstybių padėtis, 
pabrėžiama, kad tiek ten 
pasilikę, tiek gyvenantieji 
kitur pabaltiečiai tebekovo
ja dėl laisvės ir nepriklau
somybės, ir pareiškiama vil
tis. kad tinkamu laiku JAV 
ir visos kitos laisvę mylin
čios valstybės pareikalaus, 
kad būtų padarytas galas 
neteisingumui, kuris buvo 
taip ilgai leistas.

VLIKUI 5,000 DOLERIŲ,
JAUNIMUI 1,500 DOL.

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui paskyrė $5,000, 
Jaunimo Kongresui $1.000 
ir Lituanus žurnalui $500.

Naujausios
KNYGOS

vykdyme ir jų vietoje naiki- Ore£°n0 universiteto studentų 
nime. Tas jam nebūtų sun- laikraščio redaktorė Annette 
ku padaryti, o padarytu la- f{uchman atsisakė teismui pa
bai naudingą ir reikalingą sakyti tų marijuaną vartojau 
darbą.*. Juk „profesorių“ pavardes, su ku

riais ji kalbėjosi. Sako,—aš ver
čiau eisiu į kalėjimą, bet neiš. 
duosiu manimi pasitikėjusių..

JUOKAI
Profesorius, paaiškinęs 

studentams, kad Vakaruose 
darbo klasės žmonės vargs
ta ir su dideliu užsidegimu 
kovoja su kapitalizmu, pa
klausė studentą apibūdinti, 
tą kovos būdą.

—Jie pasirinko keistą ko
vos būdą. Pirmiausia jie sta
tosi namus, vėliau įsigyja 
automobilius, televizijos a- 
paratus, dar vėliau jie ke
liauja aplink pasaulį jėgų į- 
s i gyti. kad galėtų kirsti 
sprendžiamąjį smūgį kapi
talistams.

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab
rauskas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

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

Už šį veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.



Nr. 25, 1966 m. birželio 22 -EIVIS, SO. BOSTO* Pilkapis trecias

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEVEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO BAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

III ji Dainų šventė

DaSNU.© o

Klubo pirm. A. Noreika, 
padėkojęs svečiams už atsi
lankymą, paprašė Eleną 

I Ve’-belienę vadovauti pro- 
eiai įpratę ir pereitų sven- ' gramai.
čių metu priimdavo daug i pįrm. a. Noreika abiem 
choristų, priims ir šį kaitą. , pagerbiamiem įteikė dova- 

Jaunimo Kongreso atsto-, nas. Verbelienė pristatė da- 
vai iš visų kraštų įžygiuos į lyviams Zeesus. Bukavec- 
Dainų šventę su savo vė- kus. Klausus, Nevius. Perr- 
liavomis Tai bus įspūdin-. gus-
gas momentas. Tą paradą, Miami Moterų Socialinis 
tvarkyti pavesta Kongreso Klubas nepamiršta ir spau- 
Kom. Skautų Brolijos atsto- dos šį kaitą Keleiviui siun

čiama $10.vui. Tad atsilankę į Dainų 
* Šventę galės pamatyti ir 

mūsų jaunimą, iš viso 
šaulio suvažiavusį.

pa-

Trečioji JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventė bus 
Chicagoje (International 
Amphitheatre) liepos 3 d. 
Joje dalyvaus 28 chorai su 
1,200 dainininkų.

Milžiniškas Dainų šven
tės oiganizavimo darbas ei
na į pabaigą. Komitetas iš
lygina paskutines smulkme
nas. komisijos suaktyvina 
veikla.

Inž. Briedis yra paprašy
tas įrašyti Dainų šventę į 
juostą. Jis ir II-sios Dainų 
Šventės programą taip pat 
įrašė.

Svečių priėmimą salėje 
tvarkys K. Avižienis. Jam 
teks susodinti tūkstančius 
žmonių. Ir tai teks atlikti 
per labai trumpą laiką, nes 
daugelis ateis paskutinę mi
nute. šiam svarbiam darbui 
atlikti jis kviečia pagalbon 
skautus, ateitininkus.

Salėje bus platinamas 
šventės leidinys, kun reda
guoja St Daunys, šiame lei
dinyje bus šventės progra
mos. chorų aprašymai, dai
nų tekstai ir kitos reikalin
gos informacijos- Komp. V. 
Jakubėnas šiam leidiniui 
parašė straipsnį apie dainos 
meną. Taip pat čia galima 
bus pamatyti, kaip atrodė 
I-ji ir II-ji Dainų Šventė 
Lietuvoje, taip pat I-ji ir II- 
ji Chicagoje.

I Dainų šventę kviečia
ma visa eilė kongresmanų. 
kultūrininkų ir visuomenės 
veikėjų iš amerikiečių tar
po. Kviečiami ir mūsų kai- 
myna; latviai, estai. Taip 
pat kitų pavergtų tautų at
stovai.

Bilietai iš anksto galima 
užsakyti paštu arba telefo-

MIAMI, FLA.

Argentinos svečiai

Jazbučių viešbutyje buvo 
sustoję argentiniečiai lietu
viai, kurie važiuoja į Jauni
mo Kongresą ir Dainų šven- Į 
tę Chicagoje Iš viso jų yra į 
15 asmenų. Jazbutienė at-į 
vežė juos ir į Lietuvių Klu
bą, kur jiems buvo paruošti 
pietūs

Tos delegacijos tarpe yra 
Argentinos lietuvių išrinkto
ji gražuolė Zuzana Valat
kaitė (dainininkė solistė), 
pernykštė gražuolė Nelida

Klubo susirinkimas bus 
liepos 9 d. 2 vai. popiet. 
Malonėkite dalyvauti-

Gegužinės vasarą bus kas 
sekmadienį, bus ir statinė 
šalto alaus, todėl bus galima 
atsivėsinti.

Jennie N. Nevienė

Dr. V. Kaupo nuotrauka.

Prie profesorių \ aclovo ir Viktoro Biržiškų kapo Chicagos Lietu
vių Tautinėse Kapinėse 1966 m. gegužės 30 dieną. Kairėje Pranas 
Čepėnas, buvęs ilgametis prof. Vaclovo Biržiškos bendradarbis. 
Lietuvių Enciklopedijos vienas redaktorin, dešinėje Jackus Sonda, 
Keleivio redaktorius.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

WORCESTER, MASS.

Akla baigė mokyklą
Gayle Sabonaitytė, 23 m. i 

amž., kurčia ir akla, baigė 
aklųjų mokyklą Watertow- 
ne ir žada toliau mokytis 
Wisconsino univelrsitete.

Tia.i nelaimingos šeimos 
narė. Jos tėvas mirė dar 
jaunas būdamas, brolis me- 

. džiodamas persišovė ranką, 
kurią reikėjo nupiauti iki 
peties

Krauzai vyksta į Europą
Krausai ir Valaičiai yra Turime 5 jaunus inžinierius

pasiryžę vykti į Europą, ap-, penki lietuviai baigė vie- 
lankyti ir Lietuvą. Kelionėje įos politechnikos institutą ir 
išbus apie 7 savaites. Linkiu gavo inžinieriaus diplomą: 
laimingai keliauti ir grįžti
kupiniems gražiausių įspū
džiu.

Juknaite ir kt.

Robertas P. Aleksiūnas. 
Andrius Kudurauskas. Ro
bertas A. Lisauskas Povilas 

! F. Glodas ir Jonas J. Lenar- 
tavičius.Almai praūžus

Pirmasis viesulas Alma 
pridarė didelės žalos, bet 
Miami pasiekė jau netekęs Beckerio kolegiją baigė 
jėgos, todėl jis čia begalėjo. Karolina Kamandulytė ir 
tik pilti kibirais lietų, išvers-, Kristina Kavaliauskaitė, 
ti gėlėtą elektros stulpų, iš- Quinsigamond kolegiją bai- 
nešti langų ir, žinoma nu- gg Rosemary Butkutė. Ber- 
krėsti vaismedžius, ypač narcjas Staliulionis, Karoli- 
mingas. kulias beveik visas na snenskaitė ir Arleen Ro- 
ir nukrėtė- Žmonių aukų te- man-Ramanauskaitė. 
buvo tik vienas 18 m, amž.

Baigė kolegiją

Vaizdai iš portorikiečių riaušių Chicagoje

jaunuolis, kuris palietė 
lektros laidą.

Išleidome Aleknas

Mano kaimynai Emilija ir 
Antanas Aleknos prieš iš- 

nu: Karvelis. 2715 W. 71st'vykdami į Bostoną suren- 
St.. Chicago, III. Tel. 471-į gė vaisęs, kunose dalyvavo 
1424. Neviai. Stasiuliai, Kiaušai.

Dabar bilietai parduoda- į Žaviai, Dumkiai, Bordenai, 
mi taip pat ir sekmadieniais! Savilioniai, Šiliniai (dve- 
nuo 12 vai. iki 6 vai. vak ■ ji). Sobaliai ir V. Jankus. 
Patariama bilietus įsigyti iš visi linkėjo Aleknoms 
anksto, kad prie kasos nesu- j šiaurėje maloniai praleisti 
sidarvtu ilgos eilės. Šventės vasarą ir rudenį sugrįžti, 
diena bilietai bus parduoda
mi taip. kad atskiroje kaso
je bus tik vienos kainos bi
lietai.

L. J. Stasiulis

Kitas kolegijas baigė Ju
dita Rugenaitė. Dovidas 

; Kacevičius, Beverly Sabuly-
I , - TT t___ A - •------- A- ir

Scenos pastatvmas spe
cialiai chorui teikia nema
žai rūpesčiu- Reikia milži
niškos laiptinės scenos, ku-

Pagerbė dr- J. Surbį ir 

Kristiną Powells

Birželio 5 d. Lietuvių Klu-
noje galima būtų
1,200 chonstų. Stojos Websterienės' duk.ėtojos

rą Kristiną Powells jos auk-Iškili Dainų šventės da
lis bus komp. Broniaus Bud- 
riūno kantata "Tėviškės na
mai“ žodžiai Bernardo 
Brazdžionio. Kantata diri- Dr- J. Surbis daug dirbo 
guos pats kompozitorius, klubui, kol jį ištiko eismo 
Solo dainuos Dana Stankai- nelaimė: žmona, taip pat

tė, Karolina Alavošaitė 
Eleen Valkavičiūtė-

Saiterio sekretorių mo
kyklą baigė Jūratė Garsvtė, 
Dana Pauliukonytė, Liuda 
E. Šimakauskaitė, Janice 
M. Tagmenaitė ir Karolina 
A. Meilutė.

Baigė universitetą

Mass. universitetą baigė 
Aldona Lapinskaitė ir Ge
ma šermukšnytė-

Stelmužės ąžuolas

dar ilgai žaliuos

Vietos dienraštis Tele- 
gram birželio 11d. pakarto
jo žinią iš Vilniaus spaudos, 
kad dviejų tūkstančių metų 
senumo Stelmužės ąžuolas 
buvo pradėjęs pūti, bet da-

Dėmesio Clevelando — Ohio Lietuviams!

IŠGIRSITE NAUJĄ RADIJO PROGRAMĄ

Pradedant š. m. birželio 4 diena š\ ENTO RAŠTO T\ RINĖ- 
TOJAI pradėjo lietuvių kalba labai Įdomias paskaitas iš RADIJO 
STOTIES — F.M_ Cleveland. Ohio. kiekvieną šeštadieni nuo 
11:45 vai. prieš pietus.

Nepamirškite atsisukti tuo laiku savo radijo. Išgirsite tai. 
ko anksčiau nesate girdėję lietuvių kalba, nes kiekviena syki bus 
skirtinga tema (Radio Station W.X.E.N. 106.5 MC. FM

štesniosios mokyklos baigi- bar jis jau pagydytas ir ma 
mo proga. ' noma’ kad dar d£ai bus gy

vas.

Mirė

tytė ir Rimtautas Dabsys. 
Nakvynių komisiia susi

rūpinusi- Tenka parūpinti 
choristams nemažai nakvy
nių. Tačiau komisijos pirm. 
A. Būga sako, kad chicagie-

veikli klubo narė, žuvo, o jis šiomis dienomis mirė šie 
pats buvo sunkiai sužeistas, lietuviai: Jonas Troupis, Jo- 
Bet klubo veikla jis ir dabar nas Šilanskas. Albertas 
domisi ir savo žmonos at- Bruožis (51 m.), Tomas Rė
minimui įteikė klubui $100 j mešis ir Iliuminata Giedrai- 
čekį. tienė, 74 m. amž.

UNION, N. J.
Pagerbė A- Kazanauskienę

Birželio 9 d įvyko Ne- 
warko Lietuvių Motetų Klu- 
pusmetinis susirinkimus.

Adelė Kazanauskienė. 
viena šio klubo didelių vei
kėjų. tame susirinkime bu
vo pagerbta. Ji tame klube 
20 metų ėjo iždininkės pa
reigas ir iš tų pareigų tik 
dabar atsisakė, nes jai labai 
nepatogu atvažiuoti iš Uni- 
ono į Newarką.

Klubo narės labai apgai
lestavo, kad ji pasitraukė, 
nes buvo labai darbšti ne 
tik iždininkės pareigose, 
bet ir kitoje veikloje. Nebu
vo nė vieno klubo parengi
mo, kuriame A. Kazanaus
kienė nebūtų prisidėjusi sa
vo darbu. Todėl visos klu- 
bietės, įvertindamos jos di
delį pasidarbavimą. įteikė 
jai klubo dovaną (laikro
dėlį), p klubo pirmininkė

Ieva Trečiokienė pareiškė 
jai dideli ačiū klubo vardu 
už jos ilgų metų pasidarba
vimą klubo naudai-

Jieva Trečiokienė,

Klubo Pirmininkė

LATVIU PROPAGANDOS

LEIDINĖLIS

Bostono latviai sugeba 
išleisti nemažai propagandi
nių leidinių, kuriuose labai 
vykusiai pavaizduoja ame
rikiečiams Pabaltijo trage
dija.

Ir šiemet tragiškojo bir
želio sukakties proga jie iš
leido 8 puslapių didoko for
mato labai patrauklų leidi
nėlį Captive Latvia. Jame 
gausu ne tik būdingų iliust
racijų, bet ir tekstas suma
niai parašytas. Leidinėlį 
pavartęs ir paskaitęs turės 
gausių žinių apie Pabaltijo 
likim?..

Mirė K. Kepalas

Birželio 12 d. mirė kalbi-1 
ninkas, lotynistas, pedago- 
Lietuvos kariuomenės sava
noris, Vilniaus Vytauto Di
džiojo ir Aušros gimnazijų 
mokytojas. Vytauto Didžio
jo universiteto lektorius Ka
zys Kepalas, gimęs 1891 m. 
vasario 16 d. Kamajų valse. 
Birželio 15 d- palaidotas 
Cypress Hiils kapinėse New 
Yorke. Liko duktė Aldona., 
žinoma pianistė.

Kazys Kepalas savo vi
suomeninį darbą pradėjo 
Vilniaus moksleivių kuopoj,' 
vėliau veikė Petrograde lie
tuvių studentų visuomeni
ninkų kuopoje ir Lietuvių 
studentų draugijoje. Jis stu
dijavo kalbotyrą ir speciali
zavosi lotynų kalboje.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu buvo pasilikęs Lietu
voje ir gyveno Vilniuje-; 
Bendradarbiavo Darbo Bal
se ir mokytojavo Vilniaus 
lietuvių gimnazijoje Dėstė 
lotynų kalbą. 1919 m. sava
noriu įstojo į organizuoja
mą Lietuvos kariuomenę. 
Lietuvai apsigynus nuo visų 
priešų. K. Kepalas pradėjo 
mokytojauti Aušros gimna-j 
zijoje Kaune. Dėstė lotynų 
kalbą, parašė lotynų kalbos 
vadovėlius, darė iš lotynų 
kalbos įvairiaus vertimus, 
bendradarbiavo spaudoje. 
Jis buvo pakviestas dėstyti 
lotynų kalbą Vytauto Didž. 
universitete. Vėliau tremty. 
V. Vokietijoje, mokytojavo 
Muencheno lietuvių gimna
zijo je-

1949 m. atsikėlė į JAV ir 
apsigyveno New Yorke. Čia 
jis bendradarbiavo Kary ir 
kituose laikraščiuose ir da
lyvavo visuomeniniame gy
venime.

Birželio 12 d. K- Kepalas, 
pasijutęs nesveikas, nuėjo 
pas gydytoją pasitarti Jam 
buvo pasakyta, kad ramiai 
laikytųsi, nes širdis pasilpu- 
si. Grįžęs namo. dukrai pa
sakė. kad jo motina mirusi 
75 metų amžiaus, tai ir jis 
dabar to amžiaus sulaukęs 
mirsiąs. Dukros raminamas 
atsigulė, užmigo ir nebeatsi- 
kėlė. Užmigo amžinai.

K. Kepalas buvo pasišven
tęs savo pasirinktai mok
slo šakai. Savo mokinių jis 
buvo gerbiamas. Gyveni
me buvo nuoširdus, darbš
tus. Paliko daug savo dar
bu. išsklaidytų įvairiuose 
laikraščiuose. Lietuvių tau
ta jo asmeny neteko nuosai
kaus patrioto ir mokslo vy
ro-

Jo dukrai pianistei Aldo
nai Kepalaitei reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą.

J. Vilkaitis

besnieji miesto vadovybės 
pareigūnai ir Nevv Yormo 
Miesto Konsularinio Korpu
so Komiteto nariai. Prieš 
vakarienę kiekvienas kon
sulas buvo pristatytas mies
to majorui ir turėjo progą 
pasikeisti vienu kitu žodžiu 
Pagerbime taipgi dalyvavo 
Lietuvos generalinis konsu
las Vytautas Stašinskas ir 
konsulas Anicetas Simutis.

Dėkodamas už konsulų 
parodytą dėmesį, kiek ilges
nėje kalboje majoras Lind- 
sav supažindino konsulus 
su tokio didelio miesto kaip 
New Yorkas valdymo ir ad
ministravimo sunkumais, 
kai ką pailiustruodamas ir 
skaitmenimis- Pavyzdžiui. 
Nevv Yorkas turi 28.000 po
licininkų aktyvioj tarnyboj, 
kas lygu mažesnės valstybės 
taikos meto armijai.

Šalia daugybės įvairių į- 
staigų Nevv Yorko miestas 
turi ir specialią įstaigą — 
Konsularinio Karpuso Ko
mitetą, kurio uždavinys yra 
visokeriopai padėti į Nevv 
Yorką atkeltiems ir čia re
ziduojantiems svetimų vals
tybių konsulatams.

L. G. K.

Konsulai pagerbė miesto 

majorą

Svetimų Valstybių Kon
sulų Draugija Nevv Yorke 
birželio 8 d. vakare Hotel 
Americana suruošė pager
bimo vakarienę naujam šio 
miesto burmistrui John V. 
Lindsav ir poniai. Dalyvavo 
per pora šimtų konsulų su 
poniomis, kurie atstovavo 
šešiasdešimt šešiems Nevv 
Yorke veikiantiems konsu
latams. Kartu su majoru 
pagerbime dalyvavo svar-

Knygos
i Tuminuij

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

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

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

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

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

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovana, 
vaikams, bet ir senelia* 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

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

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlė#
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

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

Knyga gaunama ir Kelei-
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Iš pavergtos Lietuvos j.
Ir kam ta* buvo reikalinga? Ieško (lolerių

Nuo pat gegužės mėnesio Maskvos ”Injurkolegija“ 
vidurio visoj Sovietų impe- jau turi įsisteigusi kontorą ir 
rijoj, taip pat ir Lietuvoj, v ilniuje (Lentpiūvių g. 24, 
jau buvo žinoma, kas bus 114 kambarys) ir medžioja 
birželio 12 dieną išrinkti į užsieniuose mirusių lietuvių 
Maskvos „parlamentą“. į įpėdinius Lietuvoje, kad. iš- 
Tačiau „rinkiminė agitaci- gavusi jų įgaliojimus, galėtų 
ja“ pastarosiomis savaitė- užsieniuose kelti bylas dėl 
mis prieš birželio 12 d. vy-i palikimų. Birželio 5 d. Tie- 
ko, lyg tartum būtų di-! boj ieškojo Anglijoje miru- 
džiausias susirūpinimas, iš- šio Jono Masteikos ir JAV 
rinks ar neišrinks tuos, ku- mirusios Marijos Alijošaity- 
riuos komunistų partijos į tės Įpėdinių (Eit*)
įaštinėse jau išrinko.
tinėse jau išrinko..- Vilniuje 3 dienraščiai

Vilniau* laikraščiuo»e ke- Komunistų partija Vilniu- 
letą dienų nebuvo nieko ki- je leidžia keturis laikraščius 
to, kaip „kandidatų“ pa*a-i —partijos organus. Du lie- 
kyto* prakalbos tose apy- i tuvi ų kalba— dienraštis Tie- 

‘ sa ir tns kartus savaitėje 
leidžiamas Valstiečių laik
raštis. vienas dienraštis rusi. 
kalba — Sovietskaja Litva

Jack Ruby. kuris nušovė Lee Osvaldą, pasikėsintoją 
į prez. Kennedy gyvybę. Teismas jį pripažino esant 
sveiko proto. Paveiksle yra tas namas, iš kurio lango 
piktadarys šovė į prezidentą ir jį mirtinai sužeidė.

gardose, kuriose už juos tu
rėjo būti balsuojama.

Visų keisčiausia atrodė,
kad šf kartą vilniškiai laik- ir 1952 metais pradėtas leis- 
raščiai turėjo spausdinti ne ti dienraštis lenkų kalba — 
tik Sniečkaus. Šumausko. Czeruony Sztandar (Rau-
Paleckio ir kitų. už kuriuos 
numatyta prievolė Lietuvo-

donoii Vėliava). Dienraš
čiai drauge vadinami ir res-

je balsuoti, kalbas, bet taip publikinės valdžios orga 
pat ir visiškai panašias nie- nais.
ko nepasakančias kalbas! Czeruony Sztandar ilgą

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ 
(Tęsinys)

„kandidatų“, kurie turėjo 
būti išrinkti... Taškente, Al- 
ma-Atoj, Tblisi, Suchume. 
Kirešmoj, Stavropoly, Ki
jevo, Zujevo, Iževsko ir ki
tose Lietuvoje nei negirdė
tose vietose- Atseit į „rinki
kus“ Lietuvoje „kalbėjo“ 
(pilni laikraščiai buvo vien 
tų kalbų) Ustinovai, Griši- 
nai. Kulokovai, Ščerbickiai, 
Rašidovai. Mžavanadzės. 
Kunajovai. Kapitanovai, 
Ponamariovai ir kiti pana
šūs būsimi, Lietuvoj negir
dėti Teregėti ir patys su Lie-
f uvq W« ▼€» iuvnv Kzinrlva nzitiivi
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„deputatai4. Turbūt ir 
Sniečkaus ar šumausko kal
bos buvo skelbiamos rusam.

laiką neturėjo savo skiltyse 
nieko lenkiška, išskyrus len
kų kalbą. Dabar irgi tik re
tai ir trumpai tepamini vie 
tinių lenku lenkiškos veiklos 
pasireiškimus, tai yra vadi
namas „saviveiklos“ (mėgė
jų. neprofesionalų) grupes, 
surengiančias vaidinimus ai 
Kitokius pasirodymus lenkų 
kalba. Bet jau kuris laikas 
vis dažniau ir daugiau šiame 
laikraštyje rašoma apie Len
kiją.

Vargas su televizija

Elektiėnai — Lietuvoje 
jauniausias (5000 gyvento
jų) miestas ir didžiausias e-

to transporto kontorą Toto
rių gatvėje 3 ar 5 numeris, 
dabar gerai jau nebepame- 
nu,—geri 3-4 kilometrai ke
lio-

Kontoroj viršininkas pra
tiesia ružavą lapą su visa ei
le jau atspaustų klausimų 
ir liepia užpildyti. Tuojau 
užpildau ir grąžinu. Jis atsi
vožia bylą geros kantičkos 
storio, pakiša apačion po 
paskutiniu lapu mano pa
reiškimą ir prakošia pro 
dantis:

— Gerai, užeikit už kokių 
trijų-keturių savaičių...

— Už savaičių?,, žmo
gau, aš noriu dabar tuojau -.

— Ar ne iš dangaus iškri- 
tai?.. cha. cha. cha...—juo 
kiasi viršininkas- — Tokių 
gudruolių kasdien praeina Į 
po keliasdešimt... Neatro
dai, kad būtum iš Naujo,

1 Vilnios!., (ten savo laiku 
buvo psichiatrinė ligoninė). 
Jums tik duok... O iš kur aš 
jų paimsiu... Aš ne magas 
iš rankovės neištrauksit 
sunkvežimio... Va, kiek lau- 

I kiančių, — pakiloja aną by- j 
lą-

Toliau pasipila keiksmą 
žodžiai, kurie viešai spau 
doje neminėtini.

Truputį nejauku pasida
rė. kai viršininkas nusikva
tojo. bet kai ėmė keiktis, ap
rimau. nes tai jau ženklas į

riu ..—ir mostelėjo lanka 
daržinės kryptim.

LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

Jeinu. Sunkvežimis nu-: 
grūstas pačian kairian kam-' 
pan. nosim atsuktas į duris.
Motoro dangčiai atvožti; j 
persisvėręs per kairį šoną 
šoferis raktais kažką barš-1
kiną, palindęs po dangčiu, j Atsiminimus visuomet į-

— Ar ne dantį rauni?., .domu skaityti, todėl siūlome 
Gal talka reikalinga?-. — įsigyti šias mūsų žinomų 
nutaikęs pačią minkščiausią žmonių gyvai patašytas at- 
gaidą, bandau užmegzti po- siminimų knygas: 
kalbi jau su paskutine kliu- DU MEDINIAI IR TRYS 
timi. Bet ir šis kaip šernas GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
ūžauja ir negreitai leidžiasi Antano Šukio atsiminimai iš

VEŽAM MALKAS ; kia malkų. Vilniaus miesto 
Tarybinėje santvarkoje s^tyba ina: mūrai storų

žmonių aprūpinimo sutri- toTlubl KlmteriaTdt Iresnę pusę. Kantriai lau- 
kiu, kol su keiksmažodžiais 
išgaruos pirmoji pykčio 
banga. Pamažu atsargiai

armėnam, kirgizam ir chun- ieKtros centras- Jame tirs 
guzam, nes, iš tikrųjų, visos čiau negu kur kitur geriat 
jos sukirptos pagal tą pati. uždirbančiųjų. Tad ir televi-
tuščiažodžiautojišką pavyz
dį ir visur vienodai „tinka“. 
Atrodo, kad tuo būdu 
Kremliaus propagandistai 
bandė įrodvti, kad visiems 
Kremliaus pavaldiniams

zįjos imtuvų čia, palyginti 
tiršta: esą, daugiau kaų 
800.

Bet sovietinės gamybom 
imtuvai net ir Elektrėnuose 
nenustoja savo įgimto palii 
kimo — greit ir dažnai su„tėvynė“ viena ir ta pati

Vienas laikraštis (Czer- Į Sesti- 0 taisymo dirbtuvi 
wonv Sztandar) dar paaiš- Elektrėnuose nėra. Arti 
kino. kad sovietiniuose rin-Į iTūausios dirbtuvės — Vii 
kiniuose galima balsuoti bet niuĮe arba Kaune, 
kur, kur atsitiktinai tą die
ną atsidurtam. Žinoma, bal
suoti galima tik už tą kandi
datą. kuris toje apylinkėje 
įrašytas į balsavimo lapą.
Keliaujančiam balsuotojui 
nėra reikalo savo balsą siųs
ti į nuolatinę gyvenamąja 
vietą. (Elta)

Gavo paaukštinimą

A. Česnavičius, sesenus 
metu''- buvęs komjaunimo 
pimiasis sekretorius Lietu
voje, „išemigmoja“ į Mask
vą. Mat, neseniai Maskvoj į- 
vykusio visuotinio rusiškojo 
komsomolo suvažiavimo me
tu česnavičius tapo įtrauk
tas i vyriausią komsomolo 
vadovybę vienu iš sekreto
rių (atseit, centro valdybos 
narių)- Dėl to dabar jis at
leistas iš komsomolo vado

Trečiadieniais į Elektrė
nus atvažiuoja . vilniškė, 
dirbtuvės automobilis suge 
dėlių paimti. Čia. kaip raš< 
vietos komsomolo seK/eto 
rius Tichonovas (Sov. Litva 
nr. 119), prasideda „buri 
mas“ • užsuks ar neužsuks. 
’Buria“ visi, kurių imtuvą 

sugedę Nekantriai spėlioja 
nes dirbtuvės pasiuntinių tu 
ri laukti namie, išsiprašę lei 
dimus neateiti tą dieną į 
darbą. O dirbtuvės pasiunti
nys tikrai ne pas visus teuž
suka. kadangi jam reikia 
dar suskubti ir Vievio mies
telį apvažinėti. Pas ką neuž
suka. tas turi laukti be tele
vizijos iki kito trečiadienio 
ir vėl praleisti dieną be už
darbio. (Elta)

Šoferio uždarbi* 70 rublių

. Specialių mašinų (pav.
(pirmojo sekretoriaus) pą-'pjeno cisternų) šoferių mė-
reigų Vilniuje. Jo vietoje 
pirmuo ju sekretorium dabar 
bus V. Morkūnas, irgi jau še

nesinis atlyginimas Lietuvo
je — 70 rublių. Jei valandi
nis, tai 40 kapeikų už valan

šerius metus išbuvęs V1®nu, dą- Antvalandžius dirbti ga- 
vadovų sekretorių- Į Mor-j pavedama tik išimti-
kūno vietą į sekietorius da- najg etvejais ir tik profsą

jungos komiteto sutikimu. 
Sis sutikimas dažniausia yra

bar įtrauktas D. Jokūbaitis.
(Elta)

tirnų visose ūkiško gyveni- . .. 
mo srityse via devynios ga- ael1'
iybės; visoms joms surašy- ^ano butas 6 kambarių, 
ci neužtektų nė jaučio odos. apšildomas keturių koklinių 
Bet didelę jų dalį sudaro krosnių, virtuvė penkta. Ku- 
vienos ar kitos ūkio šakos rą ryja kaip pragaras. Tad 
vadovai, tarnautojai — nuo reikia iš anksto gerai pasi- 
aukščiausio iki žemiausiojo r*10^1-
imtinai. Tokį žmonių mora- Ilg&i nelaukdamas, nuei-
linį „nuosmukį“ iššaukia, nu į buvusį Lietūkio kuro
savaime suprantama, nuo- sandėlį ir nuperku 12 erd-
iatinis vienokių ar kitokių metru alksninių malkų.
reikmenų trūkumas. UŽU- Daugiau iš karto neparduo-; n„veikia
Ui. kas tik turi progos, kiek- da (jau ir malkos normuo- .......____ .__ __________ Pagaliau viršininko jtuzi-vienas sieneiasi nomoinov- luiuruo._  j- , • T
.i ir ieškoti būdų visokiam sandėlininkas pareiškia, mas8tsluS°: sl,rdls klek.8U: 
nepritekliui papildyti iš ša- kad iki 5 vai. po pietų iš_, ™"k^jo. ir liepą eiti j 
iies. Čia žmonės visu šimtu vesčiau. Laiku neišvežus. jis k em8 Pas bugadimnkų. 
procentų prisitaikė seną ru- už jas neatsako.
sišką posakį: „Golj na vy- Seniau prie to sandėlio1 
dumki chitra“ (Skurdas — nuolatos būdavo arklinių 
išradingas). vežimų, ir vienas per kitą

Bet eikime prie reikalo- siūlydavosi. Dabar jie suva- 
Artinasi žiema, reikia ap- ryti į vežikų artelę, ir kaip 

sirūpinti kuru. Karo metas, pašluota — nė vieno nė su 
anglių negalima gauti. Rei- žvake nerasi. Tad bėgu į au-

„vargui“bandau pritarti jo 
ir tiems sunkumams, ku
riuos jis taip įūpestingai 
stengiasi pašalinti, ir nutai
kęs progą pasiūlau jau iš 
anksto paruoštą papirosų 
pokelį.

— Prašom užrūkyti... 
kaltais ir dūmelis raminan-

Išeinu į erdvų kiemą. Ke- 
i lėtas žmonių stoviniuoja.

paprastas formalumas: ad- nį, nors dar yra nemaža į- 
ninistracijai nesunku jį gau- monių ir Įstaigų, kur prakti- 
-i. jei antvalandžiai reika- kuojamos ilgesnės darbo 
lingi administracijai, kadan- dienos)
gi profsąjungų pareiga visų Kai darbininkui paveda- 
pirma yra rūpintis darbo na- ma dirbti septintą dieną sa- 
šumu. o tik po to gal ir dar- vaitėje, tai už tą dieną mo- 
bininko interesais. karnas nepadidintas atlygi-

Antvalandžių atlyginimas "imas’tik 'eikalaujama. kad
.-utvarkytas palankiai ne darbininkas ve iau gautų

darbininkui, o administraci- la,£?udl?ną: T,k “ ,darb« 

jai- Už antvalandžius moka- švenčių dienom

.na ne pusantro atlyginimo, ^.utl m,'kamas dvigubas 
oet už pirmas dvi valandas ^ginimas. Tai skatina Į-
.ik 137.5%. užtat už toles- rl.onr4 administracijas ne- 

užimti tokiomis dienomis 
darbininkų ir neatitraukti jų

mėnesio ir ne savaitės gale, pu° Part.^os ren&*aiJ^ ™a‘ 
o kiekvieną dieną. Taigi, jei nitestacijų. (Elta)
per savaitę būtų uždirbta net .
12 antvalandžių, bet jie būtų Buhalterių alfo*
ouvę dirbami tik po 2 valan- Sovchozų buhalterių (są- 
das kiekvieną darbo dieną, skaitininkų) atlyginimas 
tai už visus tuos antvalan- Lietuvoje svyruoja tarp 60 
džius būtų priskaitomas tik ir 75 rublių mėnesiui, pri- 
mažasis primokėjimas (šo- klausomai nuo darbo apim- 
feriui už tas valandas būtų ties ir tarnautojo patirties, 
mokama po 55 kapeikas). Tačiau, jei sovehoze samdo- 
Pusantro atlyginimo už ant- mi du buhalteriai, tai bend- 
valandžius būtų galima gau-, ras jų atlyginimas neturi 
ti tik tuo atveju, jei būtų pa- prašokti vidurkio tarp 60 ir 
vesta dirbti keturias valan- 75 rublių ribų. Pavyzdžiui, 
das ilgiau, negu normali dar- jeigu vienam iš jų mokama 
bo diena. (Normali darbo 75 rubliai mėnesiui, tai ki- 
diena paprastai dabar 7 va- tam nebegalima mokėti dau

žies— 175G. Tačiau antva- 
andžiai skaičiuojami ne

landos pirmadienį—penkta
dieni ir 5 valandos šeštadie-

giau kaip 60 rublių-
(Elta)

Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkau* atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ...................  $3.75,

į pokalbį. Ir jam reikia.
Bet pagaliau nusispiovęs 

.r nutrenkęs raktus ant že- 
nės. įšoka būdelėn, pasuka 
įaktą. pamina gazą. ir mo- 
ui as Kaip griausmas suūžia,
:pūtęs pro visas šnirpšles
>iikų karčių dūmų debesis, minkštais viršeliais .. $2.50- 
jžsikosėjęs išbėgu laukan,; UETUVA BUDO, St 
, paakiu mane ir masina. Kairi 416 , kaina $6
4et neprašytas įšoku bude- 1

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

DIENOJANT, Kipro Bie-

ėn, ir dumiam į malkų san
dėlį.

Nespėjome sustoti prie 
ietuves, kaip apstojo bū- 
ys vyrų ir moterų:

—šoferėli, broleli, būk 
:mogus. kaip nors pagel
bėk. • namie ligonis, maži 
vaikai...

— Kas vargšės našlės pa
sigailės...

Iš visų pusių aimanos, 
prašymai-.. Stačiai maldavi
mai... šoferis, kaip vėjo ma
lūnas, skerėčiojasi. ginasi. 
Vieri atvirai kiša jam ki- 
šenėsna pinigus, kiti, palikę 
jį. puola prie manęs, siūlo 
paslaugas ir net kyšius, lyg 
kad ir aš prie tos mašinos 
turėčiau kokias teises-

Sukrovus manas, dar vir
šum krauna kito pakeliui 
gyvenančio Kiti palikę 
malkas patys užsikorę va
žiuoja kartu, kad tik neatsi
trauktų ir nepasimestų.

Parvežus manas, skubiai 
mašina dumia atgal į san
dėlį. ir taip per dienelę.

Žinoma, visas tos dienos 
masinos uždarbis eis jau ne 
kontoros kason, bet bendri
ninkų. Juk gyventi reikia. 
O kaip kitaip?!

(Bus daugiau).

liuio, 464 psl., kaina ........$6

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 psl. kaina $6

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

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

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

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

ŽVILGSNIS J PRAEITI,
K- Žuko, 476 ps!., kai
na __ ________ ___ ____  $5

ŠIRDIES PRIEPUOLIUS

išleis Lietuvoje

Kuris gi dabar brigadinin
kas? . Bet netrukus iš darži
nės išeina viduramžis, vidu
tinio ūgio, gero kūno. vati
niu rudu puspalčiu, gftlife 
kelnėm ir iki kelių šiltom 
vilnonėm kojinėm, aukštais 
auliukais pusbačiais apsia
vęs vyras. Tikras brigadi
ninkas. — pagalvojau, — 
kaip dvaro urėdas. Jo, ma
tyt, i» kumštis gana kietas-
Arčiau buvę vyras su mote-, B Gražulis, knygos šir- 
ram greičiau pne jo pnejo, dies PrjepUO]iai leidėjas ir 
bet netrukus atšoko ir ata- bendradarbis vertėjas gavo 
tupėti eme trauktis, lydimi jš Lietuvos laižk kuriame 
toK‘ų keiksmažodžių, ko- rašoma kad jo jš]ejstoji 
kius tik slavai gal. beakai- k Lietuvoje turi didį 
beti. Kiti pasisalino net ne- ,į pasisekima ir eina g ran-
priėję. ; kų į rankas. Tos knygos ne-

Nors ir ne žemaitis, bet mažą egzempliorių skaičių
esu atkaklus. Tad nesitrau
kiu, o nutaikęs momentą pa
sigaunu „draugą“ brigadi
ninką ir be didelės įžangos 
paprašau sunkvežimio. Kiek 
palenkia buivolo galvą, pa-

Amerikos lietuviai paštu y- 
ra pasiuntę savo giminėms 
į Lietuvą.

Šia knyga Lietuvoje susi
domėjo ir Sveikatos Valdv-

verč’a akis, kad net balty- ^a ir leidyklos. Minties lei 
mai sužairuoja, tarytum pa- ^ykla, gavusi žyirtiausių 
siruošęs tave čia pat sumai- Lietuvos kardiologų pritari- 
ti. Trumpą akimirksnį tyla.1 m?’ vra užplanavusi 1967 
Matau, kad jis jau kartą iš- n,etais šią knygą perspaus- 
sikeikęs nenori tų pačių f^n^i ir ja plačiai paskleisti 
keiksmų kartoti ir ieško ko gyventojų tarpe, nes ir Lie- 
nors dar stipresnio, bet taip tuvoje kaskart didėja šir- 
greitai makaulė nesuranda dies priepuolių skaičius 
pritrenkiančiu žodžių. ' Manoma, kad supažindinus

Pasinaudojęs šia akimir-'^?."1?^8 širdies Prie- 
ka. nratiesiu‘papirosų po- kilme ir apsauga nuo
kpli ir cflkan • ! JU, bus galima žymiai suma-
- Aš žinau jūsų sunku- ž‘į"« Tirtin,^"i8 "uo tos

mus, bet. sako, ir pragare P*8?81 Papbtua.os ligos - 
yra aukštinis, pro kurį išlei- didžiausio žmonijos žudiko, 
džiamas nereikalingas tvai-1 Tai būtų gal pirmutinė 
kas... , lietuviška knyga, išleista už-

— Perkūnai jus nematė!., sieny ir perspausdinta Lie- 
Eikit ir kalbėkit su šofe- tuvoje-

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalv&itytės-Karvelie- 
nė», 360 psl., kaina . .$3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 
Šernų), Antano Rūko, 206
psl., kaina ...................... $2.

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

SIAURUOJU TAKELIU,
K. B. Kriaučiūno, 178 psl., 
kaina ............................... $2.

ATSIMINIMAI APIE
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienė*, 88 psl.,' 
kaina ............................... $1.

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 
nės, 253 psl., kaina .... $3.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje 
(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127).

SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 

1 KNYGĄ: “Lietuvių Iieivija 
Amerikoje.” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRŠAIS $4-00, 
KIETAIS—$5.00

Paragink »avo oaz-itamui 

iisiraiyti Keleivį. Kaina 

metam* $5.

MOOOOOOOOOOOOOM
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Povilas Dargis, SLA prezidentas.

buvo nustatyti šie tikslai: da, Susivienijimas pasamdė
1. Pirkti žemes, namus ir emigrantų rusų rašytoją,

steigti mokyklas. j kad parašytų carui knygą ir
2. Našlaičiams ir seniems išdėstytų, kokia lietuvių

žmonėms steigti prieglau- tautai daroma skriauda 
dos namus. i spaudos uždraudimu. Caras

3. Steigti darbo biržas,1 buvo prašomas atsižvelgti
kad padėtų lietuviams su- i tą skriaudą ir draudimą 
sirasti darbų. ! nuimti. Knyga buvo pava-

4. Šelpti mirusiųjų narių dinta: ”Položenije Litovs-
šeimas. > kago Naroda v Russkom

Suvažiavimas išrinko ke-j Gosut!ar?ve“ . Susivieniji- 
turiu žmonių centro valdy- mas a“s‘unte « carui, vi- 
ba, ' nutarė leisti Šliūpo I ?leras moteriams, rasyto- 
•’ūetuviškąji Baisa“ ir lai- ->ams,‘f, Įtakingiems Euro- 
kyti jj SVLA organu. i P°®. laikraščiams. Jos dar

Pamatę, kad šis Susivie-|Sallma,.lastl ?ew Yorko 
nijimas bus Šliūpo įtakoje, centralmiame knygyne, 
kunigai nutarė prieš jį ko- Nežiūrint buvusių smul- 
voti- Tuo tikslu jie dar tais kių vidujinių nesutikimų, 
pačiais metais sudarė jam; mūsų Susivienijimo praei- 
priešingą sąjungą, pavadin-, tis tikrai yra graži ir garbin
dami ją: Susivienijimas i 8a> n* kiekvienas SLA narys
Visų Draugysčių Katalikiš- Į tikrai gali savo organizaci-
kų Lietuviškų Amerikoje 
Ir, nieko nelaukdami, jie 
pradėjo pirmąjį Susivieni
jimą atakuoti ir niekinti,

ja didžiuotis. SLA yra tik 
ra mūsų užuovėja svetimoj 
padangėj. Povilas Dargis. 
veiklus ir nenuilstantis vei-

kitaip jo nevadindami, kaip kejas, stovi jos sargvboje.

—Alou, Neviernas Tarno 
šįau *

— Ką tėvas tuo nori pa 
sakyti ?

— Ar tu nežinai, kas yra 
Neviernas Tamošius?

— Nežinau, tėve.
— Nu, tai aš tau išvirozy 

siu. Tai yra toks mandrano 
sis, ką nenori teisybės pripa 
žinti- 4

— Betgi aš netoks, tėve
— O ką tu sakei apie mė 

nulį?
— Sakiau, kad mėnuli; 

sukasi aplink žemę.
• — Tai ne viskas, Maiki. 
Tu dar sakei, kad Į menui 
negalima nuskristi.

— Ne, tėve, aš to netvir 
tinau. Gal kai kada ir pa 
vyks toks bandymas, nors a 
abejoju Be to, aš nematau 
kokia galėtų būti iš to nau 
da. -

— Va. va. tu vis abejoji 
Vadinasi. Neviernas Tarno 
sius!

— 0 iš kur tėvas žinai
kad kelionė i mėnulį pa
vvks?»

— Kad jau pavyko, Mai 
ki. Amerikonai jau nusilei 
do ant mėnulio. Jessa!

— Klysti, tėve. Po dauge 
lio bandymų tik vienam 
erdvės laiveliui pavyko pa 
taikyti i mėnuli. Bet tas lai
velis buvo be žmogaus-

— Nu, tai kam gazietc? 
tiek daug apie tai rašo?

— Laikraščiam reikalin
gos sensacijos, tėve, kad 
smalsuoliai daugiau jų iš
pirktų. Tai yra biznio reika
las. tė-e. Be to, kai kam no
rėjosi ir pasidžiaugti, kad 
Amerika jau susilygino su 
Sovietų Rusija, kurios pa
našus aitvaras pirmiau bu
vo nukritęs ant mėnulio-

— ir tu vistiek nematai 
iš to jokio pažitko?

— Mano akimis žiūrint, 
tėve, šitos lenktynės ne
daug kuo skiriasi nuo kitų 
visų lenktynių. Paimkim. j 
pavyzdžiui, sporto lenkty
nes. Yra ruošiamos tarptau
tinės olimpiados, kur suva
žiavę įvairių tautų sporti
ninkai varžosi dėl pirmeny
bės. stengiasi vieni kitus 
pralenkti. 0 kiek iš to nau
dos? Olimpiadai pasibai
gus. visi išsiskirsto ir vis
kas pasilieka kaip buvę.

ik vienas kitas gauna me- 
.aiį, bet daugumas grįžta 
.lamo nuleistomis nosimis, 
-ų tautos jaučiasi prislėg
us. nešioja gėdą, tartum 
ūtu kuo nusikaltusios pa- 
auliui Pagalvok: kokia iš 
o nauda?

— Nu, tai kas tokius ker
mošius išmislino?

— Sportas, tėve, buvo la- 
ai madoje senovės Graiki- 
oj ir Romoj. Bet tais laikais 
s turėjo prasmę. Kai nebu

vo kitokių priemonių dar
bui dirbti arba su priešais 
tovoti, tai įaumenų jėga 
.uvo labai svarbus dalykas, 
aip pat ir greitos kojos tu- 
ėjo daug reikšmės. Bet 
.andien jas pakeičia moto- 
izuota transportacija, o 
ankn darbą atlieka elekt- 
os energija varomos maši- 
os. Todėl didžiuotis rau

menų jėga ar kojų greičiu 
au nėra prasmės. Tokį pa- 
irod; mą vienok galima to- 
eruoti, nes jis nelabai daug 
rtsieina- Tačiau visai kitaip 
ra su mėnulio lenktynėmis. 

Žmogaus kelionei į mėnulį 
mumatoma išleisti apie 3t 
milionų dolerių. Tėvas nega- 
i nei Įsivaizduoti, ką tokia 

suma reiškia- Į viena bilioną 
mira 1.000 milionų, tėve!

— Jes, Maiki. krūva pini

— Daugiau negu krūva, 
ėve. Stačiai kalnas pinigų! 

Ir tie pinigai ne iš valdžios, 
bet is žmonių kišenių išimti. 
Argi nebūtų protingiau, 
kad užuot leidus tuos pini
gus su dūmais, žmonėms 

ūtų įvesta nemokama svei
katos priežiūra ir gydy
mas?

— Cit, Maiki. man rodos, 
kad neužilgo bus įvestas 
toks medikėr, ką gydys vi
sus už dyką.

— Ne, tėve. „Medicare“ 
visų negydys, tik mokesčius 
ims iš visu. Tas istatvmas 
taikomas tik seniems žmo
nėms, po 65 metų amžiaus, 
ir tai ne veltui Jeigu tėvui 
bus reikalinga daktaro pa
galba, tai turėsi iš savo ki
šenės Įmokėti jam $50.00. 
O jeigu jis atras, kad reikia 
gulti ligoninėn, tai ir tenai 
turėsi Įmokėti $40.00.

— Maiki. bet aš neturiu 
tiek pinigui...

Ar skaitei 
šias knygas?

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

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

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00. 
VYNUOGĖS IR KAKTU

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

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

AUKOS TAURĖ, SUsio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

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

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

RUDENS SAPNAI, Kotrjr 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps!, 
kaina $2.00.
RASTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $J.5O 

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

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

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

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127

Tegyvuoja SLA ir tegy
vuoja jo pasišventusi Val
dyba!

bedievių susivienijimas”. 
Šitoms atakoms jie vartojo 
daugiausia „Vienybę Lie
tuvninkų“, kuri buvo jų į- 
takoje.

Lietuvininkų Susivieniji
mas nuo trečiojo savo seimo 
paliovė veikęs. Tada kova 
persimetė į kuniginį Susi- 

j vienijimą, ir ji pasidarė to
kia aštri, kad 1901 metais 
16-sis seimas Wilkes Bar- 
rėj skilo. Išėjo 44 delegatai,

SLA sukako 80 metų
S. MICHELSONAS

Susivienijimas Lietuvių je laikotarpį Pradžia buvo 
Amerikoje yra ne tiktai di- tokia: 
džiausią, bet ir seniausia 
mūsų išeivijos organizacija.
Šįmet jai sukanka jau 80 
metų, ir liepos 11 dieną Cle- giją. kad padėtų jam leisti jų tarpe du kunigai, pasi- 
velande susirinks jau 54-sis „Lietuviškąjį Balsą”, ir tos samdė atskirą salę, atidarė

1886 metais Jonas Šliū
pas suorganizavo Nevv Yor
ke Lietuvos Mylėtojų Drau

jos seimas. Dabar seimai į- draugijos susirinkime kilo kitų seimą ir įkūrė dabarti
ni Susivienijimą Lietuvių A-vyksfa kas antri metai, ir jie i sumanymas sujungti visus 

visada turi mūsų išeiviškos Amerikos lietuvius, kurių | merikoje. kuris paprastai 
šventės pobūdį. Šįmet, mi- tada galėjo būt apie 50.000.' buvo vadinamas ”tauK- 
nint 80 metų sukaktį, ši'Pakalbėjo apie tai pats Į kuoju“ Susivienijimu, o 
šventė bus dar reikšminges-’Š’iūpas. pakalbėjo kiti,
ne. visi sutiko, kad tai geras su-

Šitame seime turės būti, manymas, 
patvirtinta ir naujoji Vyk- Susižinota su kitomis 
domoji Taryba, kuri šį pa- draugijomis, kurių tada bū- 
vasarį buvo išrinkta ar per- ta jau devynių, ir pakviesta 
rinkta visuotiniu balsavimu, jas prisidėti prie naujos or- 
Manoma. kad seimo pošė- garizacijos. Keturios sutiko 
džiai salės tęstis 3-4 dienas, prisidėti, ir tų pačių metų 
Seniau jie tęsdavosi daug rugpiūčįo 15 d. Shenando- 
ilgiau.

tautiš- 
a

kuniginiu
Naujasis Susivienijimas 

pradėjo veikti su 616 narių 
ir $15-40 iždu. Bet „kuni
ginį“ jis greit pralenkė ir 
nariais, ir turtu. Kai 1902 
metais Bostone susirinko jo; 

uimv geimai jis turėjo jau ±.<z;l 
narį ir $2.237.06 pinigų iž- 

i de.

nas

ah’rvje buvo sušaukta? jau J get pradžioje SLA virši-
Besirengiant į seimą, no- steigiamasis suvažiavimas,. njnkai

risi mesti nors tmmpą žvilg- i kurį atvyko, 11 delegatų, 
snį į SLA praeitį- Ji apima Jie įkūrė Susivienijimą Visų 
patį gyviausią ir karingiau- Lietuvninkų Amerikoje ir 
šią mūsų išeivijos Ameriko- priėmė konstituciją, kurioje

— Be pinigų negausi pa- kaip ji galėjo vandeni už- 
galbos, tėve. nuodyti?

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

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

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

Keleivio adm-ja

NAUJAUSIA KNYGA

Tai Jurgio Gliaudo* ro- 
Į manas „Delfino ženkle“, ga
vę* Draugo premiją, 234 p*L 
kaina $2.50- Gaunama* Ke

leivio administracijoje.

buvo renkami sei
muose, o į seimus suvažiuo
davo daugiausia vadinamų
jų „tautiečių“, pasiturinčių 
biznierių, ir jie išrinkdavo 
Vykdomąją Tarybą iš saviš
kių. Socialistai todėl pradė
jo agituoti, kad viršininkai 
būti? renkami visuotiniu 
balsavimu. Kol tokia refor
ma buvo įvesta, būdavo 

inčų. Bet įvedus re-
— Civilizacija, tėve. pri

statė paupiais daug fabrikų.
— Valdžia sakosi netu- Jie suvaitoja daug vandens] ferendumą, Susivienijime 

rinti tokiam reikalui pini- ir suvartotą išleidžia į upes. prasidėjo broliška atmosfe- 
gų. Bet ji turi bilionus dole- Bet jis būna užterštas, daž- ra
lių Vietnamo karui vesti ir nai užnuodytas. Upėmis jis 
mėnulio kelionei ruošti-

O kodėl gi valdžia ne
galėtų už mane užmokėti? daug g

Geri
žodynai

SLA susideda iš kelių 
suplaukia Į ežerus, todėl ir šimtų kuopų, kurių rasime

— Nu. tai kaip bus. jeigu ežeruose jis nesveikas, jį į veikiant beveik kiekvieno- 
aš negausiu jokio ratunko? reiki? valyti- Be to, farme- je lietuvių kolonijoje Tarp

— Tėve. yra labai svar- riai suvartoja labai daug "" ' J
bių reikalų, kuriais mūsų nuodų kenkėjams naikinti, 
valdžia nesirūpina, štai, ir tuos nuodus lietus taip 
miestai nusigandę, kad van- pat suneša i upes ir ežerus, 
dens ištekliai baigiasi. Kaip Yra apskaičiuota, kad Ame- 
žmonės galės be vandens rikos ligoninėse kas ketvir- 
gyvenri? Ir kas atsitiks, kai tas žmogus serga nuo už- Amerikos prezidentas Wil-

seimų jos daro suvažiavi
mus ir rengia įvairias pra
mogas savo apsM ičių bei 
rajonų organicavijose. Jos 
atliko labai daug darbo ir 
Lietuvai. Kai 1917 metais

pradės kilti gaisrai? teršto vandens. Miestai ne-
— Nu, tai kur tas vanduo gali šitos problemos išrišti,

pasidėjo? nes ežerai ir upės priklauso
Vanduo neprapuolė, visam kraštui. Tai yra fe- 

tėve. bet jo nebeužtenka, deralinės valdžios reikalas. 
Matai, miestų vandentiekiai] Bet gyvybiniam reikalui ji 
buvo įrengti prieš daugelį neturi laiko- Ji tik skaičiuo- 
metų, kada buvo daug ma- ja. kiek Vietname užmuša- 
žiau gyventojų. Nuo to laiko ma komunistų, ir rūpinasi, 
gyventojų skaičius labai pa-' kaip nusiųsti jankį į mėnu- 
augo, ii esamo vandens jau L. kol tenai dar nenutūpė 
nebeužtenka. i į-usas.

sonas paskelbė „Lithuani
an Day“ aukoms rinkti nuo 
karo nukentėjusiai Lietu
vai, tai SLA kuopos (ir ki
tos organizacijos) kolonijo
se išėjo į gatves pinigų rink
ti ir surinko apie$150,000. 
Vėliau, būtent 1920 metais, 
kai Lietuvos respublikai bu
vo reikalingas de jure pripa
žinimas, o Amerika, turėda
ma. prieš akis Urachą, neno-

Anglų-lietuvi ų kalbos io 
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
k«.ina ....................... $6.00

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

Lietuviškai angliška* žo
dynas, Viliaus Peteraičio, ll 
laida, daugiau Kaip 30,001 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00

Dabartinės lietuvių kalbot 
žodyną*, redagavo prof. J 
Balčikonis ir kt., yra api« 
45,000 žodžių, 990 psl. 
kaina ....... ............... $12.0<

— Tai tu rokuoji, kad — Nu, tai pasakyk, Mai-'rėjo Lietuvos pripažinti, tai
žmonės išgėrė visus ežerus ki, ką mums daryti? SLA kuopos, kitiems pade-
ir upes? i —Mes. tėve. negalim nie- dant. surinko 1.000,000 pa-

— Ežerų ir upių vandens ko padaryti, galime tik pro- rašų, kurie buvo įteikti pre-
šiandien jau negalima gėri-1 testuoti- _:J ~»*»-
mui vartoti, nes jis labai už- — Olrait, Maiki. tu pro-

zidentui Hardingui su peti
cija, prašant Lietuvos pri-

ANTROJI PRADALGĖ

Tai literatūros metraštis, 
redagavo K. Barėnas, 39 ra
šytojų. pradedant J. Aisčiu 
ir baigiant M. Vaitkumi, kū
rinių pavyzdžiai. 446 psl., 
kaina $3.20. Pirmoji pradai-

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygų
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

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

I

teršta*-. stačiai nuodingas testuok, o aš eisiu sukalbėti pažinimo. Ir Lietuva buvo gė tupėjo didelį pasisekimą, 
:: I __i tv----- j.._ —! nemažesni turėtų turėti ir— O kas jį užnuodijo? rožančių, gal Dievas duos pripažinta

— Civilizacija.
— Sakai, cibulizacija? O no načalstvai.

i
(daugiau įazumo Vašinkto-j Dar caro laikais, kol Lie- antroji. Gaunama Keleivio

tuvoje buvo uždrausta spau- administracijoje.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).
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IEVA SIMONAITYTĖ

Maras
(Iš ” Aukštu jų Šimonių likimo“)

Tuokart rašė vieną tūkstantį septynis šimtus ir de
vynis-

Rugiapiūtė. Išgąstinga kaitra kankina žmones ir į 
gyvulius. Ne vien tik šuliniai išdžiūvę, bet ir pati Įsra į 
vietomis sausa. Jau pernai buvo giedra ir užpernai. Se
niai jau žmonės su baime laukia kokio nors ypatingo var
go užeinant. Nėra ko valgyti dėl pernai ir užpernai bu
vusios giedros-

O vakar keli būreliai, pareidami iš lažo, pastebėjo 
kažkokį keistą pasirodymą. Saulė jau buvo netoli leisenos.; 
lik staiga dideliu ūžimu perlėkė per orą juodas šešėlis. 
Nulėkė saulės link ir kelis kartus sklaidė aplink ją, net 
visai ją uždengdamas.

Ne vienas tai matė, bet keli Ir didelis išgąstis juos 
pagavo. Atsiminė žmoneliai senų padavimų, kur apie 
panašius pasirodymus kalbama. Bet jeigu kas pasakojo, 
tai niekas netikėjo — sakė: tai pasakos, ir liksiančios 
pasakomis.

Ir mačiusieji aną šešėlį visą naktį nemiegojo. Jie 
ėjo dar savo pažįstamų įspėti, kad užeinanti Dievo baus
mė. Dabar reikia tik melstis ir prisirengti mirti. Atsirado 
vienas ir kitas, kūne jau ir anksčiau buvo matę ženklų 
danguje.

Praslinko pagaliau ir ta baugioji naktis, ir rytą, pate
kėjus saulei, radosi kiek drąsiau ir saugiau, nes iki tol juk 
niekas neatsitiko. Bet ir saulelė kažkodėl lyg ašarose pa
skendusi šį rytą. Lyg nusigandusi, be jokių spindulių 
plaukia lyg purviname vandeny. Rodos, saulė kaip ir ne
degina. bet karštis lyg didėja, ir žmonės, būrai, baudžiau
ninkai beveik atsikvėpti nebegali. Taip užima jiems kaži 
kas žadą.

Ir štai grovo Stolbekio dvare įvyko tat pirmiausia. 
Dar trumpa valandėlė, ir stačio žmogaus šešėlis tuojau bū
tų rodęs pietus. Staiga pargriuvo ant žemės keli darbi
ninkai ir nebekelia

— A. — sako atšankindamas užvaizdas, — tai jūs 
jau pailsę! Dar ne pietūs. Marš į darbą!

Bet darbininkai raitosi ant žemės lyg kirmėlės ir 
jau nebegirdi, ką užvaizdas sako.

— Tai aš jūsų tingumą išvarysiu. — suriko vokietis 
ir mušė botabu sergančius, besiraitančius.

Tačiau kankiniai nebekėlė, o netrukus pavirto lavo
nais-

Staptelėjo užvaizdas, iš karto pamanydamas darbi
ninkus užmušęs. Tą pat pamanė ir kiti laukuose dirban
tieji ir užvaizdo užnugary grasino jau Dievo bausme.

Palikęs lavonus, nujojo vokietis toliau. O ten. aname 
gale lauko, jau raitėsi mirties sopuliuose keletas moterų. 
Viena jų jau nebesijudina.

Dar daugiau nustebo užvaizdas- Ir bailiai ėmė teirau
tis, ką tai reišika.

Niekas nieko nežinojo, niekas nesuprato, kokia čia 
galėtų būti liga. Tik štai mirusiųjų moterų kūnai pajuo
davo kaip anglis.

Nuleido rankas užvaizdas. Botagas iškrito jam iš 
pirštų, — šito jau jis daugiau nebevartos .. Ir žvalgosi jis • 
nesuprasdamas., kas dedasi aplinkui, nes ten vėl vienas 
tyliai sukniubęs ant piautuvo amžinam miegui. O čia vėl 
suklumpa jauna mergaitė. Ir jau beveik pusė darbininkų 
guli laukuose lyg pakirsti ant žemės-

Oras darėsi vis tvankesnis. Vėjo nė kvapo nejausti. 
Užvaizdas šluosto prakaitą — ir iš baimės, ir iš karščio.

— Maras!
Niekas neištarė to žodžio, niekas nė nemanė kalbėti. 

Bet žodis paskambėjo. Paskambėjo lyg išgąstingas teisėjo 
trimitas- O štai keletas darbininkų tarėsi matantys aną 
šešėlį, kuris jau vakar, baugindamas žmones, sklandė o- 
re. Nežiūrėdami užvaizdo, suklupo likusieji darbininkai 
ant žemės maldai:

— Apsaugok mus, Viešpatie, nuo maro!
Nubalęs kaip drobė, užvaizdas šuoliais nulaidino na

mo pranešti grovui, kas įvyko.
Galvotrūkčiais sumetė grovas keletą reikalingiausių 

daiktų į vežimą ir išskubėjo į Karaliaučių. Iš ten manė 
toliau vykti, kur galėtų apsisaugoti nuo maro.

Bet pakeliui negyvas nusirito nuo pasostės vežikas. 
Baisiai persigando grovas Stolbekis, stabo ištiktas su
kniubo vežime. Pasijutę laisvi, arkliai apsisuko ir grįžo 
namo Parvežė atgal grovo Stolbekio lavoną.

O kitą dieną jau nebebuvo laukuose dirbančių žmo
nių. •

Ir mirė žmonės, baudžiauninkai, būrai, lietuviai- Mi
rė ne tik pavieniui, mirė krūvomis. Nameliai, buvę pilni

žuvusio prezidento Kennedy ir jo sūnaus marmorinė 
skulptūra, pastatyta šv. Augustino mokykloje Frank
lin Parke. NJ. Kairėje mokyklos kapelionas, kuris rū. 
pinosi tą skulptūra pastatyti. Lėšos surinktos aukomis

Teisės patarimai

Klausimas

Jonas Graičūnas

SAULĖ, KAIP AGUONA...

Saulė, kaip aguona — horizonte supasi, 
pamiškė dainuoja artojėlių lūpose...
Pievos miglą rūko ir kodylais smilkosi, 
o našlaitės ašarom — rasos svyra smilgose .- 
Pamiškės šešėliai fioletais tįsiasi — 
kaip šis juodas rašalas šitų žodžių lysėse. 
Spindulių blakstienas saulė nusikirpusi 
Išdalino žemei nerimą įsirpusį...

ANANASO (PINEAPPLE) sudėti likusius miltus ir tešlą
gerai išminkyti ant lentos. 
Išminkius sudėti į riebalais

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimas teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pai> mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresą:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Koslindaie,
Boston. Mass. 02131.

Bedirbdamas batų fabri-

Atsakvmas

ĮDOMIOS knygos

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO 

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

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

Kazys Almenas, UPE Į 
RYTUS, UPĖ I ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da-

Nežinant viso reikalo, 
ke. pri.-'š trejus metus skau- sunku Tamstą tiksliai pain- 
džiai susižeidžiau dešinės formuoti. Iš Tamstos laiš-1 ijes kaina $3-00. 
rankos du pirštus. Teko iš- ko sprendžiu, kad Tamstai 
gulėti ligoninėje ilgiau nei buvo užmokėta tik už ”loss 
tris savaites, o paskui gydy- of funetion and disfigure- 
tis namie ilgiau nei 3 mė- ment" (atseit, už piršto ”iš- 
nesius. Kai grįžau darban, vaizdos pakeitimą“), pairai 
man buvo duotas kitoks įstatymo $36-tą sekciją: 
darbas, daug lengvesnis ir (Workmen’s Compensation 
tokio pobūdžio, kad aš jį Statute).
sugebėčiau atlikti kairiąja

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

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

ranka. Tik retkarčiais tek- šioidaly (section) yra gj.venim0 242 psl.. kai
davo vartoti dešinę ranką, 'papildomai* 'numatyta 
nors aš iš prigimties esu de- kompensaciia. Gavęs atly- 
šinrankis. o ne kairiaran-Į ginimą (kompensacijos) 
kis- Atlyginimą man kom- pagal šią sekciją, darbinin- 
panija mokėjo ta patį; kai kas nėra galutinai "atsiskai- 
kitiems darbininkams kėlė tęs“ su savo darbdaviu už 
atlyginimą, ir mano atlygi- savo akcidentą. Darbdavio, 
nimas buvo atitinkamai pa- arba jo draudimo kompani- 
keltas. jos, atsakomybė yra tęstiną.

Kol Tamsta galėsi įrodyti. 
Viskas ėjo gerai, ir aš bu- kad Tamsta negali gauti 

vau patenkintas. Tiesa, po darbo "viešoj darbo rinkoj“ 
to. kai grįžau iš ligoninės, dėl savo sužeistų pirštu, ar- 
man buvo pranešta iš dar- ba kad Tamsta uždirbi ma- 
bovietės, kad man bus at- žiau. negu galėtum uždirb- 
skirai atlyginta už rankos ti su sveika dešine ranka, 
sužeidimą. Tačiau man bu- tol Tamstos darbdavio 
vo paskirta tik 480 dolerių, draudimo kompanija yra 
tai ir viskas. Nors man ta atsakinga. Žinoma, darbi- 
suma atrodė labai maža už ninka* gali susitarti su 
toki smarku ir skaudų su- draudimo kompanija, kad 
žeidimą, aš nenorėjau dėl iis ja "atleis nuo atsakomv- 
to ginčytis, nes man kompa- bės“ už tam tikrą atl.vgini- 
nija davė, kaip minėjau, ! ma- Jei Tamsta pasirašei 
lengvą ir gerą darbą ir mo-! toki susitarimą, tada jokių i
kėjo tą patį atlyginimą

na $2.50

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

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
osl., kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
-•omanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT-
n/ivjvz pi
romanas, 205 pusk, kaina 
>2.50.

teisiu i diaudimo kompani-. Aloyzas Birena?. VIENI- 
ia Tamsta nebeturi Tačiau f $1 MEDŽIAI, 117 psl. kai- 

didelę iš sumos "smulkumo“ aš Ha $ 1,50.BANDELĖS

74 puodelio pieno. 
l/į puodelio cukraus,
I 14 šaukštelio druskos.
II puodelio riebalų: svies

to, margarino ar šorteningo,
y2 puodelio šilto vandens,
1 šaukštelis cukraus.
1 pakelis sausų mielių,
1 gtįrai išlaktas kiaušinis.
1 šaukštelis tarkuotos cit

rinos žievės, '
31 'į (maždaug) puodelio 

persijotų miltų. - ,
J J. , pį y x 18 colių° užtepti mig- sužeista ranka: koks darb- jam paaiškinsi savo sunkią

Pertepimas domini pertepimą. Pradedant j daws benorėtu man darbo i ekonominę padėtį
i/t puodelio sviesto arba doruoju kraštu, tešląsuvynio- duoti. Sena kompanija man,

margarino. ti i volelį 18 colių ilgio, su-J buvo gera. nes aš buvau nil-
puodelio kapotų mig- pjaustyti į 18 gabalėlių 1 co-' nai sveikas, kai pradėjau;

dolu. lio storumo ir sudėti į dvi Į ten dirbti ir nelaimė mane
puodelio rudo cukraus riebalais pateptas 8 colių ap-i ištiko nas juos- Svetima

Sviestą išplakti, palaips- skritas formas, dedant nu-į kompani ia negi samdys pu-
r.iui sudedant cukrų ir paga-1 niauta puse apačion. Viršų 'siau invalidą 
liau migdolus- į lengvai patepti riebalais, už-

Nežinome. ka mums da
ngti. Ar aš turiu kokiu nors

Tik dabar turiu
pateptą indą, taip pat patep-' oroblema: mano kompani- sprendžiu, kad Tamsta to- 
ti riebalais tešlos viršų ir, ja krausto fabriką i kitą kio susitarimo su draudimo 
uždengus servetėle, padėti valstiją, ir aš tokiu būdu ne- kompanija nesi pasirašęs, 

teksiu darbo. Išvažiuoti iš.
Massachusetts aš negaliu, Labai Tamstai patarčiau 
žmona turi gera darbą, vai- nedelsiant nueiti pas vietini 
kai mokosi vietinėse mo- advokatą ir su juo pasitarti.

šiltoj; vietoje, kol tešlos pa- 
sidarvs dvigubai daugiau- 
Išimti tešlą ant lengvai pa
milt uotos lentos ir paminkyti 
šiek tiek, kol ji pasidarys ly
gi. Pridengus servetėle, pa
likti tešlą pailsėti, kol bus 
ruošiamas pertepimas. 

Paruošus pertepimą. tešlą

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

Juozas Sva:«ta»: JO SU-
kyklose. turime gerus na- Jei Tamstai sunku susikal- PADĖTINĖ, premijų o ta 9
mus ir bendrai neperpras- bėti angliškai, pasiimk savo 
čiausiai esame isitaisę Da- vyriausią vaiką su savim, 
bar mudu su žmona labai Esu tikra, kad advokatas 
susirūpinę, nes kažin ar aš, nepareikalaus atlyginimo 

iškočioti į pailgą keturkam. sugebėsiu darbo gauti su ( ūž pirma pasitarimą, jei°ii 
pį 9 \18 colių, užtepti mig-

deneti ir palikti šiltai, kol 
bandelės šiek tiek pakils.Tešlos paruošimas

Užvirinti pieną, įmaišvti Tada uždėti ant kiekvienos 
% puodelio cukraus, druską bandelės po truputi ananaso 
ir riebalus. Atvėsinti iki šil- marmelado ir kepti karštoje 
tumo. krosnvie (375 F) 25 iki 30

Tuo laiku puodelio šil- minučių Kai bandelės iš- 
to vandens ištirpinti 1 šauks- keps, kiekvieną jų patepti 
teli cukraus ir. įbėrus sausų šiuo mišiniu:

teisių į kompaniją? Kur aš 
juos besuvaikvsiu. kai jie 
išsikraustys į kita valstiją. 
Ar aš galiu reikalauti ko
kios nors kompensacijos, 
pasirašęs tą rasta, kai gavau

mieliit grūdelius, leisti pa- IU puodelio cukraus pud-| tuos 480 doleriu. Menkas 
srovėti 10 min., po to gerai ros. ‘ ' atlvgi nimas už tokį skaudų
išmaišyti. Mieles supilti jį 14 šaukštelio vanilijos,
pieno mišinį, pridėti gerai pieno- 
išplaktą kiaušinį, tarkuotą Viską gerai išmaišyti. Mi- 
citrincs žievę ir 2 puodeliu ?invs turi būti gana tirštas, 
miltų. Plakti, kol tešla pasi- Užtepus ant karštų bandelių.! mieste nėra: be
darys lygi ir elastinga. Tada jis išsileis. to. aš ir pinigu netun-u ad_

vokatui samdyti. Gal Tams
ta neatsisakysi man padėti- 
Už tai amžinai būsiu Tams
tai dėkingas.

reikalą.

sveikų žmonių, dabar pilni lavonų. Krito žmonės lyg la
pai, šalnos pakąsti. Vieno lavono jau niekas nebelaidoja. 
Laidojama krūvomis. Grabų niekas nebepažįsta- 

____  (Bus daugiau (.

Prašau man patarti, ką
man daryti. Lietuvio advo- .'7"" T?--., , _ . , _ , pasirinko kalėjimą, bet auks-

čiausias teismas teisėjo tokį nu
tarimą panaikino.

Massachusetts
Nukentėję*

romanas Is Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

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

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

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4-00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG-
persiskyrusi su vyru. dviejų Į LOTAS RYTAS, 166pusl., 
vaikų motina, narkotike, kurią |ęajna $2 00
teisėjas buvo nubaudęs kalėti,
arba leisti save sterelizuoti. Ji, MINDAUGO NUŽUDY

MAS. Juozo Kralikausko 
premi juotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir 

Keleivio administracijoj.

„Keleivis“ - 
jūsų draugas!
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Baltijos tautos ir dabar 

naikinamos

„Komunizmas ir šiandien 
nevirto labiau pakantus, 
kaip to daugelis norėtų. Bal
tijos tautų okupacija ir nai
kinimas ir šiandien tebėra 
niekšiškos sovietų užsienio 
politikes įrankis. Nuolat rei
kia atsiminti raudonųjų 
skerdikų dviveidiškumą, 
gudrumą ir žiaurumą. Tie, 
kurie yra priešingi JAV po
litikai Vietname, turėtų pa
studijuoti komunistų nuo 
1940 m. vykdomo Baltijos 
respublikose genocido krau
jinių istoriją?*

Taip kalbėjo Mass. gu
bernatorius John A Volpe 
birželio 19 d- visų pabaltie
čių surengtame Pabaltijo o- 
kupacijos minėjime So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
salėje.

Gubernatorius pagyrė pa- 
baltiečius už jų nepailstamą 
kovą dėl laisvės, kurios jie 
be abejonės susilauks. Jis 
pasakė, kad rytoj rašysiąs 
JAV prezidentui laišką ir 
skatinsiąs jį labiau susirū
pinti kelti tarptautinėse į- 
staigose Pabaltijo pavergi
mo klausimą.

Įnešus vėliavas, prel. Pr- 
Jurui sukalbėjus maldą, mi
nėjimui vadovavęs N. Ang
lijos Baltų Dr-jos pirminin
kas Paul Lukk tarė trumpą 
žodi, o po jo, JAV himną 
sugiedojus, kalbėjo visų tri
jų tautų atstovai: estas Sven 
Roosild, latvių Ludwigs 
Reiters. lietuvių Vytautas

___  _i___ - •_____•izuicitas, milu snyr. pirmi- 
ninkas. Po kiekvienos kal
bos buvo sugiedotas atitin
kamos tautos himnas..

Rezoliucijos prezidentui 
ir kt. tekstą perskaitė Anelė 
Januškevičienė Ją priėmus, 
atvyko gubernatorius, kuris 
buvo sutiktas plojimais, o 
dar ilgiau jam plojo kalbą 
baigus ir smarkiais ploji
mais palydėjo išeinant. Il
giau jis pasilikti negalėjo, 
nes tą pat dieną turėjo kal
bėti dar dviejose vietose.

Minėjimo dalyviams gu
bernatorių pristatė adv. Zu
zana šalnienė.

Meninę dalį atliko latvių 
baritonas Karlis Grinbergs 
kuriam akomponavo Maria 
Efferts, estė Mare Atte- 
mann, paskaičiusi angliškai 
estų poezijos, ir lietuvių še
šetukas, kuriam vadovauja 
komp. Julius Gaidelis- Turė
jo dalyvauti Šv. Petro baž
nyčios choras, bet kažkodėl 
nedalyvavo. Tą spragą už
kišo šešetukas, pasirodęs su 
naujomis dainomis ir vis la
biau susidainavęs.

Dalyvių buvo nemažai, 
bet ne tiek, kiek galėjo ir 
turėjo būti.

Ir lietuviai prisidėjo 
prie majoro šventės

Majoro kasmet rengiama 
labdarybės tikslu šventė šie
met buvo birželio 17-18 die
nomis naujojo War Memo- 
rial salėje. Jos programa 
buvo labai įvairi, šeštadienį 
dalvvavo Onos Ivaškienės 
vadovaujamas tautinių šo
kių sambūris. Žiūrovai jam 
visada nešykšti plojimų, jie 
ir šį karta smarkiai plojo. O 
žiūrovų buvo gana gausu.

Piimą kartą viešai, bet 
jau gerai, akordeonu grojo 
Aldona Dabrilaitė. Juliaus 
Gaidelio piano studijos mo
kinė.

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod. Mass.
TeL (Area 617) 428-8425

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

• Geras lietuviškas maistas.
Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 38 D. iki RUG 

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

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

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuose paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

Bostono ALTO PRAŠYMAS

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga, 
štai čia kelios lietuvių rašy- 

3- tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku-i 
rios labai tinka dovanoms:

„Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

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

„Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius),

dovaną

J I B VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

m
JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienerius metus. 

J. Gryszeuskio paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko 
plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM, 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Registr. Wash.. D.C. J rašyti vaistu katai. 
RED-BLVE-BOOK, PAT. JIB. Laboratorija gauna iš JAV, 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gera JIB. vaistų veikimą.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių varto;imui $5.50. jei COD, dar 
60 c. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1 137 So. 49th Avė., Cicero. III. <50650

Malonu turėti tokius vaikus

Ona ir Pijus Vaičaičiai, 
dažnai tai šiokio, tai tokio 
malinumo atsisakydami, rū
pinosi savo vaikus išmoks
linti. Jie tikslą pasiekė — 
ši pavasarį jų duktė ir du 
sūnūs gavo aukštųjų mokyk
lų diplomus.

Vaikai, atsidėkodami ge
riems tėvams už rūpesčius, 
birželio 11d- Tautinės S-gos 
namuose surengė puotą jų 
vedybinio gyvenimo 30 m. 
atžymėti. Tą puotą jie patys 
sumanė ir surengė. Tėvai a- 
pie tai sužinojo tik tada. kai 
ten nuvyko. Jiems tai buvo 
didelė staigmena ir didelis
džiaugsmas. Puotoje daly- PARENGIMŲ KALENDORIUS 
vavo apie 70 asmenų

Liepos 31 d. Bernice Clai-
Nauja lietuviška šeima re sodyboje, N. Easton,
šeštadienį, birželio 25 d.,

Danutė Venckutė išteka už 
Rolando Giedraičio iš Hart
fordo, Conn- Didelė vestu
vinė puota bus 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pil.
Dr-ios salėje.

D. Venckutė šį pavasari 
gavo dantų gydytojos diplo
mą, ji yra veikli skautų ir 
kitų jaunimo organizacijų 
narė, kelerius metus buvo 
viena iš Romano radijo pro
gramų pranešėjų Bostono 
lietuvių kolonijai gaila jos 
netekti.

Linkime jaunajai porai ib 
gų laimingų metų.

Santvarai grįžo iš PEN 
suvažiavimo

Rašytojas Stasys Santva
ras su žmona Ale visą praė
jusią savaitę viešėjo New 
Yorke, kur dalyvavo tarp
tautinės PEN organizacijos 
suvažiavime. Šiai organiza

209 psi., kaina $4.95.
1®66 m. birže.Ii« 2 d A- "House Upon the Send‘ 

menkos Lietom Tarybos; (Jurgio Giiiudos), i«s p,i„ 
V a.dyba savo posėdyje ap- kaina j3.9S_
svarstė klausima, kad būtų: j . r A j dnaudinga suda. vii grupę . °Įd5al °\As“d 

Mass. Lietuvių Darbininkų angliškai kalbančių kalbė- į^į^ $2 oo' P# 
Dr-jos 21 kuopos gegužinė, tojų — paskaitininkų, pra- ' ’ £ «

... ! nešėjų — speakers bureau „ ’The Maker of God. ,
j . kurie reikalui esant, pa- *e" Lithuanian Stories, pa- 

Rugpiūčio 14 d. Romuvos kvie‘us amerikiečių organi- raii Stepas Zoborskas. 131 
parke Brocktone Minkų ra- gijoms arba klubams ga-
dijo gegužinė. ■ Ietų I,asaky“ ka!bas' ska‘-

psl., kaina $3.00.
Vytautas the Great Grand

lyti paskaitas arba padary- Duke of Lithuania by dr. Jo- j 
ti pranešimus amerikiečių sePh B. Končius, 211 psl.. 

Rugsėjo 11 d. 3 vai. po įvairiomis pavergtą minkštais viršeliais
pietų So. Bostono Lietuvių Lietuvą liečiančiomis temo-į>3, kietais $4.
Pil- Dr-jos salėje Tautos mis> Pav-’ Lietuvos užgro-į Visos šios knygos yra gra

binio aplinkybės, lietuvių j žiai irištos.
tautos naikinimas— žudy-i------------------------- ---------
mai, trėmimai į Sibirą ir 

Lapkričio 20 d- So. Bosto- koncentracijos stovyklas,
no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj turto ir žemės nusavinimai.
Lietuvos kariuomenės atkū- ekonominė būklė ir t.t. 
rimo sukakties minėjimas-

Dr-jos 
šventės minėjimas.

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri- 

Amerikos Lietuvių Tary- kiečiui padovanoti knygą, 
ba turi daugelio amerikiečių taj Keleivio administracijo- 
organizacijų bei klubų adre- je gaHte gautj šias tinkamas 
sų, kur tokie pranešimai bū- knygas:
tų pageidaujami. "Lithuani. land of he-

Todėl Amerikos Lietuvių roe«,“ parašė L. Valiukas,
Taryba kreipiasi į lietuvių kaina $4.75. 
visuomenę, savo narius bei Vytautas the Great Grand 

sios literatūros auditoriją- Šį bendradarbius ir prašo įsi- Duke of Lithuania. dr. J- B. 
kartą ne su novelių rinkiniu, jungti Į šį darbą. Prašoma Končius, iliustruota, 211 

cijai priklauso daug įvairių' c su iomanu „Vilniaus rū- nurodyti iš atskilų vietovių p*!., kaina kietais viršeliais
tautų rašytojų ir kitų kūrė- bas“- Romano siužetas, kaip galinčius kalbėti ir taip pat $.4.00. minkštais $3.00.
jų. teko nugirsti, pasakoja ne- asmeniškai prašo tuos, ku- POPULAR LITHUANI-

St. Santvaras dalyvavo ir priklausomos ir okupuotos rie norės dalyvauti kalbėto-: AN RECIPES. parašė Juzė
suvažiavimo proga sureng- Lietuvos gyvenimą prieš jais, pranešti savo pavardę.. Daužvardienė. kaina $2 
toje literatūrinėje progra- Antrąjį pasaulinį karą. Ro- adresą, profesiją bei kokio -

Kalbės Lietuvos konsulas A. 
Simutis iš Nevv Yorko.

NAUJAS ROMANAS

Po ilgos pertraukos Petras 
Tarulis (Juozas Petrėnas) 
vė! ateina į lietuvių dailio-

moję.
Suvažiavime buvo proga 

susipažinti sų d.augęliu lite
ratūrinio pąMaiflio Bgif žny
biu. sekti įdomią programą, 
dalyvauti įvairiuos parengi
muose, ir grįžusieji mūsiš
kiai labai patenkinti tokia 
kultūrine išvyka

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

Jonas Trakimas 
1030 Walnut St..
Woodburv Heights. N.J.

(25)

Jieškojimai
Ieškau Prano Rudžio, dau

giausia dirbusio Mainės valsty
bės miškuose, ir Silvestro Jan
kausko. kadaise gyvenusio So. 
Bostone. Mass. .Prašau rašyti 
šiuo adresu:

Alex. Zvirzdin. P.O. Box 404.
Richfield. Springs, N. Y.
Ieškau moters, kuri norėtų 

atvažiuoti ir kartu gyventi. Tu
riu namus ir automobili.

John Žagaras, 125 Hwav 90 
West, San Antonio, Tex.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gaust pagalbų. 

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk šj skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North SUu P.O. Boa 9112 
N«wark 4, N«w

maną 'Vilniau* rūbas“ išlei- mis temomis norėtų kalbėti 
džia Nidos knygų klubas. ir sąlygas.

„Vilniaus rūbo“ autorius

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygosMūsų kviečiamieji talki- 
turi planų ir ateičiai. Yra su- ninkai-kalbėtojai, paskaiti- 
planavęs trilogiją, kuri ap- ninkai. pranešėjai gali ir ne
imtų laikotarpį nuo 1935 m. priklausyti srovinėms ar ki
lki mūsų dienų pas Dėdę Sa- ^oms organizacijoms, kurios 
mą. F limo ji trilogijos dalis SU(}aro Altą-
jau beveik paruošta spaudai. į ...........................................................

vardu „Kauno gubemato- . Ga]i ir visai nepnklausy- 
riaus pusryčiai“. Čia pasako- jokioms organizacijoms, 
jama 1905 m. revoliucijos į- Svarbu geri norai talki- 
vykiai Lietuvoje. Be to, P ninkauti darbu šioje svar- 
Tarulis yra beveik užbaigęs bioje ir reikšmingoje talko- 
komediįą „Komedija be pi- je. Todėl kreipiamės į pla-
nigų“. Tai būtų labai maloni čiąją lietuviškųjų visiome- tano suk,o am— .» 
ir laukiama naujiena mūsų nę. veikėjus, organizacijų ! nef’1' auso™y ' 1
teatrui, kurio repertuaras darbuotojus, pavienius inte- ps •’ Kaina y • •
toks negausus. j Aktualus, profesorius, gy-1 Gyvulių ūkis, George Or-

dytojus, advokatus, inžinie- j wel bolševikinės santvarkos 
rius, mokytojus ir visus ge- satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

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

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

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš

Sužinoti savo polinkį į širdies 
priepuolius yra kiekvieno suau
gusio vyro. besidominčio sveika
ta, svarbiausias uždavinys. 
Perskaitęs knygą

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
tu sužinosi savo polinki šiai li
gai ir būdus jai pasipriešinti ir 
jos išvengti.

Knygos kaina 3 dol. 75 e. 
Knyga gaunama Keleivio admi
nistracijoje.

ros valios lietuvius visoje Per giedrą į audrą. Myko-
šioie plačioješalyje — nuo ,lo Vaitkaus 1909-1918 m.

atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75, minkštais — $2.50.

Atlanto iki Pacifico—atei
ti mums talkon tinkamai, 
plačiai ir sėkmingai paruoš
ti amerikiečių visuomenės , ... * m
viešąją opiniją Lietuvos bv- Inicialai po tiltu, A- Tūlio

Skelbtis 
„Keleivyje 

yra naudinga!

>4

los atžvilgiu ir tuo prisidėti 
prie galimai greitesnės lais
vės valandos atėjimo pa
vergtai Lietuvai.

Visus nuoširdžius talki
ninkus maloniai kviečiame 

i pranešti savo sutikimą šiuo 
adresu:
Lithuanian American Coun- 
cil. Ine.. 6818 So. We»tem 
Are-, Chicago, III. 60636 
Tei. 778-6901

Amerikos Lietuvių Taryba

novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2,50, minkš
tais — $1.90.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio7' administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti paraiyti ir senąjį.

JAUNIMO KONGRESAS 
IR D ALNU ŠVENTĖ ČIKAGOJE
VYKSTANTIEJI LĖKTUVU Į ČIKAGĄ AR 
NORINTIEJI UŽSISAKYTI TIK VIEŠBUČIUS

KREIPKITĖS J

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broad way 
South Boston, Mass- 02127 
Telefonas: 268-8764

S fi S: £ uZ s*-’SS

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis
siunčiamas už pusę kainOs, i_-—r a.__—-i_ i___ caKurį nmeriRuje kumuoju .nljv.

A d r esąs:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LJETUVUJ
AMERIKOJE

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

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

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

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

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

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

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

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

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

r
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Darbininkų Draugijos 

susirinkimas

Birželio 26 d. 2 vai. po
piet So. Bostono Lietuvių 
Pil Dr-jos patalpose bus 
Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
nanų susirinkimas- Visi na
riai kviečiami būtinai daly
vauti.

N. Jonuška,
sekretorius

Dorchesterio klubo 
susirinkimas

Birželio 28 d. 8 vai- So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
patalpose bus Dorchesterio 
Lietuvių Pil. Klubo pasku
tinis prieš atostogas narių 
susirinkimas. Po susirinki
mo užkandžiai. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.
A Young, sekretorius

ŽiniOS^ Gražiame Bernice Claire sodybos pušyne 

’ N. Eastone liepos 31 d. bus maloni 

Lietuviu Darbininkų Draugijos gegužinėSvečias iš San Francisco

Povilas Jonikas, gyv- San 
Francisco. su žmona kasmet 
atvaž’uoja savo žmonos tė
vų Šankų aplankyti. Tą jie 
padarė ir šiemet. Ta proga J 
Jonikas užeina savo ir savo'
motinos, gyv. Chicagoje,' ateiviai Irena ir Vladas Si- CuTZtvvkuriTindm^krait '̂ * Cleveland3> Chicagą,’ Los 
prenumeratos sumokėti ir rutavieiai. Abu seni pensi- A"?eIes * kt. Kur galutinai
knygų nusipirkti. Praeitą „inkai, abiejų pensijos ma- reikalinzo. imUiekimo aPslstos’ uar šiandien neap- 
šeštadienį Jonikai jau pasu- žos k į JAy , riemoX, todėl k., belo-' sisPrend4'

dar aplankys Joniko motiną am2iaus (Sirutavičius jau galėtą Įųadun. ravo
Chicaffoie .žengė j 90-sius), tegalėjo1 ma»momu paimti vieną ar

8 i gauti paprastą, mažai ap-' į*“«“u »večių, būkite ma-
fe «°nu» pranešti Algiui Lap-

Į V AIRI AUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Peter Maksvytis
Carpenter A Baikler 
625 E. Foorth SL,

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

Kaip gaila, kad tokių 

žmonių mažai teturime
Prašome pagalbos 

Po Jaunimo Kongreso

Pristatymas greitas ir 
garantuotasI jis lanko savo draugus ir 

! pažįstamus. Jų daug turi ir!
Bostone, todėl ir čia buvo' Atidaryta darbo dienomis

Telefc AN 8-3330

Bostone gyvena naujieji 1 B Bostono vyksta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak-
• t » »»Al« ■ v T z\n w w • •

o sestadiemais 
nuo 8 vak ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

Tek 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Padidėjo Dambrauskų 

šeima

cooooeoeeeoooeooooooooooo',

Televiziją 
i ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645 

^oooooooooooooooooooooo^oj
Bostono Lietuvių Mišraus 

šiui, tek 326-6512. , Choro pirmininkui Vytau-
Jaunimo Metų Komitetas tui Dambrauskui jo žmonelė 

Rina birželio 11 d. padova- 
Mus aplankė V- Alseika n0jo dukrytę. Jie jau turėjo

mokamą darbą- Ir. žiūrėki
te, jie iš tų savo mažų pen- 

Praeitą savaitgali Bosto- sijų Jaunimo Kongresui pa- 
ne lankėsi inž. Steponas ir siunt/ net S20. Ar daug mū-
dar.tų gydytoja Bronė Je- sų net šimtus uždirbančių Praeitą penktadienį mus dukra ir sūnų- 
rumbauskiai iš Sydnejaus. tiek tam reikalui paskyrė? aplankė inž. dr. Jurgio Gim- Sveikiname tėvus ir nau- 

i Jie jau suspėjo perskrosti Sirutavičių auka nėra buto lydimas žurnalistas jagimę
JAV nuo Ramiojo vandeny-' ^nintęlė: jie nepamiršta ir Vytautas Alseika, kuris, ke------

Svečiai iš Australijos

x tt- i • . . kitų mūsų svarbių visuome ; no iki Atlanto. Lzsuko ir j reįkalų
Į Bostoną savo pažįstamų ap-

Birželio 14 d- Kęstutis lankyti. Iš čia išvyko į Nia- ——— 
Mickevičius susižiedavo su garos krioklį ir iš Montrea- j y \ R o S 
Jūra Galinyte. Jie abu yra lio laivu plauks į Europą. ,,
studentai. Jūra mokytojų kur žada pabūti dar apie 4 
kolegiją baigs šį rudenį, o mėnesius ir tada grįžti ten,
Kęstutis kitą pavasarį. iš kur atvažiavo.

Susižiedavo
lerius metus pabuvęs Euro
poje, sugrįžo į JAV. Dabar

PARDUODAMAS 
1959 metų Chevrolet 
Skambinti AN 8-6482

ATOSTOGA S 
kviečiame praleisti CAPE COD’ E

MEŠKOJE
Dėl savininko išvažiavimo So. 

Bostone skubiai pigiai parduo
damas 3 šeimų namas su bal
dais. Nuomos per savaitę $45. 
Kreiptis teL 268-9499.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAI JOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiulį, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.

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

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

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

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

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

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

Adresas: 390 West Broadwav. South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrevr 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

VASAROTOJŲ DĖMESIUI
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas GolFo sro-

| vės; SILVER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas nuTruCTiūčio^Tiki"? d"ie-

■ suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėtu ■ nos Cape Cod, Centerville, Mass.
SPORTO mėgėjams: saiLf ish buriuoti, teniso aikštė, ping- j pa5 išnuomojamas \ isą bir- 

želio menesj papiginta kaina.
pong, kroketas.

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

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

TeL (212) 849-1193
I. V EITAS . 72 Congress St. ,Braintree, Maso.

z c. u? y Qio_qizg IV117

Adresas: 1330 Bumps River 
Road, Dubysa.

Išnuomavimo reikalu kreip
tis šiuo adresu: 21 Bowdoin A- 
ve„ Boston 21, Mass. Telefonas: 
GE 6-5139.

Yieškalniai

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2805

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

♦ee********************************
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd \ •
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

;į nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
;; Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

MEŠKA
42 BEACH STREET

MONUMENT BEACH
CAPE COD, MASS. 

Tel. (617) 759-3251

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

kpdraudžia namus ir kitą tar
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę lr sveikatą. 
389 Broadway, So. Boston.

‘telefonas: 268-6030

CVIDDI KIAI HIPNĄ
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
.327 Broadway,

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

! Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
4 rVrundHftnin mm noiio.j 1Z1 CO ■« ,---------------------

{kių kitokių ligų ir nuc nelai- 
Įmių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jartire of OePeace—Constable 

598 E. Brcadsray
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių
naMiilinin rinin oantronlrs yaaa^»ee.....  ̂ -*—**'« — 111 ■'

r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

Ketvirtis & Co.
JEWELERS—

Elektros Prietaisai
Į Rdpaetingal taisome laikrodžius į: 

žiedas. papaoialus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Td AN 8-4649

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON » FAIRLANE 
FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 
24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarime 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Maaa.

►►f
► Namus iš lauko ir viduje. * 
t Lipdau popierius ir taisau* 

;! t viską, ką pataisyti reikia. J 
j Naudoju tik geriausią J 

medžiagą. 4
JONAS STARINSKAS 2

Dažau ir Taisau

::
*» «. 220 Savin Hill Avė. 

Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854 -r ♦ "r J

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)
Lieta ChirnrgasGydytojas ir 

X RAY
taipgi pritaiko akinius

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p.
TEL. AN 8-2712 

Namai ir C'kis:
287 Concord Rd., Billerica, Mi

TEL. MO 3-2948

e

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-tarime visas gatavas vaistas.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.

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

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

Telefonas AN 8-6026
Noo 9 vaL ryto iki 8 vat v„ išskyros šventadienius ir

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645 
ioooaeeeeeoe********************* *a
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Flood Sąuare. 
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Lan 
Visokia reikmenys

Reikmenys plnrabariama 
Visokia geležies daiktai

I




