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17 kraštų lietuvių jaunimo 
atstovai baigė savo kongresų

Jfirė L. Bieliukienė 
ir ff. Krėvienė

Birželio 28 d. New Yorke 
staiga mirė Ligija Bieliukie
nė - Bezumavičiūtė, Lietu
vių Moterų Klubų Federa
cijos veikli pirmininkė ir il
gametė pasaulinės moterų 
organizacijos F W.C tary-į 
bos narė. sumaniai garsinu-'

tė, o muziką sukūrė komp. i “ LietuvOs '^kalus kitata“‘
Dariu* Laninskas abu iaunii clų n-Ouenl UrPe> orgamza- udiiu^ uapmsKas, aou jauni .piboi;,,- uju kai-tus
kūrėjai Nors buvo didelių cin^a?,elkalai%.skaitUS 

k r • • -- apkeliavusi didžiuosius pa-kliucių, bet jauni pasiryžę- K r
liai viską įveikė, ir opera iš- . ......
vydo scenos šviesą per trum-! B^lio 29 d. Ph.ladel- 
pesnį laiką, ne^ bet kada Prijos pnemiesty Marple 
f. . . r • • . , : mirė rašytojo Vinco KrėvėsLietuto? profesiniame teat- Mariiana Krėvienė '
re ar seniau Chicagoje pa-l Ra?~ • ,
ruošiamos operos. Kai kieno! Pa'*-Kus! dukte'1 Yd™ą'. 
abejota dėl tokiu tempu ku- tekėjusią uz arch. Mosins- 

17 kraštų- Jų daugiausia riamo spektaklio pasiseki-; kl°*
(29) buvo iš Australijos ! mo, o reikėjo tą pačią dieną 
Argentina atsiuntė 26, Vo-' operą net pakartoti- Spėk-i
kietija 16 ir tt. Iš N. Zelan- taklis palydėtas gausiais DEMONSTRACIJA PRIE 

aplodismentais.
Iki kongreso buvo pasi

J Chicagą buvo suvažiavę 17 kraštų jaunimo atstovai. 
Vieninga, ryžtinga jų dvasia. Jų parodos. Opera "Lokys“. 
Per 100,000 parašų. Pavyzdingiausia lietuvaitė.

Praeitą savaitgalį Chica
goje buvo lietuviams nepa
prastos dienos. Ten birželio 
30 d. iki liepos 2 d- posė
džiavo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Pirmasis Kongre
sas, o liepos 3 d. buvo Tre
čioji JAV ir Kanados Lietu
vių Dainų Šventė.

j kongresą suvažiavo vi
so labo (neskaitant Kana
dos ir JAV) 120 atstovų iš

dijos. Šveicarijos. Švedijos, 
Austrijos tebuvo po vieną

lę parašė Vitalija Bogutai-

JUNGTINIŲ TAUTŲ 

Ryšium su Jaunimo Pe-atstovą, nes ten ir lietuvių j ryžta surinkti bent 100,000 
kolonijos mažos. parašų peticijai Jungtinėms ticijo* įteikimu Jungtinėms

Tris dienas kongrese ir' Tautoms, reikalaujant pa- Tautoms, liepos. 8 d. 9 vai.
prieš tai Dainavos stovyklo
je jaunimas svarstė įvairius 
klausimus, kurie gali būti 
suvedami į vieną: Kaip ge
riau suteikti kuo daugiau ir 
kuo geresnių jėgų šūkiui 
"Mūsų jėgos, mūsų žinios 
laisvai Lietuvai Tėvynei“ ir 
kokius kelius pasirinkti, 
kuriais geriausiai ir grei
čiausiai pasiektume Lietu
vos išlaisvinimo. Jie padarė 
tais klausimais savo nutari
mus. Galima dėl jų ginčytis, 
galima ne su visais sutikti, 
bet svarbu tas, kad jauni
mas nuoširdžiai tais klausi
mais rūpinasi.

Kas matė, kaip jaunimas 
minėtus klausimus lukšteno, 
tas turi pripažinti, kad turi
me gražaus intelektualinio 
prieauglio, gražiai lietuviš
kai kalbančio ir mąstančio, 
kad senimas turės kam per
duoti ir politinės, ir kultūri
nės veiklos vadžias. Svarbu 
ir tai, kad, aplamai imant, 
vyravo nuoširdi bendradar
biavimo dvasia, ko pageida
vo ir suvažiavimo pradžioje 
savo kalboje poetas dr. 
Henrikas Nagys, sakyda
mas, kad ir pokalbiai jauni
mo su senimu turi būti nuo
širdūs. nes ir vieniems, ir ki
tiems rūpi tas pats reika
las — Lietuvos laisvė ir lie
tuvybės išlaikymas už Lie
tuvos ribų atsidūrusiuose 
tautiečiuose.

Jaunimas pasirūpino savo 
sugebėjimus parodyti ir aiš
kiais darbais. .Jis surengė 
kongreso metu savo archi
tektūros, Valaičio foto ir

smerkti Tusų kolonia^zmą ryto rengiama demonstraci- 
ir grąžinti Lietuvai laisvę ir ja prie Jungtinių Tautų rū- 
nepriklausomybę. Tokių pa- mų.
rašų surinkta 104,800. Šios Renkamasi prie 47-to*io*
Savaites gale peuCija utis į-
teikta Jungtinėms Tautoms- 

Jaunimas nebūtų jauni
mas, jei savo kongreso pro
gramoje nebūtų turėjęs ir
"linksmesnių“ dalykų. Be 
baigiamojo banketo, kuria
me dalyvavo apie 900 sve
čiu. buvo renkama ir vadi
namoji Miss Lithuania — 
pavyzdingiausia lietuvaitė. 
Komisijai iš 4 moterų ir 2 
vyrų nelengva buvo iš 16 
kandidačių išrinkti

Plaza.
Rengėjai prašo kuo gau

siau dalyvauti. Ypač gausiai 
turėtų pasirodyti jaunimas- 
Moterys prašomos pasipuoš
ti tautiniais drabužiais.

r##*#**##*#****#####******##***#***
ARGENTINOS KARIAI 
NUVERTĖ VALDŽIĄ

Argentinos kariai be šū- 
pačią v’io ir kraujo praliejimo nu- 

gražiausią ir pavyzdingiau- vertė tik 32 mėnesius prezi- 
sią, nes visos buvo ir gra-; dentavusį Artūrą Illią. Jo 
žios, ir pavyzdingos. Ilgai vieton atsisėdo generolas 
svarsčiusi, komisija atrinko J- C. Ogania. buvęs vyr- 
5. o iš jų, vėl ilgai galvoju- kariuomenės vadas, 
si, — išrinko Bostono atsto- **********************************

dailės parodas. Vien dailės legatūros Užsieny. Keleivio, 
paroodoje dalyvavo 37 jau- Vokietijos lietuvių socialde-

vę Giedrę Galinytę. Antroj Tito savo viceprezidentą 
vietoj paliko Chicagos at- Rankovičių išmetė iš parti- 
stovė Čepaitė, trečioje — jos ir viceprezidento parei- 
argentinietė Zuzana Valat- gų.
kaitė, toliau — Gema Krei- *♦♦*#♦♦#*♦#**###*♦**♦*####**♦♦*#♦♦« 
vėnaitė (Philadelphia). Ni
jolė Grybauskaitė (Cleve
land)

Išrinktajai Bulotaitės ran
kų darbo gintarinę karūną 
ant gaivos uždėjo Pasaulio 
LB valdybos pirmininkas J.
Bačiūnas ir jo žmona- 

Suvažiavimą sveikinti žo
džiu tebuvo leista Pasaulio 
LB pirmininkui J. Bačiūnui.
Lietuvos atstovui Juozui 
Rajeckui ir Vliko pirminin
kui Vaclovui Sidzikauskui.
Raštu buvo per 100 sveiki
nimu. jų tarpe Lietuvos So
cialdemokratų Partijos De

ni dailininkai su 70 tapybos, 
grafikos ir skulptūros kūri
nių. Visur buvo matyti tryk-

mokratų (Glemža). Lietu
vių Profesinių S-gų Egzilė- 
je (Petraitis).

štanti stipri jaunatviška jė- Aplamai, Jaunimo Kon-* * 1 X* aA 1 1 !• !• • 1 •ga, ieškanti savitų kelių 
prasiveržti į priekį.

Didelis įvykis, rodantis, 
koks veržlus yra mūsų jau
nimas, buvo operos Lokys 
pastatymas liepos 1 d. Jos 
tekstą pagal Merimee nove-

gresas buvo didingas įvykis 
ir akivaizdus ženklas, kad 
užsieny lietuvybė, lietuvių 
kūrybingoji dvasia ir laisvės

Šen. Thomas Dodd atrodo visai 
nepaveiktas senato Etinio komi
teto apklausinėjimu, liečiančių
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Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

Kai lietuviška daina veržėsi 
iš tūkstančių krūtinių . . .

40 chorų, du tūkstančiai dainininkų

Pavyzdingiausia lietui(ritė-Vis s Lithuania 
Giedrė Galinytę

Tokia ją išrinko Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so speciali komisija š. m birželio 30 dieną Chicagoje.

Giedrė Galinytė. bostonietė, patriotinės šeimos Irenos 
ir inž. Broniaus Galinių dukra, yra gimusi Vokietijoje, o 
užaugusi ir mokslus ėjusi Bostone. JAV. Iš sąmoningų ir 
veiklių lietuvių tėvų gavusi gerą lietuvišką auklėjimą. 
1963 m. pavasarį viena iš geriausiųjų baigusi Bostono 
Lituanistinę mokyklą, šiuo metu studijuoja Bostono Uni
versitete, dalyvauja Studentų S-gos, skautų organizacijos 
ir kitoje akademinio jaunimo veikloje ir yra gyvos lietu
viškos dvasios jauna lietuvių kolonijos narė. Ji daly
vavo Lapkričio 13 žygyje ir išgarsėjusioj demonstracijoj 
Jungtinių Tautų posėdyje, reikalaudama Lietuvai ir kai
myninėm Pabaltijo valstybėm nepriklausomybės grąžini
mo. Tai tikrai jaunosios kartos sąmoningos, energingos 
ir nuoširdžios lietuvaitės pavyzdys, o dabar — ir pasidi
džiavimas Bostono lietuvių kolonijai. Sėkmės ateičiai!

K'JNMING
CHINA

HANOI

7 NORTH 
VIET 
NAM

THAUANO

ne*u,
CAMBO0IA

SOUTH
VIET
NAM

DEC* HOUSE 
7TH FLEFT 
MARINES NATHAN HALI 

1ST CAVALRY 
į AIRBORNE

PAUL RFVERF 
?5TH INFANTRY

EUMORE 
,01 ST AIRBORNE

Et PASO 
1ST INFANTRY

FOPT SMITH 
2STH INFANTRY SAIGOJ

fPFSNO
?■ 'M INFANTRY

šiame žemėlapyje rejjime atž\ mėtas vietas, kuriose da 
har vyksta JAV kariniai veiksmai prieš pagrindines 
komunistų pajėgas Pietų Vietname.

; troškimas savo senajai tė- jam primetamus kaltinimus dėl 
vynei nemiršta ir nesirengia *a*o padėties panaudojimo pro- 
mirti. i lekcijoms.

nuo ja. tol bus gyva ir lie
tuvių dvasia.

Pažymėtina, kad be Chi
cagos ir jos artimos apylin
kės mokyklų mokinių cho
rų, dar dalyvavo Clevelan
do, Detroito, Grand Rapids 
ir Los Angeles lietuviškųjų 
mokyklų mokinių chorai.
I************####*#*#*******#*##*##

Budistai P. Vietname for
maliai paskelbė 2 savaičių 
paliaubas. Didžiausias val- 
dios priešas karingasis vie
nuolis Quang prie to nutari
mo neprisidėjo, 

e*****#*#****#*#******##*****#*#**

Liepos 3 d. didžiulis Tarp
tautinis amfiteatras buvo 
pilnutėlis suplaukusių iš į- 
vairių JAV vietovių lietuvių 
į Trečiąją JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų Šventę- Die
na buvo labai karšta, ter
mometras rodė 97 laipsnius, 
bet šventės dalyviai jautėsi 
maloniai, nes salė buvo vėsi
nama. Jiems nebereikėjo 
taip kęsti karštį, kaip kentė 
pirmosios dainų šventės da
lyviai nevėsinamoje salėje.

Šios šventės programą at
liko 27 chorai suaugusių su 
tūkstančiu dainininkų ir 13 
chorų lietuviškų mokyklų
mokinių su beveik tiek pat 
jaunų dainininkų.

Kai publika jau buvo už
ėmusi savo vietas, choristai 
suėję į estradą. į salę įžygia
vo Jaunimo Kongreso iš
rinktoji pavyzdingiausioji 
lietuvaitė — Miss Lithuania 
Giedrė Galinytė. Pasaulio 
LB Valdybos pirm- J. Ba- 
čiūno ir Jaunimo kongreso 
pirm. A. Zaparacko lydima, 
ir Jaunimo Kongrese daly
vavusių 17 kraštų jaunimo 
delegacijos arba jų atstovy-i 
bės (Kanados, JAV). Kiek
vienos delegacijos priešaky 
buvo nešama Lietuvos ir ati
tinkamos valstybės vėlia
vos. Publika juos pasitiko 
garsiais plojimais.

Šventės pirm. dr. S. Bie- 
žiui tarus sveikinimo žodį, 
Aleksandrui Aleksiui per
davus garbės dirigento laz
delę Alicei Steponavičienei, 
pristačius garbės svečius ir 
A. Steponavičienei diriguo
jant sugiedojus maldą už 
tėvynę ir himnus, prasidėjo 
šventės dainų programa-

Suaugusiųjų chorai su
dainavo 10 dainų, diriguok 
jant po 3 dainas iš eilės Pet
rui Armonui. Jeronimui 
Kačinskui. Alfonsui Mikuls
kiui (jam teko priedo ir bai
giamoji daina "Lietuviais 
mes esame gimę) ir Bernar
do Brazdionio žodiams Bro
niaus Budriūno parašytą 
kantatą "Tėviškės namai“, 
kurioje dalyvavo solistai 
Dana Stankaitytė ir Rim
tautas Dabšys. Akom pona
vo pianinu Raimonda Apei- 
kytė ir vargonais Vladas 
Jakubėnas-

Vaikų jungtiniam chorui 
dirigavo Faustas Strolia. o 
akomponavo Onos Mikuls
kienės vadovaujamas Au
kuro kanklių orkestras.

Aišku, jaunieji daininin- 
• kai negalėjo lygintis savo 
; dainavimu su suaugusiais, 
bet jiems publika daugiau
sia plojo. Ir kaip neplos, 
kaip nesidžiaugs matyda
ma, kad dar tiek daug yra'

s»
l

Thich Tri Quanj;
P Vietnamo karingųjų budistų 
vadas Thich Tri Quang. organi
zavęs demonstracijas, skelbęs 
bado streiką ir iki nusilpimo ha. 
davęs, bet vistiek nepajėgęs iki 
šiol nuversti gen. Ky vyriausy
bės.

Naujas JAV lakūnų Vietname 
šalmas, kurio modelį pagamino 
karo reikmenų laboratorija Na
tick. Mass. Jis padarytas ir nai
lono ir plastikos medžiagų kom. 
bmacijos, ir turi plastikinę už
dangą akims ir veidui.

Švedijos sosto Įpėdinis princas
tari Gustai. 20 m., dėvįs kara
liškosios jūrų akademijos kade- 

jaunų lietuviukų. Juk kol, to kepuraitę. Jis toje akademi- 
dar bus, kas lietuviškai dai-1 joje atlieka karinę prievolę.
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Treji metai be draugo 
Jono Januškio

Prie* trejus metus liepos 1 d., širdies smūgio ištiktas, 
mirė Jonas Januškis, "Keleivio“ redaktorius ir jo įstaigos 
vedėjas, socialdemokratų veikėjas, visai skaitančiai lie
tuvių visuomenei žinomas žurnalistas, nepalūžtančiai ti
kėjęs nepriklausoma Lietuva ir kovojęs su jos okupantu 
ir ginklu, ir plunksna.

Staigi draugo Jono mirtis buvo didelis smūgis ne vien 
jo artimiesiems ir jo idėjos draugam, bet visiems jj paži
nojusiems žmonėms. Velionis Jonas buvo retų ypatybių 
žmogus: jautrus kiekvienai neteisybei ir be kompromisų 
prieš jas kovojantis, itin tvirtų moralinių principų asme
nybė. Jis jungė savyje jautrumą žmogui su neatlaidžia pa
reiga pasirinktiems idealams.

Velionis Jonas priklausė tiem retiem žmonėm, kurie 
nesirūpina savo asmenišku gyvenimu* Nuo pat savo jau
nystės Jonas ieškojo gyvenime ne asmeniško patogumo 
įr naudos, bet prasmingo darbo. Dar jaunas 
1919 metais, jis palieka gimnazijos suolą ir išeina savano
riu besikuriančios Lietuvos ginti, nes ten jį šaukia lietu
vio pareiga. Grįžęs iš kariuomenės ir baigęs mokslus, jis 
įsijungia į politinį gyvenimą, Į socialdemokratų veiklų, ir 
savo žurnalistinius ir organizacinius gabumus paskiria 
visuomeniniam darbui: redaguoja "Darbininkų Balsų“ 
(1926 m-), išrenkamas į III-jį seimą nuo socialdemokratų 
frakcijos, dirba Seimo ekonominėje komisijoje, Kaune 
redaguoja "Naująją Gadynę“, rašo "Talkoj“ ir kt. laik
raščiuos ir aktyviai reiškiasi profesinėse sąjungose, kovo
damas jose prieš besiskverbiančią komunistų įtakų. Po 
1926 m. dirba Kooperatyvų sąjungoje, bet prasidėjus re
akcijai patenka į kalėjimą ir j Varnrų kone. stovyklų. Pa
leistas iš Varnių ir vėliau vėl suimtas. Jonas Januškis iš
tremiamas visam karo stoviui Į gimtąjį Čekų kaimų.

Matydamas, kad laisvas politinis veikimas Lietuvoje 
negalimas, velionis Jonas pasitraukia į užsienį. Energin
gas, veiklus ir politiniai apsisprendęs, jis negali užsikasti 
kaime arba derintis prie lietuviško v&dizmo.

Jonas išvyksta iš pradžių į Vokietiją, o vėliau į Pran
cūziją. Užsienyje jis nepaskęsta asmeniško gyvenimo rū
pesčiuose. Labai vargingai gyvendamas, jis redaguoja 
lietuvių socialdemokratų politinių emigrantų laikraštį 
"Kovų“ Berlyne ir Paryžiuje. Nuo 1937 metų pasidaro 
"Lietuvos Žinių“ korespondentas Paryžiuje, rašo politines 
apžvalgas S. Daugirdo ir kitais slapyvardžiais-

Iškilus II-jam pasauliniam karui, Jonas neieško, kur 
saugiau pasitraukti, bet bando patekti į prancūzų armijų, 
nes jaučia pareigą kovoti su Hitleriu. Kadangi jis nėra 
Prancūzijos pilietis, o ir pati Prancūzija nerodo rimto no
ro priešintis, tai galų gale pavyksta patekti tik į "svetim
šalių legioną karo metui“. Iš to laikotarpio velionis Jonas 
paliko būdingus užrašus-dienynų "Atsitiktinio kareivio 
užrašai“- Tie užrašai geriau nei kas kitas parodo jo asme
nybės "neasmeniškumų“, jo nevertinimų savo privačios 
gerovės ir saugumo. Nekantraudamas, kada jį išsiųs į 
frontų, jis stebi įvykius ir aplinkų kaip žurnalistas, sielo- 
damasis ne savo asmenišku likimu, bet tragiška Vakarų 
Europos ir Lietuvos dalia. Didžiųjų Europos įvykių eigoje 
jo asmuo jam svarbus tik tiek, kiek tų įvykių tekmeje jis 
gali kuo nors aktyviai prisidėti. Per visus velionio Jono 
užrašus nematyti rūpesčio nei dėl savo gyvybės, nei dėl 
asmeniškos ateities.

Jo asmeniški reikalavimai visuomet buvo labai kuk
lūs — reikėjo jam tik tiek, kiek būtina gyvybei palaikyti. 
Tiek karo metu, tiek vėliau, iškilus emigracijos klausimui, 
pirmutinė mintis yra ne kur "geriau Įsikurti“, bet klausi
mas, kur galima dirbti prasmingesnis darbas, kur yra ne
užmigusi ir didesnė lietuviškos visuomenės dalis. Tuo tie 
užrašai ypač skiriasi nuo tų kai kurių politinių veikėjų 
dienynų, kurie, pabėgę iš Lietuvos, pasidarė "profesiniai

bėgliai“ ir kurių užrašai perdėm aplaistyti ašarom dėl pa
liktų namųt gražaus sodelio, ramam gyvenimo.

Velionio Jono užrašai buvo įkirti sau pačiam — tei 
jo asmeniškas dienynas, tačiau jame mažai yra asmeniško 
vidaus gyvenimo analizės. Jonas perdėm žurnalistes: jis 
stebi nuotaikas, žmonių reakcijas, atžymi įvykius, tik ret
karčiais įpindamas ir savo asmeniškų įvykių išgyvenimų 
ir vertinimų, gi pirmoje eilėje stebėdamas, kas dedasi 
aplink jį, o ne jo paties viduje. Jo užrašuose liečiamas ne 
"savasis aš“, bet perduota ta dvasia, kuria gyveno nepasi
ruošusi, staigiai užpulta Prancūzija lemtingą 1941-jų me
tų vasarą*

Minėdami draugo Jono liūdnų 3-jų metų mirties su
kaktį, pradedame spausdinti jo "Atsitiktinio kareivio už
rašus“, kurie leidžia pažvelgti į jo užsidariusių, bet ne 
siaurais asmeniškais rūpesčiais gyvenusią asmenybę.

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
JONAS JANUŠKIS

1940. 6. 23.

Sloga, šalta, vakaras. Laukiame patikrinimo mūsų 
barake. Užėjo noras rašyti pastabas apie mūsų pilkos 
kasdienybės Įvykėlius ir fiksuoti sąryšį tarp tų Įvykėlių 
ir didžiųjų, tragiškųjų Europos Įvykių To sąryšio šiaip 
ar taip yra: kitaip nebūčiau prancūzų kareivis, o kareivi- 
nėse-barakuose nebūtų tos nuotaikos, kuria gyvename.

Kodėl kareivio milinė?
Septynerius metus gyvenu Prancūzijoje, Paryžiuje. 

Lietuvio kailio nenusimečiau. bet nejučiom Prancūzijos 
likimas pasidarė lyg ir mano paties likimas, o imant pla
čiau, idėjinėj, politinėj ir moralinėj srityse, Prancūzijos ir 
demokratijos likimas kažkaip sutapo Į vieną; ir visų tokių, 
kaip mano, viltys prilipo prie Prancūzijos politikos, ir 
daugiau ar mažiau mūsų idėjinis pasaulis "jėgos srityje4 
sutapo su Prancūzijos jėga-

Keleiviečiai prie Jono Januškio kapo jo mirties metinių 
dieną. t. y. 1964 m. liepos 1 d. Iš kairės į dešinę Povilas 
Brazaitis. Jackus Sonda, Jonas Vilkaitis ir Antanas 
Gustaitis. Tada dar nebuvo pastatyto paminklo. Jis 
pagal arch. Jurgio Okunio projektą pastatytas vėliau.

Prancūziška tikrovė ne visada atitiko grynosios de
mokratijos supratimu vairuojamą politiką — ten politika 
yra per daug marga. Įvairi, pilna prieštaravimų. Bet ati
dedant i šalį tokius neišvengiamus išsiskyrimus, bet koks 
demokratas Europoje turėjo žiūrėti Į Prancūziją kaip Į 
natūralią gynėją viso to idėjinio pasaulio, kuriuo ilgus 
metus visa Europa gyveno ir su kariuo demokratiškasis 
darbininkų judėjimas neatmezgamai sutapo.

Nuo 1933 metų man atrodė, kad Vakarų valstybės 
neturi kito kelio kaip: arba imtis iniciatyvos preventyvi- 
niam karui prieš vokišką fašizmą, arba ruoštis ir laukti, 
kada vokiečiai pasiruoš karui ir puls- Nelaimei, laukimo 
politika, noras ieškoti kompromisų, noras atidėti spren
dimą. Vakaruose paėmė viršų, tuo atiduodamas Vokietijai 
ruošimosi ir puolimo iniciatyvą. Noras išvengti ar bent 
atidėti susirėmimą ilgainiui visiškai perleido visą Europos 
politikos iniciatyvą vokiečiams, o Vakarų valstybės ir jų 
visuomenės iki pat paskutinės minutės gyveno iliuzijomis 
ir kuo ne sąmoningu savęs apgaudinėjimu.

Nesiryžimo politika Vakaruose leido vokiečiams pa
siekti stebėtinų rezultatų: suskaldyti savo priešininkų 
jėgas, izoliuoti po vieną ir juos "taikos išlaikymo vardu“ 
sudoroti, kelti "ginčijamus klausimus“ paskyrium. Žo
džiu, "etapų politika“ buvo galima tiktai visuotinio ne
siryžimo. iliuzijų ir pacifistinio bailumo atmosferoj.

1940. O 24

Kai karas vis viena iškilo, vokiečiai tęsė priešininkų 
skaldymo politiką: izoliuota Lenkija žūva, užbaidyti ne
utralieji leidžiasi vienas po kito suvalgomi, o anglų-pran-

Ką kiti rašo
NEPRIKLAUSOMA 

VALSTYBĖ AR

SATELITAS?
Tuo klausimu rašo Nau

jienų redakcija birželio 22, 
d. laidoje. Pažymėjusi, kad 
jau praėjo ketvirtadalis am
žiaus. kai Lietuva pavergta, 
ir kad jos laisvė tebus at
gauta tik tada, kada Euro
poje laimės demokratija, 
Naujienų redakcija rašo:

"Ta pergalė gali ateiti 
greit, bet jos atėjimas gali 
oar užtrukti ir eilę metų.

"Labai nemalonu, kad 
reikia laukti. Daugelis pyks
ta. kad Lietuva dar iki šiol 
tebėra pavergta, nors prez 
Rooseveltas 1940 m. spalio 
15 d. pasakė lietuvių delega- 

t cijai. jog "Lietuva bus lais
va“. Kiti iš piktumo ir nusi
vylimo sako. kad valdžių 
pažadai "melagingi“ ir kad 
per 25 metus dirbtas išlais
vinimo darbas "bergž
džias“. Bet ką gi jie siūlo 
geresnio?

"Kai kurie iš jų. "prak
tiški" žmonės, sako: Ka
dangi greito Lietuvos išlais
vinimo tikėtis negalima, tai 
yra išmintingiau ne kovoti 
prieš juos (okupantus), o su 
jais kooperuoti ir derėtis. 
Gal ir pasiseks iš jų ką nors 
iškaulyti-

"Lietuvos okupantai mėg
sta Amerikos dolerius; tad, 
sako tie praktiški žmonės, 
reikia bandyti daryti su jais 
biznį. Okupantai geidžia 
"kultūrinių mainų“. Dabar 
tokių mainų negali būti, nes 

Į JAV-bės nepripažįsta tos 
valdžios, kuri šiandien sėdi 
Vilniuje-

"Tad tarpe tų, kurie gei
džia biznio ir kooperavimo 
su Lietuvos okupantais, ky
la mintis, jog reikia siekti, 
kad Maskva suteiktų Lietu
vai satelito teises — pana
šias, kaip Lenkijos. Čeko
slovakijos. Rumunijos ir tt.

"Ši mintis ypač patinka 
jauniems, nepatyrusiem po
litikoje žmonėms. Kaip 
jiems būtų malonu sueiti su 
Lietuvos jaunimu — pasi
šnekėti. pašokti, padainuo
ti ir išsigerti!

"Tačiau — to siekiant, 
reikštų atmesti JAV-bių po
litiką Pabaltijo tautų atžvil
giu; atmesti Lietuvos anek- 
savimo nepripažinimo poli
tiką.

"Jei lietuviai šitaip nusi
statytų ir imtų priešintis 
JAV politikai šiuo klausi
mu, tai kas iš to išeitų? Iš
eitų tas, kad atrodytų, jog 
lietuviai pasidarė palankes
ni Maskvos diktatoriams, 
kurie Lietuvą pavergė, negu 
Amerikai, kuri suteikė prie
glaudą pabėgusiems nuo 
bolševikų teroro!

"Kurie nori, kad Lietuva 
virstų Maskvos satelitu, tu
rėtų apie tai rimtai pagal
voti.“

Jonas Januškis su kitais laikraštininkais. Sėdi iš kairės 
į dešinę Stasys Michelsonas, Jonas Januškis ir dr. Pijus 
Grigaitis. Stovi Jackus Sonda. Nuotrauka 1960 metų.

cūzų jėgų suliejimas nepasirodė užtenkamai stiprus, kad 
po sunkiais smūgiais Vakarų koalicija nesubyrėtų.

Laukus karo. skaičius jį neišvengiamu ir dargi tam 
tikru žvilgsniu pageidautinu, apsisprendimas pardavė 
aiškus, kada karas, nežiūrint visų pastangų taikai gelbėti, 
visgi iškilo. Karą reikia laimėti — to ne vien tiktai pa
skirų prieš Vokietiją susibūrusių valstybių gyvybiniai in
teresai reikalauja Nuo karo laimėjimo priklauso ir visos 
1789-1939 metų laikotarpio civilizacijos išlaikymas, mo
demiško darbiniAkų judėjimo dvasios, formų ir siekimų 
likimas. Asmeniškas apsisprendimas man ne tik nebuvo 
sunkus, bet jis stačiai buvo "savaime suprantamas“. Tas 
apsisprendimas reiškė eiti i kareivines ir imti ginklą- Deja, 
svetimtaučio "status“ ir 40 metų amžius sutrukdė apsi
spręsti ta kryptimi, kaip norėjau: Bureau de reerutement 
Į prancūzų armiją manęs nepriėmė dėl formalių priežas
čių (neturiu carte d’identite), o belaukiant, kada policija 
išduos tapatybės kortelę, užėjo "drole de guerre,, periodas, 
kada fronte buvo savotiškai ramu. o užfronty vėl pražydo 
iliuzijų ir savęs apgaudinėjimo pikti žiedai. Įsirašę Į armi
ją mano amžiaus žmonės irgi nebuvo šaukiami, todėl ir 
mano "apsisprendimas“ liko bekabąs ore iki tragiškųjų 
Įvykių...

Mano "dalyvavimas“ kare reiškėsi rašymu straipsnių 
Į "N.G.“ (Naująją Gadynę, Brooklyne. N.Y.) ir "L.Ž.“ 
(Lietuvos Žinias. Kaune) už karo tęsimą ir "pranašavi
mu“, kad Vokietiją reikia sumušti ir kad ji bus sumušta..

Balandžio 9 ir gegužės 10 prasidėjo totalinis karas 
Vakaruose..- Suliepsnojo "saugiausios“ Europos zonos..- 
Belgijos Įvykiai, Leopoldo išdavystė, vokiečių smūgių 
sukoncentruotas smarkumas staiga priartino pavojų prie 
Prancūzijos širdies, ir, praėjus vienam mėnesiui po gegu
žės 10. Paryžius pergyveno pirmą panikos dieną (birželio 
9, sekmadieni). Visuotinis bėgimas iš Paryžiaus prasidėjo 
išgirdus pranešimą, kad vokiečiai prisiartino prie žemuti
nės Senos ir vietomis ją perėjo. Teko apsispręsti ir man: 
viltis patekti Į prancūzų armiją išnyko, carte d’identite 
pasirodė dokumentas nepasiekiantis jr, pasikeitus regla
mentui, dargi neužtenkamas. kati-patėlrtUmY prancūzų 
armiją. Liko pasirinkti — svetimšalių legionas arba sve
timtaučių savanorių kuopos. Pasirinkimas, be abejo, išr- 
puolė už "svetimtaučių kuopas karo metu“. Joms pasiža
dėjimas daugeliu žvilgsnių Įdomesnis, kaip svetimšalių 
legiono angažantentas. Bet patekti į svetimtaučių kuopas 
galima irgi tik su "gero elgesio ir padoraus gyvenimo“ 
liudijimu. Gauti tą keistą dokumentą pasirodė irgi reika
las komplikuotas: 3 kartus ėjau Į komisariatą be rezulta
tų Pagaliau birželio 11d. komisariatas paliudijo, kad aš 
esu užtenkamai padorus žmogus, kad galėčiau nešioti 
ginklą. Tuoj pat nuvykau Į rekrptavimo biurą- Spūstis, 
neaiškumai. Į svetimtaučių kuopas neberekrutuoja, tiktai 
Į "svetimšalių legioną karo metui“. Birželio 11 d- po pietų 
apsisprendžiau eiti Į svetimšalių legioną, o birželio 12 d. 
po pietų Reuilly kareivinėse pasirašiau sutartį ir gavau 
bilietą kelionei Į Septfonds stovyklą. Dvi dienos kelionės 
16 žmonių grupėj—per Orleaną. Bordeaux, Montaubon— 
ir mes Septfonds stovykloj, kur man pakišo pasirašyti 
naują sutartį tarnauti karo metu svetimtaučių savanorių 
žygio kuopose. To aš ir norėjau.

Pasistumdžius apie dieną stovykloje, patekom Į trečią 
kuopą, o po dienos visus virš 40 metų (taigi, ir mane) 
sugrupavo Į "pionierius“. Į kareivių-darbininkų kuopas. 
Organizavimo, perorganizavimo, dezorganizavimo ir nau
jo organizavimo darbas tebesitęsia ir dabar — nei šautu
vo, nei lopetos dar negavome. Gausime, sako. greitu laiku. 
Kol kas tebesimokome rikiuotės, žygioujame, bet viskas 
tas "demobilizacijos tempu“, iš lėto, be skubos.

Būnant jau kareivinėse — 1 batalijono 1-je kuopoje, 
RMEV pulke, birželio 16 d. sužinojau iš "Depache de 
Toulouse“, kad Rusija birželio 15 d. galutinai okupavo 
Lietuvą Pretekstas — rusų kareivių "kančios“ ar tariami 
kankinimai kelių kareivių su tikslu "išgauti iš jų kariškas 
paslaptis“ ir tai "su žinia Lietuvos valdžios organų“- 

Nukelta Į 3 pusi.

KAS TAI PER AKIPLĖŠA?

"Laisvei“ dažnai iš Lie
tuvos rašo kažkoks J. Pasu
koms. Vyruks plunksną mo
ka sukinėti ir, be to, išmokęs 
ir visokių komunistiškų trik- 
sų. Jis akiplėšiškai meluoja, 
iškraipo faktus ir juos taip 
sudėlioja., kad tik neišma
nėlis skaitytojas susidarytų 
nieko bendra su tikrove ne
turinčias išvadas, ir dar to
kias. kokias siekė Įtaigoti 
straipsnį rašydamas Paliu- 
konis. ..-t * v. . » t

(Nukelta Į 7-t, psl.)

t
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KAS MUKO NEYKIK1A. 

TO KUKAS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMA 

TAS DUONOS NBFKA10.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
LIETUVIŲ POEZIJOS IR Minės Dariaus-Girėno žygį

MEDALIS VAIKUI 
DIDVYRIUI

Prezidentas Johnsonas
.. . .. . . pats įteikė medali už drąsu-
Šiemet suėjo 33 metai nuo jiną 7 met vaikui Davidui 

musų didvyrių lakūnų Da- Crow> kuris .f0 nasrų
naus n Gneno skridimo į išgelbėjo tris savo seseris. į

Šį šeštadienį, liepos 9 d. Lietuvą, šiai sukakčiai pa-, Kai gaįsras kįj0 tėvų na.' 
8 vai. vak.. Carnagie En->»?<*’* ’^iame pagerbimo muose nebuvo> Tada dar' 
dowment salėje, 345 E. 46 ^kilmes pne Dariaus ir Gi- penkerių metų Davidas, vie- 
St, Manhattan, įvyks litera- reno paminklo, Lituanicos na akimi aklas, pritraukęs 
tūros vakaras, rengiamas aikst«k Union Avė ir kėdę prie lovelės, užlipo ant; 
Nevv Yorko Santaros-Svie- t>outh 2nd St., Biooklyn. > iškėlė28 svanis svelian- 
sos PLJK delegatams pa- Iškilmės įvyks šeštadienį, čią sesutę (o ji spats svėrė 
gerbti. liepos 16 d. 3 vaL po pietų. 35 svarus) ir išnešė ji į lau- i

Vakaro programa — nau- .... ka. Tai atlikęs, jis sugrįžo
jaūsiii literatūros kūrinių Programoje: invokaciją • degant| namą ir SUVynio- 
skaitymas. Raitys kun. Juozas Cekav.-, < "antklodę išnešė antrų-

Vos tik išėjo iš spaudos ! «us: vėliavos; himnuii gte- j- dvjeių me\ų sesu*.
Petro Tarulio romanas ^olls.tė Lionė Jucytė; Paskui *jis išstūmė trečiąją 
"Vilniaus rūbas“ ir Antano kalb^- Vyriausio Lietuvos (trfj > ku^|
Gustaičio satyrinių eilėraš- Išlaisvinimo Komiteto narys i? bu\4o j 4 ne.

čiu rinkinys "Ir atskrido Juozas Audėnas, anglų kai- -

PROZOS VAKARAS 
NEW YORKE

juodas varnas.“ Romano i *>a Steponas Breres, Jr^ Mo-, Ta:p išgelbėjęs savo 3 se- 
leidėjas yra Nidos knygų terų/Vienybes pirm. Helen' (q ui,
klubas, o eilėraščius išleido. Kulbei, jaunimo organiza- buvo giwdžio mėn.) per! 

Algimanto Mackaus Vardo cijų vardu dr. Al. Budreckis. snie išbėgo motinos įeg_ 

Knygų Leidimo Fondas. I Pranešimus darys Komi- ** * >

Prezidentas Johnsonas prisega Įeit. Charles Williams 
iš Charleslon. S.C., Garbės medali, aukščiausią žymenį 
už pasižymėjimą karo lauke. Jis to medalio nusipelnė 
karo veiksmuose Pietų Vietname, šias apeigas stebi jo 
žmona ir vaikai nuo 2 su puse metu iki 12. Jie visi buvo 
pakviesti i Baltuosius rūmus.

IŠ PIETŲ AMERIKOS
URUGVAJUS

Atstovybė apdovanojo 
aukso medaliais

Lietuvos atstovybėje bu
vo pokylis, kurio metu auk
so medaliais apdovanoti ke-

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią

dovaną angliškai kalban- 
vyriausybės žmonės? jų’ tar-’tiems’ nepamirškite, kad ge
ne užsienio reikalų ministe- nausia dovana via knyga, 
l is J- Zerilla de San Martin- štai čia kelios lietuvių rašy- 

Ryšium su 1941 m- birže- - tojų parašytos ir į anglų 
Lietuvos žmonių kajbą išveistos knygos, ku

rios Ubai tinka dovanoms:
"Selected Lithunian Short

li buvę ir dabar esą žymus

lio mėn 
į vergų stovyklas išvežimu 
parapijos salėje buvo susi
rinkimas, kuriame kalbėjo
Lietuvos atstovo pareigas ei- Stories“ (21 autoriaus), 280 
nąs Antanas (nebe Anatoli- PSL kaina $5.00. 
jus) Giišinas ir amžinas "The Herdsman and the 
lietuvių parengimuose kai- Linden Tree“ (Vinco Krė- 
bėtojas Jose P. Martinez
Beische. Buvo kalbų ir per

, , • • d - e -j- koti, kuri buvo išlydėjusi tBe minėtų autorių, bus teto nanai Brone Spudiene. fc’ k) du 
dar skaitomi Algimanto Petras J. Montvila ir Jonas
Mackaus, Liūnės Sutemos Šaltis, 
eilėraščiai ir kt. Skaitys ak

sius vaikus.

toliai Dalia Mackųvienė, 
Vytautas Valiukas
autoriai.

Antrosios dalies progra
ma — dovanų įteikimas Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso delegatams iš už
sienių- Dovana — dvi kny
gos: Antano Gustaičio ei
lėraščiai ir Petro Tarulio ro
manas-

Visi kviečiami į Carnegie 
Endovvment salę. Jūsų atsi
lankymas pagelbės lietuviš-

Nuoširdžiai kviečiame vi
sas patriotines organizaci- 

ir patys Jas su vėliavomis, taip pat ir 
paskirus asmenis dalyvauti į

RAGINA GYDYTOJUS 

BENDRADARBIAUTI

Naujasis Amerikos Gydy-
minėjimo iškilmėse. tojų Dr.jos pirm dr char.

Prie paminklo bus padėta jes Hudson iš Clevelando 
gėlių. ragina gydytojus bendra-

Visų laukiame! darbiauti su vyriausybe,
Dariaus ir Girėno Paminklo kad Medicare veikla būtų

Pastatymo Komitetą, i J!s ***>* . tcius nenasiduotl jausmams
ir tik dėl to stoti opozicijon

LITER. FONDO DOVANA- visai tai programai, nes tuo
JAUNIMO KONGRESUI būdu ji bus atiduota išimti- 

non valdžios kontrolen, ko
kai knygai papusti po visu> Socialdemokratų S-gos 
mūsų žemes kontinentus, j Literatūros Fondo valdyba 

Jei kas nebus gavęs pa- padovanoj0 Jaunimo Kon- 
neapsiziuieji- atstovams savo leidi-

ir utjv^iuijvii minę l<xlvxAai_ . įauiau-

Argentinos prezidentas Artum Illi^ {kairėje), kuri šio
mis dienomis nuvertė Buenos Aires kariuomenės pa
jėgos. ir jo vietą užėmęs gen. įeit. Juan C. Ogania (de
šinėje). Kariuomenės generolai Illią kritikavo dėl jo 
per švelnaus elgesio su komunistais ir peronistais

kvietimo dėl 
mo ar adreso nežinojimo, 
nereiškia, kad jis nekviečia
mas — kviečiami visi.

Rengėjai

Lankėsi J. Vilčinską*

Šiuo metu New Jersey 
valstybėje pas savo sūnų 
vieši Juozas Vilčinskas su 
žmona. J. Vilčinskas yra 
Anglijos Lietuvių S-gos pir
mininkas, Darbininkų Balso 
redaktorius, Lietuvos Soci
aldemokratų Partijos Užsie
nio Delegatūros narys.

Birželio 25 d- jis buvo 
New Yorke ir dalyvavo A- 
merikos Lietuvių Socialde
mokratų S-gos Centro Ko
miteto posėdy. Ta proga 
svečias buvo painformuotas 
apie sąjungą, o jis painfor
mavo apie lietuvių veiklą 
Anglijoje.

Po Dainų Šventės Vilčins
kai grįžta namo.

šiai bijosi.
Medicare, pasak dr. Hud- 

sona. nėra socializuota me-
nių: S. Kairio atsimi'ntaų '■icina- Tilįras P?v$uj.«,a-j 
(2 knygų) po 30. o K. Bie- (ll,.tam.e- is Medicare 
linio (2 knygų) po 35 egz Bali Vti visų piliečių
ir K. Bielinio Teroro ir ver- ™li*? valdinio sveikatos 
gijos imperija Sovietų Rusi- (,raūd'mo idėja.
ja 130 egz. J1 KAPŲ PAMINKLAS 

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ
Tikrai keistas įvykis at-

vės), 128 psl., kaina $3.95. 
"Lithuanian Quartet“ (A.

Baronas, M. Katiliškis, A. 
į Landsbergis ir I Šeinius),
209 psi., kaina $4.95. 

j "House Upon the Sand“ 
ziai paminėta Urugvajaus Gliaudo.), 168 p.l,
nepriklausomybės kovų did- ka,na
vyrio gen. Jose G. Artigo ’TEe Ordeal of Assad Pa- 
202 metų gimimo sukaktis Hia“ (L Šeiniaus), 61 psl«. 
Tą dieną Montevideo ir ki- kaina $2.00.
tuose didesniuose miestuo-i "The Maker of Godi“, 
se buvo kariuomenės ir ei- Ten Lithuanian Stories, pa- 
vilinių žmonių paradai, su- rašė Stepas Zoborskas, 131 
sirinkimuose prisimintas tas psl.. kaina $3.00. 
laisvės ir demokratijos nešė- Vytautas the Great Grand 
jas. kurio dėka laisve ir de- Duke of Lithuania by dr. Jo- 
mokratija naudojasi ir atei- seph B. Končius, 211 psl., 
viai. Artigo nepriklausomy- kaina minkštais viršeliai* 
bės kovų metu pasakyti žo- $3, kietais $4.
džiai: Con libertad ni o- Visos šios knvgos vra gra-
fe^°.-, J!a,av«Je i žiai irištos.
nei įęizeicizlu. nei oijauj te- --------------- - —
beskamba
pose.

radiją.

Prisiminė didelį žmogų
Birželio 19 d. buvo gra-

urugvajiečių lū- PIGIOS. JDOMIOS

VOKIETIJA
Susirgo J. Petraiti*

BIRŽELIO MINĖJIMAS 
JAV KONGRESE

BiržeTio 15 d- 11:45 vai.
sitiko Leominsterio, Mass.,* JAV senate įvyko Pa-

Draugas Jonas Petraitis, pjne Grove kapinėse. Jose kaltijo valstybių Estijos, 
Laisvųjų Profesinių Są- vaikščiojo vyras, 57 m., ir Latvijos ir Lietuvos —- gy-

CH1CAGO, ILL

Atstovavo Rio de Janeiro 

lietuvių jaunimui

Savotiški rinkimai

Tokie rinkimai buvo Kul-; 
tūros Draugijos. Iš anksto 
buvo numatyta palikti pir
mininku A. Zupkų, o jis sa
vo nuožiūra pasirinks valdy
bos narius. Taip ir padary
ta- Mat. bijota, kad kitaip

knygos

Lietuvių Sąjunga Rio de

jungų Ėgzilėje valdybos na- paslydęs griebėsi už čia pat ventojų masinio trėmimo J; eiotad*^ dos Lituanoį — Dai-
____ mr- . ___r-____ m___________ i Sibiru mAtu IniHnnę <511- . .

i nava įgaliojo atstovauti Rio
_ .. . ... ! de Janeiro lietuvių jauni-!
Tų dienų mvokaciją sena-|m Chicagoje vykusiame 

te atkalbėjo kun. Adolfas; jaunjmo kongrese Igną Du- 
Stasys 1S Chicagos. J) atly-. baufka> j,, su pilnomis de-1 
dėjo ir jjosėdj atidarė sena- , teisėmis, 
to pirmininkas viceprezi-

rvs, susirgo ir šiuo metu gy
dosi Bad Goeggingen ligo
ninėje. Linkime jam greitai ta5 todėl griuvo ant to žmo-•1 • ‘*1* * w

stovėjusio paminklo- Tas, ! p^irą 25 metų liūdnos su- 
matyt, nebuvo gerai įtvirtin- nakties minėjimas.

pasveikti ir grįžti į darbą gau? jr jj užmušė- 
socialdemokratų ir laisvųjų 
unijų eilėse.

J- Dūdas FLORIDOJE SERGA
BRAZIAI dentas H. H. Humphrey.

REDAKCIJA ATSAKO 

Tautiečiui iš Sydnejau*:
Anoniminius raštus 

dame į krepšį.

Iš atsitiktinio kareivio
(Atkelta iš 2-tro pasi.)

• • •

Gavome iš Floridos žinių/ Atstovų rūmuose minėji- 
kad senus mūsų draugus mas įvyko birželio 16 d. 12 

i Brazius tenai ištiko skaudi vai dienos. Čia invokaciją 
de- nelaimė. Prieš porą metų jį atkalbėjo Lietuvių Evange- 

buvo ištikęs širdies priepuo-, likų Liuteronų Bažnyčių Fe- 
lis. bet po truputį ligonis at-J deracijos prezidentas kun. 
sigavo; vėliau susilpnėjo a-; Al. Veirbergs.
kys ir paskutiniais laikais Kaip senate, taip ir Atsto
jau nedaug tematė. Dabar, yų rūmuose senatoriai ir 
smūgis ištiko jo žmoną Julę kongresmanai 3avo kalbose 

. suparaližavo paminėjo Baltijos kraštų o- 
dešinįjį šoną ir palietė kai- kupacjj*a jr sovietų įvykdy- 
bą: senelė nebegali kalbėti. įUs pabaltiečių trėmimus. 

Abudu jau nebejauni i vjgg ^j apibendrindami 
žmonės: jis pats jau apie 90 kajp nusjkaitimą prieš žmo- 
metų amžiaus. niškumą ir tarptautinės tei-

.Jaunas būdamas, buvo s^g laužymą-
uolus Keleivio platintojas ir 
korespondentas, pasirašinė- JUOKAI

Maskvos cinizmas tokių įi-odymų nebuvo reikalingas: vie
noks ar kitoks pretekstas Lietuvai okupuoti. įdomu buvo 
skaityti žinią, kad Smetona pabėgo. Iš to bailio kitko ir 
laukti nebuvo galima- "Vadas“ taikiu metu, bėglys — 
pavojui pasirodžius... Lietuvos režimo ateitis ir pačios Lie
tuvos likimas dabar bus Maskvos biurokratų nuožiūros ir 
kaprizų rezultatas... Laikraščiuose skaičiau Paleckio pa-
varde__lyg naujas žmogus prosovietiškoje atmosferoje, jiedu gyveno Mia-
išėj4 iš liaudininkiškos balos, {vykiai Vakaruose galutinai ™ ">>«•*.kur turel° nuosa- 

užmuš mūsų tėvynėje "vakarų orientaciją“, kuri per Va
karus, o gal ir kitais keliais, siekė susiartinimo su Lenki
ja; kadangi Lenkijos likimas dabar atrodo labai liūdnose 
spalvose, tai ir orientuotis į lenkus atrodo gana beviltiškas 
dalykas. Ir visgi Lietuvos ateitis negali būti laisva be 
laisvos Lenkijos. ____ _______

davęs C. K. Braze
Vilniaus universiteto 

marksizmo-leninizmo klasė-

Ign. Dubauskas prieš me
tus atvykęs iš Brazilijos ir 
dilba Naujienose.

CEicagiškių svečiai

Kolumbijoje dirbančio 
vienos cukraus gaminių į- 
monės direktoriaus Kosto 
Sadausko sūnus Almis at
vyko į Chicagą, kur mano il
giau pasisvečiuoti ir susipa
žinti su Amerikos gyveni
mu Jis sustojo pas savo dė
dę Anicetą Sadauską Rose- 
lande.

* * *

Žinoma visuomenininke 
Alena Vileišytė-Devenienė 
atvyko į Elgin pas savo dūk
ia ir žentą dr. Kazį ir Dalią

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

Grožvylės meilė, P- Orin
taitės apsakymai, 165 psl.,

renkant kartais nepakliūtų kaina $1.50.
koks cicilikas • , Oy mediniai įr trys geleži-

' niai kryžiai, savanorio An- 
Rengiasi paglemžti j tano Šukio atsiminimai iš 

Iš JAV atvažiavo jėzuitas: nepriklausomybės kovų, 376
gen. Margaitis ir, sako. at- pst, kaina $3.00. 
vėžės kiek pinigų Kultūros Gyvulių ūkis, George Or- 
Dr-jos patalpoms remon- wel bolševikinės santvarkos 
tuoti. Neabejotina, kad jis'satyra, 71 psl.. kaina $1.00. 
taikos tos draugijos patai-! per Myko_
nas paglemžti, kaip taii pa-, Vaitkaus 1909-1918 m. 
darė čiuvmskas Brazilijoj, , - • •. — •- ! atsiminimu Iv tomas,veltui išnuomavęs jėzuitams 
lietuvių mokyklos rūmus 60 
metų.

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

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

M. Krasinskas

UŽ GARSĄ GREITESNI 
LĖKTUVAI

Garsusis sovietų lėktuvų
konsti-uktorius Tupolevas PALENGVINKITE MŪSŲ 
projektuoja lėktuvą, kuris

vą namą ir gražų darželį su ( je profesorius klausia, koks Bobeliu? ir lankosi Chica
goje. Ji dalyvavo Jaunimovaisiniais medžiais, bet se-j skirtumas tarp žodžio laisvė? 

natvėie jau pasidarė sunku Vakaruose ir komunistinėse 
jį prižiūrėti, todėl pardavė, valstybėse-
ir išsikėlė į Altooną, Fla., Į —Vakai-uose turi laisvę 
kur gyvena jų ištekėjusi j ne tik kalbėti, bet ir pakai-, seimą 
duktė. bėję.

Kongrese ir rengiasi vykti į 
Clevelande rengiamą SLA

J. Talalas

DARBĄ

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

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau- 

.JAV dabar projektuojami kia. ir tikime, kad ateityje 
| lėktuvai, kit ie skris net prenumeratai pasibaigiant, 
2,000 mylių per valandą, pa- ris mažiau bebus tokių, ku- 

' imdami po 250 keleivių. Jie riems reikės siųsti primini- 
bus pastatyti taip pat 1970 mus.
metais- Taigi netrukus iš Keleivio adm-ja
Nevv Yorko Londoną ar Pa
ryžių pasieksime per 2 vai

skris per valandą 1,500 my
lių. taigi daug greičiau už 
garsą, ir juo galės skristi 121 
keleivis. 1970 m. tokie lėk
tuvai jau bus statomi masi
niai.

Panašius lėktuvus projek
tuoja kartu Anglija ir Pran
cūzija, kurie taip pat bus pa
statyti iki 1970 metų.

I
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lt
Iš pavergtos Lietuvos

tl
Sniečkus pratarė pusę tiesos

ir užcičiaupė

Prieš kelias savaites, kai 
Maskva paskelbė apdova
nojami Lenino ordinu "Ka
liningrado oblastį“ (Mažają 
Lietuvą) už ''liaudies ūkio 
vystymosi laimėjimus“. An
tanas Sniečkus iš įsismagi- 
nimo viešai ištarė bent pusę 
tiesos apie lietuvių nusista
tymą dėl Mažosios Lietuvos 
padėties. \

Tiesos atpasakojimu (nr ! 
121), jis. nors ir nelietuviš
kai kalbėdamas, teisingai 
skelbė, kad lietuvių tauta 
neužmiršianti, kaip nežmo
niškai buvo suvokietintos 
čia gyvenusios lietuvių gen
tys, ir kad būtent iš čia buvę 
nuolat kėsinamasi i Lietu
vos laisvę ir nepriklausomy
bę-..

Bet čia Sniečkus ir susto
jo- Dėjosi nesuvokiąs, kad 
lietuviai ne tik apie praeiti 
žino, bet ir dabartį mato.
Kolonijos "gauleiteris“ (ka
raliaučiškis "sniečkus*) Ko- 
novalovas tose pačiose iškil
mėse gyrėsi, kad dabartiniai 
kolonistai netgi lietuvių ra
itoją Donelaitį gražiai pa
gerbę!.. O lietuviai moks
leiviai, sumanę aplankyti 
Donelaičio kapą, neranda 
Tolminkiemio, nes tas Ma
žosios Lietuvos lietuvių gen
čių pėdsakas jau nutrintas: 
naujieji kolonistai Tolmin
kiemi jau vadina "Čistyje 
Prudv‘. Ir visus tuos pėd -a- 
kus, kurių sunaikinti neiš
drįso uoliausi vokietininkai 
per 700 metų. naujieji ko)o- 
nistai nutrynė per kelias 
dienas. Tad Sniečkui ištarus 
vieną tiesos pusę apie Ma
žąją Lietuvą, lietuviai min
tyse minėjo ir kitą jos pu
sę,— kad iš šio krašto, ne

paisant vokietininkų siautė
jimo. kadai sušvito ir Lietu
vos atgimimo Aušra, iš ten 
praskambėjo ir Lietuvos 
laisvės Varpas...

Akivaizdaus skirtumo tar
pe praeities ir dabarties ne
pajėgių nei Sniečkus, nei 
maskviniai jo viršininkai 
paslėpti net po ištisais veži
mais Lenino ordinų.

Garbino išrinktą deputatę,

kuri jau .buvo staigiai mirus

Paleckio šiemet nevykė
liška? išgai-sinto "parlamen
to“ rinkimų dienos ankstų 
rytą Lietuvos laikraščiuose 
buvo išspausdintas nuotrau
kų rinkinys, iš kurio balsuo
tojai dar prieš balsavimą 
galėjo matyti, ką jie "iš
rinks“. Bet net visažinanti 
partija vieno dalyko nenu
matė Šiaulių apygardai są
junginiame soviete atsto
vauti paskirta deputatė šeš
tą dieną po balsavimo stai
ga mirė.

Tai buvo Elena Bračkie- 
nė, Šiaulių dviračių fabri
ko darbininkė, vos 30 metų 
amžiaus. Naujųjų deputatų 
nuotraukų rinkiny jos nuo
trauka buvo pirmoje vieto
je- Tik trečią bei ketvirtą 
dieną po mirties laikraščiai 
pranešė apie mirtį deputa
tės. skirtos atstovauti Mask
voje apie 300 tūkstančių 
Šiaulių apygardos gyvento
jų- Pranešimuose nė žodeliu 
neužsiminta apie tos stai
gios mirties priežastį. Iš vi
sų aplinkvbių matyti, kad 
mirtis įvyko tikrai netikėtai, 
todėl mirties aplinkybių itin 
kruopštus nutylėjimas kėlė 
įvairių spėliojimų..

Tai buvo bene vienintelis 
netikėtumas tuose iš anksto 
kruopščiai sutvarkytuos rin
kimuose.

L niieu Air elnes stiuaruesa Joyce lJowe. 20 m., verkia, 
Seat tie. Wash„ pasakodama apie tai. kaip ji rado savo 
drauges ir bendro buto gyventojas, taip pat stiuardesas, 
čia matomas dešinėj viršuj ir apačioj, jų lovose žiauriai 
primuštas. Blondinė (viršui) Lisa Wick. 20 buvo 
skubiai nugabenta be sąmonės į ligonine, o brunetė 
Leonnie Trumbull. 20 m., jau buvo mirusi.

LINKSMA SKAITYTI

Kinijos redaktorių 
mandagumas

ĮDOMIOS kn ygosSenais laikais Pekine bu
vo leidžiamas laikraštis 
”čin -Pao“. Šio laikraščio 
redakcija, grąžindama au- 

; toriams nepriimtus rankraš- 
: čius, pridėdavo tokį laišką:

"Garbingiausias Saulės ir 
Mėnulio broli!

Į Tavo vergas kryžiumi 
. parkritęs ties tavo kojomis.
Aš bučiuoju prieš tave esan
čią žemę ir maldauju leisti 
man kalbėti ir gyventi. Ta
vo gerbiamas rankraštis atsi
rado prieš mūsų never
tas akis. ir mes su džiaugs
mu jį perskaitėme. Prisiekiu 
savo protėvių palaikais, kLina $3-00.'
niekuomet neskaičiau nieko i

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO' 

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

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

Kazys Almenas, UPĖ | 
RYTUS, UPĖ | ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis. 325 psl., 11 
□aiis 302 psl.. kiekvienos da-

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ 

(Tęsinys)

SABAT, SABAT...
Mūsų sodyba. Keturi di

džiuliai mūrai, susikibę 
dviem porom stačiais prie
šingais kampais, nelyginant 
šokėjai. stovi vieni prieš ki
tus, prisiglaudę prie trijų 
gatvių, sudaro didelį pailgą 
uždarą kiemą, kurio vidury
je sodelis, išilginio tako ir 
jo šakos į dešinį fligelį su
skaldytas į tris nelygias da
lis. Taip sodelio tvoros ir 
namų pasieniu lauko akme
nimis grįstas pravažiavi
mas- Pagrindinio namo vi
duryje bromą su geležinių 
virbų plačiais dviskverniais 
vaitais: dešiniajam jų
skverne tokie pat varteliai 
pėstiems. Didieji visada už
rakinti. mažieji rakinami tik 
rakti. Prie jų elektri
nio skambučio mygtukas į 
sargo butą. Virš bromos ka
bo Nr. 5- Bromą ir nuo jos 
takas per sodelį į užpakalini 
namą, stovintį prie užpaka
linės gatvės, išcementuotas, 
Bromoie laiptai į viršų. Ant
rame aukšte vienoje pusėje 
gyvena savininkas, stambios 
apimties miško pirklys, ki
toje žydų mergaičių amatų 
mokykla. Trečiame aukšte 
gydytojo butas su kabine
tu ir kitais butais: ketvirta
me — tik butai Toliau bro

taip kilnaus. Su baime ir 
virpuliu siunčiu ji atgal. Jei
gu aš išdrįsčiau atspausdin
ti šį lobį. tai leidėjas lieptų, 

? kad jis visada būtų laiko- 
> mas pavyzdžiu ir kad aš 
į niekuomet nedrįsčiau spaus
dinti nieko už jį blogesnio 

f Atsižvelgdamas į savo lite
ratūrinę patirti, galiu pasa-

—. kyti. kad tokie perlai pa- 
sitaiko kartą per dešimt

Alė Rūta, KELIAS J 
KAIRĘ, premijuotas romą 
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl. 
kaina $3.U0-

Vy tauta* Volertas, G Y 
VENIMAS YRA DAILUS
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl.. kai 
na v2.5(?

Jonas Autis, POEZIJA
jau minėjau, vėl stačiu kam- Kilose dviejose didesnėse grąžinu ii tau. Maldauju 
pu susiglaudės su dešiniuo- sodelio dalyse irgi augo vie- tave* atleisk man Lenktuo
ju fligeliu, kuris vienintelis rodo retumo tarpais tokios gj j kojas. Tavo tarnas, 
neprieina prie jokios gatvės, pat liepos, klombos, gėlės, redaktorius (parašas).“
Šių namų susikirtime vėl an- Bet juos tvarkė sargas su : *
ga į iuodąji kiemą, kuris y- vienkartiniai savininko pa
ra užpakaly kaimyno trum- samdytais daržininkais. Pa- 
pesnio sklypo, nesiekiančio vasarį sutvarkę daržininkai 
užpakalinės gatvės Jame daugiau nebuvo kviečiami: 
mūsų sodybos ūkiški dviejų visa jų priežiūra buvo pa- 
aukštų sandėliai ir visokios vesta kiemsargiui, ir gyven-

tūkstančių metų, ir todėl aš Joje yra šio žymaus poev
visi eilėraščiai, 420 psl., kai 
na $6.

Jurgis Gliaudą. SIKSNO 
SPARNIU SOSTAS, premi- 

Kame tada pirksime javų? j juotas romanas iš politinių
Mitinras viename Sovietu emigrantti »'venim0. 26? Mit-nįas viename botietų , kaina J2.50.

S-gos fabrike. Kalba smar- 1
kus kalbėtojas:

Draugai, Mao Tse-tung
Vvtantas Volertas, UPF

TEKA VINGIAIS, romanai
pašiūrės. Tarp sandėlių ir tojai jais nesinaudojo ir ne- t)er a^’s kaltinda-. 332 psl., kaina $3.50.
užpakalinio namo galo vėl sidemėjo. niasmus minkštumu, virtus i v Kavaliūnas
aukšta akla lentų tvora ir Senis muzikantas, gero- buržuaziniais nukrypėliais

j toki pat vaitai į užpakalinę kai misičirpinęs su visa šei- nu? Markso-Lenino ;
į gatvę. Jie visada užrakinti, ma. pertraukų metu išeida- rnog?*J- Mes lokiu būdu ne-

atsisakysime būti pasaulio 
revoliucijos vadais Mes ne-Mano butas dešiniajame vo ii. atsirėmęs alkūnėmis 

fligelyje, pirmame aukšte ant tvorelės, prarymodavo . .
kairė im priešais sinagogą, gerus pusvalandžius arba ir. trukus baigsime tą sambū 
Aš ii paveldėjau iš lenkų P. ilgiau O kai žmona ar uošvė irastcuo^- Mes Pekiną 
K.O- (Polska kasa oszczęd- būdavo darželyje, užmegz- . -įrodysime naujais 
nosci) Vilniaus vaivadijos davo ir kalbą ir neretai nu-' komunizmui visą pa

_ i

GIESMĖ,
romanas, 20) 
$2.50.

KAL
premijuota 
psl.. kain;

vicedirektoriaus p. Bernac- klysdavo i politines ar ideo- 
k?o. Žemiau manęs pusrūsy- logines lankas, 
je du butai: keturių viduti- Vis daugiau tokiems po
nių kambariu ir virtuvės, bu- kalbiams užsimezgant, pa
te gyvena 5 asmenų muzi- stebėję kaimynai įspėjo ma-; .

šaulį laimėti. Nebijokite, ta-

Juozas Kralikauskas, T H 
NAGO UGNIS, premijuota^ 
omanas. 205 pusi., kaina 

$2.50.

Aloyzas Baroną?; VIENI
da visa planeta taps komu- M MEDŽIAI, 117 psl. ka?
n:stmė. na $ 1,50.

Iš saifepasiginlo balsas: l JuoI>, 21OB

Bet. drauge kalbėtojau.Į R,A, PLAUKlA^ romana
kantų Šeima: tėvai, dvi dūk- no moteris, kad kirpėjas, sa-H? ?1?a P1?1™ taps Komu-j g jjnygne§j0 kun M gida 
tervs ir trylikametis Janke- vininko giminaitis knygve-’,*ame . a me.sį ravičiaus gvvenimo, 233 psl. 
lė (taip jį namiškiai šaukda- dys ir nzuzikanto šeima yra ,r kiniečiai begausime nusi- <jdna $2.50.

nzoje dešinėje į kiemą du 
rvs i sargo butą, kairėje 
taipogi į kiemą, savininke 
giminaičio ir jo verslo knver- 
veelžio butas. Iš gatvės kir
pykla, visokių smulkmenų 
krautuvėlė, advokato kon
tora ir kažkokios modistės 
dirbtuvėlė ir butas, šio na
mo susikirtime su kairiuoju 
šoniniu kita bromą, uždaro
ma sunkiais mediniais taipo
gi dviskverniais aklais var
tais: jų dešiniajame skver
ne vėl toki pat varteliai. Ši 
bronza atidaroma tik įlei- 
džianf ar išleidžiant veži
mus, nesti pro ja nevaikšto. 
Vi,š jos — Nr. 7.

Kairysis šoninis, kaip ii 
pagrindinis, namas gana il
gokas ir tun' dvi poras laij)- 
tų: iš šoninės gatvės dvejus 
frontonus ir iš kiemo dve
jus užpakalinius. Frontiniai 
dažniausia būdavo užrakin
ti ir užsklęsti, o gyventojai 
naudojosi tik užpakaliniais, 
šio namo gale per du jo 
aukštu pristatyta mūrinė di
deliais spalvoto stiklo pus
lankio viršūnėm langais si
nagoga. Čia gyveno ir vyr. 
Vilniaus rabinas dr- M. ša- 
piro. Tarp sinagogos ir už
pakalinio namo kampas ap- 
tveitas aukšta lentų tvora. 
Užpakalinis namas, kaip

vo) ir dviejų kambarių ir komunistuojantieji ar net javų?‘
virtuvės butelyje dvi senutės stačiai komunistai. Jo duk- 
pensininkės. Į abu šiuos bu- terys šito labai ir neslėpė, o Rumunijos mokykloje mo
tus buvo atskiri įėjimai, po birželio 15, ypač jaunes- Rytojas liepia mokiniui a»i-
Taip. kad nei mes jiems, nei nė, net Įžūliai pabrėždavo ir 
jie mums nieko nekliudėme- vis laukė kažkokios ”page- 
Virš manęs lenko inž V. C. įėjimo*1 atmainos: 
hvinskio butas, aukščiau jo — Ilgai taip nebus. —sa- 
ir visoje dešinėje pusėje gy- kydavo ji.
veno auksakalio, vaistinin
ko. mokytoju ir dar pora šei
mų man nežinomo verslo.

Viso mūsų sodyboje buvo 
47 butai su apie pusantro

Bet ir iki pat karo muzi
kanto padėtis nepasikeitė: 
grįžęs su savo orkestrėliu iš 
naktinių parengimų, kurie 
dažniausia būdavo šeštadie
nių vakarais, pusdieni pasil-šimto visokių verslų, am

žiaus ir tautybių gyventojų. si. o ruo pietų ir vėl šaukia 
Bet didžiuma buvo apsišvie- dukteris ir Jankelę vidun 
tę ir prakutę žmonės. Čia prie Įrankių ir ištisom va- 
buvo įsikūrę ir senos caristi- landom čirpina, skambina, 
nės Rusijos didiku šeimos Ii- raliuoja ar stačiai triūbija 
kučiai: sena motina su jau tai pavieniui, tai sutartinai, 
peraugusiom trim dukrom- YpačJankelė. matyt, neturi 

Nežiūrint tokio žmonių didelio noro tom pratybom, 
skaičiaus, mūsų sodvboje tai nekaltą bėgiodamas po 
nei vaikų triukšmo, nei bent kiemą rėkė, skerėčiodamas 
kokios žmonių spūsties nie- rankomis ir atsikalbėdamas, 
kada nebuvo: kažkaip gia- bet visada pagaliau nusi- 
žiai, tyliai visi iškrinka kas leisdavo ir vėl imdavo uoliai 
sau, ir vienas kita pastebi cimbolais klinksėti ar smui- 
tik artimiausi kaimynai. ku čirpinti.
Ir va. mano žmona, kaip šir- Bet. žiūrėk, penktadienio 
dininkė ir negalinti toli pavakary ateidavo iš kitos 
vaikščioti, dar 1940 metų pusės gatvės senyvas palin- 
ankstvvą pavasari išsidera kęs šanklvs. apeidamas kie- 
iš savininko prieš langus gu- mą, pašauks:

Juozas švaistas: JO S L 
ZADETINė, premijų o t a ( 
romanas Iš Vinco Kudirko? 
gyvenimo, 394 pust kam;

- >4.00 
į Mokinys Ion šitaip aiški
na: Aloyza* Baronas: LIEK

—Komunistinė valstybėj TAI IR BEDUGNĖS, prt 
kokia šiandien mums žino- į mijuotas romanas, 279 psl 
—ma. yra lyg tas puošnus Kama $3,90.
laivas: naujoviškas, svaras.

« •

kytojas liepia mokiniui api
būdinti komunistinę tvarką.

greitas, jo Įgula graži, maši 
nos pačios naujausios.

—Ar viską pasakei? — 
klausė mokytojas, mokiniui 
sustojus kalbėti.

—Ne, — tęsė Ion. — Vi
si keleiviai denyje serga ir 
vemia atsirėmę į turėklus

jau iki šeštadienio vakaro 
jokio muzikinio garso jo bu
te neišgirsi-

Neiškentusi žmona ima 
vieną kartą ir primena:

— Sakykite, kaimynėj

LABAI JDOMŪS
ATSIMINIMAI

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

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI,
Antano Šukio atsiminimai iš 
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,
minkštais viršeliais ..‘ $2.50-

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

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

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

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

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

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

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

GYVENIMO VINGIAIS,
dr. P. Kalvaitytes-Karvelie-
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 
Šerną), 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 Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina .............................. $1.

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

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

Vytautas Alantas: TAR) 
9 VI ĖJŲ GYVENIMŲ. 46: 
•usl., kaina $4.50.

Alė Rūta, MOTINO.
iANKOS, romanas api« 
motinos meilę, jos tiksią i 
upestj išauklėti savo vai 
<us pilnais žmonėmis ir ti 
<rais lietuviais, 397 psl. 
aina $4.00.

mo.

Naujokaitis: U 
NEGRĮŽ T A į

Pranas 
i PELIAI
I KALNUS, 509 pusi., kain; 
<5.00.

Vincas Ramonas: M1G 
kaip ci čia reikia suprasti: | LOTAS RYTAS, 166pusl 
lyg ir dėl geresnės santvar-, kaina $2 00.
kos (suprask: komunizmo) I MTKrnAITnr. 
sielojaus, gyvenime žymių M1™*’'00 J",!*’™ 

permainų trokštate, o betgi1 • • 1070 krabkauskr 

ir sinagogos nepamirštate? i nrcm?n,Ata« romanas. 24'

Nu. matot, tamstaj 
toks jau pas mus paprotys:linčią aną mažąją sodelio — SaaAAt. saaaAt, sa- 

atkarpėJę su trimis ar ketu- bat!.—ir mano kaimynas, 
riomis paauglėmis liepomis, pasiėmęs thorą ir kitas reli-,aLe^? penktadienio vakaras, 
patogiu suoliuku po jomis, ginio ritualo reikmenas. dū-‘ taį )au ,r šaukia palangėje 
nemaža klomba ir visokiom liną skersai kiemą j sinago-! .alP^ neiS1, Re**13
gėlių lysvelėm aplinkui pa- gą. o moterys namie viską 
tvoriu. gražiai parengia šabasui. Ir

psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos i 

Keleivio administraci ««>•

SKAITYK STASIO MI-
chelsono pakasytą

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje.” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS V IKSAIS $4.00, 
METAIS—$5.(»O

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
Jeigr nebus panaudotos tuo 

pat apsaugos priemonės. A i r 
J i e s priepuoliai ištiki 
kas penktą vyrą ateinančiu pen 
keriu metu laikotarpy. Raškai 
tęs kn.'^ią

šIRilIES RRIEI’I OMAI, 
tu sužinosi, kad šiai ligai jjul 
pasipriešinti ir jos išvengti. .

Knygos kaina 3 dol. 75 c.
Knyga gaunama Keleivio ad 

minist racijoje.

eiti, tai ir einame.
(Bus daugiau)-

Paragink savo paživtamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

i
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Sveikas gyvas.
Ar jau iš Chicagos?

— Nedaryk juokų, Maiki.
— Aš, tėve, įimtai.
— Bet tu turėtum žinoti, 

kad aksidentas atsitiko. Ar 
gazietose nerašė?

— Nemačiau nieko, tėve- 
Žinau tik. kad rengeisi Į 
Jaunimo Kongresą važiuoti. 
Ar atsitiko kas?

— Jes. Maiki. rengiausi. 
Jau pirma tau sakiau, kad 
eisiu pėsčias, jeigu furman- 
kos negausiu. Nu, tai nuėjau 
pas Zacirką atsisveikinti. A- 
le kai pasakiau, kad eisiu 
pėsčias, tai jis capt mane už 
mundiero?: Ar tu kreizi? — 
sako. Tu, sako. per visą mė
nesį nenueisi tūkstantį mai
lių. Jes, sako, inžinierių yra 
išmierueta. kad iš 
no į Čikagą yra tūkstantis 
mailių Ir, sako. bieso tau 
reikia į tą Čikagą? Juk a- 
laus yra plenti ir Saubosto- 
ne. Ale kai aš jam išvirozi- 
jau, kad Čikagoj bus mūsų 
jaunos pakalenijos Kongre
sas, gal pii mas ir paskutinis 
toks kaip svietas stovi, tai 
iis davė kūloku į barą ir sa
ko: Bai gory, aš tave savo 
kalamaškoj nuvešiu, ba. sa 
ko, ir aš noriu tą kermošii 
pamatyti-

— Bet andai tėvas sakei 
kad jo ”kalamaška“ tik pa 
kaincn ritasi, o į Chicagą 
važiuojant yra kalnų.

— Jes. Maiki, aš ir jam 
tą priminiau. Sakau, ka
bus, kai privažiuosim prie 
kalno? Jis pakrapštė pakau
šį, pamislijo ir sako: Nu. 
sako. dideliu kalnų nėra, o | 
kai tu papušvsi, tai ir persi
risimi. Rokavo, kad per tris: 
dienas galėsim būti Čikagoj 
ant Halstryčio. i

— O kas jam sakė, kad 
Chicagoje yra tokia gatvė9

__ Jis. Maiki, buvalnas
dzūkas- Seniau gyveno Či
kagoje ir stok jarduose šol- 
derius vendzino. Turi tenai 
daug pažįstamų ir frentų. 
tai nutarė ir pusbački alaus 
jiems nuvežti, ba Čikagoje 

sako bravo-

— Jes. Maiki. regli aksi
dentas. Vos tik išvažiavom 
iš Mūsučiūžės šteito, jau; 
pradėjo štymas švilpti iš jo 
kalamaškos. Sakau, susto
kim, ba bus šlėktai. Sakau, 
as eisiu pėsčias. Ale jis va
žiuoja ir juokus provina. 
Matai. sako. Amerikos ar- 
mobilas kaip Lietuvos sa- 
movaras: vidury ugnis, ap
linkui vanduo, tai ir šauna 
štymas Nuvažiavom kokį 
šimtą mailių. Štymas susto
jo, ale pradėjo barškėti- Sa
kau. Zacirka. stok. bus ak
sidentas. O jis sako, reikia 
važiuoti, kol privažiuosim 
kokį garažą. Nu. privažia
vom garažą, ir Zacirka lie
pė garažninkui pažiūrėti, 
kodėl mašina barška. Tas 

Saubosto- pakėlė goptūrą. apžiūrėjo ir 
sako: nėra nei aliejaus, nei 
vandens; inžinas įkaitęs, 
net raudonas. Olrait, sako 
Zacirka, pripilk vandens. 
Ale kai tas piadėjo pilti šal
tą vandeni, tai inžinas šovė, 
kaip iš armotos- Garažinin-

teve!

| šia iš gražiausių, tėve. Kan
didačių buvo daug, nes be
veik kiekviena kolonija tu
rėjo išrinkus savo gražiau
siąją ir iš tų buvo renkama 
pati geidausią. Sakau ge-, 
riausi'a. nes vieno grožio ne
užteko. Buvo 3 reikalavi
mai : grožis, lietuviškumas 
ir orgaiiizacinė veikla.

— Tai taip. kaip pote-’- 
riuos. Maiki: trys asabos. ’ 
vienas Dievas, ar ne?

— Beveik taip.
— Ale kaip tu rokuoji, ar, 

galima tokią išrinkti? Juk- 
mergina gali būti labai gra-* 

i ži. ale gali nemokėti lietu-, 
višKai: o gera lietuvaitė ga-, 
Ii būti nelabai graži, arba ; 
gali nepriklausyti prie jo- Į 
kios organizacijos Nu, tai 
kaip tada?

— Nelengvas pasirinki-j 
i mas. bet kongresas išrinko į 

ir gražią, ir išmintingą, ir į 
gerą lietuvaitę

—Tai gal jau žinai kurią? i
— Komisija rado. kad 

gražiausia ir pavyzdingiau
sia lietuviško jaunimo atsto
vė yra bostonietė studentė 
Gied’ė Galinytė. Tai ta pati. 
kuri pernai demonstravo 
Jungtinėse Tautose, reika
laudama Lietuvai laisvės.

— Tai ko nesakei iš sykio, 
kad mes vėl laimėjome? 
Lira. Maiki! Šitą įvykį bū
tinai reikės atšvęsti pas Za
cirką. O ar daug ten kon-, 
grėsė merginu buvo?

— Iš Australijos turėjo, 
būti jų dvylika: Didžy-i 
tė. Skuodytė. Kueiūnienė, Į 
Labutytė, Maželytė, Jūratė; 
Reisgvtė, šiukšterytė. Vai-; 
čiurkytė. Vingrytė, Zinkutė1 
ir Žiedaitė. Nemažai mergi-'

Nuotykiu mėgėjas VViIliam Willis. 73 m. amž.. mojuoja 
iš savo mažyčio laivelio atsisveikindamas New Yorko 
uoste, prieš leisdamasis kelionėn per Atlantą į Ports- 
mouth. Anglijoje. Jis tikisi savo luoteliu tą kelionę j- 
veikti per 15 ligi 70 dienu. Jis yra jau perplaukęs Paci- 
fiką pla u-! u.

mas tarp Žemės ir asteroido 
kaltais buvo ne didesnis, 
negu dabar tikimasi. Tam, 
kad Ikaras susidurtų su Že
me, paprasto orbitų kirtimo- 
si nepakanka: reikia, kad a- 
bu kūnai atsidurtų tame pa
čiame erdvės taške tuo pa
čiu metu.

Tikimybė, kad Ikaro or
bita katastrofiškai pasikeis, 
astionomų apskaičiavimu, 
ne didesnė nei 1:1,000.000. 
Per daug faktorių dalyvau
ja šiame žaidime, ir labai 
oaug prieštaringų sąlygų 
reikia įvykdyti. O tikimybė, 
kad Ikaras ir žemė vienu 
metu atsidurs tame pačiame 
erdvės taške, savo įuožtu 

j sudaro vieną tūkstantąją 
I Papieštas apskaičiavimas 

rodo, kad susidūrimo tiki
mybė lygi 1,000.000,000. 
Žinoma, ios negalima laiky

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 ii' 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.

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

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

ti lygio.', nuliui, bet vis tik ji novelių, kaina $5.00.
pakankamai maža, ir mes 
galime beveik nesijaudinti. 

Į Į klausimą: ar susitiks Že
mė su Ikaru? — galime ra
miai atsakyti: ne!

”K-T“

Ar už poros metų žemę ištiks 
didelė nelaimė ?

1963 metais birželio mė- mos liūtys, susidariusios su- 
nesio vidury už keleto milio- sikondensavus vandeniui, 
nų myliu nuo žemės pasiro- kuris išgaruotų, susilietus su 

nų buvo užsiregistravusių ir dys erdvės svečias — aster- įkaitusiu milžinu,— štai ke
is kitu kraštų dalyvauti. : oidas. vardu Ikaras lėtas spėjamų tokio kritimo

— Ar tu jas žinai? : Asteroidas — palyginti pasekmių. Jeigu Ikaras nu-
— Žinau, tėve. Iš Argen- nedidelis dangaus kūnas, kris sausumoje, tai liūčių, 

tinos buvo įsiregistravusios: • skrieją* aplink saulę, kaip ir žinoma, gali ir nebūti, bet
A. Čikštaitė, G. Denksnytė. planetos. Jų yra labai daug. užtat oras ilgam bus pripil- 
V. Gidickaitė, N. Hukaitė,1 Jau žinoma daugiau kaip 
K. Kairelytė, A. Skrandžiu-! 1,500 asteroidų, kurių takai 
tė, R Staškūnaitė, M. Sture- apskaičiuoti, o šių dienų di- 
vičiūtė. M- šeškauskaitė. M. džiausiais teleskopais tokių 
Šulnvtė. Z. Valadkaitė. Z. • asteroidu galima pastebėti 
Vanagaitė ir A. Zienkaitė. ligi 44,000-
Iš Brazilijos: A. Dirsytė ir1 Taigi, vienas iš tų asteroi- gali sukelti pasaulinius ne-

! R. Steponaitytė. Iš Angli- dų yra ir Ikaras- Dangaus 
jos: R. Daunoraitė. I. Jo- kūnų tarpe jis nykštukas, 
kūbaiiytė, K. Kaminskaitė,1 nes jo skersmuo tik apie
B. Liūdžiūtė. D Lužaitė irj viena mylia. Todėl, būtent.
G. Valterytė- Iš Kolumbijos kyla pavojus, kad jį gali pri

dytas sprogimo metu išmes
tų dulkių. Juk tai pasitaikė 
1383 metais, išsiveržus Kra- 
katau ugniakalniui Pakilu
sios i orą dulkės atkils mus 
nuo saulės spindulių, ir tai

J. Kazlauskaitė ir R. Žemai
tytė. Iš Prancūzijos: E. Liut-

raukti mūsų planeta.- ir jam 
teks susidurti su ja, tiksliau

kas atšoko, nusišluostė feisą! Venecuelos: O. Daunoraitė, 
ir sako: inžinas plyšo, rei- I. Jablonskytė, R. Jablons- 
kės lasyti Fordui, kad pri- kytė, d-rė J Klovaitė, S.

kūtė, K- Masiulytė. M. Pa- dėl didelio masių skirtumo 
ruchytė ir P. Puzynaitė. Iš nukristi į žemę. Kas gi tada 

įvyktų?

siųstų iš Ditroiaus naują. 
500 doleriu...:%aštu<»s

Mylia — tai mažas dydis 
tik planetų pasaulyje. Ta- 

šulcaitė ir A- Vei-seckaitytė. čiau pamėginkite įsivaiz-

oernus. visuotinį atšalimą 
ir kitus nemalonius reiški
nius. žinoma, susidūrus su 
Ikaru, Žemė nesubyrės į ga
balus, tačiau žmonija ir be 
to turės ištverti gana sun
kius išmėginimus.

Reikia pasakyti iš karto, 
kad tokie kosminiai susidū
rimai įmanomi- Mes turime 
neginčijamų įrodymų, kad 
Žemė ne kartą patyrė tokius 
dramatinius susitikimus su

O iš Vokietijos net dovy- j duoti mylios skersmens ru- objektais, savo dydžiu arti-
— Na, tai ką padarėte? • nios: Auderytė, Beržinskai-
— Nutarėm grįžti į Bosto- tė. Glemžaitė. Jasaitytė. Lu-

ną pėsti. Maiki. Tik vakar 

parėiom. Zacirkos kalamaš- 

ka liko garaže; jis liepė iš

verst ją į dumpą

— Reiškia. Jaunimo Kon

greso nematėt.
— Nausa Ale pasakyk, 

kodėl tu nenuvažiavai?

tūlį. įkaitusį nuo trinties į 
Žemės atmosferą, vis grei- 

caitė. Morozovaitė, Vykin- čiau artėjantį prie žemės 
taitė. Plukaitė, Vyšniauskai- paviršiaus! Kur jis nukris? 
tė ir Zakanauskaitė. Buvo Gerai, jeigu į dykumą ar i 
dar mokytoja Elena Grama-, kalnus, toliau nuo žmonių 
šauskaitė iš Urugvajaus ir apgyvendintų vietų. Juk 
O. Šimkutė iš Švedijos. ; netgi visiems žinomai Ari-

Tai kiek iš viso? zonos krateris — milžiniš-

— Aš, tėve. ką tik gavau vyru iš plataus pasaulio, ne-
— Iš viso. tėve. moterų ir. kas Žemės susidūrimas su

darbm Noriu pinigų užsi
dirbt’ mokslui tęsti.

—O būtum pamatęs, Mai-. per šimtą

skaitant Jungtinių Valsty
bių ir Kanados turėjo būti

dangaus svečiu liudininkas 
—atsirado, nukritus žymiai 
mažesnės masės kūnui. Ika
ro kritimo efektą galima su

ki. ko dar nematei. Girdė
jau kad tenai rinko ir viso 
svieto lietuvių karalienę. 
Turėjo būti labai graži.

— Rinko ne ”karalienę“,

— Nu, tai kas jiems kelio- lyginti su stambiausios da
nę apmokėjo?

— Australijos lietuvių
jaunimas atvyko savo lėšo
mis tėve, nors jiems kelio-

tėve, bet p-le Lietuvą, ang- nė ilgiausia ir brangiausia, 
liškai Miss Lithuania- Į Kitiems padėjo iš surinktų

bartinės branduolinės bom
bos sprogimu, ir netgi ne 
vienos, tiesa, be jį lydinčio 
radioaktyvumo.

Krisdamas į vandenyną,
užimanti tris ketvirtadalius

— Nu, tai vistiek 
būti graži.

— D kaip tėvas gražumą l 
supranti?

— Man, Maiki. visos mo-

turėjo aukų tam reikalui sudalyta žemės paviršiaus, Ikaras ga- 
; finansų komisija- į lėtų sukelti katastrofa, kuri

mais Ikarui ar netgi stam
besniais- Meteoritą, kažka
da nukritusį Arizonoje, tei
sėtai galime pavadinti mažu 
asteroidu. Meteoritų krate
riai yra Kanadoje. Australi
joje, Arabijoje. Pietų Ame
rikoje ir net Europoje. Dan
gaus kūnai praskrieja neto
li Žemės neretai: 1937 metų 
spalio mėnesį — asteroidas 
IIei mėsas praskriejo tik už 
5 šimtų tūkstančių mylių 
r.uo Žemės. Jeigu suartėji
mas su juo būtų tęsęsis dar 
keičią minučių, susidūrimas 
būtų neišvengiamas. Tačiau 
abu dangaus kūnai prasilen
kė paskutinę akimirką —ir 
niekas iš mūsų net nepaste
bėjo, kad Žemė buvo pavo
juje.

Ar rai reiškia, kari 1968
— Nu, tai ką mudu dabar, būtų nemažesnė už pasakiš- mefų birželio mėnesį mes tu-

gero neoadaro; 
rai tenai vandenį traukia iš teiys gražios, kad tik nebu- 

- ’ " tų plaukai dažyti ir nagai
malevoti.

— Nor? ir rebuvo žiūrima į

turėtume dairyti, kai tas 
slaunas kongresas praėjo be 
mudviejų? Aš rokuoju. kad 
už mūsų jaunąją pakaleni- 
ją reikėtų nors valio sušukti- 

— Aš. tėve. pritariu.

Mišiugino leikos, kur visi 
maudosi, tai žinai, koks ten 
alus.

— Bet sakei, kad atsitiko vien niaukų ir nagų, bet vis-Į — Nu, tai davai tris kar- 
tiek buvo renkama gražiau- tus: Valio! Valio! Valio!nelaimė?

kus senovės potvynius. Ga
lėtu net ir pralenkti juos. 
Milžiniškos bangos, besiri
tančios į šiaurę, į pietus, i 
rytu« ir į vakarus, visos že
mės žievės suvirpinimas. 
viską naikinantieji uraga
nai, su niekuo nepalygina-

Pittsburgho policijos ieškomas 
dingęs Louis Angelo. 9 m. amž., 
kuris ten paskutinį kartą buvo 
matytas šv. Justino bažnyčioje 
dienos metu. Jis rudu-plaukų ir 
rudu akiu.

Skelbtis 
„Keleivyje 

yra naudinga!

.46

Geri
žodynai

VYNUOGĖS IK KAKTŲ- 
S AL Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 pst, 
kaina $2.00.

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

AUKOS TAURĖ, Ztasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, karna... $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, 430 psl. Kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl.. 
Kaina $2.00.
RASTAI — STRAIPSNIAI, 
AT BEMINI Al Al, parašė Juo

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

VIENIŠI MEDziAi, roma
nas, parašė Aloyzas Baro- 

! nas, 117 psl., kaina $J.5O 
i TŪZŲ KLUBAS, Antano 

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psi., 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. Broad way,

So. Boston, Mass. 02127

nme laukti katastrofos? 
Visai ne. Per Žemės eg

zistavimo metus Ikaras, be 
abejo, praskriejo pro ją ne
suskaičiuojamą daugybę 
kartų. Iki šiol tie susitikimai 
pasibaigdavo laimingai, 
nors imanoma, kad atstu-

Anglų-lietuvi į kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 683 puslapiai 
K»ina ........................... .. $6.06

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

Lietuviškai angliškas žo 
dynas, Viliaus Peteraičio, Ii 
laida, daugiau Kaip 30,001 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00

Dabartinės lietuvių kalbo> 
žodynas, .edaga^o prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl. 
kaina ....... .............. $12.0«

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VEkGIJOS 

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.

UETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

(li

* •

Maras
“Aukštųjų Sąmonių likimo“) 

(Tęsinys)
dalijus filmų žvaigždė Gina Ix>llubri»i<ia ir jus vyras 

Milkų Scofir laimingųjų dienu metu. dar prieš oficialias 

skyrybas. Jie susituokė |«M» m. ir turi sūnų.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa* 

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
BL Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mas*. 02x31.

pač’am klientui atrodo ne- 
. svarbios, gali nulemti bylos 

likimą.. Tik advokatas gali 

nutarti, ar smulki detalė v- 
ra svarbi arba nesvarbi by

lai Žmogus, kuriam tam 

tikra detalė atrodė per men

ka advokatui apie ją papa

sakoti ir jis apie ją advoka

tui nepajKtsakojo, gali būti 

pats kaltas dėl bylos nepasi

sekimo.
Nežinodama visu Tams

tos bylos detaliu, negaliu 
Tamstai pasakyti, ar Tams
ta gavai užtenkamai kom
pensacijos už savo nuosto-

Gailestingoji Lydija parsigabeno mažutėli j rūmus. 
Taip parėjo ir maras j Šimonių dvarą. Lydija lyg nesava 
nuėjo į savo kambarį, kur verkė mažasis Grigaitukas. 
Tik jau kaip ir nebegirdi mažiuko verksmo- O jai pačiai 
tvinsta ašaros per veidus — ir dėl motinos ir dėl seselės.

O kitą rytą ji jau nebeišeina iš savo kambario. Ir 
vaiko vaitojimo nebegirdi. Nujautė tėvas, kad jau ir ant
ros dukters nebėra, kad vienas po kito atplėšiami jų vai
kai. Bet reikia eiti žiūrėti, rasi tik...

Lydija taip dailiai klūpo prie Grigaliuko vygio, lyg 
kalbintų vaikeli, lyg žaistų su juo. Lydija negali būti negy
va- Dieve, ji ne!

Mažasis Grigaičių sūnelis visai jau sustingęs, o Lydi
ja-.. Kodėl jis čia pat vietoje nemiršta? Kodėl jis nenu
miršta taip. kaip anąkart grovas Stolbekis? Tas bent 
nematė savųjų mirštant.

Lengvais žingsniais įeina Matas į sesutės kambarį. 
Jis mato tėvą pargriuvusį žemėje. Jis supranta, kad pa
skutinioji seselė — o jis taip labai mylėjo jas ir motiną 
Ir visos tiys nebegyvos. Bet Matas ramus. Jis nueina pas! 
tėvą. atkelia jį:

— Tėveli, tai Dievo ranka!
Motinos sėtoji vaikų širdyse sėkla, matyti, nenuėjo 

niekais: Matas nusitiki Dievu, Matas ramina ir tėvą. Ma
tas karžygiškai stengiasi slėpti susijaudinimą. Jis atsimi
nė motiną, mokinusią nebylinėtis su Dievu, o pasiduoti 
jo valiai.

— Taip, tai Dievo ranka, — atsakė tėvas ir, atsipa
laidavęs iš sūnaus rankų, išėjo laukan.

Nebebuvo betgi laiko mąstyti apie nesuprantamus

Dr- S. Aliūna#

VEIDAI IR VARDAI

Lietuvninkais mes esam gimę,
Amerikiečiu būt geidžiu 
Ir rėksiu garsiai, kol užkimęs 
Virsiu iš avino gaidžiu.
Kaip ųžuols tvirts prie Nemunėlio,
Lietuvis nieko neatbos 
Ir bėgs jisai skvernus pakėlęs 
Nuo savo vardo ir kalbos.
Ir virs į Barnett mūs Beinorius,
Tumėnas Trumanu pavirs,
“Esu aš airis, ne graborius“,
Cool broliui Kuliui pasigirs- 
Tautietis mūsų puikiai sukas 
Ir veržiasi visur perdėm.
Ir taip pavirto mūs dypukas 
Iš Gaidamavičiaus Gadem.

Iš literatūros metraščio “Antioji pradalgė“, kurį iš
leido Nidos knygų klubas ir kurį galima už $3.20 gauti

Klausimas
I liūs; tai. žinoma, priklauso 

(mano paties kompanija už- 'nuo to. kokia buvo “teisiš-

mokėjo už automobilio pa- 
Visi mano draugai ir pa- taisymą). .Jei nesutinkate.! 

žįstaini man sako, kad aš sako. praeis metų metai, ir 
buvau savo advokato ap- £ali būti. kad jūs nieko ir 
gautas. Ar Tamsta galėtum negausite. Sako, šie pinigai 
man pasakyti, ar taip yra, priklauso žmonai, o aš, vai- 
ar ne, nebijodama užgauti ruotojas, visai nieko negalįs Tamstos gaunamos sumos-

kos r trakom . bes“ padėtis. 
Tačiau caliu Tamstai pasa

kyti, kad advokato interesas 
yra gauti Tamstai maksi

mumą. nes jo atlyginimas 

paprastai priklauso nuo

Be to. galiu Tamstai pasa
kyti. kad vra daug žmonių, 
kurie be pagrindo giriasi,

savo pačios profesijos žmo-; gauti, 
gų? - i Man jau tada keistai at-

Prieš dvejus metus turė- J° tokios nelogiškos
jau automobilio akcidentą- . . . _. „ .
Man važiuojant tiesiu keliu žeistas ir, nors turėjau grįžti 
(main Street), iš kairės pu- Į da:bą, ilgai dar prastai 
sės atvažiavo kita mašina ir. jaučiausi.
ketindama įsukti į tiesų ke-: Praėjo metai po akciden- 
lią. man užgavo kairiąją ^o* Advokatas mums skam- 
mašinos pusę (kur valiuoto- bina. sako, ateikite. Atėjo-j 
jas sėdi). Su manim sėdėjo me- Sako. galite gauti 600, 
mano žmona, o užpakalv du dolerių, ir daugiau nei cen- atrodo, kad nėra “teisiškos 
vaikai. Vaikai laimei nebu- ^°. Jei nesutinkate, reikės atsakomybės", tai jie neda
ro užgauti, tačiau mudu su eiV i teismą, sugaišti daug liną savo pinigų be reikalo, 
žmonai nukcntčjo* l<iikc is dm Ho, o ciilu •J<xi \ * <i teisinki?s atsiikomy
me. Tuoj pribuvo policija ir nieko negausite. Tai bė 
ir visus apklausinėjo. Anos ka tu dabar žmogus padai y- 
mašinos vaimotojas sakėsi sį? Sutikome tuos 600 dole- 
nebuves užgautas. Policija paimti ir pasirašėme po- 
nuvežė visų mūsų šeimą į Purius.
artimiausią ligoninę, ir ten . Mūsų geradraugas nešę. į 
buvo paimtos rentgenogra- niai turėjo akcidenta. tai jis t\mas priKiaiif-o nuo įvairių 
mos. Mums sakė. kad nieko beveik tūkstantį dole-; faktų ir aplinkybių. Nu-
nebuvo sulaužvta ir lienė imi be jokio teismo ir tai per; kentėiusis negali nutarti,* * 1 1 x * j • x • 1 •

* ----~---- i—O........ *
kalbos. Juk aš ir buvau su- kad jie yra gavę daug pini

gu. kai iš esmės jie yra ga- 
( vę daug mažiau, negu sako- 
i Draudimo
! duod 
! Jos
aplinkybes ir. jei grali iš
vengi mokėjimo ir jei jiems

Policija ir vėl keletą mėnesių Visi iš mūsųeiti namo rolicija ir ... .
— -I mums pasisiūlė nuvežti na-1 juokiasi, kad mes taip ma

Dievo kelius, nes kitą rytą ir Lukošius jau nebe tarp gy- j Keleivio administracijoje. Jame yra 38 rašytojų po vieną mQ Rių dieną mudu ?u Ž3i gaVome. Ar Tamsta tu 
vųjų. Ii* savo kerštą Goldstromui nusinešė jis į kapus- | ar daugiau kūrinių.

Likusieji broliai, Etmonas, Andrius ir Matas, nuėjo 
į sodą iškasti kapo savo mylimiausiems. Tyliai jie kasė, 
nekalbėjo, tik retkarčiais braukė vienas ar kitas rankove 
per veidą.

Bajoro Šimonio vaikai verkia- Verkia jau ir Matas. į 
Ir didysis jo nusitikėjimas Dievu pradeda jau svymoti. So
de po senu ąžuolu, kuris dar matės Lietuvos dievus, išau
ga kapas. O ties kapu suklumpa tėvas su trimis savo sū
numis maldai

Tik štai skaudžiai sudejavo brolis Andrius- Ir Mato 
nusitikėjimas Dievu, gavęs naują smūgį, visai sugniužo. į 
Nebepakėlė jis akių į brolį, kuris jau miršta tėvo glėbyje, 1 
tik, pašokęs nuo kelių, bėgo, bėgo, lyg proto netekęs į 
laukus. Ir ten jis ėmė laukti savo eilės. Jis buvo tikras, 
kad juodoji giltinė jo nepaliks. Tai kam dar namie būti, 
kam tėvą dar labiau jaudinti?

Tiesa, namie dar tėvas ir vienas brolis, bet juk ir 
jie netrukus jau bus juodojo šešėlio auka. Ir taip išmirs 
visi namai- Ar taip ir baigsis Šimonių giminė?

Visą dieną ir naktį bastėsi Matas po mišką ir laukus, 
laukdamas mirties. Tik keista: mirtis jo nenori. Rasi. už
miršo jį juodoji giltinė.

Bet, rodos, ne: viduriai ima degti, lyg ugnies pripil
ti. Tai tikrai jau maro liga- Matas, atėjęs prie Įsros vagos, 
pasižiūri, ar jau ir jis pradeda juoduoti, kaip kiti mirštan
tieji. Ne, jis tik baisiai, baisiai išbalęs atrodo.

— O rasi aš nemirsiu, rasi išliksiu gyvas? Juk nors 
vienas Šimonis turi išlikti, — nedrąsiai ima reikštis mitis

— Būk vyras. Matai. Būk vyras ir eik namo, žiūrėk 
drąsiai pavojui ir likimui į akis. Eik palaidoti likusius 
brolius ir tėvą. Neapleisk Šimonių dvaro, iki paskutinio 
stovėk savo vietoje.

Pagaliau nutarta.
Grįžo Matas namo. O, koks neapsakomas džiaugs

mas: tėvelis ir broliai dar gyvi! Pamatę Matą, džiaugiasi 
ir tėvas, Ir Etmonas-

Nežiūrint siaučiančio maro, nežiūrint didžiojo kapo 
sode, po praamžinųoju ąžuolu, tėvas ir sūnūs du tvėrėsi 
darbo. Reikėjo ūkį aptvarkyti, laukus valyti. O visa savo 
jėgomis. Darbininkų kaip ir nebeliko. Nors ir mažai, ta
čiau vilties dar yra. kad vienas ar kitas Šimonių išliks.
Jr dvaras turi pasilikti likusiajam.

Atsirado daug našlaičių, kurių tėvai juodojo maro 
į kapus nuvaryti. Ir Šimonių dvare nebemirė nė vienas.

Praūžė maras pro dvarą, praūžė ir pro Lietuvos šalį,i 
čia mažiau, ten daugiau, o kitur net visus gyventojus nu
varydamas į kapus

.(Galu).

Pingvinas nueiną1600 mylių

Gal esate matę zoologijos 
sode ar kino teatre gražų 
paukštį pingviną. Jei nesate 
matę, tai nors šiame paveik
sle juo pasidžiaukite.

Pingvinas turi sparnus, 
bet ne tokius, kad jie galė
tų jį pakelti į orą ir jis galė
tų skraidyti, todėl jis tegali 
tik žeme krypuodama? 
vaikščioti, nors jo kojelės 
palyginamai gana trumpos. 
Bet jis geras ėjikas. Štai at
sitikimas, kuris rado, kad 
pingvinas gali net daugiau 
kaip tūstantį mylių nukry
puoti.

Grupė amerikiečių, pietų 
ašigalio tyrinėtojų, 1964 m. 
lapkričio 5 d. aplankė už 
1,600 mylių esančią Sovie-

kompanijos ne- 
pinigu be reikalo, 

nuodugniai tiria visas

draudimo kompanijos
nukentėjusio nuo-padengs 

stolius, bet jos nėra suinte
resuotos aprūpinti jį pini
gais visam i<> gyvenimui. 

Nuostoliu dvdžio nusta-

kad jis noris gauti tiek ir 
tiek pinigų. Neužmiršk 
Tamsta, kad draudimo 
komunijos turi savo speci
alistu. kurie žino savo reika- 

! lą. Tamstos advokatas yra 
! Tamstos specialistas. Jis de- 
. da visas pastangas gauti 
I maksimalinę sumą, kuri 
, Tamstos aplinkybėse yra 
i galima. Tamstos draugai ir 
! pažįstamieji. kurie juokiasi 

is Tamstos, nieko nežinoda-

\ 1 ___uzieimaniairesi
niai-. Paskambinau į savo ir, mums pasakyti, ar mūsų ad- 
žmonos darbovietes ir pa-Į vokatas mus apgavo? 
sakiau, kas atsitiko. Kaimy-Į Nukentėjusis
nas natarė pasikviesti savo

i daktarą, ir tas, mus apžiū- 
įrėjes, patarė pailsėti ir pa- 
: būti namie kokia savaitę ki
tą, nes, sako, nors niekas

' ir nebuvo sulaužyta, bet da- Aplamai kalbant, kiek-

žmona buvome tikri Ilgo-

Mass.

Atsakymas

bar sunku pasakyti, ar vis-< viėnas ieškinys susideda iš nn a'.”ete!.slskare’kal9 ?a

kas būsią tvarkoje. Žmonaį dviejų dalių- Pirma ir svar-
' nėjo j darbą tris savaites.! blausia dalis yra — “teisiš- 
tačiau aš. būdamas šeimos! ka atsakomybė“. Antroji 
galva, nuėjau dirbti po trijų dalis, kuri vra tiesioginiai 
dienų, nes reikia pinigu. Į susijusi su pirmąja dalim,— 
Darbe vietėje bendradarbiai« yra ieškovo turėti nuosto

liai.. Jei nėra “teisiškos at- I
sakomybės“ (ir reikia nepa
miršti, kad “teisiška atsako
mybė“ nevisuomet yra tas 
pat, kaip “faktiška kaltė“), 
tai reikalas yra baigtas: nė- 

teisiškos i

i pasiūlė man nueiti pas ad
vokatą. Tačiau aš pasakiau, 

i kad neapsimoka: daugiau 
užmokėsi, nei gausi. Bend
radarbis man papasakojo, 
kad jis turėjęs akcidentą. 
kad nebuvęs sužeistas, bet ra bylos. Jei nėra 
vistiek gavęs 800 dolerių- Aš 
vis negalvojau samdyti ad
vokato. Po savaitės gavome 
laišką iš advokato, kuriuo 
buvo mums pranešta, kad a- 
no automobilio vairuotojas 
buve sužeistas ir dabar iš 
mūs reikalauia jam pataisy
ti jo mašina ir užmokėti gy-
dymo ir kitas turėtas išlai- 

tų S-gos mokslininkų Mimo das. Dabar tai jau nutarėme 
tyrimo stotį. Išvykdami jie advokatą paimti. Toki aki- 
pasiėmė 40 pingvinų. Tiks- plėšą reikia pamokyti. Kai 
las — studijuoti pingvinų nuėjome pa<? vietinį advoka- 
elgesį svetimoje vietoje, jų tą (ne lietuvį) ir jam papa- 
susivokimo galią. ; šakojome visą reikalą, jis

Tačiau vienas iš pingvinų mus užtikrino, kad turime 
neilgai naudojosi amerikie- gerą bylą.
čių svetingumu. Jis, po dvie-j Praėjo mėnuo, kitas, tre
jų dienų pajutęs tėvynės ik vis iš jo nėra žinių, 
gesį, pasipustė savo padus Nuėjome pas jį pasiteirau- 
ir-.. leidosi į kelionę. | tj. vis jo nėra ofise Skam-

Daugiau kaip metus ener- binome telefonu, sekretorė 
gingai pingvinas žygiavo vis atsako, sako. jis jums pa- 
Antarktikos pakrante per skambins, palikite numerį, 
sniego ii' ledo dykumą, ko) Palikome, vis neskambina, 
pasiekė savo užpustytą, po septynių mėnesių po ak- 
“kairaelį“. Mime jjs buvo cidento nuėjome vėl pas jį 
atpažintas iš žiedo, kurį a-! ir šį kartą užklupome- Sako, 
merikiečių tyrinėtojai jam, draudimo kompanija siūlo

dėti ir kurie rėra kompete- 
tingi spręsti ir kalbėti apie 
reikalus, apie kuriuos nenu
simano.

atsakomybės“ — liability—i 
ieškovo bėdos, jo ligos, gy-,'
dymo išlaidos, uždarbio ne- KELEIVIO PRENUMERA-
tekimas yra faktai, kurie T0RIU DĖMESIUI 
nėra svarbūs byios eigai, i
Tai yra vien jo paties bėdos. Į Ti. kuriu mo Ke,
Jei žmonis būna užmuštas ,eiyio kampUiyje ialia adre- 
eismo nelaimėje arba auto
mobilio akcidente. jo šeima 
kartais gali nei vieno cento 
negauti, jei atsakovas “tei
siškai“ nebuvo kaltas, žmo
gui gali atrodyti, kad kas 
nors turi būti atsakingas už 
jo bėdas, ir. advokatui iš
aiškinus. kad aplinkybės y- 

j ra tokio pobūdžio, kad bus 
Į sunku įrodyti, “teisišką kal
tę“, jis gali be reikalo nusi-į TocJėj jau dabar prašome 
vilti savo advokatu. mums pranešti savo pašto

Kaltais aplinkybės yia a- ^ip code numerį, 
bejotino pobūdžio, ir tada

so nė'a pašto numerio — 
zip code. malonėkite pirma 
proga sužinoti savame pašte 
ir mums pranešti, nes nuo 
Naujųjų 1967 m. sausio 1 d. 
be zip code numerių paštas 
laikraščio adresatui neį
teiks.

Ko’ mes tuos numerius 
teisiška kai- surašysime, užtruks laiko-

reikia ieškoti kompromiso, 
ir siūloma suma yra komp
romisinė.

Daug priklauso nuo atski
rų detalių interpretacijos. 
Kai žmogus papasakoja sa
vo advokatui visas aplinky-

Administracija

bes ir smulkias detales, kai 
buvo pritvirtinę prie kojos, j jums apmokėti 400 dolerių kurios smulkmenos, kurios ------ 5— --------g" ----

i
. ......— . -j

v • .
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Vietinės žinios
DĖMESIO! I KONSULATAS IEŠKO

So Bostono pašto įstaiga! 
nuo liepos 1 d. iš Broadway 
persikėlė į 444 Third St-, 
netoli H St.

Terado tik dalį pinigu

Praeitą kartą rašydami a-
pie Pilku namu gyventoju se‘n*^ aPs-< gyvenęs 1910 Ha- 

milton Avė., Cleveland, Ohio. I

Lietuvos Generalinio Konsu-į 
lat© New Yorke paieškomi šie; 
asmens:

Adu kauskas (Adukaitis),
Antanas, gyvenęs Brooklyne, 
N. Y.

Ambrozaitis, Stasys (Ambro
se, Stanley), iš žvyrių km., Ra-

nelaimes, paminėjome, kad 
apiplėšto vengro pinigai ki
tą dieną buvo rasti. Iš tikrų
jų, rasta tik dalis pinigų. 
Užpuolėjai dar nesusekti- 

Čia verta pastebėti, kad 
praeitą savaitę nudurtas 45 
metų vyras O’Brien G gat
vėje, greta Plikšnio namo. 
Jis gynė savo žmoną, iš ku
rios buvo pagrobtas ranki
nukas- Antradieni pne Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios 
rastas nužudytas kitas vy
ras.

į::

Italė Lea Periceli teniso rung
tynių įkarštyje prieš Britanijos 
žaidike Ann Haydon-Jones.

Balickas, Vladas, Jurgio sū
nus, gimęs Lietuvoje;, gyvenęs 
gal Scranton, Pa.

Buizius, Kazimieras, iš Sur- 
gėnų dvaro, Kauno aps.

Deksnys, Petras (Deken). 
vaistininkas.

Indrikus, Kazimieras, Kazi
miero sūnus, gim. Pateklėnų 
km., Tryškių vai., Telšių aps. 
ir jo šeima, gyveno Plymouth,

Ivanauskas, Boleslovas, Jonas I (Atkelta ia 2 pusi. 
ir Mykolas, iš Kuronių km..

Į
t Ką kiti rašo

Tai tokios
ramaus'

naujienos iš 
So. Bostono.

- i Štai Laisves“ birželioPaginu vai., Ukmergės aps. ! , .. . . . .
į 10 d. numery jis pnsimine

ų *
GERTAI’SIAI PAILSĖSITE PF.R SAVO ATOSTOGAS JiATOSTOGAS 

LIETUVIŠKOJE J A N S O N V VASARVIETĖS 
t ARE COD VILOJE

::
< I

A. A.

11.11 MINATA1 VASILIAUSKAITE1-G1EDRA1TIENE1 

mirus, rašytojui Antanui Giedraičiui, dukteriai Grožvy.

1

TAUTOS FONDO 
TALKININKAI

Kanadiškis Tautos Fondo nu9 Kostas> Montrealy.
skyrius s m- gegužės 27 d.; Kanadoje 
suėjusią savo veiklos pen-l Antams, ir Tara.
kinliknc oiikakti 9t7V-', .w. _ A

keviciene-Kraujutyte, Marijona.

8/ East Bay Rd.. Osterville. tapė Cod. Mass.
Tek (Area 617) 12X8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kitų 
dekoratyvinių medžių parko. I/aug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, primatus atviros jūros pliažas 

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D., ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST.,
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 2x8-5999. o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai i vila AUDRONĖ — CAPE COD, MASS.,
M ARU A JANSONAS.

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

f f re i‘~rrrrrfri-i-----------~---r rri-rrrrrrrrrr-r—r r rrrr r

AR TAM PASIRUOŠTA? lis, šiandien tegalima spė
ti. Gal apie 80' <.

Jau seniai pradėta kalbė- Rus ir tokių gydytojų, ku- 
ti ii daryti pastangų sociali- rie sąskaitas už gydymą pa- 
niam draudimui ligoje Įves- teiks Medicare Įstaigai. Ji 
ti- Pagaliau pernai Įstaty- gydytojams sumokės, kiek 
mas priimtas, jis žinomas jos nustatyta už tos rūšies 
Medicare vardu ir su labai veiksmus, o likusią dali tu- 
mažomis išimtimis pradėjo rėš sumokėti ligonis.
veikti nuo pereito penkta- Šiaip ar taip. kol Medica

re Įstatymas, taip sakant, 
”isipilietins“. kol prie jo 
pripras gydytojai ir ligonys, 
bus visokių nesusipratimų,

Juška Adolfas ir Rolf>slovas . -------- ' J vaau
h Juškaitės Angelė Bronė 'Alfons^ Miluką, kuris per-j dienio. tai yra—liepos 1 d 

A - v ♦-’> • • nai atvažiavo iš Lietuvos ir* Pagal tą Įstatymą. 19 mi-
Onos Juškn vaikai, gim. ir aure I“*?!'8“ “ 1315 ' I,On.U SulaukuS"J . 65 metU
Namiškiu km.. Miežiškių par.. slda',.nt’ zin.loIrls aple te- • amzlaus gyventoją gauna
Panevėžio vak ' į "yktl gyvenu

.. . ... j Pabukoms rašo: . _ __ ____ r_.
Mas, uozas, ir jo su-į ”Tačiau pats faktas Mi- skaičiaus^5 milionų žmonių kam nė i galvą nebeateis, 

luko, Armoniene. Deveikių savanoriškai užsirašė papil- kad reikia grįžti prie to. kas 
ir kitų išvykimo i Ameriką domam draudimui, mokė- buvo, kaip šiandien niekas 
liudija, kad niekas jų Sibire! darni $3 mėnesiui, ir už tai nebeužsimena, kad reikia 
nenukankino, nelikvidavo, i gaus dali išlaidų, padarytų panaikinti senatvės pensi- 
tuo tarpu kai šmeižikai tiki- gydantis namie. ; jas, draudimą nedarbo atve
ria, kad buvę tremiama is-j ‘Taigi nėra abejonės, kad J u ir kt. 
naikinimui“. dabar ligonių skaičius ligo-

’ Jei Milukas turėtų kiek ninėse ir gydytojų kabine- 
i As tul ėAų Paryti’ tuose turės padidėti. Tam

i šiek tiek primokėdami gy- bet tai tik laikinis reiškinys 
Į dymą ligoninėje, o iš to Pamažu visi apsipras, ir nie-

kiolikos metų sukaktį atžy 
mėjo tam tikiu leidiniu ”15 
-1951-1966“.

Leidinyje tiumpai atpa
sakotos Lietuvos Išlaisvini
mo Tautos Fondo, jo atsto
vybės Kanadoje ir tos atsto
vybės Hamiltono skyriaus 
„biografijos“, pailiustiuo-
tos visų Vliko pirmininkų leksandra ir Justina, gyveno 
ir Tautos Fondo centrinių Rices Landing, Pa. 
bei vietinių valdybų ar pir-! Pivoriūnas, Juozas, Juozo sū- 
niminkų nuotraukomis. nus, gyvenęs Laurel St., (P.O. j pajĮoja Paliukonis'.

Per 15 metų Hamiltono' •“>» BeverIy’ NJ- i Ar ne čigoniškas elgesys?

Antane vaikai, gimę Akmenėje. 
Martinkus, Juozapas, Jono sū

nus, kilęs iš Jueaičių km., Ši
lalės vai., Tauragės aps.

Merkis, Eugenijus, gyvenęs 
Palangoje.

Poraioiami A 1aVenn/jyvraa

Pareigi.*-, Justinas, dukterys A.

! kad išSibiiogr^o ^Lietuvą pasiruošti laiko, rodos, b
Visi, r.as panorėju, u jei kSS vf), ar pasiruošta? ¥
liko, tai todėl, kad ten atra-į duomenų, kad nevisur. 
do geras tarnybas, pasista-l §tai New YorR Times

dienraštis surinko duomenų 
apie New Yorko miesto li
goninių dabartinę padėti. Ji

tė namus, vedė ar ištekėjo1 
už vietos gyventojų“.— va- į

Jieskoįunu
bū
rą

dili. seseriai Viktorijai, broliui V ik ter ui ir jų i 
reiškiu gilią užuojautą.

Juozas Matijošaitis
Long Beach, Calif.

J I K VARTODAMAS NEBUSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

P ’Jll

JIB. vartojo 16 savaičių, piktę metę, vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveikslai parodo, kad JI B. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sutaiko 
ohiikii slinkimą, atgauna natūralią plauku spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Registr. Wash., D.C. įrašyti vaistą katai. 
RED-BLUE-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 varteiimui $5.50. jei COD. dar 
60 c. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė.. Cicero, IIL 60650

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

skyrius surinko $23.850 au- 
ku, iš kurių $17.260 perda
vė Vliko darbams finansuo
ti ir beveik $6,600 paaukojo 
vietiniams uždaviniams 
vykdyti.

Šio skyriaus valdyboje 
yra dirbę bei tebedirba iš 
viso 32 asmenys. Pirminin
kavo Stasys Bakšys (5 me
tus), Jonas Mikšys (8 m.), 
Alfonsas Vainauskas (2 
m ). Dabar valdyboje 7 as
menys: Liucija Skripkūtė— 
pirmininkė, Stasys J. Dalius 
—sekretorius (dalyvavęs 
steigiamajame šio skyriaus 
posėdyje), Albina Pilipavi- 
čiūtė — iždininkė, Pranas 
Sakalas, Kęstutis Norkus, 
Kazys Mileris, Feliksas 
Rimkus. Sukaktuvinio lei
dinio išleidimu rūpinosi uo
lus TF talkininkas ir Rėmė
jas Juozas Kažemėkaitis.

tikrai nekelia džiaugsmo. 
21 miesto ligoninėje jau

dabar yra 278,000 ligonių. 
Kai kuriose jų jau dabar li-

Rimkus, Jonas ir Vincas, gi-; Palionis išsuka išvadą, kad S°n^a* guldomi koridoriuo- 
mę Tauragėje, gyvenę 1815 niekas ten tremtinių ir ne- nėra pakankamo skai-

manė naikinti- Taigi, esą. t £?a.us. ir_ saauP^'
meluoja tie, kurie apie tai ^a^M viena slauge tun 80 
kalba i bgonm, todėl jie palieka be

Pasak PaliukonĮ. Į Lietuvą reikalingu priežiūros. Daž- 
sugrižo visi, kas tik norėjo. nai paralyzuotieji ištisomis

Pivoriūnas, Kazimieras, SL Į Ig fakto, kad Milukas. Ar- 
mono sūnus, gim. Karalyčios Į menienė ar dar vienas kitas 
km., Tverečiaus vai., Švenčionių! Sibire išliko gyvi ir jiems 
aps- ' pasisekė atvažiuoti Į JAV,

South 52 Avė., Chicago, III. 
Ruplauskienė, Sofija, gyvenus

5031 So. Kildare Avė., Chicago, 
III.

Vaicekonis, Pranas. Povilo su
nus, gimęs 1925 m. Vaškų apy
linkėje, Biržų aps.

Ieškomieji arba. apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti

fonsulate General of Lithunia 
41 West 82 Street 
Ne* York, N. Y. 10024 tų žinių niekad nepaskelbs, 

nes tai būtų mirties sprendi
mas visai komunistinei san- 

! tvarkai.
Į Jokiu juodu komunistinio 

PARENGIMŲ KALENDORIUS propagandisto liežuviu ne
pridengsi fakto, kad Sibire

Bostono

Liepos 31 d. Bernice Clai-

lestas .savo .pusbrolio Joe 
Į)uku-kn< (Dubeske) be to, Ne
lės Mikoisky. kilusiu iš Kruonio, 
ir Bumbuiiu Prano. Kazio ir 
Damazo vaiku, jau čia gimusiu.

Esu tik praeitu metų gale at
vykęs iš Lietuvos ir jokių kitų 
giminių čia neturiu.

Mano paieškomi asmens arba 
apie juos ką nors žinantieji ma
lonėkite prašyti man adresu: 
ionėkite parašyti man adresu: 

Moly Family ViHa 
Home for the Aged 
123rd St., Lement. III.

Siuskite Pinigas Į
LIETUVĄ

SLA
SUSIVIENIJIMAS
IJETUVIU
AMERIKOJE

Bet kodėl tas šlykštus melą-; valandomis guh savo nesva- 
gis neparašo, kiek Į Sibirą rūmuose, nes nėi a kam bal- 
ir kitas vergų stovyklas bu-: t)nid pakeisti Slaugės ne- 
vo išvežta ir kiek ten gyvų susPėja išdalinti ligoniams 
bepaliko. Tos žinios juk tu-Į Rytoju išrašytų vaistų, 
rėjo būti valdinių Įstaigų su-! Trūksta ir Įrengimų. Kar- 
rinktos ir tam Paliukoniui, tais ligoniui tenka stovėti 
prieinamos. Bet ,aišku, jis-; koridoriuje 5-6 valandas. 

' ‘ - - - • - nes tai nėra chirurgo. tai o-
peracinė užimta. Buvo atsi
tikimu. kad operacinėse su
duždavo stalai ant kurių gu
lėdavo operuojamieji, už
gesdavo elektra, sustodavo

TIESIOGIAI PER

GRAMERCY

žuvo lietuvių šimtai tūkstan-
Venecueloj veikiančios 

Tautos Fondo atstovybės 
pinn. J. Bieliūnas atsiuntė 
$300. ”kaip pirmą šių metų 
Venecuelos lietuvių auką“, 
skirta Vliko veikimui finan
suoti. “Nors Venecueloj ne
daug liko lietuvių, bet dėsi
me pastangas sutelkti kiek 
galima daugiau lėšų Tau
tos Fondui“ — rašo TF at
stovybės pirmininkas J- Bie
liūnas

Tautos Fondo atstovybes 
yra sudarę ir kitų kraštv 
lietuviai: Didžiojoj Britani 
joje, Prancūzijoje, Italijoje 
Vokietijoje, Kolumbijoje. 
N. Zelandijoje. Ypač veik
lios atstovybės Kanadoje ii 
Australijoje.

XElu).

re sodyboje, N. Easton, j gų o išliko tik maža dalis, 
Mass. Lietuvių Darbininkų j jr įg tos dar daliai nelei- 
Dr-jos 21 kuopos gegužinė.' džiama sugrįžti Į savo gimti-

« « •

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 s« pone milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $l,wvv.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama 5'.at«.iškų 
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, Nevv York, N.Y.10001

JŪS ESATE SAUGOS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MŪSV 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Vi^os perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos. Tiesioginis agentas 
Bank of Foreijfn Trade Maskvoje. 
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę $20.000.00. O- 
fieia'ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
gavėjo

l’ristaloma per 2 savaite*. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už
Iki $:'»0.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10'/r 

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

motorai, kurie paduodavo 
kraują ir deguonį, ir vis dėl 
to. kad Įrengimai nusidėvė
ję, pasenę.

Žinoma, ne visos ligoni
nės yra su tokiais dideliais 
trūkumais: kitos turi viską,

’ nę. Aišku, kad kai kas ir sa
vo noru ten pasiliko, arba.

________ ________  sugrįžus į Lietuvą, buvo ty- j ką šių dienų technika yra
parke* Brocktone Minkų ra-1 čia daroma tokių kliūčių į sugalvojusi, bet ligonių nė 
dijo gegužinė. apsigyventi, kad žmogus ir vienai ligoninei netrūksta.

Rugpiūčio 14 d. Romuvos

• •

Rugsėjo 11 d. 3 vai. po

Pil- Dr-jos salėje 
šventės minėjimas.

• *

nenorom turėjo bėgti ten, iš 
kur per vargus atvykęs 

Bet šlykštus melagis vis
ką apveičia aukštyn kojom.“Sų =

Lapkričio 20 d- So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas- 
Kalbės Lietuvos konsulas A.Į 
Simutis iš New Yorko,

sukvailintų skaitytoją. Tai 
5’ra būdinga visoms komu
nistų kalboms ir visiems jų 
veiksmams.

O pradėjus veikti Medicare. 
jų dar padidės.

Pradžioje bus visokių ne
susipratimų ir su gydytojais- 
Dar nežinia, kokia bus atsi
skaitymo tvarka. Geriausia 
būtų, jei gydytojai atsiskai
tytų su Medidare įstaiga,

Rašykite angliškai arba lietuviškai 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanų katalojrų.

GRAMERCY
(fsteifcta 1945)

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

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą- 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

“Lithuania land of he
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand

„Keleivis“ - 

jūsų draugas!

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą.

_______ .Vaistai, kurie buvo ilgai lau-
bet dauguma gydytojų tam aiaroi, nuo reumatizmo, rankų, 
nnesungi. Jie ,turbut, reika- yra
lauš sumokėti visas išlaidas Tuojau siųsk šį skelbimą ir. .
ir išduos ligoniui kvitą. U- * savo vardą su antrašu, ir mes Duke of Lithuania, dr. J« B. 
gonis ją įteiks Medicare Į- atsiųsime vaistyJAbandrmui. Končius, iliustruota. 211
staigai ir gaus jos “išmintin
gąją“ dalį. Kokia bus ta da-

ROYAL PRODUCTS 
North Sta^ P.O. Boa 9112
Neirark 4, New

i pst. kaina kietais virieKafo 
1 $.4.00, minkštais $3.00.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio’- administraci
ja praio gerb.
Irane neieia adresą,

•anjąji adresą 
h ss ui
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Vietines žinios
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Alto prezidiumą* i>
Amerikos Lietuvių Tary-! 

bos Bostono skyriaus prezi
diumą šiuo metu sudaro:

Santvarai ir Gustaičiai 
apsigyveno naujoj vietoj

Ale ir Stasys Santvarai ir 
Aleksandra ir Antanas

Gražiame Bernice Claire sodybos pušyne 

N. Eastone liepos 31 d. bus maloni 
į Lietuvių Darbininkų Draugijos gegužinė

*********************************e***ee*****#*eee**#*#*»/*#«#c*/e*e#w*ee*ee***#*#e***e*e**#**##ee*#*****«

Grįžo iš atostogų Rita Ausiejūtė parskrido

Dr. Stasys Jasaitis grižo iš Puerto Rico
iš atostogų, kurias praleido Bostono Lietuvių

Visi vyksta į Cape Codą

pirm. Vytautas Izbiekas. vi-j Gustaičiai praeitą savaitę; Įkaitus orui, daugelis mū- 
cepirm. Aleksandras Čapli- į persikėlė į modernų inž. sų kolonijos narių skuba 
kas, sekr. Jackus Sonda, iž- Česlovo Mickūno ir Co. sta- atostogų į pamėgtąjį Cape tytą dviejų šeimų namą City Codo p^siausalį *

Point pajūryje. Jų naujas
adresas: Gustaičių — 860, šios savaitės pradžioje 
o Santvarų 862 Tbird St ten išvyko Aldona ir Vikto- 
(3-čiosios g-vės ir Farragut ras Andriušiai, Antanas ir
Rd. kampas), So. Boston, Onutė Velėniškiai ir dauge-i t'vuc, WIUOUU11.te “ myne ainepKiete.. len pui-

lis kitu. Nemaža dalis uu- Angeles vasarai atvyko j kiai pailsėjusi tr pietų saules

din. Antanas Young.

Išvažiuoja į SLA 

suvažiavimą

Šios savaitės gale visas

rie po suvažiavimo žada dar! "--------—~ v„v«. Žinoma,
bent mėnesĮ pasivažinėti po eilėraščių knyga daugiausia svečių įs toli ir
Ameriką. Tikime, kad savo Praeita savaite iš spaudos j11 1 £Uva \10.1 11 za’

su šeima Cape Code.

Živile Gimbutaitė 
atvyko į Bostoną

Dramos Sambūrio narė Rita
' Ausiejūtė šiemet dalį savo 
atostogų praleido egzotiškoj 
Puerto Rico. kur buvo nu-

Seniau čia gyvenusi stud. vykusi su savo artima kai- 
živilė Gimbutaitė iš Los myne amerikiete.. Ten pui-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotu* 

kraštu*

Pristatymas greitas ir 
garantuota*

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vaL vak* 

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae

Ketvirtis & Co.
« ► «I

kus Haivardo universitete.

V- Izbiekas Europoje

Rita Ausiejūtė ateinantį 
rudenį dramos sambūrio 
statomam veikale vaidina

įspūdžiais jie pasidalins ir išėjo bostoniškio rašytojo ^SSudŽT^t?) Inž v>lautas Izbiekas pagllndm^ vaidmen^
su Keleivi o skaitytojais. Antane Gustaičio nauja L g. .... ' praeita savaite išvažiavo iskaitytojais.

Naujas klebonas

So. Bostono šv. Petro lie
tuvių parapijos klebonu, 
vietoje čia 37 metus klebo
navusio prel. . Pranciškaus 
Viimauskio. paskirtas Cam

praeitą savaitę išvažiavo įiimauv vuciuiviv nauja Vvlosf- ntioii ič arti ir tnli piaeną »av«
satyrinių bei humoristinių J & į Europą, kur mano pabūti 3 Amsiai važiuoja Europon
eilėraščių knyga, pavadinta Jansonai nuo rugpiūčiolo: savaites. Linkime malonių Vilimas ir Ona Amsiai,

buvę Bostono biznieriai ir 
ilgamečiai Keleivio skaity-

’lr atskrido juodas varnas“, žada kainas dar atpiginti. į ispūclių ir greitai grįžti. 
Eilėraščių rinkinį išleido

Santaros-Šviesos Federaci- '
jos suorganizuotas Algiman- VASAROS 
to Mackaus Vardo Knygų 
Leidimo Fondas. V^iršelį

ATOSTOGAS 
kviečiame praleisti CAPE COD’

bridge klebonas kun. Anta- piešė mūsų žymusis grafi-, 
nas Baltrašiūnas i kas Romas Viesulas. MEŠKOJE

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvu 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- į 5- ’ 
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Inc.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kuq 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.

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

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

Adresas: 390 Mest Broadway, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

“ tojai, praneša iš Atlantos,
‘ kad liepos 18 d. jiedu išva-

E žiuoja Europos pamatyti. 
J Ketina būti Kopenhagoje. 
Stockholme, Helsinky, Le
ningrade. Maskvoje. Vilniu
je ir Paryžiuje.

CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas .Golfo sro- Jisai yra kilęs iš Vilniaus 
vės; SILVER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas krašto ir tenai turi giminių, 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėti: į kuriuos tikisi pamatyti.

SPORTO mėgėjams: saiUish buriuoti. Imk. aikitė. pine- kelionėsĮ
pong, kroketas.

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

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

Tel. (212) 849-1193
T9 rnmnrr^aj RrainlrAg Masa.

Tek (617) 843-2146 
_ 42 BEACH STREET

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

VL'IT k<” EI» > n k 7 .
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: Per 3 valandas 15 minučių 

į Nevv Yorką

Jau vasario ar vėliausia 
kovo mėnesį iš
4- iv\n vvi aunimu nccinbcimn Lzct o xx; nos z z

Bostono
Kou.A TV -rr-

MEŠKA
BALTIC REALTY & 

INSURANCE AGENCY
Vytautas Stelmokas

savininkas
farpininkanja perkant ar par. 

duodant
kpdraudžia namus ir kita tur

tą nuo visokią nelaimią.
Parūpina visą rūšių draudi

mus AUTOMOBILIAMS.
Draudžia gyvybę Tr sveikatą.
389 Broadvray, So. Boston. 

Telefonas: 268-6030

Yorką per 3 vai. ir 15 min. 
Tada bus paleisti traukiniai, 
kurie per valandą važiuos 
iki 160 mylių.

Alice Bakery (528 8th SU So. 
Bostone) dėl atostogų šią savai
tę bus uždaryta. Po atostogų 
atidaroma antradienį. liepos 12 
dieną.

Reikalingas šoferis Alice 
B a k e r y kepyklos (528 8th 
SU So. Bostone) duonai išve
žioti nauju sunkvežimiu.

Kreiptis tel. 268-6796 arba 
I aukščiau nurodytu adresu.

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimi* — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SKOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimą* 
žemiausia kaina

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

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

3271000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Prietaisai
taisome laikrodžius <! 

papuotelus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
*!

Rūpoa tingai

L

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamą namu ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukiu visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

čooooooooeoeoooooooeeeeor,
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SVV 8 2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

k

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai Ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tek AN 8-6645 

{SoaGeoooooooooooooooeoooo

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. Maas

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

BRONIS KONTRIM
J ar tire of thePeace—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

•eeeeeooeo**oeeeeo*ee«e*ee«*eo*o***
TEL. AN 8-2124

• \Dr. Amelia E. Rodd: E
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

* •

eeeeeooeoeoeoeoeoeeoooeeoeooeeeoooi

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
is 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

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

► Lipdau popierius ir taisau* Biznio reikalais kreiptis }
► viską, ką pataisyti J«taa. « Baftic Florists gėlių ir dov>-

* nų krautuvę, 502 E. Broad- 
5 pay, So. Bostone. Telefo-
* nas AN 8-0489. Ten gauna- 
1 mas ir Keleivis.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mase.
Tel. CO 5-5854

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akiniu 
534 Broadvray,

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

TEL. AN 8-271Z 
Namai ir Ūkis:
287 Coseord Rd., Billerica, Mass. 

TEL. MO 3-2948

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broaduay, taip E Ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6029
Nae 9 vaL ryto iki 8 vaL v., išskyrų šventadienius ir

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance ;!

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

Tel. 332-2645

Flood Sųuare. 
Hardicare Co.

Saviniakaa K. t. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Bsnjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoma

8tiklaa Langams 
Visokie reikmenys narnami 

Reikmenys plamberisma 
Visokia galeiiea daiktai




