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62 - RIEJI METAI

Didelės rasinės riaušės 
Chicagoje

Rasinės riaušės virsta kasdieniniu reiškiniu. Sužeistas 
ir kunigas Martin King. Laukiama dar daugiau panašių 
riaušių.

Birželio mėnesį Chicago
je buvo portorikieččių riau
šės, o liepos mėnesį pirmo
sios negrų demonstracijos, 
kurios praeitą savaitę buvo 
kartojamos kelias dienas vis 
kitoje vietoje. Riaušės kyla. j 
kai negrai ir jiems pritarian
tieji demonstruoja, reika
laudami panaikinti apsigy-; 
\er.imo segregaciją.

Demonstracijos perkeltos 
į baltųjų gyvenamus rajo
nus. Demonstruojant Mar
ouette Park rajone, kur gy-1 
vena daug lenkų ir lietuvių,' 
demonstrantai buvo pasitik
ti baltųjų, daugiausia pa
auglių, akmenimis, plytga
liais ir kitais panašiais mi
nios ”ginklais“ Plytgaliu 
buvo sužeistas ir demonstra
cijos vadas kunigas Martin 
King.

Tūkstantis policininkų 
dar šiaip taip apsaugojo de
monstrantus nuo daug di
desnės minios užpuolimo.

Kun- King pareiškė, kad 
jis matęs daug demonstraci
jų Pietuose, bet dar neregė
jęs tokios baltųjų neapykan
tos kaip šiandien.

Kun. King išvažiavo na
mo į Atlantą, žadėdamas į 
Chicaga grįžti po 10 dienų 
ir vadovauti demonstraci
joms bent 20-tyje baltųjų 
gyvenamų rajonų.

Sekmadienį negrai be 
kun. Kingo demonstravo 
Belmonto-Crigino apylinkė
je, miesto šiaurės vakaruo
se. 5 mylios nuo Loopo 
(miesto centro).

Nacių partija išmėtė la
pelius, kuriuose raginama 
organizuoti baltųjų sargybą. 
"Mes tikime, kad jūs atsi
liepsite su savo ginklu, mum 
pašaukus jus stoti prieš juo
duosius riaušininkus, kai po
licija nebepajėgs“, rašoma 
viename nacių lapelyje.

Taigi, atrodo, kad Chica
goje ”karštis“ dar tik prasi
deda-

Vestuvės, kurias
stebėjo milionai

Praeitą šeštadienį prezi
dento Johnsono jaunesnioji 
duktė Luci susituokė su 
Patik Nugentu, kuriame 
yra ir pusė lietuviško krau
jo, nes jo motina yra čia gi
musi lietuvaitė — Jociūtė.

Jungtuvių apeigas atliko 
lietuvis kunigas Jonas Ku- 
zinskas, Nugentų šeimos 
draugas.

Į vestuves buvo pakviesta 
apie 700 svečių, jų tarpe ir 
lietuvių, Nugentų giminai
čių.

Vestuvės buvo rodomos 
televizijoje, todėl jas matė 
milionai žmonių.

Jaunavedžiai medaus mė
nesį praleis Bahamas saloje.

JAV kariauja rankos 
pirštu

Žurnalistas Edwin L- Da
le. Jr., rašydamas apie tai, 
kiek karas Vietname palie
čia JAV ūkį, sako. kad A- 
merikos ūkis tą karą pake
lia mažuoju rankos pirštu, 
nors tą pirštą šiek tiek ir 
skauda. Kitaip taras, JAV, 
ūkis dėl karo iki šiol tą iš
laidų naštą lengvai pakelia.

Nixonas už didesnį 
karą

Buvęs kandidatas i prezi
dentus Richardas Nixonas 
3 dienas lankėsi Vietname 
Jis sako. kad dabar nėra 
jokios vilties su komunistais i 
susitarti, nes jie to nenori. 
Jeigu norima karą greičiau 
baigti su mažesnėmis auko
mis, Vietname kovojančių 
karių skaičių reikia padidin
ti bent iki 500,000.

Texaso universiteto (Austino mieste) 307 pėdą aukš
čio bokštas, į kurį įlipęs 24 m. architektūros studentas 
Charles A'hitman. atsinešęs net 3 šautuvus ir revolverį, 
rugpiūčio 1 d. per 80 minučių nušovė 13 žmonių ir 33 
sužeidė. Kažin kiek dar jis būtų prišaudęs, jeigu pats 
pagaliau nebūtu buvęs policininko nušautas.

Ginčai kongrese dėl apsigyvenimo segregacijos

Vienas mastas darbininkams, 
kitas fabrikantams ■

Ruošia įstatymą, kuris sustabdytų lėktuvų mechanikų 
streiką, bet nesiruošia pažaboti plieno fabrikantų.

Karių reikia

karui laimėti
Pentagono studijų duo

menimis karai Vietname 
laimėti reikalainga 750.000 
karių, ir tai karas gali užsi
tęsti 5 metus, o su trigubai 
mažesniu skaičium (dabar 
Vietname JAV karių esą 
285,000) reikėsią kariauti 
be galo. Prezidentas dar nė
ra apsisprendęs, ar priimti 
Pentagono pasiūlymą padi
dinti JAV karių skaičių iki 
minėto dydžio.

JAV per vieną dieną 
neteko 7 lėktuvų

Praeitą šeštadienį Šiaurės 
Vietname numušti 7 JAV 
lėktuvai. Tokių nuostolių iki 
to laiko dar neturėta- Jie 
prašoko ir 1965 m. ragpiū
čio 13 d. nuostolius, kada 
per vieną dieną netekta 6 
lėktuvų.

Nuostoliai padidėjo ir dėl 
to. kad JAV aviacijos veikla 
viii Š. Vietnamo yra nepa
prastai sustiprinta ir per 
dieną ten puldinėjami ir 
bombarduojami šimtai tai
kinių.

Švęs Berlyno gėdos 
sienos sukaktį

Rytų Vokietijos komunis
tų partija kreipėsi į visus 
Rytu Berlyno gyventojus, 
kviesdama ragpiūčio 13 d- 
švęst’ Berlyno sienos 5 me- 

/ 1 sukaktį, dalyvauti tą die-
V. j ną parade ir mitinge... 

Richardo Specko. to baisiojo Tai tokia pat komunistų 
žmogžudžio, P. Chicagoje j akiplėšiška begėdystė, kaip
žudžiusio 8 slauges-studentes. 
nuotrauka, kai jis buvo nuvež
tas j Cook apskrities kalėjimų.

ir Lietuvos gyventojų verti
mas džiaugsmingai minėti 
krašto pavergimo sukaktį.

Pastaruoju metu kyla di
deli ginčai dėl civilinių tei
sių įstatymo pakeitimo, y- 
pač dėl apsigyvenimo seg
regacijos panaikinimo.

Civilinių teisių įstatymo 
pakeitimas gal bus baigtas 
svarstyti Atstovų rūmuose 
dar šią savaitę Tą pakeiti
mą pasiūlė administracija..1 
Ypač daug ginčytasi dėl ap
sigyvenimo segregacijos (o-' 
pen housing)-

Iki šiol baltieji negrams 
neparduodavo namų ar ne
nuomodavo butų, ir tuo bū
du negrai buvo priversti su
sispiesti tik tam tikruose ra
jonuose. negalėdami prasi
skverbti į baltųjų gyvena
mą plotą ir geresnes patal
pas. Dabartinis pasiūlymas 
draudžia diskriminaciją, iš
nuomojant butus ar parduo
dant namus, numato baus
mes tiems, kurie atsisako iš
nuomoti butą ar parduoti 
namą dėl rasinių sumetimų.

Atstovas Moore siūlė tą 
įstatymo dalį išbraukti, bet 
jo pasiūlymas atmestas 198 
balsais prieš 179.

Kiti atstovai įnešė naujų 
pasiūlymų, kurie sušvelnin
tų administracijos pasiūlytą 
projektą. Pagal teisių komi
sijos pasiūlymą įstatymo pa
keitimas teliesiąs tik 60% 
namų, jis neliesiąs mažes
nių kaip 4 butų namų.

Didelis pasipriešinimas 
tam įstatymo pakeitimui nu
matomas senate, kur tikima
si prasidės plepėjimas (fili- 
busteriavimas).

įstatymo pakeitimo prie
šininkai argumentuoja, kad 
verčiant išnuomoti ar par
duoti namus negrams yra 
varžoma ir namų savininkų 
laisvė elgtis su savo turtu, 
kaip norima, kad tai esanti 

! jau valdžios prievarta ir įsi
kišimas Į privatinę nuosavy

bę.

Charlie 
atostogaudamas 
vieroje.

1 Smarkiai kyla 
maisto kainosI

Susirūpinta, kad paskuti
niuoju laiku labai kyla bū
tiniausių maisto dalykų kai
nos. ypač New Yorke.- Šio 
mieste valdžia nutarė tą rei- 

i kalą ištirti. Ir žemės ūkio 
į sekretorius paskelbė, papra
šęs Federalinės prekybos 

: komisiją tą reikalą ne tiktai 
: New Yorke ištirti.

Sakysim, New Yorke 1948 
' m. duonos svaro kaina buvo 
16 centų, o dabar jau 30 
centų. Kiaušinių A rašies tu
zinas birželio mėnesį kaina
vo 55 centus, o dabar 69 ct 
Pieno kvortai praeitą savai- 

: tę pridėtas 1 centas, — tai 
i jau trečias pakėlimas per 6

Cha,K. šitaip atrado, mėnesius. Numatoma, kad 
dar bus pndetas vienas cen-

prancūzų Ri-

Pravartu žinoti, kad už 
kvortą pieno ūkininkas gau
na 12-8 cento, o jo vartoto
jas moka 28 centus. Taigi 
15.2 centu prisideda, kol 
pieno kvorta nuo karvės 
tešmens pasiekia vartotojo 

j lūpas... Aišku, kad tai žy- 
Į miai perbrangi pieno lašo 
kelionė. __

i
Lėktuvui užsidegus, 
žuvo 42 žmonės

Praėjusį šeštadienį de
dantis sprausminis lėktuvas 

į nukrito netoli Falls City, 
Nebr. Jis skrido iš New Or- 

' leano į Minneapolį Žuvo vi
si juo skridę 42 asmenys.

Šitas bitnikas Jean Jacques Gil- 
leron, atostogaudamas Italijoj 
ir Prancūzijoj, ne ilsėjosi, bet 
vogė. Jis pagautas prisipažino 
policijai, kad nuo birželio 6 d. 
pietą Italijoje įvykdęs apie 100 
vagysčių.

Per pusmetį keliuos 
žuvo 23,570

Per šių metų pirmąjį pus
metį eismo (trafiko) aukų 
buvo 23,570. Pernai per tą 
patį laiką težuvo 21,750-

Jau mėnuo, kai streikuo
ja penkių lėktuvų bendrovių Į 
mechanikai. Jų unijos susi
tarimą su darbdaviais me
chanikai atmetė. Senatas 
jau priėmė įstatymą, kuris 
mechanikų streiką sustab
dys 30 dienų, ir, jei per tą 
laiką šalys nesusitars, tai 
prezidentas gauna teisę 
streiką sustabdyti dar 150 
dienų.

Tą įstatymą turi priimti 
ir atstovų rūmai Ten jam 
bus daugiau priešingų, nes 
rinkiminiais metais ypač ne
norima pyktis su darbinin
kais. darbininkų unijomis, 
kurių dauguma rėmė dabar
tinę kongreso daugumą. 
Bet, reikia manyti, kad įsta
tymas bus ir atstovų rūmų 
priimtas, streikas sustabdy
tas, bus paskirta speciali 
komisija tarp šalių tarpinin
kauti. Gal pagaliau ir bus 
pasiektas susitarimas - -

Rof azlminiofr-ar»iia it- Iznn_A-FVTV (VUIIItlKVU XX ZVV/IV-
gresas ne toks griežtas yra 
santykiuose su fabrikantais. 
Štai šiomis dienomis porą 
plieno bendrovių pakėlė 
plieno kainą. Prezidentas 
pareiškė nepasitenkinimą, 
kad toks kainos pakėlimas 
gali padidinti infliacijos pa
vojų ir labai neigiamai atsi
liepti JAV ūkiui, be to, kad 
tai padaryta net nepasitarus 
su administracija. Kelios ki
tos bendrovės nors ir tarėsi 
su administracija, bet vėliau 
kainas taip pat pakėlė.

Iki šiol negirdėti, kad bū
tų ruošiamas įstatymas, ku
ris sustabdytų plieno kainų 
kėlimą.

Taip jau šiandien yra, kad 
silpnesnis dar labiau spau
džiamas. o stipresniam nusi
lenkiama.

Spalio mėnesį 
pašauks 46,200

Krašto apsaugos ministe
rija nutarė spalio mėnesį 
pašaukti 46,200 naujokų. 
Tai didžiausias skaičius po 
Korėjos karo, kada 1953 
m. gegužes mėnesį buvo pa
šaukta 53,000.

Rugsėjo mėnesį bus pa
šaukta 37,000 naujokų.

KOSYGINAS PASILIEKA
Prieš Sovietų S-gos Aukš

čiausiam Sovietui susiren
kant plito gandai, kad vy
riausybės galva Kosyginas 
bu? pašalintas, bet tie gan
dai nepasitvirtino: jis ir to
liau paliktas ministeriu pir
mininku.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

Kanadoje žadama įvesti 
nemokamą gydymą visiems 
gyventojams.
eee*eeeeeeeeeeee**eeee*eeeeeeeeee««

Paleckis — Tautybių 
Tarybos pirmininkas

Justinas Paleckis išrink
tas Sovietų Sąjungos Aukš
čiausio Sovieto Tautybių 
Taiybos pirmininku.

Lietuva toje taryboje tu
ri 32 atstovus, jų tarpe ir to
kius "lietuvius“. kaip gene
rolą Gusakovskį, laivo kapi
toną Ivanovą, gen. Jefimo- 
vą, Kulidžanovą. Popovą, 
Skačk.ovą, šokiną.

Nauji suvaržymai
Sovietų S-goje

Aukščiausias Sovietas pri
ėmė Įstatymą, kuris suvaržo 
užsieniečių keliones Jis pa
didina bausmes už nusižen
gimus kelionių taisyklėms, 
už lankymą vietovių, kurios 
uždraustos užsieniečiams.

Iki šiol už nusižengimą 
kelionių taisyklėms buvo 
baudžiama daugiausia 50 
rublių, o dabar ta bausmė 
padidinta net iki uždarymo 
vienerius metus darbo sto
vykloje.

Užsieniečiai, važiuojan
tieji automobiliais, gali nau
dotis tiktai 5 plentais. Iš 
jų išsukti net kokio nors se
novės paminklo apžiūrėti 
draudžiama.

Kitų valstybių diploma
tai Maskvoje negali išva
žiuoti iš Maskvos toliau, 
kaip 25 mylias.

«**###**##*e+*»e+e**«e***e*******M

Praeitą šeštadienį įvai
riuose didmiesčiuose buvo 
surengtos demonstracijos 
prieš karą Vietname ir ato
minės bombos numetimą į 
Hirosimą 21 metų sukakties 
proga.

Tai studentas ('baries Wbit- 
man. 24 m. amžM koris iš Texa- 
so universiteto (Austino mies. 
te) bokšto nušovė 13 .žmonių, 
prieš tai nužudęs savo žmoną ir 
motiną, ir 33 žmones sužeidė, 
kol drąsus policininkas jį patį 
nušovė.

/
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Lietuvą visdaugiau kolonizuoja
Pagal naujojo Sovietų Sąjungos penkmečio planą 

Lietuvos teritorijoj įkurdinti numatytosios sovietinės Įmo
nės, kaip ir daugumas jau veikiančiųjų, bus irgi ūkiškai 
ir politiškai kolonistinio pobūdžio Įmonės.

Albinas Adomaitis, Lengvosios pramonės ministras 
Vilniuje, neseniai (Komj. Tiesoj, nr. 116) pasakojo:

— Jau ateinančiais metais ims veikti Utenos baltinių 
trikotažo fabrikas. Jis per metus išleis 18 milionų poių 
baltinių. - Stambi Įmonė išaugs P’ungėje. Ji per metus 
galės pagaminti 23 milionus kvadratinių metrų dirbtinės 
minkštos odos.

Niekas Lietuvoje tokių Įmonių kūrimo viešai nekri
tikuoja. Priešingai, kur tik reikia, giria "Lietuvos pramo
nės ugdymą“, stengiasi uoliai jos kūrime dalyvauti (kiek 
tik jose lieka vietos nuo "didžiųjų brolių“) ir išgauti, kiek 
tik pasiseka naudos ir Lietuvai.

' x\
Tačiau visiems aišku, kad lietuviai patys, net ir ko

munistai. jeigu būtų jų valia ir galia, visa tai damų ge
rokai kitaip. Nes visiems aišku, kad tos statomosios Įmo
nės Utenoj ar Plungėj, jeigu dirbtų Lietuvos gyvento
jams, tai vien iš jų Lietuvoje kiekvienas iš vaiko amžiaus 
išaugęs asmuo kasmet turėtų po devynias poras baltinių 
ir po 11 su puse kvadratinių metru (kone 124 kv. pėdas) 
diAtinės minkštos odos.

Nei tiek baltinių, nei juo labiau tiek odos Lietuvai 
nereikia. Tad suprantama, kad tos Įmonės gamins dau
giausia Rusijos vidaus bei užsienio prekybos reikalams. 
O tą prekybą tvarko ir naudoja rusų valdžia Maskvoje, 
draudžianti vietiniams pareigūnams pasiduoti "vietinin- 
kiškiems sentimentams“. Kadangi Lietuvoje nėra tiems 
gaminiams ne tik pakankamai vartotojų, bet ir visiškai 
nėra žaliavų, tai vienintelis rusų valdžios sumetimas to
kias Įmones steigti Lietuvoje yra kolonistiškas: panaudoti 
Lietuvoje esamą specialistinę darbo jėgą už savo viena
šališkai be derybų padiktuojamą žemą atlyginimą.

Be to, apie tas Įmones klausinėjamas, respublikinis 
ministras Adomaitis atvirai pripažino, kad:

— Mūsų įmonėms vis dar trūksta mechanikų, energe
tikų, konstruktorių, specialistų automatinėms linijoms, 
valdymo ir dispečeriniams Įrengimams aptarnauti. Poli
technikos institutas šių profilių profesijų iki šiol iš viso 
neruošė. Pastarąsias specialybes bus galima Įsigyti nuo

Atseit, gerėliau apmokamoms vietoms darbininkų 
Lietuvoje irgi trūksta- Politechnikos institutas, nors turi 
kone 16 tūkstančių studentų, tų specialistų ligi šiol neren
gė — Maskvos planuotojai jam iki šiol to uždavinio ne
skyrė Bet Įmones, kurioms tų specialistų reikia, jau stato. 
Atseit, bus dar viena proga atsiųsti net j Uteną ar Plungę 
(taip pat Į Alytų, Jurbarką) reikalingų specialistų iš "pla
čiosios tėvynės“ ir taip dar padidinti kolonistų kieki Lie
tuvoje. - • .> *

Dabar Politechnikos institutui jau leis rengti specia
listų ir bent kai kurioms iš minėtųjų specialybių. Tačiau, 
šįmet tepradėję, ligi prirengs, naujosios Įmonės jau bus 
pastatytos ir aprūpintos specialistais, atsiųstais iš kitur. 
Busimiesiems. Kauno institute pervėlai prirengtiesiems, 
jauniems specialistams greičiausia teks ieškoti darbo 
kitose”plačipsios tėvynės“ vietose.

Taip "Lietuvos pramonę ugdančios“ Įmonės (Lietu
voje jau nusipelniusios "rusiškų gegutės kiaušinių“ vardą) 
yra ne tik raumenų išnaudojimo, bet ir tautinio gyventojų 
sumaišymo Įrankis. (Elta)

Viršuje praeitą šeštadieni susituokę Pat Nugent ir 
Lilei Baines Johnsonaitė, prezidento duktė. Apačioje 
Baltieji Rūmai, i kuriuos prezidento dukters vedybų 
pokylio buvo pakviesta apie 700 svečią. Vidury Baltųjų 
Rūmu rytu kambarys, paruoštas vedybų iškilmėms, 
šitas kambarys iškilmėms nebuvo naudojamas nuo 1906 
metu. kada buvo prez. Roosevelto dukters Alicės vestu
vės, kuri ištekėjo už kongresmano Ixmgworth».

SLA Seimas
SLA 80 metų sukakties Tėvynės redaktorium pa- 

seimas Įvyko Clevelande liktas dabai* tas pareigas ei
be pos 11-13 dienomis. JĮ a- nantis Antanas Sodaitis. 
tidarė seimo rengimo pirmi- Vykd. Tarybos nariams pa-
ninkas Jonas Daugėla ir, 
pasveikinęs susirinkusius, 
perdavė valdžią SLA prezi
dentui P. Dargiui.

Seimą sveikino miesto 
į majoras, pagyręs lietuvius 

už jų gražų ir kultūringą gy
venimą, priminė Lietuvių 
kultūros darželį, Čiurlionio 
sambūrio namus ir kt.

Kol mandatų komisija pa
tikrino atstovų Įgaliojimus, 
seimą sveikino Bendiuome
nės pirm. J. Bačiūnas. dr. P.
Grigaitis. St- Michelsonas, 
dr. A. Budreckis, M- Vai
dyla, A Ošlapas, O. Kaula
kienė, K. Karpius, J. Tala
las (perdavęs ir Alto prezi
dento A. Rudžio sveikini-. 

ima). Aktorius V. Žukaus- Knstolaitytė-Daugėhenė su 
kas vaizdžiai priminė anų Julium Kazėnu ir pianistė 
laiku gyvenimą ir priežas- Birutė Smetonienė. Prez P 
tis, kurios paskatino SLA Į- Largis čia pasakė kalbą, ku- 
kūrirną. Teis. K. Navasaitis n Keleivy jau buvo isspaus- 
kiek ilgiau pavartė SLA is
torijos lapus.

Dr. ('ari Coppolino (vidury) vedamas Į Sarasotos, Fla., 
teismą. Jis kaltinamas 1965 m. nužudęs savo žmoną, 
o 1963 m. savo draugą pulk. Williamą Farberi.

LIETUVIUS VARO TAŠKENTO ATSTATYTI

Žemės drebėjimas Taškente — rusų valdžiai Lietuvoj 
irgi proga sukeisti vietomis keletą šimtų Lietuvos gy
ventojų.

Ksaveras Kairys, vilniškės ministrų tarybos pirmi
ninko (M. šumausko) pirmasis pavaduotojas, liepos 6 d. 
paskelbtame pasikalbėjime papasakojo, kad "Respublikos 
vyriausybė nutarė“ — suprantama, nutarė Įsakyta iš 
Maskvos, nes visos "respublikų vyriausybės“ panašiai nu
tarė — nedelsiant išsiųsti į Uzbekistano sostinę statybinį 
traukinį-

Dar gegužės mėnesį, sako Kairys, buvo išsiųsti Taš- 
kentan statybininkų "žvalgai“, o birželio pradžioje išvyko 
ir statybinis traukinys. Traukinys ne tik su (Lietuvos 
miestuose taip reikalingomis) statybinėmis mašinomis ir 
inventorium, bet ir su žmonėmis, specialistais: "prityru
siais darbininkais, statybos inžinieriais, autotransporto ir 
plentų, melioracijos ir vandens ūkio, sveikatos apsaugos, 
energetikos ir elektrifikavimo šakų pasiuntiniai, visų

KNYGOS JAUNIMUI

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULI, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė, 58 psl., kaina .... $1.50

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

Giedriaus 
psl. kai

na ............................ $1.80.
GINTA KO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius* 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

Ta pati arglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGiNIAGE- 

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai idomus pa
sakojimas, gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia* 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

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

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

kelti atlyginimai 25%.

Kitas seimas bus Chica
goje 1968 m. (Pasiūlymas 
šaukti seimą kas treji metai MURKLYS, A. 
buvo atmestas). apysaka, ’ 130*

Seimo rengėjai pasirūpi
no, kad atstovai turėtų ir 
pramogų. Jie buvo nuvežti 
į Kultūros darželi, kur po 
trumpos programos buvo 
padėtas vainikas prie Jono 
Basanavičiaus paminklo. Iš 
ten atstovai buvo nuvežti i 
Čiurlionio sambūrio namus 
ir pavaišinti.

Liepos 12 d- buvo šaunus 
banketas, kuriam vadovavo*
K. Karpius. Meninę progra
ma atliko dainininkai Juzė

dinta.
Bankete dalyvavo ir ke- 

Mar.datų komisijos prane- liolika Į Jaunimo Kongresą 
Šimu, seime dalyvauja per atvykusių iš Argentinos ir 
100 atstovų. į kitur jaunuolių. Kelis žo-

Visi Vvkdomosios tarvbos; džius jame tarė ir Jūratė 
v įsi vyKUomosios tan oos, Reisgytė kuri Lietuvos 

narių pranešimai buvo at- „pre*įde’ntu?. j. Paleckiui
; spausdinti pnes seimą ir na- <=u<rpbėio na
ciams išsiuntinėti, todėl’ ^5rallJ.OJ® sugebėjo pa-

• jiems pmrnti neteko dai« Tautoms,
laiko sugaist,. Is jų paaiske- kadJt;etuvBa batų glaisvinta 

iš komunistų okupacijos.jo, kad SLA turi turto be 
veik $4 mil-, kad per du me
tus išmokėta pašalpų $40. 
044, o gyvybės draudimo— 
$302,554, kad nuo paskuti
nio seimo mirė 605 nariai, o 
naujų per tą laiką tepriimta 
534. Taigi narių per tą įai- 

j ką kiek sumažėjo, bet turtas 
padidėjo $137,834. Kaip be
būtų. organizacijos svar
biausias rūpestis ir toliau su
rasti geriausių priemonių
nariu skaičiui padidinti.

i
Seimas priėmė eilę svei 

kinimų: JAV prezidentui,

P. Br-ti»

ną
tu:
iuu

VVAOA
IddU

TIK MIZARA AR BIMBA
NIEKUS PLEPA

Laisvės redakcija liepos 
22 d. rašo. kad P. Dargis 
SLA seime plepėjęs niekus.

valstybės sekretoriui Rusk, Girdi, jis ten pagyręs ”va-
Lietuvos atstovui J Rajec
kui ir kt., o taip pat rezoliu
ciją Lietuvos laisvinimo rei
kalu.

Buvo nemažai pasiūlymų 
pakeisti Įstatus, bet jie pali
ko nepakeisti.

Seimas apdovanojo spe- 
. . cialiais ženkleliais tuos, ku-

stambiausių respublikos miestu atstovai“. Gegužės mene- r,e dirbo kuopų valdybose 
sį išvyko geodezininkai, projektuotojai, sanitarinės tech- nemažiau kaip 25 metus, 
nikos ir kitų statybinių darbų organizatoriai. Iš viso keli Tokių buvo astuoni: Mar- 
širr.tai žmonių, svarbių specialistų. Su jais ai- paskui juos garėta Johns’ienė, Povilas 
turės norom nenorom išvykti ir jų šeimų nariai, jei neno- Šūkis, Adolfas Kaulakis, 
rėš neribotam laikui ar visiškai išsiskirti- Nes tie specia- Jonas Pabarčius. Jonas Pet-

duotojų komitetus — altą, 
vliką, baltą (tai rašo mažo
siomis raidėmis. Kel red.), 
kuriems ir jis pats priklau
so.“ O tas "Susivienijimui 
ne tik nepadeda, o kliudo 
augti... Užuot augęs nariais, 
SLA smunka“. Girdi, cent
ro sekretorė pasakiusi, kad 
SLA 1960 m- gruodžio 31 d. 
turėjęs 11.650. o 1965 m.

Naujausios
KNYGOS

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

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
i Radausko poezijos rinktinė, 
1 237 psl- Poezijos mėgėjams 
1 tai yra nepaprasta šio iški

laus poeto dovana. Kaina $5
BAISUSIS BIRŽELIS. Ši

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

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

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

gruo^io 31 d. beturėjęs tik (Keleivio adm. dar gali-
10,048 narius.

Taip. mažėja ir SLA na
rių skaičius, bet ne todėl.

x įivii'/vvani lainui c*i v įcioncu xooxorvxx vi* i’G-i Liv CMvvit* v r i v • ’J x 1 •

listai išsiųsti ne mėnesiui ar kitam, o mažiausia dvejiems kus. Povilas Brazaitis ir Ml- ,
kas Balčiūnas.metams, nes K. Kairys aiškiai pasakė: "Per dvejus metus 

Lietuvos statybininkai pastatys Taškente 10 tūkstančių 
kvadratinių metrų gyvenamojo ploto4 (t y., apie 300 bol
ševikinio standartinio dydžio butukų). Po dvejų metų garbės nariu.
Taškento atstatymo darbas dar gali būti nebaigtas, o jeigu Į Aukų įvairiems fondams 
ir būtų baigtas, tai didelis klausimas, ar dabar išvykstam . gynėta $668. 
tiems bus kaip grįžti Lietuvon. Grįžtantiems sunkiausias:
dalykas gauti tą "gyvenamąjį plotą“. Išsiuntus tiek staty- į R ”ja71^toi'as buvęs

. - 1 • _ _ JJ — yv . • **_ Į < v • • ♦ _ • a^’ Dirvos redaktorius. Tautinei
tinkamai sumažės. Be to, , uvykstencnuų vieta, jau at- Fondaciįai padovanojo sa- 
vyk.ta žmone. ... ii Taškento! K- Kairys pranese: vo gyvybės draudimą $1000.

o E. Mikužytė $100.
"Nuoširdžiai, svetingai bus sutiktos 300 šeimų iš Tas- _ . .

kento. kurios artimiausiu laiku atvyksį Lietuvą. Sudaryta tin^Lktu^Su^ietilmo 
vyriausybine komisija, kun operatyviai vadovaus šių ,Nelida nukaitė, 
šeimų apgyvendinimui respublikos miestuose bei rajonų
centruose“.

Lietuvos atstovas Londo
ne Bronius Balutis išrinktas

kuri seimui pasakė gražią
kalbą-

Aišku, seimas patvirtino 
išrinktąją Vykdomąją Tary
bą : prez- Povilas Dargis. vi- 
ceprez. Stasys Gegužis, sek.

Kas tos šeimos, nėra kitų duomenų spręsti, kaip tik 
tas komisijos sudaiymas tikslu jas "svetingai priimti ir 
operatyviai apgyvendinti“. Bene bus tai "didieji broliai“
—profesionalai kolonistai, gavę leidimą pabėgti iš žemės Be^~’p^ronien£7žd. Eu- 
drebėjimo nusiaubtos kolonijos Į kitą, kur žemė dar ne- fMikužytė, ižd. glob

dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
Jei Susivienijimo nariai ma
žėtų dėl tos priežasties, tai 
komunistų kontroliuojamas 
susivienijimas turėtų klestė
ti, jo nariai turėtų augti, 
kaip grybai po lietaus. O 
juk yra priešingai: ir jo na
rių skaičius mažėja.

Štai Chicagoje liepos pra
džioje buvo to jų susivieni
jimo 17-sis seimas. Ten bu
vo pranešta, kad turima ka
pitalo $1,467,601 o narių 
4,238 ir kad narių skaičius 
per paskutiniuosius dvejus 
metus sumažėjo 293 nariais

Kodėl? Juk jo vadai Lie
tuvos nelaisvina, nes. pasak 
juos, ji išlaisvinta ir jaučiasi 
laiminga komunistų rojuje.

Taigi, ne P. Dargis plepa 
niekus, bet "istorijos garbės 
daktaro“ ir "nusipelniusio

ma (rauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat Įvairus ir Įdomus, 
kaina $2.).

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

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II
omas, redagavo Bernarda*

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

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

Už šj veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa-

dreba. Pažymėtina, kad, kai vienas kitas lietuvis grąžte Steponas Briedis ir Jozefina rašytojo“ titulais komunistų puošta ir ši knygą, 
paliegęs iš Sibiro tremties, tei retai gauna teisę net nuosa- Milerytė ir dr. kvotėjas —.apvainikuoti Laisvės redak-j knygos ’ ’
vuose namuose prisiglausti- (Elta) Steponas Biežis. toriai. ____ ________ Imos dovanoms.

t ¥
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KAS NIEKO NETEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASK 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

- i

KAS NAUJO BROOKLYNE
Dariaus-Girėno dvasia gyva jos istorine medžiaga. Ją 

renka, dalyvauja Worces-
New Yorko lietuviai ne-

PHILADELPHIA, PA. 

Mirė inž- A. Jurskis
Jį .'

Liepos 31 d. po sunkios 
ligos mirė inž. atsargos
pulk. Alfonsas Jurskis, gi
męs 1894 m. rugpiūčio 4 d. 
Pumpėnų valse. Velionis

leno Dariaus ir Girėno Fon- 
turėtų vieno rūpesčio, jeigu de. kurio tikslas įsigyti že- 
nebutų pastatę Dariaus ir mės sklypą, pastatydinti ten
Girėno paminklo. narnu?, Įrengti Dariaus ir gimnaziją baigė Mintaujoje

Tų dviejų pasiryžėlių nu- Girėno kambarį. Tą kamba- ir studijavo Petrapilio poli-1
galėti Atlantą prieš 33 me- n puoš ir minėtas dailininko technikos institute, bet jo 
tus žuvimo diena — liepos Juodžio paveikslas- Ten ga- nespėjo baigti, nes buvo pa-i 
14 — if čia būtų pamirš- lėtų būti vieta ir aplamai su- šauktas i kariuomenę Vė
tą. kaip jau daug kur jos sipažinti su aviacija. *“ --T - **

Prie Dariaus ir Girėno paminklo Brooklyne 1966 m. 
birželio 25 d. Iš kairės i dešine: adv. Steponas Briedis, 
Jackus Sonda, Bronė Spūdienė. Jonas Vilkaitis ir Juo
zas Vilčinskas, atvykęs iš Anglijos.

liau jau iš Lietuvos jis buvo 
nuvykęs i Paryžių ir ten bai
gė elektrotechnikos aukštą-
ją mokyklą. .Kairėje matyti vienas nušautas, o dešinėje už paminklo besislapstanti nuo pamišėlio kulkų mo-
, _ ,a ai ariuomenėj terjg. Austine iš universiteto bokšto nušovė 13 žmonių ir .33 sužeidė,
būdamas velionis dirbo ra
dijo srityje, todėl, grįžęs į ---- - - - ----------- ---- , - . ----------------- --------- --------- . —
nepriklausomą Lietuvą, jis 
organizavo Kauno radijo
stotį ir radiofoną. BALFO METŲ GĖRYBĖS

Jis buvo vienas geriausių WORCESTERIO NAUJIENOS
radijo specialistų, yra pa- Metų bėgyje Balfo Centre 
rases ne viena tos srities buvo gauta 107,029 dol. pi- 
mokslinį darbą‘ radijo tech- ril£ais> tačiau be pinigų Bal- 
nikos vadovėlį. uniVtersite- ^as ^ar &av0 iš savo rėmėjų

Svečias iš Urugvajaus

Jonas Česnulevičius Ne

jaunasis Sviklas buvo 

Worceslery

Bronė ir Julius Sviklai tūle buvo radijo katedros ve- 27,340 svarų rūbų. 4,961 pos 3 d- atskrido iš Montevi- 
dėja?- Kun laiką dėstė ir knygą, vaistų, žaislų, plokš- deo i Nashua. N.H., pas sa- rėjo džiaugsmo, sulaukę sa- 
Temple universiteto techni- telių ir kitų materialinių gė- vo seserį Agnę Gaidienę, o vo sūnaus Algio, kuris tar
kos skvriuje Philadelphijoj. rybių, kurios buvo panaudo-1 liepos 14 d. jis atvyko į Wor- nauja Dėdės Šamo kariuo- 

Velionis tiek Lietuvoje -08 šalpai. Visų tų gėrybių cesterį savo giminaičių Ju- menėje. Dešimtį dienų pa- 
(jau nuo gimnazijos suolo vertė siekė 45.971 dol. Taigi; zės ir Alekso Alubavičių ap- viešėjęs. Algis grįžo toliau 
pradedant b tiek pasitrau- gėrybėmis per metus Balfas lankyti. Ta proga jis užsuko savo tarnybos tęsti-
kęs į Vokietija ir atvykęs į turėjo pajamų 153,000 dol. 
Ameriką, uoliai dalyvavo
lietuvių visuomeniniame gy- Balfo šalpa rūbai* 
senime. Su jo mirtimi lietu

nebeprisimenama Tiesa, tą Į G. Janulevičius kurį lai- 
"rūnesti“ turi ne visi new-į ką gyveno Australijoje ir 
yorkiškiai, o tik pati ma- i ten buvo susirūpinęs Da- 
žiausia ju dalis, ir tai neti-s riaus ir Girėno vardu iam- 
tuluota. į žinimu. Dabar jis yra pasi

etai liepos 16 d. į Dariaus' šovęs mažu lėktuvu suruoš- 
ir Girėno skridimo į Lietuvą t’, skridimą į Australiją, nes

viai inžinieriai neteko vieno 
iš įžymiųjų kolegų, o lietu
viu visuomenė vieno iš labai 
vertingų narių.

Gili užuojauta jo žmonai 
Onai, dukrai Sniegai ir sū
nums -Juozui ir Liūtui.

Kadaise Balfas siųsdavo 
didelius kiekius maisto ir 
rūbų tremtiniams, nes anie 
gyveno stovyklose, lengva 
buvo padalinti. Dabar sto
vyklų jau nebėra, tad tenka 
siuntinėti individualiai, pa
prastais pašto pakietais. 
Daugiausia vartotų rūbų pa- ir

n pas jūsų bendradarbį. 
Malonu buvo su juo pasikal
bėti. Jis papasakojo ir apie 
maro artimą giminaitį Miką 
Krasinską, Keleivio bendra
darbį Urugvajuje-

Marcinkevičių* pardavė 
kepyklą

Stasys Marcinkevičius 
pardavė savo duonos kėpy k-

Gera t 
dovana *

i Kai rengiatės duoti kokią 
' dovaną angliškai kalban- •"•
. tiems, nepamirškite, kad ge- 
, riausia dovana yra knyga.
! Štai čia kelios lietuvių rašy- ~ 
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms: '

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

"The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
ves), 128 psL, kaina $3.95.

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius),
209 psi., kaina $4.95.

"House Upon the Sand“ i 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., ■:* 
kaina $3.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-, -7 
kaina $2.00.

: "The Maker of God*“, C 
Į Ten Lithuanian Stories, pa- • 
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00. -

Vytautas the Great Grand _ 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl.. 
kaina minkštais viršeliais

Mirė

Paskutiniuoju metu mirė 
Pranas Juška, Alfonsas Ka- kesįVerčiančius verslininku:
marauskas. Juozas J. Pupka ; Mikšius, Matulevičius. Vy-

lą ir Providence nusipirko $3. kietai* $4. 
restoraną. ■ Visos šios knygos yra gra-

Dar turime čia sėkmingai! žiai įrištos.• •* • * • V * 1

SĖKMINGA BENDRA
VEIKLA , - _ . -. v

New Jersey Lietuviu Ta- net 451. ^ntinys. Vokieti-
rvba estu ir latviu or<m- J0n rausta 5o siuntimai, į ryba su estų n latvių orga kitUą kra§tug 18. Vasario 16

UCIIIUJVSJ HUVUTiaiIIO,

m jų žuvimo paminėjimą į Lietuvą tokiems pasiryžę-, nizacijų centrų komitetais - _ -- - 
prie iu paminklo Lituanica liams vartai užkelti. jau antri metai sėkmingai „ .. . jį. Areentinon
a’kštė’e (Union Avenue, 
Brooklyne) susirinko vos 
poras šimtų senesniosios

Be šių kalbėtojų, dar kal
bėjo dailininkas Juodis ir 
visi komiteto nariai Iškil-

nuvez-

Aleksandras Mancevi-

kartos newyorkiečių lietu- mių proga lietuvės motervs 
vių. Atėjo tie, kurie savo au- nepamiršo Dariaus ir Girė- 
komi? tą skridimą, skirtą no paminklo papuošti gvvo- 
Jaunaiai Lietuvai, rėmė ir mis gėlėmis. Ona Petraškie- 
kurie davė lėšų paminklui nė Moterų Vienvbės vardu 
pastatyti, ir tie, kurie tiesio- padėjo gražiu geliu vainiką.
^?iai .f”° buvo su’ Iškilmėms gražiai vado- 
siję :r išsiderėjo iš New Yor- vavo didelis Dariaus ir Gi- 
ko miesto, kad toii vietovė r£no o-arbintojas Jonas šal- 
butu pavadinta Lituanica ^s, ilgametis to komiteto 
Square- pirmininkas. Pagerbimo iš-

O tokių buvo ir tebėra Da- kilmės užtruko tik vieną va
riau? ir Girėno Paminklo landą-
Pastatymo Komitetas prieš- Visų susirinkusiu buvo 
aky su Jonu šalčiu ir nariais pastebėtas tose iškilmėse 
adv. Bredžiu. Br. Spūdiene. jaunimo nebuvimas, ir tai 
Petri J. Montvila ir kitais, jau no nirma karta ir ne pir- 
prie to komiteto darbų pri- metai.
sidėjusiais. .šie metai skirti lietuviu

Metai'iš metu jie nena- jaunimui. Garsiai nuskam- 
miršta suruošti tiems Lietu- bėjo buvęs. Pasaulio Lietu
vos didvyriams pagerbimo vių Jaunimo Kongresas su 
iškilmių, šiemet tų iškilmių savo iškila Dainavoje, pa
metu invokacija paskaitė ir skubomis priimtomis rezo- 
žodi tarė kun. J. čekanavi- liucijomis. ta proga suval
ius. Lietuvos ir JAV himnus dinta opera Lokiu ir kitom 
sugiedojo solistė Lionė Juo- pramogom. Atrodė, kad vi- 
dvtė. iai nadėio jos še- sa tai išjudino ir New Yorko 
šerių metu dukrvtė Pagrin- jaunimą ir kad bent maža 
diniu kalbėtoju buvo Vliko j0 dalis atsilankys ir į Da- 
gen. sekretorius J. Audėnas. riaus-Girėno minėiimą. Juo 
Žodi tarė taip pat atvykęs labiau, kad prieš 33 metus, 
iš Worcesterio lakūnas Ge- pasišovę nugalėti Atlanto 
diminas Janulevičius. Jis vandenyną ir pasiekti Lie
su savim atsivežė taip pat tuvą. lakūnai Darius ir Gi- 
buvusio Lietuvos lakūno, rėnas taip pat nebuvo se-

veikia bendrai, sudarę 12 . . . . ... . _z_ . -- 13 laivais didesni Balfo ru-
nanų (p - t lot, ivi n m bų kiekiai. Taigi vartotu rū-
• U °?f 01111 e a- bu šaipai buvo panaudotajame atstovauja V. Melinis. ■ . » ,r ,
V. Dili?. Pr. Purenąs ir A. 29,410 svarų. Balis net.nka- 
q Trpčinkaą mil rubii-atrankų buvo par-

/ -o r,i-nrvo/»iin duota- Liepos 1 d sandėly Šiais metais okupacijos ... 1 .
sukakti minint visokiais bū- Ilk° t4’9.10 sva.^' kur’e 

stengtasi kuo daugiau X,et^ ,letuvl» nuolat PaP’>-

eius.

V. Pigaga vėl kandidatuoja
Mass. senatorius Vytau

tas Pigaga kandidatuos ant
ram terminui Jam reikalin
ga talka ir pagalba, nes su 
juo varžysis airis Foley, ku
ris visur lietuviams kiša ko-
j?.

Buvo susirgęs Juozas Pupka

dūnu5?. Dvareckus ir kt.

J. Krasinskas

DANVILLE, ILL.

Mirė A Ružancovas

in/Msmc riUlUJ, ĮUVI'IIVJ

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi

kuckio eilėraščių rinkinys, 
į 359 psl-, kaina $2.50.

sandres Ružancovas, gimęs. GroŽT,.,ės mei,ž, p. Orin- 
1893 m- rugpiūčio 12 d. Ve-, taitės apsakymai, 165 psl., 
lionis buvo gudų kilmės, • kaina $1.50. «

Liepos 22 d. mirė Alek-;
<*•

cais
su tuo reikalu supažindinti aoJn“. 
amerikiečius per spaudą, ra- J Lietuva ar SSSR galima
dija ir kitais būdais. snĮstl ?'.k nau,as (me’

Vaisiai buvo geri. Keli ^z.agas ir uz jų pem.unt.mą 
mūsų valstvbės konrresma- brangiai mokėti. Į ten buvo 
nat kalbėle JAV kongrese 361 siuntinys ir uz
ir savo kalbas įtraukė i Con- J™? ™™ke'a f™'

gressional Record, didesnė g* 3°,25o doleriai (1964- 
;uSė kongiesmanų prielan- 65 metais 284 siuntimą,
kiai atsiliepė apie mūsų ko- IlzJ'lL-zy4’- .
va dėl Pabaltijo laisvės. | ? Leną,„ dar pasiusta,62

Pavergtųjų savaitės pro- va^ siuntmuka, ,01 dol. 
gą New Jersey gubemato- vertes. Į iva,nus kraštus is- 
riur paskelbė atitinkamą de- smntmeta Balfui suaukotos 
klaraciją. įtakingas Newark k!>Tg«S- Tokių knvgu siunti- 
Evening News ir kiti laik- ™ b».vo
rašč'ai okupacijos sukakties ^razibjon 28. Vokietijon 14 
ir Pavergtųjų tautų savaitės "į Į kitus ki-astus 47. Viso is- 
proga labai mums palankiai S"** 138 siuntimai kurių 
apmšė Pabaltijo tautų >'^1 TaHiko^“^
mą.

Katalikų ir kitų tikybų 
bažnyčiose buvo skaitomi 
komiteto atsišaukimas ir gu
bernatoriaus deklaracija.

Komitetas dėkoja visiem, 
kurie prisidėjo prie jo dir
bamo darbo.

A. S- Trečiokas

dabar dailininko, Juodžio 
nupiešta Dariaus ir Girėno 
skridimo paveikslą.

'Atvyko lakūnas G. Janu
levičius i tas iškilmes ne at- ........................... - - . .
gitiktinai. Jis yra vienas tu. mentas turėtų įpareigoti ir, ja, New Yorko lietuvių jau- 
kurie susirūpinę Dariaus ir; mūsų jaunimą. Į nimas į tai neatsiliepė
Girėno, kaip ir visos nepri- Į Dariaus ir Girėno Pa
klausomos Lietuvos aviaci-į minklc Pastatymo Komite- Chicagos

Vietos veiklus vyras Juo-. Lietuves kariuomenės atsar- , mediniaj įr tryS geleži-
zas Pupka buvo sunkiai su- gog pulkininkas. įžymus lie-'niai kryžiai, savanorio An- 
cirrroc Lro talen rmaulėti • _ i i •, i* » . . .« i • ■ • • • • --sirgęs. Jam teko pagulėti 
miesto ligoninėje. Dabar jis 
sveiksta namie- Linkiu jam 
greičiau atgauti jėgas.

Viskas žuvo
Nelabai seniai buvo ren

kamos aukos autobusui nu
pirkti, kuris vežiotų vietos 
būgnų orkestrą. Organizaci
jos ir atskiri asmenys au
kojo nemažas sumas, bet 
dingo be žinios ir tas orkes
tras. ir aukos, ir rinkėjas. 
Žinoma, nėra nė to autobu
so. Būtų gera, jei kas paaiš
kintu. kur visa tai dingo.

(Yra ir du Liet. Enciklope- atrinkti- Balfo Centre turi-
dijos rinkiniai).

Sumažintas rūbų siuntimas 
Lenkijon

Lenkijos lietuviai daugu
moje yra neturtingi, o rūbai 
ten labai brangūs- Balfas 
turi ir rūbų ir gali visiems 
padėti. Deja. prie Lenkijos

me kartotekas per 2.677 
Lenkijos lietuvių šeimų, ku
rias esame paskutiniu laiku 
šelpę. Tai sudarytų per 10. 
000 žmonių. Jiems ir buvo 
siunčiama parama rūbais, 
vaistais (retai knygos ar pi
nigai).

niai ?r ta savo skridimą savoj tas dar toli prieš tas iškil- 
parašvtu testamentu skyrė mes išplatino savo atsišau-, lietuviu šliejasi gudai, len_ ** -Y n ■ • -II i 1 * * . r. » r..VĮl I • • **• • — 1 I* _ A - -Javnaiai Lietuvai ir daug kimą apie ruošiamą liepos
tikėiosi iš jaunimo- Rodos, 
toks Dariaus ir Girėno testą-

16 d. paminėjimą ir jį spau
doje taip pat paskelbė. Dė

kai ir įvairūs spekuliantai. 
Už 50 zlotų (pusę dolerio) 
lietuvis (jaunas ar senas) 
parašo lenkui lietuvišką

tuviij ir gudų bibliografas, tano Šukio atsiminimai is 
iki mirties stengęsis sužy-; nepriklausomybės kovų, 376 
mėti visus lietuvių leidinius; Ps^’ kaina $3.00. 
ir savo redaguojamoje Kny-! Gyvulių ūkis. George Or- 
gų Lentynoje surašyti. Jis bolševikinės santvarkos 
turi didelių nuopelnų lietu-
vių kultūros ir literatūros is
torijai. y

WATERBURY, CONN."" ■v
Mirė J. Valaitis

Liepos 31 d. čia mirė 74 
metų amžiaus Jonas Valai
tis, kooperatininkas, Lietu
vos Darbo Federacijos vei
kėjas, buv- Lietuvos seimų 
narys.

PORTSMOUTH, N-H.

Mirė M. Norkienė

satyra, 71 psl.. kaina $1.00.
Per giedrą Į audrą. Myko

lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimu 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.

PALENGVINKITE MUSŲ 
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*

.1*-

Te

Liepos 23 d. mirė Martiną 
Liepom ūtė-Norkienė. 74 m- 
amž Ji seniau turėjo ūkį 

1965-66 metų bėgy, Bai-, Newingtone. kuriame buvo 
fo valdybai nutarus, prašy-; rengiamos gegužinės. Velio
niai iš Lenkijos buvo labai nė gyveno pas savo sūnų 
stropiai atsijojami. tačiau ir Tomą (67 Decatur Rd.,
dabar dar vienas kitas ne- Portsmouth, N.H.). Be jo,i Ti» mažiau bebus tokių, ku- 
vertas galėjo siuntinį iš Bai- velionė dar paliko dukterį j riems reikės siųsti primini- 
fo išgauti. (Tie apsimetėliai Florence Yoes, kuri dabar
dabar dažnai kreipiasi pas gyvena Okinawoj. ir dvi se

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant.

mus. •ir-
, prašymą į Balfą ir laukia 

Tokį pat rūpestį turi ir siuntinio Tik gerai įgudus atskirus lietuvius, ne į Bai- sens — Mariją Palilionienę 
licagos lietuviai J. Vlk*. Į galima panašius prašymus, fą))____ ir Antaniną Pasukonienę.

Keleivio adm-ja
.1.

t
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iš pavergtos Lietuvos
Darias-Girėnas palaidoti 

okupantų kapinėse
Savaitę prieš 33-ąsias Dariaus ir Girėno žuvimo me

tines Vilniaus Literatūra ir Menas (liepos 9 d.) paskelbė 
Kauno Politechnikos Instituto sklandymo sekcijos pirmi
ninko inžinieriaus J. Balčiūno straipsnį, kuriame pagaliau 
ate kleista Dariaus ir Girėno palaikų atradimo istorija, 
ištisus aštuonerius metus buvusi gaubiama pusiau prasita- 
rimų. pusiau nutylėjimų šydu.

Iy38 m. birželio 14 d. V ilniaus radijas pranešė, kad 
to mėnesio pradžioje buvę atrasti Dariaus ir Girėno pa
laikai, karstuose aklinai užmūryti Medicinos fakulteto 
įūmų rūsyje. Tas radijo pranešimas buvo paremtas tų 
dieną Tiesoje atspausdintu buvusio civilinio lakūno (da
bar rašytojo) J. Dovydaičio pranešimu, kuriame buvo pa
aiškinta, kad vokiečiams.pasikėsinus paimti varinius 
karstus, "Grupė Kauno patriotu, padedant medicinos fa
kulteto sargams, prasiskverbė i vidų ir, negalėdami kars
tų išgabenti, juos nunešė j rūsį Per naktį sienoje buvo 
paraošta slėptuvė, ir joje karstai buvo aklinai užmūryti“. 
Paskui ilgą laiką (t-y. 10 metų) nebuvę žinoma, koks li
kimas ištiko kai-stų slėpėjus ir kur didvyrių kūnai. Vilniaus 
radijas tą pranešimą pakaltojo kelis kartus. Pranešimas 
buvo baigiamas žodžiais; "Šis Įvykis sutampa su lakūnų 
žuvimo 25-mis metinėmis, kul ias mūsų respublikos visuo
menė ruošiasi tinkamai atžymėti“.

Tai buvo pirmas viešas prabilimas apie Darių ir Gi
rėną Lietuvoje nuo 1943 metų vasaros- (Tuo metu po tru
puti jau buvo prasidėjęs ir kitų Stalino laikais neišdrįstų 
garsiai tarti vardų minėjimas). Tačiau, išskyrus radiją, to 
J. Dovydaičio pranešimo tada nepakartojo nei vienas ki
tas Vilniaus laikraštis. J. Dovydaičio jau buvo prasitar
ta, kad skubiai ieškoma prideramas vietos didvyrių ka
pui ir paminklui. Liepos 17 dieną (1958) turėjo būti iš
kilmingos naujos laidotuvės ir 25- metų lakūnų žuvimo su
kakties minėjimas.

Tačiau vietoj žadėtų iškilmių Kaune (ar Vilniuje) 
kuklios iškilmės buvo surengtos tik lakūnų žuvimo vietoje. 
Soldino miške (dabar Lenkijos teritorijoje). Į tas pa- 
gerbtuves buvo nuvykę Povilas Rotomskis (dabar jau mi
ręs, buvęs 'kultūrinių ryšių“ organizatorius). Dariaus 
duktė gydyto ja Nijolė Maštarienė. buv, generolas Urbšas, 
sklandymo stoties viršininkas Z Brazauskas, rašytojas A. 
Bieliauskas ir kompartijos centro komiteto įstaigos atsto
vas Vytautas Zinkevičius (dabar sov. ambasadoje Wa- 
shingtone)- Tiesa paskyrė Dariaus ir Girėno žygiui pami
nėti vedamąjį straipsnį ir ištisą puslapį priekaištų Lietu
vos vyriausybei ir Amerikos lietuvių visuomenei už nepa
kankamą to žygio rėmimą ir vėliau nepakankamą didvy
rių pagerbimą... Bet nei žodžio apie palaikų atiadimą-

Nuo to laiko ir liko neaišku, — buvo ar nebuvo atras
ti dingę karstai ir kiek iš viso buvo tiesos 1958 m. birželio 
14 dienos J. Dovydaičio pranešime. Tik dabar inž. J. Bal
čiūnas konkrečiau ir patikimiau atpasakoja didvyrių pa
laikų paslėpimo ir atradimo istoriją, nors ir joje yra neiš
aiškintų spragų. :

Nurodęs iš gandų tegirdėtas priežastis, kodėl karsta: 
buvo laikomi Medicinoj TaVuketo koplyčioj (perkelti iš 
mauzoliejaus), inž. -J. Balčiūnas pasakoja;

'Kauną užplūdo vokiškieji okupantai. Po "apsau
gos4 skraiste jie grobė, naikino kultūrines vertybes Iškilo 
pavojus ir karstams su lakūnų palaikais. Imitavus vokie 
čiu sargybą, jie buvo pervežti Vytauto bažnyčion- Bet 
rūsiai čia buvo drėgni, ir karstus teko grąžinti universi
tetan ..

"Fiureris paskelbė totalini spalvotų metalų rinkimo 
vajų. Vokiečių karininkai ir rudma? škiniai landė po Įmo
nes, įstaigas. namus, surašinėdami ir rinkdami spalvoto 
metalo gaminius, neaplenkdami net durų rankenų. Hitle
rinis Įgaliotinis užsuko ir į medicinos fakuitetą. Kai. pri
sirašęs ilgiausiį daiktų sąrasa. įkišo nosį koplyčiom su 
džiaugsmu užsirašė: ”Du karstai, variniai“. Įsitikinęs, kad 
jie netušti, susidomėjo, kas tie vyiai lakūnų šalmais. Dar
buotojai paaiškino, jog tai perskridusių Atlanta lietuvių 
lakūnų Dariaus ir Girėno palaikai.

— Kas? Lietuviai perskrido Atlantą? — stebėjosi 
hitlerininkas ir dar kartą apžvelgė lobį.

Greitai karstais susidomėjo gestapas (slaptoji poli
cija). Žadėjo pakeisti kitais — "geresniais“. Visi suprato 
tą okupantų "gudrybę“, —gestapas tokiu būdu tikėjosi su
naikinti narsiųjų lakūnų palaikus.

"Vieną 1942 m. vasaros popietę prof. Šiaulys (prof 
Benediktas Šiaulys, farmacijos katedros vedėjas, 1925-27 
studijavęs Harwardo ir Westem Reserve universitetuose 
Jungtinėse Valstybėse)), pasikvietęs patikimus universi
tete gyvenusius žmones Riaubą. Beržinską. štriupkus, pa
aiškino:

— Buvusio aeroklubo lakūnai nori paslėpti Dariaus 

(Nukelta į 7 pftt)..

Fabrike — kaip kalėjime

Marijampoliškio vilnonių 
audinių fabriko padalinys 
Kalvarijoje dirba trimis 
pamainomis: dvi po 8 va
landas, o vėlyvoji naktinė—
7 vai. Likusi 24-ji paros va- j 
landa padalyta į tris dalis, 
kiekvienai pamainai po 20 į 
minučių .. "pietų pertrau-; 
kai“. Bet administracija ne-j 
leidžia darbininkų tos per-j 
traukos metu iš fabriko išei
ti, nors fabrike nėra nei val
gyklos, nei bufeto- "Pietau-I 
• • • oaroininkai gali tik iš ki-; 
seniu.

Vadinamoji profesinė są
junga nieko nesako dėl to
kios kalėjimiškos tvarkos. 
Tad vienuolika darbininkių 
merginų, apsiginklavusių 
komjaunuolių bilietais, ry
žosi pamaištauti ir parašė 
skundą Komjaunimo Tiesos 
redakcijai.

Direkcijos atsakymas nei
giamas: kai išleidinėji dar
bininkus, tai "dingsta ver-į 
palai, o. be to, per 20 minu-; 
čių darbininkai vis vien ne-: 
suspės pavalgyti“.. O dėl; 
valgyklos ar bufeto, tai —Į 
"Nėra patalpų“.

Tas skundas iš Kalvarijos} 
buvo tikras dūl is pirštu į akį 
pačiam Lengvosios pramo
nės ministrui Albinui Ado
maičiui. kuris vos prieš tris 
savaites (birželio 12) toje 
pačioje Komjaunimo Tieso
je labai šviesiomis spalvo
mis piešė tos ministerijos į- 
roonių (tuo tarpu dar tik nu
matomus ar svajojamus) Į- 
rengimus- Sakė, įmonės bū
siančios ir vėdinamos, ir vė
sinamos. o naujose įmonėse 
ar skyriuose visur esančios 
projektuojamos erdvios val
gyklos. patogios rūbinės...

Tad Komjaunimo Tiesos 
redakcija, nieko nepešusi iš 
darbininkams "valgyti už- 
draudusio“ direktoriaus, tą 
kalvarijiškių skunda ir pa
siuntė lengvosios pramonės 
ministerijai, kad matytų, 
kaip ateities pažadai skiria
si nuo dabarties tikrovės. 
Bet kadangi ši ministerija 
yra tik atitinkamos maskvi- 
nės ministerijos padalinys, 
tai vargu be atitinkamo 
sprendimo Maskvoje ji ga
lės kaip nors išspręsti Kal
varijos darbininkų pietavi-. 
mo klausimą.

\c.na)

Sv. Jono bažnyčia—
• • Imuziejus

Šv Jono bažnyčia Vilniu
je, dešimt metų laikyta ne
pageidaujamo pamestinuko 
padėty, pagaliau restauruo
jama ir pritaikoma naujai, 
paskirčiai.

Nepatogi dabartinei val
džiai ši bažnyčia todėl, kad 
ji. iš vienos pusės, "didingas 
16-jo amžiaus architektūros 
paminklas, sudarąs viso se
nojo universiteto ansamblio 
kompozicinį centrą“, o iš ki
tos — su giliomis tradicijo
mis susijusi religinė švento
vė. pačiame centre universi
teto. kuris kaip tik dabar 
skiriamas auklėti ateistiš- 
kiems "komunizmo statyto
jams“ ir kuris net pavadin
tas komunistų veikėjo (V. 
Kapsuko) vardu...

Negražu buvo leisti tam 
architektūros paminklui 
nykti, bet keblu buvo ir gau
ti iš Maskvos leidimą bei lę
ši) jam palaikyti, kai Mask
va jau ir taip nekartą perkū
nais trankėsi už "keistas 
tendencijas“ Lietuvoje — 
"atstatinėti religinių prieta
rų ir senovės feodalų liz
dus“ ! (Pastarasis barnis bu
vo už Trakų pilį).

Bet dabar Šv. Jono baž-

Buv. visagalis Indonezijos prezidentas Sukamo jau 
nebeturi jokios galios, bet su juo dar vis “cackinamasi*', 
kaip su mažu vaiku. Jam leista paskelbti ir naują kabi 
netą, kurio priešaky stovi gen. Sunario (paveiksle jis 
sėdi). Tame kabinete nėra nė vieno Sukamo šalininko.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ 

(Tęsinys)

MITINGAS NAMIE pareiga ir didelė laimė juo
se dalvvauti ..

Vos už kelių dienų po Atmintinai iškalęs iš Ta- 
spaho revoliucijos parado rybinio agitatoriaus (buvo 
oėgioja Karolis (kiemsar- tokia brošiūrėlė) ir, matyt, 
gis) ls namų į namus, iš bu- jurmą kartą trumpučiame 
to } butą popierium nešinas, savo gyvenime "sako“ viešą 
Kas nors nauja turi būti, kalbą prieš "auditoriją“, tai 
nes nematyta, kad jis kada iš paskutiniuju stengiasi pa
ners būtų popierius nešiojęs, sirodyti ir. gal ne tiek prieš 
ir da>* tokia sparta- Papras- vienintelį klausytoją, kiek 
tai jį Riatydavom su švarai prieš aną būrį vaikų. Po ko- 
palaikyti skirtais padargais kių trijų minučių ateina kai

mynai M. Jaunuolis nutyla, 
pasitinka juos, sodina šalia 
manės ir vėl tuo pačiu uolu
mu ima "šviesti“ iš naujo. 

Po keturių tokių pakarto-

arba didelę kekę raktų be- 
zvanginantį-

Be- štai: čirrr skambutis. 
Įeina Karolis.

— šiandieną penktą va
landą mokyklos salėje mi
tingas Visi suaugę turi da
lyvauti. Pi-ašom pasirašyti, 
kad paskelbta. — skubiai 
paaiškina jis? ir bėga. toliau.

Pagaiiau po kelių garses
nių šūktelėjimų pakrinka, o

DOVANAMŪSŲ
MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė 

"BALTOSIOS PELYTĖS

jimų pagaliau atvyko trys' 
brandesni vyrai iš agitpro- 
po ir. apmetę akimis salę. 
kurioje buvo vos 16 "klau-
CZCVT Lr iz^Lr

vienas priėjęs arčiau susi-Į 
rinkusiųjų paskelbia, kad 
bus visiems naudingiau uar 
kiek palūkėti atvykstančio 
svečio, kuris tikrai tuiės ką 
pasakyti. O kad svečias ne
klaidžiotų, draugai (čia su
mini dvi pavardes) eina jo KELIONĖ Į MĖNULĮ“, 
parsivežti. ’ j

Bet svečio, matyt, būta J°» kaina $1.50. Pa»ku- 
netoliese, nes po kelių minu- bėkit pradžiuginti savo Vai
čių pasirodo ir jis pats, net kua, nupirkite jiem* tą kny- 
4 palydovų lydimas. į gėlę. Ji gaunama ir Keleivio

Žemutis, lieknutis, apie įtaigoje-________________
23-24 m. amžiaus, eilinio
.•audonarrniečio aprangoje. , .g.. Iį)AMįjC 
tik be diržo, įėjęs pasisveiki- ĮlzVniuu
no su v isais agitpropo žmo- . nrcimv Ilki IAM A )
nėmis. paduodamas kiekvie- A 1 □flYiUNIMAl 
nam ranką. Iš šalies stebint.
susidarė vaizdas, kad jie vi- Atsiminimus visuomet į- 
si jau pažįstami ir net gero- domu skaityti, todėl siūlome 
kai apsipratę- Apdalinęs įsigyti šias mūsų žinomų 
ranką, atsisagsto milinę, ku- žmonių gyvai parašytas at* 
ri buvo iki pat kulnų, o kai siminimų knygas: 
kiek pasilenkia, nukarę MrniNiAK» tuvc
S! kampai Siekia GELE^r KRYŽUį

Vienas palydovų atsiski- Antan° Šukio atsiminimai iš 
ria iš būrelio ir, priėjęs ar- Lietuvos Nepriklausomybės 
čiau susirinkusiųjų, perve-; kovų, 3/6 ps.. kaina . .$3.00 
da akimis nuo vieno salės PER GIEDRĄ IR AUD- 
krašto iki kito. kiek nudel- RĄ, Mykolo Vaitkau* atsi- 
sia, atsikvepia ir pusbalsiu minimų (1909-1918) IV te
pradeda rusiškai: mas. 272 psl., kaina kietais

— Tai štai, draugai, šian- viršeliais ..................  $3.75,
dieną turėsime progos iš- minkštais viršeliais .. $2.50- 
girsti autentišką žodį iš pa- IIPTI1V. DIirkr. c* 
tyrusio tarybinio darbuoto- LIETUVA BUDO, Stepo- 
jo apie nepalyginamą tary- no ^a,rl°- 41 ’ Psl- kaina $0. 
binės santvarkos pranašu- TAU. LIETUVA, Stepo- 
mą.-. Tiesa, iš pažiūros jis no Kairio, 480 psl., kai- 
atrodo dar jaunas . vyras, na .............................$5.50
bet jau turi didelį patylimą DIENOJANT, Kipro Bie-
partijos ir agitpropo velkio- ,iltio 4g4 , kaina ........?g
je... Jau nuo mokyklos suo
lo jis garbingos partijos ko- PENKTIEJI METAI, Kip- 
votojų už tarybinę liaudį ro Bielinio, 592 psl. kaina $6 

i priešakinėse eilėse .. (Kas su "Tau, Lietuva“
I Ne tik pats kalbėtojas, kartu užsisako kitas čia mi- 
bet ir kiti agitpropo nariai nimas Kairio ar Bielinio 
lyg surimtėjo, lyg susikau- knygas, tas kiekvieną sekan- 
pė. Net ir visa salė sukluso, čią knygą gauna už $4).
O kalbėtojas dar vis rimtu ATSIMINIMAI IR MIN-rLOgignoR?/!^ in _ _______________ _ ____ __ iovzjmvjv omi LOTiu piešia sviesrausivnijZCSC’SOi ’T’vro iz*_ • Z*—Į—2__  Tunniaus, i

meM-5kakkDXindUinteX vienas jų ėmė į spįTOIn^ basimąjį kalbė- mai’300 pk, kain'a
me, yr- aa pagrindiniame priekaištauti buržuazinių i toją ir tarvbinę santvarką. a. ,
name. Įėjimas gelezineje gaivalų nenorą suprasti ir į-
bromeje. Lygiai 5 vai. einu. vertinti pasikeitusios padė- 
Būrys 8-12 metų žydukų, su- ties.
sigrūdę bromoj prie laiptų Bekalbėdami įpyko ir ėmė 
karštai erzeliuoja. Tarp jų taip garsiai rėkti, kad to,
—nei vieno mūsiškių. Savus balso būtų užtekę ne 16 aš- 
aš pažįstu. menų, o 16 šimtų. Pagaliau

Man artėjant, dalis įsmun- antras iš agitpropo trijulės 
ka prleiręnėn ir smalsiai se- jsiteroė, siūlydamas susi- 
ka: praeisiu pro šalį ar už- jungti su kitoje gatvės pusė

je vykstančiu tokiu pat su
sirinkimu, kuris apėmė na
mus nuo 8 iki 16 numerio.
Bet dabar reikėjo išspręsti 
klausimą — mes pas juos. 
ar jie pas mus turi atvykti.

Po neilgų ginčų pagaliau

suksiu? Vos pasukau į prie
menę, kaip keli jų budėda
mi pasileido laiptais aukš
tyn ir vienas per kitą ėmė 
šaukti žydiškai:

— Ein ist šon kumin..- 
(vienas jau ateina)- 

Nespėjau pakilti į antrą 
aukštą, o čia jau prie pat 
laiptų pasitinka laibutis 
kaip šiaudelis šešiolikame

.$2.
. V1 . . . r ATSIMINIMAI IR MIN-lyg senas klebonas pnstat.- Tys dr Grinia
“Menkas uipaka-11 Raina $5.

lyje kalbėtojo kiek pasviręs VYSKUPO P. BŪČIO 
i prieki retais žingsniais pa- ATSIMINIMAI, I tomas, 
mažu vaikščioja skersai sa- 320 psi-, kaina $3.50. 
lės. rankas sunėręs už nuga- GYVENIMO VINGIAIS, 
ros po ilga miline, ir kažką p. Kalvaitytės-Karvelie- 
sunkiai mąsto. nįS) 359 pgj^ kaina . .$3.50.

Pagaliau po gera 10-15
minučių užbaigia: o ^P^AUS

— Štai, draugai, po šita GYVENIMAS (apie Dėdę 
pilka miline plaka širdis, vi- Šerną), Antano Rūko, 206
sa atsidavusi VKPb!.-, visa Ps^-» Lama .................. „$2.
atsidavusi tarybinei liau- KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
užiai ir didžiajam mokyto- (apie Salomėja Nerį), Pet-

. jui. genialiajam SSSR sta- ronėlės Orintaitės, 234 psl.,
nutarė anuos atsivesti čia, tytojui Josifui..- kaina ............................ .$3.

Rankos mostu pakviečia. ąiAIIDIirui. TAirriIII
raudonarmieti pradėti kai- „ BAKELIU,
b 1 K. B. Knaučiuno, 178 psl.,

Kelios retos katutės, ir kaina .................................. $2.
vėl tyla. ! ATSIMiNIMAI APIE

(Bus daugiau). JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-
_——„ lės Liūdžiuvienė*, 88 psl., 

kaina .............................$1
IR ATSKRIDO JUODAS

nes mūsiškė salė žymiai tai 
pesnė-

Paskelbė pertrauką, bet
tis paauglys. Įsivedęs sodi- liepė iŠ vietų nesikelti. Vie
na pirman suolan. atsistoja nas agitatorių pasiliko pri- 
priešais ir, įbedęs akis į žiūrėti (ir svarbiausia: pri- 
giindifc, giedoti pradedančio laikyti, kad neišsivaikščio- 
gaiduko balsu dusdamas tų), o du išėjo anų atsives- 
lenk’škai ima berti: ti.

— Tarybiniai rinkimai y- Gal po kokių 10 minučių 
.a patys demokratiškiausi pagaliau atsivedė dar 12 ar 
visame pasaulyje. Užtatai 13 asmenų- čia vėl kilo er- 
kiekvieno tarybinio piliečio zelis ir apsikoliojimas: esą, 

ten buvę virš 20, o čia atvy-
„—  --------- ko tik truputį daugiau kaip

' pusė. Eiti ieškoti "nuobirų“
jau nieks nesiryžo, nes jau 
ir taip buvo sugaišta arti po
ros valandų laiko; jau be 
kelių minučių 7 vai. vakaro, 
o dar mitingas nepradėtas. 
Bet agitpropo žmonės —

r.včia jau restauraojama. 
Tik ji bus nebe bažnyčia, o 
"Mokslinės minties muzie
jus“... O varpinės pagrinde 
įrengiama kavinė (40 vietų

PALIK AŠARAS MASK- 
VOJE, Barboroj Armonie-

Tai Antano G u s t a i č i o i l>s1’ kain?. • • • • U
naujausioji satyriniu ir bu-' . [as .kll-vSa-i gaMe gaut. 
moristinių eilėraščiu knyga. ^'į10 adm,nistląc.joje 
kuria puošniai išleido Algi- <636 Ė°,ton'
mauto Mackaus Knygų Lei- M*“- 02,27)’
(limo Fondas. Ji papuošta' NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
dailininko Romo Viesulo TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
aplanku. kietais apdarai* ir polo Skipičio, 440 puslapių,
kainuoja tik 3 dolerius. į kaina ........................ $5

I ’
Šioje satyrinėje bei bu- ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, 

kai- 
$5

VARNAS..

16 amžiaus stiliaus vidaus naktiniai paukščiai: dienos'™or“‘,?e’e Pajoję Ant. K- Žuko.
įrengimas, koridoriumi su- {,arbo žmonj |aiko nei -- ----------------- -------------------------------
jungta su jau veikiančia u- bran ina nei skaičiuoja. Su
niversiteto kavine). atvykusiais iš anų namų

Bokšto viišūnėje numato- mes jų dabar turime visą 
rna įrengti aikštelė — turis- penketą Tarp jų viena mo-
tams pasižvalgyti į miestą iš teris.
apie 70 metrų (apie 230 pė- Palikę auditoriją, susi
eki) aukščio. meta visi kampan ir patylo-

(Elta) mis tariasi.

476 ps!
Gustaitis neša ant savo pe- na
čiu visos mūsų visuomenė* ~~ ..777 ~Z.~--- ---------------
nusidėjimus. Galit įsitikinti.1 . 3RAl1 SlASlO Ml- 
Gal ten ir savo kaimynų y- UHELSONO PARAS YT4 
das atpažinsite. j KNYGĄ: ''‘Lietuvių Išeivija

Si knyga Bostone gauna- Amerikoje," DAUG PA- 
ma Keleivio administracijo- VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
je. Užsisakiusiems išsiun- SIAIS V IKSAIS $4.00g 
čiame ir į kitas vietoves- KIETAIS—$5.OB

V
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imas 
Maikio su Tėvo

— O kaip toli nuo žemės kiečiai. Iš pradžios nežinota, nius. ir prašome medžiagą
iki mėnulio? kas daiyti. Juk buvo aišku, siųsti ar pranešti Rytų Lie-!

— Vidutiniškas atstumas kad šūvio smūgis bus labai tuvos Sienoms Studijuoti!
■ yra 238,857 mylios, tėve. stiprus. Bijotasi, kad toks Komisijos pirmininkui Sta- 
‘ Bet šitą atstumą astronomai sklidimas neužmuštų žmo- siui Lazdiniui, 1192 E. 87th

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

! skaičiuoja ne nuo žemės pa- mų. 
viršiaus, o nuo jos vidurio — Nu, tai kaip: šovė ar 
iki mėnulio vidinio. Jeigu ne?
skaičiuoti nuo paviršiaus iki — šovė. bet pirmiausia

' pavu-šiaus, tai atstumas su- reikėjo padaryti daug pa- 
mažės iki 216,420 mylių. , keitimų ii’ reikėjo įsitikinti, 

— Nu. tai kaip buvo su ta kad plieninėj kapsulėj už- 
armota? daryti žmonės atlaikys su-

— šaulių Klubo prezi- krėtimą. Todėl visų pirma 
dentas Barbicane nutarė ar- buvo iššautas katinas. Kap-

! mota liedinti. tėve- Į taiką šulė su juo išlėkė į padan-

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal- 

j bų sukėlusią ir šiame žemy- 
Centro Valdyba sveikina *“■ P“®1” kaina

St., Cleveland, Ohio 44108, 
USA.

UI

broliu, mažlietuvius, kurie 
tuo pačiu metu svai’stė savo

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja,

buvo pakviesti geriausi ges. apibrėžė didelį lanką ir visų lietuviškų žemių sujun
mokslininkai, astronomai, nukrito jūron, netoli nuo 
matematikai, chemikai, ir Tampos miesto. Kai tas 
visi jie nusprendė, kad tin- kambarys buvo iš jūros iš- 
kamiausia vieta tokiam ban- trauktas ir atidarytas, ka-

i dymui yra vadinamas Sto- 
j nes Hill, netoli nuo Tampos 
Į miesto. Tuoj atsišaukta į vi- j — Kas ten jį gaudys! Ga- 
i suomenę. prašant piniginės na to, kad jis buvo gyvas ii 
paramos. Jungtinėse Valsti-; greitas.
jose surinkta 4 milionai do
leriu ir pusantro miliono at
ėjo iš kitų kraštų. Tada pa
dalyta su Nevv Yorko firma 
sutartis, kad paskirtu laiku 
pristatytu pakankamai me
talo patrankai nuliedinti.

veiklos reikalus Chicagoje. (jen2rvaj skaitoma, prade- 
Mūsu bendras siekis —i.1 jęs ją norėsi ir baigti.

girnas laisvoje nepriklauso- vio administracijoje.

Ar skaitei 
šias knygas?

STEPONO STRAZDO 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
158 psl, kaina $2.50.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
xaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip

tinas iššoko kaip Įdurtas. 
— Ai' jį sugavo?

moję Lietuvoje —tejungia 
mus dar stipriau šiame kil
niame darbe-

VKLS Centro Valdyba

Knyga gaunama ir Kelei- Į priešinosi ii’ tebesipriešina 
1 komunistų okupacijai, kai-

— Nu, o kas buvo toliau? 
— Po to jau pradėta ruoš

tis žmonių kelionei Į mėnu
lį. Padaryta didelė plieninė 
kapsulė, arba kambarys, i 
kurį sutilpo tiys vyrai- Bet 
smulkiau apie tai aš papasa M

Buvo labai svarbu atlikti kosiu tėvui kitą kartą.

Gut mornink, Maik!
— Sveikas, tėve- Šiandien 

anksti atsikėlei.
—Jes, atsikėliau bisk 

anksčiau, ba turiu klausimų. 
Va, iš Bruklyno gavau gro- 
matą, kur mudviem yra siū
lomas čiudnas sumanymas 
Jis prasideda taip: "Pašlo 
vintam gererolui. slaunan 
Plungės žemaičiui! Pirmiau 
šia noriu apznaimvti. kad ii 
aš e«u žemaitis, tik ne nuc

viską nustatytu laiku, kad 
šūvi būtų galima paleisti, 
kada mėnulis pasiekia zeni
tą*

— O kas tas?
— Zenitu vadinasi aukš

čiausias taškas danguje, tė- 
.. Į ve- Ne kasdien mėnulis to

atpasakota, fantazija kar- taško pasiekia. Jeigu dabar 
tais af rodo kaip tikras gyve- ta akimirka būtų praleista, 
nimas. Pirmutinis tokią fan- tai būtų reikėję laukti dar 
taziją sukūrė prancūzų ra- jg metų ir 11 dienų, kol mė
syte jas ziul V ern (Julės nulis Vėi jį pasiektų. Matai, 
Verne), parašęs knygą patranka buvo nepajudoma, 
Nuo žemės iki mėnulio todėl reikėjo laukti, kad mė- 

Jis yra davęs ir daugiau nulis prieš ją ateitų 
mokslmių apysakų: ”20,000 _ 0Irait k k sak k
mylių po vandeniu , Kelio
nė į vidurį žemės“. "Raitas 
ant kometos“ ir kitos. Apie

— Sunkiausia ir Įdomiau
sia to projekto dalis buvo 
patrankos nuliedinimas. Ka-

— Okei, 
lauksiu.

Maik, aš tavęs

KĄ VILNIEČIAI 

NUTARĖ?

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Centro Valdyba 
1966 m liepos mėn. 2 d. 
Chicagoje pasėdy priėmė ši
tokius nutarimus:

I’>

Centro Valdybos plenu
mas. išklausęs pranešimus 
apie Vatikano išleistą lenkų

ANTROJI PRADALGĖ
Tai literatūras metraštis, 

redagavo K. Balėnas, 39 ra
šytojų. pradedant J. Aisčiu 
ir baigiant M. Vaitkumi, kū- 

j rinių pavyzdžiai. 446 psl., 
J kaina $3.20. Pirmoji pradal
gė turėjo didelį pasisekimą, 
nemažesni turėtų turėti ir 
antroji. Gaunama Keleivio 
administracijoje.

KELEIVIO PRENUMERA-', P*r»8»nk savo pažįstamu*
išsirašyti Keleivį. KainaTORIŲ DĖMESIUI

Tie, kurių gaunamo Ke
leivio kamputyje šalia adre
so nėra pašto numerio —i 
zip code, malonėkite pirma : 
proga sužinoti savame pašte I 
ir mums pranešti, nes nuo 
Naujųjų 1967 na. sausio 1 d. 
be zip code numerių paštas 
laikraščio adresatui neį
teiks. ________

Kol mes tuos numerius 
surašysime, užtruks laiko-
....Todėl jau dabar prašome 
mums pranešti savo pašto 
zip code numeri.

Administracija

metams $5.

joooocoooGioosoouooeueoMV

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

mėnuli idomu romana vra Pauail-?us nuiieunuiius©. krikščionybės 1000 metų su-
sukūręs ir lenkas Žula'vs'kis. I 'ian5 ??rkle ‘ure’°buu' kakties proga 50 lirų pašte
;rokuvosobsen-atorijOsas-' t ped.ųPlo<;lo t!slenbos6l>e’ ženklą, kuriame drauge su

tronomas. Jo knvga lenkis-; “'•? t-0";0-.™1 los ~"e!s"lu0 Lenkijos karaliene Jadvyga
kai navadinta "Na Srebr-'13 21-Ped^ T™’: K-okuvos miestu įdėtas

Globie“. Labai idomu ko S menesius iškasti duo- Vilniaus Aušros Vartų Die-
bei, išimant pusantro min- v0 Motinos paveikslas, kaip •

tai pasakyk ir ono pėdų žemės/ Vidury tos i Lenkijos valstybės simbolis,
mėnulis daug reikalingesni man. ka jie rašo. žinai, aš duobės buvo įstatyta šei jr susipažinęs sa Centro V al-

•eknvi/žmomis dis ir aplink ją supilta 136. dvbos pareiškimu, rašytu š.ehavus žmogus. • AAAAA .

Plungės, o nuo Raseinių. 
Skaičiau 'Keleivyje’, kad ju 
du su Maikiu kalbate apii 
mėnulį, kur Vašinktonas no 
ri pasodinti koki Janki, kt 
tenai dar nenutūpė koks I 
v anas. Bet aš vokuoju, kac

^ym 
skaityti. 

— Nu.

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ainvir

kiečiui
AVAmi oy* ęiuijuvvo

padovanoti knygą- Į kaina $2.00.

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, 
111 psl., kaina.......... $2.00

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00. 
VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 

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

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

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

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

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai,

1/nvn-nau/ga, ižnov po.

M tai Keleivio administracijo- j RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

žemaičiams, negu įuskiam 
ar jankiams. Ruskiai tui 
jau Lietuvą užėmę ir visą ra 
dzojų išveža maišais i Masl 
va, o Jankiai gal užim 
Vietnamą, nu, tai kam jiem 
reikia mėnulio? Tuo tarp; 
žemaičiai neturi kur pasidt 
ti, taigi mėnulis būtų mum: 
geriausias pieisas. Reiki; 
tik sudaryti gerą klumpani 
ją ir raidavei pradėt rink: 
auka- kelionei. Žinoma, vis 
negalėtume nuskristi, ale i 
nereikia, ba kur susirenk; 
daugiau, tenai visada pras: 
deda faitas. Užtektų per 
kių: aš pats, tu su Maikiu i 
paimtume porą leidžiu- Jei 
gu pirmieji pasiektume mė 
nuli. įkurtume tenai žema: 
čių respubliką ir turėtum: 
nais gyvenimą, ba nebūti 
nei policijos, nei valdžios 
nei zokonų ir nereikėtų nie 
kam mokėti mokesčių. Pa 
sikalbėk apie tai su Maikii 
ir duok man žinoti, ką judi 
pastanavysit. O dabar gud 
bai’ Lieku su žemaitišk; 
pavožone, Raseinių Žemai 
tis.“

— Ar tėvas ji pažįsti?
— Nepažįstu. Maiki, ak 

vistiek reikėtų jo sumanymą 
apsvarstyti.

— Panašių sumanymų 
tėve, buvo ir seniau. Buvo 
net ir bandymų kurti menu 
lyje kolonijas- Bet tai buvo 
vis fantazija.

— Sakai, fantazija? O 
kas ji per viena?

— Fantazija yra svajonė.

Vernas rašo, kad toks 
•ksperimentas buvo dftro- 
nas Amerikoje, Floridoje, 
aig’ toj pačioj vietoj, kur ir 
ianditn erdvės bandymai 
aromi. tačiau pats sumany
mas tada kilęs Baltimoreje-

000.000 tonų geležies, ku
riai sutirpinti reikėjo įreng

iu. gegužės 28 d. Vliko Ta
rybai apie Vatikano pozici-

"Lithuania 
roes,“ parašė 
kaina $4.75.

land of be- 
L. Valiukas.

ti 1.200 krosnių ir sudeginti ja Vilniaus politinės pade-____  _______
60,000 tonų anglies. Kai vis-. ties rejkalu, rado. kad Lie-1 “7 Drk _ D ...
kas buvo paruošta ir atida-! tuvos sostinės Vilniaus ir1 S1RDIES PRIEPUOLIAI 
įyta 1200 krosnių, kai pra- lietuvių tautos dvasinio į-
dėjo jų loviais lietis baltai, kvėpimo šaltinio Aušros .. .. . .
įkaitęs skystas metate tai j Vartų Dievo Motinos suta- vym”
rodėsi L-ad atsivprp didžiau- t ._ •____________ o™ivilinic kara« tada pin jau vartU rtievo .UOtmos SUta-

rie pabaigos; ii- susirinkę r?dėsi’ kad atsivėrė didžiau-' patinimas su Lenkijos krikš- 
to karo artileristai nu- jiasv H?nia^a.n]f. su z?mes čionvbės tūkstantmečiu įžei- 

džia lietuvių tautos jausmus
ena?
prendė. kad gyvenime jau 

neliko nieko įdomausi Šau
lių klubo prezidentas Barbi
cane pasakė kalbą, kad bū
tų gera sensacija, jeigu bū
tų galima paleisti šūvį Į mė
nuli. Bet tam tikslui reikė-

drebėjimu. Tiršti garai su
siformavo viršum Tampos 
miesto į milžinišką grybą ir 
laikė miestą apgaubę ištisą 
savaite- Tinko du mėnesiai, 
kol sulietas metalas ataušo. 

— O kodėl dabar mėnu-
tų nuliedinti tokią patranką. Pa=,\e^ti tokios armotos 

šovinvs eitų 12,000 nereikalingos.
— Dabar, tėve, yra jau 

išrasta geresnių priemonių. 
Seniau jų dar nebuvo.

— Nu, tai ką jie tada su 
tokia armota darė? Šovė iš 
jos žmogų į mėnulį?

— Iš pradžios, tėve. norė-

kunos

bei savigarbą.
Tad kreipdamasis į visus

lietuvius ir lietuviškąsias or
ganizacijas. plenumas skati
na rašyti protesto pareiški
mus Vatikano Valstybė? 
Sekretoriui Jo Eminencijai 
kardinolui Amleto Giovanni 
Cicognani, kartu prašant iš
lyginti lietuvių tautai pada
lytą skriaudą-

ardu greičiu per sekundę.
— O kas vra patranka,

Maiki?
— - Tai yra didelis artileri

jos pabūklas, kuris griauja tokia armota darė f jsove iš jį
tvirtoves ir miestus.

— Maiki. tai ne patran
ka. ak- armota. ta tik apskritą bombą šauti.

— Patranka, tėve, yra Tačiau prezidentas Barbi-
’iaujesnis tam pabūklui var- cane gavo iš Paiyžiaus tokio 
das- turinio telegramą: Pakeis-

— Ai sv. Tai jau dipukų kitę šaunamąjį rutulį pailga' pie atsiradusį reikalą nusta
išmislas. tuščia kapsule. Aš keliausiu ( tyti Lietuvos etnografines j

— Na. apie tai nekalbėsi- jos vidury- Atvykstu "At-'sienas rytuose, rado, kadį 
me. tėve. Apie Barbicano lanta“ garlaiviu“. Po tele-Į darbas yra didžiai

Jcicv nebus panaudotos tuoj 
pat apsaugo* priemonės. S i r 

ištiks 
pen-

keriu metu laikotarpy. Paskai
tęs knygą

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
tu sužinosi, kad šiai litrai gali 
pasipriešinti ir jos išvengti. ..

Knygos kaina .'{ dol. 75 c.
Knyga gaunama Keleivio ad 

minis! racijoje.

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithuania0, 174 psl., daug 
paveikslų, kaina tik $1.50. 
šeooseoooeoeooooooooc

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psL. kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUAN1- 
AN RECIPES parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.

Geri
žodynai

Centro Valdybos plenu
mas, išklausęs Rytų Lietu
vos Sienoms Studijuoti Ko
misijos pranešimą apie turi
mą studijinę medžiagą ir a-

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS 

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi

atsa-' mo akto pasirašytojo Stepo- 
sumanvmą tuoj pradėjo kai- grama pasirašė Michel Ar- kingas ir kad turimos no Kairio spalvotą portretą 
bėti visa Amerika, moksli- oen Tas sukėlė didelę šen- džiagos dar nepakanka et- g x g co|jy uj go cnt
ninku draugijos ir spauda, saciją Bet kad tai nebūtų ninei ribai nustatyti bei in-į
Visi tam sumanymui pritarė, kokio juokdario pokštas, tegralumui išsaugoti. į įgo^--^vxnnnrriToorsouooąui 
tik vienas kapitonas Nicholl tuoj susižinota su Paryžium.’ Tad kreipiamės šiuo taip’ NAUJAUSIA 
kritikavo jį. Jis tvirtino, kad Gautas atsakymas, kad Ar- svarbiu tautos reikalu į vi-į
tai vaikiškas sumanymas, den nėra juokdarys, bet sus pasaulio lietuvius, turin-

KNYGA 

Jurgio Gliaudo* ro-
.ines tokios patrankos niekas rimtas prancūzas ir tikrai y- čius bet kokia su Rytu Lie- manas "Delfino ženkle“, ga-( |ęajna

_ ________ ______ nenuliedins, o kad ir nulie- ra pasiryžęs mėnulio kelio- tuvos klausimu susijusią vę» Draugo premiją. 234 psl.
tėve, priešingas tikrovei da- dintų, tai joks šovinys mė- nei. Tada pasisiūlė kartu ke- medžiagą, arba žinančius a- kaina $2.50- Gaunamas Ke-
lykas, bet gabaus rašytojo1 nulio nepasieks. t liauti į mėnulį ir du ameri- pie tokios medžiagos šalti- leido administracijoje.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
>0,000 žodžių, 5»3 puslapiai, 
<t«.ina ........................ $6.00.

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, 11 
laida, daugiau kaip 30.000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balč’konis ir kt, yra apie 
t5/'00 žodžiu, 990 psl.k 

$12.00

AlblAllNLMAl, parašė Juo
zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina...........$3.00.

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

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

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

Keleivio administracijoje:
636 E. Broad way,

So. Boston, Mass. 02127

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
I*ERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

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

► • • ••••

t
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DVASIOS IŠPUOLIS
(Asmenybės kulto maldele)

O vade, o tėve, pirmūne kūrėjau,
Kurs mane užčiuopi, užuodi, girdi.
Aukoju tau visa, ką savo turėjau 
Mužiko pakaušy, poeto širdy.

Liepi man dainuoti — kaip gulbė pragystu.
Liepi man tylėti — kaip grumstas tyliu,
Liepi man kentėti, kad mintys pakistų — 
Vorkutoj ant sniego prišalęs guliu.

Liepi man prakeikti, ką vakar godojau — 
Prakeikiu, ką gyriau, giriu, ką peikiau,
Užgiedu ten melą, kur tiesą giedojau,
Kad būtų tau gera, kad būtų sveikiau.

Liepi man regėti, ko akys neranda —
Iš rūko tau rimais pasaulį kuriu,
Dėkoju už terbą.. už lopą ir skrandą.
Kad, žemę praradęs, mėnulį turiu.

Aš ploju tau šlovę, kol rankos nudrimba.
Kol himnuos pritemsta vaizduotė laki,
Suklupęs ant kelių bučiuoju tau rimbą,
Iš džiaugsmo kvatojuos, kai nuogą plaki.

(Eilėraštis paimtas iš tik dabar išėjusios Antano Gustaičio 
satyrinių ir humoristinių eilėraščių knygos ’Tr atskrido 
juodas varnas“. šį eilėraščių rinkini, kietais viršeliais, pa- 

užsieniuose kursto tęsti priešinimąsi, bando sudalyti nau-, puoštą dail. Romo Viesulo aplanku, išleido Algimanto 
ją vyriausybę ir pan. į Mackaus Vardo Knygų Leidimo F ondas- Knyga gaunama

Carles Maurros skelbia esąs už maršalo Petain vy-! jr Keleivio administracijoje. Kaina $3.00.
riausybę ir smerkia priešinimosi šalininkus- Jis kviečia 1 
išlaikyti tautinę vienybę. Naujas vid. reikalų ministeris1 
Marųuet sako. kad karą pralaimėjo ne Prancūzija, bet 
lengvatų režimas Naujai persitvarkiusioje vyriausybėje 
figūruoja ir min. Fevrier pašto-teiegrafo ministeriu.

JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

1940. 6. 28

Paliaubų sąlygos su Vokietija ir Italija paskelbtos 
vakar ir šiandien Jos kietos, baisiai kietos, ir atiduoda' 
Vokietijai visas galimybes smaugti Prancūziją. Kaip vo
kiečiai savo ”teisėmis“ pasinaudos, greit gal pamatysime. 
Atrodo, kad vokiečiai ir italai ncžiopsos ir prie pirmos 
progos griebs prancūzams už gerklės. Paliaubų taisyklės 
leidžia vokiečiams ir italams daiyti viską, kaip 1918 m- 
prancūzai ir anglai galėjo daryti viską su vokiečiais. Bet 
anglai ir prancūzai nieko ypatingo nepadarė, tuo tarpu 
vokiečiai ir italai jau yra parodę, ką jie moka daryti. Ar 
tik neteks prancūzams gailėtis, pasirašius tokias paliaubų 
sąlygas? Tikėkimės, kad ne. Bet žinant vokiečius, tikėji
mas lieka kažkodėl kaboti ore.

1940. 6. 28

Laikraščiai praneša, kad prancūzų vyriausybė nutarė 
patraukti teismo atsakomybėn kai kuriuos asmenis, kurię

1940. 6. 28

Vakar gavau laišką iš Veros, ji Vient-Boucou. Lan
dės- Atsakiau i ten. šiandien atėjc laiškas iš Saros.

1940. 6. 29

Michelsonienė gina moterų 
pavardes

JIS_ __— -

Teisės patarimai
Advokate M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti i Keleivio skaitytoju klausinius teisės
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro*
informacinio pobūdžio. Klausimus ir lt- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž> mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO 

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 ps!.. kaina $2.50

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

psl

Kazvs Almenas, UPĖ I 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURI,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS Į 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.09-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tu gyvenimo, 242 psl.. kai-

Keleivis jau nekartą yra sems moterims buvo duotos 
rašęs, kad negerai daro tie, vyriškos pavardės: E. Miku- 
kurie gražias lietuviškas pa- zis. B Pivaronas, M- Michel- 
vardes suamerikonina. Yra son ir tt.
rašęs ir apie tai, kad pagal M. Michelsonienė ir už-šiandien musų nuopospub'iika išėjo imti dušą į mies. ■■ «!-•* k-s— rnoii rūšis, išsiskyrimas (di-i

toli. Aš "sergu“, kaip tai dažnai pasitaiko. Maudymosi1 betunų kalbos dėsnius lie- protestavo dd tokio rašymo. • ' "pavertė“ ta rasi i1
problema yra čia viena nemaloniausiu Tai pirmą kart,į „S-ntrą,, i^į (tenancy inį

na $2.50
Jonas Aistis. POEZIJA.

loję yna šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Jurgis Gliaudą. SIKSNO- 
iPARNIU SOSTAS, nremi- 
uotas romanas iš politiniu 
‘mierantu gyvenimo, 268 
>sl.. kaina $2.50.

Vvtautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas

Klausimas
Mūsų sūnus vedė pirmą 

pačią ne amerikietę, bet iš 
vienos pietinės Amerikos ša
lies; jie atvažiavo pas mus 
ir apsigyveno. Kadangi mes 
turėjome nusipirkę nemažą 
gabalą žemės, tai dali tos 
žemės perrašėme sūnaus ir 
marčios vardu. Kiek laiko 
pagyvenę, jie persiskyrė. Ji
nai sugrįžo i savo kraštą, o ‘ 
mūsų sūnus pasiliko ir ant; 
tos pačios žemės pasistatė; 
namus ir gyvena. Jis dabar, 
yra vedęs kitą moterį ir turi Į 
vaiku. Dabar norime Tams-! 
tą paklausti: jei sūnus no
rėtų tą savo nuosavybę par
duoti, ar būtų galima tai pa- Maria Dengta iš Calw, Vokie 
daryti be irmos žmonos pa- tijoje. džiaugiasi gavusi laišką 
rašo i ’ iš savo sūnaus karininko, kurio

Tėvai: A. C. • lėktuvas buvo numuštas šiau- 
I rėš Vietname, ir jis paimtas Į

Atsakymas i nelaisvę, bet pabėgo ir po 23
Surku kategoriškai atsa-'<lienŲ kelionis per *“■•«*• ™- 

kyti j Tamstos klausimą, ne-į 
žinant visu aplinkybių- Ne-j
kilnojamasis turtas', kuris y-j ..,2 , kaina s3.50.
ra laikomas bendroj nuosa- ; . ..
vybėje, šiuo atveju gali būti ar,uomeneJe 
dviejų rūšių: ”tenancy by
the entirety“ arba ”tenancy 
in common“. Jei buvo pir-

i savo dalini. Jos sūnus 
Dengta 1957 m. atvažiavo i 
JAV iš Vokietijos, gavo JAV

- Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
-omanas, 20) psl.. kaina 
*2.50.

žmonės vedami maudytis. Kada aš pakliūsiu i maudykla? j ™">- Ir "enu ir kitu.Vakar ėjome lažybų su lovos bičiuliu dėl klausimo, kada ; vJd-ių į.™* atveju tokiu būdu, pusė na- Į
mus paleis. Aš manau, kad ne anzsciau. kaip po tujų Jūnes. Sakysim, Petraičio kalbos dėsnius nori mus ‘ auso pi™aĮai zmo-j 
savaičių, o jis sako, kad iki liepos 10 ar 12. Nuomonės tuo žmona vadinama Petraitie- vadinti, bet lietuvių organi- n^' z'i^oma- J-1 uv° Pa a" į 
klausimu Žymiai skiriasi. Man atrodo, kad visas klausimas ne, o jo duktė Petraityte, zacijose vadinkimės taip, * prope y se emen (
yra
demobilizuoti kariuomenę, ypač kada didžioji krašto dalis ne, duktė — Strazdaite. darė ar daro.

techniškas“. Techniški sunkumai regali leisti greit Strazdo žmona—Strazdie- kaip mūsų tėvai ir tėvų tėvai įS * * men r - ai - • iturto pasidalinimo išsiski- į 

i iant) tarp išsiskiriančių jų

Sibire Jono Strazdo žmona atstovai 
nevadinama Ivan Strazdas, mu.

sutvirtino* namų dalies, jei 
; už Ui gavo pav. pinigų. 

Žmonės dažnai galvoja
pabūti stovyklose. Demobilizuojant pirmon vieton turėtų 
eiti valstiečiai, nes jie greičiausiai gali grįžti į kasdieninį 
gyvenimą. Tiesa, paliaubų sąlygos gali priversti pagreitin
ti armijos demobilizaciją, bet techniškos kliūtys, atrodo, 
didelės. »

1940. 7- 7

Atsitiktinis kareivis kelias dienas nieko nerašė. Jau 
kalbos apie demobilizaciją virto įsakymais, ir mus jau 
apklausinėjo, iš kur atvykęs ir kur nori vykti. Atsakiau — 
Paryžius! Kur nors kitur vykti šiuo tarpu nemanau. Kur

■ ~-

Juozas KraĖkauskas, TIT
NAGO UGMS. cremijuotas 
romanas, 205 pusk, kaira 
<2.50.

I AIovZFA RiuM?- VIENI-
T MEDŽIAI. 117 psl. kat- 
o S 1.50.

J,507as

bet Strazdiene (vardą rašo Ta.g. SLA rastuose nebe- ka(j aHvokatas galisatsaį;. 
n. vyn bet savo) O c.a to- bus darkomos l.etuv.skos ti į ju SDecifinim klausimtį. 
kia tautiete, pamegzdzioda- moterų pavardes Nebebus nežįnoflamas vi detalių 
ma amerikiečius, dažnai va- sekretores Bertos Pivaronas. , - anjinkvhin p , J dina save Mrs. John Straz- bet Pivaronienė iždininkės £ kį„aa,kita de'ta-

t „ ♦ ?-?’lkUZ1S-vet-^E- M'kU’ »«• smulki aplinkybė gali
Tą moterų pavardžių is- zvte (ne Mikuziute, nes jos k iąti visa tpisi~ka vaiz-Iv a o

kraipymo klausimą iškėlė tėvas buvo Mikužis, o ne į Tamstoms patarčiau nu E^ud<* pSS Pr,ncess ’ ^u‘ 
Margareta Michelsonienė Mikužius) irtt- % Jamstoms patarčiau nu-Į rią lsrmko Prmcess v.esbuty
paskutiniame SLA seime. I Bravo M. Michelsonienei. -o 1 1 ad'?kat3, atostogaujantieji paaugliai,

i • - j- i , •• . ,, . —į-i- nunešti jam nuosavvbes rio-Mat, pirmosios dienos kad ji tą klausimą įskėlė. kumeRtljS

vyko: gerumo režimą kuopos vadas pakeitė jėgos režimu, 
kuris reiškiasi sustiprintais pratimais. Be to, mūsų kuopa 
visą savaitę ėjo sargybos tarnyba- Įdomu stebėti, kaip kai 
kurie tipai sugeba išsisukti nuo bet kokio darbo. Tai ne 
taip jau sunku, o norint galima "išsigelbėti“. Kai kurie in
teligentiškos išvaizdos tipai ypatingai yra specializavęsi 
išsisukinėjime Paskutinę savaitę buvo ir skandaliukų: 
kažkam pavogė piniginę, keli tipai susimušė, ir šiaip ūpas 
buvo gana nervuotas. Sustiprinti pratimai ir sargybos 
darbas nervus apramino, ir šiuo metu viskas atrodo ’ tvar
koje“. Norint sudrausti nervus, geresnių vaistų, kaip e- 
nergijos eikvojimas, nėra.

1940. 7. 7

Politikoj liepos 3 d- incidentas. Mers-el-kabir uoste 
anglų laivyno pastangos paimti savo globon ar sunaikinti 
prancūzų karo laivus gali turėti labai liūdnų pasėkų. Dėl 
šio įvykio eventualus antantes atsistatymas pasidarys ne

atrodo laukta proga atkreipti rašalinę ugnį prieš Angliją 
ir tuo pačiu ieškoti kažkokio susiartinimo su Vokietija, i 
Po įvykusių nelaimių tokios tendencijos yra nesmagus at
sirūgimas. kažkoks noras atsikeršyti buvusiam koalicijos 
partneriui už savo nelaimę. Liepos 3 d- įvykiai nepalan
kiai atsiliepė ir į priešinimosi šalininkų įtaką Prancūzi
joje. Išpūtus ir iškomentavus ^Mers-el-kabir įvykius, visuo
menėje priešinimosi tendencijos nesustiprės.

1940 7. 14• -*s’< . .i ‘
Prieš 2 ar 3 dienas skaičiau, kad 4 prancūzų žurna

listai. Pertinat, Bure. Tabou ir Kerillis, pasitraukė į Lon
doną; esą, jie traukiami atsakomybėn, o vakar skaičiau, 
kad Klermon-Ferane uždarytas Bliumo organas, pasitrau
kęs į čia iš Paryžiaus. Tai vis dalelės tos pačios proble-

paprastai sunkus. Vokiečių žaidimas, suskaldymas koali- mos — tęsti-kovą ar nusilenkti pergalėtojui ir vidaus per- 
cijos, to pasėkoj — prancūzų visuomenėje ryškėja anti- sitvarkymo klausimais? Kaip organizuosis visuomenė? 
angliškumo tendencijos. ”Depeche de Toulouse“ perspėja' Kokiais šūkiais, kokiu moraliniu pagrindu ir pat).? 
neįpulti į antiangliškumo ligą, bet kai kam tos tendencijos I (Bus daugiau).

Hat Gri mes, dingęs karta sa 
brigados gen. Joseph W. Still-
well, skrendant per Ramųjį van
denyną.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio^ administraci

ja prašo gerb. skaitytojus.

į kurie keičia adresą, prane->
iant naująjį adresą neuž- 

rnfriti parašyti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — zip code.

I
I

ž!OB-
romanas

:š knygnešio kun. M. Sida- 
avičisus srvvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Juozas Sverta“: JO SU
ŽADĖTINĖ, nremiiu o t a 9 
omanas Iš Vinco Kudirkos 
yvenirao. 394 pusi kaina 
M.00

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI ir BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
<aina $3,90.

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

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS romanas anie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
dipesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
aina $4.90.

mo.

®IA! PLAUKIA,

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRI2 T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
<5 00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusL, 
į kaina $2 nn.

i MINDAUGO 
' MAS. Juozo

NUžUDY-
Kralikausko

prompuotas romanas. 246 
psl.. kaina S3.
Tos knygos maunamos ir 

Toloivio administracijoj.

t



Nr. 32,1966 m. rugpiūčio 10 KELEIVIS, SO. BOSTON

VOKIETIJA
Naujas gimn. direktorius
Vasario 16 gimnazijos di

rektorium nuo rugsėjo 1 d. 
paskolas kun. dr. P. Bačins-

"’************************»**»*****~»e*****«**e##ee***#e#e**eee*eeee*M lias vietoj iš tų pareigų atsi-

DARIUS 

(Atkelta iš 4-o psl.)

GIRĖNAS

Paskutinis priminimas

Primenama visiems, kad 
ši sekmadienj, rugpiūčio 14 
d. Montelloj-Brocktone bus 
paskutinis šią vasarą pikni
kas. Nepraleiskite progos 
jame dalyyauti. Busas išeis 
nuo So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos 1:30 vai. po 
pietų.

Prašome visus, kurie turi 
paėmę laimėjimo bilietų 
platinti, sugrąžinti jų šakne
les, aiškiai pažymėję vardus 
ir pavardes, su pinigais iki 
sekmadienio adresu — 502 
Broaduay. So. Boston, arba 
įteikti piknike. Duokite pro
gą sau ir kitiems laimėti 
naudingas dovanas.

Visus kviečia

Steponas ir Valentina 
Minkai

I sakiusio kun. Liubino.

šarvuoto automobilio apiplėšimo Bostone auka. Tai 
sužeistas automobilio sargybinis Bcrnard Fisher. Trys 
plėšikai pabėgo su $60,000 grebiu.

ir Girėno karstus ir prašo mūsų pagalbos. Visa tai turi lik
ti paslaptyje-

Karstus numatė paslėpti rūsyje, prie katilinės esan
čioje nišoje. ,___ „ fc Į

"Vakare, kai visi sumigo, talki? inkai atvežė plytas 
ir paruošė skiedini. Iš kiemo, per lavoninę, paruoštą me
džiagą sunešė Į rūsį. Po to kai-stus liftu nuleido rūsin ir. 
sudėję vieną ant kito, patalpino nišoje. Talkininkaujant j 
dviem mūrininkams, iki aušros išaugo nauja siena. Prof. 
Šiaulys dar kartą visus Įspėjo — jeigu gestapas tardytų, 
sakyti, kad karstus išsivežė atvažiavusi kažkokia vokiečių 

'i mašina.

J I B VARTODAMAS NEBUSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB. \artojo 16 savaičių, pusę metu, vienerius metus. 
J. Gryszeuskio paveikslai parado, kad JIB. vaistai ATAUGI
NA ŪLAI KUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko 
plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Registr. Wash.. D.C. įrašyti vaistų katal. 
RED-BLl E-BOCK. PAT. JIB. Laboratorija gauna iš .IAV, 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gera JIB. vaistų veikimą.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartoinnui $5.50. jei COD, dar 
60 c. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA. 1137 So. 19!h Avė.. Cicero. III. 69650

Cape Codas poilsiausią 
ir dar laukia vasarotojų

Šių metų giedri vasara 
Cape Codo vasarotojų die
nas gerokai prailgino, visų 
nuotaiką atgaivino ir atos
toginiu kų sveikatą sustipri
no. Nors rugpjūtis Įpusėjęs, 
bet paplūdymiuose dai- vis 
tautiečiai ūkauja lietuviškai, 
nuo vieno iki kito sugulusio 
smėly ratelio viens kitą lan
ko. sveikinasi, dalijasi vaka
rykščiais Įspūdžiais ar se
niai matęsi iš džiaugsmo 
nuos? bučiuojasi. Yra ir 
saulutės bei kitų karščių ga
lavai iškeptų, lyg suplotos 
padangos gulinčių smėly ir 
vos bealsuo jančių. Vadina
si, kaip patobulintam rojuje. 
Ypač daug svečių dar sujo
ja savo Įvairiaspalviais au
tomobiliais savaitgaliais

Praeitą savaitgali Mari
jos ir dr. Eduardo Jansonų 
viloj Audronėj, be nuolati
nių vasarotojų, svečiavosi 
Kelenio redaktorius Jackus 
Sonda, Aleksandra ir Anta
nas Gustaičiai, iš Nevv Yor
ko ilgesniam poguliui smėly 
atėjo rašytojas Paulius Jur
kus, dar pasivaideno komp. 
Julius Gaidelis su žmonele. 
j/?sinskai iš So. Sales, Au
rėjai, inž- A. Griauzdė su 
fcmonele iš So. Bostono ir vi
sa eilė kitų, vieni užkąsti, 
kiti pernakvoti, treti su pa
žįstamais pasiūturiuoti- Gi 
čia vasarojantis chicagiškis 
dr. Vladas Kaupas, didelis 
jūros garbintojas, bičiulių 
apstotas., kaip paprastai vis 
prašomas už dyką visokių 
patarimų,— tai nuo nosies 
nudegimo, pagirinės galvos 
skaudėjimo, dieglio po pa
žastim ar aplamai priemo
nių besiartinančios giltinės 
alsavimui atitolinti. Gi abu 
šeimininkai Jansonai visus 
šiuos "pacientus“ pamaiti
na, apglosto ir apklosto, iš
važiuojančius nufotogra
fuoja, kad kitąmet pastorė
jusiu^ atpažintų ir su šypse
na išlydi. Ne be to. kad Ma
rija Jansonienė, kaip sūnų 
ar dukrą išleisdama Į nuo
dėmingą pasaulį. Įdeda į 
krepšeli dar ir užkandos ge
rą riekę, kąd tas saulės pa
degėlis kur nors pakely kojų 
neužverstų. Tikrai, ši žalia 
ir žydinti vila primena net 
lietuvišką dvarelį ar kurią 
buv. ministerio "trobelę“-. 
Skirtumas gal tik tas. kad 
vaišingo šeimininko šaldy
tuve nėra mūsų tautinės

skaidriosios, o tik konjakas 
ir scotcho atrinktos rūšys.

Čia šiuo metu dar yra ga
tavai paklotų lovų. ir kiek
vienas pakeleivis gali užsuk
ti vasaros sezono užbaigti.

Žinoma, dar nemaža sve
čių yra Meškoj. Šlepavičių 
viloj, naujuos Jono Adomo-, 
nio rūmuose ir visoje eilėje 
mažesnių gūžtelių. Kam 
dar reikalinga sveikata do
leriu .atsargoms padidinti ar 
kuriam neįvardinamam tiks
lui, tam čia puiki proga jos 
tiesiai iš pašildyto vandens 
pasisemti.

Bostono
’ARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugpiūčio 14 d. Romuvos 
oarke Brocktone Minkų ra
li jo gegužinė.

Rugsėjo 11 d. 3 vai. po 
nietų So. Bostono Lietuviu 
Pil- Dr-jos salėje Tautos 
šventės minėjimas.

Siųskite Pinigus Į
LIETUVĄ
TIESIOGIAI PER

GRAMERCY
JŪS ESATE SAUGŪS 
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 K&rantuotos 
ir apdraustos. Tiesioginis asjentas 
Bank of Foreign Trade Maskvoje. 
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę $29,000.00. O- 
fiCia'ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
(tave jo

i’iistaloma per 2 savaites. 
Jokią atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už S 10.90.
Iki $."0.00 — $2.75.
Virš S^O-OO — 10%

GRAMERCY SHIITING. INC. 
7>4 Broaj St.. Newark. N. J.

Rašvki'e angliškai arba lietuvis ai 
-rsš.vdani pilnų maisto, audinių ir 
lovar.ų katalogų.

GRAMERCY
(įsteigta 1945)

11S E. 28 St. New York. N.Y.

’Tr iš tiesų, praėjus kelioms dienoms, okupantai su
uodė, kad koplytėlė tuščia. Prasidėjo tardymai ir ieško
jimai. Geštapininkai šaukė, kad tai bolševikų darbas ir 
ypač kibo prie rūmuose gyvenusių tarnautojų. Tačiau šie 
kartojo vieną ir tą pati: karstus išvežė vokiečių kareiviai. 
Okupantai nieko negalėjo padaryti

"Laikas bėgo. Tuoj pat po karo mirė prof. Šiaulys. 
i (Iš tikrųjų prof- šiaulys mirė tik 1957.metais- 1951-56 
metais tuose pačiuose rūmuose, krr buvo karstai paslėpti, 
jis buvo fakulteto dekanas. E.). vėliau mirė Beržinskas 
Riauba. Buvusiame universitete nebegyveno ir Štriupkai. 
Net daugelis univei-siteto darbuotojų susigyveno su ta 
mintimi, kad palaikus sunaikino hitlerininkai.“

Toliau rašo:

"Valstybinio Dailės instituto diplomantas V. Mačiui- 
ka (skulptorius ir poetas. E.), rinkdamas medžiagą diplo
miniam darbui "Dariaus ir Girėno paminklas“, susidomė
jo lakūnų karstų likimu. (Pasakotojas nemini kada: prieš 
ar po Dovydaičio pranešimo, kad karstai atrasti. E ). Jis. 
susižinojęs su kitais suinteresuotais asmenimis, ryžosi su
rasti lakūnų palaikus. Prasidėjo ieškojimai. Apklausti 
instituto (Medicinos instituto, kuris yra buv- Medicinos fa
kulteto patalpose- E.) darbuotojai-tik spėliojo, kad kars
tai gali būti paslėpti kažkur institute. Liko tokia galimy
bė: docentas J. Riauba, mirusio senojo Riaubos sūnus. 
Jis gimė ir augo universiteto rūmuose, pro jo smalsias 
paauglio akis vargu ar galėjo praslysti toks Įvykis. Ta

čiau, kas ir kada karstus užmūrijo, nežinojo ir Riauba, 
Tėvas prieš mirti išsitaręs, jog jie yra lūšyje ir kad tiksliai 
apie tai žino Štriupkai. Pagaliau siūlo galas atvedė prie 
tikslo — pensininkas Štriupkus parodė vietą, kurioje už
mūrijo kai-stus.“

Svaibios knygos
Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys l-oji daiis 302 psl., mikstais 
iršeliais kaina $2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
iršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.

-‘erkant abi dalis kaina tik...................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psL, Kaina.................................................. .. $2.00
lan Kuj ’.ičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla- 
>ių, laba; Įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ..............  $3.00
frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
.879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
>uvo $6.00, o dabar tik..............................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt. 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
>5 puslapiai, kaina............ ........................................ $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina....................................... -..........  $1.00

Kada tai buvo, Balčiūnas nemini. Tik sako. kad buvo 
sudaryta ekspertų komisija, kuri nustatė, kad 1946 metų 
potvynio metu pi o ventiliacijos angą vanduo buvo užliejęs 
užmūrytą patalpą. Nors kūnai buvo ir balzamuoti, nuo 

’ vandens jų audiniai labai suirę, net sunykę, vėl balzamuo
ti nebeįmanoma. Komisija nutarusi, kad lakūnų S. Danus 
ir S. Girėno palaikus tiksliausia palaidoti- Jie buvę iškil- 

Vaisiai. ku.ie K min2a.' palaidoti... 1964 metu liepos 12 dieną Kaune...
iami. nuo reumatizmo, rankų, sovietinių karių kapinėse...

Kojų nutirpimo k skaudėjimo
Spalio 9 d. 3 vai. popiet siusk sj skelbim, ir' Jeigu palaikai buvo atrasti tada. kai buvo pirmą kar-

So. Bostono Lietuvių Pil.! <ivo vardą su antrašu, ir mes tą apie tai paskelbta, tai yra, 1958 metų birželio pradzio- 
Dr-jos III aukšto salėje Lais- va^ist yj^ndymui. Je (° kad turėjo būti tada rasta, beveik nėra abejojimo,

nes jau tada buvo nurodyta, jog karstai atrasti medicinos 
, fakuiteto rūmų rūsyje užmūrytoje slėptuvėje), tai dabar 
paaiškėja, kad ekspertų (turbūt, ne tiek medicinos, kiek 
politikos ekspertų)) komisija šešerius metus svarstė, ką 

i su tais palaidais daryti. Nors 195S metais kalbėjo apie 
visuomenės rengimąsi palaidoti lakūnus geriausioj vie-' 

; toj ir pastatyti paminklą, "ekspertai“ pagaliau Lietuvos 
didvyrius palaidojo... okupantu kapinėse- Ir vietoje žaclė- 

I to paminklo, kaip pasakoja J. Balčiūnas, išaugo naujas 
; kapas su memorialinėmis lentomis it Įrašais: S. DARIUS. 

1896.1.8 — 1933. VII4 7 S. GIRĖNAS, 1893.X.7 — 1933

Spalio 2 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III auk-! 
što salėje Balfo metinis ban-i 
ketas-

vės Varpo tradicinis rudens: 
koncertas.

k —

Vikiai i A i^bALKA 
Nenusimink, gausi pagalbą.

ROYAL PRODUCTS 
North Sia_ P.o. Box 9112 
Newarlt 4. New

- - - -t •••« ’r -f-'Mr- r; •*: • ”*18? W" '"'31 I

DOVANOS
■MIMUUMMilIua .lt!*

už naujus skaitytojus VII 17.“ Dvejus metus teko laukti, ligi rašytojų laikrašty 
: tapo prasitarta, kada ir kur palaidoti- 

■ Skulptorius V. Mačiuika savo diplominį darbą atliko
KIEKVIENAM MCSŲ BIČIULIUI. SURADUSIAM
>T a wr n T'T A UP*nvi CVAITVTAIA niTiini. * . . , 1 Z ••portretą. Bet paminklo dar nėra ir, turbut, nebus (visi 

skulptoriai dabar Įkinkyti lipdyti paminklus Leninui jo
i IENĄ NAUJĄ METINĮ ’KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA "TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA
KAINA $2.50.

KURIOS PARDUODAMOJI . J- -\ n.,,.,'.,iiu-:V Chonn žnvimn m psimtojo gimtadieni progai). Dailaus n Gneno žuvimo me 
1 tinęs tik šiuo papasakojimu atžymėjo Literatūra ir Menas.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO “LIETUVA BUDO“ ir “TAU, LIETUVA*.
K. BIELINIO “DIENOJANT“ ir "PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI "KELEIVĮ**. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS

Tiesa, kuri prieš aštuonerius metus buvo labai gausiai apie 
juos prabilusi, šįmet liepos 17 dienos r tą skelbė sovietinio 
metalisto šventę, o pro Dariaus ir Girėno sukakti praėjo 
tylomis, lygiai kaip ir visi kiti Lietuvoj skaityti gamina
mieji laikraščiai.

» « *
I

a.- • ..uii .u.. ■. . (.„■n ....

Daraus ir Girėno žuvimo vietoje liepos 17 dieną prie 
esamojo paminklo atidaryta nauja memorialinė lenta. Ją
ja pasirūpino Vroclave (buv. Breslau) gyvenantieji lie
tuviai. Ten yra Lenkijos Lietuviu Visuomeninės Kultūros 
draugijos skyrius. (Elta)
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LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 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 (ris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $i,0vC.CC apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

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

I



Puslapis aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON Ni. 82, 1966 m, rugpiūčio 10******♦**♦♦♦♦*♦**♦#♦♦*******♦***#***♦♦♦#***#*#*#**■*******************
Vietines žinios

^aeeeeeeeaeeeeeeaeeeeeeaaaeeee###*****#***#***#**********************'

Mirė A Klimkienė

Liepos 28 d. Arlingtone 
mirė sena Keleivio skaityto
ja

• - i. *■

Nepamirškite!

Nepamirškite, kad šitą

PASKUTINIS SIOS VASAROS DIDYSIS'

Lietuvių Radio Piknikas
SEKMADIENI. 1966 M. RUGPIt’ČIO-AUGUST 14 D. Į 
gražiam ROMUVOS PARKE, 71 Claremount Avė. į 

MONTELLOJ-BROCKTON E

Alice Klimkienė, kilusi ntfpiūėio 12
iš Žiežmariu oalikusi liū- dleną’ 8 VaL vakaro ?°- 

i v-r i Bostono Lietuviu Pil- Dr-jos dmcius vyrą Vladą Klimką.’ ... .. .7 „ ,. „.f;rin„.nriUi.n.i.JL,s>leK iš Vokietijos

goninėje (171 Harrison A- 
▼e.), bet jau sveiksta. Linki
me greičiau visai atsigauti.

COSMOSPARCELS 
EXPRESS CORP-

dukteri Doną Grikienę ir sū
nų dr. Albeilą Klimką, ku
riems reiškiame gilią užuo
jautą.

A- Lileikis — namų 
savininkas

Lietuvių Enciklopedijos 
administratorius Aleksand
ras Lileikis nusipirko Dor- 
ehestery namus ir su visa 
šeima, kuri iki šiol gyveno 
Worcestery, Įsikūrė savose 
patalpose.

Fr. Skėrys kalbės apie Vo
kietijos lietuvių gyvenimą, 
Vasario 16 gimnaziją ir ki
tus Įdomius dalykus.

Visus maloniai kviečia-
Lietuvių Bendruomenės 

valdyba

A- Vakauzienė sveiksta

Angelė Vakauzienė, ku
rią buvo ištikęs dalinis pa 
ralyžius. dar tebėra New 
England Medical Center li-

MARVELLO THE GREAT 
Magikas

PROGRAMA PRASIDEDA 4 VAL- POPIET
1. Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Sambūrio mažame

čiai, Onos Ivaškienės vadovaujami.
2. Magikas — Manelio the Great.
3- Metinis tradicinis ”MISS LITHUANIA OF N.E.“ 

rinkimas. Miesto majoro John F. Collins statulos 
Įteikimas

4. ŠOKIŲ VARŽYBOS. Geriausi šokėjai gaus p.p. Edw- 
McCormacko, -Jr.. ir jo žmonos dovanas.

5. Klounas Flipplio vaikams.
6. LAIMĖJIMO IR ĮŽANGOS DOVANŲ paskirstymas-
7. Skaniausi lietuviški piknikiniai valgiai ir gėrimai.

Busas išeis nuo So* Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos
(E ir Broadvvay kampas) 1:30 vaL popiet-

Įėjimas Į pikniką suaugusiems $1, vaikams 50 centų. 
Iki malonaus pasimatymo!

STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

VASAROS ATOSTOGAS 
kviečiame praleisti

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ (STAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvu linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiulį, gyvenanti tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsakjr- 
mo reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Inc.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

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

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

katalogų. -- — •
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 

APTARNAUTI.

Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.
Vąt virt ■, rlioni-. nUQ 9 vaL iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

CAPE COD E Adresas:

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Golfo sro
vės; SILVER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas Į 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: saiLfish buriuoti, teniso aikštė, ping-1 
pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikai. 

SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 dieną.
Su užsakymu prašome kreiptis:

M. LŪŠYS 88-01 104 SL Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. (212) 849-1193

I. VEITAS . 72 Congress St. .Braintree, Mass.
Tel. (617) 81-3-2146

42 BEACH STREET
MONUMEM BEACH 

CAPE COD, MASS.
Tel. (617) 759-3251

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

Vedėja: Aldona Adomonis

MEŠKA

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY 

Vytautas Stelmokas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant 1

kpdraudžia namus ir kit^ tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.•v

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

'telefonas: 268-6039

■»«^r*w«***«^reeeeeee«eeee*e«eeeeeee«eeeee*e«*>seeee**eee***«eeee

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON • FAIRLANE 

FORD TRUCKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVĖ
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY 327-1000

COVENEY FORD Sales Ine.

Ketvirtis* Co.
_JEWELERS—

Laikrodžiai-DeimantaiĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai
Grįžo Michelsonai ir

Kapočiai »
p .4 .. IŠ BOSTONO I LIETUVĄPraeitą savaitę sugrjzo Į 

Margareta ir Stasys Michel
sonai h Barbora ir dr. Anta
nu Kapočiai, kurie po SLA 
suvažiavimo Clevelande bu
vo pasukę į Vakarus ir pa
siekę Yellowstone Parką 
Wyoming valstybėje ir Salt 
Lake City Utah valstybėje 
Tikėsime, kad S. Michelso
nas savo įspūdžiais pasida-

< >
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Uns pu Keleivio skaitytojais.

Apiplėšė Minkus

Sekmadienį tarp 6-8 vai. 
vak i Stepono ir Valentinos 
Minkų butą City Pointe Įsi
veržė vagys, visą butą "iš
krėtė“. matyt, ieškodami pi
nigu, ir, pasiėmę kas jiems 
patiko, dingo.

Minkų namų gyventoja, 
išeidama 6 vai- vakaro, nie
ko blogo nepastebėjo, bet 
grįžusi 8 vai. vak. jau rado 
duris atrakintas. Patys savi
ninkai Minkai dar nebuvo 
grįžę.

Sveikinimai iš Lietuvos

Seni Keleivio skaitytojai 
Amsiai, gyvenantieji Atlan
toj. Ga , nuvyko Į Lietuvą 
pasidairyti ir iš ten atsiuntė 
atviruką, kuriame rašo:

"Visam štabui gerų linkė
jimų iš Vilniaus ir Druski
ninkų. Šitie miestai labai 
gražūs ir švarūs, daug sodų. 
Oras vėsokas, bet geras“.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

★
Skelbtis 

„Keleivyje“ 
yra naudinga!

★

Elektros Prietaisai
taisome laikrodžio* ! ! 

papuoialua

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

! Sap—tingai

ir kitu* Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

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

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0068

Vedėja* J. Vaičaiti*

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS.

TeL SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuc nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jartire of thePeaee—Constable 

598 E. Broadwav 
So. Boston 27, Mase.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-248S

Dažau ir Taisau

1:

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So.
Atlieka visus pataisymo, nmoo- 
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Teiefi AN 8-3630

Televiziją 
a ir radiją »
Taiso Gerai ir Pigiai

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sizht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

*+*******#****#**+*#**«*#******#*** 
TEL. AN 8-2124

\\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTE 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROAD WA Y 
SOUTH BOSTON, MASS.

ee******************************** 1
RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

Namus iš lauko ir viduje. * nos jr Magdutės pasaka.
Lipdau popierius ir taisau * Biznio reikalais kreiptis | 

viską, ką pataisyti reikia, - r- •
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
Baltic Florists gėlių ir dova-

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

nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo- 

į nas AN 8-0489. Ten gauna-
1 mas ir Keleivis.e

, * vi

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

-- Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
esptus ir-turime visus gatavu* vaistus.

M reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistine.

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

282 a W. Breadaay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nas 2 vak ryte iki 8 vaL v„ išskyras šventadienius ir

’l

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuviu Gydytoju ir Chirurgui 
X RAV

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvvay,

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

TEL. AN S-2712 
Namai ir Ūkis:
287 Coucord Rd- Billerica, Mana. 

TEL. MO 2-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

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

Tel. 332-2645
eeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee**

Flood Sąuare 
Bardicare Co.

N. J. ALEKNA
EAST BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjanu n Moore Dažai 
Popierve Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys

Reikmenys plumberiama 
Visokia galėtina daiktai

t t




