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Žudiko sužeistas senatoriusį 
R. Kennedy mirė Los Angelese

Sen. R. Kennedy,, birželio 5 d. žudiko sužeistas, kitų 
dienų mirė. Žudikas jordanietis suimtas. Velionio palaikai 
buvo nuvežti j New Yorką, o iš ten į Washingtonų, kur 
palaidoti greta brolio buv. prezidento John Kennedy. Vi
sas pasaulis yra pasipiktinęs šiomis žudynėmis.

Birželio 4 d. Kalifornijoje 
buvo nominaciniai rinkimai. 
Iš demokratų varžėsi Robert 
Kennedy ir McCarthy. A- 
biem buvo labai svarbu tuos 
rinkimus laimėti. Kitą dieną 
R. Kennedy savo rinkiminio 
vajaus būstinėje Ambasadori 
viešbutyje pasakė kalbą va
jaus dalyviams, pasidžiaug
damas lauktu laimėjimu, 
ir ėjo ilsėtis.. Kai ėjo kori-j 
dorium, i jj buvo paleisti ke
li šūviai, pataikę j galvą. 
Pasikėsintojas buvo čia pati 
suimtas. Vėliau išaiškinta.! 
kad tai yra 24 m. amžiaus j 
jordanietis. jau kelioliką| 
metų gyvenęs JAV Sirhanj 
Bishara Sirhan.

Sen. R. Kennedy buvo 
tuoj nuvežtas j ligoninę kur 
jam geriausi chiiurgai pa
darė operaciją, be po kelių 
valandų jau birželio 6 d. 
1:44 vai. vietos arba 4:44 
vai. ryto Nevv Yorko laiku 
sen. Robert Kennedy, uoliai 
siekęs laimėti demokratų 
kandidatūrą j prezidentus, 
mirė.

Prezidento atsiųstu speci
aliu lėktuvu sen. Roberto 
Kennedžio palaikai buvo at
gabenti j Nevv Yorką, kurio 
valstybei jis atstovavo sena
te, pašarvoti Šv. Patricko 
katedroje. Į pamaldas susi
rinko pilna kviestų asmenų 
katedra, iš Washingtono bu
vo atvykęs pats prezidentas 
Johnsonas su žmona, iš Pa
ryžiaus atskrido derybų su 
Š. Vietnamu delegacijos va 
d o vas Harriman ir jo pava
duotojas Vance..

Po pamaldų karstas trau
kiniu buvo nuvežtas Į Wa- 
shingtoną ir čia šeštadienį 
palaidotas Arlingtono kapi
nėse greta Roberto brolio 
John Kennedy. buvusio pre
zidento, taip pat kritusio 
nuo žmogžudžio kulkos.

Traukinys su velionio •»
karstu pasivėlino net 4 va
landas. Pakely stotyse jį pa
sitiko minios žmonių. Eliza- 
bethe įvyko net nelaimė: ki
tas traukinys suvažinėjo 2 
žmones.

Sen. R. Kennedžio nužu
dymas. per kelerius pasku
tinius metus jau trečias poli
tinio teroro aktas prieš va
dovaujančius asmenis, su
krėtė ne tik JAV visuome
nę, bet ir visą pasaulį.

bas keršijęs Kennedžiui už 
jo pareikštą palankumą Iz
raeliui ir aplamai žydams. 
Jis ir nužudymui pasirinkęs 
birželio 5 d.,kada sukako 
metai nuo Izraelio-arabų ka
ro pradžios. Per kratą Sir
han Bishara Sirhan rastoje 
užrašų knygutėje aiškiai pa
žymėta, kad ta dieną jis tu
rįs nužudyti Robert Kenne
dy. Užrašuose rasta atžymė
ta ir JAV atstovo Jungtinė
se Tautose A. Goldbergo pa
vardė, o be to. įvairių komu
nizmą garbinančių pastabų 
ir dar šūkis ”Tegyvuoja 
Nasseris!“ Saugumo orga 
nai išaiškino, kad jis turis 
ryšių ir su komunistinės sro
vės organizacijomis.

Šiuo metu jis yra stipriai 
saugojamas kalėjime ir lau
kia teismo.

Kartu su sen. R. Kenedy 
buvo sužeisti dar 5 asmenys, 
iš jų du sunkiau, bet jų gy
vybei pavojus negresia.

Kennedžio šeimos 
tragedijos

Didelė Kenedžių šeima, 
bet ir didelės ją palietusios 
tragedijos. Šeimos galvą 
Joseph Kennedį 1961 išti
ko paralyžius. Jis tapo inva
lidu. Jo trečiasis vaikas — 
duktė gimė silpnaprotė. 
1944 m. kare žuvo vyriau
sias sūnus lakūnas Joseph. 
Dukters Kathleen vyras žu
vo kare 4 mėn. po vestuvių, 
o pati Kathleen taip pat žu
vo lėktuvo nelaimėje po 4 
metų. Antrasis sūnus buv. 
prezidentas John buvo nu
žudytas 1963 m. Karo metu 
jis buvo sunkiai sužeistas. 
1964 m. jauniausios sūnus 
dabartinis senatorius Ed- 
ward lėktuvo nelaimėje bu
vo sunkiai sužeistas. Rober
to žmonos tėvai Skakeliai 
žuvo lėktuvų nelaimėje, to
kia pat nelaimė ištiko ir jos 
brolį.

Žudikas, prieš partren
kiamas žemėn, dar suspėjęs 
sušukti: ”Aš tai padariau už 
savo kraštą!“ Mat, šis ara

Saugos kandidatus
į prezidentus

Kandidatą į phezidentus 
R. Kenedį nužudžius, prez. 
Johnsonas davė įsakymą 
paskirti apsaugą visiems 6 
kitiems kandidatams į pre
zidentus. Taigi, ta apsauga 
dabar naudosis Rockefelle- 
ris, Nixonas. Strattonas. Mc
Carthy. Wallace ir Humph
rey (Pastarasis ir iki šiol to
kią apsaugą turėjo).

Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

Yiršuje dešinėj sen. Robert Kennedy rinkiminės kampanijos metu Kalifornijoje. Apačioj kairėje 
kompanijos metu Kalifornijoje. Apačioj kairėj Joseph Kennedy, kuris nuo 1961 m. yra paraly 
žuotas, viršuje jo duktė Kathelen, 1948 m. žuvu-si lėktuvo nelaimėje ir vyriausias sūnus Joseph. 
lakūnas, žuvęs Antrajame pasauliniame kare. Dešinėj sūnus John, JAV prezidentas, nužudytas 
1963 m., ir sūnus Edvvard, Mass. senatorius, ku-ris 1984 m. lėktuvo nelaimėje buvo sunkiai su 
žeistas.

Bostone posėdžiauja Nusižudė Kennedžio

moterų klubai mirties paveiktas
Nesutarimai negrų 
vadų tarpe

Birželio 19 d.

Londone suimtas). E. Ray, 
įtariamas dr. H. Kingo žudikas

Nuo birželio 11 iki 14 d. Italijoje. Neapoly, 69 m. Birželio 19 d. bus svar- 
Bostone vyksta Moterų Klu- amžiaus vyras, sužinojęs a- biausia į Washingtoną su- 
bų Federacijos 77-ji kon- pie sen. Kennedžio nužudy- važiavusių "skurdžių“ vadi- 
vencija. Lietuvių Moterų mą, pareiškė, kad nebenorįs namoji demonstracija. Jos
klubams joje atstovauja gyventi tokiame pasauly. 
Vincė Jonuškaitė-Leskaitie- kur viešpatauja smurtas, ir. 
nė ir Aleksandra Daukan- iššokdamas pro langą, užsi- 
tienė. mušė.

Šia proga Lietuvių Mote- ~ „ --ru Klubu Federaciio* nirmi- GraiklJ°J <0 m- v>ras’ ls‘ 
u- l -f- J - n girdęs apie Kenedžio mirti,

nmke v. Leskaitiene ir Bos- & • - -. , . . . • , . . gavo širdies smūgi ir mirė.tono skyriaus pirmininke A.
Daukantienė lankėsi ir mū-' 
sų įstaigoje šį pirmadienį ir rz ... ,
painformavo apie konvenci- KomiSlįd smurto 
jos eigą. priežastims tirti

} Ryšium su sen. Roberto 
i Kennedžio nužudymu, prez. 
Johnsonas paskyrė komisiją 
smurto priežastims ištirti ir 
smurtui keliui užkirsti. Ko-

buvo beveik vieni generolai. I ™fiJai buv: P1,?'
noko........ I Zidento Eisenhowerio brolis

T ik 5 generolai 
vyriausybėje

Indonezijos vyriausybėje

Dabar prezidentas Suharto,1 dr. Milton Eisenhoweri;kuris taip pat yra genero-, 
las, pakeitė 8 ministerius to-, 
kiu būdu, kad iš 18 minis-j _ ..
terijų generolai bevaldys l UO MlSlleidZįtt 
tiktai penkias, bet užtat da- , , t
bar 7 ministeriai yra prote- Studentams 
šoriai.

Londone suėmė J. E. Ray, įtariamų negrų vado dr. 
M. Kingo žudikų. JAV reikalauja jį iiduoti. Formalumai 
užsitęs kelias savaites. ’

šeštadienį, tuo metu, kai Sovietai apie sen.
JAV milionai žmonių tele- „Kennedy nužudymąvizijoje sekė nužudyto sen. 
Roberto Kennedžio laidotu
ves, gen. prokuroras Ram-

”Smurto vėžys graužia 
kapitalistinę visuomenę, 

sey Clark paskelbė, kad j Smurtas — imperializmo 
Londone suimtas įtariamas! vaisius. Imperializmas neat-

vadovu nužudyto dr. M 
Kino įpėdinis dr. Aberna
thy paskyrė Bayard Rustin, 
bet tas atsisakė, nes nepasi- 
tikįs Abernathy sugebėjimu 
vadovauti negrų sąjūdžiui.

Jo vieton paskirtas Ster- 
ling Tucker.

Kennedžio nužudymas la
bai atitraukė dėmesį nuo 
vadinamų "skurdžių“ de
monstracijos Washingtone.

negrų vado dr. Martyno 
Kingo žudikas.

Jis suimtas Londono ae
rodrome, einant iš Portuga
lijos atskridusio lėktuvo į- 
lipti į Belgijon skrendantį 
lėktuvą. Jis dabar keliavo 
jau kitu vardu. Jo pasas bu
vo išduotas Kanados pilie
čio Ramon George Sneyd 
vardu.

Policija jau spėjo išaiš
kinti. kame Ray buvo nuo 
balandžio 5 d., kada Mem- 
phis mieste buvo nužudytas 
dr. M. King. Ray pirmiau
sia pasirodė Meksikoje. Iš 
ten jis išvyko į Toronto. Ka
nadon.. Čia jis kažkokiu 
būdu sugebėjo gauti Kana
dos pasą Ramon George 
Sneyd, Kanados policinin
ko, vardu.. Gegužės 7 d. jis 
apleido Toronto ir išskrido 
į Londoną. Kurį laiką poli
cija nebeturėjo apie jį žinių, 
bet gegužės 16 d. jau susekė 
jį esant Portugalijoj, Lisa
bonoj. Iki gegužės 20 d. jis 
vėl buvo dingęs iš policijos 
akių, bet neilgam. Vėl pa
tirta, kad jis buvo nuskridęs 
į Londoną ir vėl jį apleidęs.

skiriamas nuo smurto visoj 
žmonijos istorijoj“, aiškina 
Izvestijos.

Kad smurtas nėra tik ka
pitalizmo vaisius, geriausias 
pavyzdys yra pati Sovietų 
Sąjunga, kuri komunistų va
dinama socialistine valsty
be, bet kurioje smurtas vyk
domas ne tik prieš atskirus 
asmenis, kurių, net komu
nistų, išžudyta tūkstančiai, 
bet ir prieš ištisas tautas. To 
laikraštis nemato, nes tai 
vyksta perarti pačios redak
cijos durų.

Trancois Mitterand, Prancūzi
jos kairiųjų bloko vadas, didelis 
de Gaulle priešininkas.

Jugoriavijos diktatorius 
i Tito pažadėjo Belgrado u- 
niversitetą užėmusiems stu
dentams patenkinti jų rei
kalavimus ir pažadėjo atsi-

, ... i statvd ir sias. jei nepajėgsiąs
Chicagoje du nepa,, jėję reikaJauj reformu ivyk. 

■ i maisto krautuvę, kun pri- . . • , ’ . .. . . .
klausė jordaniečiui, nušovė ^y*1- Studentai patikėjo ir

Negras nušovė 
jordanietį

lotoso ministras pirmininkas

Kai FBI ir Yard (Britani
jos slaptoji policija) susekė, 
kokiu vardu Ray keliauji, 
visa Europos policija buvo 
sukelta į kojas. Pagaliau jai 
pavyko sužinoti, kad į Bel
giją praeitą šešetdienį 11:50 
vai. prieš pietus išskrendan
čio lėktuvo keleivių tarpe y- 
ra Sneyd pavardė.. Aišku, 
du Scotland Yard atstovai 
tuoj nuskubėjo į aerodromą 
ir pasitiko Snevd - Ray kaip 
tik jam einant sėsti į lėktu
vą. Jo daiktai jau buvo pa-; 
krauti.

Padarius kratą, pas ji ras-' 
tas užtaisytas ginklas. Brita
nijoje jis gali būti teisiamas 
už svetimo paso naudojimą 
ir ginklo laikymą ir nubaus
tas iki 14 metų kalėjimo. 
Bet JAV reikalauja jį išduo-į 
ti teisti už dr. M. Kingo nu-! 
žudymą. Išdavimo formalu-į 
mai gali tęstis tris savaites., 
o jei Ray advokatai pasi-į 
priešins, tai ir ilgiau. Bet; 
nėra abejonės, kad jis bus Studentas Daniel ( «»hn Bendit.

jos savininką, 55 m. am- nutarė apleisti universiteto) ^^„„3 Phouma. Jis kaltina išduotas ir JAV teismas ga- sukurstęs Sorbonos (Paryžiuje) 
žiaus, 9 vaikų tėvą, ir pabė- patalpas, kurias jie laikė už- šiaurės Vietnamą agresija, nu- jį teisti j,. nuteisti. jeigu studentų riaušes. Jis yra Pran- 
g()- - i ėmę istisą savaitę. j kreipt apries Mošą. ' pyj pažintas kaltu. ! cūzijoje gimęs, jo tėvai žydai.



Tikroji Birželio gedulo dvasia
Kiekvieną giedro ir žydinčio birželio 14 d. praskren

da mūsų veidai- tamsus nusiminimo šešėlis. kuris užgesi
na laimingų valandų šypseną ir nevienam išspaudžia 
nei laidotuvių nuotaikos ašarą. Pavieniai ar susirinkę bū- 
refiuosna kalba, giesme ar pairi į tinę daina mes atgaivi
name 1941 metų tragiškus Įvykius. — enkav-distų su
rengtą mūsų brolių ir artimųjų medžioklę mirties lydi
mas pavergtum llriu-ų ri^r^ Į . .^■.loir.lu- kalėji
mus. Į Sibiro vergų si ovykias, mūsų tautiečių ten iškentė
tas kančias ir dažnu atve’u baisia *u tabaira.

1
Tai tikrai kultūringa žmogų gasdlrarti-u istoriniai

1YV*
ie kasine

i ir skaudūs asmeniški išgyvenimai. mūsų atminty
"s iš naujo iškvlamieji. kurie iki ši 1 io suda:

nželio minėjimu esmingąją dali jų • agrindinę minti.;
Dėl to šia liūdnojo birželio sukasti n-r- rei ir va Irane ,• *
išvežimu i Sibirą minėjimu.

Bet t>o erės meru tokios tradicijos vis dėlto šyla 
mintis, ar šie 1941 m. išvežimai tikrai yra ] alsai svarbiau
sias mūsų paskutiniųjų laikų Lietuvis Istorijos Įvykis, 
vertas giliausiojo mūsų

roraj . nas. tai kitur panašaus kad Lietuva pavergta, visi ir žemės ūkyje, ten mažiau
nebepamatysi. Kitame mies- žinome, kad okupuota, bet bebuvo reikalinga pigių dar-
to krašte — jau kitokie na- kad ji taip kainai pavergta bo rankų, todėl, neturėdami
mai. paiduotuvės. buitinės ir taip kairiai paniekinta ir iš kc gyventi, negrai plaukei -a? ir okupacinę administraciją veda tautos rusifikaciją.

; Įstaigos. nuvalinta. negalima buvo Į- i šiaurines valstijas. 1966 m. į Maža dalis teliko gyvųjų.‘kurie iki šiol kenčia Sibire, gi
Švedų architektai, inžir.ie- ^vaizduoti. Tas paaiškėjo pietuose jau bebuvo tik 47 giižusiems nėra vietos savoje tėvynėje.

riai -rengiasi "įleisti" i bu- susitikus ir išsiaiškinus, ūsų negrų, 
tus daugiau saulės, žalumos. "Visi ilgiau Montrealyje Dauguma negrų traukia i 
Kai kur ant daugiaaukščių pagyvenę, susipažinę su lie- didžiu įsius centro miestus,
namu stogų vasarą žaliuoja tuviškąja spauda, apie ku- Ten nuo 19-50 Iki 1966 m.

.... . , ... Fa? sodai, trykšta fontanai, ries buvimą gyvendami Lie- negrų skaičius padidėjo 5.6
žiauriojo m tauriausiojo jaunimo, oe: irgi ūk dėl jo. kad žmozui. norinčiam surasti tavoje jie nieko nežinojo, mil.. o baltųjų tA 960.000.
nrūsu tautos priešai klasta sužlugdė Lietuvos nepriklauso- rsn-is •:A*oio neįeiti visi kaip vienas teigė: rei- i -i .......... .. ,u-l- » k! = , . -v-ręii. veržias į didmie- stovyklose, ir įskelti mies .ais.ąjį pasauli sovietų r.usi.-ia.

tedulo?

1941 metais tikrai Lietuvoje siautėjo neisivaizouo- 
jamai - laurus bolševikinis teroras tištrai nukentėjo ir žu
vo dešimtys tūkstančių mūsų tautiečių, bet ar nėra dar 
liūdniau, kad 1940 m. taip pat birželio mėnesio vidury
visa mūsų Lietuva prarado nepriklausomybę?

Ir 1941 meru sukilime žuvo tūkstančiai

mykę. kurią mes kraujo aukomis siekėme atstatyti.

Ir po 1944 metų buvo dar daug didesnių suėmimų ir 
išvežimų i Sibirą, o partizaninėse kovose žuvo dar daug 
daugiau, negu 1941 metais, bet tai Įvyko irgi tik dėl to. 
kad buvo mums išplėšta nepriklausomybė, sunaikinta mū
sų sukurta demokratinė valstybė ir atimta mūsų visai tau- 
tai laisvės šviesa ir palaima.

O pagaliau ir šiandien mūsų tėvynėje lietuvio dvasia 
yra okupanto niekšiškiausiai vergiama ir mūsų tauta 
fiziniai naikinama irgi tik pačios didžiausios istorinės 
nelaimės — valstybės nep: ..-įlausomybės praradimo pa-
sėkoje.

Taigi birželio gedulas turėtų būti daug platesnio ; a- 
grindo. negu kiekvieno mūsų asmeniški nuostoliai Ir tie
sioginiai ar netiesioginiai patirtos kančios. Birželio mė
nesio gedulas turėtų būti Lietuvos nepriklausomybės pra
radimo gedulas, kuris savaime apgaubia ir visus .-litus 
skaudžiu? ivvkius. \

netgi daržai kažkur oaslėo-
Birželio 14-sios liūdesys turėtų būti kaip 

spalio 9-sios Vilniaus praradimo liūdesys., kuriuo per porą skoningi gėlvnai. alpimariu-i 
dešimtmečių apverkėme dėl jo žuvusi us, okupacijoje ker.- mai. Krepšiai su gėlių kuriuose Įrašai skelbė: "Mes todėl "tų miestų išlaidosšal- 
čiančius. bet drauge gairinome ir vilti savo teisingą kovą puokštėm-'*, svyruojantieji su tavimi, vietnamieti?*. na: ar»i 
laimėti. 17130 balkonų, verandų, daro

Tebūnie ir dabar tokia pat mūsų gedulo dvasia, ran- Vasa'ra malonu pasėde- 
dantį atitinkamą įsraiŠKą mūsų kalbų žodžiuose, darbuo- -j ar pietauti kieme prie rei
se ir pasiryžimuose.

5u gilia pagarba lenkime galvas 
dėl laisvės žuvusius, nelaisvėje kentėjusius ir mirusius, 
nes visi jie yra kariai, kritę dėl to paties kilniausiojo tiks
lo— Lietuvos nenriklausomvbės. » ,j pasodintos gele? (jų didele

■ kui a 164A v- - »- - < ! daugybė ir labai įvairiu>. taiIr ne 1941 metu . o 1940 metu birželi* yra musu tau- „„„„.i - .
L ... . . v • i-. • a • - ‘ i - ni4?*a' nevaikscios. nemins
tai baisiausias, atvėręs kelta visom kitom istorinėm nelai- .akų .ęn kur jų nėra Tvar

ka. švara, nieko nereikalin-mem.

Kas kitur rašoma
YRA KO PASIMOKYTI 

IR IŠ BURŽUJŲ

Tuo Įsitikino net 'Kom
jaunimo Tiesos** korespon
dentė J. Baužytė, nors neil
gai pasivažinėjusi po Švedi
ją. Minėtam laikrašty ji ši
taip rašo:

pamokos per savaitę skiria-* PaPa'ak°j° mo^>doja jr šiais kiaušinių mėgėjais.
Po kaikuriu pastangų ji 

patyrė, kad ši pora iš trynių 
gamina rudus dažus ir juos 
naudoja 100 guldenų (olan
dų piniginis vienetas, kaip 

tėra tik dešimtadalis ♦feųj jnūsų doleris) notoms nuda- 
Neprikluasomos Lietuvos gyventojų, bet kai kuriose z>13- kuna? jie spausdina:sa - 

talai. o taip pat daugelio vi- redaktorius J. Kardelis ge- vietose jų jau yra daugiau o namuose įrengtoje pinigų

ra gana žema. statyti leng
vučius medinius namu 
daugiau primenančius va-s 
samamius.

Aplankėme keletą naujų 
Stockholmo. Goteborgo gy
venamųjų mikrorajonų. Sa
vo išore mūsų naujieji kvar

suomenmių pastatų mterje- 
Išmonės. tvarkant kai- rai, palyginti su švediškais.

iu us ir miestus? ved i joje ne- originalesni ryškiu naciora-'pa?įkalbėti su nemažais lis yra didesnis negu baltųjų, 
gali nepastebėti. Tai vienas liniu koloritu. Bet darbo ko- Lietuvos atvykusių žmonių Per paskutiniuosius 26 me- 
stipriausių Įspūdžių, kuriuos kybe apdaila mes atsilieka- skaičiumi. Tame straipsny tus negrų priaugo arti 9 mi- 
parsiveži iš šios Skandina- me. Švedo bute neatsiras dar0 Šitokias išvadas iš lionai. 1940 metais jų buvo 
vijos šalies. Statyboje, nau- skylės, jei ji specialiai ten tų pasikalbėjimų: 12.8 mil.ą o 1966 m. vien
dojant gražias ir praktiška? neisgręzta. jis negirdės, kas "Lietuvos vergiją, jos vienuolikoje pietinių valsti- 
apdailos medžiagas, mažai darosi pas kaimynus, gyve- laipsnį jos spaudimą jos jų — 21.5 mil. 
kas pralenkia švedus ir šuo- nančius is dešinės, kairės ar žnionių nužmoginimą ir bai- Seniau dauguma negrų 
mius. Puiki izoliacinė me- virš jo galvos. | sųji vergavimą galima buvo gyveno pietuose. 1940 m. jų
džiaga leidžia šiaurus kras- Jeigu vienoje Stockholmo patirti tiktai susitikus ir be- ten buvo 69't visų negrų, 
tuose, kur žiemą teir peratū- dalyje stovi koks nors mik- sikalbant. Visi mes žinome, Bet technikai Įsiviešpatavus

KEUms. SO. BOSTON

Tai nu-kendą» JAV atoanis povaadeainis iai '*» Srorpioa. Kairėj viršuje jo kapitc 
A. Slattery. 345 ■. amžiaus. Laive b«ve 99 v. rn i<aia. Visi žuvo.

fc» Franci-

įamią -ietelę pailsėti, nerei- ■’dri kaip vienas teigė: rei 
kia važiuoti Į miesto par-. kalausime. 
kus. Įsileidžiama.

ienas teige .re:- Negrai veržbgi f didmiesj ^o^klose. k įgelti ?rieė laisvąjį p; 
kad spauda butu čius. o baltieji iš jų bėga.. ūmus 
a. o kai sugrįžo JAV centro didmies-1 ’

Organizaci jos, pagal vietines sąlygas, prašomo? reng- 
nėjimus. gi lietuviu visuomenė prašoma gausiai daly- 

moderr.us”teatrai? kurio* sa-1 Tai^- > dabar ^sislė-; įa?kį dl"į~ p,jZĮ gp-’entoi va^ Trūnėjimuose, skelbti spaudoje savo atsiminimu? iš 
le. reikalui esant, galima su-i P° šluota *. 0 IVashingtone net 65' . Pa*irtų okupanto žiaurumų bei nusikaltimų Ir demaskuoti

Ieškoma naujovių, projek-; i Lietuva —, visiška tyla. ir ėiuose <su daugiau kaip 1
uojant visuomeninius pa_nč vieno pasisakymo bei bet gyventoju) šiandien 1!............. ... . . . . . . .
tarus. Mainės mieste stovi: k«k,os užuominos spaudoje. negra7 tenka *4 baltiesiems. u mireJirau5’ 21 lietuviu visuomene prašoma gausiai daly-

JN IJLEtmUv m»>. --- z t •mi.’ono negru dabar jau yra1
2' ' ries 16 metų tebuvo1 Clhicago. 1968 m. gegužės 31 d.
12^ i '

pacija — žiaurus faktas'

AMERIKOS LIETUVIU TARYBAm i skydai. Jautiesi. Ivg se- 
? dėtum pilnoje patalpoje. 

Įdomu pasivažinėti lygiai?
Švedijos keliai?. Pro autobu
se langu? šmėkščioja sody
bos tapybiškai Išsidėsčiu
si^? pusvnu ir ežerų pakran
tėse. Kiekvienas kiemas 
traukė aki savo originalumu. 
Jokio nereikalingo daikto 
sodyboje. Viskas sutvarky
ta. sudėta po pastogėmis.

IR VAIKAI

PRIEVARTAUJAMI

Vilnis rašo:
"Šilutės rajono Kintų 

vidurinėje mokykloje buvo 
suruošta solidarumo su ko
vojančiu Vietnamu demon-
stracija. Į kurią išėjo riša giausia paprasti darbinin- 

adaise ū. Kiemuose žaliuoja vejos, mokykla. Kiekvienos klasės kai. kuriems sunku gauti 
r porą skoningi gėlvnai. alpimariu- į kolektyvas nešėsi plakatus, darbą ;r kur gyventi, 

mai. Krepšiai su geliu, kuriuose Įrašai skelbė: "Mes* . — • _ A ••
pa: laba: padidėjo.

Negrų problema miestuos
f *4"Laisvę Vietnamui ‘Sa

sodybas jaukias Ir ri'entiš- Hn rankas nuo Vietnamo!*?
'"Vaikų veiduose rimtis ir biųjų 

susikaupimas. Mokiniai nu

pnes visus kov
kiai nudažyto stalo po seno-i tarė Vietnamo vaikams pa- 
višku dekoratvvirūu žibintu j siųsti dovanų. Buvo nupirk- KIAUŠINIŲ JAI 

•' ar šalia besisukančio m'nia-! ta kuprinė, sąsiuvinių, oieš-
tiūrinio malūno, fontanėlio.I tukų, trintukų. Pionieriaus' Jaunaolandųpora-Liud- 

Jei jau kur pasėta veja ar ?arb^s kaklaraišti Įdėti j, vfka, į. (Ingeborg)
kuprinę bu5.o pasiūlyta ?e- Coppejar.ai kasdieną užsa- 
nausrai^ mo.\. klos pionierei kydavo vielinėje pieninėje 
Aldonai Šlepanciutei. Iškil
mingoje tyloje ji nusirišo 
save raudonai kaklaraišti ir 
gražiai sulanksčiusi Įdėjo Į

, klausimas: iš kur toks dide-iy^tnamieejams dovanojamą; v;etov^ Olandijoje) apie ne- 
į lis meninis skonis tvarkant ^uPnnę- *^arV3 binro pasiųs- į papra5tą žmonių pamėgi-

go ar miesčioniško. Kildavo

po 50 kiaušinių. Pristatęs 
10.000 kiaušinių šiai porai, 
pienininkas prasitarė Kerk- 
radės policijai (nedidelė

'a' ir sveikinimo laiškas į kiaušinių. O policija, ži-
• j^fie /ietl?aino nia. visur mėgsta uostinėti,
ir dabarties novas Tnoki-i kaišioti nosi. tai susidomėjo

namų aplinka, ypač kaime? 
Mum? paaiškino: Švedijos 
mokyklose trys ar keturios

mos narnų ūkiui?*

OKUPACIJA — ŽIAURUS 
FAKTAS

D. Banionienė*?

MIESTAI BUS JUODI..

Nors visos JAV-se negrų

gūžės 29 d. prisimena pra- negu baltųjų, 
eitais metais turėtas progas Aplamai, negrų prieaug
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Atsišaukimas
I LIETUVIŲ VISUOMENĘ IR ORGANIZACIJŲ 

VADOVYBES

I . Lietuvių visuomenei gerai žinoma, kad Sovietų Są- 
unga. užgrobusi Lietuvą, nuo pat pirmosios dienos pra- 

, cėjo žiauriausią lietuvių tautos priespaudą — ori vatinės 
nuosavybės naikinimą, ūkininkų žemių nusavinimą ir ki
tus kultūringame ir laisvame pasaulyje negirdėtus nusi
kaltimus prieš žmogaus laisvę ir turtą.

Po merų okupacijos. 1941 m. birželio 13-15 d.d., so
vietiniai Lietuvos pavergėjai pradėjo plačiu mastu lietu
vių tautos fizini naikinimą. Tūkstančiai iietuv ių — mote
rų. senelių, vaišių, iviariu profesijų, buvo nakties metu o- 
šrupacir.ės policijos ir sovietinės kariuomenės suimti ir už
kaltuose gyvulių vagonuos išvežti kančiom Ir mirčiai i ka
lėjimus ir Sibii o specialias suimtųjų stovyklas.

Nugalėję antrąjį žiaurų nacių Lietuvo? okupantą, so
vietiniai grobikai, griže 1944 m., tęsė ir tebetęsia lietuvių 
tautos naikinimą- Dar didesni lietuvių tautos skaičių tais 
pačiais metodais ištrėmė Į kalėjimus ir Sibiią. per mokyk-

.'oje tėvynėje.

šiais metais minint Lietuvos Nepriklausomybės 50 
metų atkūrimo sukakti. Amerikos Lietuvių Taryba krei
piasi Į plačiąją lietuvių visuomenę ir organizacijų vado
vybes. ragindama paminėti tuos lietuvių kankinius, miru- 

! sius ir dar ker ėi"= okupanto kalėjimuose ir tremties

is nusikaltimus, vykdomus užgrobtoje Lie-

mažesniuose kaip j 
25". ■ 0 gyventojų jų yra tik 
12 . Tik mažesniuose mies
tuose negrų procentas nepa
didėjo.

Per paskutiniuosius 6 me
tus Į .JAV’ centro miestus su
plaukė 2 mil. negrų. Jie su
daro didelę naštą tiems 
miestams. Atvyksta dau-

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams

yra viena svar-

spaustuvėje.
Padariusi kratą, policija 

rado net 480.000 naujutėlių 
gražiai atspąusdfntų olan
diškų guldenų, dar nepaleis
tų Į rinką

Žinoma, po viso to jauno
ji pora atsidūrė už grotų, 
pienininkas neteko gerų 
klasinių vartotojų, o polici 
ja kraipo galvas ir negali 
atsigėrėti anų pinigų tobu
lumu.

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Ji*, norėdamas, kad to* knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutari

JŲ KAINAS SUMAŽINTI
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaina buvo $2J0. dabar _____  75 centai
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE 51AS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

536 Breadvray, Se. Boston, Mass. 08127
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Lietuvo* atstovas lietuviilcų kelių sankryžą ir nespėjus

SOVIS SO. BOSTON Poslapis trečiu

JO NIEKAS NIMBUS.

XEW YORK, N. Y I Žinoma, būtų buvę dar į- 
domiau pamatyti šių operų 
tokių, kokia ji buvo pasta
tyta Chicagoje, bet tada ir

mokyklų pabaiftuvūe ! jsuk‘i.i J“*8”0? ***« u£2 B!".dos ,buvu,ios dides-

Gegužės 25 d. Lietuvos žiavęs puasunkvežimis (sta- . ifaictVa hj su galais suvesti. O dabarLietuvos
atstovas Juozas Rajeckas tion-wagon).
Lietuvos pasiuntinybėje įtei- Mykolas Slapšys prie vairo, 
kė pažymėjimus Baltimorės ir šalia jo sėdėjęs Vytautas YorkT
ir Washingtono lietuviškas Raulinaitis, taip pat prie- 
mokyklas baigusiems. Jis šingos masinos keleivis Wil- 
šiems abiturientams pasakė į lis Schultz užmušti vietoje, 
ir atitinkamų kalbų ir atmi- Monika Slapšienė ir Rhani

i nuosto,i°ir ne-,
Lietuvių operų su ” G razina“ i

1 Kai leda? pralaužtas, tai
kas pradėjo abejoti, ar tąsi kitų kartų gal sulauksime ir I 
sumanymas tikrai {vykdo- J pilnos operos, 
mas. Juk išlaidos labai di-| žiburio v?(lfj-ai

ii <iLikiiiiv<iii2<| i\.<&iu<į ii <iviiii*i mviiiiva oi<»po*c:ii^ ii ivnoui rlnlAo io Vnr rronfi firxV lA I
nimui juos apdovanojo Lie-j Ona Puzinauskienė mirė ke- . . ’ Tl-_CQ Kezys ir A. Mažeika, bei
tuvos vėliavėlėmis. j lėta valandų vėliau Wa- sw pmvz*r-voL*etuviy radijo klubo

B. Raugui jis taip pat į-ishington Sanatorium’e. AL , Jot i Klivečka. A. Balsys. Br.
teikė vėliavėles, skirtas Phi-į dona RauKnaitienė labai . "J Macijauskienė, M. Ūmbra-
ladelphijos lietuviškųjų mo-į rimtai sužeista buvo patai- . . "I Y* Daugirdas, V. Pa-
kyklų baigusiems, nes jie; pinta vietos ligoninėje. M. * j dvarietis ir Z. Dičpinigaitis
negalėjo atvykti i Washing-I Slapšio automobilis buvo 1 atliko tikrai gerų kultūrinį
ton,. i taip sulamdytos. kad gelbė- *» ’te£ darbą, ^kviesdami ši, Chi-

Tokiu mokslo metų pažy-l tojai su acetyleno liepsno- , | cagos Lietuvių Operų. Tikė-Į
mėjimų įteikimu buvo nore-' svaidžiais sugaišo daugiau ° a ^^rae- kad ^ew Yorko lietu-
to atžymėti Lietuvos nepri-1 nei valanda, kol visus kelei- no di^jamae..Gražinos«

opera su pilnu choru, or-
atžymėti Lietuvos nepri-! nei valandų 

klausomybės paskelbimo 50 i vius išlaisvino. Visa tai {vy
ko lietui lyjant.metu sukaktį.

Ta proga agr. V. Žiogas iš 
Faston. Pa., atvežė ir paso
dino pasiuntinybės sodelyje 
ąžuolų.

Po iškilmių Lietuvos at
stovas su žmona pakvietė 
minėtų mokyklų vedėjus, 
mokyto ius, tėvu komitetų 
narius ir mokinius vaišių.

Tų pačių dieną Lietuvos 
atstovas su žmona dalyvavo 
Washingtono lietuviškosios 
mokyklos surengtoje išky
loje Zubkų sodyboje.

Dar aoie baisiųjų nelaimę

Šeštadienį, gegužės 25 d. 
buvo niūri diena: lijo be 
pertraukos jau šeštų dienų.
Ir, va, staiga ir nelauktai
žaibo greičiu per visus kolo- čia kaip tik tokie ir yra visi• • __ • ui.

* » • kestru. kurioje dalyvavo so-

nariai

nai ir ateit}’ parems jų pa-1 j
stangas.

Įėjimo 
doleriu.

kaina buvo 3-10!

Visi keliai veda į Chicagą

1968 m. liepos mėn. 7 į 3 vaL p. p.
JAV ir Kanados lietuvių

Tautiniu šokiu

nijos narius pasklido baisi 
žinia: keturi lietuviai žuvo 
automobilio katastrofoj. A- 
pie nelaimę jau galima buvo 
skaitvti vietinėje spaudoje ir 
girdėti žinių per radijų. Bu
vo laikraščiuose įdėta net 
nuotraukų. Lietuvių nuotai
ka nukrito iki žemiausio 
laipsnio.

• • •

Prie jau nemažo skaičiaus 
čia veikiančių lietuvių orga
nizacijų atsirado dar viena, 
nauju vardu ”Washingtono 
Lietuvių Technologijos ir 
Gamtos Mokslų Dr-ja (P. 
Baltakis, pirm.. M. Slapšys, 
sekr.. ir V. Vasaitis, ižd.), 
kuri gegužės 24 d. Dargių 
namuose sukvietė susirin
kimų. Programai paįvairin
ti specialiai iš Clevelando. 
Ohio, buvo atkviestas skulp
torius Vytautas Raulinaitis, 
kuris sutiko kalbėti apie me
ną. Dėl blogo oro susirinko 
tik apie 30 klausytojų, bet 
visi buvo patenkinti, nes pa
skaitininkas buvo gerai pa
siruošęs, kalbėjo įdomiai ir 
paskaita visiems labai pati
kusi. Būta kiek paklausimų, 
tad nelabai skubėta išsiskirs
tyti.

Mykolas ir Monika Slap-

listai: St Baras, D. Stankai- 
Didelis skirtumas skaityti tytė, J. Vaznelis. A. Brazis, 

automobilių katastrofų sta- K. Bartulis, B. Maciukevi- 
tistikas ir jų baisius aprašy- čius ir J. Savrinas. 
mus ir sutikti tą nelaimę
prie savo durų, regėti, kaip Į salę sugūžėjo apie pu 
žūsta tavo artimi žmonės, trečio tūkstančio žiūrovų, ir 
Ši kartų vienu ypu užmušti jie menininkus pasitiko gau- 
4 lietuviai ir viena tautietė siais plojimais.
sunkiai sužeista. Lietuvių
tarpe tai bčne didžiausia Nors čia girdėjome ir re- 
nelaimė net ir amerikonišku gėjome ne ištisų operų, bet
mastu matuojant Juk mūsų tiktai jos santraukų, nors ji. , -
ir taip nedaug, tad turime buvo atlikta tik koncertinei dirba Chicagoje Lie-
daboti kiekvienų savo žmo- forma, be dekoracijų, atitin-1 Y™9 Pedagoginis Institu- 
gų, ypač, kad daug mūsiškių karnų drabužių ir draminio Įta?’ /uosdamas mokytojus 

natūraliu būdu miršta. O veiksmo, bet vistiek tai bu-JHunetorns m°kykl°ms. 
ypač svarbu išlaikyti savo vo gražu, įspūdinga. Niekas! ... x _x ... . ,
tarpe sąmoningus, aktyvius nesigailėjo net iš tolimesnių Į .. . lslįs tirėtų nudžiuginti
bei išmokslintus asmenis. Gi vietovių autobusais atvykęs.! zinia’ Kad didelis būrys Lhi- 

* cagos Aukstsmosios Litua
nistinės mokyklos abiturien
tų jau įstojo į Pedagoginį 
institutų ir nuo rudens pra 
dės jame mokytis. Reikia

žuvusieji. Štai tik pažvelki-į 
me arčiau į tas nelaimingas' 
aukas.

Dr. Mykolas Slapšys (g.i

J. Vlk».

CHICAGO, ILL. 

Džiugi žinia

Jau daug kur yra didelių 
sunkumų gauti mokytojų li
tuanistinėms mokykloms. Y- 
ra mokinių, bet nėra moky- 

j tojų. Todėl be galo svarbų

International Amphitheatre
42nd and South Hakted Street

Bilietu kainos: $7, 6, 5. 4, 3 ir 2. LOŽĖS BILIETAS $10.00
LOŽĖSE YRA po 6, 8, 10 ir 12 vietų.

Gaunami MARGINIUOSE, 2511 W. 69th SU Chicago, Ilinois. 60629 
Telefonas PR 8-4583

Paštu bilietai užsakomi, atsiunčiant čekį ar piniginį orderį su sau 
adresuotu voku ir pašto ženklu, šiuo pavadinimu h* adresu:

Lithuanian Folk Dance Festival
2511 West 69th Street, Chicago, Ilinois 60629

UŽSAKYMUI PRAŠOME PASINAUDOTI ŠIA ATKARPA:

Prašau prisiųsti ............................MI. po

\ ardas ir pavardė ............................................. .

Adresas .......................................................

Telefonas ...............................................

dol.

Antazavės vi., Zarasu ap.)J Vyresnioji duktė Daiva (a-Į Į-linlrfti kad tiems jaunuo- 
okeonografas. 1936 m. jis pie 16 m.) pasižymėjo kaip l«ms neisblestų pas.pz.mas 

austanti gabi muzikė, lietu- 3 ™etu? lankyti tų msti- 
višku dainų originali inter- ir JI Wi. Pa?tan’

baigė Zarasų gimnazijų. 
1936-40 m. plaukiojo Lietu
vos ir Italijos laivynuose. 
Jūrininkystės mokslų dokto-

Šventės išvakarėse, liepos 6 d., 8 vai. vakare

Grandziozinis Balius
Arlington Park Rače Track Club

Stalas — 10 asmenų. $6.50 asmeniui.
Bilietai gaunami MARGINIUOSE

pretuotoja. 
Rhani O. Puzinauskienė

ratų įsigijo Neapolio univer-Į buvo nepaprastai pasišven- 
sitete 1946 m. Atvvko į JAV tusi savo šeimai asmenybė. 
1951 m. Dirbo N.Y. vertėju.
gi nuo 1958 m. Washingto- 
ne tarnavo JAV pakrančių 
ir geodezijos tarnyboj. Prieš 
kelerius metus vedė Moniką 
Blažytę ir 1965 m. naujai i- 
sikurtoj vietoj įsigijo naujų 
modemų namų, kurį abudu 
stengėsi kuo gražiausiai į- 
rengti. Abu mėgo mena, ak
tyviai draugavo su meninin
kais ir per ląbai trumpų lai-

rūpestinga ir mylinti moti
na, bet visada rasdavo lai
ko aktvviai prisidėti prie 
bet kurio lietuviško paren-j 
gimo. Ji taip pat domėiosi 
menu. tad ir atskubėio i dai
lininko V. Raulinaičio na 
skaita. Vašingtono lietu
viai jos tikrai nepamirš.

Našlys Vytautas Puzi 
nauskas vra tas pats, kuris 
savo laiku Lietuvo ie kartu

ka jau buvo susirinkę įdo-i su broliu Zenonu dalyvavo 
mia ir retų lietuviško meno] Lietuvos krepšinio koman- 

I d0ikolekcijų.
Vvtautas Ričardas Rauli

naitis (g. 1918 m. Vilkaviš
ky) skulptorius. 1938 m. 
baigė Aušros gimnaziją 
Kaune. 1940 m. Karo mo
kykla. Skulptūrų pradėjo 
studijuoti Vilniuje, baigė 
Freiburge 1948 m. 1948 m. 
atvyko į JAV. Dirbo su dail.

doje, iškovoiusioie Lietuvai 
Ermoo« meisterio varda.

Finaldi laidojimo įstai- 
"oie buvo pašarvoti trvs 
karstai: Šiaušiu ir Rhani O

gos turėtų būti mūsų visuo-] 
menės visaip remiamos.

Štai tie jaunuoliai pasiry-j 
žėliai (lės):

Laima Balukaitė, Marija 
Baranauskaitė. Edvardas | 
Bublys. Marija Rūta Butvi-j 
laite, Vytautas Beleška. In 
grida Blekytė, Danutė End- 
rijonaitė. Vida Galėnaitė 
Birutė Gudaitė, Rūta Gierš- 

įtikaitė, Loreta Grybauskai
tė, Vytautas Jurgutis. Gin 
taras Karaitis, Kristina Ka 
ndiūnaitė. Marius Kąsniu 
nas, Arūnas Krutulis, Vili 
gailė Lauraitytė, Juozas La 
zauskas, Birutė Lieponytė 
Jonas Lieponis, Kristin?! 
Martinkute Tomas Martis 
Rūta Mikalanūnaitė. Romr

Pnrinauskippės. Visi skendoj Y

oėlėse. O lauke vis dar Ii- J?1 ^^b’onė
in. I arkvtoju susirinko dau-J ^švilciūtė. Gintaras Placas 
rimu regu pralėk) aobTptd »KęStUt,r
bddiose patalpose, daiigiau-l ^?^ras’ ivt.a.uta.s ^aTT,onis 
ria lietuviu, bet apstu ir v-,| AMona Ruseraite Augiistr 

Šaulvtė, Brunonas Tramkas 
Saulius Vaičekonis. Vvtau

Kairėje šen. Roberto Kennedžio žmona Ethel žiuri apstulbusi, kai jos vyrą neša į srreitosios pa
galbos automobilį. Dešinėje šen. Kennedy gali su žeistas ant grindų Ambassador viešbučio korido
riuje, kur įvyko pasikėsinimas.

x. . _ ................................Vyt. K. Jonynu, domėjosi,
šiai, su Raulinaiciais pazis- bažnytiniu menu, yra suruo- Ho^in draumi amerikiečiu 
tami dar nup stovyklavimo įr dalyvavęs meno paro- R. O. Rnzinauskienė na-. . .
laikų Vokietijoje, buvo ir. j^vo muzikalus, daly- laidota Daromus vartų ka-Jb^ Valaiti', Laima v alan- 
dabar juos čia pasikvietę ir, vav0 Čiurlionio ansambly, ninėse gemižės 28 d.. I kani-1 črot€ 11 Rasa vapkaite, 
susirinkimui pasibaigus, sa-, Ąguojo okteto dalyvis. Jo ne« nafvdėio anie 200 auto
jo automobiliu vežėsi juos. žmona Aldona visur buvo jo mnbibu. Monikos ir dr. Mv- 
1 netoli esančius savo na-j nuoširdus draugas ir paly- koJo Slapsnu palaikai palai- 
mus, kur laukė vakarienė ir jOvas. Jie gyveno Clevelan- doti tcse pačiose kapinėse 
nakvynė. Ta pačia mašina de, tad ir j© kūnas buvo ten ge<mžės 29 d.
važiavo ir Rhani Ona Puzi-, Vežtas, kur jis buvo su di- žuvusieii tnrėio daug gi-] daryta Balzeko lietuviu kul- 
naustoene, artima kaimjm*. iSkitaėin palaidotu, mišių fia ?r Lietuvoje. Jiem. muzicjuj<, (40I2 Ar.

Buvo jau vidurnaktis, ka- Gi žmona liko čia ligoninėj.* visiem gili užuojauta, gi) . . ..... . ,
da jie pajudėjo namų HnkJ R. O. Puzinauskienei žu-'įnirusiems tebūnie lengva' ___ i -i • * ™
Bnvo rūkas ir lijo. Matomo- vra. Hko našlys vyras fr 4 nors ir svetima jų amžino nu0 1 7**- lkl 4:30
mas buvo blogas. Privažia- vaikai: 3 mergaitės ir 1 ber-Į poilsio vieta. i vai. popiet. Įėjimas be mo
vus Fairland ir Rte Nr. 29 niukas vos 6 metų amžiaus? P. P-kas kesčio.

M. Stankūnienė* paroda

Dail. Magdalenos Stan
kūnienės kūrinių paroda ati-

4 žkiarefe
Jeane Dixon iš Washing- 

tono, D.C., žymiausioji pa
saulio aiškiaregė, pranašau
ja:

L Žiaurūs neramumai bus 
1968 metais.

2. Respublikonai Baltuo
siuose Rūmuose.

3. Rockefelleris nelaimės savo ir prezidento J. F. Ken-
nominacijos. į nedy ir dr. Manrtin Luther

' King kritimą nuo pasikėsin- ~
4. Daugiau žus vadovų, tojų kulkų. Jau prieš trejus

kovojančių už pilietines tei- metus j» pranašavo, kad pre- •
ses * , zidentas Lyndon B. Johnson

į nekandidatuos antram ter- - • •
šios pranašystės paskelb- minui-

toš daugiau kaip savaitė 
prieš Robert Kennedv pašo- 

! vimą. Jeane Dixon išprana-

Trumpai ji pareiškė, kad 

(Nukelta į 4-tą psl.)
<!•
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Pasiėmė kiekvienas savo

ir įssiveze..

Dabar dukart per metus, 
gegužes ir spalio mėnesių 
gale, po keletą tūkstančių 
šeimų Lietuvoje pergyvena 
nerimo ir neišvengiamybės 
pajautimo dienas. Tai devy
niolikmečių jaunuolių išvy
kimo metas i tolimus sveti
mus kraštus, tarnauti sveti
moj kariuomenėj ir pratin
tis laikyti ją savąja. Gegu
žės 17 diena Vilniuje buvo 
viena iš tokių išlydėjimo 
dienų.

Tokią dieną visi Lietuvos 
naujokai jau organizuotai j n;ma 
suvežami i Vilnių, kur jų 
laukia iš Įvairių rusų ka
riuomenės dalinių atvykę 
seržantai ar leitenantai: pa
siima "kiekvienas savo“ ir 
išsiveža. Prieš tai dar suren-»

S. Šemeriui 70 metų

Gegužės 21 d. 
dešimčių metų 
Stasys šmerauska 
Lietuve ie buvęs

septynių 
susilaukė 
į. plačiau 

žinomas
kaip >uiys Semerys. poetas, 
vienas iš Keturių Vėjų sąjū- 
džii dalyvių < Eilėrašyių rin
kiniai: "Granata krūtinėj“. 
1924. "Liepsnosvaidis šir
dims legti**, 1926).

Dabar S. šemerys, nese
niai tapęs pensininku, rašąs 
atsiminimus apie 1920-30 
metų Lietuvos literatūrini 

; gyvenimą ir svarbiausius jo 
veikėjus. Taip pat rašąs iri 
romaną apie Vydūno gyve-

Trijų rūšių rašytojai

Mažame Sudeikių < L'te- 
nos apskr. ) bažnytkaimyje, 
kuris dabar kolchozo cent-

giamos perdavimo apeigos, j ras’ 0 literatūros vaka- 
Jas paprastai atlieka tam; ^a'? naujausius eilėraš- 
paskirti dar lietuviškai kal-į <-’u' vla^^. keturi rašytojai: 
bantys karininkai ar kiti pa- ^ksKmis, A. Jonynas, P.

KELEIVIS, SO. BOSTON

N už ūdytasis šen. Robert Kennedy su savo šeima (trūksta dvieju vaiku). Fotografuota prieš praėjusias Velykas McLean, Va. 
jis tada gyveno. Pastaruoju laiku jis laukė gimstant dar vienuo likto kūdikio.

Birželio baisenybėms prisiminti
H. TAUTVAIŠIENĖ

kur

AIŠKIAREGĖ

(Atkelta is J psl.j

taip 1961 ir 1969 metų bus 
trys prezidentai; kad res
publikonams Į Baltuosius 
Bitinus durys vra plačiai at
vertos. bet jeigu jie nesusi- 
cementuos, gali ir pralaimė
ti.

Pagal jos pranašvstes. per 
ateinanti dešimtmetį Ameri
koje dvipartinė sistema iš
nyksianti.

Ruth Montgomery yra net 
knygą parašiusi apie Jeane 
Dixon aiškiaregystės dova
ną — "A Gift of Prophecy“.

Pagyvensim — pamaty
sim, kaip kas klosis.

vyrai ta duobę užkasė, ap-'; 
dėjo žabais ir, susėdę i ma-;; 
šiną. nuvažiavo. Tik dabar;; 
mes sužinojome, kodėl ir Į 
kaip dingsta žmonės. Tada
Kaune nemažai žmonių din- 

kapinyno Sibiro donosios armijos dalinių už- go, jr nįekur negalima buvo
patirti jų likimo.

Visur ir viskas buvo val-

Širvys. G. Astrauskas.
Tie literatūros vakarai

reikšmingi ir tuo požiūriu, 
kad juose dalyvaujančių ra-

K. Gaurylius. respubliki-į 5?ra^j kartu yra sa-
ės komendantūras (kari- liudijimai apie ras\-

Vvrion= toju padėti Vilniaus kultūri- Kvttaus • t - • T-mnkų diduomenėje. Is ar
čiau pažistantieji ten vyrau
janti "etiketą“ aiškina, kad 
rašytojų dabar esą bent trys; 
kategorijos. Tikroji diduo-Į 
menė literatūros vakaru ėst- i

reigunai. kuriems tenka pa
sakyti po keletą tai progai 
pritaikytų veidmainybių ar 
greičiau melagysčių.

K. Gaurylius. n 
nės komendantūra 
nio komisariato) 
viršininkas, pavyzdžiui, ge
gužės 17 d. sakė: „Įsiliesite 
i mūsų šalies ginkluotųjų pa
jėgų gretas, stovėsite tėvy
nės sienų sargyboje, kaip

"Tautų
tundroje autorė H. Taut- imta. Be to, Lietuvos pogrin- 
vaisiene papildomai vra pa-i , , .. . ,, f
rašiusi savo prisiminimus, j dY dar 1S seniau Maskva tU-
kaip ji su savo vyru buvo: rėjo savo agentų, kurie da- . .

bar pasirodė viešumoje ir džif> dengiama melu. štai ;> 
pradėjo veikti. * i vien0Je šeimoje, kažkaip a-

Sunkvežimiai su raudono- titrūkęs nuo kitų, atsilankė 
sios armijos daliniais zujo
po visą Lietuvos žemę. Lie
tuvos gyventojai būkštavo 
ir skubinosi apsirūpinti

suimta ir išgabenta Sibiro 
vergijon. Tie prisiminimai 
yra Įdomūs ir vertingi, nes 
jie atskleidžia, kaip tyliai 
ir slaptai okupantų parei
gūnų buvo ruošiamasi tai į 
Lietuvos žmonių medžiok
lei. kaip Į tą niekšingą dar. 
bą buvo Įtraukti visai ne
kalti žmonės, o ypač jauni
mas. Tie H. Tautvaišienės 
papildomi prisiminimai yra 
skirti antrajai ”Tautų ka
pinyno Sibiro tundroje“ lai
dai. čia spausdiname tik jų 
ištrauka.

Red.

raudonarmietis. Jis buvo ge
rai pavaišintas ir. sočiai pa
valgęs, tarė:

— Stebiuosi, jūs taip so-

Jeigu jus iš anksto apmokėtu muitu siunčiate

SIUNTINIUS į LIETUVĄ
ir kitas USSR dalis
Jums gali kilti kai kurie
KLAUSIMAI :

1. Kas yta GLOBĖ PARCEL SERVU E. INC.?
2. Kodėl ji pritraukė tūkstaiiėius klientų visose Jungtinėse

Kaip jie mūsų tykojo 

ir gaudė

Klastingai Sovietų Sąjun
gai Įsijungus Lietuvą Į tos 

Maskvą. Vidutinė kategori-i bolševikinės imperijos sie
ja lankosi ir Kaune. Panevė-. Ras» gyventojų nusiminimas 
žy. Šiauliuose. Likusiems—: ir kartu pasipiktinimas buvo 
atviro? rajoninių miestelių begalinis, sunkiai žodžiais 
ir kolchozu estrados, kur di-; atpasakojamas. Kiekviena

stovėjo mūsų seneliai tėvai. , . ,
ir vyresnieji broliai...“ 0 rada? 5avo Pa5irod-vmu pa- 
juk visiems aišku, kad tiems gerbianti tik \ ilmuje. na. ir 
jaunuoliams teks vykti ne ji Kai xra Pro?a- važiuoja į 
„mūsų", o i rusu kariuome-
nę, saugoti visai ne savo. o 
svetimų tėvynių sienas, ku
rias. galbūt, rusų, tik jaui 
tikrai ne mūsų tėvai ir sene-l♦ t
liai gynė. 1949 metais gimę 
jaunuoliai žino. kad daugu
mo jų tėvai ir visų seneliai, 
jei tarnavo kariuomenėj, tai 
ne toj. i kurią jiems dabarI 
tenka eiti. „Vyresnieji bro-, 
liai“ irgi sąvoka, Lietuvoje 
dabar nebūtinai reiškianti 
„kraujo broliai“...

Vilniaus miesto komunis-

džiūnai nesiteikia rodvtis.
(E)

Didele naujiena — išėjo 

telefonų abonentų knyga

Po ilgos metų eilės lauki
mo pagaliau Vilniuje išleido 
naują telefonų abonentų są
rašą. skirta 1968-siems me

tauta jaučia neapykantą sa
vo pavergėjams, ir savaime 
kaupiasi pajėgos ginti savo 
teises. Bet Lietuvoje toji ne
apykanta okupantui buvo 
buvo dar didesnė, nes oku-

maistu. kad artimoje ateity-; čiai gyvenate ir kodėl kvie-Į 
je netektų badauti. 'tėte raudonąją armiją ir Į-į

Įdomu, kad beveik me-j įjungėte Į Sovietų Sąjungą? 
tams nuo pirmosios okiihu- K? galima buvo um
cijos dienos praslinkus, štai- raU(Įonarmiečiui atsakyti? 
ga okupantai aptilo, jų a-’ 0 gal taj būta šnip0? 
gentai dingo. Viešieji oku
pacijos pareigūnai pasidarė Birželio 13 d. ėjo vaka- 
ramesni. Gyvenimas lyg pa- rcp. Gatvės ištuštėjo. Tyla 
lengvėjo. Bet visi jauste jau- gaubė, vjra miesteli. ~ Buvo 
tė, kad toji prasidėjusi pa
slaptinga tyla ar tik ne prieš 
audrą?

Blogi ženklai

Mano vyras pirmąją oku
pacijos dieną buvo iš tarny
bos atleistas. Bet miestelio 
Vykdomojo komiteto dar 
buvo kviečiamas laikinai pa
dėti.

1941 m. birželio 13 d. jam

pats didysis alyvų žydėji
mas. Iš visų pašalių dvelkė 
pavasario atgimimas, bet 
žmonių nuotaikos buvo pri
slėgtos.

Prieš mūsų gyvenamus! u 
namus buvo krūva malkų. 
Jas kažkodėl saugojo seny
vas žmogus ir stebėjo mūsų
narna.

Nakties tamsoje pasigirdo_____________________
ratų tratėjimas. Kaimo ūki- PHILADELPHIA. Pa. 19123 

a-

Valstybėse ?
3. Kuo Globė Parcel Service, įne

ša vo klientams?
Jūsų informacija: tokie
ATSAKYMAI:

1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai autori
zuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto apmokėtus dovanų 
siuntinius j visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius trisdešimt aštuonerius metus Globė 
Parcel Service, Ine., suteikė puikiausią ir labiausiai patiki
mą patarnavimą savo klientams, todėl klientų skaičius 
auga kas metai.

3. a. Globė Parcel Service, Ine., gautus klientų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų laike.

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvieno 
siuntinio sudėti bei leidimą siuntiny esamiem daiktam.

c. Globė Parcel Service. Ine., apdraudžia nuo bet kokios 
rūšies rizikos kiekvieną siuntini jo pilnoje vertėje.

d Globė Parcel Service. Ine., parūpina kiekvienam siunti
niui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE. IN(L autorizuota priimti 
dovnanų užsakymus sovietų gamybos daiktams, pvz^ 
automobiliai, šaldytuvai, televizijos priimtuvai, drabužiai, 
avalynė, maistas ir t.t.

Jeigu jūs nesinaudojote mūsų patarnavimu. — Įsitikinkite 
patys. Aplankykite arba susisiekite su bet kuriuo mūsų 
skyrium svarbesniuose JAV-bių miestuose (kurie, jūsų pa
togumui, turi dideli prekių pasirinkimą), ir jūs turėsite daug 
naudos iš mūsų patyrimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street 

Philadelphia. Pa. 19106 
Telephone: 215-WA 5-3455

pasižymi,, patarnaudama

IMILWAVKEE, \Vis. 53215

tų vadas (pirmasis sekreto- tams. Tab žinoma, dar ne
rius) K. Mackevičius aiški- teikia daug vilčių, kad 1969- 
no. kad esąs dar Ir kapita-i ‘ūems metams bus naujas. Ir 
listinis pasaulis, kuris tik irita*’ knyga buvusi sudary- 
ieško karo. o jei susilaiko.į ta Paga^ 1^6 ‘ m. spalio 
tai tik todėl, kad 1 d. padėtį, bet, -išleidimui 

užtrukus, buvusi papildyta 
Suprantama, naujokams ird metų' asario mėnesio

tokios prakalbos „pro vieną Padėtie5. Knygą netrukus 
ausi Įeina, pro kitą išeina“, žadama pradėti pardavinėti. 
O jei kuriam užkliūva, tai abonentinį mokes-
neišvengiamai iškyla klausi- d knygos neduoda. Telefo- 
mai: 1) ar tiems kapitalis- nų \ ilniuje esą->1,000, isjų 
tams būtu kokio reikalo IK^OO priklausą valstyoi- 
kurstyti karą. jei „socialisti- nėms baigoms. Tačiau tai

socialistinė stovvkla“.
gusi kūrė

nės stovvklos“ nebūtu? 2) • nepasako. kiek via privačių* *. z Į ’ “ — ’ * •
„socialistinė stovykla“ jau 
atšventė 50 metu jubilieju.1 flar ^ra Komunalines į- 
—ar per ta laika nebuvo ka- staiš°G valstybinės Įmonės. 
ru7 " į ’ kooperatinė

Tačiau garsiai tokiems' 
klausimams ištarti apeigose 
vietos nėra. Yra vietos tik'
vienam iš naujokų atkalbėti Xe tjR „ o b. vo.
ape.eų tvarkytojo parengta kiečius dorainan^u duome. 
pareiškimą: ... ruošiamės
tai dienai, kada būsime pa
šaukti... Didžiuojamės... pa
sižadame...“ ir t.t. (Elta)

telefonų, r.es šalia vaistyta- 
dar yra komunalinės 

>n<
įmonės ir tt. 

(E)

30,000 tonų gintaro

Vilniuje 329.000 gyventojų

nų vokiečių kalba Vliko lei
džiamasis Eltos biuletenis 
gegužės mėnesio laidoje pa
teikia apie gintaro gamybos 
padėti. Lietuvos gintaro per
dirbimo Įmonėse ima stigti

Vilniaus miesto gyvento- žaliavos. Dėl kažkurių prie- 
jų skaičius 1968 metų pra- žasčių trūkumo nepapildo 
džioje buvo nurodytas — nė kasyklos ties Karaliau- 
329 tūkstančiai, ne 392 tūks- čium. Todėl atgaivinamos 
tančiai. kaip buvo klaidin- pastangos prieiti prie ginta- 
gai pažymėta anksčiau pa- ro klodų Kurčių mariose, 
teiktuose duomenyse apie ties Šilute.
Lietuvos gyventojų skaičių. Dabartiniai to reikalo ty

ninKija ouvo pavalyta su 
vo arkliais nuvažiuoti Į nu 

vietas. Tokiu veži
panto darbai buvo žinomi j buvo Įsakyta vakarop ateiti
jau iš carinės Rusijos valdy-j idarbą. Buvo suprasta, kad ,....

teks jam visą nakti dirbti. ! ' , . • , , •
Čia nebuvo nieko įtartina. 2:51,2(10 .lr ,m.Ieste.^e , 
_____ ____________Tamsoje pasirodė lyg sese-

mo metų.
Pirmomis okupacijos die

nomis nebuvo Įmanomas 
bet kuris pasipriešinimas, 
nes visa Lietuva buvo rau

rinėtojai primena, kad gin
taro kasimo galimybės Kur
šių mariose buvę tyrinėtos 
vokiečių firmų jau pereita
me šimtmetyje (1863-99 m), 
bet tie tyrinėjimai likę tų 
dabar jau nesamų firmų pa
slaptis...

Dabar geologai grįžę prie 
tų tyrinėjimų 1959 metais, 
ir jų tyrinėjimai patvirtinę 
Lietuvos „Gintaro“ firmos 
1928-29 metų tyrinėjimų 
duomenis. Gintaro klodų 
šiaurinėje marių dalyje esą 
nuo 7 iki 12 metrų gylyje. 
Gintaro esą tiek, kad iš 20 
kubinių metrų žemės galima 
išsijoti vidutiniškai 1 kilo
gramą gintaro, o laimingais 
atvejais net 1 kg iš penkių 
kubinių metių. Manoma, 
kad 189 kilometiu tvrinėta-

nes naktimis komunistai mė-
go" posėdžiauti, tartis, dirb-, liaj'™n5 
ti. Taigi, pasiėmęs šiltesnius' P,k5«°» saligatnais. Spe-pasiėmęs
drabužius, nieko blogo ne
jausdamas. vyras išėjo i dar-J * najai armijai.

Savo bute likome vyro se- Tą neramią naktį 
šuo ir aš. Iš Kauno mus ap- vo galima sumerkti akių. 
lankė nelauktas svečias. Jis Lvg savaime atsirado bai- 
papasakojo, kaip ir kokio- mės jausmas. Netikrumą 
mis suktybėmis okupantai slėgė.
dabar valdo kraštą. Laikras- Anas geltonūsis malkų 
čiuose tiesos jau nebuvo ga- sargas nuo mūsų gvvenamo-
lima ieškoti. Žmonės gyve
no be jokių tikrų žinių, o 
tenkinosi tik tuo, ką vieni iš 
kitų išgirsta.. Žinias gaudy
dami ir jas nešiodami, daug 
kas pas vieni kitus vaikšti
nėjo, lankėsi. Tokie svečiai 
visų buvo laukiami, nes tai 
buvo vienintelis šaltinis ką 
nors tikresnio patirti. Jis

liojom. kad atvažiavusiems 
ka nors nuvežti raudo-

nebu-f
K

jo namo nenuleido akių.
•Jau auštant kažkas pasi

beldė i langą. Atidariau. 
Man buvo Įteiktas vyro ran
ka rašytas raščiukas. Jis ke
liais žodžiais Įspėjo, kad 
mieste suiminėjami žmonės. 
Patarė pasisaugoti.

Kodėl aš turiu saugotis? į
mums pranešė, kad vieną —pagalvojau. Niekam ne-Į 
rytą anksti išėjęs pastebėjo nusikaltusi. Esu darbo mo-! 
dūzgiant automobilį su žmo- teris. Politika nesidomėjau, 
nėmis. Mašina pamiškėje su- Areštų čia iki šiol nebuvo, 
stojo. Iš jos pamiškėje išli- Tiesa, buvo suimtas pirklys 
po trys vyrai ir viena mote- Melamedas. Jis buvo atsisa- 

me plote esama iki 30,000 ris. Juos tuoj apsupo gink- kęs šelpti Moprą. Bet vėliau 
tonų gintaro. O užimant di-Į luoti sargy biniai. Tada, anot grįžo iš suėmimo. Vis tokios 

svečio pasakojimo, jis pasi- mintys ir abejonė? painio- 
slėpė miško krūmuose ir žiū- josi. Bet tai būta pirklio, o 
rėjo, kas bus toliau. Trims aš gi jokio turto neturiu. Vi- 
neginkluotiems vyrams bu-'sas mano turtas tai fizinis 
vo įsakyta iškasti duobę. Kai darbas. Bet vyro sesuo pa- 
duobė buvo iškasta, tuos tarė būti pasimošusiai viso-

_____________________tris vyrus ir moterį privedė kiems netikėtumams. Geriau
greitai pradėtas vykdyti. | prie duobės ir iš užpakalio, pasišalinti.

(Elta) nušovė. Tada ginkluotieji i (Bus daugiau)

dėsni plotą ir giliau gręžiant 
—dabartinėmis priemonė
mis tai butų nesunku —,bū
tu galima pasiekti net iki 
110.000 tonų, gintaro.

Tuo tarpu dar nėra ženk
lų. kad tas sumanymas būtų

632 W. Girard Avenue 
WAlnut 5-8878
BALTIMORE. Md. 21224 
3206 Eastern Avenue 
DI 2.2374
Šo7I)OSTON7 Mass. 02127 
390 West Broadwav 
A N 8-8764
CHICAGO, ILL. 60632 
4102 Archer Avenue 
FR 6 6399
CHICAGO. ILL. 60622 
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788
CLEVELAND. Ohio, 44119 
787 East 185th St.
486-1836___________________
Detroit. Mich. 48210 
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560
ELIZABETH. N.J. 07206 
943 Elizabeth Avenue 
201-354-7608
HAMTRAMCK. Mich. 48212* 
11415 Jos-Campau Avenue 
365 6350
KANSAS CITY'. Kan.66102 
18 S. Bethany 
AT 1-1757

LOS ANGELES. Cal. 90026 
2841 Sunset Blvd. 
213-382-1568
VINELAND. N.J. 08360 
Parish-Hall 
M est Landis Avė.
609—691-8423
MIAMI. Fla. 33137 
2755 Biscayne Blvd.
FR 9-8712

3036 S. 13 Street
411—EV 3-14<5
M1N N E AI ’OLI S. M i n n .55414 
217 E Hennepin Avė.
FE 2-4908

■I

NEV, BRIiAIN. Conn. 06052 
97 Shuttle Meado\v Avenue 
224-0829
NEW YORK. X. Y 
101 — First Avė. 
OP. 4-3930

10003

i

OMAHA. N’ebr. 68107 
5524 So. 32nd Street 
731-8577
FARM A, Ohio 44134 
5432 State Rd. 
749-3033
PITTSBURGH. Pa. 
346 Third Avenue 
GRant 1-3712

x5222

ROCHESTER. N.Y. 14621 
683 Hudson Avenue 
BA 5-5923

SAN FRANCISCO. Cal.94122 
1236—9th Avenue 
LO 4-7981
SEATTLE. Wash. 98.103 
1512 N. 39th St.
M E 3-1853
SOVTII R1VFR. N.J. 08882 
168 VVhitehead Avė. 
201-257-2113
SPRINGFIELD. Mass.01103 
1840 Main Street 
736-9636 
j,E i 8354
TRENTON. N.J. 08611 
730 Liberty Street 
L Y 9 9163
\YORCES.TEK. Mass. 01604 
82 Harrison Street 
617—796-3347

CENTRINĖ IŠTAIGA 

220 Park Avė. South (comer 18th Street)
New York, N. Y 10003 

Tel. 212 -9824M10
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

ATSIUNTĖ PAMINĖTI ,

i
Jau išleista vysk. V. Briz- i

gio parašyta brošiūra, vardu
i

RELIG1OUS CONDITIONS
under SOVIET 

OCCUPATION.

RUSS1AN

Šioje 40 psl. brošiūroje 
autorius trumpai peržvelgia 

i krikščionybės Lietuvoje is- 
į toriją, katalikybės padėtį 19 
-jo šimtmečio rusų valdymo 
laikais ir smulkiau išdėsto 
bolševikinės valdžios smū
gius katalikybei Lietuvoje 
dabartiniais laikais.

Ši brošiūra, kaip numaty
ta šių metų Vliko darbų pro
gramoje, yra išleista Vliko 
lėšomis, ir jų galima gauti 
Vlike (29 West 57th St., 10 
Floor, Nevv York, N.Y. 100 
19). Rekomenduojama ją 
skleisti amerikiečių ir kitų 
kraštų katalikų visuomenė-

1 se.

Maikiui su tėvu aukojo Jubiliejinis medalis
D. Mažeika,

Mass $45..
P. Jakas, Ikijoklvn, N.Y. 

$10.
Po $6: Li'.hūanian Citizen 

Club^Yonkers, N.Y., A. Juš
kus, v;, N. Y. k T.
Vilkas, So; Bc-ioų. kl&ss.

Po $5: A. G'odenis. Cle- 
veland, Ohr , s. Rakauskas. 
Beverly Sho’es. Ird., L Mic- 
kelevage. Frjshing, N. Y.. V. 
Leveckis. Carton, Mass., J. 
Markūnas, (,; nfield, N.J.. 
J. Johnson. Ea.ston. Pa. ir 
A. Svvekosk Jetroit. Mich.

J. Grigas. IJtchfield, Mi
chigan. $4.

A. Šležai 
Mass. $3.

Po $2: J. Kiveris, Mas- 
peth, N.Y., Al. Smilgis, Chi
cago, Ilk. P. Ulevičius, Har- 
rin, Ilk. L. J. Stasiulis, N. 
Miami, Fla.. .J. Žitkevičius. 
Worcester, Mass., A. K<rfc&-

Včorcester, koševičius, London. Angli
joje, Sandaros 7 kuopa So. 
Boston, Mass.. A. Kupčins- 
kis, Detroit, Mich.. A. Uš- 
čiauskas, Dedham, Mass., 
J. Balčiūnas. Maple Shade, 
N.J., T. Pažėia, Nevv Ha
ven, Conn., Ignas Budrys, 
Toronto. Ont., T. Vileikis, 
Nev,ark. N.J., J. Gaspariū
nas, Lavvrence. Mass., P. Ži
linskas. Paramounth, Cal., 
Ignas Povilavieius,, Yon- 
kers, N.Y., F. Valentukevi- 
čius. Nashua, N.H., M. Pet
rauskas. Dorchester, Mass., 
W. Žabai auskas, Elizabeth. 
N .J., A. Wesker. Hilltopp,

Dorchester, N.J.. A. Vitkauskas, Cicero, , 
Ilk, J. Sutkus. Ttoughton, 
Mass., J. Stanislovaitis, So. 
Boston, Mas., J. Kuzen, E. 
Paterson, N.J., Z. Jankaus
kas, Phila.. Pa.. V. Tumėnas, 
Hinsdale, Ilk. A. Stankus, 
Stoughton, Mass., Montvila.

LIETUVOS ŠVIESOS 
KELIŲ KANTATA lietuviui 
mokytojui pagebti, mišriam 

, ir moterų chorams su solo 
' sopranu ir bosu. žodžiai 
Bernardo Brazdžionio, mu
zika Broniaus Budriūno. Iš
leido PLB valdyba J. J. Ba- 

1 čiūno lėšomis, kaina $2, per- 
i kant 20 egz. — po $1.50, 35

— Ei. Maik, pasakysiu — Tai tu rokuoji, kad iš* egz. — po-$1.25, 50 egz. ir
gerą naujieną. tos padkavos nebus mud-i daugiau — po $1.

— Na, na? ' viem jokio pąžitko? Į
— Žinai, mudu būsim lai- — Ne, tėve. naudos ne-! Gaunama: J. J. Bachunas,

mingi. , bus. • Sodus, Mich. 49126.
— Kokiu būdu? j — Bet ką gali žinoti, Mai-i
— Aš radau seną arklio ki? G gal ir pasitaikys koks j

padkavą. ; giliukis. į -
— Bet tai nėra laimė. J — Tėvas, turbūt, žinai, į

— Jes, Maiki. rasti pad- kad regiai vra labai prieta-Į x ,.
kavą reiškia laimę. Tą žino ring i žmonės. Amerikoje jie1. nu0taik3 mes vadiname op- 
visi.

— Tai yra tamsių žmo
nių prietaras, tėve.

nešiojasi kišenėse zuikio ko
ją, tikėdami, kad .ji reiškia

levvskis, Sherley, Mass., V. So. Boston, Mass.. B. Šukys, 
Lekavičius. Edmonton, On- Pittsburgh, Pa., J. Serafinas, 
tario. ir Kruopienė, So. Bos- Elizabeth, N.J.
non, Mass.

Po $1: Z. Lucke, San Die
go, Cal., G. Alarcinka. Ey- 
mour, Conn.. L. Žičkus. To
ronto, Ont.. Alis. Pilvinis, 
So. Boston. Mass., P. Stro- 
lis, Brooklyn. N. Y., P. De
veikis, Detroit. Mich.. J. Lu-

Mažiau kaip dolerį: J. 
Židulis, Baltimore, Md.. ir 
P. Dragūne vičius, London. 
Ont.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Keleivio administracija

Medalls sidabrinis. Išleistas Lietuvių Fondo 50 m. Lietuvos 
valstybės atkūrime paskelbimo sukakčiai paminėti. Jis ne tik 
atžymi nepasikartojantį jubiliejų, bet ir primena mūsų tautos 
didingą praeitį. Tai graži ir didžiai prasminga dovana įvairiomis 
progomis savo šeimos nariams, artimiesiems ir kitataučiams, 
ypač šiais sukaktuviniais metais. Be to, medalis yra puiki prie
monė Lietuvos vardui garsinti kitataučių tarpe.

Nepraleiskite progos šiam istoriniams vertingam medaliui 
Įsigyti tuojau, nes jų išleista tik 5,000. Per trumpą laiką žymi 
dalis medalių jau parduota. Užsakykite tuojau, užpildydami že
miau dedamą lapelį, kurį kartu su pinigais pasiųskite šiuo adresu:

LITHUANIAN FOUNDATION, 664.3 S. MAPLEWOOD AVEJ 
CHICAGO, ILL 60620, l -S.A. ]

Ant piniginės perlaidos užrašykite: Pay to the order of A. 
Rėklaitis — Medai. Gavus užsakymą ir pinigus, medalis su jo 
aprašymu bus tuojau pasiųstas adresatui apdraustu paketu.

timizmu, o blogą — peši-į 
mizmu. Optimistas beveik'

, ,......... _........ laimę. Bet laimės jie niekad visalla laimingas, o Į
— Maik, kas tau darosi?’ nesulaukia. Iš tikrųjų, jie y-Į Pe>irR1^as visada nelaimin- 

Ką tik aš pasakau, tai tau! ra patvs nelaimingiausi i ^1S Vlsa(^a susilaukęs, 
vis prietarai. Jeigu yra ant Į žmonės. J flktas- V1SUS ir vlsks* kntl‘

— Olrait. Maiki. jeigu; kuoJa- .
jau pradėjome apie laimę.! ~ tai pasakyk. Mai- 
tai aš noriu, kad tu išvirozy-1 kaiP cia dabar išeina, y-, 
tum man šitą bizni geriau.;ra laimea svlet0’ ar vlsal, 
Mat, aš irgi laukiu laimes. į Jos a 1

svieto toks daiktas, kaip 
prietaras, tai tavo tokia no- 
tūra yra prietaras. Ai bečiū!

— Tėve, laimė yra toks 
dalykas, kurio visi trokšta. 
Daugumas vaizduojasi, kad 
būtų didelė laimė išlošus 
daug pinigų. McCarthiui bū
tų didžiausia laimė, jeigu jis 
būtų išrinktas Amerikos pre
zidentu. Egipto Nasseriui

tik nežinau, ar sulauksiu. — Gali būti tokių atsitiki-' 
mų, tėve, kuriuos galima va-1 
dinti laime. Pavyzdžiui, tė-’ 
vas rengiesi važiuoti Kana-; 
don. Bet kai nuvyksti į stotį,!

bau jau ilcai ant šio svieto 
gyvenu ir bile dieną Gabrie
lius gali man užtriūbyti — 
koman apstes!

— Aš, tėve, pasakysiu. Į traukinys jau išėjęs. Be abe-; 
būtų laimė, jeijpi jis galėtų j kad laimę galima visaip su- jo supyktum 
sumušti Palestinos žydus.! prasti. Man, pavyzdžiui, ge

riausią laimę reiškia knygos.' 
mokslas.

— Jes, kai kas sako, kad 
laimės galima pasiekti per

Tačiau nei vienas jų neieško 
arklio pasagos tokiai laimei 
pasiekti. Prietarais niekas 
laimės dar nepasiekė.

— Džiūsta minut, Maik’ 
Išvirozyk man, kas yra prie
tarai. kaip tu juos supranti.

— Prietarai, tėve, yra 
klaidingas tikėjimas. Štai 
tėvas tiki, kad rasti arklio 
pasagą, kurią tėvas vadini 
”pad kava“, reiškia kažko
kią laimę. Tai yra vienas 
prietarų pavyzdys. Yra ir 
daugiau, štai. prietaringa 
moteris eina pas savo drau
gę pasiklausyti naujų plepa
lų, ir skersai jos tako persi
velka juodas katinas: ji per
sižegnoja ir grįžta atgal, 
nes ji tiki, kad juodas kati
nas reiškia nelaimę. Prieta
rų yra visokių. Pavydžiui, 
sumušti veidrodį reiškia ne
laimę: penktadienis — ne
laiminga diena: trylika — 
nelaimingas skaičius; ap-

— Šiur, kad supykčiau.
— Bet vėliau išgirsti, kad Į 

tas traukinys nuvirto nuo ‘ 
tilto į upę. Ar pyktum ir ta-

mokslą. Ale kiti aiškina, kad da? 
didžiausia laimė yra dūšios! _ \e. Maiki, čia jau būtų 
išganymas, o mokslas gali j tikra laimė. |

— Bet tai yra tik pavyz-

Sirhan Bishara Sirhan,
senatorių bei prezidentini kandidatą Robert

UŽSAKYMO LAPELIS
Į Kas medalį gauna ar kam jis bus dovanotas?

(Vardas, pavardė ir adresas)

Kas medalį užsako?
(Vardas, pavardė)

Siunčiama $............. ($10.00 už medalį ir 50 centu pašto išl.)

P.S.
D Jei užsakoma daugiau kaip vienas medalis, tai tuo atveju 
reikia prie užsakymo lapelio prijungti visų medalio gavėjų są
rašą (vardai, pavardės ir adresai).

2) Lietuviu Fondo nariai galėtų gauti medalį su tuo pat nume 
riu. kuris yra jų LF nario nr., jei tokj savo norą pažymėtų už
sakymo lapelyje ir jei su tokiu numeriu medalis nebūtų jau 
parduotas.

BUVO $4, DABAR I IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

tik iš doro kelio žmogų iš
vesti. Ir sako. kad viską iš
mokti žmogus vistiek negali, 
ba ko dauciau mokiniesi. 
tuo durnesnis daraisi. Atsi
menu. kai slūžijau ruskio 
vaiske, tai mūsų rotos kaša- 
varas visada sakydavo: 
„Amžių gyvenk, amžių mo
kykis, ir vistiek durnas nu
mirsi“. Nu, tai pasakyk, ar 
galima ant šio svieto rasti 
tikrąją laimę?

— Aš jau sakiau, tėve, 
kad laimę galima visaip su
prasti. Kas vienam yra lai
mė, ta? kitam gali būti ne
laimė. Pavyzdžiui. Pilypas 
nusimušė koją į akmeni ir 
keikia visą pasauli, kad

(lys, tėve. Iš tikrųjų gi žmo
gaus gyvenimas susideda ne 
vien tik iš tokių įvykių, bet 
iš visko, iš malonių ir nema
lonių įvykių. Galima pasaky
ti, kad mūsų gyvenimas y- 
ra kova už būvį. Žinoma, ši
ta kova nereiškia, kad būti
nai reikia su kuo nors muš
tis.

— Maiki, aš galiu ir fai- 
tuotis.

— Geriau kovoti be ”fai
to“. tėve. Pavyzdžiui, žmo-

AR ŽINOTE, KAD: - su tais filmais, kuriuose su- 
! tuoklįhių lovos rodomės gre-

Bulgarijoje skysčiai par- ta. ! 
davinėjami ne titrais, o kilo-! gatvių fe kelių
gramais. • eismo taisyklesptjvątt žino

vėje kelionės bilietų ti jr ’>airųotojfiiJ‘. Lai- 
kaina priklauso ne nuo vai- Rydami spėtoj egzaminą, 
ko amžiaus, bet nuo jo ūgio. turi pateiktį Motografi- i

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

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt.

Kitos tokios knygos neturime.

eentimetn^X“uplS,>^S”^®n ! Knyga parašyta lengva kalba kiekvieno ji lengvai 
siuiu bilietus i aūtomobupjOSė kas- ; skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

~ o met gimsta apie W£|aiku.Filipinuose v^: vaiko pe|-: Met^

spjaudyti sau krūtinę reiškia kiekvienoj vietoj žmogaus 
apsaugoti save nuo užbūri-į laukia nelaimė. Bet eidamas 

paspiaudvti ant pinigų' paskuimo:
reiškia laimę (tas pinigas nusimuša koja i tą akmenį, 
tau sugrįš). Vienas nežmo-į ii- ji? džiaugiasi, sako, kad 
niškiausių prietarų yra isiti- tai laimė, nes iis galėjo ko- 
kinimas. kuris draudžia gel- ia visai nusilaužti. Taigi ma

gus kovoja prieš ligas, prieš 
gamtą, prieš blogus papro
čius ir taip toliau. Ir kiek
vienas toj kovoj pasiseki
mas reiškia žmogaus gyve-

ii Anupras taip pat'"J™> Pagerinimą, tėve. reiž- 
1 ’ kia daugiau laisves ir dau

giau sveikatos kūrybiniam 
darbui dirbti.

Ne, Maiki, ant šito tai
bėti skęstantį žmogų, nes, tai, tėve. kad laimė priklau- jau aš su tavim nesoglasnas. mai (su moterimis, kurių

vežimą nu karna ne pagal jo •
amzi?: bet pagal svori. | autl)inoViIio n 

Vięnsrae mažame Airijos numel{£ •v ..•/rj 
miestęlv neseniai panaikint , ' • " . ‘Y. j
tas įsjtkas. galiojęs nuo T91S ; Chad y^^^fe.I’fl frilio- 
metųį kuris draudė vien- >') mokykloj 
gungjam> sėdėti vienas ša- norėdami pagfcf 
ėja kito vii.ose vietose, pvz.,' Jūs, atsuka ji^ndM 
kine ^r kt. t Projektuodami naujas gy-

Saūdi Arabijoje už žmo- v. uvietvJs danų .Hitmtektai 
nu autom 'Gilių-nelaimes į pagalvoja ir apite vaiki) aist- 
kalėjima sodinami vyrai. ra karstytis ant tyoriį. me 

IsjKBnijoje diaudžiami fil- džiu, todėl kieme jięif’s na

.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 

636 Broadway

So. Boston, Mass. 02127

u ii

stai/»ui. niūria kjiuty
ikųtarpe tUriklideli į

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
jeigu išgelbėsi, tai tave iš- ?o nuo to, kaip žmogus yra Aš nenoriu jokio darbo. Dac mauc^mosi kostiumui vi a iš kurie vaikų tarpe Wrri< 
tiks kokia nejaimė. ! nusiteikęs. Gera žmogaus oi! I dvieju dalių. Panašiai yra ii pasisekimą. ' fc-.. ; ..lliuhiu... DL.libfiii ...u.caiijjuHiiJsgL..:.

i

' I
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MOTERŲ SKYRIUS Į
VINCAS KRĖVĖ

Milžinkapis
(Tęsinys)

10.

Džiaugei! Mykis, sūnaus sulaukęs, džiaugėsi ir visa 
draugė, kiūvon susirinkus.

Jau norėjo senas bajoras su visais, ir giminaičiais ir 
kaimynais, pasidžiaugti kartu, ii* pradėjo rengti didžią 
puotą.

— Palauki, tėvulėli. — kalbėjo Zubrys: — tada kelsi 
puotą, kai aš suvaikščiosiu į seną bajorą Kindi. pamatysiu 
dailią jo dukrelę Meilužę, pakalbėsiu su sena jos motinėle. ‘

Ir suprato Mykis, ko nori sūnus, ir klausydamas tik 
ūsus raitė. Jam tiko skaistūs Meilužės veideliai.

Ankstų lytą atsikėlęs, išsirinko arklidėje ristąjį bė- 
relį senam Meilužės tėveliui, dvimargį kalvelį senai jos 
motužėlei, o jaunai mergelei — aukselio žiedelį dovanė
lėms duoti ir nujojo į mergelės dvarą, prieš josios tėvulį 
motinėlę žemai galvos lenktų, kad dukrelę vienužėlę 
bernužėliui atiduotų.

t
Ir ne vienas nujojo, bet su senu piršliu, kuris daugel 

matė, daugel suprato.
Į

Ką jis ten kalbėjo, ką darė, niekas nežino, tik namo j 
pargrįžęs prašė Zubrys tėvo puotą ruošti.

Ir priruošė prigamino senas Mykis kalnus keptos ir 
virtos veršienos ir keltavienos, šulinius midaus ir alaus nu
putojusio. Ir siuntė kvieslius į visas keturias pasaulio šalis, 
kad jie eitų šauktų žmones dvaran puoton — gai-saus kar
žygio, jaunojo Zubrio vestuvėsna. ir tuos, kur raiti kala
viją vartoja, ir tuos, kur pėsti žemę kiloja, ir bajorus, ir 
ūkininkus, ir vargdienius darbininkus.

Kad nieko neaplenktų, nes visiems pagaminta sočiai i 
ir gerti ir valgyti.

Ir iš visų šalių kaip nemunai plaukė žmonės, ne tiek, 
kad atsigertų, ne tiek. kad gardžiai pavalgytų, kiek kad 
pamatytų narsųjį bernelį ir jo skaisčią mergužėlę.

Tris dienas, tris naktis ir gėrė ir valgė, kas ko norė
jo. atsigerti, atsivalgyti negalėdami. Taip linksmai visi 
uliojo ir uliodami narsųjį bernelį garbino, ir jo seną tėvu
li, ir skaisčiąją mergelę.

s
Ilgai minėjo žmonės tuos laikus, kai vedė sau pačią 

Zubrys, seno Mykio bajoro sūnus.

KELEIVIS, SO. BOSTON

11a v id O'Brien iš Framinghamo, Mass^ se save žmoea. 
Jis už karinės prievolės šaukimo Mudegiainaę aut So. Kaš
tono teismo rūmų laiptų yra Bebaustas 6 BMtus kaitti. 
JLs apeliavo net į aukščiausiąjį teisiu, bet iis išaiškino, 
kad vyriausybė turi teisę bausti už mieštos kortelės su
deginimą.

Teisės patarimai
Advokatė M. tveikauskianė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie Uausiaud tori būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir al 
sakymus spausdinsimo iiamo skyriuje. 
Laiike reikia pab mėti. kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog f^o 

adreso; tdel4.

M. Šveikauskas, Attorney at Law,
Co-operative Bank Pbia 
1864 Centre Street 
Boston, Maus. 0213k

Klausimas

Juozas Kėkštas

TREMTINIAI

Vežė vagonais jaunystę ir laimę, 
ėjo žmonės per sniego lygumas, 
pėdas jų žymėjo šiurpas ir baimė, 
durtuvais sekė į šiaurę lydinama.

ant
atimtą laimę ir šaltį aiškų. 
Keleiviai stingstančiom

į tuos, korių nematyti 
šąlančio* lopo* kartoja 
balsai alpo,
o aidas — ~-grj

Bet keleiviai aido 
vėjai, kurie ėjo 
ir mirė ant lauk 
Keleiviai klupo

Ar matėt.
Daug keleivių ant kelio 
Niekas kūnų jų

Birt nepaprasti Mėtai

Prieš metus pirkome na-

Atsaky

Yra sunku atsakyti į Tams-

Ar

šias knygas?
NULAUŽTA ŠAKA, tri-

jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Varagaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl., kaina $2.

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, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES
GIMĘ, lietuvių, dainynas,

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

mus provincijoje, apie 12 tos klausimą, nežinant de- 
mvlių nuo miestelio. Namai talių. Iš Tamstos laiško 
gražūs, sklypas didelis. Kai- sprendžiu, kad Tamstų kai
mynų namai dar buvo sta- mynas kreipėsi į miesto sa- 
tomi, kai mes pirkome savo. vivaldybę vadinamojo "va- 
Mūsų namai 3 metų senu- riance“ ir kad miesto savi- 
mo. Pirkome per agentą, ir valdybė jam tą "variance“ 
banko advokatas mums at- suteikė tam tikromis sąlygo
sima vo. Paskolą gavome mis. Viena iš tų sąlygų, ma-
nemažą (mortgage) ir ne- tyti, buvo tvoros užtvėrimas 
perdaug dideliais nuošim- tarp Tamstų ir kaimynų na- 
čiais. Kai pirkome namus. mų. Pas mus Massachusetts, j kaina $5.0(k
agentas mus užtikrino, kad toks miesto "nutarimas“ tu-
miestas turės mums pasta- n būti užregistruotas (re-| ANGLŲ KALBOS GRA- 
tyti tvorą, t.y. tarp mūsų ir corded) atitinkamoj įsthi- Anrriz' 1
mūsų kaimynų. Kai mies- &°j — Registry of Deeds.
tas — mes perdaug nesirū- Kitaip tas nutarimas neturi 
pinome ir sakome, čia vargo „galios“. Jei tai buvo pada- 
neturėsime. Jei miestas pri- ryta. — kaimynai negaus 
žadėjo, tai ir aptvers. i vadinamojo "occupancy
.... -1 ♦ permit“, kol neišpildvs jiemNup.rkę namus, tuoj kre.- įždė , 

pemes j nuėstą ir praseme, Ta’5to;BneKa|ite tiesio.
? aptverti mūsų sklypą iš kai-; 
' mynų _
tė mus pas miesto advokatą 
(town councel). Tas, išklau
sęs mūsų reikalą, sako, taip, 
duodant kaimynui leidimą 
namams statvti, iš jo buvo 

! pareikalauta užtverti tvorą 
; tarp jūsų ir jo namų. Jis pa
žadėjo tai padaryti. Tačiau 
miestas į teismą dėl jūsų 
neis. jei norite, teiskitės pa
tys.

Nesuprantame, koks čia 
atsakymas. Juk miestui yra 
lengviau priversti žmogų 

pažado,

. ... x . giniai "versti“ kaimvnus 
J puses. Miestas nusiun- faikjtis jiems uždėt jev0. 
us nas miesto advokata ,jų TjkJ miestas juos

priversti atlikti tai, kas bu
vo iš jų pareikalauta daryti, 
duodant jiems "variance“. 
Jei miestas atsisakys parei
kalauti iš kaimynų atlikti 
jiems uždėtas prievoles, ta
da teismo keliu galima mies-

MATIKA, 215 psl., kieti vir
šeliai, kaina.............. $3.60

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.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie *ą mie«tą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

tą priversti padarvti tai, kasi Amerikos lietuvių politika, 
yra darytina. parašė dr. K. Šidlauskas. į-

laikytis
mums.

Be advokato Tamsta, ma
tyti, neapsieisi, jei miesto 
advokatas (town councel) 
nutars "piršto nepajudinti“.

jo pažado, negu; -pamsty advokatas, esu tik-
Dabar mes dar tik ra ras kejįą įjam reikalui 

• nauji gyventojai, kas ciala*! sutvark^j nesikreipiant j 
- bai su mumis skaitysis To- tei Jci Utos išeitics ne. 
kia tvora patiems užtverti bQ, jfe a kas da.
kainuotų apie 1,200 dolerių? ^„g šitokiu atveja

Ar Tamsta mums patar-j —~—
tumei patiems tverti tvorą.! Connecticut 
ar kreiptis pas advokatą? ’ ’

vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

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

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje:
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11.

Tris dienas, tris naktis gėrė ir valgė Merkinės menė
je svečiai. Tris dienas džiaugėsi Zubrys savo jauna mergu
žėle.

Ir daili gi buvo skaisti jauna Kirklio martelė! Kaip 
saulė giedriam danguje tarpu baltų debesėlių, taipo ji 
senos Merkinės menėje, tarp kitų mergelių, jaunų mote
rėlių. Kur nužengė žingsnį, ten visų veidai prašvito, kur 
žodį tarė, ten juokai liksmai skambėjo. Ir pamilo visi Mei
lužę už jos linksmą būdą. gerą širdį, o ypač senas šešuras 
Kirklys, kuriam dievai tikros dukružės nebuvo lėmę.

Tris dienas,tris aaktis visi gėrė valgė, ketvirtą die
nelę susigodojo ir jauni berneliai ir seni senužėliai tam- 
sion girion joti. anon pusėn Nemunėlio žvėrių pamedžiotų, 
žirgų pavaikytų, kilpinių pamiklintų, strėlių pašaudytų.

Susigodojo vyrai žalion girion jotų, — drauge joja 
jr jaunasis Zubrys.

Jojo Zubrys, nelieka ir jaunoji jo žmonelė, dailioji I 
Meiluži.

Ir išjojo visi ankstų rytą, saulei netekėjus, nuo auešto 
kalno, iš Merkinės pilies. Ir kiek ten džiaugsmo buvo, kiek 
juokų, kol prijojo platų Nemunėlį, gilų vandenėlį.

(Bus daugiau)

Birželio 2 d. Westporte. 
Conn., mirė Helen Keller, 
87 m. amžiąus. Jos vardas 
yra žinomas toli už JAV ri
bų.

Ji gimė Alabamoje svei
ka, bet 18 mėnesių amžiaus 
būdama susirgo skarletina 
ir dėl to tapo nebylė, kurčia 
ir akla. Tokia ji paliko iki 
8 metų amžiaus, kada pra
dėjo mokytis Perkinso ak
lųjų institute, čia ji išmoko 
ir "matyti“, ir "girdėti“, ir 
kalbėti, rašyti specialiai pa
gaminta rašomąja mašinėle, 
ir net šokti fokstrotą pagal 
muziką. Kalbėti ji išmoko 
per vieną mėnesį pradėjusi 
mokytis. Dvidešimt metų 
būdama, ji jau galėjo įstoti 
į pagarsėjusią Radcliffe ko
legiją, kurią baigė su pasi
žymėjimu ir tapo rašytoja 
kurios veikalai labai plačiai 
paplito.

Ji ypač daug padėjo savo 
likimo bendrininkams— ak
liems ir nebyliams, visame 
pasaulyje, skaitydama pa
skaitas ir kviesdama visuo
menę jais daugiau rūpintis 
.o taip pat ir savo pavyzdživ 
skatindama tuos nelaimin
guosius nepasiduoti likimui,

bet stengtis sumažinti savo 
trūkumus.

H. Keller buvo ne tik la
bai gabi, bet ir nepaprastos 
energijos ir pasiryžimo mo
teris. Ji nenuleido rankų, 
nenusivylė pirmam nepasi
sekimui ištikus. "Aš vėl kė
liausi ir ėjau“. Aš šiek tiek 
laimėjau. Aš jaučiaus padrą
sinta. Aš tapau smalsesnė. 
Aš lipau aukščiau ir pradė
jau matvti platesnį akiratį“, 
rašė ji. Savo nepaprastu pa
siryžimu, nenudopinamu 
troškimu gyventi ir mokytis 
ji žavėjo ir skatino akluo
sius. kurčius ir nebylius.

Ji, dar mokydamosi kole
gijoje, parašė pirmąją savo 
knygą "Mano gyvenimo is
torija“, kuri vėliau buvaiš-

Jei kreiptis pas advokatą, 
jpaųms kainuos, turbūt, ne- Tokiu atveju patartina 

sudaryti vadinamą "trust“po.vis, taismų,o Ie
mes dai- galime nelaimėti ir, žmo

gų, kuris nusimano tais rei-iėhidas padarius, pasilikti 7eikia
ir be tvoros.

Ką mums patartumėt da.
ryti?

Naujakuriai
Massachusetts.

sudaryti pas advokatą, ku 
riam reikia smulkiai išdės
tyti visas aplinkybes ir at
kreipti jo dėmesį į galima? 
komplikacijas.

Imkite ir skaitykite!

vilnos bus naudojamos ne 
versta į daugybę kitų kalbų.; tik medžiagom austi, bet ir 
Plačiai buvo skaitomos ir ki- maistui gaminti, nes vilnose

MAISTAS 15 VILNŲ ’ BŪKIME ATSARGIOS!Į
. i . . . . Chicagoje Green gatvėje Ta. ne juoką.. Ap.e tai £„iren(re3

galvoja ir daro fvrimus N. g© drabužiais, angliškai kai 
Zelandijos mokslininkai. Jie bedamas, įsiprašė vieną be
yra Įsitikinę, kad ateity avių tuvę’ kad ^leistų 1 namus

Chicago* istorija, pąrašė
Aleksas Ambrozė, 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

BALADES, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina................$6.00

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

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra S 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas NaumiestiŠ- 
Icis. Kaina.................... $3 50

LIETUVOS ISTORIJA,
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daufirdaitė-SnaocienA
114 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.

Įėjęs jis tą moterį primušė 
atėmė ne tik jos, bet ir pas 
ją gyvenančios draugės pi
nigus.

Taigi, būkime atsargios 
su nepažįstamais, nors jie ir 
kunigo sutaną dėvėtų.

4 «rr
tos jos parašytos knygos.

Jaunystėje ji buvo Mass.
valstijos socialistų partijos 
narė, veikliai dalyvavo jos 
veikloje, skaitė paskaitas, 
rėmė darbininkų organizaci 
jas. streikus.

nu^H .KU .^' Keleivio prenumerata - gera
kuris duodamas civiliniams dovana visokiomis progomis!
žmonėms.

yra daugiau baltymų negu
mėsoje.

I
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Vietinės žinios
OHIO VALSTIJOJE

j’ CLEVELAND, OHIO

1,000 valandų sukaktis

Vasarotojų
dėmesiui BUTAI MASKVOJE

Mes pasiūlome ribotą skaičių BUTŲ Jūsų gimi
nėms, gyvenantiems Maskvoje, U.S.S.R.
VIETA — Naujas 16-kos aukštų pastatas Ver

ną dskij Prospekt ..... .
APIMTIS —3—kambarių butai 

2-kambarių butai 
1—kambario butas

KAINOS —Siekia nuo .$2,327.10 iki $5,522.86 
Dabar vyksta tų pastatų statyba. Modernūs įrengimai 
su visais patogumais, pačiame miesto centre. Liko 
tik 14 butu. Skubėkite su savo užsakymais į

PODAROGIFTS, INC
(Vieninteliai dovanų atstovai JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street)
New York, N. Y. 10003 
Tel. 212-228-9547 

arba i prie jo prisijungusias firmas: 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

45 West 45 St., New York. N, Y. 10038 
Tek: 212 CI 5-7908 

arba į bet kurį ju skyrių.
PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel: 212—581-8590 

212-581-7729 
arba i bet kurį jų skyrių.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: 215 WA 5-3455 
arba į bet kurį jų skyrių.

komunistai, kurie vadovau- 
Mas&vos direktyvomis, 

į kad ryt poryt 
Mvet:: kolchozais 
^au, . ... **

rįF
Jierliems at 

' dvarus
noti visų skyrių ir klasių ge-' Stem^o 'vadovaujama ^,S negl nadarvri

septyni abiturientai ™. mokiniai. Daug .^ės Garsų“ ridijo pa<ld,>t*
knygų sioms iškilmėms pa-Sprogiama. girdima penkta- *

Praeitą šeštadienį Bosto- skyrė L. Enciklopedijos lei- dienio vakarais, buvo jau Valdžios d<- 
no lituanistinė mokykla už- dejas Ju°zas Kapočius, ku- tūkstartoji. Ji ir meniniu ir daryta sociali? 
baigė Šiuos mokslo metus a- nam čia buvo Viešai pade- informnciins nažinrin vra'.---------- -------rk

Su 

išleisti

is ir dovanom negu - žeme?

Valdžios deki etų tapo už-

Nauja lietuviška vasarvie
tė Cape Codo pušyne, arti 
ežero. Iki Craigville jūros 
paplūdimio tik 1/2 mylios.

Smulkesnių informacijų

informacijos pažiūriu yra
testatų įteikimo aktu ir pa- į.oto Kitas knygas nupirko, viena geriausiųjų lietuvių tas ir akcinės bendrovės leis- 
čių mokinių menine progra- le2^ komitetas- | kolonijose. J. Stempuzis i-.tas iaįkražtįs Epoca< 0 ko
ma, | Dar po zodj tarus Tėvų vairiais Lietuvą liečiančiais munistų parti-a h. spau(la

Po pamaldų, kuriose Šv. komiteto pii mininkui J. Špa- ir kitais klausimais dažnai nepaiįesta. ^Ia:. ir čia ”sta- 
Petro lietuvių parapijos kle- keviciui ir kleb. A. Baltra-. per radiją informuoja ame-J tomį tiRaj“ i rvtus. 
boras ir šios mokyklos rė- sunu1-- P‘™°J>„ programos, rikiečius ir anglu kalba, ir

Baltrušūnas da^£
mo-' m°kyK>Pl

kiniams ir jų tėvams pasakė _ .
patriotinės minties pamoks-į L

mėjas kun. A. 
gausiai susirinkusiems

baigėsi. Vėliau buvo

stu partija ir kreiptis: J. Ulpienė, 29 Wel- 
jos organas Ei Sol, uždary- les Avė., Dorchester, Mass., 

tek 436-5368.
Po birželio 23 d. kreiptis 

tiesiai į vasarvietę: 39 Ha- 
yes Rd., Centerville, Cape 
Cod, Mass., tel. (617) 775- 
8110. (25)

P. Kalvaitienės, 
Žygienės, O. Gimiuvie-

Jašinskienės, Al.
lg, tolimesnė programa vy-'?,a?rillenėt .vadovaujamų 
ko parapijos salėje. klasių mokinių dekiamaei-

?. \ ..... jos, literatūriniai montažai
šiemet scenoje ab,tun en- tautiniai šokiai, o visa

tų kėdese^vėl sėdėjo septy-ų-kilmė baigta mokyklos
m puošnus musų atžalyno! chonneisterėg Janinog Amb_
atstovai.. Vytautas Adom*. raziejienės parengtu ir diri- 
Icastis, Birute Adomavičiūtė,, gUOjamu ”jungtiniu choru

todėl jo valandėlės yra pa-| Kai kurie va(lai
klausomos ir nelietuvių. Tai: sužiteIkę nuo sau.io mėnesio 
tikrai daug nusipelnęs mūsų, p,.adėjo leisti ?avaitraįti
tautietis ir vertas visų gilios 
pagarbos.

Argentinos sukaktis t
Jau 158 metai, kai Argen

tina tapo nepriklausoma, 
nusikračiusi Ispanijos jun
go. Ta sukaktis gegužės 25

MUZIEJAUS
RETENYBĖ!

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

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

Canada

Izouierda. į
; L . . '
' Tokia padėtis nekaip nu

teikia ir lietuviu kolonijos 
organizacinį veikimą. Pa
vyzdžiui, šeštadieninės lie
tuvių radijo va’andos direk
torius Juozas Vaštakas kar
tą programą pradėdamas' 
pasakė: "Jeigu kita šešta- 

Argentiniečių draugija Club į dieni, pasukę savo aparatus. 
Madrid salėje. Dalyviai —; mūsų neišgirstumėte, nesi

stebėkite. Tai būtu dėl fi- 
nansirės kliūties. Mes esa-

Baltušytė, Nijolei gu-J,- JUI1»“IUU £YWIU ’* d. buvo paminėta ir Cleve- ■- sugiedojusiu gale ir himnų. |ande ^nėjimą surengž
Baikytė, Dalia Jasaitytė,
Rūta Rarteaytč įr Mariu.: mo-
Žiauąra. Is jų sesi yra Bos-; kiniuJTik „aila kad jz 20 “"C “7 • ™ •
tono lietuvių kolonijos na-,?1™!*- *. .gai.“L * Amerikos ateiviai ir
riai. o Rūta Rastonvtė pas- lst°Jancl^ > jų atžalynas.
kutiniaisiais metais šia mo I P° elles mety tlk 7 ar 8
kykla pastoviai lankė, at- Šekja l’^kut.niųj, klasę Palaidojo V. Raulinaitį

Bostono lituanistinėj mo-

me pasiruošę r.fi
Ieško

kyklą pastoviai 
vykdama net iš Providence, 
R. I.

Visi jie išėjo LB švietimo

Kodėl taip yra, gal tegalėtų, 
atsakyti tik tų nubyrėjusių! P1'16 Washingtono žuvęs 
mokinių tėvai. ! eisrno nelaimėje skulptorius

utį su jumis 
tačiau ir ge- Ieško dėdės Jono Puidoko, Ka-' 

zio sūnaus. Lietuvą apleidusio 
liausi musų remėiai nėra dar nepriklausomybės laikais. į 
tikri, ar galės kitam šešta- •!»« kilęs iš Vainuto miestelio,

kas šeštadieni.

i dieniui sutelkti reikiamą su- 
Nelaukite nei 

-Jei mūsų 
tai

valdvbos nustatvta lituanis-l Telieka palinkėti, kad šis' Vytautas Raulinaitis buvo pmigu.
riniu^dalvkuSSz os ku7 Bostono lituanistinis židinė- a^ez^ 1 Clevelandą ir čia Sveikinimą 
tinių aaiyKų gimnazijos kui-' palaidotas. Jo žmona sun- , , ,• , .są ir išlaikė baigiamuosius hs dar ilgai šildytų jaummo gužeigta tebėra Wa_ balsas dings is erdves,
egzaminus. Labai gerai eg- sirdls Lletpvos ” J°S U tU‘i shimrtono litroninėie. ”Tė- bus vien tlk aeI lesl? •

Tauragės apskr. Ieško brolio sū
nus —

Kostas Puidokas. Lithuania. i 
Mažeikiai, Geležinkelio gatvė 
nr. 17.

egzaminus. Labai gerai eg- 
zaminus išlaikė Nijolė Bai- ros vertybę meile, 
kytė ir Laima Baltušytė,
nors ir visi kiti uoliai mokėsi 
ir gerai mokyklą baigė.

bingtono ligoninėje. „Tė 
vynės Garsų“ radijo skra
jojantis mikrofonas ją ten 

Truputi suklydome j aplankė ir radijo bangomis 
Praeitą kartą paskelbėme/ perdavė su ja pasikalbėji- 

Mokyklos vedėjas Anta-įkad Gediminas Kuodis Bos- mą.
nas Gustatis, įteikdamas a-1 tono universitete gavo eko- j
testatus. turėjo pagrindo į nomijos daktaro laipsnį. Pa- 50 metų spaudos darbe 
pasidžiaugti šiuo gražiu Ii-; sirodo, kad jis gavo magist-: Vytautas Alfonsas Bra-
tuamstirų mokslą išėjusiųjų_ ro laipsnį, šia proga jam te-; ziulfs šiomis dienomis minė- 
pneaugliu ir ta proga pade- , gaiįma palinkėti daktaro jo saV0 bendradarbiavimo 
kojo Tėvų komitetui, tėvams į iaipsnio artimoje ateityje, lietuvių spaudoje 50 metų 
ir mokytojams bei klebonui, | j sukaktj> Joje rašvdamas,
kurie šią mokyklą reme ir j ' yra vartojęs įvairius slapy-
sudare jai egzistuoti sąly-, Bostono įvardžius: Alfonsas Gelmė,
?as- !_____________________________ Ja

A. Plavičius

Siųskite Pinigus į
LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GRAMERCY

Abiturientai buvo ando pARENGlMŲ KALENDORIUS A- Vėjavaikis A. Vydman- Abitunenui buvo apclo- * Į tas Tomas Andreika, A
vanoti knygomis, o mokyk- Rugpiūčio 11 d. *" 'Rugpiūčio 11 d. Minkų 
los vedėjui jo auklėtiniai at- i radijo gegužinė Romuvos 
sidėkodami įteikė gražų me- parke Montelloje. 
džio drožinį su adresu, gi
Tėvų komitetas — Vargo 
mokyklos paveikslą.

* • •

Naumantas, Andrius Jogau- 
da. Jonas Kimba, A. Lauma- 
kys, Vytautas Virksnys ir tt.

Linkiu jam sveikatos ir 
sėkmės tolimesniame darbe.

. j . „4. • . i Spalio 27 d. So. Bostono Mokinių vardu atsisveiki-i T o-, ttt ..i- > -j— •imo žodi tarė Dalia Tasai i LietuviM P11- DrJos ni auks-į >*
įmo žodį tarė Dalia Jasai- tQ galėje p viščinio veda^ -rimo

tytė, dėkodama vedėjui, mo
kytojams ir tėvams už čia į- 
gvtą lituanistinį mokslą, pa
sižadėdama ir ateity saugoti 
čia įžiebtą lietuvybės žibu
rėlį ligi Lietuvos laisvės va
landos.

Lituanistinę mokyklą bai- 
busiųįų išleistuves visada 
atitinkamai paremia ir Lie
tuvių Bendruomenė. Šiemet 
Bostono LB apylinkės val
dyba buvo paskelbusi raši
nių konkursą ir trims už ge
riausius darbus paskvrusi 
50 doleriu premiją atitinka
mai padalinti. Šį konkursą 
laimėjo Nijole Baikytė. Lai
ma Balloiyte ir Dalia Jasai
tytė. N. Baškytės ir D. Jasai- 
tytės rašinių tema buvo 
„Lietuvių Bendruomenės 
reikšmė emigracijoje“, o L. 
Baltutytės — „Ar Lietuva 
švenčia tik 50 metu nepri
klausomybės sukaktį?“

Reikia pažymėti, kad šie-

UnifTajaus

mos Lietuvių radijo valan-! ™eš,t!7eti> i'ada
dos parengimas. I asJi.ap’c.*da“; Padetl’

ĮŽYMŪS žmonės 
ANEKDOTUOSE

Retas dainininkas

Kartą pas garsųjį daini
ninką šaliapiną atėjo jaunas 
dainininkas ir paprašė jį pa
klausyti jo balso ir pareikš
ti savo nuomonę. Šaliapinas 
mielai sutiko ir kantriai 
klausėsi, o svečiui baigus 
dainuoti tarė:

— Tokio dainininko dar 
nebuvo, nėra ir nereikia.

Protingesnis pasitraukia

Pagarsėjęs savo seklių a- 
pysakomis anglų rašytojas 
Arthur Conan Doyle (1857- 
1930) senatvėje užsiiminėjo

met ir ketvirtosios klasės spiritizmu. Kartą, kalbėda- 
mokiniai laikė keliamuosius1 masis su taip pat garsiu ir 
egzaminus.. Į penktąją kia-1 aštraus liežuvio rašytoju

prasta. Šių metu pradžioje 
ten viešėdamas radau, kad 
krašto bendroji padėtis de
šimteriopai prastesnė, negu 
anuomet. Anuomet už JAV 
dolerį buvo mokoma 24 pe- 
zoe, o mano svečiavimosi 
metu — 200 pezų, gi pasku
tinėmis dienomis jau 250 
pezu.

Aišku, ir prekių kainos 
pakilo iki nepasiekiamos 
aukštumos. O atlyginimai už 
darbą tokiais šuoliais neky
la. Iš darbo pragyvenantie
ji turi daug kovoti, kol gau
na nors menka priedą. At
skiri streikai nieko nepade
da, griebiamasi generalinių 
streikų, dažnai turinčių net 
revoliucinį atspalvi.

Žemės reformos klausi
mas nejuda iš vietos. Daug 
tūkstančių hektarų dvarų 
apleistos derlingos žemės 
nesiruošiama išdalinti ją 
norintiems dirbti ir be dar
bo esantiems piliečiams. O

sę perkelti: Donatas Baškys, J George Bernard Šhaw. ivairių maisto gaminių per- 
Rūta Bichnevičiūtė, Linas. (1856-1950), jis pareiškė: karna iš užsienio, nes impor- 
Dabrila, Milda Dačytė. Gy-j — Kai aš ištiesiu ranką'to bendrovėms tai duoda ga- 
tis Gavelis, Daiva Izbickai-' virš staliuko, staliukas su' na daug pelno, 
tė. Edmundas Mickūnas, baime atsitraukia. ) žemės reformai priešina-
Darius Subatis, Dalius Va-, —Ir gerai daro! — pašte- si dvarininkai, kurie vai
sys ir Gytis Žiaugra. • bėjo Shaw. — Protingesnis džioje turi didelės įtakos 

Knygomis buvo apdova-j visada turi pasitraukti. Nepritaria tai reformai ir

įteikiami
PINIGAI

gavėjui kaip 
per Bank for

Foreign Trade.

PRISTATOMA 
PER 2 SAVAITES. 

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
JŪSŲ PINIGŲ GAVĖJAS 
GALI TUOS PINIGUS
v NAUDOTI PAGAL 

SAVO NORĄ.
JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN 
<IA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTU RINKLIA
VŲ. PER 20-TI METU 
VEIKLA ŠIAME VERS 
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos piinai garantuoto 
ir apdraustos.
Turi Banku Per.art. leidimą ir ap 
draudą. Apsidra ię $20,0^0.00. O 
ficialūs SSSR kvitai, pasirašyti 
ifavėjo
Kursas: 9 rubliai už S10.00.

Iki — $2.75.
Virš — 10%

GRAMERCY SHIPHNG, INC 
744 Broad St.. N'oarfc. N. J.

SPECIALŪS ŠVENTOMS IR 
PAVASARI! ! PASICLYM AI 
Kainos AUTOMOBILIAMS 
atpigintos 10% šventėms

Užsakymai turi būti gauti 
ne vėliau 19fiS balandžio 26 d. 
Pasinaudokite šiuo pasiūlymu

SIŲSKITE I'.S. DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa
sirinkimui NAI 1OSE SPECIA
LIOSE DOLERI! KRAUTUVĖSE 
tokio tnokesrin už šj patarnavimą'

Ieškomas Zanas Velička, prieš 
pirmąjį pasaulinį karą gyvenęs 
Gelbertville, Mass. Ieško jo bro- į 
lis Benadas Velička. —Lietuva.' 
Jurbarko rajonas, Raudonė.

Ieškau moters, vyro ar vedu-; 
sios poros, pensininkų, kurie no-' 
retų gyventi su manimi mano 
namuose. Prašau rašyti:

Mrs. M. Bunza 
c o Mrs. J. Puisis 
4409 Lake Harbor Rd.. 
Muskegon, Mich. 49441

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

Prašykite mii-u nemokamų 
katalogų reikmenims, audek
lams ir maistui!

GRAMERCY
((steigta 1945) 

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

(.KtliA PAGALBA 
Nenusimink, gaw»l pagalbą.

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

1 uojau siųsk šį skelbimą ir > 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Suu, P.O. Box 9112

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

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

Lietuviškai angliikas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, L 
laida, daugiau Kaip 30,00t 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00

Dabartinės lietuvių kalbo: 
žodynas, redagavo prel. J 
Balčikonis ir kt., yra api« 
15,000 žodžių, 990 psl. 
<aina ...... ............. $12.0(

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOJ
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

SLA—jau 80 met | tarnauja lietuvių visuomenei ir ttmoki- 
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė orgaairaeija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje paialpų, kuri yra 
pigi, nes;SUSIVIENIJIMAS neieiko pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris so post aUloao dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saagi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikaMugiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.06,

SLA—jaunimui duoda gera Taupomųjų Apdraudą — Ea. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyveninio pradžiat

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

STA—AKCIDENTALė APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j metua

SLA—-kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
: kuopų veikėjus, ir 5ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklauso:

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

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.60.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA 

7722 George Street,
LIKTUV A

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kainaa
metams $5.

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50
(sieniniai
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Vietines žinios
Bostono lietuviai!

—- • * i

Primename, kad šį sekmadienį, birželio 16 d. bu* 

minima 1941 metų birželio mėnesio trėmimų į Sibirą su
kaktis šia programa:

10 vai. ryto Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje 

pamaldos, kurias laikys vysk. V. Brizgys.

3 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos UI aukš
to salėje iškilmingas susirinkimas, kuriame kalbės prel. 
V. Balčiūnas. Meninę programą atliks komp. Jeronimo 

Kačinsko vadovaujamas choras ir solistas Benediktas 

Povilą vičius.

Organizacijos kviečiamos visur dalyvauti su savo 

vėliavomis.

Visi Bostono ir apylinkės lietuviai yra kviečiami šia

me liūdnųjų įvykių minėjime kuo gausiausiai dalyvauti 

ir tuo pabrėžtinai parodyti, kad mūsų tautos kančių mes 

niekad nepamirštame ir laisvės kovos neišsižadame.

KOMITETAS

Dorchesterio Moterų klubo' 
Į susirinkimas’ I

Klubo susirinkimas bus ši 
ketvirtadienį, birželio 13 d. 
7:30 vai. vak. šo. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo
se. Po susirinkimo vaišės, i 

šis susirinkimas bus pas
kutinis iki rudens. Visos na-,
lės kviečiamos atsilankyti.

Valdyba

Klubas remia spaudą '•
0. Mekišienė. Long Beach 

(Kalifornijoj) Lietuvių klu
bo finansų sekretorė, atsiun
tė $10 ir pranešė, kad tai 
klubo parama Keleiviui.
- Klubo- valdybai ir jo na
riams nuoširdžiai dėkojam.

Keleivio administracija
. ■«• S *— I

t

Grįžo inž. V. Izbickas

Dr. D. Jasaitis sveiksta į Rašėme, kad inž. Vytau-
bu\ome iae>e, kad di. Do- , . , .. , J . .,

mas Jasaitis, kelioliką metu išbuvo tsvykęs į kuwan 
dirbės Tampos. Fla.. ligoni: ™Ist-vb« (Azijoje). Ten a? 
nėje,' išėjo i pensiją ir su llkęs sav0 uzdavln!’ ST,Z-

Literatūrinė kelionė 

per kontinentą

Į jo autobiografija, kuri nėra 
Į kokios nors sausos pagyrų 
žinios, o irgi meno kūrinys.

damas buvo sustojęs Leba- 
ne, Graikijoje. Vokietijoje. 
Danijoje ir Anglijoje—Lon
done, kur yra gyvenęs prieš 
atvykdamas i Ameriką. Da
bar jis jau grįžo namo.

10 milionų dolerių statybai

žmona Sofija laikinai apsi
gyveno pas savo dukterį E- 
leną ir žentą dr. J. K. Va
liūnus Xew Roclielle, N.Y.

Gegužės 18 d. dr. Domą 
Jesaitį ištiko širdies prie
puolis. Jis dar tebėra ligo-1 
ninėje, bet sparčiai sveiks- 
ta ir netrukus tikisi ligoninę !■ « Miest0 majoras rūpinasi
apleisti. : sutelkti $56 mil. fondą nau-

Linkim gi eičiau pasveiktieji namų statybai. Hancock
~ ~ ... , ! draudimo bendrovė jau pa-O. Geguziene perkelt. , skyri $1() mi]ionų jįe >uį

į žydų ligoninę j išskolinti tiems, kurie statys 
Ona Gegužienė. gulėjusi pigių nuomų namus.

l’niversity ligoninėje, per
kelta į žvdų ligoninę (Je- 
vvish Memorial Hospital) 
59 Tovvnsend St. Roxbury.

Tuo būdu siekiama grei
čiau išnaikinti lūšnas ir jose 
gyvenantiems sudalyti žmo
niškesnes sąlygas.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

KARTU f R A

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 VVest Broadway„ South Boston, Mass.
’’Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

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

Turtas (Assets) virš $132,000,000

Globė Parcel Service, Ine.
IR

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

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

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

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

Telefonas: 268-8761
Vedėja: Aldona Adomonis

Dabar moka 5%
už visų rūšių taupomus pinigus

TAUPYKITE $ S &
šildydami ALYVA

ir naudodamiesi patarnavimu

FORTŪNA FUEL C0.
• 24 valandas VELTUI degiklio (burner) aptar

navimas.
• VELTUI vasarą jūsų krosnies ir degiklio iš

valymas.
• AUTOMATINIS alyvos įpylimas.

• AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES 
kūrenamoji alyva

• PILNUS APŠILDYMO ĮRENGIMUS 
parduoda, įrengia ir aptarnauja

FORTŪNA FUEL Co.
487 VVashington St, Dorcbester, Mass.

GE 6 1204

16.9 uz
galoną

Naujas architektas |
Į

Bostoniečiai su džiaugs
mu sutiko žinią, kad veiklių Lietuvių Enciklopedijos! Taigi, tokio masto litera- 
\ isuoir.eniniiikų inž. Euge- iei<įykla nutarė šį rudenį at-1 tūrinės kelionės dar nebuvo, 
ni jaus ii Irenos Manomaicių ^ikviesti iš Australijos žino-|
sūnus gegužes 31 ( J niąjį rašytoją Pulgį Andriu-'

Rho<!e Island Sehool suorganizuoti kadaise: 
ot Disign n gavo architek-į Vokietijoje ir čia plačiai! 
tū- os bakalauio laipsnį. Ar- važinėjusią rašytojų gmpę i 
chitektas Rimas Manomai- jr surengtj visą eilę literatu-i 
tis buvo jau lankęs kelias ki- rog va^arų nuo Atlanto iki į 
tas paruošiamąsias mokyk- pacįfį|.o skrajojančią!
las. pnes įstodamas į šią rajvtojų brigada sudarytų;?"*^.:?“ L/Xv(»
IS, . metais įsteigta ir turin- Ąnfbinii<! tuamstmę ai sa'°čia aukšta renutaciia ne tik Ąndnusis, Bei nai das j.į mokiniam mokslo me
ną aukštą įeputaciją ne uk Biazdzioms, Antanas Gus- t 2.]p vra duodama dova- 
JA\ . bet ir uz jų ribų moks- t iti - otas.vs Santvaras ‘ g , y clu10(,ama rtoxa lo instituciją Į1 1 -tas; s bantvaia.. Į nų _ knygų> kurias nuper

imas vra lankęs 1957-’ ^a?al L-Enciklopedijos į ka tėvų komitetas ar paau- 
1960 m Boston T^ch Hmb !eldėJ° Juozo Kapočiaus koja mokyklą remiančios or- 
Schooh 1956-1960 Sehool P^. Htęratūros vakaraij organizacijos.
of Fine Arts Bostone, 1961- organizuojami siose vietose: j šiemet Lietuvių Enciklo- 
1963 m. iki dabar Rhode Is- Rugsėjo 27 d. Philadel- i pedijos leidėjas Juozas Ka- 
lande kruopščiai ruošėsi ar- phijoje. Į počius mūsų mokyklai pa-
chitekto darbui ir kūrybai, j Ru<rsėj0 28 d. New Yor-!aukojo vertingy knygų net 

Jis mėgsta architektūrinį ke.
modeliavimą ir architektūri
niu elementu fotografavima
" "ST Spali° 5 d- P°piet “i "Aukos taurė“ ir J. And-

kirviai veikia skautuo- ton,e' ° 'akare Toronte. , riaus Lietuvos žemėlapis.

L. Enciklopedijos leidykla 

svariai parėmė Bostono 

lituanistinę mokyklą

Pagal senų gerą paprotį, 
geriausiai baigusiems šią li-

už 48 dolerius. Tą sunkų
Rugsėjo 29 d. Botlone.'C‘.'JVan«?-'ful!SU<laro.'"t0 
o ,- . i z-i , j i Stasio Santvaro poezijos lei-
^palio 4 d. Clevelande. į įjnjaį ”Atidari langai“,

rengęs
s£ “nuo” TŠ56 m” yra "jūnj SPalio 6 d- Chicagoje. 
skautas. Spalio 19 d. Los Angeles.

Linkime jaunajam archi- L.E. leidykla iki to laiko 
tekiui jo profesijoje geriau- išleis ir Pulgio Andriušio' počiui už šias dovanas ir 
šio pasisekimo. i raštų pirmąjį tomą. kuriame lituanistinės mokyklos dar-

B.V.G. i tilps ir su dėmesiu laukiama bo įvertinimą.

Reikalinga

šeimininkė
vas?ros sezonui Cape Code, Os- 
ten ille, Mass. Kreiptis į

i rans-Atlantie Service Co.. 
390 Broaduay. So. Boston. 
Mass. 02127. Tel. 26S-8764.

(25)

Peter Maksvytis
C*n»*nter Sk Buildcr
49 Chureh Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
iavimą. šaukite visados iki 9 va- 
’a^Hu va kam.

Telefonas: 698-8675

K 1 he Apothecary į j a.j.namaksy
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytojų rs 

ceptua ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistiną.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Phana.

182 a W. Broadsray, tarp B Irt gaivią, SO. BOSTON. 

Tilifsaas AN MMS
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ Mokymą kveatadieaias ir seksu

VARPAS Nr. 7, 168 psl.
Jame rašo dr. J. Pajaujis, 
M. Mackevičius, L. Grinius, 
A. Kučys, dr. K. Karvelis, 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka, 
A. Sugintas. V. Čižiūnas. J. 
Daugėla ir kt. Kaina $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 8, 
kuriuose taip tat yra nesens
tančių straipsnių. Jų kaina 
po .$2.).

Mokyklos vadovybė ir 
tėvų komitetas nuoširdžiai 
dėkoja leidėjui Juozui Ka-

Į
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 
{VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

Iš BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraitus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. pų>.'

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068
Vedčjas J. Vaičaitis*

♦ Real Estate & Insurance

321 County Club Rd-
lįNeuton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

PRAŠYMAS 

“Keleivio’’ Administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž 
mfriti parašvti ir senaii

Nepamirškite paraiyti 
pašto numerio —■ code.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

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

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

Vedėjas A. Schyrinski 
_

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

IP« D1NIS 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak 
Vakarai? iš ank«to <msitaru.-

447 RROADWAY 
Seuth Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

443 BROADMAY 
į SOUTH BOSTON, MASS.

ėeedeeMMeeMMMeeeeeeMM#**#**
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COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury Si 

VVORCESTER, MASS. 
TeL SW 8 2868

yra vienintele oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio į Lietuvą ir kitos Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

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

Vedėja B. Sviklienė

„Keleivis* 
jūsų draugas I

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijt 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties VVLYN, 1360 ki- 
lociklų ir is stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai die> 
ną. Perduodama: Vėliausią 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

Ketvirtis & Co.
—JEWELEfcS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpsatinirai taisome laikrodžio*

žiedus, papuoialut

378 VV. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Td AN 8-4649

Dažau ir Taisau :
Namas iš lauko ir viduje. <
Lipdau popierius ir taisau! 

! viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchanter, Masa.
TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broaduay 

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

Flood Sąuare. 
Hardicare Co.
SamtakM R. J. ALEKNA
<» KAST BROADVAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN S-414S 

Banjamin Moora Datai 
Paptaroa Sionenia 

Stiklai Lan 
Visokia reikmeayi

Reikmenys plamberiama 
Visokia tsMias

♦


