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Dabar mokesčių mokėsime 
10 nuošimčių daugiau

Atskiri asmenys nuo balandžio 1 d., o įmonės — nuo 
sausio 1 d. Įstatymas galios iki 1969 m. liepos 1 d. Ii to 
pakėlimo tikimasi gauti 15.5 bil. dol. Kartu sumažintos 
valstybės išlaidos 6 bil. dol.

Prezidentas seniai siūlė Lietuvoje Tllire 
pakelti mokesčius, bet kon
gresas vis spyrėsi. Pagaliau JoUttS Sirutavičius 
atstovų rūmai 268 balsais
prieš 150 ir senatas 64 bai- Birželio 15 d. Šiaulių ti
sais prieš 16 priėmė įstatyt joninėj mirė 48 m. amžiaus 
mą, kuris numato mokesčių J°ras Sirutavičius. 
pakėlimą 10 V<, bet kartu Velionis 8 metus išbuvo 

sovietų katorgoje, ten susir
go džiova. Kai jis tapo ne- 
bedarbingas. buvo grąžin
tas i Lietuvą, bet džiovos 
jau nebegalėjo atsikratyti 
ir visą laiką sirgo.

Lietuvoje jis paliko žmo
ną ir mažametį sūnų, o Bos
tone motiną Ireną Sirutavi- 
čienę ir seserį Ireną Siruta- 
vičiūtę.

Jiems reiškiame gilią už
uojautą.

Velionio tėvas inž. Vla
das Sirutavičius mirė Bosto
ne pernai liepos 12 d.

sumažintas ir federalinis 
biudžetas 6 bil. dol.

Įstatymas veiks tik iki 
1969 m. liepos 1 d. Atskirų 
asmenų pajamos bus apdė
tos padidintu mokesčiu nuo 
balandžio 1 d., o įmonių — 
nuo sausio 1 d.

Iki šiol viengungis, per 
savaitę uždirbantis $50, mo
kesčių mokėjo $5.20. dabar 
mokės $5.40. uždirbančiam 
$75 per savaitę teks dau
giau mokėti 80 centų, uždir
bančiam $100 — $1.40 ir tt.

Vedęs su 2 vaikais ir už
dirbantis per savaitę iki 
$100 mokės tiek, kiek iki 
šiol mokėjo.

Tas mokesčio pakėli
mas duos iždui daugiau nei 
15 bil. dolerių.

Prezidentas Johnsonas aplankęs širdimi negaluojant] buvusį prezidentą gen. Eisenhowerį Walter 
Reed ligoninėje. Eisenhoverį pastaruoju laiku ištiko net penktas širdies priepuolis.

De Gaulle laimėjo pirmąjį 
rinkimo ratą

De Gaulle birželio 23 d. laimėjo 141 atstovą. Jei taip 
pat seksis birželio 30 d. rinkimuose, tai jis bus rinkimus 
laimėjęs.

Birželio 23 d. Prancūzijoj 
buvo renkamas kitas parla-, 
mentas — 487 atstovai. Pa-Į 
gal įstatymą, išrinktais lai
komi tie, kūne gavo daugiau 
kaip pusę balsų. Tie kandi
datai, kurie daugumos ne-! 
gavo, bus dar kartą renka
mi birželio 30 d. ir išrinktais 
laikomi tie,, kurie gaus dau
giausia balsų.

sirūpinęs, kad norima suvaržy
ti Šaunamąją ginklą įsigijimą.

Birželio 23 d. degolistų 
jau išrinkta 147 atstovai. Ką 
tai reiškia, galima suprasti 
prisiminus, kad pernai pir
majame rinkimų rate dego-1
listai teišrinko tik 68 atsto-1____________ ______
vus. Degolistai šiuose rinki-l HaroM Glassen JAV teutUVą 
muose sulinko apie 45 7c vi-' <jraUgįj(>s prezidentas, labai su-

1968 m. birželio 22 dieną 
West Palm Beach, Fla., 

mirė draugas

JONAS BUIVYDAS

Amerikos Lietuvių Social
demokratų Sąjungos gene
ralinis sekretorius 1939-54 
metais.

Velionio žmonai Antaninai 
ir dukteriai Mšrgaretai 
Carey gilią užuojautą reiš
kia

AI „SS Centro Komitetas

Gydytojų draugija
prieš rasizmą

Amerikos Medicinos Dr- 
jos suvažiavimas nutarė 
baigti rasinę diskriminaci
ją. Iki šiol tas klausimas vis 
kėlė daug ginčų. Dabar siū
loma bausti tas atskirų vals
tijų draugijas, kurios prak
tikuos rasizmą.

Negrų yra 12% visų gy
ventojų. bet gydytojų tėra 
tik apie 7,000, tai yra 2.2% 
visų gydytojų. Jie turi savo 
draugiją, 'nes ypač pietuose 
daugelis Amerikos Medici
nos Dr-jos skyrių negrų iki 
šiol nepriimdavo.

Juodi ir balti turi
lygias teises

Šiomis dienomis JAV 
aukščiausias teismas paskel
bė, kad tebeveikia jau 1866 
metais išleistas įstatymas, 
kuris sako, kad visi JAV pi
liečiai, balti ir juodi, turi tą 
pačią teisę paveldėti, pirkti, 
nuomoti kilnojamąjį ir ne 
kilnojamąjį turtą.

Šis įstatymas nepakeistas, 
todėl ir tebeveikia, tik buvo 
pamirštas.

Taigi negrai gali skųstis 
teismui, jei kas nors atsisa
ko jiems parduoti tą ar kitą 
nuosavybę. Tas įstatymas y- 
ra veiksmingesnis, negu šiais 
metais tuo reikalu išleista
sis, nes pastarajame dar yra 
įvairių suvaržymų.

III-sios tautinių šokią šventės programa
JAV ir Kanados Lietuvių Kijauskas, Tėvų Jėzuitų niam orkestrui. Išėjimo mar- 

Bendruomenės III Tautinių: provinciolas, gieda — Dai- šą specialiai šiai šventei su- 
šokių šventės paruošimo navos ansamblis, dirig. muz. kūrė muz. Bronius Jonušas, 
darbai jau baigiami. Komi- Petras Armonas. kurį pats kompozitorius ir
tetas, skelbdamas šią prog-' 10:30 vai. ryto Tėviškės
ramą. kviečia kuo daugiauj lietuvių evangelikų liutero- 
JAV ir Kanados lietuvių at- į nų parapijos šventovėje, 
vykti į šių sukaktuvinių me-' 6641 S. Troy Street: pamal-(
tų šventę Chicagoje ir daly-| dos ir pamokslas — šen j. ££^4585^ Jaunimo" CenU 
vauti kiekvienoje jos prog ’ 
ramos dalyje.

diriguoja.
Aldonos Eretaitės rečita

lio bilietai gaunami Margi
niuose. 2511 W. 69th St.,

li Maskvos atvykusi rabi
ną, kuris tyrė tenykitį žydų 
gyvenimą, mūsų žydai nu- 
ivilpė, ir jis turėjo nutilti.

e******##*#*#**#*#****#*##*****#**, ! 'eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ŠVENTES EIGA:

Penktadienis, liepos 5 d.

Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont Avė.:

7:30 vai. vak. Žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę pagerbi
mas. Trumpą žodį taria: 
Andrius Juškevičius. LB 
Chicagos apygardos pirm

kun. Ansas Trakis. parapi
jos klebonas.

10:30 vai. ryto Gimimo 
Šv. Mergelės Marijos šven
tovėje, 69th ir S. Washte- 
naw Avė.: šv. Mišios—vysk.

re, 5620 S. Claremont Avė.
Į balių vyks šaldomi auto

busai, kurie išvyks 7:00 vai. 
vak. nuo Jaunimo Centro ir 
nuo Marąuette Parko lietu
vių parapijos aikštės. Vie-

sų balsų. Iš dabartinių mi
nistrų išrinkti net 17.

Pralaimėjo kairieji. Net 
kairiosios federacijos vadas 
Mitterand, taip pat Mendes- 
France, MoIIet gaus dar var
žytis ateinantį sekmadienį.

Komunistai tesurinko tik 
19.5% visų balsų, o pernai 
jie gavo 22.5%.

žodžiu, jei ir ateinantį 
sekmadienį balsuotojų nusi
teikimas nepasikeis, tai de 
Gaulle parląjnente žymiai 
sustiprins savo padėtį. Bu
vusiame parlamente degolis
tų tebuvo 199. Buvęs Kubos majoras Jose Du- 

arte pareiškė laikraštininkams 
Miami, Fla.. mieste, kad jis ir 
šen. Roberto Kennedžio žudikas 
Sirhan Bishara Sirhan gegužės 
21 d. dalyvavo Castro šalininką 
susirinkime Los Angeles mies- 
te ir kad Sirhan pavadinęs Du- 
arte ČIA agentu už kalbą, pa
lankią JAVbėms, .vartojęs ne
švankius žodžius ir sakęs, kad 
šiam kraštui, t. y. JAV, reika
lingas kitas Costro.

Vincentas Brizgys, pamoks- nam asmeniui ten ir atgal 
las — kun. prof. Stasys Yla.: §1.75 
gieda — Gimimo Šv. Mer-'
gėlės Marijos parapijos cho- Visus dalyvaujančius tau 

tinių šokių šventėje prašomras lietuviškas mišias, dirig.,. amfiteatr. rinktis 2:00 val 
Vladas Baltrušaitis. I pietų festivalis bus 

2:00 vai. po pietų Inter-į pradedamas punktualiai.
Antanas Rinkūnas, LB Ka- national Amphitheatre, 42 į prje įvažiavimo vartų vi
nados Krašto valdybos pirm.

8:30 vai. vak akt. Aldo
nos Eretaitės rečitalis.

Šeštadienis, liepos 6 d.

Arlington Park Trace 
Rack (Chicagos šiauriny 
priemiesty):

8:00 vai. vak. III Tautinių 
Šokių šventės balius. Prog
ramoje: sveikinimai — dr. 
P. Daužvardis, Lietuvos ge
neralinis konsulas Chicago
je. J. Žmuidzinas, Lietuvos 
generalinis konsulas Kana
doje, J. Bachunas, PLB pir
mininkas; tautinių šokių 
mokytojų pagerbimas, pasi
linksminimas.

ir So. Halsted Street: gar-| ?acja yra didelis mašinų su- 
bės svečiu priėmimas Į sigiūdimas, ir, kol aikštėje 
Marija Rudienė; 1 pastatoma mašina, praeina-

3:00 vai. po pietų Inter-į ma pro bilietų kontrolę ir su- 
national Amphitheattre — į sirandamos savo vietos, 

i šventė jau būna prasidėjusi. 
Todėl prašome nesivėluoti. 

Visi šventės bilietai gau

autinių tokių 

festivalis

Atidarymas — dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, Komiteto pir
mininkas. sveikinimai — 
Juozas Rajeckas, Lietuvos 
atstovas JAV. Richard J.

narni Marginiuose.
Visais šventės reikalais

prašome kreiptis į būstinę 
Jaunimo Centre. Telefonas 
737-6512. Ten teikiamos vi-

Daley, Chicagos miesto me-! sos informacijos.
IU Tautinių Šokių Šventės 

Komitetas

ras. Samuel H. Shapiro —
Illinois valstybės gubernato
rius.

Programos vedėjos akt.:
Aldonos Eretaitės M'Pasitraukia aukįį.

Neaiškus "skurdžių
žygio" galas

Birželio 19 d. buvo negrų 
organizuoto Wbshingtone 
skurdžių žygio svarbiausia 
diena. Ją vadino Solidaru
mo diena. Tą dieną organi* 
zuotoj demonstracijoj da
lyvavo apie 50,000 juodųjų 
ir baltųjų piliečių. Vyriausy
bei įteikta eilė reikalavimų.

Žygininkų dalis buvo ap
sigyvenus palapinėse miesto 
parke. Kadangi dažnai lijo, 
tai „Prisikėlimo miestas“ 
pavirto dumblynu. Bet va
dai ten negyveno: jiems pa
togiau buvo viešbuty.

Praeitą sekmadienį jau 
baigėsi tam “miestui“ leidi
mas, ir negrai turėtų išsi
kraustyti. bet jie dar pasiry
žę pasilikti ilgiau. Dar vyks
ta demonstracijos, policija 
žygininkus vaiko, nepaklus
nius areštuoja. Taip ir neaiš
ku, ’kaip visa tai baigsis ir 
kokie bus to žygio vaisiai.Vyresniųjų ir jaunesniųjų 1 • nirminmktlS 

šokėjų tautiniai šokiai. pirminulKŪS
Šventės uždarymas — Earl Warren pasitraukia 

Juozas Kapočius, JAV LB iš aukščiausiojo teismo pir- , ,
_ 10:00 vai. ryto Šv. Kry-Į Tarybos Prezidiumo pirmi- mininko pareigų, kuriose jis . \,®5na.me ? aPka>,< ! ___________________
Paryžiau, derybo, tiek žiaus šventovėje, 45th ir So. ninkas. Į išbuvo 15 metų. Kas bus pa-! !*0 !21. ’netnam.eėiiĮ Butm| Au,(riJm ,lidžl,

peii.tumejo. kad pailgėjo Harmitage Avė.: šv. Mišios Šventės himnus ir parado skirtas io vieton, nėra aišku. k*r!'j "rpraiydam1 nei*“" „nė Erika Sehinegger. 19 a>.
kavai (erti pertrauko, , o kun. Edvardas Abromaitis, maršą bei visus tautinius šo- Minimi keli kandidatai. Jų P?’1,?”' T.*1 plrm* ,ok“ į amžiaus, operacijos pagalba pa-
šiaip — jokios pažangos. Kunigų Vienybės pirm., pa- kius diriguoja muz. Jonas tarpe yra ir teismo narys d,dele pakavusiųjų grupe.! versta vvru kurjs dabar vadh|-

vMAl’ctloct fotroo iinin9a TF$ fv TV A _ _ X 1 _ - _ 1 — — _ 1

Sekmadienis, liepos 7 d.

Pamaldos:

mokslas — tėvas Gediminas Zdanius, grojant simfoni- Fortas, žydų kilmės. sis Erik.
&_______
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PABALTIJO IŠPRIEVARTAVIMAS —

Žiaurus raudonasis genocidas
Tokiu vardu Henry J. Pasididžiavimo verti lat- 

Tayter straipsnį dčaliflfc© viai, lietuviai ir estai yra 
Record American : birželio turtingos ir senos kultūros 
13 d. Mes čia pakartosime tautos, kurios prie Baltijos 
svarbesnes to straipsnio krantų gyvena ilgiau nei 
vietas. Bet prieš tai turime 5.000 metų. Tie, kurie atva- 
pastebėti, kad tas rimtais žiavo i mūsų kraštą, yra iš- 
duomenimis pagrįstas ir kilūs imigrantai, o kurie pa
mušų laisvės kovos reikalui siliko namie, visada buvo 
didžiai naudingas straipsnis labai palankūs Amerikai.
parašytas ne mūsų pastan
gomis, o paties autoriaus su
manymu.

Mes dažnai nusiskundžia-

Šiandien Europoje Gele
žinė uždanga stovi ten, kui 
Raudonoji armija buvo pa
siekusi ir sustojusi. Satelitai 

me, kad mūsų balso didžioji ^usodinti visame koridorių-, 
spauda nenori išgirsti, o kai Je ny° Juodosios juros iki! 
yra progos tam balsui gar- Baltijos valstybių. Bet Lat-jgai
šiau praskambėti, dažnai 
mes patys praleidžiame
mums sudarytą progą pra- tingai 

i ; hnvn išnektų

Štai Birželio tragedijos 
sukakties proga mūsų iški
laus tautiečio Franci* Šid
lausko pastangomis buvo 
Boston Globė pažadėjęs be
ne visą puslapį skirti lietu
viams, o pasirodė tik trum
pa žinutė. Kodėl? Dėl to, 
kad mes kažkodėl nesugebė
jome pateikti reikalingos 
medžiagos...

O štai dabar gerb. Taylor 
pats taip gražiai mūsų rei 
kalą pavaizdavo, kad tiktai 
džiaugtis tegalime. Bet ar 
esame pasiruošę jam bent 
laiškeliu padėkoti? Juk tai 
nesunku ir neabejotinai tu- 
tėtų būti padaryta.

viją. Lietuvą ir Estiją (gy-! 
ventojų 6 mil.) ištiko ypa-Į 

žiaurus likimas. Jos 
buvo įjungtos į Sovietų Są
jungą. Kremlius jas paver
tė paprastomis sovietinėmis 
valstijomis. Ir nė vienam 
Vakarų diplomatui ar Jung
tinių Tautų atstovui iki šiol 
neleista atsilankyti į tuos 
pavergtus kraštus.

Vakarai nesugebėjo pa
gelbėti latvių, lietuvių ir es
tų laisvės kovotojams, kaip 
mes nesugebėjome pagelbė
ti Kubos laisvės kovotojam, 
ir jų partizanų 11 metų did
vyriškas pasipriešinimas bu
vo nutrauktas 1951 metais.

Taip atrodo Helmstedt tikrinimo punktas kelyje į Ber
lyną. kai Rytu Vokietija įvedė kelionės suvaržymus, rei
kalaudama vizos ir mokesčio.

žėlė dilgėlės ir kitos "kil- 
mingos“ žolės.

"Jeigu prie kelio yra tvar
kinga rodyklė (ji ir nurodė! 
mums poeto tėviškę), tai!

Tarėsi konsulato advokatai
Birželio 9 d. Lietuvos Ge- kia ir aiškinti, kad Maskva

memorialinė lenta, bylojan-neraliniame Konsulate New interesuota ne Lietuvos baž- 
ti. kad čia gyveno poetas. Yorke posėdžiavo iš įvairių nyčių ar gyventojų gerove, 
savo išvaizda labiau tiktų... * miestų suvažiavę konsulato bet užgrobimu dolerių, ku- 

• , r advokatai. rie tiems gyvento jams galė-
Okupavę Lietuvą ir api-(tų tekti, .

plėšę Lietuvos gyventojus, Dauguma Amerikos vals- 
okupantai siekia užgrobti ir tijų turi net specialius įsta
tai. kas tiems gyventojams! tymus Sovietų Rusijoje ir 
galėtų tekti iš užsienyje, y-į jos užgrobtose šalyse gyve- 
patingai Amerikoje, mirų- nantiems įpėdiniams nuo a- 
siųjų giminaičių palikimų, i poplėšimo apsaugoti.. Bet 
Maskvos Injurkolegija (Ino-! laikas nuo laiko vis dažniau 
strannaja Juridičeskaja Kol- vienur kitur sovietų intere- 
legija) tam tikslui yra ati- sams atstovaujantiems ad- 
dariusi Vilniuje ir savo sky- vokatams pavyksta paliki- 
rių, per kuiį išgauna iš Lie-' mus išgauti. Iš to pasipelno 
tuvos gyventojų įgaliojimus Sovietų Rusijos iždas, advo- 
Sovietu Sąjungos interesam katai, o įpėdiniai gauna tik 
Amerikoje atstovaujantiem trupinius arba dažnais atve

jais ir nieko.
Blogai, jei nepasirūpina-

Kremliaus "tautų kilnoji-
principas tebevykdo-! kie sakiniai:mo

mas ir šiandien.

Kas kitur rašoma
AR LIETUVIŠKA KNYGA kydamas. kad joms kelias į

ki įpina i i iftiiva? I Lietuv3 -vra uždaras. Gi de-
NUEINA f LIETUVĄ? J mag0^s j M G g^onjn.

Vienybėje gegužės 24 d. gai iškreipęs V. Vaitekūno 
yra kažkokio J.M.G. straips- mintį, kalba apie anglų kal- 
nis "Bendravimas su Lietu- ba medicinos, technikos ar 
va“, kur, tarp kitko, vra to- biologijos knygas ir žurna-
, . .... * • JI v •    1 • _

kuro kioskui.
"Laikas bėga, jis viską 

gramzdina užmarštin, bet 
tai. kas mūsų širdžiai bran
gu. turi išlikti. Dabar pats 
laikas pagalvoti apie rašyto
jo tėviškės sutvarkymą. 
Tam nereikia didelių lėšų ir 
daug darbo — reikia tik 
meilės ir pagarbos.

' Plintant turizmui, nea
bejotiną pažintinę reikšmę 
turi ir rašytojų tėviškių bei 
vietų, kur jie gyveno, lanky
mas. Juk Panevėžyje gyve
no Tumas-Vaižgantas, o 
mieste tiksliai niekas neži
no — kuriame name, kokio
je gatvėje. Atrodo, Kreke
navoje yra gyvenęs Mairo
nis. tačiau ekskursijų biuras 
apie tai kalba irgi gan mig
lotai.

"Tikiuosi, kad Biržų ra
jono švietimo skyrius, arti
miausia mokykla, kolūkio 
komjaunimo organizacija 
pasirūpins Balio Sruogos tė 
viške“.

’LAISVE* APIE TĖVYNĘ'

Laisvė birželio 18 d. rašo:
"SLA organas "Tėvynė 

turi naują redaktorių. Juo y- 
ra Juozas Petrėnas.

"Petrėno redaguotas bir
želio 7 dienos numeris įdo
mus tuo, kad jame daugiau-

advokatam. Lietuvos gyven
tojai kitokio pasirinkimo ne
turi. kaip tik pasirašvti jiem ma surašyti testamentą, bet 
pakištą rusišką įgaliojimą. į negeriau, jei testamentai su-
Kiekvienas, bent kiek oku
panto Lietuvai užmestą so 
vietinę santvarką pažistan

rašyti neatsižvelgiant j ypa
tingas iš okupacijos išplau
kiančias sąlygas.

tis, gerai žino, kas laukia to,; šalia kitų problemų. Lie- 
kuris atsisakytu pasirašyti, tuvos Generalinio Konsūla-

Netenka ir aiškinti, kad to New Yorke advokatai 
Maskvai pirmoje eilėje rū- svarstė ir tai, kaip turėtų bū- 
pi ne okupuotos Lietuvos ti surašyti testamentai, kad 
gyventojų gerovė, bet jiems įpėdiniai savo palikimus 
tenkančiu doleriu gautų be okupantam atsto-
mas. Prieinama net iki tokių vaujančių advokatu įsikiši- 
keistvbiu, kad Maskvos In- mo. Suinteresuotieji paliki- 
jurkolegijos advokatai A- mų apsaugojimu turėtų 
merikoje reiškia pretenzijas kreiptis į Lietuvos konsula- 
ir i Lietuvos bažnyčioms už- tus arba ir į jų advokatus, 
rašytus palikimus. Ar berei-' Rep.

Vadinasi. nevisada kalti 
kiti dėl vieno ar kito mūsų 
nepasisekimo, bet savo apsi
leidimo vistjek nenorime 
pripažinti.

O štai, ką rašo minėtame

straipsnyje Henry J. Taylor, 
jo mintis čia išsamiau atpa- 
sakojant:

Straipsnio autorius, pa- T. . , ...
vaizdavęs, kaip tas "tautų m0, SV L,ttu.va . br°,S1Uros 
kilnojimas" - prievartinis k
išvežimas buvo vykdomas, bad.! LJSR ( A
t ia. * bailinę Lietuvą. Kel. red.)
* * nenueina jokia knyga per

—Jie yra siunčiami į i kontroliuojamą paštą, o šių 
miškų, žvejybos ir statybos! eilučių autorius yra apie 500 
a j knygų ir žurnalų paštu pa

siuntęs savo draugams ar jų 
vaikams, savo buvusiems 
mokiniams, kurie rengė di

lūs, apie medžiagą, kurią
"Pav. Vyt. Vait. (Vytau- čia ir sovietų agentai renka, šia dėmesio skiriama, kaip! 

tas Vaitekūnas, "Bendravi- ją kopijuoja, naudojasi sa- jr reikia, SLA reikalams, j 
vo technikai bei aplamai šiame numeryje nesimato I 
moklui pagilinti, — tik ne srauto šmeižtų prieš Lietu- 
apie laisvą mūsų autorių kū- Vą, kuo "Tėvynė“ taip ”ge- 
rvbą. čia spausdinamą lie-'

» » »

Tuo metu. kai preziden
tas Johnson praeitą savaitę 
kalbėjo Jungtinėse Tautose, 
priešingoj gatvės pusėj bu
vo susirinkęs mažas, visiškai 
pamirštas liūdinčių antiso- 
vietinių patriotų būrys.

Tragiška, bet geriausia 
ką jie galėjo daryti, tai tik 
mosikuoti savom mažom vė
liavėlėm ir lenkti galvas, 
melsdamies už išprievartau
tas savo Pabaltijo tėvynes.

Šiandien yra linksniuoja
mas žmoniškumas, bet ar 
žmoniškumo dvasia turi tar
nauti tam, kad paslėptų po 
lova laisvės priešo nuodė
mes?

Šiaurinė Rusija tapo di
džiausiais kapais, kokių is
torija dar nežinojo. Kremlius 
tęsia Hitlerio "Voelkerwan- 
derung* politiką, tai reiškia 
"tautų kilnojimąsi“. Oficia
liai Jungtinėse Tautose tai

tundroje darbus, į anglies, 
geležies ir aukso kasyklas 
pagal Beringo sąsiauri (ant
roje pusėje Aliaskos). Jie 
yra siunčiami į vario ka
syklas Vaigačo ir Naujosios 
Žemės salose šiaurės van
denyne, kur vienas laivas 
buvo paskandintas su jame 
vežamais 700 lietuvių. Jie 
yra vežami į žibalo laukus 
pietuose, į rytų Sibiro taigas 
ir Tolimuosius Rytus.

Po baisiojo nacių eichma- 
nizmo genocidas išgąsdino 
pasaulį. Jungtinės Tautos 
dramatiškai priėmė genoci
dą smerkiančią tarptautinę 
konvenciją, kurioje numa
tytos ir bausmės už šį nusi
kaltimą. O neabejotina, kad 
Kremlius genocidą vykdo. 
Ir kada atkreipiamas dėme
sys net į mažiausios naujųjų 
Afrikos ar Azijos valstybių 
balsą, kaip galime mes ir 
Jungtinės Tautos ignoruoti 
balsą senų Baltijos ir kitų 
valstybių, šaukianti mažų 
mažiausiai bent demaskuoti 
Sovietų Sąjungos veiksmus?

• • •

Henry J. Taylor žodis,
vadinama genocidu (Tautų pasiekęs šimtus tūkstančių 
naikinimu. Kel. red.). skaitytojų, dar kartą mums

• . akivaizdžiai rodo. kaip ver-
Tbi yra tautinių vienetų r tinga mūsų laisvės kovoje 

naikinimo principas, kurio! turėti įtakingą draugą, ku- 
įgyvendinimo siekiama pri-j rio balsas kartais padaro 
verstinu kilnojimu ir kuriantį amerikiečiams daug didesnį 
nutautintų niekžmogių ma- įspūdį ir pasiekia daug dau- 
sę, valdinės klasės vadovau- giau ausų. negu mūsų susi- 
jamą. rinkimuose priimtos rezoliu

cijos. O kiek naudos mūsų 
prakeiki-; reikalui būtų. jeigu taip pra

kalbėtų aukštai iškilę JAV
Mažumos yra 

mas, sakė Hitleris. Krem
lius, jam pritardamas, nau
doja panašius barbariškus 
būdus joms (mažumoms) 
naikinti.

plominius darbus iš psichiat
rijos. iš anglistikos, iš inži
nerijos. Taip pat siunčia 
(turbūt, reikėjo pasakyti 
"siunčiu, Kel. red.) moksli
nius žurnalus (medicina, 
technika, biologija). Negau
ti tik keli "best selleriaj“. 
kurie panešėjo į pornografi
ją. Neužkliuvo žodynai ir 

i gramatikos*4.
Ne mūsų reikalas ginti V. 

Vaitekūną nuo demagogų. 
Apsiginti ir pats V. Vaite
kūnas sugeba. Bet mums 
noris atkreipti dėmesį, kad 
Vienybė, dabar ir į vyro 
rankas patekusi, taip pat 
"objektyviai*“ informuoja 
apie Lietuvą, kaip ir moterė
lei ją redaguojant.

V. Vaitekūnas niekur ne
sakė. kad į Lietuvą jokia 
knyga nenueina. Taip sakyti 
būtų melas. Bet V. Vaitekū
nas nemeluoja. Jis sako, kad 
lietuviška knyga nenueina 
ir gal tik kartais per cen
zorių neapdairumą praslys
ta ir patenka į adresato ran
kas. Taip buvo iki šiol, taip 
yra iš šiandien: lietuviškai 
knygai iš užsienio į Lietuvą 
kelias uždarytas.

Ten nenueina čia išleisti 
lietuvių rašytojų veikalai, 
čia leidžiami laikraščiai ir 
žurnalai, o kartais adresa
tus nepasiekia net į laišką į- 
dėtos mokslinių straipsnių

tuvišką poezijos, meno ar 
mokslo žodį.

Tokią "informaciją“ apie 
laisvus kultūros mainus su 
Lietuva skleisdamas, Vieny
bės redaktorius neabejoti
nai nori dar labiau su
drumsti ir taip jau silpnas 
savo skaitytojų galvas.

Taigi nėra jokio laisvo ir 
visiems prieiramo pasikei
timo kultūrinėmis vertybė
mis, o tik mainai "iš po 
skverno“ ar kartais tik su 
vienu kitu mokslinės įstai
gos atstovu bei pareigūnu.

B. SRUOGOS TĖVIŠKĖ

Lietuvos kūiybinių sąjun
gų Vilriuįe leidžiamo sa
vaitraščio Literatūra ir Me
nas birželio 15 d. laidoje 
gvd. K. Grebliūnas iš Pane
vėžio šitaip rašo:

"Neseniai teko važiuoti iš 
Biržų oro Klausučius link 
Vabalninko. Pasirodo, "gi
laus purvvnėlio“ Klausu
čiuose bristi nebereikia, ke
lias jau asfaltuotas, visur 
meliruojama. balota lyguma 
tarnaus žmogui.

"Toliau važiuojant šiuo 
keliu, vra Baiboku kaimas— 
Balio Sruogos tėviškė, apie 
kuria poetas eilėraštyje 
"Kalėjimas“ sakė:
Sodas žydi. Toli, toli 
Landas manas — mažutėlis.

"Iš tikrųjų, poeto tėviškė 
skendo ievų ir alyvų žieduo
se. Ji netoli nuo pagrindinio 
kelio, bet privažiuoti prie 
jos sunku. Keliukas labai 
blogas, duobėtas. Namo

tinos. Žinoma, ten lengviau 
nueina bimbiniai ar mizari- 

universitetuose mūsų aka-! niai krevezojimai, bet Vie- 
demikai, dėstytojai ir jų pa-1 nybės rašeiva juk aiškiai su
veikti garsaus vardo ameri- prato, kokias knygas turi 
kiečiai! galvoje V. Vaitekūnas, sa-

iškarpos, kurios nieko neiš- langas išdaužtas, stogas, 
manančiam apie tą mokslą ! tiesa, naujas, šiferio, o buvo 
cenzoriui jau pasirodo įtar-! raudonų čerpių, kurios ap-

rai” atsižymėdavo pirmiau, 
kai ją redagavo velionis An
tanas Sodaitis.

"Ar tai bus nauja tuo 
klausimu laikraščio kryptis, 
ar tik pripuolamas dalykas, 
tik vėliau paaiškės. Bent jau 
už šio numerio apvalymą 
tenka Petrėną nuoširdžiai 
pasveikinti“.

EUROPOS PAVERGTIEJI

MINI PABALTIJO

VALSTYBIŲ SUKAKTĮ
Birželio 26 d. 6 vai. vak. 

Carnegie International Cen- 
ter New Yorke Europos Pa
vergtųjų Tautų Organizaci 
ja minės Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos valstybių nepri 
klausomybės atstatymo pa
skelbimo 50 m. sukaktį. Ka 
dangi 1941 m. birželio mė
nesį buvo ir pirmieji didžiu
liai trėmimai į Sibirą, tai bus 
paminėta ir ta sukaktis.

Kalbės PET pirmininkas 
dr. G. Dimitrov (bulgaras), 
A. Kutt (estas), A. Berzins 
(latvis), V. Sid2ikauskas 
(lietuviu atstovas). Pagrin
dinis kalbėtojas Ch. Emmet.

APDOVANOJO KONGR.

JOHN J. ROONEY

Birželio 5 d. Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimas ap
dovanojo atstovą John J. 
Rooney, JAV Kongreso Ats. 
Rūmų narį iš New Yorko 14 
distrikto (Brooklyno) gar
bės diplomu ir medaliu už 
uolią ir nuoširdžią pagalbą 
pavergtųjų Europos tautų 
atstovams jų kraštų laisvės 
byloje.

Priimdamas dovaną, J. J. 
Rooney pareiškė kreipsiąsis 
į naująjį JAV ambasadorių 
Jungtinėse Tautose ir ska
tinsiąs jį siekti, kad šių kraš-

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams!

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenė* tarpe, nutarė

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 ....................... $240.

PENKTIEJI METAI, Kipro 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

buvo $2J0, dabar • 75 centaiT®!

linkui mėtosi, durys be ran 
kenų, priebutis tuoj tuoj 
grius. Tvoros sulaužytos, 
kieme šiukšlės, vietoj gėlių tų laisvės byla patektų į J. 
darželio, kuris buvo prie po- Tautų darbotvarkę, 
eto lango, aplink namus su-Į _ . .______ (E)

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS! 

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

So. Boston, Mass. 02127
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TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas TAS DUONOS METRAM.

15 PHILADELPHUOS PADANGĖS
Kas nau jo? Baisiojo birželio minėjimas

Sutikę mane Keleivio Baisiojo birželio žudynių 
skaitytojai klausia, kdd£l aš ir trėmimų minėjimas įvyko 
mažai teparašau iš Philadel- birželio 16 d. Šv. Andriejaus 
phijos kolonijos? Pasaky- parapijos bažnyčioje gedu- 
siu, kad ir mane užpuolė bė- lingomis pamaldomis, po 
dos. Jau keletą kartų buvau kurių įvyko liūdna akade- 
ligoninėje. o paskutinį kartą mija salėje, dalyvaujant iš
išbuvau ten 2 mėnesius. Sibiro tremtiniui, atvyku- ’ 
Dažnai ir aš pagalvoju apie šiam į Philadelphiją. Minė- i 
savo "amžiną atilsį“, kurio, jime dalyvavo gausus skai- 
žinoma. niekas neišvengė,: čius žmonių.
tai neišvengsiu ir aš. Bet gy- 1
venti širdis trokšta, kaip ir į N|lkirto
jauno. Ak, kada ir kam gi i
gyventi nusibosta?! Į Naujakurį Paulaitį. dirbu-

Per ta laiką gyvenimas sį statinių dirbtuvėje, ištiko 
kolonijoje virė. kunkuliavo, didelė nelaimė. Statinių lan- 
Malonu buvo sužinoti buvus kU nitavimo presas pagavo 
tiek svarbių įvykių. Svar- abiejų rankų nykščius ir 
blausias jų — buvo lietuvių juos nukirto. Vyrą jau sugy- 
pasirodymas televizijoje. dė ligoninėje, tik vargu ar 
Tai įvyko birželio 1 d. 1 vai. ‘ Jis £alės sugrįžti į dirbtuvę, 
popiet per KYW-TV 3-jį Sakėsj ™.ris advokatą, kad 
kanalą. Programa užėmė už sužalojimą darbe gautų 
pusę valandos. Ją atliko so- atlyginimą.
listai Stasys Baras, Daiva
Mongirdaitė, akordeonistas Energingas Laisvės Kovos
Kazys Daubaras ir Philadel- į
phi jos tautiniu šokių grupė Metų komiteta*

Žilvinas . Solistams akom-j Kolonijos Laisvės Kovos 
ponavo Aldona Kepalaitė. j ^etų vykdomąjį komitetą 

Parapijos biuleteni. ! sudar0 šie vyrai: Algiman-
paamerkė įmetimo. tas S1 T p,rm>J"°-
• ! zas Ardys, Juozas Gaila,

okupantus j Gabrielius Mironas, Gedi-

Šv. Kazimiero lietuvių minas Surdėnas ir Jonas A. 
bažnyčios kas savaitę lei- Stiklorius — nariai su įvai- 
džiamas biuletenis birželio riomis pareigomis. Jau daug 
9 d. taip rašė angliškai: I jie nuveikė, daug kontaktų 

"Birželis yra lietuviams turėjo su žymiaisiais ameri- 
svetur ir namie dvigubų su- kiečiais Lietuvos laisvinimo 
kakčių mėnuo. 1940 m. bir- bylos reikalu, tačiau dar 
želio 15 d. po įteikimo uiti- daugiau jie numato ateityje 
matumo, vidurnaktyje, so- pasidarbuoti. Sėkmės jiems! 
vietų armijos užplūdo Lie
tuvą, nužudydamos krašto

Bostono lietuvių tautinių šokių sambūrio vyrės niuju šokėjų dalis su savo vadove Ona Ivaškiene. 
Sambūris yra dalyvavęs abejose JAV ir Kana dos lietuvių tautinių šokių šventėse, dalyvaus ir 
trečiojoje, kuri bus liepos 7 d. Chicagoje.. Tam Įvykiui šokėjai stropiai ruošiasi.

Nieko geresnio

už lenkišką kumpį!

KANADOS NAUJIENOS
SUDBURY, ONT. 

Pirmoji gegužinė

laisve ir nepriklausomybę. 
Metais vėliau, 1941 m. bir-;

Pagyvino skautų veiklą

Anksčiau, jau prieš dau-
želio 14-22 d.d. sovietai pra-; gelį metų. Philadelphijoje 
dėjo masinį terorą, atimda-; buvo labai gyva skautų veik- 
mi gyvybę 5.000 lietuvių;! la. Bet ji vėliau beveik visai 
deportavo 35.000 lietuvių sužlugo, naujakuriams pra
vyru. moterų ir vaikų į Sibi- dėjus išsikelti į geresnes vie- 
rą. Vėlesnieji teroro ir de-'toves gyventi. Dabar Gedi- 
portaciju metai palietė apie mino Surdėno ir mok. Ma- 
400.000 lietuvių. Daugumas rijos Raugienės dėka skau- 
jų išmirė nuo nežmoniškų tų veikla vėl atgaivinta. Te- 
gy venimo sąlygų sovietų ko skaityti jų aplinkraštį, 
koncentracijos stovyklose, į kuriame išdėstyta skautų - 
pakirsti bado ir ligų. Atsi-: skaučių programa. Pasirodo 
mindami 28-tas liūdnas su- iš skautų reikalaujama Lie- 
kaktis. melskimės su viltimi,, tuvos istorijos ir literatūros 
kad Lietuvos laisvė ir nepri- j žinojimo, ir iš tų dalykų nu- 
klausomvbė bus anksčiau ar matyti net egzaminai raštu 
vėliau atstatyta.“ * Mergaičių skiltis pavadinta 

rašytojos Žemaitės vardu. 
Mokytoja Marija Raugie-

nė yra daug pasidarbavusi 
lituanistinėse mokyklose.

Garbingo vyro sukaktis

Trys garsios rūšys 
K RAKU S, AT ALANTA, TALA

nuo 2 iki 12 svarų skardinėse
Kaip ten bebūtų aiškina

masi, bet faktai rodo, kad 
tuo būdu komunistų vadas 

naujienos tebuvo paskatintas dar uo-
•Hamiltono tautinių Hau padirbėti. Jis atsideko-

kių grupei "Uvvataras-, J? pop^iub nes per pasku- 
vykstanėiai i Prancūzija atj t‘nluos,u1s šiais metais nn- 
stovauti Kanadai ir lietu-’ k,'mUS atstovų
viams, sudbu. iečiai per LB: *a,clus Itt',J.os 
vieepirmininka J. Glizicką buv0 gerokal Padidintas...

Kitos

Vasaros sezonuo prasidė
jus, tautiečiai nors trumpai Į stovauti Kanadai ir 
valandėlei veržiasi iš dulki
no ir padūmavusio miesto.
LB valdyba ir "Geležinis 
vilkas“ — medžiotojų ir 
žvejotojų klubas bendromis

surinko $100. Aukos 
renkamos.

dar

Šiais metais laukiamos jėgomis sezono atidarymui o -___, ___ _______ A-__i 2-3 musų jaunimo porų ves
tuvės. o 1969 metų ankstisurengė pirmąją gegužinę. 

Prie gražių French River 
pakrančių, plačiašakėmis 
ir skarotomis pušimis apau
gusioje Petro Jutelio "Ba
ravyko“ vasarvietėje, dau
gumas kolonijos lietuvių ir 
svečių linksmai praleido 
sekmadienio popietę. Lietu
viškos dainos, lietuviška 
plokšteli’-} muzika, maudy
masis ramiame krištolinia
me vandeny, vaišės, pasida
linimas mintimis — nors ir 
trumpai atpalaidavo nuo 
darbo miesto aplinkoje nu
vargintus nervus, o gamtos 
vaizdas ir kaimyniški pasi-

pavasari, o gal ir žiemą, tau 
tiečiai laukia vestuvių mū
sų bendiuomenės gerai ži
nomo tauraus lietuvio patri
oto ir pirmojo lietuviškų 
reikalų rėmėjo, bet jų pavar
dės kolkas tegul dar lie
ka paslaptyje.

* Danutei Poderienei ir 
Liudai Karklins, laukian
čioms šeimos padidėjimo, 
lietuvės moterys A. M. 
Pranskūnų namuose sui-uo- 
šė gražias pagerbtuves. Pa
reikšta daug linkėjimų ir Į- 
teikta da*ug dovanu. Danu-

Tik tie žmonės mums at
rodo turį sveiką nuovoką, 
kurie galvoja taip pat, kaip 
ir mes.

kalbėjimai nors mintimis! tės vyras Gediminas Pode-
nuvedė Į okupuotąją tėvynę 
ir jos grožio prisiminimus.

Čia buvo pasveikinti Jo
nai, Antanai, Vladai, Petrai 
ir Povilai, kaip šio mėnesio 
varduvininkai. Ypatingai 
nuoširdžiai pasveikintas va
sarvietės šeimininkas Petras 
Jutelis. kuris jau per eilę 
metu savo gražia vasarvie
te leidžia naudotis bendruo
meniniams reikalams, o taip mės. 
pat ir pats yra taurus lietu
vis patriotas ir nenuilstamai 
remia, kaip piniginėmis au
komis, taip ir savo darbu 
lietuviškus reikalus.

rys dirba Kanados policijo
je OPP, puikiai kalba lietu
viškai ir taip pat kartu su 
Danute nuoširdžiai dalyvau
ja lietuviškoje veikloje

* Sudburio apylinkių eže
ruose meškeriojimo sezonas 
labai geras, todėl nenuosta
bu, kad daug vasarotojų iš i 
Amerikos ir Kanados at-i 
vyksta išbandyti savo lai-!

Mirė naujųjų ateivių 
geradaris

Dideliai nuliūdo Phi- 
ladelphijos naujieji ateiviai 
išgirdę žinią apie staigią 
siuvėjų formano Juozo Pa
leckio mirtį, to. kurio dėka Žymiajam visuomenės vei 
daug naujųjų ateivių mote-! kėjui Algirdui Joniui suką
ru buvo priimta į darbą di- ko 60 metų amžiaus. Tos su- 
delėje Vine St. dirbtuvėje, kakties proga reiškiu jam

Pagarba mirusiam. Jis1 nuoširdžius linkėjimus, 
buvo giminaitis Lietuvoje A Jonys anksžiau

POPIEŽIAUS DOVANA 

KOMUNISTŲ VADUI

garsaus okupantų tarno Jus
to Paleckio. Prieš mirtį ve
lionis ruošėsi rašyti anam 
Lietuvoje giminaičiui laiš
ką, prašydamas jį užtarti į 
Sibirą ištremtus, kad lietu

vis lietuviui padėtų, o ne 
dvigubai nugarkaulį surie
tęs ruso Okupanto batus lai
žytų. no

Velionis buvo gerai įsi.

ir
spaudoje gyvai reiškėsi. Jis 
gyvena Riverside, N.J., ne
toli Philadelphijos.

Ragina steigti žurnalistų 
skyrių

Iš Detroito gavau LŽS C. 
V. vicepirm. VladoMingėlos 
laišką, raginantį Philadel-

Kaip jaunimas, taip ir se- Popiežius praeitųjų Kalė-
nimas gegužine buvo labail dl! P™Sa Pa.įjos komunistų 
patenkinti ir. saulutei lei- ¥adm ^"8" dovanojo labai 
džiantis už horizonto, išsi-
skirstė prie savo kasdieninės 
realybės.

Pasveiko J. Bataitis

puošniai išleistą "Visų šven
tųjų gyvenimą“.

Tą faktą viešumon iškėlė 
vokiečių laikraštis. Vatika
no atstovai pradžioje jį nei
gė, bet, kai pats komunistų

J. Bataitis, nuoširdus ir į vadas Longo tą žinią patvir- 
energingas bendruomenės tino, tada ir Vatikanas ne- 
veikėjas, neatsargaus maši- beneigė.
nos vairuotojo sužystas ii- T k nemažai kas 
gesnj laiką gydėsi Montre-! ’ (Įėlt(, tenka ste.
alio ligoninėse D?barjm kad . ; , skai.

«« ^eko ir komunistę va-

kūręs. Turėjo 16,000 dole- phi joje steigti žurnalistų są- 
rių vertės išmokėtą amą. | jungos skyrių, kuriam pri- 

Liko našlė žmona, dvi klausytų fotografai, radijo 
dukterys, kurių viena yra pranešėjai ir panašūs spau-
dailininkė, ir brolis. I dos informacijos darbuoto-, Sudbury, pradėjo dirbti IN-Į Y* 1

Ilsėkis laisvės krašte, nau- jai. Kiek jėgos leis — mėgin- CO darbovietėje ir vėl ener-,
jakurių geradari! Tebūnie siu. ] gingai įsijungė į benduome-' Už kokius nuopelnus po-
tau lengva ši žemelė. I Kipras Tautkus » ninį gyvenimą. į piežius taip ji atžymėjo?

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti 
savo polinkį Širdies priepuoliui ir kaip jo išvengtu

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas 
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“, 
pamatysit*, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį 
kr jo išvengti.

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.

Visi keliai veda į Chicagą

1968 m. liepos mėn. 71,3 vaL p. p.
JAV ir Kanados lietuvių 

IlI-oji
Tautiniu šokiu

International Amphitheatre
42nd and South Habted Street

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

Gaunami MARGINIUOSE. 2311 W fiOth St„ Chicago, llinois. 00029 
Telefonas PR 8-4383

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

Lithuanian Folk Dance Festival
2511 West 69th Street, Chicago, llinois .11..-yc.

UŽSAKYMUI PRAŠOME PASINAUDOTI ŠIA ATKARPA:

Prašau prisiųsti 

Vardas ir pavardė

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

po dol.

Telefonas .............................................................. ................... ;

a flMM «■■■» ann flMM

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

Grandziozinis Balius
Artington Park Rače Track Club 

Stalas — 10 asmenų. $6.30 asmeniui.
Bilietai gaunami MARGINIUOSE 

Penktadienį, lidpos 5 d. 8 vai. vak„ 
aktorės ALDONOS ERETAITES rečitalis 

JAUNIMO CENTRE
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Išpavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Kokie vargai dėl namų
Ii -> . t

dažymo teptukų
ii .iiJl

Birželio 4 d. Vilniaus Tiei 
soj buvo Įdėta "planyoja- 
mam ūkiui“ būdinga "Ele
gija apie teptuką“. Ne apie 
dailininko, o apie paprastą 
namų dažymo teptuką. Esą:

"Niekas nesiginčija, kad 
teptukas — paprastas daik
tas, bet keisčiausia tai, kad 
kuo daugiau technikos ir 
kuo ji

Kauno šilkas geriausias

į Paskutinę gegužės savai- 
i te Kaunan buvo suvežti iš 
visos Sovietijos šilko audi
nių pavyzdžiai. Maskvos 
(lengvosios pramonės) mi
nisterijos pareigūnų komi
sija (Giršgornas. Segalis ir 
šmuilovičius) apžiūrėjo, i- 
vertino ir pareiškė, kad kau
niškių šilko (dirbtinio) au
dinių fabrikų gaminiai ge- 

udėtingesnė, tuo sun-j riausi* Toks įgudimas bu- 
kiau darosi gaminti dažymo;xoan^st0-
teptukus ir šepečius“... t0(?e 11 vPax - z* 

džius suveze Kaunan, o ne 
"Šiemet penkių respubli-1 Maskvon. Kauna tekstilės 

kos miestų statybos-remonto į chemikai atliko dideli patar- 
organizacijoms reikia 1400. navimą Sovietijos tekstilės 
rankinių dažymo šepečių, j pramonės vadovybei. Ji. toji
Paskirta tik 1000. Luboms vadovybė, pasistatydino tri-
dažyti šepečių reikia 1050. 
Jau dabar aišku, kad jų ne
gaus nė vieno, šepečių lan
gams dažyti vietoj 3150 pa
skirta tik 1000. Vietoj 700 
didžiųjų dažymo šepečių re
montininkai turės 
tik su 280... Tai tik remonti
ninkų pretenzijos. Jų (pre
tenzijų) dair daugiau turi 
statybininkai. Parduotuvėse 
šepečiai ir teptukai pasirodo 
tik prieš didžiąsias šventes. 
Tiesiog nesuprantama, kaip 
vis dėlto nudažomos sienos 
ir pastatai!“

"Kuo gi vis dėlto dirba 
dažytojai? Kiekvienas ge-

asetatinio pluošto fabriką, 
bet ligi šiol ne tik Sovietijoj, 
bet ir visame sovietiniame 
bloke nebuvo nė vieno fab
riko, sugebančio iš tos me
džiagos austi ar megzti mez- 

apsieiti Į ginįUS- Tą paslaptį ištirti ir 
to darbo išmokti buvo pa
vesta Kaune esančiam teks
tilės pramonės mokslo tyri
mo institutui.
pradėtas 1964 metais, ir jis 
atliktas. Kauno Įmonėse tri- 
acetatinis šilkas jau gami
namas ir eksportuojamas.

Šiam darbui vadovavo 
minėtojo instituto direkto-

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet Į-

Ką tik gavome:SIRHAN NEKENTĖ
l

KENNEDŽIO
I I

Dabar vis daugiau suži
noma apie Kenedžio žudiką 

i Sirhan Bishara Sirhan.
! Trys valandos prieš pasi- 
j kėsinimą Ambasador vieš- 
i buty, kur buvo Kennedžio ir 
i Rafferty (kandidato Į se- 
| natą i rinkimų būstinė, lau- 
j kiamajam kalbėjęsi du vy- 
Į l ai. Prie jų priėjęs jiems ne- 
į pažįstamas žmogus (tik po 
» pasikėsinimo jie atpažinę, 

kad tai buvęs Sirhan) ir 
’ skundęsis, kad ji ką tik iš- 
’ metę iš Rafferty kambario.

Mat, jis paprašęs padavėją 
' stiklelio degtinės, bet ši jam 
atsisakiusi patarnauti, tada 
jis numetęs jai 20 dol.. tar
damas: "Štai tau arbatpini
giai už patarnavimą“, ir pra
dėjęs keikti tokius turtuo
lius kaip Rafferty. kurie iš
naudoja neturtinguosius, 

i Aišku, ji tuoj sugriebę ir iš 
Į metę iš kambario.

Vienas iš tų vyrų parodęs 
i Kennedžio rinkimų vajau 
būstinės kambarį ir pasakęs, 
kad štai Kenedis padės ne
turtingiesiems.

■ gos sekretorius McNamara, Sirhan labai supykęs ir 
o taip pat ir jo Įpėdinis Clif- pradėjęs šaukti: "Kennedy! 
ford ir t. ir tt. Kennedv! Jis neturi teisės

Dabartinės Anglijos karalienės motina Elizabeth ir jos 
vaikaitis sosto įpėdinis Charles iškilmingos seniausio 
Garter ordino nariu eisenos priešakyje. Princas Charles 
buvo pakeltas į to ordino riterius.

Įsigykite ką tik gautas i- 
domias knygas:

Aloyzas Baronas, PAVA- domu skaityti, todėl siūlome 
SARIO LIETUS, 261 psl., Įsigyti šias mūsų žinomų 
kaina minkštais viršeliais žmonių gyvai parašytas at-
.$2.50, kietais $3.75. .siminimų knygas:

NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKUTINIS POSĖDIS, 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus į Juozo Audėno atsiminimai.
atsiminimų 
tomas. 295

(1918-1940) V 227 
psl.. minkštais

psl., kaina $4.00

- - uota;c«7r| ATSIMINIMAI IŠvii senais $2.o0. kietais $3.7o| BAL- 
J. B.
daug

$5.00.

VEIKLOS, prel.
Ketvirtoji pradalgė, Ni-J Končius, 40 J psl., 

do* išleistas literatūros met- iliustracijų, kaina .... 
rastis, kuriame rašo 21 as
muo, 
na

i
Lietuves Nepriklausomybės

DU MEDINIAI IR TRYS
nU(i'.,Iii-etais- ybše.liaį’ kai-' GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
įa $3.7o, minkštais $3.1o. j Antan© Šukio atsiminimai iš

Dėl mūsų sostinės, prof. 
Viktoro Biržiškos atsimini
mai iš Vilniaus 1920-1922 
m., kietais viršeliais $3.75. 
minkštais $2.50.

kovų, 376 psi. kaina . .$3.00
PER GIEDRĄ IR AUD

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psi., kaina kietais 

$3.75, 
$2.50-

Sąmokslas, premijuotas
romanas, parašė Vytautas-viršeliais ..............
Volertas, kaina $3.50. minkštais viršeliais

' LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416 
psl.. kaina.................. $2.00

JOHNSON. GOLDBERG 

FBI AGENTAI?

Viso labo toje knvgoje su- būti prezidentu. Jūs mano
te. kad jis iš tikrųjų nori

Komunistai Rytų Vokie-
noKsin rvn įleido dr. Madero minėta 2,500 Įžymių ameri-ite- ^ad

d arba* knygą aPie JAV žvalgYbjb kiečių, kurie esą FBI agen- Padėtl 
ras aaioas- j,„Vo.- ... Klvsrapavadintą "Kas tas FBI?' 

Kol kas ji išėjo vokiečių
kalba, bet žadama netrukus 
išleisti ir anglų kalba.

Ir ko tenai tik neprirašy-

10 knygų už $2
i

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^sk, kai
na ............................. $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI META!, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ..................... $2.00

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio Įvadas),1 
64 psl.. kaina 50 centų.is

neturtingiesiems? 
Klystate! Jis nori padėti 
pats sau. Jis tik panaudos 
neturtinguosius savo tiks
lams. Ar jūs to nematote?“ i

Jie mėginę Sirhanui prieš
tarauti. bet šis jų žodžių 
neklausęs ir netrukus leng
vai nužingsniavęs i Kene-

Lietuvos socialdemokratų 
partijoj programinės gairės,
32 psl.. kaina 20 centų. ‘ ATSIMINIMAI IR MIN

TYS, Kazio Griniaus. I tO- 
Tavo kelias į socializmą, mas, 300 psl.. kaina ....... $2.

(Leono Bliumo). 35 psl., ATę,M,VIMAI
kaina 25 centai. '?■

1Y5, dr. Kazio Griniaus,
_____ . __________  ( Socializmo teorija, (M. II tomas. 336 psl. kaina $5.

džio rinkiminę būstinę. i Fišerio), 74 psl., kaina 25 et. VYSKUPO P. BUČIO

Apie ji pasakoja ir dieti-i Socialdemokratija ir ko- ATSIMINIMAI, I tomas, 
nių produktų krautuvės sa- munizmas (K. Kauskio), 47 320 psl., kaina $3.50. II to- 
vininkas, pas kuri Sirhafn i psl., kaina 25 centai Į mas 282 psl.. kaina $3.50. 
kuri laiką tarnavęs. Jis la- SIAUBINGOS DIENOS,
bai neapkentęs JAV. Jis 1944-IS50 metu atsimini-atsisakydavęs laikyti JAV 64 P5'- ka,na 2o ceBtal- j mai. paraSi Juo2as Kapa. 

demokratine valstybe. Jis i Materialistiškas istorijos činskas, 273 pusi. kaina $3. 
viešai pritaręs terrorui gat-! supra.ima,. 80 psi., kaina GyvENM0 VING1AIS,

dr. P. Kaivaitytes-Karvelie- 
Tikra teisybė apie Sovietų nes, 360 psl.. kaina . .$3.50.

Rusiją, (J. Januškio), 96, VIENIŠO ŽMOGAUS 
psl , kaina o0 centų. GYVENIMAS (anie Dėdę

Juozas Stalinas, 32 psl., Šerną), Antano Riko, 206 
kaina 25 centai. iP»l., kaina ..................... $2.f

Žalgirio mūšis, parašė dr. KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

Daugirdaitė-Sruobienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

tai.
Kaip žinome, komunistai 

yra didžiuliai melo specia
listai. tad nėra ko stebėtis ir 
dr. Madero melu. Jo tvirti
nimai yra lygiai tokios pat 
vertės, kaip ir tų. kurie net 
buv. prezidentą Eisenhovve- 
ri vadina komunistu.

ta! Prezidentas Johnsonas 
pavaduotoji “Vladai ™ a«ent.u “P«s.dal'Jįū,da-

mas senate. Slaptas FBI a- 
gentas esąs ir buvęs JAV

je“ — pas privatininkus.! das Paškevičius, Vladas La-1 Taut^GoMbergHTok^a- 
Tokie įrankiai kainuoja tri-i Savičius, Viktoras Kaplanasį *“ . g.‘. ,gubai, keturgubai braigiau.i (jis.įrenge "Kaspino; fabri-j esąs ir umjų vadas
negu parduotuvėje. Tačiau į ke ir dirbtinių kraujagyslių > '
darbininkui, savo pinigais i gamybą, ištyręs iš užsienių

resnis meistras perkasi sau į Brazauskas ir bendradar-j 
Įrankius "juodojoje rinko-; hiai: Aldona Dobilienė, Vla-

gautus pavyzdžius). Jonas 
Bazevičius ir Įmonėse dir-

•• • . . bantieji tekstilės praktikaiElegijoje pramenama, E1 ' MareinkoniePnė. vin- 
kad buvo metas, kada tep- cas-GaiIiūnas.
tukų Lietuvoje ne tik sau uz- Dė, t0 lietuviai , turf 
tekdavo, bet jų būdavo net! įr .nf, i(!i.
eksportuojama Tai butą įžiuoti 5avį f bė^ ais jr 
"buržuaziniais laikais“. Tie-j nrana;nm„ ai
sa, tada nebuvę tiek stato- E j "
ma, bet... "Teptukų vis ma- jjaug 
žėjo, kol ši produkcija tapo 
deficitinė. Ir tik dabar visi 
susigriebė — trūksta žalia
vos“... Atseit, trūksta šerių Kaip Tiesa informuoja apie
ir ašutų. Mat. kiaulės dabar Kennedžio nužudymą 
geresnės esančios, bet jų še
riai trumpi, o arklių iš viso Birželio 5 d. vilniškės Tie- 
—šerių rinkimas pakrikęs: sos bendradarbis Stasys 
nedaug teliko. Svarbiausia.' Bistrickas. jau pasižymėjęs 
renka juos "kas nori ir kada Maskvos politikos populia- 
nori“. į rintojas. rašė straipsnį, pra-

Ir, matyt, suranda, susi-išdėjusi tokiais žodžiais: 
renka, kas nori rinkti, nes:

Įsigijusiam Įrankius, atlygi
nama tik valstybine kaina.“

"O tuo tarpu gyvai vyksta 
prekyba iš po skverno. Yra' 
gerų šepečių, teptukų. Yra! 
Tik jie gaunami dievai žino 
kokiais keliais ir už trigubą- 
penkiagubą kainą. Versli
ninkai gamina juos namuo
se ir pardavinėja už kampo. 
Jiems viskas išsimoka — ir 
medžiaga, ir darbas. Išsimo
ka jiems, bet ne valstybei“.

Iš to — "naujos ekonomi
nės politikos“ siūlymas:

"Turbūt atėjo laikas pa
dėti tiems žmonėms reali
zuoti savo produkciją. Mes 
dabar visokeriopai remiame 
verslų vystymąsi. Reikia pa
sirūpinti tik tuo, kad versli
ninkų produkcija būtų gerai 
realizuojama, kad jų paga
mintus šepečius ir teptukus

o Maskva — 
vienu perlu Į Krem- 
žvaigždę“...

(E)

"Šiandien sueina lygiai me
tai, kai, JAV imperialistų 
remiami. Izraelio ekstre
mistai Įžiebė karo gaisrą 
Artimuosiuose Rytuose“.

Kitą dieną Tiesa jau skel
bė apie šen. R. Kennedy su
žeidimą ir Įdėjo pranešimą, 
jog ir nusikaltėlis išaiškin
tas. Paminėjo jo pavardę, 
paminėjo, kad jis "anksčiau 
gyvenęs Jeruzalėje“, bet 
tvirtino, esą. "Los Anželos 
miesto meras Jortis... atsi
sakė ką nors pranešti apie jo 
tautybę“.

Tai yra. nutylėjo, kad su
imtasis buvo kilęs iš arabų 
valdytosios Jeruzalės dalies, 
ir juo rūpestingiau nutylėjo 
tada jau paskelbtą žinią 
kad suimtojo užrašuose ras
ta pastabų ta pačia tema, 
kaip ir S. Bistrickas buvo

..a , rašęs Tiesoj: šūviai i Ken-
"ėdi. anot tų užrašų, buvękainą, nusipirkti tie. kurie 

nežino, kur ir kaip galima 
gauti šepetį ar teptuką“...

(Elta)

skirti Izraelio-arabų karo 
metinėms atžymėti... Ten 
pat Bistrickas jau ėmė svars
tyti "kas davė knmanda?“»

Žinoma, dr. Madera nė 
iš tolo neužsimena, kad so- 

sekreto- vietų premjeras Kosyginas 
nūs Rusk, prez. Kenedžio yra enkavedistas, nors toje 
patarėjas istorijos prof. Sle- žinyboje viešai ėjo aukštas 
zinger, buvęs ki-ašto apsau- pareigas. ».

vėse. kuris vykdomas negrų' 20 centų.
nurodinėjo, kad Kenedy bu- domųjų komitetų sudaromos ir revoliucinės baltųjų giu- 
vo prieš Amerikos kariavi-1 tam, kad pirmiausia būtų pės. Dar daugiau jis neap- 
mą Vietname, bet. žinoma,1 aprūpinami šie žmonės. O kentęs žydų.
nutylėjo, kad jis taip pat ką juk per tą laiką butus gavo Suėmus jo kišenėje rasta 

kai kurie tokie žmonės.tik buvo siūlęs remti Izraeli. 
Bistrickas nė nemirktelda-1 
mas skelbia, kad tai "tam
siosios JAV jėgos Įsakė pa
spausti gaiduką“, nusigan
dusios Kenedžio laimėjimo' 
Kalifortijoj...

Ir A. Laurinčiukas iš New

ir laikraščio iškarpa su Kenne-
kurie nė i> tolo negali lygin- džio Izraeliui palankios kai-
tis nuopelnais

(Elta)

Nerimas dėl naftos

, bos ištrauka. 
Tokį fanatiką nesunku 

! buvo bet kam sugundyti pa-
1 sikėsinimui.

(apie Salomėją Nėr j), Pet« 
•onėlčs Orintaitės, 234 psl., 

'kaina .............................. $3.
Jau rašėme, kad Žemai-Į 

Yorko telegrafu perdavė. į ti joje prie Gargždų surasta; 
ką jis matęs bei girdėjęs te-J pramoninės naftos. Bet ne' 

visi dėl to džiūgauja, štai 
Komjaunimo Tiesoj Vyt. 
Žemaitis birželio 12 d. rašo:

levizijoj, o girdėjęs viską, 
kas tik tinka paremti kolek
tyviniam visos Amerikos vi
suomenės apkaltinimui, bet 
nė žodelio neišgirdo, kad 
žudikas gal su Amerikos vi
suomene maža ką bendro ir 
teturi, ir kad jis galėjo bū
ti visiškai kito ekstremizmo 
Įsakytas ar bent užhipnoti
zuotas. — ekstremizmo, kurį 
itin meilia globa supa Mask
va...

Net partijai nusipelnę 

negauna naujų butų

Viename straipsnyje Tie
soj (bai. 6) dėstomi aštrūs 
priekaištai butų skirstyto
jams Vilniuje. Pasakoja tris 
atvejus, kur žmonės iš ko
munistų partijai bei valdžiai 
nusipelniusių šeimų niekaip 
negali gauti butų, nors kiti 
—nusipelnę, ir ne taip aiš
kiai nusipelnę — gauna. 
Sako:

"Vilnius per metus pasta
to daugiau kaip penkis tūks
tančius butų! Ir tada nega
lėjimas aprūpinti butais to
kių žmonių pasidaro nebe
aiškus Juk ir eilės prie vyk

RUSŲ REVOLIUCIJOS 

AUKOS

Miunchene

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.10. bet visos kartu par
duodamos už $2.

leidžiamas
"Pramoninė nafta, ištryš-' biuletenis Freie Presse-Ko- 

kusi Pionieriaus kolūkio lau-1 respondenz (1968.1.2.), pa- 
belgų ir pran

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

j SIAURUOJU TAKELIU,
B. Kriaučiūno. I7S psl.,

---------------- ' kaina ................................$2.

kuose. atnešė didžiuli 
džiaugsmą geologams, dar 
kartą patvirtinusiems, jog 
gelmės atsiveria atkaklie
siems. Tačiau šie pirmieji 
šimtai kubinių metrų pramo
ninės naftos atnešė į Žemai
tiją nerimą. Prie gręžinio 
dažnai užsuko kolūkio žem
dirbiai. Klausimas vienas: 
kas toliau, kaip gi su mūsų 
žemele? Lengva ranka Į 
šiuos žodžius nenumosi. Į 
Baltijos pajūri ateina žmo
gus su galinga technika. At
eina iš gelmių iššaukti naf-

siremdamas oeigų ir 
cūzų tyrinėtojų duomenimis, 
paskelbė, kad per 50 metu"i

DOVANA MŪSŲ 
MAŽIESIEMS

Mvsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau-

po bolševikų revoliucijos i ju leidiniu. Tai Danutes

laimėjimo Rusijoje kaip tik 
nuo to laimėjimo yra žuvę 

! 48 milionai žmonių.

Čia Įskaitytos pilietinio 
karo. bado ir čekistų-enka- 
yedistų teroro aukos, bet ne
įskaitytos — tai ryškiai pa
brėžta — 1918-22 metų au
kos kainose Suomijoje. Bal
tijos kraštuose. Ukrainoje. 
Lenkijoje ir Kaukaze, nei

B i n d o k ii e n e s knygelė

tą. kurios vienas kilogramas karo su kinais aukos (1925 
gali užteršti 20,000 kub.j.31), nei Ispanijos karo au-
metrų vandens, kurios lašas kos, neigi 1939-45 metų ka- 
pražūtingas augmenijai. To
dėl šiandien, triumfuodami

ro aukos.
Pastebėtina, kad tie tyri

nėjimai, atrodo, bus visiškaisavo pergale prieš gamtą 
svajodami apie gražias per
spektyvas, pagalvokime kai 
tu ir apie gamtos apsaugą. < ~ V1SU<5
Juo labiau, kad puskilomet- bojševikinės impenJOS 
rj į gelmes panašus gręzi- krastus
nys jau jsisk\erbe ir prie Ni , 
dos kopų“. 1 ______

nepaiaietę pokarinio čekis 
tų siautėjimo, ypač nusiau

"BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULĮ“.

Jos kaina $1.50^ Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus, nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
įstaigoje-

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

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

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina .............................. $1.

NEPRIKLAUSOMA LIE- 
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 44o puslapių, 
kaina ............................... $5.

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, 
K- Žvko, 476............... kai
na ..................................  $5

Visos šios knygos yra gra
žiai Įrištos.

Tas knygas gaiite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127).
DĖMESIUI !
VISIEMS REIKALINGA 

KNYGA
Širdies priepuoliai- Ją pa

rašė dr. Menard Gertler, o 
. jai Įvadą — garsus širdies li- 

Dr-ja, ■ specialistas d r. Paul
to karo metu ji leng\ ai skaitoma, prade- Knygoje aiškinama.

pa- jęs ją norėsi ir baigti. kaip gali pramatyti savo šir-
Knyga gaunama ir Relei- dies priepuoli ii jo išvengti, 

vio administracijoje. i Kaina $3.75.
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MAIK1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

RUSV ŠNIPŲ ARMIJA ****•***•***********♦***********•********•******•***•*******•********!1

Mietinės žinios
+*+»+***++***'“**—***——****

vyną“, rež. Al. Gustaitienės Parduodu 
pastatytą Bostone. Į

Jo bibliotekoje yra ne tik PARDUODAMI SKLYPAI 
daugybė angliškų ar vokiš- artj H}annis>

Australijoje leidžiamas 
lenkų laikraštis Wiadomos- 
ci Polskie rašo, kad Sovietų 
Sąjungos šnipų viršininko 
Andropovo žinioje yra mažų 
mažiausia 800.000 šnipų — 
karininkų, mokslininkų, vi
sokių technikų ir įvairiausių 
aukštai kvalifikuotų specia
listų, kurie suskirstyti net į 
13 skyrių.

Pirmasis skyrius yra pa-
i ties Andropovo žinioje. Tai 
į karinės žvalgybos skyrius. 
Antrajam skyriui vadovau
ja gen. Gribanov. Jo veikla 
siejasi su tryliktuoju skyriu
mi, kuriam vadovauja Koro- 
vin-Rodin. Jam priklauso 
politinės žmogžudystės, bei 
žmonių pagrobimai ir kito
kie teroro aktai visuose že
mynuose,

Penktasis skyrius, kuriam 
vadovauja gen. Aladin, už 
siima neutralių diplomatinių 
misijų infiltracija, užsie
niuose agentų verbavimu, į 

Į tariamų asmenų sekimu ir 
vakariečių diplomatų "ypa
tinga globa“ satelitinėse Ry 
tų Europos valstybėse ir pa- 

; čioje Sovietų Sąjungoje.

Y ra skyrius, kuris rūpina
si netikslių, klaidinančių ži-

_________________________________________________ ' nių skleidimu, kad galėtų
' ! suklaidinti Vakarų politikus

— Pasakyk, Maiki, ar tei- vyzdžiui, Columbijos uni- ir karinius vadus, 
sybė, kad Amerikoj bus už- versitete buvo didžiausia 
drausta ginklus nešioti? į kova dėl militarizmo pamo-

— Spauda to reikalauja, kų. Viešai buvo skelbiama,
tėve. . kad studentai triukšmavę

— Nu, tai kaip bus su; dėl statomų sporto rūmų ne
mano šoble? Į tinkamoj vietoj, bet iš tik- gerbė, o dabar ir buvę jos

— Dar nežinia, tėve, kaipjrųjų jie protestavo dėl mili- draugai pradėjo ją kaltinti,
šis klausimas bus išspręstas, tarizmo. kad nori visą žemes rutulį
Neseniai nušautas senatorius’ — Žinai. Maiki, aš tau užvaldyti. Dėl Vietnamo ka- 
R. Kennedis, lyg ir nujaus- pasakysiu, kad vaiskas A- ro ir pačioj Amerikoj pasi-

merikai reikalingas, ba kas darė suirutė. Iš vienos pusė? 
gi tave apgintų, jeigu kas protestai ir demonstracijos 
užpultų, o neturėtume vais- , prieš karą. o iš antros — 

1 siaučia banditizmas ir šau 
tėve, ir nesakau, domi žymūs valstybės va-

kų mokslinių ir grožinės li
teratūros veikalų, bet ir 
viso* čia išleistos lietuviškos 

- Geriau būtų. jei sam-' *t.n?So8> žuraalai ir laikraš-
^okTniMti^! C‘“ lietuviV bendnio- 

6 . .. i - i,.; mene su pagrindu galirai išmokti šokti n gražiai ... . . r,.®.. .. . e-r v,,., džiaugtis ir didžiuotis dr.atstovauti lietuviams, kur . .... . .,tik vra kviečiamas O iau lė-' Bromaus Mlkonl° nenuiltr' 775-39^7.
’ . y- . . . , p . • tarnu darbštumu ir linkėti,1----------
i somis pasirūpintų kiti. Bet , ii<s ir ateitv neDritrūktu 
: iki šiol taip nėra. Tenka pa- kacl J1S 11 atelty nePntruKlll 
' tiems viskuo rūpintis.

Matau, kad jau laikas ki
tai grupei pradėti repetici- 

i ją. Taigi reikia baigti po
kalbį. Duodu dar vieną 
klausimą:

Girdėjau. Ud rambi n<> v.,dyko,
ry yra vienos seimo* net 5 1

posėdisšokėjai. Kieno?
— Tai Stefos ir Mykolo

JAV ir Kanado> UI -ios tauti
nių šokių šventės meno vadovė 
Jadvyga Matulaitienė (kairėj) j 
ir Ona Ivaškier.ė. Bostono iie-j 
tuvių tautinių šokių sambūrio1 Darius il‘ Eglė. 
vede ta

energijos visuomeninėje 
veikloje bei siektų savo už
sibrėžtų tikslų.

Sveikiname!
L.B J.

mylių nuo jūros, prie gražaus 
ežero su teise juo naudotis.

Kiekvienas sklypas yra dau
giau nei pusės akro ploto, gra
žiam pušyne, prie gatvės su e- 
lektra ir dujomis. Kaina $2,000.

Teirautis telefonu: Hyannis

MUZIEJAUS 

RETENYBĖ!

! Parduodamo* Lietuvos mo- 
' neto*: 5 litai — J. Basana
vičius, 10 litų — Vytautas 
Didysis, 10 litų — prez. A. 
Smetona ir kitos. 
Kainorašti* — pareikalavus.

c . ... Birželio 19 d. L. Piliečių
lrūZU jS SntaS D^OS Patalpose įvyko Bal- 
Aiunas,. Judita, Gmtaias, fo išrinktos valdvbos

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

Canadanaujai išrinktos valdybos 
posėdis, kuriame buvo pa
siskirstyta pareigomis taip: 
pirm. Antanas Andriulionis, 
sekr. Stasė Leimonienė, ka
sininkas Jonas Valiukonis.

....................x _ , . fin. sekr. Vincas Kazakaitis,
sokius, ir jo tėvams, kūne. vicepirmininkai - Antanas

JAV ir Kanados lietuvių visaip padeda. . .. Į Škudzinskas bendriesiems
3-ji tautiniu šokiu šventė jauj — Kai jie stengiasi, tai ir. re;kaiams Meilutė Žiauerie-' ,e*kau moters, vyro ar vedu-čia pat. Spaudoje skaičiau,! man malonu su jais dirb- n4 ir pįnas RačkaiIL:

IR BOSTONAS RUOŠIASI. 

ŠOKIŲ ŠVENTEI

Dėkoju ir noriu atsisvei
kinti, bet O. Ivaškienė su
laiko ir prašo nepamiršti pa- 

. dėkoti jaunimui, pasiryžu- 
1 šiam išmokti visus šventės

Ieško
Ieškomas Žanas Velička, prieš 

pirmąjį pasaulinį karą gyvenęs 
Gelbertville, Mass. Ieško jo bro
lis Benadas Velička. —Lietuva, 
Jurbarko rajonas. Raudonė.

kaip tai šventei ruošiasi jau-; ti, buvo paskutinieji O.' parengimams ir Stasys Au- namuose. Prašau rašyti: 
irimas įvairiose vietose, bet j Gaškienės žodžiai. | gonis vajaus reikalams,
nemačiau, kad būtų parašy-j Palinkėjęs sėkmės darbe, į Dateiktog vaidvbos aDV. ta. kų daro Bostono šokėjai, pareiškiau tvirtą įsitikinimų.' Jutos paaiškėjo lSd vai- 
O juk Bostono šokėjų sam- kad musų sambūris stipriai , . £ nraėiusius 2-ius
būris, kuriam visą laiką va-; prisidės; prie šokių šventes m5etus gUl.inko Bįlfo centrui 
dovauja Ona ivaškienė, yra!P^kimo 1>700 dolerių ir nario mo-

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

damas savo tragediją, buvo 
įnešęs senatan sumanymą, 
kad šaunamų ginklų parda
vinėjimas per paštą būtų J ko? 
uždraustas. Senatas tą su-Į — Aš
manymą atmetė. Bet dabar. į kad apsauga Amerikai ne- , dai. Ir niekas nežino, kaip 
kai Kenedis buvo nušautas, I reikalinga. Apsauga tikrai atstatyti tvąrką ir žmonių 
prieš ginklų prekybą kilo reikalinga. Tą labai aiškiai, saugumą. Ginklų suvaržy 

parodė anais metais japonų mas nieko negelbės, 
užpuolimas ant mūsų Pearl;
Harboro uosto. Ir tada nie-Į . O ką gali žinoti, Mal
kas Amerikos nekritikavo, > ki, gal ir pagelbėtų, 
kad ji pavanojo pirmutinę _ Bet tėvas žinai> kad 
atominę bombą prieš Japo-| per pigųjį pasaulinį karą 
ni ją. Net socialistai, kurie iš i buvo įvesta prohibicija — 
principo karams yra prie-! uždrausti svaiginamieji gė- 
singi, vieningai Amerikos j rįmai Buvo uždrausta ne tik 
apsigynimo karą rėmė. į juos gaminti, bet ir pardavi- 

— Nu, tai kodėl jūs dabar! jr transportuoti. Nusi- 
keliate buntą? ! kalteliai buvo skaudžiai

tikra protestų audra.
— Tai gali būti blogai,

Maiki.
— Kas blogai?
— Bus blogai, jeigu už

draus.
— O kaip tėvas norėtum? 

Kad užpuolikai būtų gink
luoti?

— Užpuolikų, Maiki. vis
tiek nenuginkluosi. Kad 
žmonės galėtų nuo jų apsi
saugoti, tai visi turėtų būti 
ginkluoti. Jessa. kožnas 
biznierius ir visi jo klerkai, 
net ir dženitoriai. turėtų bū
ti su revolveriais, kaip tele- 
vyžos aktoriai. Tada nei vie
nas plėšikas nepabėgtų. Ai 
bečiu!

— Geriausia policija neti
ki. kad tokia savigyna galė
tų biznierius apsaugoti.

— Kodėl negalėtų?
— Todėl, tėve, kad už

puolimai daromi netikėtai. 
Atėję plėšikai nepasako biz
nieriui: "Mes atėjom tavęs 
apiplėšti“. Jie ateina, kaip 
ir kiti žmonės, ir netikėtai 
atkiša revolverius. Jeigu sa
vininkas graibysis savo 
ginklo, jis bus nušautas.

— Nu, tai pasakyk, kur 
jie taip išmoksta? Ar yra 
tokia škulė, kur mokina taip 
greitai šaudyti?

— Y ra, tėve. Viena tokių

ĮSIGYKITE SIASnarūno; vaus Bostonui, nūvykęs

Auka šokėtu sambūriui i Posėdy teip pat aPtorta EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,
u......................... , . . ,, , . W ' Balfo ateities veikla, nutarr Steponas Strazdas, 159
baigą ir tuoj Įsitikinau kad, John ir Mary Owirkos iš ta Balfo vajų Bostone pra- psl., kaina $2.50. 
ir mūsiškiai šventei besi-, Dorchesterio įteikė Onai dėti rugsėjo mėnesį ir meti-' POEZIIA Aistis 4^0 nsl 
ruošdami jau busdaug pra- Ivaškienei $50 Tautinių šo- nį Balfo parengimą darytiI kaina «’600 ’ P ”
kaito išlieję, nes is arti ma-: kių sambūrio kelionės į Chi- spalio 6 d. Lietuvių Piliečių1, HFKPTKn p AnAitąvn 
čiau jų kietą kelią Į šį meną.; cagą išlaidoms apmokėti. j Dr-jos III aukšto salėje. | KADALbKU

Tuoj turėjo prasidėti ki-’.
tos grupės repeticija, todėl 
maža tebuvo laiko plačiau 
su vadove pasikalbėti.

Kadangi žinojau, kad! __ _ ____ . w.
sambūris dalyvavo abiejose! Mikoniui^Northeastern uni- 
ankstyvesnėse šokių šventė-į versitetas Bostone suteikė1 
se. tai neabejojau, kad jis i Associate in Science laipsnį 
rimtai ryžtasi ir Į šią trečia- fizikos-chemijos srityse. I 
ją. ir stačiai paklausiau: j 1940 metais dr. Bronius' KT v , . , ,
- Kiek šokėją vyk, į šią Mikonis baigė Kaune Vy- ‘?cwvY.orko.tc1!ef°"u Pa

šventę ir ar visus šokius, ku-'. tauto Didžiojo universitete “t kllz^’!0Q?2 ryf? 
rie yra programoje, šoks? [teisę. 1947 m. Bonnos uni- m.lre l’uv*8 genera 1-
- Mūsų vyks 20 porų'versitete Vokietijoje, išlai< "ls sekretor,us dr8' Jonas 

(studentų u vidur, moki-: kįUs atitinkamus egzaminus aS.’ . 
nių). Tai bus gal viena iš bei parašius dizertaciją.! Velionis gimęs Seiedziaus

Ką tėvas turi galvoj? baudžiami; buvo daromos
— Nugi jus, socialistus.
— Ne. tėve, ne vieni so

cialistai dabar kritikavo mi-

seniausias, lodei 
pačiam tai su žinoti 
mis pasidalinti.

Pataikiau i sambūrio vie 
nos grupės repeticijos pa-

1

Geros pastangos duoda 

gerų vaisių

Birželio 17 d. dr. Broniui

kesčio 100 dol. Nario mokės-. i

jos lll aukšto salėje 
Į Bostono Balfo revizijos 
komisiją sudaro Jackus 

’ Sonda, Edmundas Cibas irj 
Andrius Keturakis.

AS.

Mirė J. Buivydas

Adv. Steponas Briedis iš

kratos. išgriaunamos namų 
sienos, grindys, žmonės a- 
reštuojami. 0 kokie rezulta- 

litarizmą. Profesoriai, moks-į taj? žmonės pradėjo gerti 
lo daktarai, studentai, rašy-j daugįau< negu pirma. Jpra- 
tojai, vienu žodžiu — svie-|t0 gerd neį moterys ir jau- 
siausi amerikiečių \isuome-l nUoliai, kurie pirma neger-
nes sluoksniai sukilo prieš 
karo dievą.

— Ale kodėl?
— Todėl, tėve, kad da

bar Amerika nėra užpulta.

davo. Mat, kai svaigalai bu
vo draudžiami, tai pasigerti 
žmogui būdavo "unaras“. 

— Jes, Maiki, aš tuos lai-
jai jokio pavojaus, ir \ iš dėl- j-us atsįmenu< Buvo geri lai
to ji kariauja, eikvoja savo jjaUg lietuvių tada pra

lobo. kai išmoko munšainą 
per skylę varyti.

— Pralobo, tėve, tiktai 
tie, kurie mokėjo su polici
jos kapitonais susitarti. O 
kurie norėdavo vieni patys 
pelnu naudotis, tie neilgai 
biznį darydavo — greit be
langėj atsidurdavo. Aš ma-

mokyklų tai Amerikos tele- las

krašto turtus ir jaunų žmo
nių gyvybę ir naikina kitų 
žmonių kraštą. Amerikos 
kongresas nėra to karo pa
skelbęs. Todėl to karo kri
tikai ir sako. kad jis yra ne 
tiktai nereikalingas, bet jis 
yra ir neteisėtas, nepateisi
namas.

Maiki, aš nelabai su 
tav

valsč. 1894 metais. J Ame 
riką atvyko 1911 m. Ilgus 
metus jis gyveno New Yor
ke. tik neseniai buvo išsikė
lęs į Floridą. Kol buvo svei

gausiausių grupių. Ne visos Broniui Mikoniui buvo su- 
grupės šoko visus sokius bu- teiktas teisės daktaro laips- 
vusiose šventėse. Turbūt,'nis.
ne visos visus šokius šoks| Atvykęs į Jungtines Ame-
ir ateinančio] šventėj. Mū- nkos Valstybes, jis dirbo į- ._™
su sambūris abiejose šven- vairiose vietovėse įvairius - be socialisty sąjūdžio,
tėse šoko visus programoje darbus, siekdamas įsikurti,
numatytus šokius, visus soks tačiau savęs tobulinimo ir 
ir liepos 7 d. ' mokslo žinių siekimo neatsi-

— Kaip sambūris pasieks žadėjo. Tad net ir dirbda-
Chicaga? mas vakarais lankė univer-

— Važiuosime autobusu, sitetą.
Iš Bostono išvažiuosime nuo Dr. Broniui Mikoniui nėra 
So. Bostono Lietuvių Pil. svetima ir lietuviškoji visuo- 
Dr-jos liepos 4 d. 7 vai. ryto, meninė ir kultūrinė veikla, 
o iš Chicagos grįšime tuoj Jis yra aktyvus JAV Bosto-! 
po šventės programos, lie- no Lietuvių Bendruomenės, 
pos 7 d. vakare. Lietuvių Teisininkų Draugi-

— Kiek mokėsite už auto- jos. Bostono Pabaltiečių
basą? : Draugijos. Bostono Lietuvių

— — 1.800 dolerių. Dramos Sambūrio, Bostono
— Iš kur gausite tiek lė- . Lietuvių Piliečių Kubo na-

uoliai veikė lietuvių siuvėjų 
unijoje, Lietuvių Darbinin
kų Dr-joj ir kitur. Jis buvo 
Keleivio ir Naujienų bend
radarbis.

Jo liūdinčiai žmonai An 
taninai ir dukteriai Marga-

RINKTINĖ, 237 psl, 
na $5.00.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
Vaitkus, 86 psl., kaina 
$1.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo
nas Mekas, 32 psl., kai
na $1.00.

DERLIAUS VAINIKAS, J. 
Mikuckis, 359 psl., kaina 
$2.50.

CHAPEL B., Algimantas 
Mackus, 64 psl., kaina $3.

DAINOS APIE LAISVĘ, 
Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaina 75 centai.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

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

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

kai-

retai Carey reiškiame gilią RUDENS SAPNAI, Kotry- 
užuojautą. I nos Grigaitytės eilėraščiai,

! premijuota knyga, 80 psl, 
j kaina $2.00.

AUKOS TAURĖ,Bostono
PARENGIA.V KALENDORIUS

_> vaSlO

vizija, kuri parodo, kaip da
romi užpuolimai ir susišau
dymai. Kita mokykla, kur 
jauni vyrai mokosi užpuoli
mų ir šaudymų, tai pačios 
valstybės kariuomenė. Šito

vim sutinku. Kaip genero-; nau, kad taip būtų ir su šau 
s, aš rokuoju, kad Vietna-i jamais ginklais, jeigu uži •ii* 1 J x . ..J ,, a zmo karas reikalingas 
— Kodėl jis reikalingas? 
— Reikalingas, kad ko

munistai neužvaldytų viso 
svieto.

draustų juos pardavinėti.

— Nu, mano soblė ne 
jamas zbrajus, Maiki. 
gali būt, kad jos ir neuz

sųf i rys. Šiose draugijose jis ėjo
— Nelengva su jomis. Pu-j įvairias pareigas. Dabar dr. 

sę išlaidų grąžins šventes Bronius Mikonis yra pa
rengėjai. bet kada tas bus? kviestas LB Bostono Lietu-
O uz autobusą reikia mokėti j vių Kultūros Klubo 1968- 
tuojau. lu’ im šiek tiek "už- ta69 metų pirmininku, 
sidirbę“. bet to toli grąžui Mokėdamas keletą sveti- 

j nepakanka. Žadėjo padėti mų kalbų, jų tarpe ir latvių, 
šau- Lietuviu Bendruomenė. Tai .u. B. Mikonis yra nuolati-

Rugpiūčio 11 d. Minkų 
radijo gegužinė Romuvos 
parke Montelloje.

» » ♦

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... S2.50.

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

Spalio 27 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Drjos III aukš
to salėje P. Viščinio veda 
mos Lietuvių radijo valan^ 
dos parengimas.

. . Itai . kaip noi> sukrapštvsime, 
nes šventėje turime daly-

Bet Amerika komuniz-' draus. O dabar, kai jau vis-, vauti. 
meno iš dalies mokoma irj mo neišnaikins, tėve. Prie- ką apkalbėjom. tai galim — Ar normalu, kad sam- 
universitetuose. Dėl to stu-įšingai, ji tik pati sau pa- pasakyti viens kitam gud buri* turi ir kelionės išlaido- 
dentai ir protestuoja. Pa-1 kenks. Pirmiau pasaulis ją bai—gud bai. Maik! mis rūpintis**

ms Bostono lietuvių rysinin 
Kas su latviais artimiems 
santykiams palaikyti. Jis y- 
ia iš latvių kalbos išvertęs 
apysakų
sala“ n

• •

Lapkričio 10 d. Lietuvos 
kariuomenes atkūrimo mine- 

rinkinj "Deganti1 jimas So. Bostono Lietuvių 
pjesę "Raudoniji Pil. Dr-jos salėjo,

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
falima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už SO cnt.

t
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IS
(Tęsinys)

MOTERŲ SKYRIUS
VINCAS KRĖVE

Lietuvės advokatės, dalyvavusios pasitarime Lietuvos Gen. Kon- 
sufate Se* Yorke 1968 m. birželio 9 d. IS kairės į dešinę: dr. Ele 
na Armanienė iš Kaltimorės, Zuzana šalnienė ir Marija šveikaus- 
kirnė iš

Teisės patarimai
Advokatė M. ūveikauakienė sutiko 

kyti Į Keleivio skaitytoją klausimus teisia 
re&abia. Tie klausimai turi būti bendru 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiike reikia pažymėti, kad esate Keleivio

ue prašome siųsti tiesios

Kryžiuočiai veja, su šunimis seka, arčiau ir arčiau: 
ilsta širmas žirgelis, krauju putoja, 
i gilų vandenėlį. -

— Nešk, nešk. žirgeli, jauną bernelį tik į Nemunėli,
— Vai mietai neštau, kad vieko turėtau, savo jauną 

įaitelį ne tik į platų Nemunėlį, bet ir augšton Merkinėlėn.
Klupo žirgas, per griovelį šokdamas, per lūžtves 

žengdamas.
— Šok. žirgeli, nešk bernelį greitai į platų Nemunė

li: arti kraugeriai kryžiuočiai!
— Mielai neštau. kad tik galėtau. ne tik į platų Ne

munėlį. bet ir augšton Merkinėlėn.
Klupo antrąsyk žirgelis, per akmenėlį šokdamas, 

klaneli aplenkdamas. Suklupo žirgelis, nupuolė bernelio 
salmas nuo galvelės.

— Šok. žirgeli, šok, jauną bernelį nešk! Tik i Ne
munėlį, į gilų dunojėlį. Arti Nemunėlis, arti ir pikti kry
žiuočiai.

Klupo trečiąsyk žirgelis žalioj vejelėj, lygioj lygu
mėlėj. Suklupo žirgelis, nupuolė bernelis. Bernelis nuo 
žemės greitai šoko, bet žirgelis jau nepasikėlė, tik gai- į 
liai žiūrėjo, lyg žodį berneliui kalbėjo. «

— Pasilik sveikas, raiteli, daugiau tavęs nebenešio- į 
siu, manim jaunas nebemandransi! Geru minėk, pikto f 
nekalbėk. Bet. berneli, nestovėk, arti kryžiuočiai, greit; 
tave pėsčią pavys. \

Apkabino bernelis žirgelio kaklą, lyg močia savo 
sūnelį, ir meiliai pabučiavo. Gūdžiai sužvengė širmas žir
gelis.

Bėgo bernelis risčiomis, kol pribėgo gilų Nemunėlį, 
kur kelią sau kloja tarpu žaliųjų girių, tarpu kalnų augš- 
tųjų. j

Nepavijo bernelio kryžiuočiai. Brido bernelis gilun į 
Nemunėlin, plaukė kitan krantelin. Nuvargęs buvo ber- į 
nelis, sravios buvo Vilnelės, toli nunešė Zubrį, kol išplau- ’ 
kė jis kitam krašte. Negreit grižo Merkinėn nuvargęs ; 
bernelis, tik saulei ankstų rytą tekant. į

Ir rado ten visus sveikus iš medžioklės pargrižusius,! Ankstyvoje jaunystėje deda sureguliuoti organizme 
tik nerado savo jauniausio brolelio, tik nerado savo mie- I Judesiai labai lengvai atsi- nervinius veiksmus ir atgau-

A. K. y k. vas

VILKAS IR GERVf

Vilkai juk godūs — tai kiekvienas žino:
Beeidamas vilkas niekados 
Kauleliu rinktis neketina.
Užtat ir vienas jų neišvengė bėdos:

Jis kaulu vos tik neužspringo.
Negali vilkas anei aiktelt, nei kvėpuoti, nei nuryti: 

Belieka kojas pakratyti!
Bet, laimei, netoliese gervė slinko.
Tai kažkokiais ženklais jai vilkas ėmė moti 

Ir prašo iš bėdos vaduotu 
Gervė snapą savo ligi galo
Įkišo vilkui į nasrus, gerokai prakaitavus,
Ištraukė kaulą ir ėmė atpildo prašyti.

—“Tu dar juokauji!*4 žvėris suurzgė klastingas: 
Už darbą tau mokėt? Kokia tu nedėkinga!
Ar tau tai niekis, kad tu savo ilgą nosį 
Ir su kvaila galva iš mano kaklo išvaduosi? 
Skubėk, bičiule, nešdinkis iš čia,

Tik saugokis, tavęs kad niekad niekur nesutikčiau!“ 

Vertė S t» » 7 » Pilka

Jaudesys ir sveikata
(Tęsinys)

LA1ŠKAS ADVOKATEI

M. ŠVEIKAUSK1ENE1
Adv. Marija šveikauskie

nė gavo iš Kanados šitokį 
anglų kalba rašytą laišką:

Gerbiamoji,

Visų pirma aš noriu pa
dėkoti tamstai už įdomius 
straipsnius lietuvių laikraš
tyje Keleivy, kuriais mano 
vyras ir as nepaprastai do
mimės. Mes esame seni Ke
leivio skaitytojai. Mano tė
vas taip pat jį skaitė ilgus{ 
metus ir visuomet juo buvo* 
patenkintas. j

Aš labai vertinsiu Tams
tos nuomonę ir atsakymus į 
mano kartu su šiuo laišku 
siunčiamus klausimus ir ne
kantriai lauksiu jų pasiro
dymo Relei v v.* t

Prašau iš anksto priimti 
padėką ne tik už atsakymus! 
man, bet taip pat už didelę 
paslaugą, kurią Tamsta, 
kaip advokatė, darote lietu
viams Amerikoje, Kanadoje 
ir v

M. Aveikaaskas, Attorney at 
Ce eperative Beak Plaza 
IMS Centre Street 

•2131

Law.

ted“ 1956 metais ar vėliau, 
į Tai tiek dėl testamento.

nuo darbo laiku ke.e-l bu^io

turi?™™ faktam10rLdarbdavio ir Tamstos vardu, 
turtingo daktaro rastines, , , , klausimas. kain ta 
realus - bony pakeitimus; Ir
-rI kitus asmeniskus reikalus, j arba kitaip. Ne-
bet žadėjo mane įtraukti i|tunn‘ P*«os knygutes, nesi- 

i n,a kur kreiptis ir teirautis testamentą, i turto pavelde- Tllt .„Vl.tlKlrM1 .,
tojų sąrašą. Man yra žino
ma, kad tarp kitų ir mano 
vardu buvo palikta viena

isose kitose pasaulio da-! banko knygutė

Juk Tamsta jokių tikrų ir 
realių informacijų šiuo rei
kalu neturi.

Verta pasiteirauti Surro-
lyse. Taip pat ačiū ir Kelei-1 Daktaras paliko testą- ga5e_ teisme, kaip aukščiau
V1U1.

Su pagarba
Nerutė Malkus

, mentą, kurio vykdytoja bu-; minėJau* Jei buvo paliktas 
vo paskirta jo žmona. Jis į testamentas, kuris buvo tvir- 
mirė 1956 metais. Žinau, | ^narnas (probated) tame 
kad testatoriaus žmona bu- teisme, ten galima rasti ir
vo nepatenkinta svetimų 

, žmonių įtraukimu į paveldė-
DYKADUONIV MOTERŲ į tojų sąrašą, ir manau, kad

RŪPESČIAI I & dėI * j* **1į*,‘ki šio1
• testamento nevykdyti.

Į kokią įstaigą Nevv Yor
ko mieste galima kreiptis

Yra “leidžiu“, kurioms 
niekas daugiau nerūpi, kaip 
tik mados, kokteiliai, pasi-1 minėtam palikimui išsiaiš-
rodymai, visokeriopa pra
banga. vienu žodžiu — tik 
artinamasis “good time“.

Buržuazinė spauda skiria 
ištisus puslapius “Society“ 
tikslams, kur aptariami to
kių ponių “reikalai“. Štai 
vienas pavyzdėlis iš Bostono 
dienraščio:

kinti ir kokia procedūra yra 
nustatyta palikimui gauti. 
Ar reikia advokatą samdyti, 
ar ne?

N.M.
Ontario. Canada.

Atsakymas

liausios mergelės, skaisčiosios Meilužėlės. 
Tik jiedu namopi tai dar nesugrįžo.

randa, bet jie ir nepastovūs,: ti nervinę pusiausvyrą
greitai keičiasi. Jei vaikas 
neišmoko reguliuoti savo 
jaudesių. derinti savo norų

14.

Iškrauti“ neigiamus jau- 
desius padeda mėgiamas 
darbas, kuris teikia pasi
tenkinimą. iprasmina gvve-į su kitų žmonių interesais,

tai suaugus kiekvienas pri-1 nimą. Svarbu, kad žmogus
Ne šiaurės veja. girelę kelia, ne žaliasis ąžuolėlis i mas jam bus staigus ir pavo- teigiamų jaudesių. tada ža 

jaudesiųūžia. tik jaunas bernelis likimą keikia augštųjy dievų - Todė, vaika5 Wrj & ,inga neigiamų jaudesi 
keršto saukia dėl jaunosios mergeles, dėl jos gelsvos ^kti ne slopinti atsiradusį i veikla bus neutralizuota.
VnoolnC’ b*5?_ v _ • i > i • .• •• z •a._I Tb __z_____— __ _  i—kaselės.

Dalelę keikia ir plaukus sau jaunas raunasi. Skaus
mas. kaip replėm, širdelę spaudžia.

Ne giria sušlamėjo, ne griausmas sugriaudė, tik 
prakalbėjo prabilo jauni berneliai, Dainavos šalies rai
teliai:

— Tegu mato dievai, tegu girdi galingas Perkūnas 
graudžius mūsų žodžius: kiek mergelei kaselėj yra gels
vų plaukelių, tiek piktų kryžiuočių nukirsim galvų. Kad 
ir patys žūsim, galvas jaunas dėsim. bet už tavo mergelę 
atkeršysim.

— Neverk, berneli, neverk, raiteli, verksmu keiksmu 
likimo nepapirksi.

— Gerai jums, broleliai, kalbėti, didis kerštas žadė
ti ! Kuo aš keršysiu, berneliai, kaip aš keršysiu, raiteliai! 
Praradau mergelę per savo kvailystėlę! Praradau mer
gelę. nuvariau savo širmą žirgelį, netekau šveitraus kar
delio.

— Mes atkeršysim. berneliai, mes atkeršvsim, rai
teliai. už tą jauną mergelę, už jos skaisčius veidelius, už

Asmeniui mirus, jo testa
mentas privalo būti prista- 

j tomas Probate arba kaiku- 
“Šią vasarą bus mano sū-; r^ose valstijose vadinamam 

naus sutuoktuvės. Vestuvi-j Surrogate teismui patvirti- 
nio pokylio vakarui aš turiu] nimulM probate) per 
lengvo sidabro spalvos šil-i tikrą laiką; paprastai

Redakcija klausiama:

gaudesį, bet pakeisti jį kitu! Reikšmingas yra ir jaus-J tamstos 
jeudesiu, paremtu vidiniu, minis “iškrovimas“ poilsio 
sąmoningumu. Be abejo, iš-Į valandomis. Žmogui 'būtina 
mokti valdyti jaudesius — bent rjgkUręiąię -* atsigauti, 

papildyti save naujais tei
giamais jaudesiais. Tam y- 
pač padeda menas, įvairios 
tinkamai organizuotos pra
mogos. Neabejotiną įtaką

nelengva, bet įmanoma.
Ką daryti, jei vaikystėje

neišmokome susitvarkyti su 
neigiamais jaudesiais? 

Kiekvienas žmogus, paty
ręs nemalonumą, jaučia vi- sveikatai turi humoras (juo
dulį įtempimą. Ilgalaikis ir- kas). Dar šešioliktajame 
dažnas nervinis Įtempimas, amžiuje vienas anglas rašė • 
gali sugniuždyti žmogų. To- ’Tajaco (juokdario) atvy- 
dėl reikia mokėti teisingai kimas į miestą jo gyventojų 
nukreipti savo nervines re- sveikatai reiškia daugiau, 
akcijas (atveikas). Supykus regu dešimties vaistais ap- 
ar susijaudinus tikslinga eiti krautų mulų“.
pasivaikščioti arba bent už
bėgti laiptais į antrą ar tre
čią aukštą. Neigiamus jau
desius padeda “iškrauti“ bet 
kokia fizinė veikla, nes gam-j 
ta jaudesius pagrindinai su-

“T. M.“

RADARO REVOLIUCIJA 
VIRTUVĖJE

skersnuosius žingsnelius. Mes atkeršysim už mergelę, už kūrė tam, kad raumenų' Radaras daro revoliuciją
kardelį, už tą širmą žirgelį veikla būtų aprūpinta ener-: ir virtuvėje. Ar galite įsi-

— Neaimanuok, sūneli, neverk, raiteli. — tarė se-}
nas Mvkis: — tavo tėvulio arklidėje yra dar daugel žir
gelių, daugel seklyčioj kardeliu. Rasi patogų rankai kar
delį, rasi gerą sau žirgelį, tik jau neberasi sau tokios 
mergelės.

Ne audra rūsčiai griaudė, ne giria gūdžiai ūžė, tai 
kalbėjo jauni berneliai, Dainavos šalies raiteliai, savo 
brolelį ramino, jauną Zubrį kalbino.

(Bus Jaugiau)

ku austą suknelę ir manau 
dėvėti ją kokteilio valandai 
prieš valgį. Bet sidabro 
spalva labai šviesi, beveik 
balta. Mano draugės galvo
ja. kad tokioms ceremoni
joms ji nelabai tiktų. Ką 

apie tai manote?

Vakarienei pasibaigus, ži-

per 1 aba 3 mėnesius. Deja, 
dažnai pasitaiko, kad gimi
nės. kuriems paliktas testa
mentas nepatinka ir kuriem 
būtų naudingiau, jei tokio 
testamento iš viso nebūtų.— 
■testamentą “pameta“ arba 
jo “nesuranda“. Tokiu atve
ju paliktas turtas paskirsto
mas taip, kaip jis būtų pa-

noma. eis sampanas. Su-, skirstytas, asmeniui miras 
prantama. prie šampano aš be teetamento (according 
turėčiau būti jau kitokia
suknele apsivilkusi — persi
rengti netrunka. Man rodos, 
kad prie šampano geriausia 
tiktų mano rožinės spalvos 
lengvo šilko suknelė. Tai vė
liausios Paryžiaus mados 
šlebė. kurią neseniai parsi
vežiau ir Prancūzijos, ir ti
kiuos, kad nei viena kita Iri
dė vestuvėse tokios neturės. 
Su ja eina ir švarkelis, bet 
manau, kad jis nebus reika
lingas.

O kokia tiktų skrybėlaitė 
prie šitų suknelių? Ar balta 
būtų gerai?

Norėčiau dar paklausti,
todėl “iškrauti“ jau-J vaizduoti, kad per minutę) ką turėtų dėvėti mano vy 

ras? Jis turi tuxedą (pus- 
frakį) ir baltą vakarinį ža 
kietą — kuris įų geriau tik
tų? — T.C.F.

desius reikia pagrindinai į galima iškepti kotletą, per 
raumenų veikla — fiziniu 4 minutes bulves, per 37 mi- 
darbu. Kartais po susi jau- rutes net 5 svarų mėsos ga
dinimo užtenka kelių gilių balą? O tai jau galima rada- 
įkvėpimų (kvėpavimo rau- ro bangomis.
menų veikla). Bet koks fi- Raytheon bendrovė jau 
zinis darbas sode ar darže? pagamino tokią elektroninę

to the laws governing Inter
state descent and distribu- 
tion). Kartais pašneka įro
dyti, kad testamentas buvo 
sudarytas ir kad jis nebuvo 
atšauktas (revokėd), bet gal 
netyčia pamestas. Advoka
tas, kuris sudaro testamen
tą. paprastai pasilieka nuo
rašą. Jei pasiseka įrodyti, 
kad originalas nebuvo at
šauktas. o tai, žinoma, yra 
labai sunkiai įrodoma, ret
karčiais pasiseka gaut “nuo
rašo patvirtinimą originalu“, 
ši yra labai kebli ir reta 
procedūra, nes visuomet 
yra galima, kad testatorius 
nutarė panaikinti suda* 
rytą testamentą ir, jį panai
kinęs. kito nesudarė.

Jei Tamstai tektų būti pa
čiai New Yorko mieste, pa
tarčiau pasiteirauti Surroga

nuorašą testatoriaus palik
to turto (Inventory). Tačiau 
tokių informacijų kartais 
tenka ieškoti ir per “Inheri- 
tance Bureau“ (palikimo 
mokesčių-taksų įstaiga).

Turint tiek mažai infor
macijų. kaip Tamsta man 
suteiki, yra neįmanoma kon
krečiau patarti.

Ačiū už malonų laišką 
anglų kalba, kurį Tamsta 
man atsiuntei kartu su klau
simu.

Man sunku Tamstai pa
tarti pasiimti advokatą New 
Yorke, kadangi nežinia, ar 
iš viso kas nors Tamstai bu
vo palikta. Žmonės dažnai 
prižada įtraukti į testamen
to paveldėtoju sąrašą, bet 
žodžio neišlaiko, ypatingai, 
kai turi savo šeimas.

VK., New Yorko valstija

Malonu girdėti iš Tams
tos. kad skaitai Keleivį nuo 
1914 metų.

Testamentą reikia rašyti 
anglų kalba ir pas advokatą. 
Kitaip, Tamstai mirus, bus 
visokių e nesusipratimų ir 
vargo. Tamsta gali užrašy
ti turto Lietuvos vadavimo 
organizacijoms. Jokio Ame
rikos valdžios įsikišimo čia 
negali būti. Tačiau reikia 
testamentą surašyti ne tik 
angliškai, bet ir atitinkamai, 
kad paskui nebūtu keblumu. 
Labai patariu pasitart su ad
vokatu. kuris šiais reikalais 
nusimano. Jei tokio nepa
žįsti New Yorke, prašau 
kreiptis i Lietuvos Konsula
tą New Yorke, ir jis nurodys 
advokatą.

ROTA KILMONYTE

ATVYKSTA | RYTUS

Filmų aktorė Rūta Kilmo- 
nytė (scenoje vadinama Rū
ta Lee) liepos mėnesį nuo 
22 iki 28 d. vaidins Kenne- 
bunkport Playhouse, Maine 
valstijoje. Iš ten ji vyks į

(County), kurioje Tamstos 
Paduotas čia pavyzdys buvęs darbdavys — dakta- 

rodo, kokiais “interesais“. ras gyveno. Pasakyk Tams-

te teisme toje apylinkėje New Yorką ir čia dalyvaus
televizijos programoje.

Iš New Yorko R. Kilmo-
vaikščiojimas į darbą pės-. kilnojamąją viryklą. ipava* gyvena Amerikos dykaduo- ta jiems, kad jis yra miręs nytė vyks į Allenstown, Pa., 
čiomis arba važinėjimas dintą The Amana “Rada- nių moterys. 1956 metals.fr paklausk, ar kur nuo rugpiūčio 12 d. vai-
Hvit-anill lt* VitsiVa onnrlno na. I eCAA i 'V** bUVO teStSmentaS •r'^*** 1 /Gna tn’alno faal.aI dviračiu ir kitoks sportas pa-Į range“. Jos kaina $500. l_____ ’proba- j dins vietos teatre.

I

metals.fr
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NIEKADA NENUSTOK VILTIES! Kas nors ir kur nors tau vis dar gali suteikti pagalbą
' Mano tikslas yra padėti žmonėms atgauti sveikatą natūralia būdu. Daug kartų vienas apsilankymas mano office buvo sprendžiamas posūkis 

i ligonio gyvenime ir atidarė jam kelią | sveikatą. SVEIKATA YRA BR ANGIAUSIAS JŪSŲ TURTAS — SAUGOKIT JĄ LABAI RŪPESTINGAI 

6ia yra eilė laisvai duotų ligonių liudijimų, kurie reiškia savo dėkingumą
BENDRAS NUSILPIMAS

Ve ką noriu pranešti savo tau- 
tieč ams: ilgai sirgau ir gyrtliansi 
pas daug daktarų, bet nieko nepa
dėjo. Pagaliau kreipiausi J dr. Mil- 
ler. šiandien esu tokia sveika, X 
viduryje gatvės galėčiau žmonėm* 
šaukti, kad eitų gydytis pas dr. 
Miller. Man trūksta žodžių padė
koti už tai dr. Miller.

Viešai jam reiškiu padėk* Ir rav 
giųu visus, kurie sergate, kreiptis 1 
jj. Būsite man dėkingi už gerų pa
tarimą.

Tegul jam Dievas padeda.'

ROZALIJA K0WAL*KA
Nevvark, N.J.

•i

VISA SEIMĄ SĖKMINGAI PAGYDYTA
Tai retas atsitikimas, kad visa šešių as

menų šeima tiek daug manim pasitikėjo, 
kad visi. šeši dėl įvairių negalavimų krei
pėsi j mane ir aš savo natūraliu gydymo 
būdu vistu pagydžiau. Dėl profesijos eti
nių priežasčių nenoriu išvardinti visų tos 
šeimos narių ligas, tačiau mano kabinete 
yra jų išsamus padėkos laiškas, kurį kiek
vienas besidomjs gali patikrinti.

“Aš rašau šj laišką Jums norėdamas pa
reikšti didžiausią padėką už taip puikų 
manęs ir mano šeimos pagydymų, kuris 
mums visiems taip buvo geras, kad mes 
visi be operacijų ir be jokių vaistų pagijo- 
me ir jaučiamės pilnai sveiki. Tiesiog ne
įmanoma Jums, dr. Miller, t nkamai atsidė
koti, kad Jūs taip greitai mane, mano žmo
ną pagydėte. Reiškiu didžiausių pagarbų 
ir padėką.” OSCAR STILLER

L^oa,.ou. L.„.

(ISUA)
Šį laišką rašau norėdamas p, u- 

nešti ligoniam, ką gero Dr. Milleris 
man padarė.

Gana jlgą laiką man skaudėjo
nugarą ir jaučia labai opius skaus
mus ką rėje kojoje.

Daug gydytojų. į kuriuos 
viai kreipiausi patarimo ir p teal- 
bos, neįstengė tų skautmu į t. ri
ti, kad nepasikartotų.

Dr. Milleris iš Neu'arko p' 
tikrą tų skausmų priežastį .v na
tūraliu gydymo metodu pase’., 
siško mano pa ve kimo Da:. - 
bejaučiu jokio skausmo . ti r. : - 
je nei k •jojd.

Norėčiau, kač iai
siektų tuos. kurie ker. ir' i 
skausmus, xaip aš le it 
Dr. Miiieris galėtų ir jr. :' ■ ,
kaip padėjo man.

LIKC-IA.V i .' t ' 
Newark, Neu- įę.-s ;y

i'GERB. DR. MILLER,
šį laišką rašau po ilgo apgalvojimo.
Tikru kad nenustebsite, gavę tį laišką. Jūs mane pažįstate maždaug 20 

metų. Pagaliau, aš nutariau raštu Jums pareikšti savo padėką už Jūsų pagalbą 
mano sveikatoje.

Gal Jūs pamiršote, bet aš atsimenu, kad prieš 20 metų pas Jus atėjau be
veik luošas. Mano kojos buvo silpnos, kentėjo skilvis, ir jaučiau skausmų po 
krūtine. J Jus. Dr. Miller. kreipiausi turėdamas mažai vilties, nes nė vienas dak
taras Nevv Yorke man nepadėjo. Tačiau po kelių vizitų pas Jus pajutau viltį, 
kad sustiprėsiu Mano negalavimai pranyko, skausmai po krūtine baigėsi.

štai neseniai sunegalavo mano petys, aš vėl į Jus kreipiausi. Aš jaučiau 
didelį skausmų petyje ir nugarkaulyje. Ir vėl kiti daktarai Nevv Yorke man 
nepadėjo, bet Jūs vėl grąžinote man sveikatą. Neminėsiu datų. bet per tą dvi
dešimtmetį aš pergyvenau tris krizes, ir Jūs man padėjote iš jų išsisukti.

Rašydamas manau, gal Jūs paskelbsite mano laišką laikrašty su mano 
paveikslu, kad kiti apie Jus sužinotų. Prieš 20 metų man sakydavo, kad aš tu
riu arthritis ir niekas man nepadėjo. AS sunkiai vaikščiojau, o dabar galiu eiti, 
vaikščioti ilgas distancijas ir gerai jaučiuosi.

1963 m. vasario 22 d.

Su gilia pagarba
GASPARE TERMINE 

5618 Third Ave., Brooklyn, N.Y.

pirą, 1 ko- e- 
teikė r~ r

.. .

gali k:- tp?

T

-.-■i r ;c —. C- 7i p"_e •
g-

. A. S?.
V *.! — .*

eris -ju 
l ) . i

Z \ MiSer?.
. ?r ’-.t net

ir i' i' £.pfi uosti, 
ę Cr, li.jcrio
- ą- -j-.-, -tetodu stt- 
—.Sju n iei- ;no r.et 
ir a.k pčiau kitų

rr.upas.a.J

'V-

:av kca

Xk

Brangus Dr. Miller,
/ Per šešis mėnesius kank mausi vi- 
’ durių negalavimais. Aplamai, mano 

sveikata buvo menkoka ir dėl to 
buvau nustojęs 10 svarų svorio. At
virai kalbant, mano sveikata buvo 
gerokai pašlijusi, tačiau nenustojau 
Vilties, bet než.ūrint to, turėjau pa- 
pitraukti iš savo darbo. Nors mane Į 
tuomet gydė net trys gydytojai, pa
sveikti negalėjau.

Pagaliau vienas mano pnetelis 
rgąišinĮšSįdavpi q#sn J>r. Milerio na- 

StviĮai kallkėit 
nemaniau. kad tas man pagelbėtų, 
bėt, ieškodamas pagalbos, nutar'au 
neatidėliojant kreiptis į Dr. Millerį 
Ir po poros savaičių gydymo, jau
kiausi kaip kitas žmogus.

Aš jaučiu sayo pareigą rekcmert- 
duętl Dr.'MiTlerio nepaprastą gydy- 

JjMb Metodą savo pr.eteliamr. kurie 
<fiOrC*tų informacijų apie jo natūra
lius gydymo metodus.

Su pagarba,
Newark, N.J. e. CRUŽ*

Kadargi Tam-.. '.nat rt 
. . ,, ..

- ras
tai pareik.'- sa~e •' v./un.ą šiuo 
laišku. Aš kentėja r.uo skausmų 
visame kūne, ypač kojose, per dau
gelį metų. Daug daktarų nieko man 
nepadėjo, ir pagaliau aš kreipiausi 
į jus pagalbos. Tuojau po pirmo 
apsilankymo aš galėjau geriau 
vaikščioti ir skausmai daigo. Dak
tare Milleri. aš siūlau, kad Tamstų 
paskelbtum mano laiškų kartu su 
mano nuotrauka, taip kad ir kiti 
sergantieji žmonės gautų pagalbos. 

Nuoširdžiai Jūsų.
W. SCHEFFEL

Lawrence. Mass.

,.er_-?r; .'.m.“'
!!.. iaišk f k

bet ir ap e elbti *. su iki i 
be vaistų ir operacijos, ilgą 
vcje ir nervų; tie skausmą

ifrcikSti Dr. Milleriui,
, r m 1 i kač ra vilt-s atgauti sveikatą 
-tų ke'.čn eš irs kausmus peč.uos, gal- 
buvo priežnsUrt. daugėlio nemigo naktų. 

Alano viltis ka i skausmai p '.eis. v.s mažėjo, ir pagaliau aš ėmiau pra
rasti kantrj'oę. Kreipiausi į augę ų gydytojų, bet nė vienas negalėjo man 
padėti net ir geriausiais vt,stais. Radęs laikraštyje Dr. Millerio pranešimą, 
visą savo viltį ir pasitikėjimų nukreipiau 1 jį.

Gerai mane ištyręs ir peršvietęs Rentgeno sp.r.dullsis, nustatė mano 
sopulių diagnozę. Jau po dviejų savaičių, dėka Dr. Miller o pastangų lr 
natūralaus gydymo, pasijutau žymiai geriau ir galėjau vėl užmigti, o po 
kelių savaičių buvau visai išgydytas ir pasveikęs.

Mielas Skaitytojau, tuo padėkos laišku Dr. MiUerlul norėčiau jį 
statyti visiem kenčiamiem.

Su gilia padėka ir didžia pagarba
JOHANN ARMER

83 Central Avemte, New Brunsuick, N. J.

Ilgai džaiugiausi sveikata, nuolatos dirbdamas savo ūkyje. Bet 1»45

Didžiai Gerbiamas Pone Daktare:
Iš gilios širdies noriu Tamstai nuoširdžiai padėkoti už stebuklingą ir 

sėkmingą pagydymą, kur.s buvo pasiektas Jūsų praktika. Ilgus metus 
kentėjau dėl skausmingų tulžies akmenų. Gydė mane Ukrainoje, paskui 
Vokietijoje. Gydytojai man patarė operaciją tiem akmenim pašalinti. Labai 
tos operacijos bijodama, o taip pat ir dėl k.tų priežasčių, nesiryžau. Vėliau 
mane pasiekė pranešimas apie Tamstos gydymo būdų ir tai, kad daug 
kam padėjote be vaistų ir operacijų. Gali man Tamsta patikėti, kad jau
čiuos labai laiminga, jog galėjau operacijos išvengti. Mano gi kentėjimai 
jau taip ilgai tvėrė, kad nebuvo galima delsti diena iš dienos. Vis dėlto 
mielai pasidaviau 7 mėnesių trukusiam gydymui, nepaisydama nei vargi
nusios kelionės iš Philadelphijos į Netvarką nei išlaidų, nes greitai pajutau 
sveikatos pagerėjimą, o šiandien gabu iš naujo, kaip kitada, namie šei-r 
mininkauti ir džiaugtis gyvenimu.

Rašau tai be jokio raginimo ar prašymo, o tik norėdama, kad ir kiti 
kenčiantieji galėtų pasinaudoti Dr. Millerio paslauga ir nusikratyti ne
reikalingų skausmų.

Mrs. KATCRYNA MUELLER
3f(06*Ki»vodd.jBd.. ?t,E.. fWĮadelpli}s»* At. . .

« i i ■ m' ■ i .. 1.
- kojos. Susitrukdė dalbas, tad 

buvau priverstas ieškoti pagalbos. Kaimyninio miestelio gydytojai pareiškė, 

kad tai artritizmaa ir prirašė vaistų. Vėliau pasiuntė pas specialistą 

į Nevv Yorką. šis paguldė mstae savo klinikoje, iš kurios išėjęs, vėliau 

visus 194<> m. važinčdsvsu "psš J} J New Yorką. Deja, niekas nepage-
i ; . r * / • • t •

rėjo, net.priešingai :«ev- Begalėjau vaikščioti, tad vežiojo mane Veži

mėlyje. 1947 m. vėl buvau grąžintai 

J ligoninę, kurioje gydžiausi 5 mėn 

Bet mano sveikata blogėjo. Paga 
Bau mane šeima vėl atsiėmė namo, 
kur laukiau tik Aukščiausiojo pasi 
gailėjimo.

.;ja,”swtgo m

• ’.i •,

New Yorkų. aš gavau sttnkų darbą. 
Kiek padirbėjus, sūaižeidŠlau nuga
rų ir turėjau darbą mesti. Aš buvau 
pas daug daktarų. .Vienas sakė, kad 
mane reiks operuoti. Kitas gydė nuo 
pūslės uždegimo, bet vietoj jaustis 
geriau, aš blogėjau. Pagaliau pri
ėjo prie to, kad negalėjau nei mie
goti. Ir

lenkų laikrašty “Nwwy Ouriat” Ir, 
ners aš nenorėja.'., įkalbėjo kreiptis 
j Tamstą. Peršvietus mana X apin- 
dul nis ir ištyrinėjus, buvau, 
mo apie mėnesį. Dabar •
10C procentų geriau ir vė

* » širdies dėkoju Dh. JOeepH’ tra
leriai už tą stebuklingą būdą. ku
riuo Jis mane pagydė. Atvažiavus į

Dėkodama už 
aš siunčiu savo nuotrauką, kurtą 
galite naudoti
niai pasektų mano
tusi į .Dr. Minėt}.

LEOKADIJA PUBANt
Long Island City, K. Y,

14* biciu
Ms patariami Atvežė mane sūnus 

pas dr. Miller. Jis mane patikrino 
Ir sut'ikė vilties gyventi. Jo klau
sydamas, jau vasario mėn. pradėjau 
vaikščioti, pasiremdamas ramsčiais, 
• po poros mėnesių ir jų nebereikė
jo. Lygiagrečiai pranyko ir skaus-

Vasarą jau dirbau ūkyje.

širdimi dėkoju daktarui ir 
Siunčiu tris savo fotografijas, kurias

Noriu šia proga Jums

M isttikttati. kSd visa tai ką' gir
dėjau buvo tiesa, šiandien aš esu, 
visų 100% sveikas.

Čia pridedu mano nuotrauką su 
šiuo laišku. Jūs galite jį paskelbti 1 
bet kuriame laikraštyje ar žurnale, 
kad kiti žmonės galėtų pasinaudoti ] 
ir sugrąžintumėte jiems sveikatą.

Nuoširdžiai Jums dėkingas.

K. SOTOS

»Frenchtown, N.J.
LORENZO JANV ,New York. N. Y.,

r

Gerbiamas Pone Dr. Miller; - ,
šiuo laišku noriu išreikšti Tamstai padėką už Stebuklingą g^Pymą, »z . 1

kuris grąžino mae sveikatą. .
Daug metų naudojausi įvairia mediciniška pągąlba, deja, j

teigiamų pasekmių. Kad nusikratyčaiu baisių 
apsilpimo, sutikau su pečių operacija, kuri vos 1 
Mano ilgų kentėjimų istorijoje posūkio diena buvo metų pabaigoje

TdĮMstšS1 sMttthla kalendorius, kursime radau šiuo* žodžius:

i>.taH>AijįY7ko««mtooJu)j
'Sn'ftuoSlrdŠla’JiRgAm tfci^fnųR VAR

IKK

| dm** gydytojų, bet niekas neįstengė palengvfoti 

mano skausmų ir pagydyti mano nugarkaulio, inkstų ir pairusių nervų. 

Naktimis neužmigdavau, o Atsikeldavau dar labiau pavargęs. Esu šian

dien dėkingas Aukščiausiam ir dr. Miller, nes atgavau sveikatą ir jau

čiuosi lyg naujai užgimęs. Todtl visiems patariu-kreiptis į Dr. Miller, 
• ĮtnyBĮ,

nea tikiu, kad ji* ir Jiems padti , BtiHoifF^riš >.« - (

New Brunsurick, N. J. ‘ .^OOneffi :;-.

Nemanoma pjskelbti visų tų mano pdeientų Mkfc BbHboir reiškiama padėka ui mana ęlobų ir garus gydymo rezultatus. Tie laiškai rašyti vyrų ir moter;, kuria airius skilvio negalavimus,
i * reumatizmų, krūtinės ir kryžiaus, rankų, kojų ir

BeeUkMtttieji gedi tuos laiškus pamatyti mano raštinėje. Ten yra jų patvirtinti originalai.
DR. JOSEPH MILLER, D. G Ph. C. prak,^ 790 broad strf.et, nebark, n. j. t7iš2

• ' If' avstasŠM SOI M 7dši—a—*——..___ M SKAMBINKITE arba RAŠYKITE PASIMATYMUI (Area Code 201) Phone 612-0773

širdies, akių ir ausų nusilpimų, skundėsi aukštu kraujo spaudimu, cukrine liga, geltlige, inkstų ir pustės, taip pat ir visokiats kHokidfe negalavimais.

• t..
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Vietines žinios
Trijų tautų lokių vakaras

Šį penktadienį, birželio 
28 d. 7:30 vaL vak. Charles 
upės pakrantėje Hatch Me
morial Shell (kur vasarą bū
na koncertai) Bostono latvių 
draugijų komitetas rengia 
estų, latvių ir lietuvių tauti
nių lokių vakarą.

Viso labo šokėjų bus apie 
200. Lietuviams atstovaus 
Onos Ivaikienės vadovauja
mas sambūris.

Rengėjai kviečia visus 
ateiti pasižiūrėti. Mokėti 
nieko nereikės.

M. Šimavičius Europoje

Mykolas šimavičius atos
togauti yra išvykęs i Euro
pa.

M. Šimavičius Bostone 
sėkmingai verčiasi nekilno
jamo turto prekyba.

Kęstutis Girnius baigė 

Harvardo u-tą cum Įaudė

Kęstutis Girnius, dr. Juo
zo ir Onos Girnių sūnus, 
iki šio pavasario studijavęs 
Harvardo universitete filo
sofiją. šiemet gavo čia baka
lauro laipsni. Jis buvo vie
nas iš gabiausiųjų studentų 
ir ši pasaulinio vardo uni
versitetą baigė su aukštu 
pagyrimu — cum Įaudė.

Po šių sėkmingų studijų 
K. Girnius numato vienerius!

j
metus pailsėti, o paskui tęs 
mokslą Chicagos Universi-Į 
tete. 1

Harvardo universitetą šie
met bakalauro laipsniu dar’ 
baigė A. Banys ir P. Žygas, į 
o Egidijus Užgiris jame ga-! 
vo daktaro laipsni. I

Jauniesiem intelektualam i 
linkime geriausios sėkmės.

Živilė Gimbutaitė baigė

Kalifornijos Universitetą

Živilė Gimbutaitė. kadai
se gyvenusi Bostone ir, tarp 
kitų mokslų, čia 1963 m. i 
baigusi ir lituanistinę mo
kyklą. ši pavasarį jau įsigi
jo bakalauro laipsnį Kali
fornijos Universitete Los 
Angeles. Živilė tenai pa
baigė to universiteto huma
nitarinį fakultetą — College

Aukos Lietuvių Fondui

Norbertas Adomkaitis į-
rašytas į Lietuvių Fondą.

Norbertas mirė 1966 m. 
gegužės 4 d. ir buvo palai
dotas Forest Hill kapinėse. 
Š. m. birželio 8 d. minint jo 
2-jų metų mirties sukakti, 
dalyvaujant jo giminėms, bi
čiuliams ir bendradarbiams 
buvo pašventintas pamink
las ant jo kapo ir nuoširdžiai 
velionis prisimintas ir pa-

. . , _ . . gerbtas. Ta pačia proga bu-
ot Lettei and bcienee, pasi-i v0 surjnkta 200 dol. ir jo 
rinkusi psichologijos specia-j var(ju paaukota Lietuvių 
lybę. j Fondui. Tai labai gražus ve-

{ lionio artimųjų ir bičiulių 
J savo dukters universite-i darbas, nes pagerbiant mi

to baigimo iškilmes praeitą! rusįjį, buvo nepamiršti jo 
hnvn ir dr 1 iJnoloi

Manomaitis, V. Santackas. į 
S dol. A. Vakauzienė ir 7, 
dol. A. škudzinskas.

Juozas ir Antanina Liut
koniai baisiojo birželio mi
nėjimo proga paaukojo LF 
antrą šimtą dolerių. Pirmą
ją šimtinę įmokėjo ir į LF 
įsijungė, tik šiam fondui su
siorganizavus.

J. ir A. Liutkoniai yra 
nuoširdūs lietuviškų reikalų 
rėmėjai ir nuolatiniai lietu
viškų parengimų dalyviai 
bei aktingi LF vajaus bend
radarbiai. Nors Liutkoniai 
nedirba, bet lietuviškiems 
reikalams lėšų visuomet su
randa ir niekad nesiskun- ___
džia nei organizacijų, nei!

Mūsų veikliam nariui

JONUI BUIVYDUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Antani
nai ir dukreriai M a r g a r e t a i U are y su šeima.

Lietuvių Darbininkų Draugijos 7-ji kuopa

JONUI BUIVYDUI x

mirus, gili užuojauta jo žmonai Antaninai ir 
dukteriai, žentui, vaikaičiams ir giminėms.

Natalija Stilsonienė

...j"' ;. :yjr«»suBari "" ..jus

savaitę buvo nuskridęs ir dr. 
Jurgis Gimbutas.

Živilė Gimbutaitė ir stu-

idealai ir paremtas lietuviš
kojo švietimo ir 
reikalas.

Aukojo: 15 dol.

parengimu gausumu.
LF Bostono Vajaus Ko-!

mitetas visiems nuoširdžiai; 
dėkoja už aukas Lietuvių- 

D. A- Fondui.
Vajaus Komitetas

kultūros

dijuodama išlaikė gyvus ry-, domkaitvtė. Po 10 dol. -A. 
šrus su lietuvių bendruome-Į Adomkaitis, V. Adomkaitis, 
ne: ji yra Akademikių skau-= K Matukas, W. Lendraitis, 
čių dr-vės centro valdyboje,! A Lileikis, J. Adamkevi- 
dalyvauja Los Angeles Ra-: čius K Šimėnas. K. Nenor- 
zutienės vadovaujamoj tau-’ j Venckus, J. Liutkonis, 
tinių šokių grupėje, su ku-| p. Martinkus ir A. Svilas. 
ria vyksta ir į tautinių šokių, Po 5 doL _ j. Ulpienė. S. 
šventę Chicagoje. | Galdikienė, J. Navickienė.

i I. Steponavičius, M. Breta- 
Buvusią mūsų bostonietę nus p Juozapaitienė, A. 

nuoširdžiai sveikiname! 1 Neviera. P. Jakutienė. R.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai ž e m-o s kainos v vystantiems i F I o r i d ą— 1 
MIAMI—i š Bostono. — tik $65.-

VISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIR TICKETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT — ’JE JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU I R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurj 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.

{staiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.
ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo S vai. iki 12 vai. dn.

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

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

3=

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West 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

Dabar moka 5%

Knyga yra geriaasias žmogaus draugas
LR :<K:iiliUi»..-iifeiki:tBai8.Tlii ifUiiHLit—»JHL

Fuel Chiefl
L 011 NtATIIM EOUIPMf NT

Ofisas irI
pavyzdžių

kambarys

Jančauskai išsikėlė 

į Brocktoną

P. Jančauskas su šeima 
iš Dorchesterio išsikėlė į i 
Brocktoną. 667 Ash St., ! 
Brockton, Mass. 02401, te
lefonas 1—588-9091.

Pas jį galima gauti gražių 
albumų ir gintaro gaminių.

Naujas lituanistinės m-klos 

tėvų komitetas

Birželio 13 d. buvo susi
rinkę senasis ir naujasis 
Bostono lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetai. Nau
jasis komitetas gavo daug 
naudingų patarimų iš jau 
patyrusių darbuotojų.

Ateinančių metų tėvų ko
miteto sąstatą sudaro: Ina

Reikalinga

šeimininkė
vasaroas sezonui Cape Code, Os
terville. Mass. Kreiptis į

Aldoną Adomonienę.

Trans Atlantic Service Co., 
390 Broadway, So. Boston. 
Mass. 02127. Tel. 268-8764.

(28)

f

už visų ralių taupomus pinigus

I

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaiotns, išpildome gydytoją re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistas.

Jei reik vaistų — eikit { Hetuviiką vaistiaą.

Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. fireedvay, tarp S ir F I»trią, SO. BOSTON. 

Tdofoam AN 8-6828

Nao 9 7al. ryto iki 8 vaL vw ttokyns šventadienius ir sekau

FORTŪNA FOEL Co.
24 valandų 

aptarnavimas

Ypatinga nuolaida 
apšildymui alyba

Fortūna Fuel Co.
nuleis 100 dol.

Dovanų
certifikatas

oo
T64

et

40 metų 
patyrimas

$1000°
perkant bet kurią karštu vandeniu ar šiltu oru ’baseboard* 

šildymo sistemų.

Išsimokėti iki 5 m.
(I-mas mokėjimas 1968 spalio m.) 

Pasiūlymas baigiasi 
1968 m. liepos mėn. 31 d.

By 0 uiccni C. c/orhtna

Nėra rankpinigių
487 VVashington Street 
Dorchester, Mass. 02124

436 1204

Peter Maksvytis
Carpestcr A Builder
4 9 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieka visai pataisymo, ramsn- 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukiu visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Nenortienė — pirmininkė, 
Jurgis Štuopis — vicepirmi
ninkas, Edvardas Mickūnas 
—iždininkas, Ona Vencku- 
vienė — ūkio reikalams, 01- 
ga Jauniškienė — sekretorė.

Ta pačia proga komitetas 
prašo kitas organizacijas 
š. m. lapkričio 16 d. rezer
vuoti Bostono lituanistinės 
mokyklos pobūviui.

O. Jauniškienė

1
COSMOS PARCELSį 

EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J UETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak., 

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

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Tek 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd-
Newton Centre, Mass. 02159'i 

Tel. 332-2645

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresų, prane
šant naująjį adresų neuž
miršti parašyti ir senąjį.

Nepamirškite
pašto numerio — -«p code.

meosm

Skelbtis Keleivyje yra pigu ir naudinga!

Telefonas: AN 8-2805

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
; Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
j 3OUTH BOSTON, MASS.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio 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-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St. 

VVORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio į Lietuvų ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Cia kal
bama lietuviikai, 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

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
! Rūpestingai taisome laikrodžius 

žiedas, papuoialua

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

į Dažau ir Taisau :
Namus iš lauko ir viduje. -
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia. 4
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Mase.

TeL CO 5-5854

* sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per
, tam tikras įstaigas atsikviesti
’ VARPAS Nr. 7, 168 psl. gimines čia pas save į svečius 

Jame rašo dr. J. Pajaujis, ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
M. Mackevičius, L. Grinius, Patarnavimas atliekamas grei- 
A. Kučys, dr. K. Karvelis, tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka, kinsite.
A. Sugintas. V. Čižiūnas. J. I Vedėjas A. Schyrinski
Daugėla ir kt. Kaina $2. mooommūmoūmūmmmūū

(Keleivio adm. dar gali-, «z l • • š
ma gauti Vaypo Nr. 5 bei 6, 
kuriuose taip tat yra nesens-
Un^straipsniM. „Uto jflgų draugas| 
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RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijc 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 1360 U> 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL dia 
nų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauks 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvray 

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

-’-Moed Sąuare. 
ffflrrflcare Co.
■avmtokM N. J. ALEKNA
<» EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4141 

Banjamin Moore Dažai 
Popie-oe Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namai 

Beikmenya plumbariama 
Vlaokla geležiai daiktai


