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rabaltiįos plėšikai džiaugiasi 
irkitus verčia džiaugtis A
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje komunistai surengė 

iškilmingus tų valstybių {jungimo j Sovietų Sąjungų 25 m. 
sukakties minėjimus. Maskvai tose iškilmėse Lietuvoje 

atstovavo Suslovas, Latvijoje — Kosyginas, Estijoje —

Karas Vietname plečiasi,
šauks atsarginius

Mikojanas.

Sukako 25 metai, kai Pa
baltijį užplūdo raudonieji 
tankai. Jais pasiremdami, 
komunistai ten įvedė savo 
tvarką, tas nepriklausomas 
valstybes prieš jų norą įjun
gė Į Sovietų Sąjungą. Kad 
visas tas plėšikiškas darbas 
būtų "švariau“ atliktas, kad 
jis nekeltų per didelio lais
vojo pasaulio pasibiaurėji- 
mo, i Lietuvą buvo atsiųstas 
Dekanozovas, į Latviją Vi
šinskis ir į Estiją Ždanovas 
to užgrobtų kraštų įjungimo 
surežisuoti, sudalyti mela
gingas aplinkybes ir viso
kius "regimus ženklus“, kad 
neva tas pasi vergintas įvy
kęs pagal tų tautų "valią“.

Tai buvo savo rūšies spe- 
cai, tokiems komunistiniams 
juodiems darbams gerai iš
treniruoti, kurie čia savo už
davinį atliko "švariai“. Bet, 
savo biaurų darbą atlikę, vė
liau ir patys buvo savo "tė
vo bei mokytojo“ Stalino 
nugalabyti. Dekanozovas ir 
Ždanovas vėliau Stalino įsa
kymu buvo sušaudyti, o apie 
Višinskio staigią mirti dar 
visokių kalbų sklinda.

Maskva į pavergimo su
kaktuves dabar į Lietuvą at
siuntė partijos teoretiką 
Suslovą, į Latviją atvažiavo 
pats ministeris pirmininkas 
Kosyginas, o į Estiją—So
vietų Sąjungos prezidentas 
Mikojanas. kuris įteikė Esti
jai Lenino ordiną.

Maskvos pastatyti "gau
leiteriai“ sukakties proga 
savo kalbose dėkojo Sovie
tų Sąjungai už išlaisvinimą 
ir nuolatinę pagalbą. Žino
ma, iš tiktųjų — už išlaisvi
nimą iš laisvės ir nepriklau
somybės ir už pagalbą kraš
tą rusinti-..

Šilai šventei į Pabaltijį 
pirmą kartą šiemet buvo at
vežta "dovanų“ — aprikosų 
ir pamidorų (tomeičių)...

Komunistai vis smarkiau puola. Į sostinę laisvas tik 

vienas kelias. McNamara ir Lodge Vietname. Būtinai ten 

reikės padidinti JAV karių skaičių gal ikil79,000, todėl 

karinėn tarnybon turės būti pašaukta atsarginių ir apla

mai gal teks imti didesnį skaičių jaunuolių į kariuomenę.

I>r. Rolf Friedman. pirmasis Vo
kietijos ambasadorius Izraely.

Atidengia Marso 
paslaptis

JAV paleistai raketai Ma
rinei-* pavyko nufotogra
fuoti Marsą 6,000 mylių 
nuotoly. Tai nepaprastas A- 
merikos mokslo ir technikos 
laimėjimas. Kol kas dar tik 
dalis nuotraukų atsiųsta į že
mę ir čia išaiškinta, dar tik 
paviršutiniškai jos išnagri
nėtos. Jų raketa vis dar at
siunčia naujų, ir truks dar 
kiek laiko, kol bus gautos vi
sos 20 ar 21. Visą tą nuosta
bią medžiagą išgvildenus, 
paaiškės dar daug kitų nau
jienų apie Marsą, kurį iki 
šiol tik per teleskopą iš tolo 
įžiūrėdavome.

1969 m. rengiamasi pana
šų fotografavimą pakartoti, 
o 1971 m. bus pabandyta į 
Marsą pasiųsti instrumentus, 
juos ten nuleisti, kad galėtų 
tiksliau nustatyti, ar ten yra 
kokiu gyvybės ženklų. 1980 
metais gal jau ir erdvėlaivis 
Voyager su gyvu žmogumi 
galės Marsą pasiekti.

Kol kas gautos nuotrau
kos apie gyvybės buvimą to
je planetoje neduoda duo
menų. Iš tų gautų žinių daro
mos išvados, kad aplink 
Marsą nėra jokio magneti
nio lauko, kokį turi žemė, 
todėl kosminių spindulių ra
diacija ten yra apie 50 kartų 
stipresnė, negu žemėje. Mar
so radioaktingumas yra la
bai silpnas, todėl jis nebus 
kenksmingas būsimiems ty
rinėtojams, atskridusiems iš 
žemės.

Maišo atmosfera labai 
skysta, todėl ten parašiutu 
su erdvėlaiviu nebus galima 
nusileisti. Tam reikės nau
dotis nusileidimo greitį ma
žinančiomis raketomis-

Aplink Marsą, atrodo, nė
ra kosminių dulkių debesų, 
todėl jo paviršius aiškiai 
matomas.

Aplamai, mokslininkai y- 
ra linkę manyti, kad Marso 
planeta yra susiformavusi 
gerokai kitokiose sąlygose, 
negu žemė. Bet, žinoma, a- 
pie gyvybėj buvimą ar ne
buvimą dar negalima nieko 
spręsti, nes ji moka prisitai
kyti prie nuostabiausių sąly
gų ir gali pasireikšti visai 
skirtingomis formomis, ne
gu mūsų žemėje.

Liepos 14 d. Londone gatve eidamas širdies smūgio ištiktas krito ant žemes ir mirė JAV ambasa
dorius Jungtinėse Tautose, vienas iš žymiąją šio krašto vyry Adiai Stevenson. čia kelios nuo
traukos iš jo spalvingo gyvenimo. Viršuje kairėj jis su prez. Kennedy ir Johnsonu, dešinėje jis su 
savo trimis sūnumis ir marčia, apačioje kairėje jis— Illinois gubernatorius, vidury—kai jis kan
didatavo į prezidentus ir pralaimėjo Eisenhower iui, dešinėje jis JAV ambasadorius Jungtinėse 
Tautose, kurias pareigas eidamas ir mirė.

Prasidėjus lietingajam 
laikotarpiui, Vietname par
tizanams patogu savo veiks
mus stiprinti. Jie jau pajėgė 
savo žinion paimti net 9 iš 
10 kelių, kurie veda į sostinę 
Saigoną. Jie praeitą pirma
dienį išdrįso užpulti tik 15 
mylių nuo sostinės didžiulę 
Bien Koa oro pajėgų stovyk
lą ir ten ką tik atvykusių 
JAV pėstininkų būstinę.

Vietoje padėties ištirti ir 
tais patyrimais pasirėmus 
naujiems sprendimas pada
lyti į Vietnamą buvo nuvy
kę pats krašto apsaugos mi
nisteris McNamara ir naujai! 
paskirtasis ambasadorius 
Lodge. kuris pakeis ten gen. ■ 
Taylorį.

Jau prieš išvykdamas Mc-į 
Namara sakė, kad reikalin-į 
ga padidinti JAV pajėgas’ 
Vietname. Tokios nuomonės 
yra P. Vietnamo vyriausybė, 
tenykštė JAV kariuomenės 
vadovybė ir vyriausieji JAV

nuomone reikalinga ten su
telkti net 179,000 karių. Ga
lutiną sprendimą padarys 
pats prezidentas, susipaži
nęs su McNamaros praneši
mu ir rekomendacijomis.

Didinant karių skaičių, 
teks pašaukti dalį atsarginių 
ir imti daugiau naujokų.

Kaip žinoma, Anglijos 
premjeras į Šiaurvs Vietna
mą buvo pasiuntęs gana kai
rų Harold Davis. kuris tūrė
jo ištirti taikos derybų sąly
gas. Jis grįžo įsitikinęs, kad 
tik ginklu tegalima priversti 
Vietnamo komunistus eiti 
prie derybų stalo, todėl 
Anglijos vyriausybė dar 
kartą užtikrino JAV, kad re
mianti jų politiką Vietname.

Stevensonas
KITAS "KELEIVIO“ NUMERIS DĖL SPAUSTU

VES BENDRADARBIŲ ATOSTOGŲ BEIŠEIS TIKTAI mirė Adiai Stevenson, JAV 
ambasadorius Jungtinėse 
Tautose. Jis grįžo iš Šveica
rijos. kur dalyvavo Jungt. 
Tautų Ekonominės ir Socia
linės Tarybos posėdžiuose

RUGPIŪČIO 4 DIENĄ.

Viso pas aulio valstybės
Liepos 14 d. Londone gat-į vyrai pareiškė savo užuo- 

ve eidamas staiga krito ir jautą JAV vyriausybei. Tai 
padarė ir Lietuvos atstovas 
Juozas Rajeckas.

Jo lavonas iš Londono bu
vo atvežtas į Washingtoną 
ir po iškilmingų šermenų čia 
išvežtas palaidoti į Bloom- 
fielda.

Po Mont Blanc baigtas 7 
mylių tunelis, atsiėjęs $70 
mil, 17 gyvybių ir 800 su
žeistu per 6 su puse metų.

Sovietai paleido
naują erdvėlaivį

Sovietai erdvės tyrinėji
mo šiltyje vis nori būti pir
mieji, todėl jie praeitą penk
tadienį paleido Proton I, ku
ris sveria 24.000 svarų, yra 
10,000 svarų sinkesnis, negu 
jų seniau paleistas erdvėlai
vis.

1965 m. birželio 18 dieną 
JAV paleistas Titan-3 tesvė
rė 21,000 svarų.

SUSIRINKO RUMUNIJOS

KOMUNISTAI

Pirmadienį prasidėjo Ru
munijos komunistų partijos 
kongresas. į kurį atvyko ir 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos pirmasis sekretorius 
Brežnev. Atsiuntė savo de
legaciją ir Kinija, Mat, Ru
munija tebėra neutrali, ne
pasidavė sovietų spaudimui 
palaikyti rusiškąją pusę
santykiuose su Kinija. t _ . I1U„ ,,

Rumunijos komunistai vis' pasaulinio karo’Rumuniio? bėtojas. bet ir patraukius as- Xas vadino išdaviku, kara- 
labiau šalinasi nuo sovietų, sostinėje pasirodė kioskuose muo. Net Kubos diktato- Į1?“? v«rgu ir reikalavo grą- 
globos. Neabejotina, kad šis laisvai gaunami vakariečių riaus Castro diplomatas a- z,ntl 1 apandreou. 
kongresas tars dar tvirtesnį nekomunistiniai laikraščiai, pie velionį pareiškė, kad jis j Demonstraciją policijai 

Į žodį, pabrėždamas jų parti- Jie gaunami ir geriausiuose buvę^ politinis priešas, bet sklaidant, kelios dešimtys 
jo 'savaimingą kelią. viešbučiuose. garbingas priešas. į žmonių sužeista.

Marrimanas Maskvoj Stevensonas ką tik buvo iš
ėjęs iš JAV ambasados Lon- 

nieko nelaimėjo : done. Tą dieną ir prieš tai 
jis, sako. visai gerai jautęsis

Senas patyręs JAV diplo- įr aplamai jokiais širdies ne
matąs, kurį laiką buvęs am- galavirnais nesiskundęs, 
basadorium Sovietų Sajun- ...
goję, Averell Harriman nu-' .. Vello.n's te.bu™, 
važiavo į Maskvą neva atos- ziaus’ ;s kuno didelę dali 
togauti. o iš tikrųjų JAV vy- atidavė visuomeninei tarny-
riausybės pasiųstas svarbiais bai- ......
reikalais. 1941 m. jis jau buvo lai-i ns pirmininkas buvo Papan-

Kiemliaus valdovai ne- vyno sekretorius, 1948 m.'dreou. Karalius su juo susi- 
skubėjo jo priimti, bet pa- Illinois gubernatorius. 1952• kirto dėl krašto apsaugos 
galiau priėmė, ir jis ilgai ir 1956 metais demokratų ministerio Garoufalias. Mi- 
kalhėjo su pačiu min. pirm partijos kandidatas į prezi-! misteris pirmininkas siūlė 
Kosvginu ir kitais dentus, bet pralaimėjo Ei-, karaliui jį atleisti, nes jisai

Kiek žinoma. jam nepa- senhoweriui. Nui 1961 m-1 priešinosi Papandreou nu
sisekė įtikinti Sovietų S-gos jis buvo JAV ambasadorius manytam dešiniųjų karinin- 
vadus pakeisti savo nusista-! Jungt. Tautose. Nors jis pats kų valymui kurie perdaug 
tymą Vietnamo klausimu, yra pareiškęs, kad nevienu kisosi { politiką. Kara.ius 
Sovietų Sąjunga sako rem- klausimu buvęs kitos nuo- palaikė krašto apsaugos mi- 
sianti šiaurės Vietnamą ir monės. negu jo atstovauja- nisteių, todėl paleido Papan- 
reikalauja JAV iš ten pa įsi- ma vyriausybė, bet visi da- dreou kabinetą ir ministeriu 
’ - • bar pripažįsta, tad taij įspū- pirmininku paskyrė Novas.

dingai ir atkakliai JAV poli- Dėl to kilo didelės de- 
tika Jungtinėse Tautose tuo monstracijos pirma Atėnuo- 
ar kitu klausimu niekas ki- se. o vėliau Kreto saloje ir

"Šalin karalius!“ 
šaukia Graikijoje

Graikija yra monarchija.' 
Jos karalius Konstantinas 
tik 25 metų vyras. Ministe-

šalinti.

VAKARIEČIŲ SPAUDA 
BUCHARESTE tas nebūtų sugebėjęs ginti.

Į Pirm, kart, p„ antrojo buvo ne tik didelfa kai-
kitur. Krėtė 20,006 dalyvių

Lakūnas kap. Kenneth Holcom- 
be iš Detroito, nušovęs šiaurės 
Vietname rusu gamybos MIG 
lėktuvą.

Kareivis David Ovai! iš Los A 
gėlos savo įsitikinimu esąs pri 
karine tarnybą, todėl jis reik 
lauja. kad jį atleistą iš karit 
menės, o kadangi jo prašyt 
neskuba patenkinti, tai jis nut 
rė badauti. Taip jis atrodo 18- 
badavimo dieną.



Poslapfa

Pavergtųjų tautų sąvaitė 
ir mes •

1959 metais pavergtųjų tautų atstovų ir jų bičiulių 
amerikiečių pastangomis pavyko paveikti JAV kongresą, 
kad jis nutartų paraginti ir Įpareigoti prezidentą kasmet 
skelbti Pavergtųjų Tautų savaitę. Kongreso nutarime buvo 
aiškiai pasakyta, ka? yra tas pavergėjas ir pavergtieji. Ja
me juodu ant balto buvo parašyta, kad tai yra komunistinė 
Rusija, o pavergtosios tautos — Lenkija, Vengrija. Estija 
Latvija, Lietuva, Ukraina, Čekoslovakija, Rumunija, Ry
tų Vokietija, Bulgarija, Kinija, Armėnija. Azerbeidžanas. 
Gruzija, šiaurės Korėja. Albanija. Idel-Uralas, Tibetas, 
Kazachija, Turkestanas, Šiaurės Vietnamas ir kt.

Nuo to laiko prezidentas kasmet ta savaite skelbia 
liepos trečiąją savaitę.

Kaip matėme, kongreso nutarimas buvo labai aiškus, 
“ne diplomatiškas“, jame nieko nevyniojama i šilkinę ska
relę, viskas atvirai pasakoma.

• ♦ i
Jau ne tokios aiškios yra prezidentų deklaracijos. Jos 

gražios, reikšmingos, bet miglotos. Sakysime, paskutinio
joje deklaracijoje sakoma, kad visa žmonija trokšta lais
vės ir teisybės, kad daugely pasaulio vietų pagrindinės 
teisės yra nepakenčiamai susiaurintos ir netxneįgyvendin- 
tos, kad JAV vyriausybėje ir žmonėse reiškiasi pagrindi
nis siekis ir intencija pripažinti ir ugdyti konstruktyvius 
veiksnius, remiančius tautines nepriklausomybes ir žmo
niškos laisvės augimą ir plėtojimąsi.

Visa tai.labai gražu. Malonu ir tai, kad prezidentas 
kviečia JAV gyventojus šią savaitę švęsti atitinkamomis 
apeigomis, ir minėjimais ir ragina juos atnaujintu pasi
šventimu prifeidėti prie visų žmonių teisingų tautinė? ne
priklausomybės ir laisvės troškimų.

Sakome, kad tai gražu, malonu ir reikšminga, bet... 
kodėl tas miglotumas, kodėl nepasakoma taip. kaip gyve
nime yra? Juk> kas abejoja, kad šiandien didžiausia tau
tų pavergėja (kol Kinija nesustiprėjo) yra Sovietų Sąjun
ga. Kodėl to nepasakyti? Teisybė, tai “nediplomatiška“. 
bet iki šiol jau, rodos, buvo galima Įsitikinti, kad komu
nistai tik kumščio diplomatiją tepripažįsta. Jie “buržujų“ 
mandagius žodžius. linkčiojimus supranta kaip jų silpny
bę ir todėl dar labiau pučiasi. Ir šiuos žodžius rašanti jie 
mokė, kad. santykiaujant su žmonėmis ar Įstaigomis, rei
kia nelaukti, kol tave puls, bet turi kitus pulti visuomet 
pirmas, nors ir neteisus būtum, turi kitus gąsdinti, kitiems 
Įvaryti baimę, nes tik tokiu būdu pats apsisaugosi-

Jie taip elgiasi ir politikoje. Rodos, jau buvo pakan
kamai laiko tai komunistų savybei pažinti ir pradėti su 
jais elgtis taip, kad jie nedai-ytų klaidingų išvadų iš mūsų 
mandagumo.

Deja, vis dar manoma, kad apie komunistus reikia 
sukinėtis užsimovus baltas pirštinaites ir kad tuo būdu 
su jais bus greičiau ir nuoširdžiau susikalbėta. Tą rodo ir 
prezidento Pavergtųjų Tautų savaitės proklamacija.

Žinoma. Sovietų Sąjungai nėra maloni ir tokia pro
klamacija. bet jos miglotumas ir švelnumas komunistams 
tik rodo, kad JAV. ta demokratijos tvii tovė. Sovietų Są
jungos bijo. O tas Įsitikinimas sovietus skatina dar labiau 
šiauštis.

% * * *_»** I
Kad ir nebūdami visiškai patenkinti tos deklaracijos 

forma ir stiliumi, vis dėlto turime šią progą kuo geriausiai 
išnaudoti mūsų laisvės bylai populiarinti amerikiečių tarpe 
ir patys tą savaitę “prieiti išpažinties“.

Pirmoji pareiga krinta mūsų veiksniams —Vlikui, 
Altui ir kitoms organizacijoms. Jų pareiga viešomis iš
kilmėmis. spausdintu žodžiu ir kitais būdais kuo plačiau 
supažindinti svetimąją visuomenę ir jos vadus su mūsų 
troškimais, mūsų siekiais atgauti Lietuvai laisvę.

Prie to prisidėti galime ir turime ir mes visi, kas tik 
bebūtume ir ką bedirbtume: ir universiteto profesorius, ir 
gydytojas, ir inžinierius, ir bet kurios kitos profesijos lie
tuvis. Ir paprastas fabriko darbininkas šitos savaitės pro
ga gali daug apšviesti savo bendradarbius.

Sakome, kad šią savaitę reikia „atlikti išpažintį“. O 
tai reiškia, kad reikia susikaupti ir pastatyti sau eilę klau
simų. Iš jų svarbiausias — kaip aš atlieku savo pareigas 
pavergtai tėvynei, kiek prisidedu prie pastangų jai išlais
vinti, lietuvybei svetimuose kraštuose išlaikyti, savo vargs
tančiam tautiečiui padėti.

Gerai pagalvoję, turėsime pasakyti, kad aukščiausio 
pažymio nedaug kas už savo šios krypties veiklą gautume, 
todėl turime pasiryžti dar daugiau dirbti ir tą pasiryžimą 
šventai vykdyti. Tada ir Pavergtųjų Tautų savaitės skel
bimas nebus tik formalumas, o prasmingas ir reikšmingas 
žygis.

KtLtiviS, 50. BOSTON

Vėl paskirtas JAV ambasadorium P. Vietname Henry 
( abot Lodge kalbasi su laikraštininku. Jis pakeičia am- 
basadoriu gen. Taylor.

Kas kitur rašoma

NESKAITO MASKVOS

LAIKRAŠČIŲ

Nėra nuobodesnių dalykų' 
už sovietiškus laikraščius, 
tad didelė kančia juos ir 
skaityti. Paprastas žmogus 
gali tos kančios išvengti, bet 
redaktoriai turi žinoti, ką ir 
tie laikraščiai rašo, taigi 
tenka juos skaityti-

Bet “Vilnies“ redaktoriai 
jų. matyt, neskaito, nes, jei 
skaitytų, tai liepos 14 d. lai
doje nebūtų rašę:

“Ir bedarbių Lietuvoje 
nėra. kaip nėra — ir negali 
būti visose penkiolikoje Ta
rybinių Respublikų“.

Jeigu Andriulis ar kuris 
kitas “Vilnies“ redakcijos 
narys skaitytų, ką rašo jų 
“tavorščiai“ Maskvoje, tai 
jie žinotų, kad ir ten jau ke
liamas nedarbo klausimas ir 
siūloma Įvesti nedarbo drau
dimą.

“PASAULIO LIETUVIS“

APIE “KELEIVĮ“

Išėjo PL Bendruomenės 
Valdybos leidžiamo “Pasau
lio Lietuvio“ gegužės-birže
lio mėnesių numeris. Šis nu
meris ypatingai turiningas. 
-Jame nepamiršta paminėti 
ir “Keleivio“ 60 metų su
kaktis. Apie tai tenai šitaip 
rašoma:

.“Savaitraštis A. Žvingilo 
pradėtas leisti 1905 vasario 
9 d. Bostone, Mass. (JAV). 
Iki 1906 prodžios redagavo 
M. Paltanavičius, po jo J. 
Smel<*orius, P. Bukšnaitis. 
A. Montvydas. 1907 gale re
daktorium pakviestas St. 
Michalkevičius - Michelso
nas laikraščiui davė socialis
tinę krypti- 1945 liepos 1 
laikrašti perėmė Lietuvių 
Socialistų S-ga Amerikoje. 
Redagavo J. Januškis, nuo 
1953 liepos 1 redaguoja J. 
Sonda.

“šešiasdešimt metų su
kaktuvės iškilmingai pami
nėtos balandžio 25. Laikraš
tis susilaukė daug sveikini
mų ir linkėjimų. PLB Valdy
ba. didžiai vertindama lietu
višką jo kryptį. Sukaktuvi
ninką taip pat nuoširdžiai 
sveikina ir linki ko geriau
sios jam sėkmės.“

JIE VIS TĄ PATĮ MELĄ 

SKLEIDŽIA

V. Kancevičius, ne koks 
nor? Jurgis iš kanapių, bet 
iš Vilniaus universiteto, ra
šo "Vilnyje“ liepos 14 d. a- 
pie komunistų surežisuotus 
tariamojo "Liaudies seimo“ 
1940 m. rinkimus.

Pasak jo. Lietuvos Darbo 
Liaudies Sąjunga, kuri buvo 
darbininkų, valstiečių ir 
darbo inteligentijos vieny
bės išreiškėja. paruošė rin

kimų platformą ir išstatė 
kandidatus. Tą platformą 
pasirašė fabrikų darbininkų 
kolektyvai, mokslininkai, 
rašytojai, menininkai, peda
gogai, taip pat valstiečių Į- 
galiotiniai ir tt.

Balsavo 95.51'7 visų tu
rėjusių teisę ir beveik visi 
padavė balsą už minėtos są
jungos pasiūlytus kandida
tus. Buvo išrinkti 79 atsto
vai iš Įvairių liaudies sluogs- 
nių (21 darbininkas, 25 val
stiečiai, 27 inteligentai ir 
tarnautojai), rinkimų rezul
tatai rodė. kad išrinktasis 
seimas turi teisę kalbėti vi
sos liaudies vardu ir spręsti 
jos vardu visus klausimus.

Taip porina tas dar jau
nąs vvras. kuris tu rinkimuO 7 -----C- ---- «
nematė ir apie juos težino 
tik iš senesnių komunistų 
raštų.

O kaip iš tikiųjų tas sei
mas buvo renkamas ir koks 
jis buvo. apie tai galite šia
me numery pasiskaityti pro
fesoriaus Roemerio žodžius, 
o kitame numeiy dr. A. Gar
maus. kuris pats buvo to sei
mo atstovu. Tai buvo ne 
Lietuvos liaudies, bet Mask
vos valios reiškėjas, todėl 
komunistai ji dar ir šiandie 
tebegarbina.

Šia proga V. Kancevičiui 
galėtume priminti, kad ne 
tik Lietuvoje, bet ir šiame 
krašte yra žmonių, kurie tų 
rinkimų “darbe“ iš arti da
lyvavo ir kai kurių apylinkių 
balsavusių nuošimti nuo 23 
% Įsakyti turėjo dirbtinai 
pakelti iki beveik 90f7-... O 
pagaliau ir pats J. Paleckis 
artimam anų laikų bičiuliui 
yra prasitaręs, kad iš tiesų 
Lietuvoje balsavusių apla
mai tebuvo tik apie 15'7.

Tai sakykite, kokia čia 
buvo liaudies ar tautos va
lia?

NEŽINO KUR DĖTI 

PINIGUS

Sakvkite, ar žinote tokią 
valstybę, kuri turi perdaug 
pinigų ir nepajėgia jų išleis
ti?

O tokia valstybė, tiesa, 
mažutė, yra tolimojoje Azi-

valstybės, o gyventojų tik 
90.000. Tai Britanijos pro
tektorate esanti Brunei. Ją 
iki š :ų metų kovo mėnesio 
valdė sultonas su jo paties 
paskirtos tarybos pagalba. 
Dabar iš 21 nario tarybos 10 
yra žmonių išrinkti ir 11 sul
tono paskirti- Aišku, ir tai y-
ra laikinas dalykas, nes gy
ventojai ir ten nori daugiau 
teisių turėti, todėl ir sulto

nas bus priverstas savo val
džią apkarpyti, o ateis ir to
kia diera, kada jis ir iš sosto 
bus paprašytas pasitraukti, 
kaip tai paskutiniais metais 
yra padaryta daugely buvu
sių monarchijų.

Taigi Brunei valstvbėlė ir 
yra ta, kuri nežino, kur dėti 
pinigus. Ji turtinga aliejum. 
Jo šaltiniai naudoti atiduoti 
Shell bendrovei, kuri už tą 
teise nėr metus sumoka net

žu nyksta. Tiesa, dabar cia 
statomos didžiulės naujos 
patalpos ir žadama pakan
kamai vietos skirti lietuviš
kai bibliotekai, bet juk vien 
patalpų neužtenka: reikia 
lietuviškos dvasios, lietuviš

sakysite, kad nemoka pinigų 
išleisti. Tik statyk namus, i 
fabrikus, mokyklas, 
naujus kelius ir tt. ir tt. Bet 
lengva pasakyti, sunku Įvyk
dyti, nes krašte nėra pakan
kamai tokiems darbams pa
ruoštų žmonių. Nemažai ten 
dirba iš užsienio specialistų, 
bet vien jais negalima pasi
kliauti. Reikia žinoti, kad 
Brunei sultonas nesirūpino 
krašto ūkio kėlimu, žmonių 
švietimu. Iki 1957 m. ten ne
buvo nė vienos aukštesnio
sios valdžio? remiamos mo
kyklos. Paskutiniais metais

I>u iš (riju likusią gyvą karią, skridosią iš O(is (Cape 
Code) aerodromo pakilusiame sargybiniame lėktuve, 
kuris ore užsidegė ir nukrito j vandenyną. Iš 19 asmenų 
16 žuvo.

padėtis keičiasi, bet, kaip - rinkusiems lietuviams, kurių 
virš savo galvos neiššoksi,į tarpe buvo ir silpnai mokan- 
taip ir atsilikusi valstybė ne- — - - -
gali staigiai atsidurti kultū
ringų šalių gretose.

Visos 81 komunistinės 
partijos remia revoliucinius 
karus, kuriuos jos vadina iš
laisvinimo karais, bet kur 
tik laimi, ten tautas žiauriai 
pavergia.

Nr. 29, 1965 m. liepos 21 d.

Lietuvių diena ir lietuvybės 
pakasynos Marianpolyje

Jau daug metų liepos 4 d. 
iš artimų ir tolimų apylinkių 
lietuviai renkasi Mariana- 
poly, C onn., i didelę geguži
nę. čia suvažiuoja lietuviai 
vieni kitų pamatyti, pasikal
bėti, sena? pažintis ir drau
gystę atnaujinti.

si angliškai, kad ir su ak
centu savo kalbą paskaly
damas iš rašto, tik pabaigoj 
prabilo ir lietuviškai.

Paskutinis kalbėjo vysk. 
Brazys. Klausytojai laukė, 
kad jis pasirodys kaip tikras 
a.a. kun. J. Navicko dvasios 
reiškėjas. Deja, ir čia teko 
nusivilti: vysk. Brazys išMarianapolis tai lietuvių

mariionų vienuolių gyvena- A .Thompsone, l'ast0 su akcentu skaityda-moji vietovė
Conn. šią vietovę Įsigijo ir 
pradėjo tvakvti 1931 m. di
delis lietuvis patriotas kun- 
Jonas Navickas. Bematant 
čia išaugo lietuviška gimna

;,’.i mas i susirinkusius kreipėsi 
nelietuviškai, tik kalbą bai
gė lietuvišku žodžiu-

Daug kam liko skaudus 
klausimas: argi minėtas

zija. jos mokiniai aktingai kertinio akmens pašventini- 
reiškėsi lietuvių tautinėje Į mas kartu nebuvo ir Maria- 
veikloje. jie net leido nuo; napoly lietuvybės viešos pa-
1935 metų žurnalą “Studen 
tų Žodis“. Deja, gabus orga
nizatorius ir lietuvis patrio-

kasynos? Ir kas šiandien ga
lėtų tvirtinti, kad Mariana- 
polio lietuviai vienuoliai

tas kun. -J. Navickas dar jau- marijonai nenusisuko nuga 
nas mirė 1941 metais, o jam 
mirus pamažu Marianapo- 
ly pradėjo merdėti ir lietu
vybės dvasia, nors ir toliau 
čia tebegyveno lietuviai ma
rijonai.

ra į lietuvybę, Į lietuvių kal
ba?

B.M .

BOMBARDUOS VIESULĄ

Prasidėjo viesulų metas. 
Jie kyla paprastai Karibų 
jūroje ir Atlanto vandenyno

Aną lietuvišką žurnalą 
“Studentų Žodis“ 1952 m. 
pakeitė anglų kalba leidžia-

. . i • t , ;masžuraaias“TheTower“.'Centr:nėjedalyjetarpbirže-
joje. Borneo saloje Jos plo- Anuomet ui lietuviškoje! lio ir spalio mėnesių pra- 
tas maždaug kaip Delaware^irnnazijoje nebeliko nieko; džios.

lietuviško: nei kalbos, nei Meteorologinis biuras su- 
lietuvių mokinių. Čia seniau gjĮaj-e ?u krašto apsaugos nu
buvo turtinga lietuviška bib
lioteka, bet dabar, neturė-

nisterija iš lėktuvų bombar
duoti ka tik prasidėjusius

dama idėjinio globėjo ir viesulų židinius jodo ir si- 
tvarkytojo. skursta ir pama- dabro junginių pripildytom

bombom. Mokslininkai sa
ko. kad tokios bombos para
lyžuoja viesulu jėgą ir su
trikdo jiems plėstis.

Nuo liepos 28 d. iki spa
lio 1 d. 17 karo lėktuvų 
skraidys virš tų vietų, kur 

juos
bomborduos. Mokslininkai 
mano. kad jei tokiu būdu 
nepavyks visiškai sustabdy-

kos širdies, ir jeigu to nebus, .
tai ir gerose patalpose bu vu- y osulai jji atideda, ii 
sios geros lietuviškos biblio- 

i tekos liekanos pamažu iš- 
! nvks. i ti viesulų, tai bent. be abe- 

Liūdniausias dalykas šių jOnės, bus susilpnintas jų 
metų Marianapolio geguži- veikimas.
nėję arba vadinamojoj Lie
tuvių dienoj liepos 5 d. bu
vo viešas -lietuvių kalbai 
antausis. Taip atsitiko ker-

...... .. , , - -ct , . tinio akmens pašventinimoiki 43 mil. dolerių. Valsty- w . 1
bes vainnmkai nepajėgia
tokios sumos išleisti, todėl Kaip žinia, marijonai vie-
Anglijos bankuose jau turi-, toje pernai sudegusių namų "'eta'įs arašė žvmiaj ak
ma atsargos daugiau kaip! stato dideli, modernišką pa- rej Florence Fan laišką, ku- 
300 mil. dolerių. ! statą. Nekartą marijonai yra -

_ . , . A , . . kreipęsi Į lietuvių visuome-
Rodos. keistas dalykas, jpašydami savo aukomis'

! paremti pradėtą didelę sta- 
""IvNtybą. Jau daug statybos Į- 
ves vykdyta, bet kertinio

UŽ KEISTĄ B. SHAW 

LAIŠKĄ $108

Garsusis anglų rašytojas 
Į Bernard Shaw buvo ir dide

lis pokštininkas. Jis 1907

riame išdėstė savo sumany
mą Įsteigti prostitutėms u- 
niją. Tame laiške jis kartu 
ir pastebi, kad jo pasiūly
mas yra utopinis (neįvykdo-o

.. . ... ' mas), nes “ta profesija
PSL"’?” -Prostitucija) visuomenės

buvo atidėtos iki Lietuvių 
dienos.

Pašventinimą atliko vysk.

Į -laikoma nepakenčiama“, 
bet kartu jis duoda ir kelis 
praktinius patarimus.

Brazys, taip pat marijonas. Tarp kitko prostitučių u- 
t x__ i gekretore jj? siūlo pa

rinkti "labai energingą, rau
meningą ir staigaus bei 
karšto būdo moterį, kuri ga
lėtų pasišvęsti kaip šventoji 
ir būti despotiška kaip bok-bot.“

Į tas iškilmes iš Chicagos 
buvo atvykęs ir pats marijo
nų viršininkas provinciolas 
kun. Rimšelis- Pašventinus 
buvo sakomos kalbos. Jas 
tvarkė Marianapolio mari
jonų kolegijos viršininkas 
vienuolis kunigas. Jis susi-

simr.Kas

cių anglų kalbą, nepratarė 
nė vieno žodžio lietuviškai. 
Jis, angliškai pakalbėjęs a- 
pie statomų namų reikšmę, 
pakvietė tarti žodį mokyk
los vedėją kun. Petrauską. 
Šis taip pat lietuviškai ne
pratarė nė vieno žodžio.

Trečias iš eilės kalbėjo 
pats marijonų provinciolas 
kun. Rimšelis iš Chicagos. 
Ir jis Į susirinkusius kreipė-

Tą laišką Londone iš var
žytynių už $108 nupirko 
New Yorko senų dalykų mė
gėjas Feldman.

pilnai 
nė.

Kalbėti tiesą yra buržua* 
žiniai prietarai. Melas yra 

pateisinama priemo* 
Leninas* * *

Diplomatas nesiruošia 
tam, ką nori pasakyti, bet il
gai ruošiasi tam, ką nori mn 
tylėti. Talleyrand
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPBK1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO

TAS DUONOS NEPRAŠO.

CONNECTICUT KLONIUOSE
NEW BRITAIN, CONN.

P. Poškų prisiminus

1962 m. liepos 10 d. 
mirti? išrovė iš New Britain 
lietuvių tarpo Pijų Poškų, 
vieną iš darbščiausių organi
zacijų veikėjų. Jis ilgus me
tus dirbo vietos draugijose, 
eidamas Įvairias pareigas jų 
vadovybėse. Mirtis ir čia iš
retino senesnius narius, to
dėl sunku ką beišrinkti Į val
dybas. Velionis Pijus buvo 
verčiamas jose būti. Jis ne
atsisakė nuo bet kurio dar
bo ir dirbo ką apsiėmė su 
pasišventimu. Dirbo iki pa
skutinių dienų.

Pagaliau širdis atsisakė 
plakti, ir Pijus mirė savo 
namuose, atsisakęs net Į li
goninę eiti. nes numanė, kad 
ir ten nieko nebepagelbės. 
Mirė. palikęs žmoną Oną, 
buvusią Blažauskaitę, duk
terį ir du sūnų (vienas jų 
kunigas).

Velionio mirtis buvo di
delis smūgis visai lietuvių 
kolonijai. Jis buvo čia au
gęs. todėl mokėjo gerai ang
liškai, bet taip pat gerai kal
bėjo ir rašė lietuviškai, ne- 
sigėdino lietuviškai kalbėti 
ir nelietuviams girdint. Jis 
nebus užmirštas, kol čia bus 
lietuvių.

Ilsėkis. Pijau, šaltoje ka
pų žemėje: Mes liūdime, ne
tekę darbštaus ir tauraus lie
tuvio.

HARTFORD, CONN.

Įvairios žinios

Gubernatorius pasirašė 
30 naujų Įstatymų. Iš jų pa
žymėtini: valstybės tarnau
tojams pakeltos algos 5-15

; automobiliui vairuoti 
amžius pakeltas iki 17 metų 
(buvo 16); jaunuolis iki 21 
m., kurio automobilyje bus 
rasta svaigiųjų gėrimų, nu
stos leidimo 60 dienų ir dar 
sumokės piniginę baudą; 
gydytojai turi valdžios Įs
taigai pranešti narkotikų1 
vartotojus.

Dailidžių unijos skyriaus 
952 administratorius Wag- 
ner pasisavino iš pašalpų 
fondo daugiau kaip $4,000. 
Jis patrauktas atsakomybėn. 

Pranas Nauncikas

A. KAIRYS LAIMĖJO

DVI PREMIJAS

(E) Chicagos Skautinin- 
kų-ių Ramovės paskelbtas 
dvi pirmąsias premijas sce
nos veikalui, vaizduojan
čiam Lietuvos partizanus ir ( 
jų laisvės kovas, parašyti į 
laimėjo rašytojas Anatolijus 
Kairys. Jo trijų veiksmų tra-( 
gėdijai,. "Šviesa. kuri užsi-( 
degė“ paskirta pirmoji 500 
dolerių premiją, o trijų veik. 
vaidinimui "Eldorado“ teko 
antroji 300 dolerių premija. 
Trečioji 200 premija paskir
ta M. Venclauskui už trijų 
veiksmų misteriją "Gimto
sios žemės ugnis“.

MAIKIO KRAITIS

Birželio mėnesi "Kelei
viui“ aukojo:

John Bartush, Windsor. 
Conn $15.

Bakanas St. Bridgeville, 
Pa.. $10.

Po $5: A. Martin. Cicero, 
H., ir J. Janulaitis. Chica

go, Ilk
A. Gilbert. Cicago. III. $3. j
Po $2: M. Bagdon, Miami, 

Fla.. V. Klemka, Arlington, 
Mass., I. Žilinskas, Wee- 
hawken, N.J., J. česūnas. 
Vancouver, B.C.. Canada, 
ir F. Mituza. Hartford, 
Conn.

J. Johnson. Easton. Pa. 
,$1.79.

Po $1: J. Dent, Providen- 
ce. R.I.. T. Jankauskas. 
Dorchester, Mass., W. Za- 
barauskas, Eiizabeth. N.J., 
V. Matulis, Edmunton. 
Conn.. T. Supinsky, Shady- 
side, Ohio. M. Stonie, Law- 
rence, Mass.. V. Tamašaus
kas. Toronto. Canada, M. 
Zellv, Omaha. Nebr... A. 
Rušinskas, East Hartford, 
Conn., Svekarskv, Detroit, 
Mich.. Br. Strikaitis, So- 
Boston. Mass., A. Andrews, 
De Kalb, Ilk, A. šernus. 
Lawrence, Mass.. VI. Seli- 
vončikas, So. Boston, Mass.. 
A. Keršanske. So. Boston. 
Mass.. J. Detches, Sioux Ci
ty, Iowa, Ona Bložis, Cox- 
sockie, N. Y.

A. Liausod, Tabort, Alb., 
Canada, $0 50.

Visiems aukotojams reiš-j 
kia nuoširdžią padėką

"Keleivio“ administracija

CHICAGO. ILL.

Atidengė S. Vainorui 
antkapį

Liepos 11d. Tautinėse ka
pinėse atidengtas antkapis 
ant pernai mirusio žurnalis
to. vieno iš "Naujienų“ re-] 
daktorių, didelio jūros mė-| 
gėjo Stasnio Vainoro kapo.

Antkapy yra Įrašas "Sta
sys Vainoras 1910-1964“ ir 
viršum Įrašo galvūgaly labai 
meniškai išbrėžta sparnus 
audrai iškėlusi grakšti žu
vėdra.

ROCHESTER, N. Y.

Mirė Pulk. P. Saladžius
Liepos 12 d. po ilgos ir 

sunkios ligos mirė pulk. Pra
nas Saladžius, 72 m. amž.. 
nepriklausomybės kovų da
lyvis, ilgametis Kauno ko
mendantas, Šiaulių Sąjun
gos vadas. Palaidotas liepos 
16 dieną.

Velionis paliko liūdinčią 
šeimą: žmoną Bronę, sūnus 
Vytautą ir Juozą su šeimo
mis ir dukterį gyd. Danutę 
Kasaitienę su šeima, kuriem 
reiškiame užuojautą-

HASTINGS, PA.
Mirė L. Vaitkūnas

Birželio 21 d. mirė senas 
Keleivio skaitytojas Liudvi
kas Vaitkūnas, palikęs liū
dinčius žmoną ir 7 vaikus, 
kuriems reiškiame užuojau
tą. 1

Viršuje Kalifornijos finansų direktorius Hale Cham
pion (kairėje) juokiasi, pasakodamas gubernatoriui 
Edmund Brown. kaip jis su žmona ir maža dukrele bu
vo pagrobtas dvieju iš kalėjimo pabėgusių kalinių ir 
apie tų plėšikų mandagumą. Mat. jie davė jo žmonai 
$900. atsiprašydami už jai suteiktą nemalonumą, ir 
liepė apie tai nesakyti vyrui, kad ji pati galėtų tuos 
pinigus išleisti savo reikalamss. Apačioje sugautieji 
plėšikai Cray (kairėje) ir Bowles (dešinėje).

DETROIT, MIC H.

A. Nakas atostogauja I
"Keleivio“ ir "Naujienų“)1- — -J__ 1_ _1_ » - A 1A._ ._  X_T_

oennranarois Anonsas na- 

kas su šeima išvyksta atos
togų net už 2,000 mylių, bū
tent Į Albertos provinciją 
Kanadoje. Ten jis ilėsis sa-, 
vo draugo Vlado Juškos ū- į 
kvje.

Linkime gerai pailsėti ir 
grižus vėl neleisti plunksnai: 
rūdyti.

garbės pirmininku prel. J. 
Balkūną ir savo pirmininku 
išrinko A. Mažeiką.................

Komiteto raštinės adre
sas — 29 West 57th Street, 
Tenth Floor, Nevv York, N. 
Y. 10019. Telefonas: (212) 
752-0099.

Raštinė veikia nuo liepos 
12 dienos (budinti sekreto
rė I. Sandanavičiūtė).

Z'GIS Į JUNGTINES

TAUTAS j

Komitetas rengti lapkri
čio 13-sios manifestacijai — 
žygiui i Jungtines Tautas — 
užbaigė pradini savo susi
tvarkymą.

Nutarta, kad šis komite
tas vadinsis:

angliškai — I
Commitee to Restore Lithu
ania’s Independence (C.R. 
L.I.);

lietuviškai —
Komitetas Lietuvos Nepri 
klausomvbei Atstatyti (K.L. 
NA.).

Toks pavadinimas pasi
rinktas grynai praktikos su
metimais, turint galvoje san
tykiavimą su nelietuvių vi
suomene. Šiuo pavadinimu 
komiteto veikimas neplečia
mas už lapkričio 13-sios ma
nifestacijos rengimo ribų. į

Birželio 25 d. Nevv Yorke 
Įvykusio visuomenininkų su
sirinkimo nutarimu ir pa
reikštu pasitikėjimu remian
tis, komitetą sudaro: A.' 
Budreckis, R. Kezys, A. Ma
žeika, A. Sniečkus — visi 
manifestacijos sumanymo 
pradininkai, ir jų. veikiančių 
visuomenininkų susirinkimo 
vardu, vėliau išrinktas J. 
Miklovas.

URUGVAJUS 

Liūdnų Įvykių minėjimas

Birželio 13 d. Ateneo de
Montevideo salėje Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Dr- 
ja ir Urugvajaus Lietuvių 

; Draugijų Susivienijimas su- 
1 rengė liūdnos sukakties — 
Lietuvos pavergimo minėji
mą. JĮ pradėjo geras lietu- 

Į vių draugas ir nuolatinis to
kiomis progomis kalbėtojas 
Jose P. Martinez. Ceroo Ke

ltuvių parapijos chorui sūdai, 
navus Lietuvos ir Urugva- 

. jaus himnus, kalbėjo Lietu- 
■ vos atstovo pareigas einan
tis A. Grišonas ir pora asme
nų iš Ateneo de Montevideo 
administracijos. Gaila, kad 

: ši kartą nebuvo pakviesti 
demokratinių srovių atsto
vai, kaip tai seniau buvo da- 

• romą.
į Meninę dali atliko solis
tė Liucija Grišonienė, pa
dainavusi Kačanausko "Il
gesys“ ir čerienės "O. tėvy
ne manoji“, kuriai akompo- 
navo Teresė Dobnievskaitė. 
vėliau dar paskambinusi du 
Šopeno kūrinėlius, ir V. Do
relio vadovaujamas "Aido“

. choras, padainavęs kelias 
linksmas daineles. Jos neti
ko šitai progai, nes mes bu
vome susirinkę minėti liūd
nos sukakties. Už mus pasi
linksmins ir išgers aziatiškai 
klykaudami čionykščiai Lie
tuvos okupantų garbintojai 
liepos 21 ir 24 d., kurie, 
dviejų buvusių katalikų vei
kėjų vadovaujami, tam jau 
smarkia’ ruošiasi.

M. Krasinskas

I

Gera dovana

LIETUVIAI KITUR
VOKIETIJA į kimas kitaip lėmė — neilgai 

teko savo gražiu nameliu 
džiaugtis.

(E) Vokietijos Lietuvių ^žinojau velionį dar Lie- 
vok tuv°Je- Jls buvo tei

singas žmogus, visada ki- 
i tiems paslaugus, todėl turėjo 
nemažai draugų.

Laidotuvės buvo birželio

Lietuvių suvažiavimas

Bendruomenės Krašto Val
dyba pranešė, kad š. m. rug
piūčio 7 ir 8 dienomis Huet- 
tenfelde, Vasario 16 gimna
zijos sodyboje, Įvyks visų .
Vokietijos lietuvių suvažia-■ — dieną. Kaistą puošė daug 
vimas. Be Įprastų posėdžių. v aniky. Nemažas būiys lie- 
kuriucse bus aptariami or-ituV1’ V nelietuvių susirinko 
ganizaciniai reikalai. Įvyks! vebon!° palydėti į amžino 
koncertas, paskaita, pamal-i P01 p1® viet4 South Cayuga 
dos ir visų dalyvių pasilinks-) kapinėse, 
minimas pilies sode su šo-' Tebūnie lengva jam Ra
kiais ir dainomis.

Aukoja tėvynės laisvinimo 
reikalams

nados žemė! Jo seimai ir
' draugams reiškiu gilią už- 
i uojautą- Kaimynas

(E) Liubeko lietuviai, ku
rių dauguma yra nedarbingi, 
per Pr. Liegų atsiuntė Tau
tos Fondui 61 DM. I

Miškininkas A. Požėla, 
gyv. Harpstaedte, netoli 
Bremeno, Eltos informaci
niam darbui paremti paau
kojo 50 DM.

Ar turi šitas 
knygas?

AUSTRIJA

Lietuviai minėjo 25 Lietuvos 
okupacijos bei kovų už 
tėvynės laisvę metines

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė. 
lapių, 96 psl., kaina .. $0.76

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS Kai. 
.........................$0.60

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage* 
kaina ............................. $0.20

GYVULIŲ 
kaina 75

PROTAS. 212 psL 
centai.

<E> Susirinkimas - suva-ineL PIN,GŲ- 3 dr„
ziavimas įvyko birželio 20• ma. L. Tolstojus. 62 psl., kai-
d. Salzburge. Prisiminti ir- ne ............................. $0.35
pagerbti žuvusieji dėl Lietu-LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Na
vos laisves kovotojai ir kan
kiniai bei tolimuosiuose Ru
sijos plotuose mirusieji 
tremtiniai. Priimta protesto 
prieš maskvinį okupantą ir 
jo kolonialinę politiką pa
vergtame krašte rezoliucija.
Ji pasiųsta Austrijos respub
likos prezidentui Franz Jo
nas.

u __ aturams, z* psi., Kama »v.za

STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psl., kaina ................ $0.10

LIETUVOS SOCIALDEMO- 
KRATĘ PARTIJOS PROG* 
RA MINĖS GAIRĖS, 32 psl„ 
kaina 25 centai.

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO* 
Nr 4 ir 5, kaina

Organizuojamos komisi- j . . . .
jos paskiriems uždaviniams-J ^ai rengiatės duoti kokią 
Pirmajame pranešime apie, dovaną angliškai kalban- 
jau sutartus komisijų vedė-j tiems, nepamirškite, kad ge- 
ji|e buvo klaida: Dokumen-; riausia dovana yra knyga, 
talijos konaisjjofc pirminio- §taj ęja kelius lietuviu raky-! 
kas yra ne Juozas Audėnas, toju ašvto? ir į anglų . 
o Manus Ambraziejus. Vh- ’ k(J
ko geri. sekr. J. Audėnas yra I . , , . . , ,
maloniai pasiūlęs Dokumen- r'os laoai tinka dovanoms.
taeijų komisijai naudotis; -SeiectedLilfcuni.nSI.ort! 
vilko turima atitinkama me-| StorieI.. (21 autori.u,), 280 
dziaga ir šaltiniais. | pj| kaina s5 00

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

LSDr FOR LIliiLANTA’S 

Austrijoje šiuo metu be- FREEDOM. parašė S. A. Vik- 

gvveni vos apie 50 lietuvių,
kurie vra išsisklaidę jo vi- 
s ąkraštą, todėl sunku nors 
ir retkarčiais susirinkti Į 
krūvą. Didesnis tautiečių 
telkiny? yra dar Salzburge 
ir jo apylinkėse. Kitur, kaip 
Linze Kaerntene - Steier- 
marke. Tirolyje ir kitur tėra 
tik po keletą lietuvių. Veik
lu? pirm. V.Miluzas stengias 
su vri.iis palaikyti ryšį ir su
kviesti i suvažiavimus bent 
svarbiųjų mūsų tautinių 

' švenčių ir minėjimų progo
mis.

toras, 32 psl.. kaina 50 centų
NEPRIKLAUSOMOS LIETU

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- 
rys, 225 pak, kaina .. $5.00

SIELOS BALIAI, J. Srr.elsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ..................................$0.75

ANARCHIZMAS 29 psl., kai
na ....................’............... $0.16

Komiteto uždavinys — 
tik lapkričio 13-tosios mani
festacija (žygis Į Jungtines 
Tauta?). ŠĮ uždavinį jis vyk
do savarankiškai, bendra
darbiaudamas su visomis 
atitinkamomis institucijomis

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

’House Upon the Sand‘

Iš DŪMINES LŪŠNELĖS. K- 
Krauėiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

KAll SENOVĖJE ŽMONĖS 
PFRSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 pel., kaina .. $0.10

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai. r*> 
umatizmas, Kražių okerdynės 
ir kt.), :»7 psl., kaina .. $0.25

bei organizacijomis. Būda-i (Jurgio Gliaudos), 168 pal., 
mas apimtim ir laiku ribotos! kaina $3.95. 
paskirties komitetas, jis nė
ra jokios organizacijos pa 
kaitalas lietuvių veikloje.

"The Ordeal of Aaaad Pa- 
sha“ (L Šeiniaus), 61 psl-.

Komitetas numato savo vei- •ca,na $2-00.
kimą baigti per mėnesį po „The Maker of Gods“,
manil estacijos, pateikęs »-!Ten Lithuanian Stories, pa-
vo darbo ataskaitą prie žy
gio prisidedančios lietuvių 
visuomenės atstovų susirin
kimui.

Komitetas yra žygio orga
nizatorius ir vykdymo tvar
kytojas. žygį gali atlikti tik 
visa lietuvių laisvoji visuo
menė, kuri ir kviečiama gy
vai ir veikliai jame dalyvau-

Komitetas pasikvietė savo' ti.

rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

"Lithuanian Folk Talės 
paruošė Stepas Zobarskas, 
240 psl., kaina $4.50.

Visos šios knygos yra gra- 
j žiai irištos.

3=

DUNNVILLE, ONT.

Mirė Pr. Vaivilavičius

Vietos ligoninėje birželio;
19 d. širdies smūgiui ištikus) 
mirė Pranciškūg Vaivilavi-I KUBINĖ 
čius (Vaivil). 78 m. amž., 
senas Keleivio skaitytojas, 
liko liūdintys žmona Mari
ja. dvi dukterys, sūnus, dvi 
seseiys ir brolis.

Velionis buvo kilęs iš Tra
kų apskr., Kruonio valse.,
Apidiemio kaimo. Į Kanadą 
su visa šeima atvažiavo 
1939 metais. Albertos pro-,PAPARČIO ŽIEDAS :r 
vincijoie Įsigijo ūkį ir ten 
porą metų gyveno. Pardavęs 
tą ūki. jis išsikėlė Į Ontario VŽ-’a*T?u" 9U PinW’ 
provinciją ir čia nusipirko 8 s*'~ ’’ 
kitą ūki, kuriame visą laiką 
ir gyveno. Prieš pusmetį ir 
tą ūki pardavė ir nusipirko 
namus. Sako. jau gana, se- 
natvė, laikas pailsėti, bet li- (

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
IOS SUPRATIMAS. 80 peL,
Kaina .......................... $C.2*I

IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija. 29 pel.. kai- 
kaina ............................. $0.25

\LKOKOLIS IR KŪDIKI AL 
kaina ............................. $0.25

DAINOS aPIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis. 32 pel., kai
ne ..................................... $0.75

<AF
K,
na

YRA SOCIAIJZACIJA, 
Kautsky, 31 psl., kai- 
................................... $0 30

kitos s* 
pysakos. A. Antanov. 45 psl, 
kaina 10 centų

KEI.KIVi>
634
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Iš pavergtos Lietuvos
Kę Lietuva laimėjo 

25
1

Vilniuje leidžiama "Tie- 
6a“ rašo, ką Lietuva laimėjo 
per 25 metus, komunistam^ 
valdant.

Kiekvienas gyventojas pa
geidautų geresnio prekybi
nio ir buitinio aptarnavirpn, 
bet net Vilniaus mieste šio
je srityje pasireiškia didelė 
netvarka. "Mieste dar nepa
kankamai išvystytas preky
binis ir buitinis patarnavj. 
mas“, rašo "Tiesa.“ Vilniuje 
dar nepakanka punktų, ku
rie priima avalynę taisyti, 
drabužius valyti ir dažyti, 
baltinius skalbti, o mieste
esantieji priėmimo punktai 
ir dirbtuvės susitelkę į mies
to centrą. Dėl to gyventojai 
daug laiko sugaišta parduo
tuvėse, komunalinėse-buiti 
nėse, administracijos įstai
gose, autobusų sustojimo 
vietose, laukdami užsakymų 
dirbtuvėse, ieškodami jiems 
reikalingų prekių ir tt. Tai 
paties partijos organo žo
džiai*

Tada nuosekliai iškyla 
klausimas, tai už ką gi žmo
nės iš tikrųjų dėkoja parti 
jai ir okupacinei valdžiai? 
Ar už tai, kad gyvenimą to
kį sunkų padarė, nekalbant 
jau apie tėvynės ir asmeni
nės laisvės išplėšimą? Juk 
nepriklausomoje Lietuvoje 
gyventojai jokių sunkumų 
neturėjo nei su batų taisy
mu, nei su drabužių valymu 
ar dažymu, nei su baltinių 
skalbimu. Taip pat nereikė
jo ilgai ileškoti norimų pre
kių, nei ilgai laukti autobu
sų sustojimo vietose.

Vadinasi, viskas pasikei
tė. bet ne gerojon, o blogo- 
jon pusėn. Buitinis gyveni
mas ne pagerėjo, bet pablo
gėjo. Ir okupuoto krašto 
žmonės už tai ne dėkoja val
džiai, bet tyliai ją keikia. 
Tik viešai jie yra verčiami 
garbinti okupaciją ir oku
pantą, o tai gyvenimą daro 
dar sunkesnį.

Latviai ir estai į Sibirą
(E) Rygos radijas š. m. 

balandžio 26 d. pranešė: 
"Iš mūsų respublikos staty
bos darbams Sibire ir Tol. 
Rytuose išvyko 200 asme
nų“.

Birželio mėnesį grupė o- 
kup* Estijos studentų išsiųs
ta į plėšinines Kazachstano 
žemes. Skelbiama, kad jie 
išvyko su džiaugsmu ir sa
vanoriškai.

R. Mizara Lietuvoje
l Lietuvos pakasynų (ko- 

munistpi vadina "išlaisvini
mo“) 25 metų sukakties mi
nėjimo iškilmes nuvyko ir 
Rojus Mizara, "liaudies ra
šytojas“. Aerodrome jis ir 
kiti 122 kartu atvykę buvo 
iškilmingai pasitikti

JUOKAI
Chruščiovas, lankydama

sis pas de Gaulle, kalbėjosi 
įvairiais klausimais. Palie
tė jie ir sovietų sputnikus.

—Taip, šioje srity mes pa
silikome toli užpakaly, _
sutiko de Gaulle. —Bet už
tat medicinos srity mes e- 
šame daug toliau pažengę. 
Mes nugalėjome mirtį. Mūsų 
gydytojai gali žmogų prikel
ti iš numirusių.

—Bet mes turime tokių

Kaip bolševikai rialu 
„Liaudies seimą“

(Elta) Sovietinė okupuotos Lietuvos spauda iškreip
tai aptašo įvykius prieš 25 metus. Čia mes pateikiame tei
singą jų vaizdą.

1940 m. birželio 15 d. kariškai okupavę Lietuvą, so
vietai stengėsi ir tebesistengia sudaryti įspūdį, jog šita 
okupacija nėra jėga mūsų tautai primesta, bet didžiosios 
jos dalies pageidauta — sutikta kaip išlaisvinimas iš dik
tatūrinio kapitalistų režimo, engusio ir išnaudojusio liau
dį. Reikėjo, kad patys lietuviai tai paliudytų ir akivaiz
džiai patvirtintų. Pagal demokratinį supratimą (o juk bol
ševikai dedasi didžiausiais demokratais), tautos valią 
išreiškia visų šalies gyventojų rinku tautos atstovybė ar
ba parlamentas. Sovietai ir suskato priversti lietuvius to- tas kalėti 30 mėty. Jam ui pa 
kį parlamentą arba seimą išsirinkti, o paskui priversti jį 
padaryti Maskvai reikalingus nutarimus. Kad viskas de
mokratiškiau atrodytų ir gražiau skambėtų, jis buvo pa
vadintas Liaudies Seimu.

1940 m. liepos 5 d. buvo paskelbti rinkimai į Liaudies 
Seimą, o liepos 6 d* — to seimo rinkimų įstatymas. Tai 
buvo 1936 metų Lietuvos seimo rinkimų įstatymas, tik 
bolševikų pakeistas ir papildytas. Vienas svarbiųjų pa-

Ronald A. Biggs, vienas iš api
plėšusių 1963 m. Anglijoje paš
to vagoną ir pagrobusių daugiau 
kaip 7 mil. dolerių, buvo nuteis-

Asiriečiai taip pat vaikš- »«••••••••••••••••••••••••
čiodavo basi. tik jų karaliai!

! ir didikai avėjo sandalus ari SKAITYK STASIO MI- 
kurpaites. Kariai dėvėdavo CHELSONO PARAŠYTĄ 
pintinius šikšnos batus ir KNYGĄ: “Lietuvių liemja
kurpes. Į Amerikoje," DAUG RA
Hebrajų tik diduomenė avė-; VEIKSLU. KAINA MINK- 
jo sadslus, bet namie ir ta 
diduomenė turėjo būti basa.

Visi tie kraštai yra toli 
į pietuose, kur temperatūra 
visą laiką labai aukšta.

STAIS VIRSAIS SAOO, 
KIETAIS—-68.00

rrrt

sirodė per ilgas laikas, todėl jis 
su kitais trimis kaliniais pabėgo 
iš Londono kalėjimo.

TAI {DOMU ŽINOTI

Šiaurės karo metu (1709 
keitimų būvu tas, kad kandidatus į seimo narius siūlo ne 1710 m.) Prūsijoje siautė 
savivaldybės, bet "darbo žmonių susirinkimai“. Konstitu- maras. Jis žiauriai palietė ir 
cinės teisės žinovas ir tos katedros Vytauto Didž. Uni ver- lietuvių gyvenamuosius plo- 
sitete vedėjas prof. Mykolas Roemeris, pats pergyvenęs Tada įsrutės apskrityje 
sovietų įsibrovimą į mūsų kraštą ir stebėjęs vėlesnius jų gyventojų paliko 4260 
veiksmus, taip rašo apie pasiruošimus rinkimams į vadi- — Ragainės 1,613, 
namąjį Liaudies Seimą:

"Masiniai 'darbo žmonių susirinkimai' apskrityse ir 
miestuose buvo mitinginio pobūdžio. Esamomis aplinky- i "
bėmis šie mitinginiai susirinkimai buvo komunistų stro-1 Kadangi dvarams pradė- 
piai valdomi. Visuose vienos apygardos apskričių miestų j0 stigti darbininkų, tai vo- 
darbo žmonių susirinkimuose buvo statomi tie patys kan- ' kiečiai dvarininkai pradėjo 
didatai, iš anksto parinkti, ir visur jie mitinginiu metodu1 kviestis vokiečius kolonis- 
vienbalsiai buvo priimami ir tuo pačiu laikomi susirinkimų tus. Prūsijos karalius Fridri

Tilžės —1,307, Klaipėda 
871, iš viso 8,411 sodybų ir 
išmirė apie trečdalis lietu-

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio“ administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ir senąjį.

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas ii 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kama 25 centai.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos,
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 

. e , pasiūlytais. Pasipriešinti niekur niekas nedrįso. Dirva jau chas I paskelbė atsišaukimą1 Kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors
^UV° Paruo^ta* ^40 m. liepos 11d. naktį viri veiklesnieji kvie^^as be- ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti,

gali nubėgti 200 kilometrų, Lietuvos politikių partijų vadai buvo suimti ir žirnius ii amatininkus kel-i
—spyrėsi Chruščiovas. uždaryti kalėjimuose. Visi nekomunistiniai elementai jau i ->° yalstybę, žadėdamas Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 

—Negirdėtas dalyką.^ __  ' ~ 1 — .. n^ms vicnim įonm-oh, t., i . - «_> - ------------ ------- - ------- » -■ ■ -

kalbėjo de Gaulle. — Aš

gikį, o aš pasiųsiu į Mask- dal^'lal w N*™ nanai stropl? n,nklmus ^ke, V dal e srityse.
I įvairias demonstracijas. Slopino bet kokį tautinių Lietuvos .

saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiamsvą savo gydytoją, kuris pa-, - -•••-• v ~ ~ -

rodys, kaip prikelti žmogų iš J elementų atsparumą. Drįso veikti tik tie, kūne ėjo ranka Paskutiniuoju metu Lietu- ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu, 
numirusių. į rankon su komunistais. Šiomis aplinkybėmis bei sąlygo- . VGje rykšte bebūdavo kar-: ____ _ __ _________ _____ :__zs______-___

I* Joninių padarė 
sovietinio jaunimo
(E) Komunistinė Lietuvos 

spauda rašo, kad birželio 27 
d. ant Rambyno kalno ir šie
met buvo surengtos sovieti
nio jaunimo dienos iškilmės, 
kuriose dalyvavo apie 20, 
000 žmonių. Įvyko žirginio 
sporto varžybos, o kalno 
viršūnėje liepsnojo sukurtas 
laužas. Buvo šokoma ir dai
nuojama. Atrodo, jog Mask
vos statytiniai okup. Lietu
voje stengiasi tradicines Jo- 
niniių iškilmes, lietuvių iš 
seno ruoštas ant Rambyno 
kalno, nusavnti, paverčiant 
jas sovietine švente. Prieš 
keletą metų dar rengtos ant 
Rambyno kalno Joninės su
traukdavo labai daug jauni
mo iš visos Lietuvos. Ta
čiau jos susilaukė kritikos iš 
stambiųjų partijos pareigū
nų. Užtat dabar jau birželio 
mėnesio gale jau rengiamos 
nebe Joninės, o "Tarybinio 
jaunimo diena“. Į programą 
įvedami sovietiniai elemen
tai.

DAR GALIMA GAUTI
Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos—

"Ar Romos popiežius yra

227 psl., kaina tik $1.20.

numirusių.
Chruščiovui nebuvo kitos 

išeities, kaip tik sutikti pa
siūlymą priimti.

Grįžęs į Maskvą, Chruš
čiovas įsakė surasti tokį bė
giką, kokiu jis buvo pasigy
ręs de Gaulle'ui, ir sprogo iš 
kailio pykdamas, kad tokio 
bėgiko ir jo sovietinė sant
varka nepagamino.

—Tiek pinigų išleidau 
sportininkams, o jie štai ne
gali išpildyti valdžios numa
tyto plano! Ką dabar dary
sim ir ką pasakysim de 
Gaule?— skundėsi jis Miko- 
janui.

—Aš žinau, — atsiliepė 
Mikojanas. — Reikia pa
prašyti de Gaulle, kad jis 
pirma atsiųstų į Maskvą tą 
savo stebuklingą daktarą. 
Jam čia liepsime prikelti iš 
numirusių Staliną, o tada ir 
tu pats nubėgsi per valandą 
200 kilometrų!

♦ * *
1984 metai. Chruščiovui 

90 metų. Jis buvo priverstas 
bėgti iš Sovietų Sąjungos ir 
apsigyventi Kalifornijoje. 
Kremliuje sėdi Jo Didenybė 
caras Aleksandras IV.

Suskamba telefonas caro 
kabinete. Skambina senas, 
savo tėvynės išsiilgęs Chruš
čiovas ir verkiančiu balsu 
prašo leisti jam grįžti į Ru
siją.

Caras pažada jo bylą per
žiūrėti pasitaręs su ministe- 
riais ir savo sprendimą jam 
pranešti.

Po kurio laiko caras pa
skambino Chruščiovui ir sa
ko:

—Gaila, tamstos prašymo 
patenkinti negalime teisės ir 
konstitucijos sumetimais. 
Taip aiškiai tvirtina mano 
ministeris pirmininkas Mi
kojanas. ____

vuje iynsve Utuūūavu nar-i
mis 'demokratinė' masinių liaudies susirinkimų rinkiminė tais "šventinami“ vaikai, kai 
iniciatyva buvo tiktai propagandinė kaukė, kuri neatitiko jie kuo noi-s nusikalsdavo, o 
jokios tikrenybės. Kandidatus siūlė komunistai, ir balsuo- iki 19-jo amžiaus galo rykš- 
ti tebuvo galima už šiuos pasiūlytus, o kadangi kitokių čių galėjo gauti ir suaugęs; 
nebuvo, o pasiūlytųjų skaičius tiksliai atitiko mandatų žmogus. Tokia bausmė buvo 
skaičių, tai balsuojant rinkimuose nieko ir pasirinkti ne- numatyta ir Lietuvos Statu- 
buvo galima-.. Pe‘ ... iv* k I
kams^S .Ji AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS

tatas nedarytų Įspūdžio, jog tai esąs jų vienų darbas. Va- į Dažniausiai būdavo: LITERATŪROS FONDO
dinasi rūpėjo, kad su jais bendradarbiautų ir nepaten- ( kį,įama 2q, reįiau 50 ir re_ 
tuotas komunistinis elementas, nors. žinoma, toks, kuns: rykščių,
veiks tik jų žinioje ir jų diriguojamas. Todėl pasirūpinta į Dvaruose rykštėmis pla- 

’ .- . - t —-:. ”'Q,r1”kamiems buvo įrengti tam

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS"

636 E. Broad wav -------i--------So. Boston 27. Mass.

PRANEŠIMAS

sudaryti tam tikras rinkiminis blokas. į kurį įėjo įvamų 
profesijų žmonės: darbininkai, valstiečiai, 'darbo inteli
gentai' — keli rašytojai, menininkai, profesoriai ir tt.. 
įvairios organizacijos ir Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas. Šių parinktų žmonių ir organizacijų 
susibūrimas pasivadino 'Uetuvos Darbo Sąjunga ir išlei
do pirmąjį rinkiminį atsišaukimą su jame vadovaujan
čių parašais“, (žr. X.Y. Uetuvos sovietizacija, Augsbur
gas, 1949 m.).

(Bus daugiau).

1966 METŲ "KELEIVIO“

KALENDORIUS

tikri loviai. Į tokį lovį plaka
mąjį paguldydavo ir dar 
pririšdavo.

Ta žiauri bausmė ne vieną 
nuvalydavo į kapus, nes iš 
karto gavęs 50 kirčių žmo
gus po kelių dienų mirdavo- 
dėl kraujo nutekėjimo. I

* * *
Kai Kolumbas atrado A-. 

meriką. ją kolonizuoti pra-,
dėjo ispanai, prancūzai, ang-j 
lai, švedai ir olandai

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 
2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETTUVĄ — 480 psl-, kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00
$6.00 ” 
$6.00 ”

$4.00
$4.00

$2.50 ’’ $1.80

K. Bielinio Dienojant ” ”
K. Bielinio Penktieji Metai " *
K. Bielinio Teroro ir Vergijos 
Imperija Sovietų Rusija ” ”
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku- 

I šieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka
Floridoje išsikėlė ispanai' $10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin-

ir 1565 m. įsteigė savo pir
mąją koloniją. Jų žinion pa
teko Teksas, Kalifornija ir 
nemaža kitų vakarinių že
mių-

Prancūzai savo pirmąjį 
centrą 1608 metais įsteigė 
Quebecke ir valdė Kanadą, 
pratęsdami savo valdžią iki 
Louisianos pagal Mississip
pi upę.

Anglai 1607 m. savo ko
loniją Įsteigė Virginijoje. 0- 
landai 1609 m. įsikūrė da
bartiniame Nevv Yorke.

JAU RUOŠIAMAS 

Jį redaguoja Sta»y> Michelsonaa 
Kaip ir kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir įdomių 

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.
Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.
PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA

LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY-1

TI NEPASIVELINKITE! į egiptiefiai namie

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus praiome siųsti v,sj vurėjo būti basi, tik kur
šiuo adresu:

-KELEIVIS“
636 E Broadvray — s — South Boston, Masa. 02127

* *

nors eidami prisirišdavo po 
padais palmių lapų ar papi
ruso žievės karnų, kiti ture- l®019- 
davo sandalus arba kurpai- 

. tęs.

tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8%x ll’/s) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literr-tūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6321 So. Maplewood, Chicago 29, III.
J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, III.
A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.
A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd„ E. Cleveland 12, Ohio.
J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, OntM Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT-
STOVYBft "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Brond- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th St, l<Hh O, New York, N. Y,
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

, 100 laikraštininkų, vietinių 
Į ir iš užsienio, buvo net Hong 
Kongo (Azjoje) laikraščio 
atstovas. 22 telegrafistai 
dieną naktį dirbo, perduo
dami laikraštininkų prane
šimus apie bylą.

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt 

penkerių metų rezistencijoje
Liepos 10 d. teisėjui Raul-! .£• Sūduvis, 424

ston pirmininkaujant prasi- į |>saisčiai pavaizduojama, 
dėjo byla. Lauke buvo 100 i 14etuviai priešinosi vo- 
laipsmų karščio. į teismo sa-i ki^cĮV okupantams, kaip 
lę, kurioje galėjo tilpti 400! P*' tfsinosi n tebe&ipi lesina

Tai 1963 m. apiplėšę iš Glasgowo | Londoną ėjusio traukinio pašto vagoną ir nusinešę 7 mil. dol. 
vertės grobį, šiomis dienomis pabėgo iš Londono kalėjimo. Jie užlipo ant kalėjimą supusios tvo- 

1 ros ir nušoko ant baldus vežusio vežimo.

žmonių, susėdo dvgubai 
! daugiau ir dar daugiau pali- 
į ko už durų, todė! vėliau po

sėdžiai vyko pievoje prie 
teismo rūmų. Bylos eigą se
kė 2.900 minia.

Kelias dienas gynimo ad
vokatai ginčijosi su teisėju 
dėl liudninkų. Gynyba bu
vo numačiusi pakviesti ke- 

i lioliką žymiausių mokslinin
kų. kurie būtų Įrodę, kokias 
nesąmones anuomet skelbė 
biblijos uolūs šalininkai ir 
kokie juokingi yra Scopes 
metami kaltinimai. Bet tei
sėjas nenorėjo tų liudininkų, 
nes jie galėjo „bedievybe“ 

i užkrėsti prisiekusius posėdi- 
J ninkus (džiurę).

Kai teisėjas atmetė iiudi- 
■ ninku pašaukimą, tada Dor- 
i row sumanė pasinaudoti sa- j 
'vo priešininku Bryanu kaip i 
! liudininku ir privesti prie to, 
kad jo priešininkas, kaip di-

komunistų 
na $4.

okupacijai, kai-

Didžioji beždžioniška byla

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

nės atsiminimai iš Sibiro 
tremties kentėjimų, sura
šyti Algirdo J. Nasvyčio, 

253 psl.. kaina $3.00.
VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

čio-Dėdės Šerno gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas, 206 psl., kai
na $2.00.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

statymai yra priešingi kons- Sielis biblijos žinovas, pats PLAUK, MANO LAIVELI, 
1 titucijai, todėl reikia tą P1 1 pažintų. kad biblijoje ne- Petro Segato eilėraščiai,

galima kiekvieno žodžio su- m pSi., kaina__________ $2.00
P1 arti Uip, kaip ten paiašy-, ąvpio’T’. niFNTS Už MIFS- 
ta, kad ją reikia skaityti per- s\“N v 7r-u- 17
keltine prasme. 1 T°! Mariaus ^k,o 17

, 1 novelių, kaina $o.00. 
Teismas vilto mokykla:

ramą kiekvienam mokyto- ’ Darrow klausinėjo, Bryan 
; jui. kuris pasipriešins išleis- atsakinėjo.

Šiandien evoliucijos dės-i tam įstatymui. Į p?k|austas. ar B ge.
nis n katalikų bažnyčios Ta atsišaukimą perskaitė rai žino bibliją, atsakė, kad 

senatvėje jis ją 
studijavo, negu jau-

— Tegul bus pagarbintas, krėstų dukteriai rykščių, ’ a ‘ * į k^auf'.m^ Paduoti teismui
Maiki! j kam priėmė katalikybę, tai j Gyvenimas mus galvo- kad pasaulis nebuvo sutver-

-Ar būtinai turim gar-J y,si katalikai ant jo supyktų trūkčiais neša pirmyn Mes tas per šešias dienas, kad „Xe snaude
bmU? . U?UglaU UZ J! “,balsu<;‘«-! neturime net kada sustoti ii- viskas, teigi ir žmogus, y,a; ?e  ̂.Edį j S™*,

— Jes, Maiki, garbinti Atiduotų savo balsus ko- pasįdairyti, kokie pasikeiti- ilgų laikų nuolatinio vysty- ! iŠ. i
reikia. kiam Kennedžiui. O Kenne- ; maj jame vyksta. O jie tokie mosi vaisius.

— Bet neužtenka pasaky- džiai nori į prezidento sostą į dideli, kad sunku protui ap- 
ti, kad reikia, tėve. Aš nore- ‘ atsisėsti, kaip davatka į dan- į rėpti. Ir visose srityse.
čiau, kad tėvas man įrody- gų. iaigi Džiansonas turi* *:aria;An mnmc sunku na - -- —’ j- i<i <xvj>ic«*uphiu<j pvion.an.c iai zmo uionj;
tum, kodėl reikia. j vaktuotis ir negali ant dūk-; »tendienmums sunku pa- pažintas. šiandien ir ji ir inž Rappelyea iš Dayto- taip ir kad se

— Olrait, Maiki, aš turiu tę1* pykti, kad priėmė kata- ’ v ., • - sako, Kad žmogus issivvstė n0 j?s buvo vienas iš tų, ku- daugiau studij
labai gerą įrodymą. Va, pre- , Ūkišką krikštą. Kad ir pyks-1, • ' baubti mokvto- 1S- maziau sudėtingų žemes- rje buvo priešingi išleistam nystėje-
zidento Džiansono duktė a-, ta. bet turi būt šarap- Ir jis ̂ ^^Vs mokiai n-lųt^Vlų !V -dl*vlska dva” įstatymui. Jis įtikino švieti-!
nsdi^R priėmė katalikų tikė=‘g^rai daro, kad tyli, ba kata-; savo moklnlus mokiusi, sla jam velaui buvo įpusta. mo Įstaigos vadovybę iškel-Į, J kldUT-mą.’ aL_b?lją.Ie? 
jimą. Ar Ui neįrodymas, ’ Hkų tikėjimas yra geriau- šiandien už tokios „bedie- titą’reikalą teisme. Tam pri-! Kia pazoaziui supras, at u-
kad’ žmogui reikalingas ge-, sias. Žinai, būtų ne pro šalį, vybės skelbimą teisman ne- urė j, pora vietos advokatų. • Ke"
ras tikėjimas, a? I kad ir tu nueitum spavied-į _ N tė . D betraukiama, kaip Ui buvo Beliko surasti mokytoją, ku-1 —Aš tikiu, kad biblijoje

-- . , v_. ’ radėjo lie- pad^ryu prieš40 metų Ten- ris būtų apkaltintas dėstęs į reikia priimti viską taip,— Ne, tėve, Ui nėra joks' nles ir Prlimtur’1 knkstą, ba bar tie vyskupai pradėjo lie 
įrodymas, nes tėvas nežinai, man 1 odos, kad tu neknks- ĮUvjų bažnyčias ir mokyklas ne e 
kodėl ji nuėjo kaUlikų baž- Turbūt ir potei ių ne- UZ(jarjnėti.

I moki. Į — Tas neteisvbė. Maiki!

valstybės mažame mokykloje priešingas bibli-' kaip parašyta.
Daytono miestelyje. į jaj mintis. Sustota prie Sco- • jęal parrow paklausė, ar

Tai garsioji beždžioniško- peš, kuklaus, jauno 24 metų; Bryan tiki, kad Jošua sulai.
mokyklos 

evoliu- 
bio-

mas negali būti įrodymas, i įūpintis, kad lietuvybė nesu- — Apie tai rašo kaUlikų 10 d. ir baigėsi liepos 21d., (gyvybės mokslo)
— Nu, tai išvirozyk, kaip ‘nyktų. 'laikraščiai, tėve. Brooklyne taigi lygiai prieš 40 metų./ dėstyti nega ėjo neais ui a-

tu spėji. I — Jes. Maiki, už lietuvy-įleidžiamas pranciškonų Dar- Jos storija yra tokia. ’ mas evoliucijos. Jis sutiko
— Ji, tėve, gaii turėti ka- bę ir aš gaUvas savo galvą bininkas praneša, kad Penn- . būti tuo reikalingu atpnki-

talikų draugų, kurie lanko padėti, ale reikalingi ir po- sylvanijoje Allentovrno vys- Oktahomos, Floridos ir mo ožiu. kurs padėtų įsais-
kaUlikų bažnyčią 
Įėjo ją prie
Galėjo būti ........ —r-~ . - --------- . . . . . . .....— ------ o----- —
žascių. šiaip ar Uip, tikėji- krepastis. Readinge šv. Antano, o Ees- jos mokslą. N. Carolinoje Ug h baltinamas, kad ba-
mas Johnsonų šeimoje nėra’ — Tėvas ir čia kalbi be tone šv. Mykolo. J 0 Kenntucky janf^j0 94 d. mokykloj dės-
joks kelrodis, kuris rodytų,'jokių įrodymų. f — Tai gal lietuviai tenai tlk balso tokiam įsta- t- evo{iucjjos teoriją,
kuriuo keliu būtų geriau eiti- _ Maiki, kitą nedėldienį į išmirė, ar išvažinėjo kitur. | ty1™! išleisti.
Pats Johnsonas via baptis- aš nusivešiu tave bažnyčion, —Ne, tėve, lietuviai tenai Turėdami tokius pavyz-

nycion
kė saulę, kad buvo biblinis 
visuotinis tvanas, Babelio 
Bokštas. Biyan pradėjo 
trauktis atgal.

o —Ar jūs tikite, kad žemė

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAL Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

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

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

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

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

die. RUDENS SAPNAI, Kotry 

I nos Grigaitytės eilėraščiai, 

j premijuota knyga, 80 ps’., 
—Ne per šešias d ienas. t Kajna $2.00.

kurios turi 24 valandas. Aš - A
kad tai buvo laiko- ^SI^NIMAI APIE JUO

ZĄ LIŪDŽIU, paraše Pet
ronėlė Liūdžiuvienė, 88

buvo sutverta per 6 
nas?— tęsė Darrovv.

manau,
tarpiai.

—.Jei tamsta tai vadini psl. kaina.........................$1.00

Abi pusės tai bylai pasi
ruošė taip, kaip galėjo: bu-neišnyko; priešingai jų dar džįus? Tennessee atžagarūs, ^pakviesti kaltinti ir ginti

daUSa£ Pnaug°- ..East0_ne i įstatymų leidėjai 1925 me- patyP geriausi advokatei, 
ov. Mykolo parapija tuiejo: tų pradžioje išleido taip pa;

kuris uždraudė Vietos prokuroras pagal- 
dėstyti dalykus, bon pasikvietė tada garsų

_________ čius su biblija, 65 metų amžiaus advoktą
kėjimas nesvarbus dalykas,. — ge^ kokia iš to nauda.* stovėjo gerai. Bet uždarė ir kaip anuomet ji buvo aiški- Wiliiam Biyaną, 3 kartus
kaip skrybėlė — užsidėk ko- tėve? Mūsų tauta šitaip mel- nepaaiškino, dėl ko. Taip 1 a- narna. Taigi, mokyklose ne- kandidatavusį į prezidentus,
kią nori. vistiek būsi tas pats <Jžiasi jau kelis šimtmečius, Darbininkas 16-tame nu- į 5UV0 galima aiškinti, kad Woodrow Wilsono laikais
žmogus. Tas pats būsi ir be 0 lietuvybė eina vis silpnyn, niery, tėve. per iiCUs amžius įvairūs gv- buvus’ valstybės sekreto-

— Tai šlėkta

tas, o jo žmona priklauso e- tai tu matysi geriausią iro 
piskopalų sektai. Dabar jų dymą. Tenai lietuviškai gie 
šeimon įsimaišė dar ir trečia da. lietuviškai ročančius

jokios skrybėlės. 1 Lietuvoje buvo net spau
- Nu, tai jau tu čia nu-Į uždrausta, kad lietuvybė ne-| Maiki. > 
:ėiai nei šį, nei tą- Tikė-, nrajėtu klestėti. Žmonės bri-!

laikotaipiais, tai jie £a*ėj°;p*__STRAIPSNIAI
būti labai ilgi. — kamanti- —olRAiPbNlAl,
nėjo Darrow.

—Taip, jie galėjo būti la
bai ilgi.

ATS1M1NIMA1, parašė Juo
zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.09.

.vlb’RrCLYsi, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psk., 
kaina...........................$1.»O,

VIENIŠI MEDŽIAI, roma

nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

TŪZŲ KLUBAS, Antano 

Tūlio 11 novelių. 196 j>sl., 

kaina ................. $3.00.
ANGLŲ KALBOS GRA

MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............$3.50

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl, kaina 
$2.00.

—Tuo būdu tvėrimas ga
lėjo tęstis labai ilgą lai
ką?

—Galėjo tęstis milionus 
metų. — atsakė Bryan, tas 
uolusis biblijos šalininkas.

Taigi, gynėjui Darrow pa
sisekė iš paties kaltintojo lū
pų išgirsti, kad biblijoje ne
galima kiekvieną žodį laiky
ti šventu, kad gyvybės ir gy
vūnu vystymasis tęsėsi ilgus 
amžius.

Biblijos šalininkai buvo 
sujaudinti. Teisėjas, patsai 
didelis biblijos gynėjas, la
bai rūpinosi, kad prisieku
sieji posėdininkai ir advo
katų kalbomis nebūtų išves-

naujiena, Vūnai kitėjo, vystėsi ir tobu- rium. Jis buvo plačiai žino 
Įėjo, kad tokia yra ir žmo- mas esąs aršus Darvino e 
gaus vystymosi eiga. kad voliueijos teorijos priešinin-}_ tai dar neviskas,!

jimą sulyginai su skrybėle. ( do j bažnyčias per purvyną, tėve. Štai Chicagos Draugas žmogus taip pat yra ilgos e- 
Tfui!... klampojo per sniegą ir vis 138-tame numery praneša, : vniinriins vpik^mn

— Nesispiaudyk, tėve! klausėsi pamokslu. O ko jie kad Rochesterio vyskupas
— Maiki, ant tokios šnek- išmoko? Užmiršo net, kad ! uždarė Rochesterio lietuvių ----- . advokatus _ Havs ir

tos reikia ne tik nusispiaut., |ietuviai Kai Amerikon at-i katalikų mokyklą kūną lan- vis. buvo tokie tamsuoliai. a •
ale reikėtų ir per ausį užva- kusj g Lįetuvos vargšS|kė apie 100 mokinių Ta. konseryatonai. kaip minėtų ^%Xinal?nių b“ų 
žiuoti. paklattodavo kas. kokios jis! matei, tėve, kaip popiežiaus, valstybių ,statymų leidėjai: k,m,malimų oy.ų gyn «
_ Reiškia, tėvas jau pyk- ;autvbė?i tai paklaustasis at-, vyskupai elgias, su lietuvių buvo žmonių kure sekė nau-

sti. Bet prezidentes .Johnso- ^„dav,,. katalikas. Jau! bažnyčiomis ir mokyklomis, jauslus mokslo laimėjimus ir 
nas nepyksta, kad duktė nu.; neb-ežjnoj kad jis lietuvis, kurias tėvas vadini lietuvy- juos skelbę jiems prieina-

j- i Soi; Valn . ... . ___  Bės „krepastimis . Ir tėvas mais budais- Jie susirūpino
norėtum mane ten nusives- ir jau minėtų valstybių įsta-
ti? tymdavyste. Ypač giliai prie įj‘ta byla. Į tą niekam už jo

— Užteks, Maiki. Aš no- širdies tą reikalą ėmė Ame- ,-įbu nežinomą miestelį (jis 
riu vienas apie tei pamisly- rikos Pilietinių Laisvių Są- paU gyrėsi esąs braškių sos-

šnekėtai

metė jo tikėjimą į šalį, kaip, Amerikoje lietuviai taip pat 
aną skrybėlę. • 1 ėmėsi bažnyčių statyti. Su-

— O ką tu gali žinot, Mai- j jag milionus dolerių ir
ki, gal ir jis pyksta, tik ne
nori pasakyti. Žinai, jis

viską užrašė popiežiaus vys
kupams,

kantrus politikieris. Jeigu į- — jj. padarė, Maiki. •

kas-
voliueijos veiksmo padaras.’ Nesnaudė ir gynėjai. Jie 

Aišku, ir Amerikoje ne pakvietė du įžymius Nevv

;ų _
adv. Clarence Darrow, kurį 
Bryan vadino didžiausiu be
dieviu šiame krašte.

Aišku, kad tokios garse 
nvbčs dar labiau sudomino

junga. Ji galvojo, kad tie į- tinė> sugužėjo daugiau kaip

ti iš kelio, todėl jis jiems .
tuoj liepdavo pasišalinti kai 7as knygai galima gaut, 

noite^.vA evo- Kelelvl° administracijoje:
So. Boston 27, Mass.

advokatai paliesdavo 
liucijos reikalą.

(Bus daugiau) 636 E. Broadway,
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KAZIMIERAS BAKENAS

Karališka diena
Iš jo novelių knygos „Karališka diena“, išleistos 

Nidos Knygų Klubo

(Tęsinys)

— Išpraustas! — tarė Irutė- — Dėdienė vakar liepė 
išprausti.

Irutė abiem rankom suėmė besispardantį paršiuką ir 
iškėlė iš pintinėlės.

— O. koks baltas! O, koks baltas, koks mažiukas, 
koks gražus! — stebėjosi moterys. — Tokį gaila piauti.

Viena glostė, kita stengėsi bent pirštu paliesti ar pri
kišti arčiau galvą ir pažiūrėti to baltumo. Paišiukas spur
dėjo ir žvygavo. Irutė prisispaudė ji prie ki ūtinės, bet tuoj 
vėl suėmė abiem rankom ir pratiesė į langą, kur šviesiau, 
nes moterys dar vis tebesistebėjo juo. Vienu metu jis vos 
neišslydo mergaitei iš rankų. Ji suoiksėjo, pasidėjo ant 
grindų, geriau suėmė rankom ir vėi pakėlė.

— Matai, kokia uodegytė! — Tarė širmulienė.—Tik
ras kiaulius.

— O kaip gi be uodegytės? Turi būti uodegytė, — ta
rė trečia ir piištu brūkštelėjo per tą uodegytę.

Moterys, besistengdamos užimti Irutę, pačios jau 
piadėjo džiaugtis paišiuku, ir jų žvilgsniai rodė, kad tas 
žaidimas gali tęstis net ligi pat miesto, jei tik Irutė rodys 
joms paršiuką.

Uuodegytė kaip didelio paršo, — tarė dar Širmulie- 
nė ir tuoj aiktelėjo, nes paišiukas vėl tistelėjo visu ilgiu, 
išslydo iš rankų ir dingo už vagono lango. — Jėzau Mari
ja. paišiukas! — suliko širmulienė. — Paršas, paršas! 
Paršas!

Širmulis matė. kaip išskrido paršiukas. Kol jo žmona 
vis minėjo paišą, jis griebė pavojaus rankeną.

— Nubaus! — išsigandęs rėkė jam Kojelis.
— Kas nubaus? Matai, generolo paišiukas pabėgo-
— Kiškiakojj. matai, nubaudė, kai girtas išmetė 

skrybėlę. Sustabdė ir nubaudė.

KELEIVIS, SO. BOSTON

New orko majoras Robert Wagner operoje su savo 
sužadėtine Barbora Cavanaugh. kurių jis ves liepus 2S.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

NAKTIS ANT NEMUNO

Naktis ant Nemuno sustojo.
Atplaukus mėlyna giria;
Beržuos dar supasi daina artojo 
Ir miršta vėjo pradalgių bare.
Tuojau išplauks žvejai j jūrą 
Ir trauks sidabro žuvytes,
Pakrantėms kuklūs žiburėliai dega. 
Viliodami blankias žvaigždes.

DR. M. GIMBUTIENĖ 

EUROPOJE

(E) Kalifornijos univer
siteto prof. dr. Marija Gim
butienė, savo universiteto 
siunčiama užmegzti draugiš
kus ryšius su Europos ir Ar
timųjų Rytų aukštosiomis 

• mokslo jstaigomis, bibliote- 
! komis, muziejais ir mokymo 
i institucijomis, nuo liepos 1 
! d- lankosi Vokietijoje. Po to 
ji vyks Į Šveicarija. Italiją, 
Jugoslaviją, Graikiją. Tur-

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė .M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti j keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Lavv,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston. Mass. 02131.

. Atsakymas

Tamsta ir vaikai paveldėsi- 
te. kai Tamstos vyras mirs.

Tamsta pati matai, kad 
šie reikalai yra komplikuoti 
ir Tamsta neapsieisi be ad
vokato. Vietinis advokatas, 
pasižiūrėjęs į nuosavybės 
dokumentus, neturės jokių 
sunkumų Tamstai patarti, 
kas reikia daryti.

Mano vyras, kai buvo dar Vra neįmanoma Tamstai 
nevedęs, kartu su savo bro- patarei, nemačius nuosavy- 
liu, vedusiu ir turinčiu šei- bės dokumentų (deeds). Ne- 
mą. pirko dviejų šeimų na- kilnojamas turta§ gali būti 
mus — kooperaejos pagrin- perkamas įvairiausiais bū
dais. Raštuose yra pažymė- dais; jei Tamstos vyras ir jo 
ta, kad mirus mano vyrui, brolis pirko namus tokiu bū- 
turtas pasilieka vedusiam du. kaip Tamsta sakai,—at- 
broliui. o jei brolis numirs, rodytų, kad viena pusė na
tai jo dalis pasilieka jo žmo- mų pirkta kaipo „tenancy by 
nai. entirety (vedęs brolis ir jo

Mes turime šeimą. Aš no- *m.ona>’ o„kita pusė namų-
rėėiau žinoti, ar mano vyro ~')0 ^oin . . P r 
dali, mirties atveju taip ir Tan,stos vytas ir jo brolis), 
atitektų jo broliui, nieko ne- Jei ta,P yra, o nėra prasmes 
paliekant man ar vaikams.' spėlioti. Tamstos vyras tu-;

tai prašau retų nusitarti su savo broliu,jeigu taip yra, tai piaeau .. - . ,.paarti. kas reikia da.yti to- 
kiu atveju-

KĄ MOTERYS PADARO jj Connecticut 
SAVO VARŽOVĖMS

V.P.

„KELEIVIO“ SUKAK

TUVINIO BANKETO DA

LYVIŲ BENDRĄ NUO

TRAUKĄ GALIMA GAU
TI „KELEIVIO“ ADMINIS

TRACIJOJE U2 $2.00.

Išrašykite
KELEIVĮ

nancy" paversti į Tamstos SOVO draugam 
vyro nuosavybę, arba bent į'

: taip vadinamą „tenancv in ' 
common“, kuriuo atveju

Šveicarijos institutas vie
šajai nuomonei tirti pamėgi
no atsakyti į klausimą, ką į- 
vairių tautų moterys daro i 
savo varžovėms, kurios pa
vilioja vyrą ar mylimąjį. Pa
aiškėjo, kad ir šiuo atveju 
elgesys yra labai įvairus. š

Pracūzė tokiu atveju nu-Į 
žudo savo varžovę ■ Italė i 
nužudo vyrą- Ispanė nužudo 
vieną ir antrą. Vokietė patiKojelio įspėjimas jau buvo pavėluotas, nes traukinys! Bulgariją Rumuniją ir •- » Amorilripfp t,minu 

trinksėdamas ir cypdamas stojo. Kojelis įbedė kaktą šir-' Rastus- A™erį?n informuojasi, kiek teismas' 
muliui j petį, o moterys susverdėjo ii suvirto kun ant šuo-. « .į pe , y fe mokžti j^,,. Į
lo, o kuri ir žemėn, širmulienė kėlėsi nuo glindų, kai už- • n ’ . .e / v i- * ’
mate, kad generolo Irute laiko susiėmusi kaktą. , ja - jo$ 5tudentai ameri.

— Gerai, panelyte, ka ddar neiškritai, — tarė ji, ran- į kiečiai 
kom paliesdama mergaitės petį. — Paršiuką atrasim, at-
rasim- . .. PRANCŪZIJOS MOTERS

Kai Širmulis darė duris, jau čia pat buvo ir geležin 
keliečiai, o Širmulienė pati pirmoji išsirito laukan.

— Kas sustabdė? Kas dabar sustabdė?

kė nieko nelaukdama išteka Į 
už kito vvro.

. i

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
£

Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

n«L I ATSVnf! t fFT,Tvns. Lietu 
raštai dėl bol 

šėriku ok’tuucijo* ir teroro Li*>tu 
voje. Kairia........................ 25 Cu*

miG-NTS I FKAFTTl. T. toro I- 
domū« nf=i>mini,nai. 477 uel.. kai
M ...................................... «5.®O

Ką daro lietuvė, tai švei-, 
carų Įstaiga neskelbia. . Patricia Roberts Harris paskir- 

i ta JAV ambasadore Lioksen-

MŪSV ŽEMĖS TAUTOS
į burge. Ją bučiuoja iš džiaugsmo«
1 jos motina.

Vakarų Europoje yra apie e 
50 tautų, iš jų didžiausia vo- i 

Įėjo ta ar kita profesija vers- kiečių. Rylų Europoje gau- i 
singiausia tauta yra rusai.i tis. kai kurios profesijos bu- 

» vo skirtos išimtinai tik vy- 
' rams.

štai keli pavyzdžiai.
Iki 1803 metų jos negalė

jo būti vaistininkėmis, iki

Azijoje yra apie 800 tau 
i tų. Vien Indonezijoje yra a 
pie 150 tautelių. 1

Šiaurės ir Pietų Amerikoje ! 
yra apie 300 tautų. Vien tik •

Prancūzija yra sena kul
tūringa valstybė, bet ir ten

— Aš, — prisipažino Širmulis, kai gciGzinKCiicciai t teisiu. Ir ten jos ilsiai neęa- 
praėjo duris.

— Širmulis, — papildė Kojelis.
— Generolo paršiukas pabėgo! — tarė Širmulis.
— Kas pabėgo? Kas? Kas? Generolo paišiukas? I 
Iš antrojo ir trečiojo vagono skubėjo klausiamais

veidais žmonės ir vijosi tuos. kurie praėjo jau traukinį ir 
dairėsi, širmulienė prisidėjo ranka prie kaktos, kad saulė 
nekliudytų, ir tarė: Į 1892 metų joms buvo drau-Į Brazilijos tropikiniuose miš-'

— Ten lyg ir juda baltas taškas, — ir pati piadėjo į džiama būti gydytojomis iri kuose gyvena apie 100 indė-i 
vėl eiti, patraukdama paskui save visą būrį keleivių. • dantistėmis. Tik 1000 me- nų tautelių.

— Ciuk, čiuk. auk, - šalia jos bėgdama šaukė jau j
apyverksnė Irute. i nuo 1!;46 metų. ;se salose gyvena apie 200

_ Neverk, panelyte, pagausim, - atsigrįžusi tarė j gyven-! !

Pa- labo mūsų žemėje 
gyvena apie 2,000 tautų. įtojų moterų yra 53 

ryžiuje net 56*7.
Kaip ir kitur, prancūzės 

gyvena ilgiau negu prancū- 
zai vyrai. Prancūzės am- abiduK); j4u

• ši graži prancūzė Nina Dyer. 35 
i m. amž.. nusižudė, paėmusi di-

DIENOJ •‘Vnvpneštu karaliaus''
sūnau- Kinrn Riolin*'' Idontfls a*—1 
minimai. naL. kaina. .. $5 .<1P

1P05 METAI Kinm Bielinio atsimi
nimų antroji dalis 592 uuslaniai 
Kaina ...................................... 25.00

UETUVTU DAINOS AMERIKOJE 
sūri riko ir suredagavo lenas Pa
lys. 472 dainos su raidomis. A«e- 

Hškal duotas Iri-kviono- dainos 
turiny-. todėl tinka dovanoti rr 
lietuviškai r-eks’bantierra, ir*A*» 
$25 nūs!. kaina.....................15.00

ąOCTAl rp »ELTGTJ4 **•
rašė E Vandervelde. vert? Var'**
nas. Kaina .......................... 25 Cnt

MART.BriROT’GTPS LITHUANIAN 
8ELF-TA renr M TnMenė. Te
ras vadovėlis |iet?»v»u kalbos mo
kyti- arsrli*kai kalbančiam. 744 
paL, kaina .......................... 21.25

tEMATTES RASTAI Garsiosios m* 
sų rašvtojos niT-roio karo m—C- 
Amerikoje oarašvti vaizdeliai ar 
rašvtojos paveikslų, i 2® pų-'-an**’
kaina...................................... 50 Ct

TAVO KET TAS I SOCTALIZMA 
Parašė I eoną- RT .imas. Trumoa’
sociaiizmo aiškininmas. Kaina 26 *

IUOZAS STALINAS, arba kaa 
Kanaazo išponis buvo pasidarė* 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

t.IETUVTŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pajfrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina............. 28.50

NfcKTJNO SfTNCS. Antrinu* Valo*- 
kc romano antroji dalia. 42f pua- 
lapiai. Karna........................... t*oa

ĮLIKTU VIŲ TŠrcivTJ A AMERTKOTK. 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gantiai iliustruota, parašė St. MĮ- 
cbelsonas, virš 500 puslapių. Kai-

VKMTJNO SŪN*TS. Andriaus Value- 
ko romą Tas iš 1935 metu Sa-alki- 

ūkininku sukilimo c-ieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis ISO 
pel. Kaina............................... t" na.

^IETUVA BUDO. Stepono Kalno 
labai vaizdžiai tr įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vtr- 

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato Kaina . ••

na kietais viršais $5.00, minkštais 
viršais ....................................... $4.00

SOCIALDEMOKRATIJA rR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautski, nau
jausiomis žiniomis papildyta tue 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cao

i-AtoAULlO LIETUSTŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy* 
oė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius n? ame pasauly,

404 psL Kaina ....................... $6.50
1.IETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINES GAU 
RES, 32 pat. kaina........  26 Cn*.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pncaikipta 
Amerikos betuviam-, 144 pusla
pių. Kaina ............................... U OS

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, aroa kodėl musuoae nė
ra vienyber., 80 pal., kaina .. Si.<O

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kains............ 2Š Cnt.

žiaus vidurkis yra 73, o vy
ro 66 metai.

Ypač didelis nuošimtis y-

Šaukštas ismifO i kote ir deli kieki migdomųjų milteliu. TTKRA TEISYBE APTE SOVIETU 
• 1 r ‘ 1 RUSIJĄ, arba komunistų diktatū

ra faktu *vie«oje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika.

1
Icim&s

70% JAV gyventojų gy
vena miestuose.

Ijibai daug tnformšeijų, 95 psl. 
Kains ..............................- - 50 Cnt.

jai širmulienė.
— Gal užsimušė.
— Kur jis užsimuš! Va, va, žiūrėk, tėvai! — dar 

varsnas nupluošusi ir vis pati pirmoji, dabar sustojusi jau 
šaukė širmulienė.

Paršiukas bėginėjo pievoje. Širmulis nuo geležinke
lio jau leidosi į griovį, kai jį pralenkė Motiekos Vincas.

— Aš greitesnis!
Jis iššoko iš grio vio ir nubėgo per pievą į paršiuką.! ra moterų mokytojų. Spėja- 

prie kaktos laikydamas delną- ma- P° 5 metu Prancū-
— Tai jau aš pagausiu, nebijok.
Tai nudrėbė jo sujaudinto Širmulio balsas, nes jis ar

tėjo iš kito šono. Daugiau niekas neskubėjo į pagalbą. Vi
si pabiro geležinkelio linijoje. Greta širmulienės stovi
du jos kaimynai, dirsčioja į dangų i -kalba apie orą, o jai . e .
širdis muša, net girdėti. Kai jie po to persimeta po sakinį fVOlOlVlO prOIlUinCratfil - gCrH 
apie vakarykščius atlaidus, širmulienė jau nori pradėti
bartis, bet tuo metu jos vyras beveik pasiekė berno pava
rytą paršiuką, lenkėsi sugriebti jį, bet tas žvygtelėjo ir pa
bėgėjo j geležinkelį.

(Bus daugiau).

KA LAUMĖS LĖMĖ

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. M’chelsonienė, 260 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių recectu. 
132 puslapiai, kaina................. $1.21

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 265 psl.

Kaina

Imdamas turi sakalo akis,j »paj rašvtojos Petronėlės' 
zijoje kas antro vaiko mo- į o atiduodama* — šuns. Į Orįntaitė$ parašyti atsimini- •
kytojas bus moteris. ■ mai apie žymiąją poetę Sa-

-------------- IlomžiE Nėrį, tiek daug kai-
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 224 pus!., kaina $3.

Į
Knygą išleido Chicagos

Lietuvių Literatūros Dr-ja,!

SENOVKS LIETUVIŲ PINIGAI noo 
^enisusiu laiku iki Lietuvos no- 
pnkl8us< mybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa- 
veikslų, 395 psl., garse popierius, 
kaina ......................................  210.05

ALTORIŲ SESELT. V. Puttao-My- 
kolaiėio romanas trljoas 
Visos trys dalv.i įrišt-os į 
Aut-irius. nat? buvęs kunigas, 
rašo, kaip kunica- Vasaris išsiža- 
dėio kunigystės dėl moterystė* 
knygų, kieti virtai, 581 puslapis 
Kaina .................................. 25.00

gera
26.0T

SIAURUOJU TAKELIU, K. b, 
Rriauėiūno atsiminimai it J actu- 

ir H Amerikia lietuviu gv»e-
178 psl-, kaina .......... $2.05

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai to 
aišaiai parodo, kaip keitėsi vi „uo

to kodėl ji dar

..........  28 CE
aSMOKRATINIO SOCIALI 7 MO 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų Klausimams su
prasti. Kaina ...........................ėūe.

a • i • __,_ p ji lengvai skaitoma, prade-dov&lld Visokiomis progomis jęs ją norėsi ir baigti.
Knyga gaunama ir Kelei

vio administracijoje. j

Užsakymus ir pinigus prašome silpti Huo adresu: 

KELEIVIS
E. Broadurup S7. K a«.

Š-

p*pr»- š»*' Rrp
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VIETINES ŽINIOS
Pranešimas tpie radijo 

pikniką
Gubernatorius paskelbė 

proklamaciją

Mūsų radijo piknike Ro- Mass. gubernatorius John įn"au'į4'“"d“| ih'riieŠ 
muvos parke įugpiūcio 8 d.1 A. Volpe Pavergtųjų Tautų mo< oilio< g 
bus renkama N. Anglijos savaitės proga birželio 13 d. ~ 
gražuolė, bus skiriamos do- paskelbė deklaraciją, kurio
vanos už gražiausiai pašok- je ragina visus gyventojus 
tą ”mamės ir papės“ pilką, savo veiksmais padrąsinti 
jaunimo polką, valsą, tango paveigtųjų tautų žmones jų 
ir tvistą. kovoje dėl laisvės ir tautinės

Teisėjų komitetą sudaro: nepriklausomybės.
Nella Abizaid, dr. Roger A

PADĖKA PARENGIMŲ KALENDORIUS
Mūsų mylimam vyrui ir* e 

tėvui Kaziui Ulevičiui mi- Liepos 25 d. Bernice C lat
rus, iš plačios lietuviškosios re Parm sodyboje Noith 
visuomenės šią nepaprastai Easton Lietuvių Dai bininkų 
mums skaudžią valandą su-

šili-
Dr-jos gegužine.

• * *
užuojautos ir

nuoširdžiausios pagalbos ir į Rugpiūčio 8 d. Minkų ra- 
moralinės paramos laidotu- dijo gegužinė Romuvos par- 
vių metu. • ke Brocktone.

Sujaudinti to bičiulišku-1 ♦ ♦ ♦
mo. mes karšiai dėkojame:!

Kun. J. Svirskiui už šv.‘ „Rugsėjo

bizaid iš Roslindale žmona, 
Julija Arlauskienė, Boris 
Beverage b-vės vedėja, Ona 
Ivaškienė. Tautinių šokių 
sambūrio vedėja, graborius

Br. Bajerčių ištiko
širdies smūgis

Sandaros veikėją, Lietu
vos kariuomenės majorą

Juozas Casper. Jr.. ir Henri- Bronių Bajerčių ištiko šir-

oą>ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

Kazys Almenas. UPĖ l 
RYTUS. UPĖ Į ŠIAURĘ*
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis “02 psl.. kiekvienos da- 

į iies kaina -Š&06.
Alė Rūta. KELIAS I 

I KAIRĘ premijuotas romą-

GĖRIAI ŠIAI PAILSĖSITE PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE C O D - O S T E R V I L I. E 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO OKEANO PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETI VIŠKOJ E

JONSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

8? East Bay RO. OSTERVILLE Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

M
X

• Vila Audrone yra apsupta didelio pušų. beržu ir kitu dekora- 
; Ivviniu medžiu parko. Daug vielos puib-iui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūn»s pliažas (7 minutės 

pėsčiom ».
• Geras lietuviškas maistas.
• Visa tai suteiks Jums tikrą poilsi ir sustiprins sveikatą, 

todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleiti savo atostogas 
viloje Audronė.

• Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
• Iš anksto kreiptis: Dr. E. Jansonas. 15 Rosedale Street.

■ Boston. Mass. 02124. telefonas 2SK-5990. o po birželio 15 d. tiesiai
Jonas Aistis, POEZIJA, j vįŲ Audronė — Marija Jansonai Osterville. Cape Cod. Mass. 

02655. telefonas 428-8425.

nas iš JAV senosios kanos 
lietuvių gyvenimo, 24S psl..

Tautos12 d
. ,, ... . .. šventės minėjimas So. Bosir atkalbėjimą rožančiaus: ( H, 1)r.jossa. kaina S3.O0.

Kun. M. Vembrei ir kun,| Rengial. Ben.lruome- Vytautas Volertas 
J. Klimui uz asistavima Šv. • ne. se « «

Mišias, palydėjimą Į kapus

Mišiose;
Kun- Janiūnui už atkalbę-j

jimą rožančiaus:
Kun. J. Žuromskiui už Šv.; Rugsėjo 26 d. So. Bosto- na $2.50

gy
venimas YRA DAILUS,

į romanas iš lietuvių emigran- 
• tų gyvenimo. 242 psl., kai-.

kas Cepas iš Baltic Realty. (,1?s smūgis. Jis paguldytas Mišias, o kun. A. Kontautui noLieluvill Bil. Dr-jos 3-jo
Bus jvairių laimėjimo ir 11116810 ligoninėje. Linkime jr kun. Paulatskui—visiems aukšto salėje Vinco Krėvės Joje yra šio žymaus poeto

Įžangos dovanų. jam greičiau pasvei 'ti. atsilankymą šermenyse, veikalu insceniza\ imas, ku- visi eilėraščiai. 420 psl., kai-
Paula ir Dan Slivynai, Dėkojame Nukryžiuotojo rl rengia ALTS-gos skyrius. na

gražios Blue Water Manor Alekną iškėlė į Venecuelą Jėzaus Brocktono vienuoly-' » * ♦ Į Tos knygos gaunamos ir
vasarinės Lake George Adi- Mūsų mielų kaimynų A- no seselėms už atsilankymą! j ’ninivin •Kimine-
rondacks kalnuose. N Y., sa- leknų sūnus inž. Geraldas šermenyse ir dalyvavimą Šv. j Spalio 3 d. Balfo banke-' Alė Rūta. PRIESAIKA, 
vininkai ir šiemet dovanojo Alekna dirbo Texase Ray- Mišiose. , Į tas So. Bostono Lietuvių Pil. į Didžioji meilė. II d., rcma-
vienos savaitės atostogas nolas aliuminio bendrovėje. Mūsų gili padėka organi- ■ jjj aukšto salėje. { nas. 309 psl.. kaina $3.25.
dviem žmonėm, be to, yra ir Dabar jis paskirtas tos zacijų vardu tarusiems at-. Jurgis Gliaudą. SIKSNO-
kitokių dovanų: Jono Ma- bendrovės skyriaus Venecu- sisveikinimo žodžius —- A.! * * * SPARNIU SOSTAS, nremi-
žeikos dovanoti pietūs 2 eloje vedėju. Matjoskai, B. Uteniui. P.j • tait juotas romanas iš oolitiniu
žmonėm jo Milton Hill res- Jancauskui, Jūrų skautams Spalio 9-11 dienomis JA \ ^i^rartu gyvenimo 268

už garbės sargybą prie kars- Inž. ir Architektų S-gos su- . k
to, Pabaltijo Moterų Klubui važiavimas, posėdžiai Tau- "L ‘ 
už mišias. So. Bostono Lie- tinęs S-gos namuose, o ban- T_. y a“ a® ® ® *’
tuvių Pil. Draugijai už gėle5 ketas spalio 9 d. Dorchester' .^9 kaina $3 50

Vacys Kavaliūnas. KAL-

Dovanos už naujus skaitytojus

toranc Miltone ir kt.
Visus kviečiame rugpiū

čio 8 d. Į mūsų pikniką.
Steponą^ ir Valentina 

Minkai

Rima E. Bričkienė priimta
i Garbės Akademiją

Northeastern universiteto 
politinių mokslų magistram ir graboriui J. Lubinui
tė Rima E. Bričkienė yra nuoširdų patarnavimą.

uz
* e ❖

NU

“KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 
VIENĄ NAUJĄ METINĮ “KEIEIV1O“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANU K. BIELINIO KNYGA 'TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETU RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SI RAS 3 NAUJI S METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMVN 3 METU PRENUME
RATĄ. TAS GALS DOVANAI VIENĄ Iš ŠIU KNYGŲ. KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $550—$6.00:

ST. KAIRIO “LIETUVA BUDO“ ir TAU. LIETUVA“.
K. BIELINIO “DIENOJ ANT“ ir ”PENKTIEJI METAI“.
NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 

GIESMĖ, premijuotas! BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVI“.

Vieni iš atostogų grįžo, 
o kiti jas pradėjo

Cape Code praleidę atos-

priimta Į šio universiteto Dėkojame visiems gau- ( .
College "of Liberal Arts šiem mūsų brangaus velio- Spalio 10 d. Laisvės Var- romanas, 201 psl.. kaina KAD JIS galėtu drąsiai KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
garbės draugiją — Akade- nio ir mūsų šeimos bičiuliam po koncertas So. Bostono i , dešimt, ĮŽENGĘS
miją. už atsilankymą šermenyse Lietuvių Pil. Dr-jos salėje. Juozas Kralikauskas, TO -1 ——

J šią Akademiją yra išren- ir laidotuvėse, už pareikštas NAGO UGNIS, premijuotas
205 pusi., kaina SL SIVIEMJIMAS LIETUVIŲ 

AMERIKOJE (SLA)
togas sugrįžo dantų gyd. kami tik vyresniųjų kursų žodžiu ir raštu užuojautas,! Išnuomojamas butas ant- 
Genė Stapulionienė, Elena studentai, kurie mokslo pa- už gėles ir visokeriopą mūsų rame aukšte —23 Thomas 52.o0.

c *" - Aloyzas Baroną?. VIENI
savo laimes dienomis. . grindys, šiltas vanduo, balta MEDŽIAI, 11 < psl. k<u-, | Lietuvių patriotu orvanizariia gyvuei* nuo 1886 metų ir

Jurgis Gimbutas. Elena ir klasės gabiausiųjų kolegų. Dar kartą nuoširdžiausias sinkair pečius,—už $85 *u na S 1.50. •> iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJTf
Juozas Kuncaičiai, Laima be io. dar atsižvelgiama i to- ačiū visiems.

ir Stasys Santvarai, Aldona zangumo atžvilgiu vra įskilę surammima sios didžios ne- So- Bostone. 5 kamba
- ' * j- -„ riai. vonia, kieto medžiodienomis.ir Viktoras Andriušiai, inž. priekin 15 procentų

Jasaitiene su šeima, Irena kio Kandidato vDaomeni- 
Mickūnienė, inž. Čereškos nius interesus ir visokeliopą r— 
šeima. A. ir O. Vilėniškiai, veiklą.
A. Ausiejienė. J. Strockienė, Garbės draugijon priėmi- 
E. Kalvaitienė ir kt. mo iškilmėse pagrindiniu

Aleksandra ir Antanas kalbėtoju buvo Wellesley 
Gustaičiai išvyko atostogų kolegijos profesorius Mar- 
i Nenortų vasarinę Cape Co- shall I. Goldman, kuris nag- 
de. Ten pat vasaros ir inž. rinėje šių dienų sovietų už- 
Žiaugros šeima. sienio politiką.

Nenortų vasarvietės iš- Malonu, kad lietuvaitė 
vvkstantieji ir naujai atvy- savo gabumais prasiveržia .....
kusieii vasarotojai praeitą priekin amerikiečių kolegų, pytume, jei mielieji prenu- knygas:

Vedybos
Pasiturinti moteris vedybų 

tikslu ieško išmintingo gyveni i 
mo draugo 55 65 metų amžiaus.

Rašyti: E. V„ c o Keleivis. 
636 Br»iadwav. So. Boston. Mass.

(30

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

šeštadieni surengė jaukias 
”pasikeistuves“.

Nenortai Cape Code turi 
dvi vilas gražiame pušyne.

GREITA PAGALBA
Nennsimink, gausi pagalbą.

. . Vaistai, kurie buvo ilgai lau- 
cia pat puikus ežeras, ir tai kianti, nuo reumatizmo, rankų, 
viena geriausių vasarojimo ?.°2?„2!‘tirp‘,no ir skau<,«j'mo 
vietų mėgstantiems gamtos
grožį ir ramybę.

jau vra. 
Tuojau siusk ši skelbimą ir

apšildymu. Teirautis I aukš- Juozas Švaistas: 21OB- 
te po 5 vai. vak. ir šeštadie- RiA, PLAUKIA, romane 
niais tuo, nuo 1 vai. popiet. .. . .. . '

1S kn>'?nes!0 k.an- Slria- 
ravičiaus gyvenimo. 233 psl.. 
kaina $2.50.

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri- $4.00

Juozas Sva:$tas: JO SU 
2ADETINĖ, premijų o t a s 1 
romanas Iš Vinco Kudirkos 

' gyvenimo, 394 pusi kaina

SLA didžiaus:a ir turtingiausia fraternaline a -ganizacija 
lietuviu tarpe Turi daugiausia nariu ir -akx> lidžtauaj ka f K*SrSL f 4V

( jšaihonineas netovis f»F7«77šE3 ym-p APDRAUDOS. bet

1 ’toja nariu į SLA. ne? žino: 1) kad SLA aperauoa ««-ra, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes ’avitarpinės pagal
bos pagrindu veikdama? SUSIVIENIJIMAS pefrio neieško.

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo-

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre-

Kiek laiko ir pinigo šutau- ? je galite gauti šias tinkamas mijuotas romanas, 279 psl..
Imeratoriai nelauktų, kol 

juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstų reikalingą sumą- 

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

savo vardą su antrašu, ir mes ; maiiau bebus tokių, ku- 
atsiusime vaistu išbandymui.

LEAVE YOUR TEARS 
IN MOSCOW, B. Armonie
nės atsiminimai iš Sibiro 
vergų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyųio, 222 psl., kaina 
$3.95.

HISTORY OF THE LI- 
THUANIAN NATION, pa

Kaina $3.90.
Vytautas Alantas: TARP ■ 

DVIEJU GYVENIMŲ. 462! 
dusL. kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRIŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kain? 
$5.00.

Alė Rūta, MOTINOS

o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir-ę globa. 31 SLA aodrauda vra saugi, nes oaremta di
deliais rezervais.
SLA DI 3DA GYVYBĖS APDRAUDA nuo JlDO.OO iki 
?10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
a o sauga; nuo netikėta sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam. •
SLA ligoje oašarna tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją
sauna pats.
SLA galima gauti apnranda nuo gimimo dienos iki gilios se. 
"atvės.
SLA kuopos vm i-eturir koioniiose. jos teikia
žinias apie andraudas ir istoiimo sąlygas.
Kas nori platesniu informariiu tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We«d 30tb Street N>w Yorfc 1. N. Y.

Jieškojimai
Ieškomas Frank Aleshunas. 

girdėjau, kad gyvena New Yor
ke. Nuoširdžiai prašau atsiliep
ti.

Anna M. Baltis.
415 Old Center SU
Middleboro, Mass.

(29)

ROYAL PRODUCTS 
Newark 4. N«w Jersev 
North Sta.. P.O. Bo* 9112

riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-is

rašė Kostas Jurgėla, kaina RANKOS, romanas apie

riAlGlAL PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTU PASIRINKIMU 

DABAR
Siųskite pinijrus į USSR

Tvjnil jfisy mylimieji patys 
pasirenka.

PILNA! GARANTUOTA 
rURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20.000.00

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, 
kuri visaaa siuntėjui prisiunčia 

sravėjo pasirausytą KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

JOKIŲ ATSKAITYMŲ
Vertė: S raMiai už $10 
Persim.limas: iki SIO.OO—$2.73

per $30.—10%
GRAMERCY SHIPPING INC. 

744 Broad Street
Ne«ark, N. J.

Katalogu prašykite angliškai arba 
lietuviškai. ____
GRAMERCY SHIPPING Co. 
11$ E. 28 St.. New York 1«. N.Y. 

Tel. MU 9-0388
įsteigta 1943 m.

Atidaryta: kasdien 9—5:30. 
Liepos ir rugpiūčio mėn. 
uždaryta šeštadieniais

NESUTRUKDYKITE SAVO GIMINES 
NEMALONUMAIS IR RIZIKA PALIKTI JUOS 

BE DOVANU,
nepatikrindami, ar yra Įgaliota firma, kuri priima 
iš Jūsų dovanų užsakymus.
ĮSIDĖMĖKITE, kad tik

PODAROGIFTS. INC.
220 Park Avė. South, Nevz York. N.Y. 10003, 

Telefonas 228-9547
yra vienintelė firma JAV-bėse, kuri turi
VNEŠPOSYLTORG Įgaliojimą priimti dovanų užsa
kymus Jūsų giminėms.
Visa. ko tik norite.—AUTOMOBILIAI. DVIRAČIAI, 
RADIO PRIIMTUVAI, ŠALDYTUVAI, AUDINIAI, 
LAIKRODŽIAI ir daugelis kitų prekių pristatoma 
gavėjui Į jo gyvenamąją vieta laike 20-40 dienų. 
DIDŽIULIS PASIRINKIMAS DELIKATESŲ IR 
MAISTO SIUNTINIŲ.

— KELIALAPIAI —
Į kurortus-sanatorijas su mineraliniais vandenimis 
Kaukaze, Kryme, Rygos pajūryje. Į Odesos gydomuo
sius purvo natūraliuosius pakraščius ir kitur. 
UŽEIKITE Į MŪSŲ SALE. KURIOJE IŠSTATYTI 
DAIKTAI APŽIŪRĖJIMUI, IR PASIRINKITE 
DOVANĄ SAVO GIMINĖMS.

Reikalaukite iliustruotų katalogų

$10-
”Twenty years’ struggle 

for freedom of Lithuania/* 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

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

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

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- paraše Juzė 
Daužvardienė- kaina $2.

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS
Keleivio administracijoje

motinos meile, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl. 
kaina $4.00.
mo.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl.
kaina $2 00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246
psl.. kaina $3.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

’Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia.“ -giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 
praeiti?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1.000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administraci ioie.

TAUTOS PRAEITIS

Keleivio administracijoje, 
galite gauti žurnalo “Tautos 
praeitis“ II tomo knygą I. 
198 psl- kaina $5.00-

Joje J. Jakštas rašo apie
galima gauti dailininko A-į j353 m. sukilimą Lietuvoje.

Vilniškis apie lietuvius Viidomo Varno pieštą Lietuvos*

>0009000000000000000000000

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusia 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA |
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS. A. Giedriaus apy
saka. 130 psl.. kaina . . $1.80

GINTARO TAKAIS. J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
FfiLYV? KARVELIAI. Aloyzo B» 

ron© aaysakcitės vaikams. 69 p?>L
.... ... »t K4»

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS. D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

GINTARĖLĖ. J. NarUnės pasa
ka. gražios iliustracijos. 24
psi.. kaina ............... $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ....................... $1.00

TRYS SAKALAI. Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186 

pust. kaina ...................... $2.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

niaus krašte, J. Rugis apie 
Sibiro lietuvių batalioną 
1918-1919 m. ir kt.

kentėjo ir žuvo mūsų pi„ _ už 50 centų už 50 
j broliai, seserys, giminės ir. (s(llankstOmas) ir už $3.50
i^a“gaL yg0S kaina “ (.sieninis).
I $2.50. j
■CBOOOŪOBOOOOOOCOOOOBOOOOl



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 29, 1965 m. liepos 21 d.

Gražiame Bernice
N. Eastone liepos 2 S d. bus maloni 

Lietuvių Darbininkų Dr-jos gegužine

sodybos pušyne • Pa*,di preL Pr- VinM,“ki
' Prieš kuij laiką šv. Petro1

Kviečiame į gegužinę

lietuvių parapijos klebonas 
prel. Pr. Virmauskis buvo, 
sunkiai susirgęs, ir teko vež-, 
ti net Carney ligoninėn.

Dabar jis pasveiko ir vėl; 
eina savo pareigas. j

Prel. Pr. Virmauskį, kuris 
jau peršokęs 80 metų amžių,5 

i pagydė dr- Stasys Jasaitis,'2

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telef, AN 8-3630

j visą laiką juo uoliai lūpinę- V" '“"'.‘"T”"""""”! i sis.
Gerbiamasis,

* Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 kuopa savo metinę 
gegužinę rengia sekmadienį, 1965 m. liepos 25 d. 2 vai. 
popiet Bemice Claire sodyboje, 357 Bay Rd., North į 
Easton, Mass.

Vieta graži, puikus eglynas, salė vėsinama, vaikams j 
yra visokių žaidimo priemonių, todėl ir jiems čia bus 
kas veikti.

Maloniai kviečiame Tamstą su savo šeima ir pažįs- 
tarnais atvykti į gegužinę, nepamiršti pasiimti ir anūkų.
Visiems bus įdomu ir malonu.

Atvykusiems duosime įvairių dovanų pinigais ir 
daiktais.

Iš South Bostono busai išeis nuo Lietuvių Piliečių
Draugijos svetainės (kampas E ir Broadway) 1 vai. po Jugoslavų tautinių šokių šokėjai. Marianne ir Conny Taylor vadovaujami, šoks paskutiniame 
pietų. Kelionė į abi puses su įžanga tik $1.50. šios vasaros lietuvių radijo 31 metu sukaktuviniame linksmame piknike, kuris bus Romuvos parke,

Kelrodis: Važiuojant 138 keliu už trijų mylių Broditon«* rugpiūčio 8 d. Be jų, dar šoks Bostono Lietuvių Tautinių šokių Sambūris, Onos Ivaš- 
nuo Stoughton, privažiavus Fernand Market, suk Į dešinę kienės vadovaujamas.
keliu Main Street ir už vienos mylios bus miestukas North —■=. . ---------------------- • ---------- i i
Easton. Čia važiuok viduriniu keliu prieš kalniuką, ir tas ; 
kelias nuves iki Bay Road, tada suk į kairę ir tiesiai į 
Bernice Claire sodybą.

Komitetas
PAVERGTŲJŲ DEMONSTRACIJA

Alto ir Bendruomenės vadovybės kviečia Bostono 
lietuvius dalyvauti pavergtųjų tautų demonstracijoje, kuri 
rengiama šį trečiadienį, liepos 21 d.

Su automobiliais renkamasi 11:30 vai. Copley aikštė
je (prie Trejybės bažnyčios). Iš ten bus važiuojama per 
miesto centrą prie Washingtono paminklo miesto sode 
prie Arlington gatvės, kur apie 12:45 prašomi susirinkti 
tie, kurie negali dalyvauti automobilių vilkstinėje. Prie 
paminklo bus kalbos, laukiamas pats gubernatorius.

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BRO A DW A Y, So. Boston 27, Mass^ Tek AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 švarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėšė= i tautų atstovai padės vainiką, 

je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs-'
kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus. • . ... . j- -■»

Ką darysi sį sekmadieni:

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
2 dideli kambariai, virtuvėlė: 

ir vonia, su šviesa ir šildymu, 
su baldais arba be jų, City Point 
prie pat paplūdimio, geras susi
siekimas, 862 Fourth St.,' III . 
aukštas, skambinti vakarais 
tel. AN 8-8251. I

_________ __  (29)

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

Iš BOSTONO l LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

Atidaryta darbo dienomis

L

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

ooopoococcoccpmcionnc

Telefonas: AN 8-2805
\Dr. Jos. J. bonovan • • » 
Dr. J. Pašakarnio]

ĮPĖDINIS {
OPTOMETRISTAS }

Valandos: •
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak.{ 
Vakarai <» iš anksto susitarus •

447 BROADWAY į 
South Boston, Mass

Išvažiavo L. Januškienė

Praeitą penktadienį Bos
toną apleido Lola Januškie- nuo 9 vaL ndo 6 vaL vak
nė, buvusio "Keleivio“ re
daktoriaus ir įstaigos vedė
jo Jono Januškio našlė.

Ji išsklido pas brolį, kuris 
gyvena Kolumbijoje, ten pa
sisvečiavusi grįš į JAV ir ap
sigyvens Philadelphijoje, 
kur dirbs savo specialybės 
darbą

L. Januškienė nuo 1950 
metų dirbo "Keleivio“ ad
ministracijoje, pradžioje vi-

Pagerbdami Amerikos laisvės tėvą, kuris įkvėpė ii- Są laiką, o vėliau tik po tru- 
gai pavergtiems drąsą numesti priespaudos jungą, paverg- puti. Dirbdama ji studijavo 

į universitete, gavo net tris 
magistro laipsnius —pSiCiiO-

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai
taisome laikrodžio*, j

logijos, įusų kalbos ir bib
liotekininkystės.

L. Januškienė buvo labai 
maloni, sumani ir pareigin

____________________ Sveikina iš Floridos
Visi doKumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- Taip paklausiau savo ge- Qna l’aiby, kuri atosto- ga bencli'adarbė, tai jos iš- 
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. ra draugą Įr jis man atsakė: &auja Floridoje. atsiuntė vykusios labai pasigesime.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galim* pirkti SAVI-! . __ sveikinimą iš Pompano Linkime jai laimingos ke-
KAIN’A mūsų Įstaigoje j "Aišku, važiuosiu Į Lietu- Beach, Fla. lionės, daug malonių įspū-
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, nav., kaip au- vių Darbininkų Draugijos džių Pietų Amerikoje ir ge-
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa- g^inę N. Eastone, Ber- DĖMESIO! riausios sėkmės darbe nau-
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų £]ajre sodvboje nes
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visa kainą už norimas vi“uon1ct'bana linksma,
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašvkite mŪ3U , . ., ~ -. * malonu ir įdomu. Ten ir se-
kataI°8rų- ' nas ir iauna* net ir vaikas LEIV1O“ RAŠTINĖ BUS

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KliEIPKITfeS LIETUVIŠK AI | na5' 11 Jaulld- I1LL
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU ĮSTAIGA SĄžTNIN- turi ką veikti. Ten sutinki ATIDARYTA NUO 10 VA- 
G1AUS1AI PATARNAl JA ir GREIČIAUSIAI PERSlcNčlA geniai matytų draugų, SU ku- lAND0S RYTO IKI 3 VA- 

riais malonu pasikalbėti. Aš

ATOSTOGŲ METU NUO J°Je vlet°Je 

LIEPOS 21 IKI 30 D. ”KE-

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTL
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimai?

Siuntiniai priimam: Ka«iien nuo y iki o vai 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo d vai. ryto iki 12 vai. dY; T n0 ten būtinai būsiu, patariu ir

i kitiems būti“.

LANDOS POPIET, ŠEŠTA- 

DIENIAIb IKI 12 VAL-

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Užsakykite pas mus Įvesti GARSŲJĮ 1965 METŲ

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ
Į ĮRENGIMĄ 

ĮEINA:
95.000 BTL 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

įrengimas 
SI 20 METŲ 

rašyta 
GARANTIJA

$100,
NUOLAIDOS 

PER LIEPOS IR
RUGPIŪČIO 
MĖNESIUS

FORTŪNA FUEL CO.
187 WASHINGTON ST„ DORCHESTER, MASS. 02124

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

LAISVĖS VARPAS

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaiskiau.

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

382 a W. Broad sray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Noo 9 vai. ryto iki 8 vaL v, išskyros šventadienius ir

Didžiausiai draugijai ir

vasarą neblogai sekasi

Liepos 15 d. buvo So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas. Ka
dangi birželio mėnesį susi
rinkimo nebuvo, tai apyskai
ta duota gegužės ir birželio 
mėnesių. Iš fin. sekr. Druz- 
džio pranešimo paaiškėjo, 
kad per tuos du mėnesius 
draugija turėjo pelno dau
giau kaip $1,000, o per šių 
metų pirmą pusmetį $3,177.

Susirinkimui baigiantis 
buvo pranešta, kad ką tik 
mirė draugijos biliardo kam
bario prižiūrėtojas Julius 
Ziminskas. Jo atminimą su
sirinkimas pagerbė minutės 
susikaupimu.

Viešnia iš Belgijos

Praeitą šeštadienį M. 
Peledžienės lydima mus ap
lankė Marcelė Tautvaišaitė- 
Tiest, kuri nuolat gyvena 
Antverpene (Belgijoje). Ji 
į Bostoną atvažiavo savo 
pusbrolio B. Tautvaišo, dė 
dės Tautvaišo ir kitų gimi
nių aplankyti. Namo grįžta 

i rugpiūčio 5 d.
Ji sakė pažįstanti ir ret

karčiais susitinkanti "Kelei
vio bendradarbį P. Juknevi
čių. Lietuvių Belgijoje yra 
mažai, ir jie išsiblaškę po vi- 

; są kraštą.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8 2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
• Draudžiame nuo polio, visoj 
{kių kitokių ligų ir nuc nelai- { 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
{Visais Insurance reikalais { 
{kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastiee af thePeace—ConstaMa 

598 E. Broadaray 
So. Boston 27, Masa.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488J

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties VVLYN, 1360 la- 
iociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j 

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

sniiiiHUFTHtHrnnFj

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje, j 

taisau 3Lipdau popierius ir 
viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mase.
TeL CO 5-5864

TcL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų 

495 folumbia Road 
Arti Upham’s Corner

Dorchester, Mj

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadaray,

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

TEL. AN 6-2712
Aamai ir Ūkis:
287 Concord Rd„ Billerica, M; 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys

Reikmenys plumberiams 
Visokie




