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61-MIEJI METAI

Prezidentas Johnson pasirašė 
balsavimo teisių įstatymą

Panaikinti kai kurių valstybių vykdyti negrų balsavi
mo teisių suvaržymai. Kur reikės, ten bus paskirti federa- 
liniai balsuotojų registratoriai. Pietuose padidės negrų 
balsuotojų skaičius.

x'/s Lietuvos atskrido 
į Julija Blūkienė

Rugpjūčio 17 d. iš Lietu

vos atskrido Julija Blūkienė į 
(gyv. Kupiškyje). 76 m. am-! 

žiaus, Bronės Vaičaitienės 

motina.

šešeri metai praėjo, kol 
duktė Bronė ir jos vyras Jus
tinas Vaičaitis iš komunistų 
„rojaus“ išvadavo savo mo-

Praeitą penktadienį pre- 'pietinių valstybių rinkimuo- 
zidentas Johnsonas vėl pasi- se vis didesnį vaidmenį. Ne
rašė labai svarbų balsavimo trukus ii- aršūs negrų teisių i Uną ir uošvę, 
teisių įstatymą. Tai iškilmei' priešininkai pamatys, kad' Savo patarimais šiame 
jis pasirinko kambarį, ku- ■ be negrų balsų jie negali bū- reikale daug padėjo Imigra-
riame prieš 104 metus prez. 
Lincolnas pasirašė įstatymą, 
kuris išlaisvino vergus, pri
verstus kariauti konfedera
tų kariuomenėje. Ta proga

ti išrinkti, todėl turės keisti 
savo politiką.

Čia velta priminti, kad i- 
ki šiol Mississippi valstybė
je tik 6.7'/; negrų tebuvo re-prezidentas savo kalboje pa-!gistl.uoti> Alabamoje 23%,

sake, kad šiandien sv encia- į Luisijanoj 32'I, Georgijoje 
me laisvės pergalės dieną; 44,; į, panašiai. 
pergalės, kun savo reiks- ;
mingumu nėra mažesnė už . Jbomi Americus apskri- 
pergaię karo lauke. Jis pri- (Georgia) reakcija. Ten
minė. kad prieš tris su puse balsuotojams registmoti pa-
amžių negrai į Virginiją bu-'U apskrities registravimo į- 
vo atvežti grandinėmis sura- staiga jau paskyrė 3 negres 
kinti. Dabar tų grandinių registratores-
nebėra- Mes, sakė preziden-. Kelios dešimtys registra- 
tas, nepaliausime kovoję, toriu jau išvyko į pietines
kol visi amerikiečiai, kokios 
spalvos ir kokios kilmės jie 
bebūtų, nesinaudos demo
kratinės tvarkos lygiomis 
teisėmis ir laimėjimais. L . _ ,

T , •, , kontroles varžtusĮ to jstatymo pasirašymo,
iškilmes, be įvairių aukštų į Bulgarijos ūkis dar tebė- 
pareigūnų, buvo pakviestos. ra tvarkomas griežtai iš 
ir dvi negrės: Mellon, pir-Į centro, kaip Sovietų Sąjun- 
moji negrė, priimta į Alaba-; goje Stalino laikais. Bet gy- 
mos universitetą, ir Paiks, 1 venimas ir ten verčia centro 
atsisakiusi sėstis autobuse kontrolės varžtus atleisti ir 
Montgomeiy. Ala., tik neg- duoti kiek daugiau savaran- 
rams skirtoje daly ir tuo ten. kūmo atskiriems ūkiniams

valstybes.

Bulgarija atleidžia

cijos ir natūralizacijos įstai
gos pareigūnė T. Tatan.

JV. Anglijos gražuole 
Loraine Dirsaitė

Minkų radijo gegužinėje 
Naujosios Anglijos gražuole 
išrinkta Loraine Dirsaitė iš 
Brightono, Mass.. Jos paly
dove išrinkta Bimtė Rente- 
lytė iš So- Bostono, neseniai 
su tėvais atvažiavusi iš Ang
lijos.

Lietuvoje nauji
i nr/imnnzio z»x>n/>-ya> uuiviico veritr ui

Lietuvos miestų planavi
mo instituto direktorius Al
binas Sabaliauskas painfor
mavo į Lietuvos prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos 25 m. • 
sukakties iškilmes atvyku
sius užsienio laikraštininkus, 
kad Vilniaus ir Kauno nebe
žadama didinti. Pramonės 
įmonės būsiančios steigia
mos kituose miestuose. Per

Rugpiūčio 6 d. sukako 20 metų. kai atominė bomba bu
vo numesta į Hiroshimos miestą Japonijoje. Iš kairės 
į dešinę: majoras Thomas W. Ferebee, puik. Paul W. 
Tibbets, kap. Theodore J. van Kirk ir kap. Robert Le
vis. Nufotografuoti, kai grįžo uždavinį atlikę.

Karo reikalams
prašo daugiau lėšų

Prezidentui nutarus dau
giau karių pasiųsti į Vietna-

da\ usi pradžią masiniam vienetams, kad įmonių ve-į 15 metų numatoma gyvento- uią ii padidinti visos kariuo- 
negių sąjūdžiui dėl savo tei- dėjai galėtų gaminti tai. kas jy skaičių padvigubinti Aly-’’ menės skaičių 300.000-čių
šių. Čia dalyvavo ir negrų valtotojų reikalaujama, ir 
sąjūdžio vadas dr. King, tiek, kiek jie reikalauja.
"bei kiti. kuriems prezidentas Kai kurių įmonių direkto- 
įteikė atminimui po plunks-, rjaj tam priešinasi. Mat.

tuje. Marijampolėje (dabar! vy,1l' buvo paprašytas kon- 
Kapsuke), Jurbarke, Jona- ^resas paskirti papildomai
voje ir Kėdainiuose- Dabar 
miestai su 5-10,000 gyvento-

nakotį. kuriuo buvo pasii a-j jjems kuvo lengviau gaminti j jų per 15 metų virsią pramo- 
šytas tas įstatymas. fol Lr** nnntvoo r»* f'lZiV ' totiacIoJc’ PvlYQ.fl AIY/Y nr»rtai, ką centras liepė, ir tiek. nės miestais su 50-80.000 gy

ventojų.

1 bil. 700 mil. dolerių karo j 
reikalams.

Naujasis JAV ambasadorius 
Junginėse Tautose Arthur 

i (Hildberg sako, kad Jungtinės 
Tautos visų pirma turi pačios 
sutvarkyti savo piniginius ir 
konstitucinius reikalus, nes jei į 
jos savu reikalų nesugebės su
tvarkyti, tai joms nesiseks ir ki
tu reikalus tvarkyti.

Įstatymas panaikina kai kiek jis nustatė, neatsižvel- 
kuriose pietinėse valstybėse giant i tai. ar tuos gaminius 
įvestą balsavimo mokestį, kas perka- Leidus įmonei sa- 
kurio nesumokėję negalėjo varankiškai veikti, padidėja
balsuoti federaliniuose ir; vedėjų atsakomybė, rūpestis. lentnvtrnfn
vietos r inkimuose, ir raštin- dėl gaminių kokybės ir kie-!®*®*^ KaiOSurOia 
gumo egzaminus, kuriuose kio. Tos atsakomybės kai
būdavo net kolegijas baigę: kurie ir nenori

Žemę gali ištikti

Italų dienraštis „Corriera 
de la Serą“ paskelbė, kad

Vietname sprogo 
kuro sandėlis

Rugpiūčio 4 d. paitizanai 
apšaudė ir susprogdino de
galų sandėlį prie didžiosios 
Da Nang lėktuvų bazės. Su
degė daugiau kaip milionas

negrai pripažįstami neras-1 O Ką davė visko iš centro 1968 m. asteroidas (nedide-! galionų gazolino, skilto
ringais. Įstatymas numato ; -ježtss planavimas ir kont-
federalinius registratorius,: rojė ,.o(jo visų komunistinių _______ * __ r
kurie registruos negrus bai- kraštų šlubuojantis ūkis. sto-! tos) Ikar lenksis "su žeme 6 
suotojus ten, kui dai 1964 !j<a visų kasdien reikalingų | mil. kilometrų atstume nuo 
m. lapkričio 1 d. veikė tokie prekių. Todėl ten šitoje sn-j jos. Esą pavojaus, kad dėl 
egzaminai ir kur 1964 metų tyje dabar pradedama rody-! traukos mūsų saulės siste-

lis dangaus kūnas, skrendąs 
aplink saulę kaip ir plane

prezidento rinkimuose teda-( tį daugiau lankstumo, 
lyvavo mažiau kaip 50 nuo
šimčių turėjusių teisę bal
suoti. Federaliniai registra
toriai bus paskirti ir ten. iš 
kur ateis skundų, kad neg
rai neregistruojami. Piezi
dentas isakė teisingumo de-: .
parlamentui tuoj paskirti to- sunkumais 
kius registratorius, o vyr.

Britanija mažina 
karo išlaidas

Į moję to asteroido orbita ga
li pasikeisti ir jis gali susi
durti su žeme.

KIUS regl>U u V JI. .
prokurorui tuoj iškelti bylas' !’«■ amentu. sumažinant. B- 
1 . « - - • - laidas kariuomenes reika

lams 616 mil. dolerių, bet

Ikar nėra didelis. Jo skers
muo 1 kilometras (Virš pu- 

f sės mylios). 1908 metais 
Kovodama su ūkiniais'ma2esnio skersmens asteroi- 

Britanijos dar-i^as nukrito į Sibiro dyku- 
biečiu vyriausybė pranešė j9 trenksmas buvo gir-

toms valstybėms, kurios ii 
vietos balsavimuose reika
lauja sumokėti mokestį. dėl to nesumažėsiąs Britani-

dėti už kelių šimtų mylių, o 
jo išmušta duobė buvo di
desnė už ukniakalnio Vezu-

Graikijoj kova tarp karaliaus 
ir parlamento dar nepasibaigė

George Nova* negavo parlamento pasitikėjimo. Pa
pandreou pataria karaliui jį vėl paskirti pirmininku arba 
skelbti naujus rinkimu*. Karalius min. pirmininku pasky
rė Stephanopoulos. Ar ji* gaus parlamento pasitikėjimą, 
dar nežinia.

Graikijoje jau beveik mė- SusirupiūO, kur gaut 
nesį užsitęsusi vyriausybės 
krizė nepasibaigė: parla- vandens 
mentas tebekovoja su kara
liumi. George Novas vyriau- Dėl ilgos sausros kai ku- 
sybė negavo parlamento pa- rios valstybės pradeda pri- 
gitikėjimo. todėl karalius tu- trQkti vandens. Y ž
rejo ieškoti kito mimsteno , ... XT v t... tas reikalas New Yorko,pirmininko, kuns galėtų su- ’
daryti vyriausybę. Karalius Pennsy Ivanuos, New Jersey 
tarėsi su įvairių partijų va- valstybėse.
dais, net su komunistuojan-
čios "Jungtinės demokrati- Praeitą sestadienj prezi- 
nės partijos“ vadu. Buvęs dentas Johnsonas tuo reika- 
ministeris pirmininkas Pa- lu pasitarti pasikvietė minė- 
panreou patarė karaliui jį tų valstybių gubernatorius ir 
vėl paskirti ministerių pir- kelių didesnių tų valstybių
mininku arba skelbti naujus 
parlamento rinkimus. Bet į 
karalius jo patarimus atme
tė ir paprašė sudaryti vy
riausybę Stephanos Stepha
nopoulos, seną politiką, bu
vusį Užsienio reikalų minis- 
terį. Papandreou kabinete 
jis buvo min. pirmininko pa
vaduotoju. Jis sutiko, bet ra
šant šiuos žodžius dar nebu
vo žinoma, ar jį rems Papen- 
dreou ir kiti partijos nariai 
(Papendreaou, Novas ir Ste- 
phanpopoulos yra tos pačios 
partijos nariai), nes tik tuo 
būdu jo vyriausybė parla
mente tegali tikėtis gauti 
daugumą balsų.

Čia primintina. kad Grai
kijoje su karaliais didelių 
ceremonijų nedaroma—ten 
juos nesunkiai paprašo pa
likti sostą, o po kurio laiko 
vėl į jį pasodina.

Graikija ilgus metus buvo 
Turkijos provincija. 1827

miestų majorus.

. -2 E/. .di
šita 21 metų moteris iš San 
Francisco. automobilio nelaimei 
ištikus, buvo 29 minučių mirusi,

bombonešiams. Kariuome
nės vadovybė pranešė, kad

* S1JAV lėkt?-7ki,'. Lėktuvas nukritonmai veiksmai nesulėtės n
nenukentes. j miesto Vidurį

Vis dėlto tokie įvvkiai ro
do, kad ten dažnai trūksta Pietų Vietnamo pajūrio 
reikalingo budrumo, kad vra mieste Nha Trang pilnas 
apsileidimo ar piktos valios bombų JAV bombonešis nu- 
iš kai kurių pareigūnu pusės, krito i miesto vidurį. Jo 

bombos sproginėjo kelias 
valandas, žuvo keliolika ci-

, bet gydytojai ją atgaivino, ir jimetais ji tapo nepriklauso- „elruk„, eaiis apleteli 
ma valstybė- Jos pinnasis
karalius buvo Otto iš Bava- _______
rijos. 1862 m- jis buvo nu
verstas. Karalius Konstanti
nas sosto buvo netekęs 1917 
ir 1922 metais. Jo sūnus Jur
gis II buvo nuverstas 1924 
m., paskelbus Graikiją res
publika, bet 1935 m. jis vėl 
buvo grąžintas į sostą. Jam 
pernai mirus, į sostą įžengė 
jo 25 metų sūnus Konstanti
nas.

PARTIZANAI PRAŠO 
PAGALBOS

Vietnamo partizanai pra
šo Šiaurė* Vietnamo vyriau
sybę pagalbos. Iš tikrųjų jie 
tą pagalbą jau seniai gauna.

vilių ir sužeista nemažai ka
rių ir civilių..

Bombonešiui pakilus, bu
vo pastebėta, kad varva 
benzinas, todėl lakūnas pa
suko bombonešį jūros link, 
įjungė automatinį vairuoto
ją ir pats su kitais įgulos na-

KONGRESMANAI SAVĘS

NEPAMIRŠTA

Ryšium su 1 mil. 800 tūks-' 
tančių federalinių valdinin
kų algų pakėlimu atitinka
ma komisija pasiūlė pakelti 
algas ir kongresmanams.
Jiems tai būtų jau antras pa
kėlimas per 2 metus.

Jeigu kongresas šitą pa
siūlymą patvirtins, tai atsto- Elaine Denison (viršuje) ir RL

. .. vijaus kraterį. Ikarui mūsų ir Pietų Vietname veikia net jjumre automatinį vairuoto- vų rūmų nariai ir senatoriai.. chard learson policijos samti 
XT , . . , , , . jos kalinis pajėgumas, ir ji žemę palietus, duobė būdų1 reguliari Šiaurė* Vietnamo ‘ja ir pats su kitais įgulos na- be visokių kitų priedų, gaus Miami. nes yra įrodymų, kad jie 
Nera abejones kad dabar. neatsisakysianti nuo tų įsi-; dar daug didesnė. Jeigu jis, kariuomenė. Jiems i pagal- Kais parašiutais iššoko lau- Per n,etus aPie 30,000 dole- pav°K® bran*en>bi9

į rinkikų sąrasus bus Įtrauk- pareigojimų, kuriuos ji yra pataikytų į gyvenamąją vie-| bą vi* žada ateiti ir Kinija. kan Betgi didelis vėjas lėk-! rių. veriės. Gal būt paaiškės, kad jie
tas didelis negrų skaičius ir nasižadėiusi įvairiomis su- ; tovę, nuostolių būtų labai ! o sovietai vis žada amerikie- tuVą pasuko ir atnešė virš Jiem tuo gera kad patys yra ir kitų stambių brangenybių

'daug.   Į čius nubausti. miesto kur fg i* »nVrif/v, i algų pasikėlimą nubalsuoja., vagysčių dalyviai...................................................................
is negrų skaičius ir pasižadėjusi Įvairiomis 

kad tuo būdu negrai vaidins tartimis.

f
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Kodėl žmonės spalvuoti
Mokslas dar neatsakė į klausimą, dėlko žmonės yra 

balti, juodi, rudi ir geltoni

(Tęsinys)

Kita priemonė dideliame 
speige atlaikyti buvo anta
kių briaunos sumažinimas, 
atkėlimas, nes antakiai esą 
ypač svarbūs jautriems si
nusams saugoti (sinusai yra 
įvairios kavemos veido kau
lų rėmuose, reikalingos 
kraujo indams, takams ir o- 
rui praeiti). Dėl to gamta su
galvojo, kad sinusams daug 
saugiau bus, jei nosys bus 
trumpesnės ir labiau atlauž
tos atgal. Dėl to išėjo taip, 
kad azijatų nosys pasidarė 
daug mažesnės, o žandi
kauliai didesni. Gromulavi- 
mui reikalingi raumenys li
ko labiau atsikišę. Rezultate 
kreivaakiai, plačiaveidžiai, 
bukanosiai (striubnosiai. 
trumpanosiai, pariestano- 
siai) yra pagrindiniai kinų 
rasės pažymiai.

Kiti antropologai nėra 
tiek tikri, kaip dr. Coon. bet 
prileidžia, kad "galėjo būti 
ir taip.“

Kodėl "geltonoji ra*ė“?

Dar prieš ketvertą metu j 
Jungtinės Tautos savo 1960 
metų metraštyje paskelbė, 
kad žmonių žemės planetoje 
priaugo pilni 3 bilionai ir iš 
jų visas trečdalis gyvena A- 
zijoje bei salose to konti
nento pakraščiais. Tas bilio- 
nas sudaro "geografinę azi-į 
jatų rasę“, ir jie odos spalva < 
gana plačiai skiriasi, piade-1 
dant tamsiais burmiečiais, 
baigiant visai šviesiaodžiais 
mandžurais. Azijos konti
nentas yra geriausias rasių 
skirtumams tirti, nes čia Įei- j 
na viso? klimatinės zonos ir į 
visos spalvos, juo arčiau tro
pikų, juo tamsesnės. Tik dėl 
to, kad kiniečių visais am
žiais buvo daugiau negu ki
tų Azijos rasių ir su kinie
čiais europiečiai nuo seniau
sių laikų palaikė kontaktus 
daugiau nei su kitomis rasė
mis,—ir visi Azijos gyven-1 
tojai buvo praminti "gelton-' 
odžiais“, nors tam pramini- 
mui nėra jokio pagrindo, 
kaip mokslininkai dabar 
tvirtina.

Azijatų bendros charak
teristikos yra tiesūs mėlynai 
juodi plaukai, "kvaldotos“ 
blakstienos, kas ir suteikia 
azijatų akims kreivą išvaiz
dą; platūs, plokšti veidai ir 
labai menkai plaukų ant kū
no.

Tie patys antropologaiI 
tvirtina, kad esama daug 
bendra tarp klimato ir plau
kų bei akių spalvos. Trum
pi, garbanėlėmis išraityti 
negrų plaukai, spėjama. at-| 
sirado natūralinės atrankos 
dėka. kaip apsauga nuo 
karščio ir drėgmės. Bet kiti 
ekspertai su tokiu pat įsiti
kinimu tvirtina, kad daugu
mas negrų Afrikoje turi tie
sius juodus plaukus. Juodos 
akys irgi. sakoma, yra ma
žiau jautrios perdaug švie
siai saulei, negu švelnių į 
spalvų akys. nors vėl tiesa 
yra, kad ketini iš penkių 
žmonių visoje žemėje yra 
juodaakiai, nepaisant kur 
jie begyvena. Mėlynakiai, 
šviesiaplaukiai, šiaurės Eu
ropos savybė, yra labai di
delėje mažumoje net pačio
je Europoje.

Etnologai ypač daug svar
bos teikia pačios žmogaus, 
galvos sti-uktūrai ir pagali 
galvų formas yra išvedę 
žmonių rases, vien iš euro
piečių padalydami bent ke
turias rases: nordikų, alpi
nu, viduržemio ir šiaurinės 
Europos. Indijoje rasių pri- 
skaitoma daugiau nei Euro
poje. bet etnologai Įsitikino, 
kad tos rasės visos sutelpa i 
vieną geografinę sąvoką.< 
Tokių geografinių rasių da
bar nriskaito devynias. Jos Į_ - iyra: amerindėnai, gyvenę į 
šiaurinėje ir pietinėje Ame-j 
rikoje prieš baltiesiems at
sikeliant; polineziečiai, gy-’! 
veną salose nuo Naujosios; 
Zelandijos iki Havajų: mik- 
roneziečiai, — tamsiaodžiai: 
žmonės, gyveną mažose Pa
cifiko okeano koralų salikė- 
kėse; papuasai. tai yra ak
mens amžiaus gyventojai ; 
Naujojoje Gvinėjoje ir ap
linkinėse salose: australai, 
tai yra pirmykščiai Austra
lijos ir Tasmanijos gyven-' 
tojai (kai kurie ių turi net 
šviesius, auksiniai geltonus 
plaukus): azijatai, europie
čiai, afrikiečiai ir indėnai. 
Tų devynių pagrindinių ge
ografinių rasių ta.’ pe pri
kaitoma apie 32 svarbios
"vietinės“ rasės ir dar visa 
eilė grupių, kurių nebegali
ma i bet kokią rasę iterpti, 
kaip antai—lapiai (šiaurės 
gLrpr-.<jinaviin>. Papjfikf) 
nefritai, Afrikos pigmėjai ir 
eskimai.

Skirstant žmones spalvo
mis, geltonųjų šiandien bus 
geras vienas bilionas (1960 
m. jų buvo 930 milionų): 
baltaodžių taip pat 930 mili
onų, rudu-raudonu 900 mili
onų ir juodžių 240 milionų.

Kaip, kada ir kur rasės 
prasidėjo ?

Pradedant nuo žmogaus 
rūšies pradžios, gyvių lieka
nos, labiau panašios Į žmogų 
negu į beždžionę, yra rastos 
ir Afrikoje, ir Europoje, ir 
Azijoje (Kinijoje), ir Javo
je. kas rodo, kad "žmogus“ 
(antropologiniai) ne tik la
bai seniai, bet ir labai pla
čiai gyveno šioje žemėje.. 
Spėjama, kad kai kurie jų 
jau vartojo akrrenis ir paga
lius kaip įrankius ir ginklus 
ir sugebėjo pasikurti ugnį- 
Tačiau antropologai negali 
pasakyti, ar ir kurie iš tų pa
daru galėjo būti betarpiški 
moderniojo žmogaus prano
kėjai. Taip pat nėra dar nu
statyta ir vargiai bus, kur 
modernusis žmogus prasidė
jo, nors daugumas prilei
džia. kad tatai buvo pietva
karinė Azija, arba Mažoji 
Azija, bet taip pat yra argu
mentų už tai, kad Afrika ga
lėjo būti žmogaus lopšys. 
Lygiai jokiu būdu nėra su
tarimo dėl laiko, kada mo
dernusis žmoguj — homo 
saniens — prasidėjo. Vieni 
teigia, kad prieš 100.000 
metu. kiti — kad tik prieš 
50.000. Dėl vienos prielai
dos nebėra ginčų — tai kad 
prieš 15 ar 20 tūkstančiu me
tų homo sapiens jau buvo 
paplitęs visuose kontinen
tuose.

J. Pr.

(Pabaiga)

Juslei viS, SO. BOS Tūpi

Domininkonų sostinėje unijų darbininkai raginami 
remti sukilėlių vadą pulk. Caamano Deno ir reikalauti, 
kad junta paleistų suimtus unijų vadus.

Kas kitur rašoma

MAŽOSIOS LIETUVOS

SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 4-6 dienom SLA 
vasarnamy, 155 States Avė., 
Atlantic City. N.J.. bus Ma
žosios Lietuvos lietuvių ir jų 
bičiulių suvažiavimas.

Kambariai suvažiavimui 
vasarnamy rezervuoti, bet 
patariama juos užsisakyti iš 

į anksto SLA centre. 307 W. 
i 30th St., Ne\v York, N.Y. 

10001, tel LA 4-5529.
Tai bus penktasis toks su

važiavimas Atlanto pakran
tėje.

JAUNIMO SĄSKRYDIS

Rugsėjo 4-5 dienomis į- 
vyks Amerikos ir Kanados 
lietuvių protestantų jaunimo 
sąskrydis Toronto lietuvių 
skautų stovykloje "Ramu- 
va“. iSogramoje numatoma 
2 paskaitos: "Muzika ir jau
nimas“ (muz. Vytautas 
Strolia), "Narkotikai ir jų 
Įtaka“ (dr. Algimantas Ke
lertas) ir "Jaunimas ir 
krikščioniška etika“ (prele
gentas bus paskelbtas vė
liau).

Taip pat numatytos iškil
mingos pamaldos, kultūros 
vakaras ir krikščioniška

kratizacija galų gale taip draugystė įvairiuose užsiė- 
pat turėtų privesti prie de- mimuose-

Suvažiavimo rengėjai: E- 
vangelikų Liuteronų Lietu
vių "Vilties“ parapijos jau-

Dalyvaukim
Kanados Lietuvių Dienoje

KODĖL REIKALINGOS 
PROGRAMOS

prasidėjo. Tai 7 mylių ke
lias. kuri krioklys jau nuke
liavo.

Pirmieji baltieji europie
čiai, kurie pamatė Niagaros 
krioklį, buvo vienuolis Louis 
Hennepin ir jo draugai 
prancūzų misionieriai. Tai 
buvo 17-jame amžiuje. Sa
koma, kad nuo to laiko šis 
krioklys prieš srovę pasistū
mė 500 pėdų.

Nuo 1814 m- Niagaros 
krioklys yra inžinierių prie
žiūroje. Jie apskaičiuoja, 
kad krioklys kasmet paslen
ka o pėdas. Šių dienų tech
nika jam padeda tą darbą 
dirbti, sprogdindama pavo
jingas atsilikusias uolas.

Kaip krioklys slinks ir ka
da bus įam galas? J tą klau
simą atsako krioklio vaga ir 
dugnu plaukianti Niagaros 
upė. Aišku, kad krioklys eis 
upe iki Erie ežero. Moksli
ninkai galvoja, kad tada 4 
ežerai susilies į vieną van
dens masę, užliedami dide
lius žemės plotus, esančius 
žemiau krioklio, nušluodami 
miestus ir visa kita nuo že
mės paviršiaus.

Kaip minėjau, krioklys 
jau nukeliavo 7 mylias. Pra
džioje akmuo buvo kietas. 
Dabar krioklys yra tokioje 
vietoje, kur apatinės uolos 
yra minkštos, todėl 1956 m. 
sugriuvo Amerikos pusėje 
hidroelektrinė stotis. Kada 
krioklys sudilins viršutinią- 
ją kietąją uolą, tada jis pra
dės greičiau apsidirbti.. Ta
da iš didingo šių dienų 
krioklio beliks tik griuvė- 

; šiai. Kada tai atsitiks ir ar 
atsitiks, niekas tikrai nega
li pasakyt, bet spėjama, kad 
tai ivyks po 3,000-5.000 mc

Tų dienų mes nesulauksi
me, todėl atvažiuokime da
bar pasižiūrėti Niagaros 
krioklio nueito kelio, jo dir
bamo savęs sunaikinimo 
darbo. Tam geriausia proga 
Kanados Lietuvių Diena St. 
Cathi’rines mieste rugsėjo 
4-6 dienomis. Tai iki pasi- 
matvr.io!

J. Š.

Šiais metais ruošiama Ka
nados Lietuvių XI-ji Diena 
bus protestas prieš Sovietų 
Sąjungos įvykdytą Lietuvos 
okupaciją. Į ją turėtų suva
žiuoti visi kas tik gali iš JAV 
irKanados.

Jau žinoma, kad joje da
lyvaus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirm. J. Ba
čiūnas, joje sveikinimo kal
bą pasakys Lietuvos Genera
linis Konsulas Kanadoje dr. 
J. žmuidzinas.

Meninę programą atliks 
garsusis Čiurlionio Sambū-i 
ris. kuriam vadovauja muz. 
Alfonsas Mikulskis.

Tuo metu bus ir 15-jų Š- 
Amerikos lietuvių sportinių 
žaidynių futbolo (soccer) 
varžybos. Jau susitarta su 
New Yorko Atletų ir Chica
gos Lituanica komandomis.

Vietos ramovėnai organi
zuoja prizinį šaudymą. Tai
gi Lietuvių Dienoje bus įvai
rių įdomybių, todėl visi ruoš
kimės joje dalyvauti.

Lietuvių Diena bus Darbo 
į Dienos savaitgaly, rugsėjo 
4-6 dienomis St. Catbarines 
mieste.

Organizacijos ir pavieniai 
Į asmens tuo metu organizuo 
kitę iškylas ir ta proga ap- 

; lankykite garsųjį Niagaros 
krioklį, kurį kasmet aplanko 
milionai turistų iš viso pa
saulio.
Keli žodžiai apie krioklį
Visą Niagaros krioklio di

dybę ir galią tegalima pa- 
I matyti iš Kanados pusės. 
Masė vandens, maždaug 
750,000 galionų per sekun
dę, krinta per uolas diena iš 
dieno.- jau tūkstančius metų. 
Prieš keliasdešimt tūkstan
čių metų krioklio čia nebu
vo. ne* jis nestovi vienoje 
vietoje, jis keliauja prieš 
srovę. Geologai ir archeolo
gai nustatė, kad Niagaros 
krioklys yra apie 30.000 me
tų senumo. Jis. Niagaros li
pė ir didieji ežerai atsirado 

, po ledynų amžiaus ledams 
i tirpstant.

Eidami nuo krioklio Nia
garos upės krantu pasroviui, 
rasime vieta, kur krioklys

mokratinės santvarkos. Bi
jodami jos. kaip velnias kry
žiaus, komunistai tik veid-

T , Anglijos: mainiauja kalbėdami apie nimas .Jaunimas. susidomė- 
sostinėje Londone Lietuvių' demokratizaciją, štai kodėl ję, dalyvavimu, yra prašo-

tautinėms ir tarptautinėms - rnas tuoj registruotis: 
organizacijoms egzilėje ten 1

Jau išėjo birželio-liepos
mėn. Darbininkų Balso Nr. 
3. Ta; nedidelis

Profesinių Sąjungų Grupės 
Egzilėje leidžiamas laikraš
tis, bet savo turiniu visada 
Įdomu? ir Įvairus.

Vedamajame straipsnyje 
'’Mūsų programos“ tarp krt-lzy-v ■■i « ru - ^į—■ ~r —no via.

"Imperialistinių valstybių 
sąmokslo pasekmėje Lietu
va ir visa eilė kitų Rytų Eu
ropos kraštų nustojo laisvės

ka ruošti programas ir kovo-1 
ti dėl tų aukštų idealų įgy-į 
vendinimo Lietuvoje ir ki
tuose Ryti] Europos kraštuo-;■ . . - •se.

Dėl aiškumo pastebim,1 
kad Dz. Budrys ekonomikos 
mokslus baigė Vytauto D. 
universitete Kaune ir to

J. Usvaltas 
75 Evelyn Avė.
Toronto 9, Ontario 
Canada
Tolnfnnuc A ”1 QJUlVivuac ~x v— » w » v

SLA TARYBOS POSĖDIS

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje (SLA) Vykdomo- 

j ■ x . .,. . sios Tarybos posėdis bus at-
pasaulyje esama tautų ir na-! e!na"tį.
cijų ,rt.k toms pastarosioms i djj s'tudijav0 L^no g®.«Sherman viešbuty, 
leidžiama nepnklausomm I A nfrlijoje. o da-; Cnica«oJe’

zv szva o,r, profesoriauja Vilniaus To posėdžio darbotvarkės

Sov Rusijos vadovai dabar moks!o d iau j.
bando sukurti teorijas, kad; ®

gyventi. Tautos, tokios kaip 
lietuvių, esą, turinčios susi
telkti i nacijas, kurios turin
čios teisę į valstybinį gyve
nimą. Esą. tokiu būdu amžių 
bėgyje susidariusios kapita
listinė? Amerikos. Britani
jos ir Prancūzijos valstybės, 
tokiu keliu ėjusi ir carinė i 
Rusija. Socialistai reikalavo- 
teisė* tautoms laisvai apsi
spręsti. Po Spalio revoliuci
jos. "proletariatui paėmusi 
valdžią į savo rankas“, nau-| 
jiesiems Kremliaus valdo-. 
vams teko galvoti, kaip, pri
sidengus socialistinės vals-Į 
tybės vardu, tęsti carų impe
rialistinę politiką.

"Prof. Dz. Budrys savo 
naujoje knygoje "Politinės 
ekonomijos apybraižos“ 
(Vilnius, 1964) nagrinėja 
Lietuvos Socialdemokratų 
programa ir puola juos tiek 
pat. kiek ir kitų Vakarų Eu
ropos kraštų socialdemokra
tus. Komunistams nepatin
ka. kad Lietuvos socialde
mokratai jau nuo seno rei
kalavo lietuvių tautai apsi
sprendimo teisės ir taip pat 
buvo nusistatę prieš "val
džios naėmimą į proletaria
to rankas“.

"Tur būt. nė prof. Budrys 
negalėtu išaiškinti, kodėl tie 
patvs žmonės, kurie sako, 
kad ių kraštu konstitucijos 
yra demokratiškiausios pa- 
saulvie. nesigaili pikčiausiu 
žodžių, puldami demokrati
nės santvarkos šalininkus— 
socialdemokratus. Gyvento
jų spaudžiami, iie dažnai 
patys pasisako rž demokra
tizaciją. Bet nuosekli demo-

universitete. Jis, kaip ir kiti svarbiausi klausimai — pa
mokslo žmonės Lietuvoje, siruošimag SLA 80 metų su
turi taikstvtis esamai vidaus: kakties minėjimui ir seimui, 
santvarkai ir išprotauti tik' kuris bus kitais metais lie
tai, kas valdžiai patinka. pos Ii d. Clevelande.

Italijoje suimti 8 stambūs gengsteriu organizacijos 
Mafia nariai. Vieną ją. Frank foppola, (kairėje) čia 
matome vedamą iš policijos būstinės Romoje. foppola 
anksčiau gyveno New Yorke. bet už "geras darbas** 
buvo ištremtas į savo gimtąjį kraštą Italiją. Yra įro
dymą. kad Italijos gengsteriai iš Mafia tari artimu ry
šiu su JAV gegsteriais iš garsiosios Cosa Nostra.

teeooeeoooooooM

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis

)i
1966 METŲ "KELEIVIO“

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS 

Jį redaguoja Stasys Michelsonas

Kaip ir kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kaler.dorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre
numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA

LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY

TI NEPASIVĖLINKITE!

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“

636 E. Broadvray — : — South Boston, Maaa. 02127
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO BASEI 

TAS DUOMOB NVRAM.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
NUTILO DAINOS BALSAS

Liepos 15 d- po sunkios li
gos mirė Pranas Stankūnas

WORCESTERIO NAUJIENOSįtarimų ar priekaištų, betgi 
Balfo vadovai norės iš esmės 
susipažinti su darbo sąlygo
mis ir atskaitomybe Vasario 
16 ir Saleziečių gimnazijose, 

adv. Steponas’ į kurias JAV lietuviai per 
Balfą kasmet nusiunčia 
30-40.000 dolerių paramos.

generalinis konsulas Vytau
tas Stašinskas, po jo angliš
kai kalbėjo

(Stanko), gimęs ant Nemu- Briedis ir buvęs Lietuvos a- 
no kranto, Lukšių parapijoj ' viacijos karininkas dail. 
Bugailiškių kaime. į šią šalį JurSis Juodis.
atvažiavęs 1913 metais. Tuo momentu užėjo lietus 

Iš jaunystės dienų velionis su griaustiniu, todėl iškilmių 
stengėsi kuo aukščiau pakil- dalyviai turėjo pasitraukti

Balfo centras atdaras
ir vasarą

Bali o centro Įstaiga veikia 
ir vasarą, ir žiemą. Vienam 
tarnautojui atostogaujant al
kilam išvykus Europon, i- 
staiga veikia normaliai, nes 
talkon ateina savanoriai. 
Šalpa ir kiti darbai atlieka-

į skersai gatvę esantį Lietu
vių Piliečių Klubą ir ten tęs
ti numatytą programą.

Kalbėjo Moterų Vienybės 
pirm. Helen V. Kulber, SLA 
centro iždo globėja žymi vi
suomenininke Eufrozina Mi
kužytė, pagalėjusios kny-į mi be pertraukos. Taip pat

ti muzikos ir dainos mene. 
todėl visą laiką tuos dalykus 
studijavo. Jaunystėje jis tu
rėjo tvirtą baritono balsą.

Jis su daina važinėjo po 
visą Ameriką ir Kanadą; 
daug dainavo su St. Kaže- 
mėku, M. Česnavičiūte-Pet- 
rikiene J. Vitaitiene Bvra &os "Palik ašaras Maskvo- J priimamos ir aukos pinigais 
Butėnu. K. Kriaučiūnu ir ki
tais. Įdainavo daug plokšte
lių su K. Menkeliūnaite. V.
T amkute-Pranckiene.

1938 m. buvo nuvažiavęs 
į Lietuvą ir ten K. Petraus-

šitos Texase studentės Shirley Aan Stark (kairėje) 
ir Sosan Rigsby dingo liepos ls d. Vėliau ju lavonai 
buvo rasti pusiau užkasti nuo-i piktžolių lauke netoli 
Austin, Tex.

Daug kas atostogauja . . Žuvavome ir pasikalbėjome

Šiuo metu atostogose yra Liepos 21 d. praleidome 
Pranas Račiukaitis, Pranas Vinco ir Magdalenos MEitri- 
Pauliukonis, Adolfas Račių- kų vasarnamy. Pirma pažu- 
kaitis, Petras Kraunelis, M. vavome Bumcount ežere, o 
Žemaitaitis, Petras Kalvy- vėliau pasikalbėjome opiais
nas. Julius Gaidys ir kt.

Išvažiavo j Lietuvą

je" autorė Barbora Armo- 
nienė iš Clevelando. J. 
Montvila, iškėlęs sumanymą 
atremontuoti Dariaus ir Gi
rėno paminklą jų žuvimo 
vietoje Soldine, neseniai iš

ar gėrybėmis visą laiką, net 
šeštadieniais. Balfui reikia 
rašyti: 105 Grand St. Brook
lyn. N.Y. 11211.

K L. J. J

visuomeniniais įeikalais. 
Ten buvo taipgi Sandaros

kuopos pirm. M Žemaitai-
T. . tis, SLA 57 kuopos pirm.Is musų apylinkes į Lie- vinca? Mitrika/ Seniems 

tuvą išvažiavo,7 Maskvos 2monfms GelbM 
davatkos. T a. tikros tamsuo- > Petras Kraunelis

i les, nors ir ginasi esančios
Į labai šviesios- Susitikus jos
j kitos kalbos neturi, kaip tik Kito* naujienos
. apie kapitalistus ir fašistus. Mirė Kazimieras Valatke- 
i kurie visus skriaudžią. Bet vičius ir Pranas Kasputis, 
komunistų "rojuje“ jos ne- Abu geri lietuviai, 
nori pasilikti ir grįžta vėl Bronę ir Julių Sviklus ap- 

i į tą kapitalistinę šalį, kur jos; lankė iš New jersey kun. 
i esančios labai skriaudžia- Antanas Petraitis.

Liepos 11 d. Susivieniji- vomit. sąlygomis pabuvoti į mos"* juokinga?

SLA rūpinasi jaunimu
mo namuose New Yorke įvy- plačiai išgarsėjusiame re- 
ko visuomenės veikėjų pasi- zorte, koks yra Atlantic City
tarimas jaunimo reikalais, su savo pažymėtinomis pra-J Mūsų mielai brolienei Te- 
Dalyvavo visa eilė darbuo- mogomis, sporto ir kitokiais resei Krasinskienei Monte- 
tojų, kurie dilba Susivieni- poilsio galimumais. . video mieste. Urugvajuje,

.. t . ... ......... ‘ilinict v I v,„“ V„.,____ • Jimo darbą ir lūpinasi šios Atw)n ia„ d a ho r visa mūsų šeima siunčia nuo-nelietuvių, iš kurių išėjo ne- ,inis 
vienas žvmus muzikas ar 
dainininkas.

Velionio inkstų liga jau, . ....

seniai pasireiškė, bet būda- į ienos minutės susikaupi
mas tvirtas ilgai jai spyrėsi. • mu buv
Pernai Lietuvių dienoje Pa- metus žuv
saulinėje parodoje jis skun-i lakūnai Darius ir Girėnas- ? mis "vestuvėmis“, bet lietu-
dėsi, kad nesijaučia gerai. . Nuoširdžiausiai dėkojame vaitės pasipuošusios tauti- Mįk - - susirinkusieji -
Šių metų birželio pradžioje ; visiems dalyviams ir padeju- niais drabužiais, praeivius kur;u tarnp uuvo knn p n, J *

atsigulė ligoninėn, iš kurios siems ši minėjimą surengti, informuoja apie Lietuvą. Nellie Baioras * Eva ir
- R Paminklo Komitetas : Dabar rūpintis šiuo pa- Kaj,° k E'a !r

. Į vyzdingai Įruoštu lietuvišku j^R^unėV cSnūnas PREMIJOS UŽ NOVELES 
Susirgo A. Lukoševičių* , stenau yra sukurtas plačios į ’n: „ . ^ąirnmas, J

P. Diržys ir visa eilė kitų, Lietuvių Fondas buvo na- 
A. Lukoševičius. senas pi,TOi.i ^bai gyvai svarstė šį visiem: skelbęs konkursą parašyti'

Ke e,v.o ska.ty Ojas, sta.ga “°,nb£ P»™ , klausimą. veikala jaunimui kvį ,
susirgo ir paguldytas Kmgs n r u- i Yra aiškus s ‘

ko, Sodeikos ir Būtėno pa- Lietuvos atvykęs Antanas 
dedamas koncertavo. i Milukas ir komiteto vice-

Beveik 20 metų jis t urėjo 
savo studija prie Times aikš-

pirm. Bronė Spūdienė. Pa
baigoje dar gražių minčių

MŪSV LĖLĖS VISIEMS 
PATINKA

Apie "Lithuanian Dolls“—

Linkėjimai brolienei

tės. Joje daug buvo mokiniu pareiškė Lietuvos genera- Lietuviškojo kaimo vestu- -♦ darba ir rūDmasi šios a j i j - j v ■ visa inusu seimą sn 
* " iis konsulas V. Stašinskas.' vių“ stendą New Yorko pa- • !• ™p , ;10, Atrodo, kad jau dabar pa- vlsJinusM se^asit

Kuklių gėlių atsiuntė Mo-'saulinėje parodoje Better ^ziausios Letuyrų fiater- butinis žodis priklauso pa- sirdziausius linkeji 
teru Vienvbė, Paminklo Ko-. Living Center paminėjo ir " J ”eS ganizacijos toli- čiam jaunimui. Tegul jau-,tai pasveikti.

New York Times. Kasdienj a ir , j. šuoliai pasinaudoja šia y- .
"vestuves“ aplanko tūkstan-' gyvaujant SLA Vykdo- 1>atinga jam suteikta proga.mitetas ir kt.

jau nebeišėjo — ten liepos 
15 d. 10 vai- ryto mirė.

Velionis buvo meninin
kas, į politiką nesikišo, bet i 
nesišalino visai ir nuo visuo
meninio darbo: jis buvo 
veiklus SLA 152 kuopos na
rys ir pirmininkas. Jis buvo 
viengungis, šiame krašte tu
rėjo seserį ir svaini Umpus.1 
anūką Al. Umpą su šeima ir i 
kitą seserį Lietuvoje.

imus grei-

Mus aplankė iš Floridos 
atvykę Viktoras Repečka ir 
Povilas Pučkorius.

Keleivio Nr. 28 buvo pa
skelbtos netikros kai kurių 
baigusių aukšt- mokyklas 
pavardės. Turėjo būti Gary 
šiusas (ne šliusasj ir Janet 
Šiusytė (ne Susgytė).

J. Krasinskas

;o pagerbti prieš 32 čiai lanktojų. Žiūrovai supa-' Iį°l10S Taiybos nariams Reikia manyti. ka(j lietuvis- IZ*
žuvę transatlantiniai žindinami ne vien tik su to- ~LA - P,ez/dentul; P<£.lhn ka spauda pagelbės jauni-' „1k.€I€1V1S

Dargiu!. sekretorei B. Piva- 
ronienei ir iždo globėjai E.

mui, suteikdama atitinkamu 
laiku ieikalinga§ informaci- jūsų draugas!

Paragink savo pažįstamu* 
išsirašyti Keleivį. Kaina

$&

P. Tarv.
KAI JOS NORITE SIŲSTI

SAVO GIMINĖM AR DRAUGAM. GYVENANTIEM USSR, 
DOVANŲ SIUNTINIUS. TAI PASIRINKITE SAUGIAUSIĄ 
KELIĄ:
1. Nuspręskite, ar jūs norite .siusti iš čia esančiu prekių, ar 

užsakyti, pav. aatomobHį, motociklą, siuvamąją mašiną, 
televiziją ar maisto siuntini.

2. Pasinaudokite patikimos ir turinčios gerą vardą firmos 
patarnavimu.

3. žiūrėkite, kad firmos personalas turėtų patyrimo ir mokė
tų tvarkyti jūsų užsakymą.

4. Patikrinkite, ar toji firma turi reikalingus dokumentus.
5. Pasirinkite firma, turinčią ilga patyrimą tame biznyje. 

Kai visa tai persvarstvsite, tai Įsitikinsite, kad geriausiai 
Jums tiks turinti jau virš 30 metų patyrimo

supratimas, premiją $500.iš Washington, D.C.. garbės , ai5?nu&..
narės — Magdalena Avietė- kad Susivienijimu jaunimas 25 atsiųstų veikalų pre 
naitė. Regina Budrienė. Ju- ^lsĮdoniės greičiau, jeigu mįjos komisija skirtąją pre-! 
zė Daužvardienė, Janina Si- sl0Je oiganizacijoje ras pa- mijąšitaip padalino: Ginta-1
mutienė ir Marija Žadeikie- ’amos savo meninei bei kui- rej Banajtvtei-Ivaškienei už 
nė turinei veiklai. Todėl pla-

Velioniš buvo pašarvotas liesi Balfo iždui. Visada Kitos šio komiteto narės paruošti jaunimo
šalinsko koplyčioje. Ten at-i daugaiu išleidžiama nei yra: Antoinette Binkins. 01-'inei..los Programa, kuri butų 
sisveikinimo programai su-’gaunama, šiemet liepos mė- ga Brady, Aleksandra J®™1™” Patrauk,],
maniai vadovavo Bronė nuo sulaužė visas tradicijas: ker, Izabelė Misūnienė. Li-' ^o SLA semto įsrmkta 
Spūdienė. Gražią kalbą pa
sakė V. Žukauskas. Jo jaut-
Tain pat jautriai kalbėjo lie- Didesnės pajamos (be- lins. Bronė Spūdienė, Elena t(^iau įūpinsis. Darbas jau-, antrašte birželio 16
tuviškai ir angliškai Lilija veik visa?- tūkstantis dole- Veni«nė, Marija Virbitkie- UĮJ>€ sl^> meta yra y--j diena išspausdino plačiai ne
Stilsonaitė-Šateikienė, ir N.1 rių) susidarė gal dėl to. kad1 nė ir dr. Marija Žukauskie- svarbnsr. tad jo pro- tik Amerikoje skaitomas1

County ligoninėje-

IŠ BALFO VEIKLOS ; 
Retas mėnuo Balfui

Vasaros mėnesiai labai jos kūrinį "Baltasis stumb
ras“ $200. Juozui Švaistui 
už jo "Šaunų penketuką“
$150 ir Andriui Norimui-Mi-( GLOBĖ PARCEL SERVICE INC

Balfo centre buvo gauta lija Paulik, Ona Petrash, I- Jaunuolių Komisija dabar 
4.552 doleriai, išleista — iena Sandanavičiūtė, Aldo- ^dare naują darbo prezi- 
2,913 dolerių. na Savičiūtė. Marytė Shal- kuns siais reikalais:

lino Rrnna Plflrc tOllHU 1 Ūpinsis. Dai'baS ĮHU-.

ronui už jo "Be namų1 $150.

PABALTIJO GĖDA

CENTRAS YRA 716 WALNUT ST.. PHILADELPHIA, PA. 19106 
Telefonas WA 5-3155

SKYRIAI.

Stilsonienė, apgailestauda
ma, kad velionio balso jau 
nebeišgirsime Juozo Stilso
no mirties sukaktį minint, 
kaip girdėdavome kitais me
tais. Paskutinį taip pat labai 
jaudinanti atsisveikinimo 
žodi tarė B. Spūdienė.

daugelis Sibiro 
gerbėjų aukojo,

kankinių nė.
kai kurie Vicepirmininkė - iždiniu- Ogesniam laikui,

gana dosniai, norėdami įsi- kė yra Kazimiera Genevich, 
gyti sau ar reprezentacijai 105 Etna Street, Brooklyn,
Sibiro maldaknygės liuksu- N.Y.; vicepirm. Elena Kul 
sinę laidą.

gramą turi būti plati ir nu- dienraštis "The
cit < ., . Christian Science Monitor“
SLA piezidentas Povilas ve(jarnaji straipsnį, o liepos 
ar?ts ilgesnėje kalboje. 23 Lietuvos Generalinio

....... , r______________ suminėjęs jau atliktus SusiKonsuio Vytauto Stašinsko
I ber, 317 84th St.. Brooklyn,; VTenii1Tn° svarbius darbus,kuriame dėkojamai 
; N.Y’.; sekretorė Loretta Stu- nurodė, jog šiuo metu būti- refJakcijai už aukščiau mi 

nėtą vedamąjį straipsnį. 
’Jūsų vedamasis — di-

Balfo siuntiniai į užjūrius įkas. 1016 Schleiffer Road,1 na rūpintis į lietuvių bendrą 
Pianą Stankūną palaido-1 Nepaisant atostogų liepos, Hillside. N. J. veikimą įtraukti kiek gali-

jome Cvpress Hill kapinėse i mėnesi Ba'.fas išsiuntė 17i Visų išlaidų suma siekia ™jaonų.jėgų šio- pasaulio saži-
S JV Stilsono ir kitų siuntinių į Lietuvą ar Sibirą, daugiau kaip 2,000 dol. Jai J« Sus.v.entjtmas tu- b<Xa
draugu kapu. '45 į ijnkija ir 10 į kitus surinkti "Lithuanian Doll“ Į" Pjac-us galimumus ir, jei- "e, sukelt,, kad yra būtina

Mes liūdime netekę dai- kraštus. Viso buvo išsiųsti! komitetas ruošia laitnėji- J° pastangos bus vaisin-
niaus, kurio senieji išeiviai 72 siuntiniai 3,357 dolerių mus. Trys mūsų dailinin-
lietuviai nepamirš tol, kol j vertės. Jau pradėta siuntinė- kai — Aleksandra Merker.

• -1_____ i- _________________ 1__________ ___ \A7illi.,m AA/iflzne ir A4ot-ii«l

gos, tai galės būti pasiekta
naujų ir pačių reikšmingiau- (Paha1 tijy)'

atitaisyti sovietų nusikalti
mus šito.je pasaulio dalyje

ti ir Balfo surinktos knygos; M/illiam Witkus ir Marija šių laimėjimų lietuvybės iš-juos pačius nepriglaus šios 
šalies žemelė.

Natalija Stilsonienė

Paminėjo didvyrius
Liepos 17 d. buvo iškilmės 

prie lakūnų Dariaus ir Girė
no paminklo Lutuanioos 
aikštėje jų skridimo į Lietu
vą 32 m. sukakties proga.

Minėjimą pradėjo Da
riaus ir Girėno Paminklo
Statybos Komiteto pirminin- u ieną issnrenua Europon- prašomi 
kas Jonas Šaltis- Po maldos. Nora jiedu visas kelionės iš- tą reikalą paremti, 
kurią sukalbėjo kun
kalniškis, sekė Amerikos 
Lietuvos himnai, kuriuos
giedojo solistė Lionė _ _ _ . . ____ ,
tė-Matthews. joje. Prancūzijoje ir Italijo- pamatysite ir lietuviškas lė- čių jaunimas dar šią vasarą priklausė įvairiom ekonomi-

Kalbas pradėjo Lietuvos je. Balfo centre nėra jokių ies> galėtų pasinaudoti ir leng- nėm organizacijom.I t

į Pietų Ameriką. Visa bėda, 

kad tik maži (11-22 sv.)

LOS ANGELES
SnP'Sunset Blvd.
Los Aiijreles 26. Calif.
Tel. NO 5-9887 
MIAMI
2755 Biscayne Rlvd.
Miami 37. Florida 
Tel. r R 9-8712 
MI NNE A POLIS. MINN.
217 E. Hennedin St. 
Minneapolis 14, Mir»n.
Tel. FE 2-4908 
MILLVILLE 
19 VVest wood Terrace 
MillviIIe. N.J.
Tel. 825-5362 
NEW YORK. N. Y.
48y2 E. 7th Street,
New York 3. N.Y.
Tel. GR 3-1785 
NEVV BRITAIS’
165 Hartford Avenue 
c zo N. Yazkeirich 
New Britain. fonn. 06051 
OMAHA
5524 S. 32nd Street 
Omaha. Nebr.
Tel. 731-8577 
PITTSBURGH 
346 Third Avenue 
Pittsburgh 22. Pa.
Tel. GR 1-3712 
ROCHESTER 
683 Hudson Avenue 
Rochester 21. N.Y.
Tel. B A 5-5923 
SAN FRANCISCO 
1236 Ninth Avenue 
San Francisco 22. Calif.
Tel. OV 1-4229 
SEATTLE. VVASHINGTON. 
1512 N. 39 Street.
Seat tie. Wash.981O3.
Tel. M E 3-1851.
TO:nton 
730 Lil>erty Street 
Trenton. N.J.
Tel. LY 9-916.1

PHILADELPHIA 
632 W..Giraxd Avenue
Philaf’elphia. Pa. 19123 
Tei. VVAlnut 5-8878
BLOOMFIELD. N.J.
228 239 Montgomery St. 
Bloomfield. N.J.
Tel. 748-8524
BALTIMORE
3206 Eastern Avenue 
Baltimore 24. Md.
Tel. DI 2-2374 
BOSTON
390 West Broadvray 
South Boston. Mass. 02127 
Tel. AN 8-8764

CHICAGO
4102 Archer Avenue 
Chicajro 32, III.
Tel. I R 6-6399 
Branch
2242 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, III.
Tel. BE 5-7788

CLEV ELAND
7023 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio 
Tel. UT 1 0807 

DETROIT
6460 Michigan Avenue 
Detroit 10. Mich.
Tel. 1 A 5 7560

ELIZABETH
943 Elizabeth Avenue
Elizabeth, N.J.
Tel. EL 4-7608

HAMTRAMCK 
11415 Campau Avenue 
Hamtramck 12. Mich.
Tel. TO 8-7940 
KANSAS CITY 
18 Š. Bethany 
Kansas Citv. Kansas 
Tel. AT 1-1757

CHICAGO, ILL.
Mirė prof. V. Manelis
Rugpiūčio 2 d. staiga mi

rė prof. Vitas Manelis, 55 
m. amž- Velionis buvo agro-

Žukauskienė padovanojo po laikymo kelyje. Povilas Dar- 
- • gis praktiškai priėjo prie šių 

svarbių uždavinių.
Jaunimo veiklos planai

viena vertingą paveikslą.
siuntiniai teleidžiami siųsti. Penki laimėjimo bilietai par-
Didesrių ir paštas nepriima.' duodami už 1 dolerį. Trau- 

__ i__________ •__ I L-ivvtAC nnrVo Tir gavėjui kraunami muitai. I kimas Įvyks Better Living |un būti sudaromi, menine 
! Center spalio 10 d. Bilietus lr kultūrinė tautinė^ dva- 

Balfo vadovybė išvyksta ' galima įsigyti pas visas ko-
Europon

Balfo pirmininkas kun.
V. Martinkus ir reikalų ved.

kultūrinė tautinėje dva
o____  __ , šioje veikla bus plečiama. nomas. žemės ūkio ekono-
miteto nares ir nurodytais Bet jau šiandien, kalbėtojo mjstas, Lietuvoje profeso-! 
adresais- žodžiais, reikia neatidėti tai, ,.javo Dotnuvos žemės Ckio!

Tie. kurie jaučia, jog ver- k*8 galima įvykdyti. Todėl Akademijoje, iš jos pasi-|

•• ta prisidėti prie šių "vestu- JJS pasiūlė jaunimui pasinau- traukęs Pinnebergo pabal-1
kun. L. Jankus rugpiūčio 15 viu“-lėlių stendo išlaikymo, doti SLA poilsio namais At- -ečiu unįversitete Chicago-i
dier.ą išskrenda Europon- prašomi aukomis kiek galint lantic City ir surengti jauni- Jutimuoju metu dir-!

imo suvažiavimą. Jis padarė £ ' moks)jniu irstnimcntų'
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Šimtai lietuvių studentų j 
Kokčetavo srities statybas

(E) Birželio mėnesį iš 
Kaimo geležinkelio stoties į 
tolimųjų Sovietijos plėšinių 
žemes, į Kokčetavo srities 
Ruzajevkos rajoną išvyko 
461 Vilniaus ir Kauno aukš
tųjų mokyklų bei techniku
mų auklėtinis. Kaip pastebi 
”Komj. Tiesa“, jiems pave
dama sovehozuose pastaty
ti 12 įvairių objektų—mo
kyklą. gyvenamus namus, ū- 
kio pastatus, iš viso 300,000 
rublių sumai. Kvykusiųjų 
skaičiuje buvo ne tik stu
dentai statybininkai, bet ir 
Kauno Medicinos instituto 
bei Žemės ūkio akademijos 
studentai. Į tas plačias sritis 
gabenami ir Latvijos studen
tai — jų traukinys iš Rygos 
sustojo Vilniuje, kur buvo 
prikabinti lietuviams paskir
ti šeši vagonai. Šalia daiktų, 
studentai išsigabeno ir bib
liotekėles — jas numatoma 
padovanoti vietos gyvento
jams.

Lietuviai „pasiilgatą“ 
sunkaus darbo šiaurėje..,
Liepos pradžioje iš Vil

niaus i Archangelską išvyko 
devyni vilniečiai. įvairių į 
monių specialistai. Pagal 
”Komj. Tiesą“ jie Archan
gelske statysią gyvenamuo
sius namus ir prieplauką 
Bakaricos uoste. Laikraščio 
korespondentas S. Karbovs- 
kis pastebi, kad iš keturių

”savanorių“ moteli}, trys 
buvusios lietuvaitės ir viena 
rusė. Visos keturios Vilniu
je gerai užsidirbusios, ta
čiau, esą, „merginoms neda
vė ramybės svajonės apie 
Šiaurę“. Jos pareiškusios, 
važiuosiančios ten, kur sun
kiau... Karbovskio nuomone, 
dabar joms pavyko, ir jos 
pamatvsiančios baltąsias 
naktis.

Vilniau* specialistai 
į statyba* Kazachstane
(E) Vilniaus „Tiesa“ pra

nešė apie specialų Vilniaus 
statybininkų traukinį, kuris 
išvykęs į Kazachstano Pet
ropavlovsko rajoną. Lietu-; 
viai specialistai — daugiau
sia jaunimas (tinkuotojai, 
dailidės, elektrikai ir kt.) 
dalyvausią grūdų saugyklos 
ir elevatoriaus statyboje. 
Prie vilniečių „savanorių“ 
buvo prisijungę jauni darbi
ninkai iš Anykščių. Telšių ir 
kitų vietų. Tai buvo jau šeš
tas lietuvių statybininkų 
transportas. Iš Vilniaus į 
Kazachstaną išvykęs trauki
nys buvo papuoštas šūkiais 
„Mūsų jaunos jėgos —Tėvy
nei“. „Duok ranką, tolimasis 
Kazachstane“ ir panašiai.

Kaip I. Simonaitytę 
prievartavo

Rašytoja Ieva Simonaity
tė pasikalbėjime su „Litera
tūros ir Meno“ (nr. 28) 
bendradarbiu papasakojo, 
kokius sunkumus ji turėjusi 
ne „buižuaziniais“, bet so
vietiniais laikais. Tai buvę 
asmenybės kult o laikais, at
seit, Stalino v ddymo laik
mečiu. Kai rašytoja buvo 
paiuošusi „Pikčiurnienę“, 
tai, esą, „ją bandė perauk
lėti aštuonetas redaktorių. 
Leidykloje pasikeitė net trys 
vyriausi redaktoriai, kol pa
galiau paaiškėjo, kad ge
riausias yra pačios autorės 
—Simonaitytės variantas“*

P* Vaičiūnui 75 metai

(E) Liepos 11 d. sukako 
75 metai, kai gimė žymus 
lietuvių dramaturgas ir poe
tas Petras Vaičiūnas (jis mi
rė Vilniuje 1959 m.). „Lite
ratūros ir Meno“ savaitraš
tis rašytojo sukakčiai nežy
mioje vietoje tepaskyrė vos 
apie 20 eilučių petitu ir pa
skelbė vieną paskutiniųjų jo 
eilėraščių iš ciklo „Gyveni
mo preliudai“.

Ką apdovanojo

Ordinais ir medaliais ap
dovanota nemažai policinin
kų „už pavyzdingą tarybi
nės pareigos atlikimą ir nuo
pelnus saugant viešąją tvar
ką“.

Tarp apdovanotųjų yra 
milicijos pulk. Komičenka ir 
Liustika, papui. Treščenkin, 
Cicin, Šliapnikov, maj. Ba- 
rad, Meževikin, kapit. Sio- 
min, Įeit Šelgunov.

Jau vien'tos policininkų, 
pavardės aiškiai rodo, kokie 
„lietuviai“ šiandien valdo 
Lietuvą.

Buvęs vienos Kubos provincijos gubernatorius Luis 
Casas Martinez buvo pasodintas i kalėjimą, iš kurio 
jam pavyko pasprukti ir mažu plaustu pasileisti į van
denyną. Po 12 dienų jis buvo laivelio pastebėtas ir at
vežtas i Miami. čia jį pasitiko sesuo Graciela.

ALT PRITARIA ŽYGIUI 
I JUNGT- TAUTAS

ivugpiuco 2 u. Amerikos 
Lietuvių tarybosceuuo vai
dybos susu iiiKime įsKiausy- 
tas iš Nevv lorko atvykusių 
Lietuvos Nepriklausomybei' mai aPie žymi4J4 poetę Sa 
Atstatyti Komiteto pumi-llomė^ Nėr^ tiek dau? kal'

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių išeivija
Amerikoje,** DAUG PAr 

Ori^ite»^pm^i,ateim^-:VEiKSL^ KAINA MINK
ŠTAIS VlRSAIS $4.00.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

Tai rašytojos Petronėlės

Kiek komunistų Lietuvoje ?
(Elta) R. Šarmaitis „Tie

soje“ pateikė Lietuvos Ko
munistų Partijos narių skai
čių ir jų pasiskirstymą pro
fesijomis. Pagal Šarmaitį, 
1940 m. (sovietams jau oku
pavus Lietuvą) komunistų 
partija savo eilėse turėjo a- 
pie 2,000 narių — jie anks
čiau dirbo pogrindyje. 1941 
m. sausio 1 d., šešiems mė-

A. , .... . ..nesiams praslinkus, narių
suoti.Ojuk visi žinome, kad j skaičius ki|o iki 3 138 j 
tada nebuvo privaloma eiti. t buv0 nariai ir
holciiAri ir .

Tokios nesąmonės dar 
nebuvo rašę

„Komjaunimo Tiesa“ lie
pos 16 d. rašė. kad nepri
klausomoje Lietuvoje liau
dis buvo rimbu varoma bal-

balsuoti ir niekas nevertė 
tai daryti-. Balsuoti ėjo tik 
tas. kas jautė, kad reikalin
ga atlikti pilietinę p areigą.

Jau kas kita komunistinėj 
santvarkoj. Ten balsuoti

ninko A. Mažeikos ir valdy
bos nario Alg. Budreckio 
pranešimas apie rengiama 
New Yorke lietuvių mani
festaciją š. m. lapkričio 13; 
dieną. Plačiau išdiskutavus

bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja,

; ji lengvai skaitoma, prade-1

pateiktą manifestacijos pro
gramą. siekiančią sutraukti 
į Madison Sąuare Garden 
keletą dešimčių tūkstančių 
lietuvių protestui prieš Lie
tuvos okupaciją, bolševikų 
įvykdytą prieš 25 metus, ir 
kreipimuisi į Jungtines Tau
tas su reikalavimu smerkti 
okupaciją ir sovietinį kolo
nializmą, Alto centro valdy
ba pritarė komiteto užmo
jui, pažadėjo paramą ir taip 
pat nutarė skatinti Alto sky
rius ir visuomenę komiteto 
žygį remti darbu ir dalyva
vimu manifestacijoje. Šiam 
tikslui iš Alto iždo Lietuvos

jęs ją norėsi ir baigti.

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

KIETAIS—S&00

***** J

Šiandien, kad* prieš 10 
metų mirę* Juozą* Stalinaa 
pačių komunistų paskelb
ta* didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmesta* iš 
mauzoliejau* Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistų 
knygelę —

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

SUOS DIKTATORIUM 
Kain* 25 centai.

Sąjungos gyventojų moterų Nepriklausomybei Atstatyti 
yra 125 mil., vyrų gyvento- Komitetui paskirta 1,00b
jų — 104 mil. Tuo tarpu 
partijoje iš 11-8 mil. narių 
moterys sudaro vos 2.4 mil 
narių arba daugiau kaip 20 
%. Įdomus pasiskirstymas 
tautybėmis. Iš 229 mil. so
vietinių piliečių rusai suda-

634 kandidatai.
Žinoma, per daugiau kaip!

20 metų kp narių skaičius 
Lietuvoje turėjo kilti. Taigi, 
1965 m. sausio 1 d. LKP na
rių jau buvo 86.366. Toliau

Matyti, šio komunistinio Ea?}ldam.e aP*e. narių 
1 aikraščio bendradarbis yra! 1Stl^viriim4 bei užsiėmimą, 
pats sovietiniu rimbu pri-Pm. sausio 1 d- partijos 
verstas rašyti tokias kvai- į naiį^ įf kandidatų su aukš
tybes ir akivaizdu melą. i tu°Ju išsilavinimu buvo 18.5 

%. aroa beveik 16.000. Su
Lietuvoj mirė Tautvaišienė i viduriniu ir nebaigtu viduri- 
.. .... j niu išsilavinimu tuo metu

Siomis dienomis iš Lietu- nai-jų buvo 49.3%, arba 42, 
vos gauta žinia, kad Žagą- 500, pagaliau su pradiniu iš- 
rės ligoninėje po sunkios li- į silavinimu narių buvo 32.2
gos mirė Emilija Tautvai- c: arba 25,800

šžzžuitcs ciii<x io vOiiTivo.

gos mirė Emilija 
šiene, palikusi Žagarėje liū
dinčius vyrą Kazimierą ir

paskirta
dolerių.

Centro valdyba aptarė ir 
kitus aktualiuosius organi
zacijos reikalus, pasiinfor- 
mavo apie vykdomus liudi
ninkų apklausinėjimus Se
nato Užsienio Komitete dėl

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

ro 55' č, tuo tarpu partijoje! JAV-Sovietų S-gos konsulia- 
rusų narių yra 63% — jie rinės sutarties ratifikavimo, 
sudaro 7.4 mil. Socialinės ’ Aptarti ir būsimo metinio
padėties atžvilgiu, 37.7% 
partijos narių sudaro darbi

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, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nore 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-

D. Drangelis. A. Rudis, L. saĮęa daiiinįnk0 Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
Ta?a’a^ Valaitis ir j Tai gera (jovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams

<t»in Dat iš-1 pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.—-X- x---  T
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

Alto suvažiavimo 
23-24 d.) reikalai.

(spalio

t ninkai. 16.5% — kolchozi- Posėdyje dalyvavo E 
Į ninkai ir 46.2%. — ’ taniau- BarĮkus, T. Blinstrubas. dr 
tojai ir kiti“.

Sovietų Sąjungos KP-je, 
palyginti, didelis neseniai -
stojusių narių skaičius. Be-.klausė Lietuvos generalinis; 
veik 43'% visų narių tai į konsulas dr. P. Daužvardis 
partiją įstoję per pastaruo- įr jav LB centro valdybos 
sius 10 metų, taigi jau po pirmininkas J. Jasaitis. 
Stalino mirties. 51%? narių! ALT
kp nariais jau yra tarp 10 ir
30 metų — tai reiškia, kad 
jie parti jon įstojo dar Stali-

P į’o n n či m aX I

“KELEIVIS”

636 E. Broadvray ------i------ So. Boston 27, Mas*.

Pagal profesijas, LKP-je
sesei*} Izabelę Čekanauskai-1 1965 metų pradžioje buvo 
tę, o Bostone sūnų Bonaven-! 3.489 inžinieriai ir architek
tūrą Tautvaišą su šeima ir 
svainį Vincą Tautvaišą.

įvairios naujienos

Poetui Juliui Janoniui Ber
žinių kaime. Biržų rajone, 
kur jis gimė. pastatytas pa
minklinis akmuo.

Akademikui Korsakui So
vietų Sąjungos Pasaulinės 
literatūros institutas suteikė 
filologijos daktaro laipsni.

Į Pamirą išvyko vilniečio 
Montvilo vadovaujama lie
tuvių alpinistų grupė, kuri 
bandys įkopti į aukščiausią 
Pamiro kalnyno (Azijoje) 
viršūnę — 16,000 pėdų auk
ščio.

Valstybinė 2,500 rb. pre
mija už literatūros ir me
no darbus paskirta rašyto
jui J. Avižiui už romaną 
„Kaimas kryžkelėje“. M.

tai, 1,090 agronomų, veteri
narijos gydytojų ir kitų že
mės ūkio specialistų, 942 gy
dytojai, 3.972 pedagogai, 
827 moksliniai darbuotojai.

Apie Sovietų Sąjungos 
KP narių skaičių duomenis 
paskelbė Maskvoje leidžia
mas žurnalas „Partijnaja 
Žizn“ (nr. 5). šiuo metu So
vietų Sąjungos KP narių 
skaičius siekia 11,758,169. 
Tai esąs pats didžiausias 
skaičius partijos istorijoje 
ir pirmą kartą jis sudaro 5% 
visų Sovietų Sąjungos gy
ventojų. Narių augimas y- 
pač ryškus nuo 1960 m. No
rima partiją išvalyti nuo ne
tinkamo elemento: per pa
staruosius dvejus metus iš 
partijos narių buvo pašalin
ta daugiau kaip 200,000 na
rių. Jie pašalinti už „prasi
žengimus, nesuderinamus su 
garbingo komunisto vardu“.

Mironaitei. valstybiniam Mažesnioji pašalintųjų dalis 
styginiam kvartetui, daili- (50.000) tai tie. kurie regu- 
ninkams A. Gudaičiui ir S. liariai nelankę partijos su- 
Krasauskui, režisieriui J. sirinkimų arba daugiau kaip 
Miltiniui, poetui A. Maldo- tris mėnesius nėra mokėję 
niui choreografui J. Lin- nario mokesčio.
^Ul* Būdingas Sovietų Sąjun-

Taip pat septynios premi- gos KP narių sudėties bruo- 
jos paskirtos už mokslo ir žas — mažas moterų nuo- 
technikos darbus* šimtis. Iš 229 mil. Sovietų

no laikmečiu Tik 6% narių’ 
įstojo prieš 30 metų, kitaip | 
tariant, jie jau yra gyvenę ! 
Lenino laikais ir pergyvenę 
Stalino periodo pradžią.

JAUNIMAS EINA I 

JAUNIMĄ

Nors Shenandoah slėnyje 
kadaise lietuvių gyvenamo
se vietovėse lietuvių kalba 
nyksta, bet ten dar ir jauni
mo daug tūkstančių yra be
sijaučiančių lietuviais, jeigu 
prabylama į juos „jų kalba“. 
New Yorko lietuvių jaunimo 
komisija organizuoja „tą 
kalbą“ mokančio kalbėti 
jaunimo būrį ir bandys pa
žadinti Pennsylvanijos lie
tuvių jaunimo teberusenan
čius lietuviškus jausmus, pa
skatinti juos dalyvauti lietu
vių manifestacijoje dėl jų 
tėvų bei protėvių tėvynės 
Nevv Yorke lapkričio 13 d.

Rugpiūčio 15 d. pilnas au
tobusas Nevv Yorko lietuvių 
jaunimo vyks į tradicinę 
Pennsylvanijos lietuvių me
tinę gegužinę Lakevvood 
Parke. Pasiruošimai ta pro
ga paskleisti Pennsylvanijos 
kalnuose mintį apie dalyva
vimą lapkričio 13 manifes
tacijoje jau pradėti. Numa
toma keletas parengiamųjų 
apsilankymų tose kolonijo
se*

Tikra teisybė

į AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 
LITERATCROS FONDO 

P RA NEŠIMAS

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
„Tikra teisybe apie Sovietų 
Sąjungą.”

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, LIETUVA — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina 56.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera-

Joje rą8lte bendrų žinių i tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00*
K. Bielinio Dienojant ” ” $6.00 „ $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai „ " $6.00 „ $4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” “ $2.50 ” $1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku

sieji, sakysim, knygą “Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
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 111Ą) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir Lt. ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Joe 
<aina tik 50 centų.

STEPONO KAIRIO

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, ID.

J. Valaitis, 1507 So. 51th Ave., Ckero 50, III.
A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.
A. šemeta, 13506-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12, Ohio.
J. Novog, 87 Windermere Ave Toronto 3, Ont., Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATCROS FONDO LEIDINIŲ AT-
STOVYBfi “KELEIVIO“ ADMINISTRACUA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.
Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 

adreso: K. Bielinis, 29 West 57th St, lOth tL, New York, N. Y., 
10019.
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Pasikalbėjimas 1 
Maikio su Tęva;
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Teisybė, tėve. Matai, 
”kovai su skurdu“ buvo su
darytas tam tikias štabas, ir 
to štabo direktoriui nusta- 

j tyta $30.000 alga per me- 
i tus; jo pavaduotojui skiria- 
: ma metinės algos $28,000; 
j trys direktoriaus asistentai
• gaus po $27,000 per metus; 
devyni kiti asistentai gaus 
po $24,000 per metus; vie-

1 nuolika asistentų gaus po 
$21,445 ir dvidešimt asisr 
tentų po $18,935 per metus.

— O kokiam biesui tiek 
daug asistentų?

— Ogi gal tam, kad būtų
J kam algas mokėti.

— Tai tu rokuoji, kad tas 
štabas suės visą bilioną do
lerių?

— šitie viso biliono dar 
nesudoros. Bet tai dar ne 

j pilna jų kompanija, tėve.
• Pradžiai tas štabas yra nu- 
! matytas iš 1,150 "ekspertų“
o vėliau jis būsiąs dar dau 
giau praplėstas. Ir visi bus 
geiai apmokami-

— Maiki, aš negaliu to 
supiasti. Jeigu politikieriai 
prauliavos visus pinigus, tai 
jau mudviem šampano ne
bus. Tai kur čia ta "Šaunioji 
susaidė“, apie kurią mūsų

KELEIVIS, SO. BOSTON

Lietuvių Diena Painume 1 ŽODYNAI

Puslapi* penktai

Neseniai rašiau apie Ma- (Worcester, Mass.) klebo- 
rianapolį, o dabar rašau a- no, šiame krašte gimusio ir 
pie Patnamą (Putnam, augusio bei mokslus išėju- 
Conn), kuris yra vos pora šio ir lietuviškai taisyklingai 
mylių nuo Marianapolio, kalbančio, pasakytas pa
kurtame, kaip mantėme, lie- mokslas.. Jo pamokslas bu- 
tuvybė jau baigiama marin- vo pamaldų metu. kuriose 
ti. Visai kas kita yra Patna- buvo vartojama tik lietuvių 
me. Cia lietuvaitės vienuo- kaina. Pamokslas buvo ne 
•lės sukūrė tikrai lietuviškos tik kalba, bet ir turiniu tik- 
kultūios židinį. Jis ne toks rai lietuviškas. Kun. Jutke- 
kaip vienuolių kazimierie- vičius, pasiremdamas Šv. 
čių Chicagoje, kurios lietu- Raštu ir bažnyčios tėvų žo- 
vių pinigais turi pasistačiu- džiais, aiškino, kad kiekvie- 
sios Marijos aukštesnąją nas lietuvis, net ir tas. kuris 
mokyklą, bet kurioje net nebemoka lietuviškai kalbė- 
pabaigtuvių metu neleidžia- ti, turi savo ir savo tėvų kil
nia sugiedoti lietuviškai mės tėvynę Lietuvą gerbti, 
"Marija, Marija“ ir kurioj mylėti ir branginti daugiau 
vysk. Brizgys. anot "Naujie- už vLa kiu.
nų“, "perspėja lietuvaites vi- i *-i * iuJi • Kiekvienas, ką tik teko

Rhq lictuviskcii *• j* «- ~sutikti tą dieną Patname, gė
rėjosi ir aukštai vertino kun. 
J. Jutkevičiaus labai patrio-

Patname pučia lietuviški tini pamokslą. Vertinant tą
vėjai. Čia jau daug metų pamokslą ir matant, kaip 
vasa* ą suvažiuoja per šimtą lietuvybė Amerikoje beveik 
lietuvaičių i stovyklą, kur visur pamažu silpsu. prade- 
jos mokosi lietuviškų dainų, dant Patnamo pašonėje e- 
Uutinių šokių ir lituanisti- sančiu marionų Marianapo- 
kos dalykų. Čia per ištisus liu ir baigiant kazimierie-

mergaites, 
nekalbėtų, nes čia lietuvių 
kalbai nėra vietos“.

prezidentas taip gražiai kai- mokslo metus veikia nema- ėiu Chicagoje aukštesniąja 
- 1 zas ir pigus lietuvaičių mo- mokykla bei dauguma lietubėjo?
j — Tėvas neturėtum to- 
į kios "susaidės“ ieškoti, nes

— Vot, gerai pasitaikė, statęs siųsti Į Vietnamą dar demokratas prezidentas su-
Maiki, kad aš tave susitikau, t daugiau kariuomenės.

— O ką pasakysi, tėve?! — O kiek tenai Amerikos

Ar skaitei 
šias knygas?

Keleivi: administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie-1 
nam reikalingus žodynu® •

VIENŲ VIENI dvidešimt 
apie j penkerių metų rezistencijoje

slapiai,! Parašė N. E. Sūduvis, 424 
«« nn ! psl., aiškiai pavaizduojama,

, kaip lietuviai priešinosi vo- 
Lietuvių-anglų kalbų žo- j kiečių okupantams, kaip 

dynas, redagavo Karsavi- priešinosi ir tebesipriešina 
naitė ir Šlapoberskis. apie komunistų okupacijai, kai- 
27.000 žodžių. 511 psl., kai-i na $4.
na — $5.00. j PALIK

Lietuviškai angliškas žo
dyną*. Viliaus Peteraičio, 11 
laida, dargiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edaga-c prcf. J.
Balč’konis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl. 
kaina .... ............. $12.On

Anglų-lietuvių kalbos žo-j
dynas, v. Baravyko 
30,000 žodžiu, d83 pu 
k«ina ......................... $6.00.

K --r- - x
NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI* 
MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas. 336 psl., kaina $5.

VLADAS NAGJUS-NA-, 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir’ 

2 darbų apžvalga, redagavo • 
dr. Balys Matulionis, labai į
gražiai išleista, daug pa

kinių ir studenčių bendrabu- vių pai apijų, galima ramiai 
tis. kur mergaitėms, kai jos tvirtinti, kad mes šiandien

♦ai tik nrnnaoanda Pradp sugrota iš amerikoniškųjų daug mažiau turėtume pro- veikslų, 374 psl., kaina $6.
,Ui tik Propaganda. Prade-, mok k, vakarais kasdien blemu lietuvybei išlaikyti.
, dant Kooseveltu, kiekvienas džstomį lituanistiniai daly- jeigu būtume turėję daugiau 

kai. Čia veikia gerai Įrengta tokių kun. Jutkevičių.

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.

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

galvodavo kokį nors naują
Knygoje pirmą kartą pla

čiai apiašvtas Karo Muzie- ŠVENTADIENIS UŽ MIES-ir lietuvaičių vienuolių tvar
koma lietuviška spaustuvė.

. Pagaliau čia jau pradėta sta- 
:vu -uuuą vau.HU new. . amžiaus ,ietu.

■aĮdeal . resk.a, naują tvarką. .

’vaistą" gyvenimo bėdoms
__ AŠ noriu, kad tu para-i vaisko yra dabar, ar tu ži-j gydyti. Pats Rooseveltas sa

šytum nrpzidpntiii Džiansin. nai? vo maistą vadinoprezidentui Džianso- 
nui giomatą ir pasakytum, 
kad aš esu senas generolas 
ir noriu gauti pensiją, kaip 
kiti generolai gauna. Nu. tai 
paseilink alupką ir pradėk.

— Dabar, tėve, tenai yi
75,000 ginkluotų amerikie
čių. Prezidentas nori tuo 
tarpu padidinti tą skaičių 
iki 125.000, o jeigu reikės,

viams gyventi patogū' 
derniški namai.

m o-

- Bet ne visi generolai;wi vė'iau “-daugiau siųs

1 jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go*

B. M.

P1TTSBURGH, PA. 

Laukiame Lietuvių dienos

TO, Mariaus Katiliškio 17 
novelių, kaina $5.00.
VYNUOGĖS IR KAKTU

SAI, Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl.,Ir jis ši tą padarė: įvedė se

natvės pensiją, bedarbiams
organizavo viešuosius dar-! Šių metų liepos 25 d., kaip 
bus ir padarė daug permai-' ir kitais metais, suvažiavo į 
nų administracijoje. Tarp1 Patnamą daugybė lietuvių, 
kitko, jis pasirašė Wagnerio; Jų buvo. galima sakyti, iš vi- 
Aktą. kuris davė darbinin- ; sos Amerikos. Šį kartą ten

kaina $2.00.
ALT skyli us ruošiasi Lie- SIDABRINĖS KAMANOS,

tuvių dienai, kuri bus rug
piūčio 15 d. Lietuvių Ūky—

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 oalmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie *ą rrie<tą ir a- 
pylinkę, 130 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl., 
kaina $2.00.
ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina.............$1.00

RASTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

MURKLVb, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psU 
kaina...........................$1.80,

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 psl., 
kaina .................. $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00. ‘
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mas*. 

<36 E. Broadvray,

Ką dovanoti?tėve. To- * — O kodėl jis nenori uga-__ __ ____ ____ __ .„„„u--uv.. Lithuanian Country Club.'
kiems kaip tu, tėve, pensijų Juk varna daug kaštuo- Į^ise organizuotis ir Į buvo svečių ir iš Naujosios Jos Programa įvairi ir įdo-
pensijas gauna.

nera.
— Nu. jeigu nėra pensi

jos, tai gali duoti paramos. 
Juk duoda pali'okų Gomul- 
kai, jugoslavų Titui ir viso-

ja. Ir 
miršta.

žmones be reikalo į ginti VQ reikalus, nepripa- skotijos, ir net iš Australi- 
žindamas tokių teisių darb-1 jos.« • m* • i - *

-- T•»» Zklr a-- . . .mi. Įcjuiičts W mun^cviv. I

— Tas tiesa, tėve: geriau-Į daviams. Tai buvo iš tikrųjų; Vipni atvažiavo <~v0 mer.
šia išeitis būtų pasitraukti iš| nauia tvarka nukopijuota iš i ---e at ?Z1-,*° 53

____  . V ietnamo pelkių, bet tada. Socialist Party pragramos. į ° t u diena ....... _____
kiems sultonams, ką turi p0 Į W ashmgtono išdidumas nu-1 Už tai jis buvo triskart iš-į ba]~”f Tai tėvai Kiti at darbo. Gausiai dalyvauda 
keliasdešimt pačių-Taigi ra- kentėtų ir pono Johnsono; rinktas prezidentu. Todėl jį’ vvko-sn spniai ’tvtais na mi Lietuvių dienoje, para
šyk. Juk pensilį turi, ar ne?1 politikai būtų nesveika- Ke-;pradėj0 pamėgždžioti ir ki- H 1 dvsime. kad tebesame pasi-

_ Bet aš jau ne sykį tėvui’n^ių broliams būtų progos; g. TrGmanaspavad.no, įj'etl tU
aiškinau, kad prezidentas į laimėti sekančius pieziden- 
laiškų neskaito. Jis pats ir rinkimus: vienas gaiėtų Kennedis — 
paramos niekam nedalija. Įtapti prezidentu, antras jtiers“.

— Tai ką jis daro9 ' viceprezidentu. Johnsonas; _ O ką tas reiškia?
Q J I to bijosi.

- Dabar jis laba. uz.m-Į _ j Maiki jjg
tas Vietnamo kąra. teve. Pa-. d k, A|e jis buv0
skutiniais laikais komunistai
tenui pradėjo smarkiau ~a,ab Vietnamo pelkėse, 

numuša nema-1 r

new fron-; Uždarant stovyklą, vasa- 
■ rojusios mergaitės suvažia- 
į vusiems gražiai pašoko tau-

Lietuvių dienos tikslas—1 Jeigu yra reikalas ameri-
palaikvti šiame krašte lietu- į kiečiui padovanoti knygą, 
vybę ir prisidėti prie pa- tai Keleivio administraeijo-j 
vergtos tėvynės laisvinimo Į je galite gauti šias tinkamas 

‘ Knygas:
LEAVE YOUR TEARS 

IN MOSCOW, B. Armonie- 
ryzę kovoti dėl Lietuvos nčs atsiminimai iš Sibiro 

vergų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyąio, 222 psl., kaina

laisvės ir nepriklausomybės. 
Lietuvių Ūkis yra gražioje

vietoje- Jis žinomas net toli į $3*95*
HISTORY OF THE LI-

lietuviam. Jis lengvai pasie-1 THUANIAN NATION, pa- 
kiamas, todėl turbūt nerei-Į rašė Kostas Jurgela, kaina

— "Fair deal“ turėtų i tiniM šokių ir žaidimų, ge- uz Pittsburgho gyvenantiem; 
reikšti gerą tvarką, tėve. Bet' rai suvaidino simbolinį Lie- ,,v,am ‘ 
vietoje tokios tvarkos Tru-‘*tuvos pavergimo vaizdelį,

išrinktas ne komunistams į mana? pridarė skandalingų Į bet didžiausią įspūdį visiem
klaidų. Potsdamo konferen- padaręs įvykis buvo kun. Jo-veikti ir jau ..u.iius. "vi..a-,0 žifl|.ėti parėdko namie. Ir 

za Amerikos lėktuvų. Taigi prad2ios aš mislinau. kad 
siomig dienomis musų pre- j-g geras gaspadorius,
dėiėiabf dlnte 5 oaritaiinra* ba raidavei nutarė paversti j norėjo bombarduoti'
wLhin<rtonP k ištisa savaf Ameriką į Great Society.“: Kinijos komunistus. Negana:

J kZ dan P Po tos kad Visiems būtų gerai gy-’ to. jis isakė Amerikos laivy-! 
tę nairte, ką daruti, o yenti If pareikaiaVo. kad nui saUffoti Formoza. kadi
riplTe"Nenlri(Vuosiu ir ne-‘ kongFcSas Paski,lli P\ni^ Čiankaišekas negalėtų iš te-Į 
viešai. Nepa.nluo ne , Rovai gu skurdu Nu, ir kon . R komunistų Kinijos..
r ? ^kluo’! i)askyrė neŠlektą kFŪ- Dėl to karas užsitęsė tris me- ’kumstai žino. kad gmkluo-, T?J . vaJuk ir aš norė. 
tom jėgom mus nenugales^.; ~au Ra norg gautį, ba su

kia sulopyta uniforma ir 
šleivais batais jau nelabai 
pritinku prie Džiansono

Tuo tarpu komunistai irgi 
sako: "Nepadėsime ginklo, 
kol Amerikos agresoriai ne
pasitrauks.“ Bet visi supran- Į 
ta, kad karas negalės amži-1 
nai tęstis, todėl Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius U Thant pataria Ame
rikai karo veiksmus nutrauk
ti ir eiti su komunistais į de
rybas. Ir ne jis vienas taip 
galvoja. Neseniai grupė A

Šaunios susaidės“.
— Tiesa, tėve, kovai su Į 

skurdu kongresas paskyrė1 
bidoną dolerių su gera kau-i 
pu. Bet tėvas negausi iš to 
nei medinio nikelio.

— Kodėl?

jis užraše Stalinui 
Berlyną, o per Korėjos karą 
pavarė gen. MacArthurą,!

no Jutkevičiaus, Šv- Kazi
miero parapijos Vustery

kia nė kelio nurodyti. Tai 
būkime ten šį sekmadienį 
visi. kas tik galime.

S. Bakanas

Įsižiūrėkite, šitas vaikas yra la
bai panašus į Anglijos žymųjį

tus, žuvo 100.000 amerikie-: 
čių ir pusė Korėjos buvo pa- į 
likta komunistams. .

— O kodėl Kenedis savo i 
politiką pavadino “new‘ 
frontiers“? Ką tas reiškia?!

— "Nevv frontiers“ pas jį1 
turėjo reikšti: žengti pir-l 
myn. siekti naujų laimėji-Į 
mų. Jis žadėjo pasiekti net
mėnuli ir kitus pasaulius. į ▼»fe*ybmmką Wi*»toną < hur- 

i Bet jis pasiekė tiktai Kiau- chinl* Ta» 4 mėnesiu Jerry ste
___ , Todėl, kad visų pirma lių įlanka, kur katastrofiškai ven >» FalkviHe, Alabama

m*erikos kunigų buvo nuvy-į politikieriai bus aprūpinti; žlugo jo paruošta Kubos in-j
kusi i Pietų Vietnamą, norė-į riebiomis algomis. į važi ja, kartu nutraukdama _ ■»
. 1 . • I __ •!.__ ___oii caeim npmaža crprn Ame-•dama tenai patirti žmonių j — Bet gazietose nebuvo, su savim nemaža gero Ame , 
nuotaikas. Dabar sugrįžę tie! apie tai rašvta, Maiki. 1 rikos vardo ir prestižo- Da- reikia prieš jį kariauti, tai 
dvasiškiai pareiškė: karas! _ laikraščiuose nebuvo, bartinis prezidentas paskel- kaip tokią padėtį galima va- 

- * ’ bė savo tikslu "Great Socie- dinti ' Great Societv“? To-

AMSTERDAM, N.Y.
Mirė J. Šunski*

Tris mėnesius sirgęs, rug
piūčio 2 d. mirė Juozapas 
Šunskis. 83 m. amžiaus, Am
sterdame išgyvenęs 41 me
tus, versdamasis kirpėjo a- 
matu.

Velionis nuo pat kirpėjų 
unijos įsteigimo buvo jos 
sekretorium, o taip pat ilgus 
metus tokias pat pareigas ė- 
jo SLA kuopoje.

Velionio kirpykloje buvo 
pardavinėjamas ir Keleivis.

Paskutiniuoju metu velio
nis gyveno pas savo dukterį 
Schuenkę. Be jos, velionis 
paliko dar sūnų Josephą, 
gyv. Landsdovvne. Pa., ir 
pusseserę
Brooklvne.

Ilsėkis, Juozapai,

$10-
"Twenty years* struggle 

for freedom of Lithuama’ ’ 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

"Lithuania land of he- 
roes,“ parašė L. Valiukas. 
Kaina $4.75.

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

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

tuoj pasibaigtų, jeigu Ame-; ^uvo jr yra parašyta be savo tikslu Great Socie- dinti Great Society ; j- usekis, Juozapai, ramiai 
rika pasitrauktų ir pradėtų, kongreso darbų knygoje,1 tai šauniąją drau- kia politika tiktai klaidina Ąmsterdamo kapinėse. Ta-
dervbas. Antraip, gaisras; kuri vadinasi "Congressio- SU*!' tuo Pa^V ,u Pra‘ įmones. Tėvas irgi įsivaiz- v0 arljrniesiems reiškiu gilią 

• " dėjo "karą pnes skurdą4, davai galis gauti pensiją. užuojautą.
kas jokiu būdu nesiderina.! — Jeigu taip, tai siekti
Jeigu yra tiek skurdo, kad pyragai, Maiki. J- Glebauskas

galės apimti visą pasaulį. 
Bet mūsų prezidentas šitų 
patarimų neklauso. Jis nusi-

nal Record“.
— Ar tai gali būti teisy

bė?

PALENGVINKITE MŪSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume. jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant.

Alicę šunskytę ! atsiųstu reikalingą sumą-
Esame labai dėkingi tiem. 

kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja

TrGmanaspavad.no


KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 32. 1965 m. rugpiūčio llPuslapis Šeštas

KAZIMIERAS BARĖNAS

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

Nidos Knygų Klubo

(Tęsinys)

Laimingi Shirley ir Samud Latvsonai Lš Aarkbiul. N. 
Zelandijoje, susilaukę penketuko.

Teisės patarimai

K busimas

Labai prašau patarti, kas 
mums dabar daryti?

J. B.
ConnecticutAdvokate M. šveikauskienė sutiko atsa- 

kyli į Keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at- i
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. Tamstų vaikai pasirašė su 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio agentu šutai tį, kuli jam su-
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

, man teisę parduoti, jeigu

Atsakymas

teikia teisę per tam tikrą lai
kotarpį ir. paprastai, tam 
tikra kaina parduoti namus 
"išimtinai“ (exclusively). 
Tai reiškia, kad jei namas 
yra parduodamas per šį lai
kotarpį, agentas turi teisę 
gauti savo komisiją. Žino
ma, tokios sutartys, kaip ir

— Tu visas purvinas, kaip paikas, — jau visiškai pik
ta ir suirzusi kėlė balsų širmulienė. — Paišiukas, tai par
šiukas, — sijono kraštais ji pasilenkusi tiynė batelių vir
šūnes, vis paseilindama pirštus ir jais vilgindama purvą.— 
paršiukas neturi proto, bet kai jau žmogus išeina iš proto, 
tai jau galas!

— Ko gi dabar nori? — patylėjęs paklausė Širmulis.
— Nieko aš nenoriu! Jei jau Dievas būtų davęs proto, I 

tai jau būtų davęs nebe šiandien. Atsimenu, kai tą geležin- |
kelį čia tiesė, tai su tuo mokytoju abudu: am. am, am ir I Vakar pro mūsų namus j

jums patiems nepasiseks kiekviena kita sutartis, gali 
parduoti. Jei jūs patys par- būti keičiama (modified) 

abiejų pusių sutarimu. Pav. 
agentas gali sutikti, ir tai tu
ri būti padalyta raštu, su 
tokia modifikacija: jei savi
ninkai parduoda namus per 
šį laikotarpį tokiam pirkė-

Musų duktė ir žentas turi . _
dviejų šeimų namus. Tie na- duosite, man nereikės nieko 
mai beveik išmokėti, tebėra mokėti. Jie pasirašė raštą 
tik. 3 tūkstančiai "mortga- i'' patys pradėjo ieškoti pir- 
ge“ Dabar jie sumanė par- kėjo savo namams. Agentas 
duoti tuos namus ir pirkti jiems sako: jei patiems pa- 
vienos šeimos namą. Mes siseks parduoti, aš tą rastą ...
buvome labai priešingi, kam suplėšysiu, bet rašte to neį- jui, 'uų jie pa ys, o ne agen 
parduoti namus, iš kurių rašė. Mūsų žentas mokytas, tas surado agentas sutinka 
gauni pajamų, ir apsigvven- žmogus, moka skaityti ir ra- nereikalauti is jų komisijos, 
ii tokiose namuose kuriuo- syti angliškai; atsinešęs raš- Tamstų atveju jis, maty- 
se už viską teks patiem, su- tą namo ir perskaitęs daugi ti. atsisakę tai padaryti ras- 
simokėti. Bet neklauso ir da- sykių, suprato, kad blogai, tu. Jeigu jis sutarčiai suda
ro, kaip nori, o kai iklimsta Nuėjo vėl pas agentą ir pra- ryti vartojo papiastai varto- 
į bėda, tai šaukiasi tėvų. šė ištaisyti pagal Ui. ką jiem jamą exclusive sutarties 
1 ... * . . . , žadėjo, bet tas atsisakė. Vai-, forma, Tamstų vaikai pn-

V ienos šeimos namą jiedu pas mus tartis, klauso nuo jo malonės. Jis
nusipirko iš kontraktoriaus, R jie‘agentui, pasirodo, gali pasirodyti ”gentleman“ 
kuns stato namus. Pirko per davį < ^dinamą ”exclu- ir išlaikyti savo duotą žodi.

.la? agente sive<. Vaikai turi savo pir- Kitu atveju. raštu padaryta
pasiūlė ir jų pačių dviejų ' . bj. ! sutartis vyrauja.
seimų namus parduoti, v ai-, _____________________________________ _
kai sakė: gal mes patys par

kų, kaip šašlikas). Taip no- šalia gražių gyvenamųjų 
rėtųsi nusipirkti k paragau- namų paliktas tuščias plotas 
ti, bet giminės baido. Sako, žolės, ir jame ganosi karvu- 
gausi "amibas“ (pilvo ligą), tės. Gražu, atrodo, kad kai- 
nes mėsa labai nešvari. mas ir miestas sutelpa kai

tų. Idilija, bet kvapas ne
koks.

Prie labai gražios ir mo
derniškos katalikų mokyk
los. perėjus per kelią, kalnų 
pakopose prisišlieję na
miūkščiai. sulipyti iš karto
no, skardos gabalų, be lan
gų. Tas pakopas užėmė be
namiai, arba iš kaimo ir ki
tur atvykę kolumbiečiai. Jie 
gyvena be vandens, be gazo, 
bet tari prieš akis gražų Bo- 
gotos vaizdą, kuriuo jie ka
žin ar gėrisi.

Gražus cementinis kelias 
veda i tą mokyklą. Į ją atve
žami įurtingųjų vaikai kas
dien mato dešiniajame šone J 
kalnų pakopese, tas sulopy
tas lūšneles, jų skudurais ap
kabinėtas siena§ ir ty lūšne-

aerodromo pusę lėkė kauk
damos ambulatorijos maši
nos, c lytiniame -laikrašty 
skaitėme, kad karo ministe
rijos rūmuose buvo padėtos 
ir išsprogdintos kelios bom
bos ; buvo ir žmonių aukų.

Bogota, nors paskutinis 
gyventojų surašymas rodo 
joje gyvenant 1 mil. 706 
tūkstančių gyventojų, nepa
naši į milioninį miestą. Tai 
vidurys tarp Kauno ir Vil
niaus. Ji turi daug vietos 
plėstis ir plėsis, nes miestas 
auga stebėtinai greitai.

Miesto centre yra aukštų 
kaip Bostono Hancock pa-

am. am, am, vis apie...
— ša. Kašte, nutilk! — suriko Širmulis.
Širmulienė nutilo ir valėsi sijone purvo paliktas žy

mes. Kartu trumpam nutilo visos kalbos, nes šinnulis ne 
surėkė, o tiesiog sugriaudė, lyg griaustinis. Kalbos pama
žu atgijo. Jos dar pagyvėjo, kai traukinys sustojo Kūdre
lėje. Prie stotelės čia laukė tik du žmonės.

— Visi išvaikščiojo, — tarė žilais ūsais ūkininkas, 
šičia jlipęs ir ieškodamas vietos pintinėlei pastatyti. —pės
čias greičiu gali nueiti i miestą, negu traukinio sulaukti.
Manėm, kad šiandien iš viso nebeateis.

— Sustabdę buvom. — šypsojosi Kojelis.
— Sustabdę?
— Taigi, buvom. Va, kaimynas. — galva jis linktelėjo 

į Širmulį, — trakšt ir sustabdė.
— Ką čia kaimynas? — atsigrįžo į jį šinnulis.—Ro

dos, žinai, kaip buvo.
— Taigi taip ir buvo. kad paišiukas buvo pabėgęs, j statas, namų, bet šiaip na-
— Paršiukas? ! mai žemi. dviejų aukštų, se-
- Generolo, va, mergaitei išslydo iš rankų, tiesiai! “vlsko8 “P“"?*05. ^vai?

, j x-i - - • i i i • i dos su geležiniais balkone-pro langą. ta. tada tik - jis zy.lgterejo į dvylom ak,m | Ga» & sjauros (
JO pasakojimą sekanti Širmuli >r nutilo. — Sustabdėm vjaj _ ta žifirėk kad koju 
traukinį ir sugavom. Dabar gal ir baus už traukimo su- neišsihužtum. Jūsų So. Bos^
stabdymą. 1 tonas gali tikrai didžiuotis

— Ne tave baus. nebijok, — šiurkščiai tarė Širmulis. ^Vo ”sidewalkais“.

duosime. tada nereikės tam 
agentui mokėti. Bet tas a-; 
gentas jiems sako: duokite JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Frank Sinatros duktė Nancy, 
25 m. amž.. persiskyrė su savo 
vyra dainininku Tommy Sands, 
nes jis nenorėjo turėti vaiką ir 
nejautęs šeimyninio gyvenimo 
atsakomybės. Jie buvo vedę 
libifl metais. Teisėjas priteisė 
Sands mokėti .savo .buvusiai 
žmonai po $1 per mėnesi.

NEldUNO SŪNŪS. Andriau® Vaio— 
ko romano antroji dali®. 4?K nao- 

........................... 84 no
(IRT. LAISVOS LIETUVOS. Lieto 

vo« ^ocialdemnkratp raita’ dčl Hol 
ėrrikų ok-n parijo® ir teroro IMo 
▼oje. Kaina........................ Z6 Cni

tVTTG.-VTS I PRAEITI. X. «me t 
domūs atriminimai. 477 psl- kai
M ....................................... 23.o«

rrfkilri__
nu Tairiue,

Kui eini, vis skamba is
panų kalba ir mano ausiai 
žavinga muzika.

Užsieniečiai su savo švie
siais plaukais labai išsiski
ria. Net ir tie, kurie čia il
gus metus praleidę, vis vien i

i

— Žinoma, ne mane. Aš nestabdžiau-
Z3* k°.tu rūpiniesi? ; prastai tvarkomas, todėl di- yra "kitokie“. Mano lietpal

’ s . » v dėlės gatves skersai pereiti į tis, aukštas ugis ir jų akimis i

Judėjimas labai didelis,

muilui, nukreipė kalbą Kojelis, ir daugiau jau iki ilgai užtnmka Automobi 
pat miesto niekas nė žodžiu neuzk ’bino Širmulio. Net ir yaį va£juoja ]abai greitai ir 
Kojelis, su pasigardžiavimu pasakojęs žilaūsiui ūkininkui nerūpestingai, pėsčiam rei- 
visą šio ryto istoriją, taip puikiai išsisuko, kad nė karto kja saugotis, o ne varnas 
nepaminėjo net Širmulio pavardės, tarytum paršą būtų skaičiuoti ir žioplinėti, kaip 
gaudęs koks nepažįstamasis, kurio pavardės niekas neži- aš paprastai mėgstu daryti, 
no ir kuris po įvykio tuoj nužirgčiojo tolyn. ! Autom#biBų daug t0.

Pats Širmulis nė žodžiu nebeisikiso Į jokias kalbas, i dideliu ir modemišku 
Jis juto kažkokį sunkumą ant širdies. Generolas tai gene- , kaip Amerikoje nematyti, 
rolas. o kai paršas, tai ne generolas! Gal mokytojas ir Taksi senoviški, mažiukai, 
teisingas buvo, tik ne tą apkalbėjo. Gal ir generolo broliui1 aš dvigubai susilenkiu, kol 
statė tą geležinkelį. Dvarą turi, įtakingas, gal ir jam. o Į įlendu, o savo ilgas kojas—
Šinnulis čia, lyg už baisiausias nuodėmes, voliojasi balose, i nors imk ir kišk į kišenę, nes 
gaudo svetimą paršą, važiuoja Į miestą purvinas, kaip nie- i visiems kliūva (0 iš tikrųjų . Važiavau autobusu 

L-izviriTiziTvor. if/iioiic ri*»»• Hraoiai šnknm’a odrdi. šir-1 LJ. nėra jau tokia aukšta, setu ir supra
tau. kodėl ir neturintieji

kad ir kiekvienas Kojelis dar drąsiai šūkauja, girdi, Šir-; L J. nėra jau tokia aukšta, 
mulis sustabdė traukinį! O kai jau sustabdė, tai gal jau ir • Red.). Norėjau nusipirkti

1 šviesūs plaukai mane išski
ria. matyti, kad turistė, to
dėl vienas kolumbietis jau Į 
trečią kartą siūlo "Omega“ į 
laikrodį, kuris tikriausiai eis 
tik vieną valandą.

Autobusai čia — Viešpa
tie, pasigailėk! Nenuostabu, 
kad jais važiuoja tik kolura- 
biečiai, o užsieniečiai samdo 
taksius, kurie čia brangoki. 
(O jau lekia jie be atodai
ros ! Kas gali vairuoti Bogo
toj. tas gali tai daryti bet

DIENOJANT -kny-mejio karaliaus" 
į anrac* Kiprr. Rir’jnin idontfis atsi

minimai 4^4 kabia. .. OP

1»0« METAI. Kinm Biebnio ataimi
nimu antroji dalia. 80! no«1anla* 
Kabia ..................................... K-00

r.tgTl.roil' TIATVOR AMEtnmJF 
surinko ir •eiredaaavo Jonae Ba-

17? dainos eu eaidomia. Ane 
MF-ai bmtae »kvieiw»» dabioa 
turinv® todėl tinka
fietnv^’kai r.ekaTbantiems. 
t2« paa!. kabia .....................tt-OO

JOCIAI ttm»<3 n? »ETJCTJA »® 
rąžė E Vanderv-kia. vert# Va-dS 
nas. Kabia ............................. W Cnt

MARTPOHOI'GTT’S T.ITHUANTAN 
8ET.F-TArcnr M Tnkienė. re
ra® vadovėli® Hetnviii katbo® mo- 
kvtie a nr1’-',»i kalbančiam. 14i 
psl., kabia .......................... tlJS

čiups, ir reikės pakloti pinigų ir dar net ne už generolą.; ^nelę, bet negavau i daug pinigų žmonės važinė-
o už generolo paršą! Už svetimą paršą purvinas, ir dar jasi taksiais. Automobilis
paklok pinigų, gal dar gerą krūvą pinigų!

(Bus daugiau).

Kur greta automobilio asilas 
slenka

rys žemos ir storos, todėl 
kokio dydžio suknelę ėmiau, 

j vis vien man netiko. Taip 
i ir vaikštau su savo ameriko
niškom.

Miestas labai prastai ap
šviestas. Kai kurios šaluti
nės gatvės visai naktį neap- 
šviečiamos, todėl vakare ne
malonu vienai eiti reziden
ciniame, bet kiek nuošales
niame rajone. Vagių čia

RAŠO IS KOLUMBIJOS , Aš. kaip matote, esu Bo- fl'CTa
! gotoje jau 11 dienų, ir nie- 

Neseniai rašėme, kati L. ( kas dar nesako "Yankee, go 
Januškienė, kurį laiką bu- j home“, todėl vaikščioju po Kontrastų 
vusi Moterų skyriaus vedė- gj savotišką miestą, kur pra- 
ja, išvažiavo į Kolumbiją eitis taip keistai rišasi SU 
savo brolio ir jo šeimos ap- moderniška dabartimi; žiū- 
lankyti. Ji ten nuvykusi pa- rju j tamsokus kolumbiečių 
rašė mums laišką, kuris, veidus, į šiukšlynus prie gat- 
tikime, bus jdomūs ir šio vjų kampų ir seilę varvinu.

matydama, kaip gatvėje ve
žimėly ant anglių kolumbie-

reikia labai saugoti, kad iš 
rankų neišplėštų.

kraštas. Ir

čia daug reikalingesnis negu 
Amerikoje, nes viešasis su
sisiekimas labai nesutvarky
tas.

Pragyvenimas brangus. 
Už 3 mažus muilo gabaliu
kus reikia mokėti 4 su puse 
pezų, už kojines nuo 4.95 
iki 15 pezu. Brangūs ir mais
to dalykai. Mėsos svaras 6 
pezai. Mažiausias atlygini
mas fabrike 14 pezų už die
na, vidutinis fabriko darbi
ninko mėnesinis atlyginimas 
500 pezų-

Džiaugiuosi šia kelione ir

Mūsų gyvenimas trumpas, 
bet roes jj dar labiau su
trumpiname . .nerūpestingu 
laiko švaistymu.

O. Swett Marden

skyriaus skaitytojoms bei 
skaitytojams, todėl j j čia ir 
spausdiname.

RmL

miesto centre šalia automi- naujais įspūdžiais, bet so 
bilio kaimietis varo asiliuką, malonumu pagalvoju apie 
traukiantį vežimą, gerokai Ameriką. Kaip gera bus su
purviną. Prie sienos prisi- grįžti.! Koks patogus ten 
šliejęs. ištiesęs ranką raup- gyvenimas! Koks tempas!
suotasis laukia išmaldos. GI 
getu daug. kai kurie jų teat
rališkai vaidindami nori su-

čiai gatvės verslininkai kepa minkštinti abejingų praeivių 
fritangas (mėsą ant pagaliu-girdis.

Veržlumas! Amerikos tei
giamas ypatybes ryškiau 
matai, kai palygini ją su ki
tais kraštais.

L. Januikieni

Jau pavogė piniginę
Rugpiūčio 4 d. rašytame 

laiške L. Januškienė iau sa
ko:

"Vakar iš mano rankinu
ko, man einant gatve, iš
traukė piniginę. Gerai, kad 
dokumentai ir pinigai buvo 
slaptame rankinuko skyriu
je, o ne piniginėje.

"Vagys čia tikri meninin
kai — kiekvieną "apkrikš-j 
tija“.

tESTATTES RASTAI Cm 
su raSytojo® nb-nojo met*
Amerikoje .įeraAvti v«h<tet|*i s» 
įnertojo® oavpilrilu )*£ pu«l»-4a>
kvjos ••.«...■•...■•.*••*• C4

TAVO KELTAS T 9OCTALIZMA 
Ps-sAė I eor.n- Ri dina®. Trunns- 
socisfizmo aitHnbiiiis®. Ksins 2K e

IFOZAS STALINAS, srbs ka«» 
K.vukszo iSponi® buvo pasidaro 
R nei j<>« diktatorių. Kabia 28 Cw*

LTETUVIŲ LIAUDIES MENAS. Jo 
meninių formų nlčtojimoai parrta- 
dai. Paulio® Galaunė, didelė kny
ga su aaurybe paveikslų, (retame 
popitrbije. Kabia .................. tt.5©

TIKRA TETSVBft APTE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu Šviesoje. Trumus bolėeviz- 
itk) istorija ir valdymo praktika. 
T ji bai dau? Informacijų, M pat 
Kabia .................................. 80 Cnt.

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI iN» 
seniausių laikų iki Lietuvos no-

Kklauscmybė® yalo 17SR metais.
rašė Jonas Kary®, daagybė ro- 

v-ikslų, 896 p«L faraa popierius, 
kaina .......................................

ALTORIŲ HatLT. V. Putlao-lly- 
kotaitio romanse trMeoe dalyaa 
Viso® trys daly® irtttoe | rieaą 
Autorius, nats buvęs kunigą®, ap
raše. kabi kunbrav Vasari® iisiža- 
dėio kui’irystė® dėl moterys*** 
knyga, kieti riršai. 021 puslapi® 
Kelną ...................................

LIETUVIU IŠEIVIJA AMEP.TKO.IE. 
vaizdi Šio krašto lietuvių istorija, 
irausiai iliustruota, parašė St. Mi- . 
cbehonas, viri 5<X> puslapių. Kai- -

NEMUNO SŪNŪS. Andriau® Vaino
tos rėmais® ii 1935 metu Suvalki
jos flkbimku sukilin-.o orieS Sme
tonos diktatflra. Pirma dJi® 3SA 
pal. Kaina.................................» «•.

..rETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai caraS/U 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlė®d 
M nueito, (geriausia de vara kiek
viena protra, gražiai® kietai® vie

keliais. iliostror-ta. 42*5 ouslapta,
didelio formato Kwn® tė

na kietais viriai® $5.00. minkytai* 
viriai® . ..............................   14 00

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOu- 
ŠEVIZMAS. Raval Kautskj, naa- 
jausiomis žiniomis papildyta tu® 
klausima knygutė. Kaina.. 25 Ca*

PASAULIO LIETUVIŲ 2INTNAB 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir ansrtų kainomis 
apie lietuvius rišame pasauly, 

4«4 paL Kaina ......................... 26-80

UETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL . 
RES, 82 »-sL. kaina......... 25 Cafc -

LIETUVI V KALBOS GRAMATIKA. ; 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta : 
Amerikon lietuviam*. 144 pusią- * 
pių. Kaina ................................. 81.00 ;

’/LJKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA- Z 
NEŠIMAS, arba kodėl macuose nA - 
ra vienybė?., 80 psl., kaina .. ti.OS t

ŠĖMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio Z 
istorinis romanas ii žemaičių krik- , 
ito laikų, kieti apdarai .... 23.50 -

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo Z 
toks tvanas Mti ir k* apie tai sa. >

T Kaina............28 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, paraiė 
M. Mfehelsoaienė. 250 įvairių lietu, 
riikų *r kitu tautų valgių receptų, 
122 poslapiai kaina...................81X1

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, paraiė Jonas Karys, la- 

paveikslų, 255 pal. gera
Kaina ......................... 25.02

SIAURUOJU TAKELIU, K. & 
KiriauČT&no atsiminimai iš lieto- 

ir iš Aornrikrm Ketuvin ffy-vo*
172 pel, kaina ............ 82.00

BOCIAUZMO TEORIJA. Trumpai ir 
parodo, kaip keitėsi riauo- 

tr kooM Ji dar 
................ 22 CK

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAL Populiari ir nau tinga 
knyga Mu dienų klaaaiman'.s sn- 

............................. 8Oe.

Užsakymus ir pinigus pražoms siųsti žiuo *^ire«u:

į <3g E. Broadnrav
KELEIVIS 
—: Sm. 17. N *ro.
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Gilią užuojautą reiškiame
KONSTANCIJAI VASILIAUSKIENEI 

ir jo?, dukteriai Janinai ju motinai ir senelei mirus
Lietuvėje.

Bostono Lietuviu Mišrus Choras

VIETINĖS ŽINIOS

Cape Cod o vasara
Nor? ir šiemet Cape Code 

vasarojo ir dar vasaroja 
nemažai bostoniečių bei ki
tų artimesnių ir tolimesnių! 
vietovių tautiečių, bet kai' 
kul ių nuolatinių ten buvusių 
poilsiautojų jau pasigenda
ma. J. Kapočiui pardavus ir 
nugriovus Ostervilie Manor 
vasarinę, daug kas pasigen-

GERiAUSIA dovana
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ar Kazys 
draugui, tai atsiminkite RYTUS 
kad geriausia dovana bu>

Stepono Kairio “Tau, Lie-

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

Almėnas. UPĖ I 
UPĖ Į ŠIAUREI

romanas I dalis. 325 pst. II 
dalis ;u»2 psL kiekvienas da
lies kaina £3-00.

Alė Rūta. KELIAS I 
KAIRĘ

gėriai šiai pailsėsite per atostogas 
GARSIAME CAPE CO D-OS T E I Y ILL E 

Kl RlHtTE PRIE ATVIRO ATLANTO OKEANO PLIAŽO 
• .RA2I0JE LIETUVIŠKOJE

JONSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

Padėka
Taip atsitiko, kad liepos 

11d. staiga teko susirgti ir 
atsigulti ligoninėje. Medici
nos mokslo ir gydytojų dė
ka pasveikau ir dabar jau
čiuosi tvirtas savo namuose. 
Per visas dvi savaites būda
mas ligoninėje, nebuvau pa
mirštas savo gerųjų bičiu
lių, kurie savo atsilankymu 
ir laiškais užjautė ir guodė 
ir tuo būdu mane stiprino.

Už Jūsų širdingumą ir pa- Į 
rodytą draugiškumą nelai
mėj karščiausiai Jums dėko
ju. Iš visos širdies dėkoju, 
kad radote laiko pragiedrin
ti mano ligoninės dienas— 
P. Naruševičiui. J. Lėkiui, 
A. Matioškai, B- Kontrimui. 
Bartašiūnams, A. Andriulio- 
niui, Ausiejui. Uteniui, Bai- 
kai. J. Aldoniui, Mankevi- 
čiui. Ūseliui, Ilteriams, J. 
Matijošaičiui, V. Vasiliaus
kui (abu iš VVorcesterio),'į 
broliui Edvardui, kuris, kad
ir pats sirgdamas, mane pa- t 
kartotinai lankė. Venckui,! 
kuris kasdien ne tik Janky-• 
davo, bet aprūpindavo ma- , 
ne kasdienine spauda.

Laiškais guodė ir linkėji-’ 
mus siuntė Keslerių šeima, 
7-ji Sandaros kuopa, Tuma- 
vičienė. A. Tomkus ir šeima 
iš VVorcesterio. Jiem visiem 
nuoširdžiausias ačiū.

Brūlio v lado Seimą. VpSv 
jo žmona Jane ir dukrelės 
Ilona ir Rita, mane globojo 
nuo sunegalavimo pirmosios 
valandos ir manės neaplei
do, iki patys vėl parvežė na
mo. Kas dieną mane lanky
dami ir visais mano reika
lais rūpindamies, jie paro
dė tikra broliškumą už ka aš 
jiem nuoširdžiausiai dėkoju.

Ačiū visiems!
Bronius Bajerčius

Pirmieji aukotojai
Bostono Lietuvių Skautų 

Tėvų Komitetas skelbia pir
muosius aukotojus skautii 
stovyklavietei pirkti:

Po $100: Laima ir Česlo
vas Kiliuliai. Mykolas Bich- 
nevičius, Viktoras Bakšys, 
Vytautas Žiaugra. Juozas 
Rasys. Jeronimas Dabrila, 
Adomas Tumas, Bronius Mi- 
konis, Marija ir Henrikas 
Gineičiai, Jonas Vasys, Da
na ir Vytautas Eikinai. Jo
nas Starinskas. Gediminas 
Ambraziejus, Eugenijus 
Kleinas. Stasys ir Laima 
Jasaičiai, Antanas Bacevi
čius, S tąsys Durickas ir Pet
ras Jaras iš Nonvoodo.

Po $50: Aleksandras Lap
šys ir Seimą Valančiūnas.

Vita Hodges $25.
Pabaltijo Moterų Klubas 

Bostone $15.
Komitetas širdingai dė

koja pirmiesiems aukoto
jams ir kviečia visus prisidė
ti prie stovyklavietės įsigiji
mo savo išgalima auka.

Pakvitavimai bus išsiun
tinėti visiems aukotojams iš 
stovyklavietei pirkti komite
to centro New Yorke.
Bostono Lietuvių Skautų 

Tėvų Komitetas

da tos jaukios ir Įprastos už-i tuva“, kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuve 
budo”, kaina $5.50

O
nipro Bielinio “Penktiei 

Bet reikia pastebėti, kad kaina $6.00.
visi kiti didesni ar mažesni; . _ .
lietuvių vasarnamiai yra be- į Kipro Bielinio “Dieno 
veik visada pripildyti sve-. iant”, kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie
tuviu Išeivija Amerikoje,”

uovėjos, ar nesitikėdami su- ■ 
sirasti tinkamas patalpas su- Į 
silaiko nuo vasaros meto iš
vykos.

čių. Čia jau praleido jaukias; 
atostogas dail. V.K. Jony-'
nas su žmona. dail. Janušas, 
dail. Kaupas, Čiurlionio an
samblio dirigentas Al- Mi
kulskis su žmona, dar vasa-1 
roja dail. Vizgirda su žmo- 
na, Jonas Vasiliauskas su 
šeima. inž. Galinio šeima ir. 
daug kitų. Paskutinėm die-‘ 
nom atvyko gen. konsulas- 
V. Stašinskas ir akt. Henri-' 
kas Kačinskas, kuris žada' 
apsilankyti ir Bostone pas. 
broli Jeronimą bei kitus bi
čiulius.

Be seniau įprastų vasaro-1

kaina minkšta* vrieliais $4. 
kietais $5.00.

jimo vijų, šiemet svečiam at-

Ar turi šitas 
knygas?

daryti net du jaukūs Nenor- \ UE ruvos respuBLIK< > 
tų namai, esantieji laoai ISTORIJA su spalvotu zemt 
gražioje ir ramioje vietoje.
kur gali gyventi pats maitin
damasis vietoje ar kur ir 
kaip nori. Šiemet šitie malo
nūs šeimininkii susilaukia 
ne tik daug pastovių vasaro
tojų, bet ir savaitgaliais ieš
kančių prieglaudos, nes čia'

lapių, 96 psi., kaina .. $0.) 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS xa.
X0.5<

e? Eis: Bay Rd. < 3STERYELLE Cape C<d. Mass. <K55 
TeL (Area CIT) 42Š-8-C5

• Vila Asdroitė yra apsupta didetie pušų. beržą ir kitų dA*»ra- 
tytiaiu Hedžią parku. Ūeute vietos poilsiui ir

• Erdvi- kaaihariai. rami ir jauki apliakuma.premijuotas romą-,
nas iš JAV senosios kartos, • Vį>ai arti kutus srovės. privatu- jin** pitažas (7 minutė* 
lietuvių gyvenimo. 248 psL. 
kaina $3.00-

).

Vytautas Volertaa, GY
VENIMAS YRA DAILUS,

• Geras liet m iškas maistas.
• Visa tai sateiks Jom- tikrą poiKĮ ir -Mtstiprims -ve;kala. 

todėl visi makmiai kviečiami atvykti praletti «n« ain fgas 
viloje Audroeė.

romanas iŠ dėtuvių emigran-J • Atidaroma vasarojimai nuo birželio 15 d. iki raesėia 15 d.
tų gyvenimo. 242 peL. kai-, . B t 1S

j na ° 50 i
' Bostoa. Ma-s. fc*12L telefonas o po birželio 15 d. tiesiai

Jonas Aisti*. POEZIJA : j Audronė — Marija Jansonas. Ostervilie. Cape Cod. Ma-s.
Joje yra šio žymaus poetu ąjsis. telef.ma- 45MU25. 
visi eilėraščiai. 420 psL. kai
na 56.

Tos knygos gaunamos ir•splpivin -jr<Tni»->—i _
"KELEIVIO- 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADI'SIAM

Dovanos už naujos skaitytojas
Alė Rūta. PRIESAIKA

Didžioii meilė. P d.. roma
nas. 309 psl.. kaina £3.25.

Jurgi* Gliaudą. ŠIKSNO

VIENĄ NAI JĄ METINĮ “KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DVODA- 
Į MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA "ERORO IR VERGUOS

IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“. KURIOS PADUODAMOJI 
k ain a *■* saSPARNIŲ SOSTAS, uremi- A

„ Luir™™ 1 ° KAS SI RAS 3 NAI JUS METINIUS PRENI MERATO-juotas romanas is no: irimu
emigrarto senimo, 2® fR,us ARBA PA1S »n**™ ’ MBiy PKESTME- 
n«l V.ini ' RATA. TAS GAI'S DOVANAI VIENĄ Ii SIV KNYGŲ- Kl RIŲ

UPE TARD, ODAMO4. K AIVA
TEKA VINGIAIS, romanas ST. KAIRIO "LIETI VA BUDO“ ir "TAU. LIETUV A**.

K. BIELINIO "DIENOJANT” ir "PENKTIEJI METAI“ 
NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKLAl GAUTI VELTUI 

Į NŲ GIESMĖ, premijuotas BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTI' Sl STIPRINTI "KELEIVĮ“. 
! romanas, 201 psL. kaina Kad jis galėtų DRĄSIAI KFI.IAUT1 IR f SEPTINTĄJĄ 

DEŠIMTĮ įžengęs

' 332 psl.. kaina $3.50.
į Vacy* Kavaliūnas. KAL

152.50.
Juozas Kralikauskas. TI1 

NIHILISTAI, 3 veiksmų tragt i NAGO UGNIS, premijuotas 
*°-2‘ * romanas, 205 pusL, kairakaina

GYVULIŲ PROTAS. 212 
kaina 75 centai.

D9i 52.50.
Aloyzas E«rona* VJEN1-

psL kai-jauties laisvas kaip namie ir DĖL pinigų. 3 veiksmų dra J SI MEDŽIAI, 117 
nesuvaržytas jokiais pietų ma. L. Tolstojus, 62 psl., ka: na $ 1.50. 
valrorioniii tPlTninfli- O , tl? ................ . Į •____ «_Oį

regi LYTIŠKOS

Kas norite Floridoje nebran
giai gyventi, nusipirkite pigiai 
3 miegamųjų kambarių namuką 
su baldais netoli paplūdimio— 
Beach. Klauskite lietuvio savi
ninko 3013 50th St. South. St. 
Petersburg. Fla. (34)

OAIT.IAI PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Siųskite pinigas j USSR 

Tegul jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNAI GARANTUOTA 
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI S20.000.M 

Mū-u firma yra VIENINTELĖ, 
kuri visada siuntėjui prisiunčia

gavėjo pasirašyta KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiantiman: iki $30.00— $2.73

per $30.—10% 
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street
Newark, N. J.

Katalogu prašykite angliškai arba 
lietuviškai.
GRAMERCY SHIPPING Co. 
110 E. 20 SU New York I«. N.Y.

Tel. M U 9-0398
įsteigta 1945 m.

Atidaryto: kasdien 9—-5:3(1.
Rugpiūčio mėnesį 

uždaryta šeštadieniais

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gauni pagalbą.

.. Vaistai, kurie buvo ilgai bū
dami, nuo reumatizmo, rankų, 
tojų nutirpimo ir skaudėjimo 
iau yru.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
tavo vardą su antrašu, ir mes 
itsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
Newark 4. New Jersev 
North Sta., P.O. Bos 9112

Garsusis nuotykių roma
nas Robinsonas Kruze buvo 
pirmasis veikalas, kuris da
limis buvo spausdinamas 
laikrašty nuo 1719 m. spalio 
7 d. iki 1720 m. spalio 17 d.

Vedybos
Pasiturinti moteris vedybų 

tikslu ieško išmintingo gyveni, 
mo draago 55.65 metų amžiaus.

Rašyti: E. V„ c/o Keleivis. 
636 Broadwav. So. Boston. Mass.(.30

Prašau atsiliepti adv. Fortū
nato Bagočiaus ir žurnalisto, 
bov. Tėvynės redaktoriaus Pra
no Bajoro vaikus arba kas apie 
juos ką žino. Ieško giminaitis 
Jnozas Kigoolis. Rašyti:

Kigolewski Josef. Suwalki. 
oi. Rynkova 22. woj. Bielystok. 
Poland.

vakarienių terminais, 
svarbiausia —visada 
šviesius ir linksmus šeimi-1 tulaitis, 
ninku veidus, nors ir vėlai STABMELDIŠKA 
namo grįžtumei ar pas tave • 32 psl., kaina .
perdaug lankytojų užgriūtų. ’ lIETU VOS SOCIALDEMO 

Dar neseniai Jansonų vi-j PROG
loję buvo sui engtos jaukios kaina 25 centai.
Onos Mikulskienės vardi-
„ės, Lūšių bei Veitų ' Mes- ^ALDEVi.
koje" geros nuotaikos vėžių 35 cenUl 
vakaras su programa. Jonas! p Fc.
Vasiliauskas su žmona su-; FREEDOM. parašė S. A. Vik 
rengė bičiuliams šampano toras. 32 psl.. kaina 50 cent 
vakarą neseniai ištekėjusiai NEPRIKLAUSOMOS LIET’ 
dukrai Svetlanai ir žentui; VOS PINIGAI, Jonas K. Ri 
pagerbti, o būta dar ir kitų' rys’ 225 P81-’ kaiua - • 55 0 
pramogų. Vadinasi, Cape Srceisv
Codas dar "gyvuoja“

Japonijoje visus vaikus 
moko rašyti dešine ir kairią
ja rankomis.

NESUTRUKDYKITE SAVO GIMINES 
NEMALONUMAIS IR RIZIKA PALIKTI JUOS 

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

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South, New 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 vietą 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 SALĘ. KURIOJE IŠSTATYTI 
DAIKTAI APŽIŪRĖJIMUI, IR PASIRINKITE 
DOVANĄ SAVO GIMINĖMS.

Reikalaukite iliustruotų katalogų

LIGOS. 
24 psl.,

Juozas __
RIAI PLAUKIA,

: 2IOB- 
romanasdr. F. Ma , K

kaina $02» I.. , — » w o-jis knygnešio kun. M. SiCa- ę

riaus eilėraščiai. 221 psl.. K*
na .....................................  jo.?

LIETUVA ravičiaus gyvenimo. 233 psL
----- WJ<: kaina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 

! romanas Iš Vinco Kudirkos 
i gyvenimo. 394 pusi kaina 
(54.00

Aloyza* Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas. 279 osl„ 
kaina 53.90.

Vytaute.* Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462

i Dusi., kaina $4.50.
Pranas Naujokaitis: U

PELIAI NEGRIŽ T A Į 
29 pel., ka KALNUS, 509 pusi., kain? 
.........501 j 55.00.

19 DŪMINES LŪSNELeS. r ! Alė Rūta. MOTINOS 
Kraučiunr eilėraščiai, lį I RANKOS, romanas anie 

motinos meilę, jos tikslą ir

ANARCHIZMAS 
na ....................

pei.. Kaina ................ $1.0
DELKO ŽMOGUI REIKI/ 

GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., kaina $0.1

KAII SENOVĖJE 2MONF 
Cr RSISTAūYDAVO SA1 
ŽEMĖ. 28 psl., kaina .. $0.1'

EILĖS IF STRAIPSNU 
(Kaip atsirado popiežiai, n 
umatizmas, Kražių skerdynė 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.2:

MATERIALISTIŠKAS ISTORl 
IOS SUPRATIMAS. 80 pe<
<aina .................... jc o

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiKf 
mo komedija, 29 peL, ka. 
kaina ........................ $0J:

rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl. 
kaina $4.00.
mo.

Vincas Rsmonsj; MIG
LOTAS RYTAS, 166pusL.
kaina $2.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246
psl.. kaina $3.

ALKOHOr.TR 
kaina ...

IR kūūikta'
............................. $0J:

DAINOS APIE LAISVE, f 
Giedraitis, 32 pel., kai 

.........................................$0.7:
KAS YRA SOCIAUZAajA 

K. Kautsky, 31 pel., kai 
M ..................................... $0-3'

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos s 
pysakos, A. Antanov, 46 pel 
kaina 10 centų

Užsakymus su pinigais praš> ma siųsti:

KELEIVIS 

$36 Broedway

TAUTOS PRAEITIS

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

Joje J. Jakštas rašo apie 
Į1863 m. sukilimą Lietuvoje. 
Vilniškis apie lietuvius Vil
niaus krašte, J. Rugis apie 
Sibiro lietuvių batalioną 
1918-1919 m. ir Irt.

SL S1VIEMJIHAS UETUViŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietučių patriotą orrar.izacpa gyvucj* nuo 18S6 metų ir 
ran atšventė savo DEIMANTINĮ JT’BHJEJT7
SLA didžfcittria ir tnrtinriaasia fratcraalise e^raaiaesja 

i OeOrnu tarpe turi daugiausia narių ir ,axto jidrianu ka
t pitaią. ____ ____ • W

APDRAUDOS. bet
«toja nariu į SLA. res žmo: UI kad SLA apenuu* 
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, re? ?2Titarwnė? pajraJ- 
b**s pagrrnd-: Tikdamas SUSTVTEN1JIMAS neSo ncrifco, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 
teraalir*? 31 SLA ančranda vrs saugi, nes aaremts di
deliais rezervais.
ST.A DT 'IDA GYV’Y'BĖS .APDRAUDA nno $100.00 iki 
flA.90O.00.
SLA Taupomosios iodrando? svarbios jaummri rr šerraoa 
arvaags; ”uo netikėtų «un'tainų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam. •“
SLA ligoje našama tuo sparta kad figos atvejo narys ja

ma pets.
SLA galima ra::ti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se.
»»strrės.
ST.A koor-oe vm žrmoc^ė--*’ kolonijose, jos teikia
žinias api* andraudas ir istoiimo sarygras.
Ka-s nori oėatesniu in'orrra.'ihr tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
3AT West 3ntb N«m Y-vĄ 1. N. T.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITĮ

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS. A. Giedriaus apy- 
-Iš praeities tavo sūnūs te 130 S1

stiprybę semia.“ -giedame
Lietuvos himne, o ar taip GINTARO TAKAIS, J. Na-
darome?
praeiti?

praeitimi 
yra dr. Vandos

Tai 1.000 puslapių knyga.

$12. Ją galite gauti Keleivio

I

rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų. 64 psl.. kaina $1.80.
rtLTKt KARVEUAL AIotto B*. 

■asMkaitfe r^ikaxs. <SS>
.............................. »l M

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

GINTARĖLĖ. J. Nartnės paša. 
ka. gražios ffiustracijos. 2$
P«L kaina ............... $1.00
Ta pati knyga anglą

........................ $L00

ką tik d 
Kipro Biel 

knygą

TERORO IR VERGUOS trys SAKALAI. Alf. Vamboto
1MPERUA SOVIETŲ 15 pasakų ir padavimų, 18$ 

RUSUA PoaL kaina ......................<2.00

Joje smulkiai aprašyta —
bolševikinio teroro sistema, LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
tos vergų stovyklos, kuriose: Turime Lietuvoę

IF zuv° piy — už 50 centų, už $2.50
SeS€1ZZlg1™™? ^įlankstomas) ir už $3.50 

(sieninis).

kentėjo 
broliai.

: drangai Knygos kaina — 
$2.50.

ALKOHOr.TR
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A. LAPINSKAITĖS 

DAR VIS LAUKIAMA

ma. tad patartina tuo reika
lu pasiinformuoti pas grabo- 
rių ar Lapinskus bei jų arti
muosius.Ispanijoje. Palencia vie

tovėje, automobilio kata-į Iš Ispanijos gaidomis ži-
stroioj žuvusią bostonienę niomis. tragedija įvyko i 
studentę Audronę Lapins- Audronės vairuojamą auto- 
kaitę rūpinamasi kuo grei- mobili atsitrenkus sunkveži- 
čiau pargabenti i Bostoną miui, kuris sudavė jai į kai- 
ir čia ją arčiau prie savųjų riji šoną.
palaidoti. Bet tai padaryti Kompozitorius Darius La- 
r.esiseka taip greitai, kaip pinskas dar guli ligoninėje, 
visi norėtų, nes tenka susi- ir jam teks tenai dar kurį 
durti su įvairiais tokiu atve- laiką pabūti, tad negalės čia 
ju reikalingais farmalumais, atlydėti ir savo sesutės kars- 
lėktuvo ir jo maršruto klau- to. Su juo tėvams ir jų bičiu- 
simu bei kitais reikalais, kas liams teko kelis kartus kal

si sūnaus Dariaus sveikata.
Jų aplankyti kasdien užsu
ka vienas kitas artimesnis
bostonietis ar giminė siek- — __  ____

i darni jiems bent kiek pa- menės veikėja Zuzana Shall- tono Lietuvių PU. Į
lengvinti skaudžias -Jalan- niene lkl slos- be kitų daroų,; Įėje. Rengia L. Bendruome- 1—6 valandos. Tel. AN 9- 
das. Jungtinėse Tautose atstovą-'nė.

vo National Federation of • « • 1------------------------------
Business and Hofessionfil j

į laidotuves atskrido Womei. Ji beveik kas savai- Rugsėjo 26 d. So. Bosto- 
solistt Aldona Stempužienė skusdavo į posėdžius J.T. noLietuvių Pil. Dr-jos 3-jo
.ai - t • , . ^eT\v/?r, . .... . . aukšto salėje Vinco Krėvės
į Audronės Lapinskaitės Del labai didelės darbo veikalu inscenizavimas, ku- 

laidotuves ir liūdinčių velio- apkrovos ji šiomis dienomis r; rengia ALTS-gos skyrius, 
nės tėvelių aplankyti iš Cle- iš tų pareigų atsisakė, bet
velando atsklido solistė Al- praeitą savaitę gubemato- * * *
dona Stempužienė. Ji yra rius John A. Volpe ją pa
kilusi taip pat iš Jurbarko, iš kvietė į naujas aukštas pa- Spalio 3 d. Balfo banke- 
kur ir V. ir B. Lapinskai, jų reigas — paskyrė pirminin- tas So. Bostono Lietuvių Pil. 
sena bičiulė, o su komp. Da- ke Mass. State Advisory Dr-jos III aukšto salėje, 
rium Lapinsku dar neseniai Council, Division of Em- 
pagamino naujoviškai šio ployment Security. Depart- * * ♦
gabaus jauno kompozito- ment of Labor and Indust-’ o .. . .
riaus interpretuotų lietuvis- ries- ■ Spalio 9-11 dienomis JAV
kų dainų plokštelę, bei daug Ji y a minėtos tarybos na- j ^nz;. ^ Arehjtąktoj S-gos su
kartų Vokietijoje ir čia yra rė jau nuo 1963 metų. o da- va^aY,imaa» posėdžiai Tau- 
dainavusi jo kūrinius kon- bar bus jos pirmininkė. Šią1 J'intes ri?1Vu2.se’ ° ban" 
ceriuose. taryba sudaro šeši asmens: s^a 10 9 d. Dorchester

Ji giedos ir Audronės lai- du atstovauja pramonei, du aza* 
darbininkams ir du visuo

yra visuomenės atstovė. SPal,° d- yar'
Tos tarybos uždavinys yra f? . ko.ncS*aa Bo1s“>n°l 

Ernestas Šmitas, 3 savai- patarti direktoriui administ- Sėtuvių Pil. Dr-jos salėje

PARENGIMŲ KALENDORIUS.
j Išnuomojamas butas suaugu- 

Rugsėjo 12 d Tautos siai *e’rna*»—6kambariai,cent- 
Ach okatė ir žinoma visuo- šventės, minėjimas So. Bos-'rinis ši,dymas- 595 E- Broad’

Adv. Zuzana Shallnienė 

gavo aukštą paskyrimą

Galima apžiū- 
tarp

1233.

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
•25 E. Fonrtk SL,

So.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduj*, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

velionės pargabenimą užvil- bėtis telefonu. Jis taip pat, 
kiną. Tikimasi, kad ją pa- kiek galėdamas, iš ligoninės 
vyks parvežti jau šį antra- rūpinasi velionės pergabeni- 
dienį. rugpiūčio 10 d. mu į JAV- ,

Velionės atgabenimu į Suprantama, kad šios di-' ^otuvapeigose.
JAV rūpinasi ten amerikie- džios nelaimės ištiktieji tė
čių ambasada Madride, o vai Boleslovas ir Veronika 
čia Lapinskų artimieji ir Lapinskai, gyv. 169 Boven 
graborius J. Lubinas, kurio St.. So. Bostone, išgyvena f UH.?^oriul
laidojimo įstaigoje ji bus sunkiausias valandas, jau! J racijoj reikaluose, pnziure-
pašarvota. Spausdinant laik- gana ilgas laikas laukdami

E. Šmitas jau namie

« « «

raštį, tiksli laidojimo data ir nesulaukdami savo žuvu- 
ir tvarka dar nebuvo žino- sios dukrelės ir rūpindamie-

sugrįžo namo. ti, kad administracijoje bū- Nuteistas miesto valdytojas
Linkime jam greičiau pa- tų išlaikyta pusiausvyra bei, prisjekusiųjų posėdininkų

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ir senąjį.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO I LETL VĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Tetefc AN 8-3630

nooocaonooooont
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sizht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645 

Moooooeoeeeoooeo

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

padfria sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West B£tOADWAY, So. Boston 27, Mass., Tel. AN S - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji jvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai

išvengta sprendimuos poli
tinių motyvų, pateikti legis- 
latūrai sumanymus pakeisti 
ar papildyti įstatymus ir ra- 
perluoti tuos reikalus guber- J44432 mieį0'pYn'į„r 
natoriui bei departamento

sveikti.

B. Kasinskienė Europoje

Sena Keleivio skaitytoja 
Bronė Kasinskienė, gyve
nanti Maldene, Mass., iš-; direktoriui, 
skrido į Vokietiją savo sū- Dabar toje taryboje yra 

I naus aplankyti, kuris ten at- moterys ir keturi vyrai, 
lieka karinę tarnybą. Moterys, labai retai tokios,

; tarvbos pirmininkais yra
Ta proga ji numato aplan- skfr;arnos. Mes sveikiname TUVIN1O BANKETO DA- 

kyti Austriją ir Italiją. Grįž- adv. Z shallnienę savo dar- 
ti žada po kelių savaičių. ’ ..... ,... j ....

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak«

kad buvęs Revere miesto • ° »eitadieniais
valdytojas (city manager) i nuo & vak ryto ““ 2 vai. p.p.

(juries) teismas pnpazino,

Edward P. O’Too’e pavogė

"KELEIVIO“ SUKAK-

ui ua^LLo t -.i- xV-k/A
bil. 326 mil.

bu nusipelniusią tokio admi- LYV1ŲJ BENDRĄ NUO-
nistracijos pasitikėjimo ir TRAUKĄ GALIMA GAU- 
pagaibost

TI "KELEIVIO“ ADMINIS-

colių. lš tolimesnių vietų siųs- turi skolos 1
148 tūkstančius dolerių, tai 
kiekvienam gyventojui išei
na 184-80 dol. skolos.

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127 

Tek 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

$ *

je, kurios dydis yra 14”xl3”x20
kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi doKumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI- • Bostono miesto savivaldy- 
KAINA mūsų įstaigoje i bės skolų kiekvienam gy-
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au-' ventojui tenka 202.09 dol. 
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa- Mass. valstybėje daugiau- 
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų šia prasiskolinęs yra Holyo- 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas ka miestas, kur kiekvienam 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų gyventojui tenka 391.91 dol. 
katalogų. , skolos, mažiausia skolų turi

įstaiga lietuviška, kreipkitas lietuviškai i Somerville, kur tos naštos
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, kad Mūsų įstaiga SAJTNIN-1 tėra 836.06 kiekvienam gy- 
G1AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA ventoiui

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

VAS AROTOJŲ 
DĖMESIUI 

Geriausia praleisti atostogas 
garsiame Cape Cod, CenterviDe, 
Mass., kurorte, puikiame Atlan
to vandenyno paplūdimy, gražio, 
je ir patogioje LIETUVIŠKOJE 
VIEŠK ALNIU "DUBYSOJE“.

Prašome kreiptis šiuo adresu: 
21 )lowdoin Avė.,
Boston 21, Mass.

Telefonas: GE 6-5139.
Z. A. Vieškalniai

TRACIJOJE UŽ $2.00.

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiui,

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais 
Siuntiniai priimami kas.lien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo • 

9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo d vai. ryto iki 12 vai. d

a a

"rntj «e iimiMiivis i Mūsų žemėje yra 
milionai aklųjų.

apie 9

Gera dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga, 
štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 

Ji patars ir pagelbės visais gy. kalbą išverstos knygos, ku
rios l&bai tinka dovanoms:

KORTŲ IR DELNŲ 
SKAITYTOJA 

M a d a m e Lynn

vėsimo reikalais.
576 Blue Hill Ave„ 
Dorchester. Tel. 442-5772. ’Selected Lithunian Short

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

IP® DINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY •
South Boston, Mass S

i

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ
Į ĮRENGIMĄ 

ĮEINA:
95.000 BTU 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 Kai. tankas 
Elektros ir kitko 

Įrengimas 
SU 20 METŲ 

rašyta 
GARANTIJA

$100.-
NUOLAIDOS 

PER LIEPOS IR
RUGPIUČIO 
MĖNESIUS

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

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietavižką vsistiną 

Ssv. Emanuel L. Rosengard, B. Reg. Pharm.

S82 s W. Broadway, tarp B ir F gaivią, SO. BOSTON. 

Tstefoaaa AN 8-6026
Nno 9 vai. ryto iki 8 vai v, tfakyrus šveatedieateB Ir

Stories“ (21 autoriaus), 280
LA.SV6S VARPAS g P‘L’ ■“*“ *5 °°-

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

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis h* I Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

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

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

"The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa- 

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

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

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
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

RADUO PROGRAMA

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis J 

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

»įi »

j Draudžiame nuo polio, viso-! 
• kių kitokių ligų ir nuc nelai- ♦ 

mių (ugnis, audra ir kt.) .. }
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jaetfee ef thePeaee CenstaMe 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Maaa.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savia HiD Ava. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

TcL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—■8 
Sakmaoieniaia ir šventadieniais 

pagal susitarim*
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Masa.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietaria Gydytojas ir Uhirargaa 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

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

TEL. AM 4-2712 
Namai ir Cltis:
287 Coocord Rd_ Billeriea. Masa. 

TEL MO 2-2948

A. J. NAMAKSY
Reni Estate & Ii

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Bardicare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
82S EAST BROADVVAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys plnmberiams
Visokie geležies daiktai

r t t




