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61-MIEJI METAI

Negrų riaušės Los Angeles,
Chicagoje ir Springfielde
Lo$ Angeles negrų riaušės tęsiasi jau kelintą dieną. 

900 policininkų negalėjo jų sutvarkyti, ir pagalbon iš
kviesta 5,000 kariuomenės. Jau žuvo 32, sužeistų apie 800 
ir apie 2,500 suimtų. Riaušes pasmerkė prez. Johnsonas ir 
negrų vadas kun. dr. King. Panašių riaušių buvo Chicago
je ir Springfielde, Mass.

Los Angeles mieste gyve- nes išpirkta trumpu laiku la- ■ 
na 523.GOv negrų, iš jų 93% bai aaug šaunamųjų ginklų, j
Watts dalyje. Čia dauguma A , riaušininkai i
namų dar B praeito am- su<f ino ir iš lįšė Į
ziaus,. du trečdaliai gyven- malįto krautuves> 0 dPabar' 
tojų nėra baigę ankstesnio- ten maiJto . ; j
S!OS mokyklos, jų uždarbiai jjc ,,ikaIau a kad jo%atų 
žemiausi, bedarbių 30% su- s kto. skubiai at lįnama4 
augusiųjų, apie ketvirtada
lis negrių yra persiskyrusios, Draudimo bendrovės atsi
kąs ketvirtas vaikas yra ne- sako padengti riaušininkų 
legalus, žodžiu, čia tokios padarytus nuostolius, nes jie 
gyvenimo sąlygos, kad rei- ivykę ne dėl eilinių priežas- 
kėjo tik k ibirkšties dide- čių.
liam gaisrui kilti- Prez. Johnsonas ir nuo-

Ir tas gaisras kilo praeitą sekliosios srovės nėgių teisių 
trečiadienį. Sakoma, kad kovotojų vadas kun. dr. 
policininkas norėjo sulai- King pasmerkė riaušinin- 
kyti girtą negrą vairuotoją, kus. Jie pabrėžė, kad tokiais
Iš to mažo įvykio ir kilusios veiksmais negrai daro žalos 
tokios riaušės, kokių čia dar bend-am savo reikalui, 
nėra buvę. Negrai pradėjo! T . ...
sprogdinti automobilius, pa- ,. PraeIt«sav3lt? S3na d,de' 
deginėti namus, plėšti krau- ’*?. ’,laus,es buv“ lr 
tuves, šaudyti net į ugnia- Chicagoje kur taip pat yra 
.... sužeistų. Mažesnes apimtiesgesius ir tt. u • o •.j-i - • neramumu buvo ir Spnng-Negalint įdukusios mi- r

nios suvaldyti 900-tams po
licininkų, buvo iššaukti keli 
tūkstančiai kariuomenės. Ji Liet. B-Jlės apygardų 
tvarką atstatė, bet vis dar
nėra visiškai ramu, vis dar SUVūŽiavimOS 
pasitaiko plėšimų, šaudymų.
padegimų Praeitą šeštadienį, rug-

Riaušės plečiasi ir kitur. čiū» 14 d., Apreiškimo pa
jau padegti keli namai San žJe- Brooklyne. N.
nu J. išdaužėti lan- ' - LB Atlanto pakraščio a-

£even Seas 125 pėdų Panamoje registruotas prek jų laivas buvo aptiktas pasroviui plaukiantis į 
Šiaurę nuo Kulkos. Jame rastas gyvas tik vienas jūrininkas hondurietis Elvia Burywai.se. Kapito
nas, jo padėjėjas ir dar vienas jūrininkas rasti negyvi. Kur dingo kiti aštuoni jūrininkai, nėra 
žinoma. :

Berlyne prie "gėdos Vokietija ruošiasi 8 dienas skris aplink
sienos** žuvo 142 rinkimams žemę

Sukako 4 metai, kai ko-

Amerikos lietuvių Tarybos 
žygiai prieš sovietų konsulatus

Sovietai nori konsulatų- ALT žygiai tuo reikalu. Se
nato komisija sutarčiai pritaria. FBI direktorius Hoover 
prieš tą sutartį.

Amerikos Lietuvių Tary-i pų su diplomatinėmis teisė- 
ba š. m. rugpiūčio 6 d. įteikė mis, kad ta konsularinė su- 
visiems JAV senatoriams tartis tebus tik sovietams 
(100) memorandumą, lie- naudinga.
čiant’ JAV-Sovietų Sąjun- t A . ... u gos konsularinę sutartį/ ja- Sutartj tun patvirtinu še
rne nurodydama, kad sutar- I’.3to .vlsumos. P0^. Gre>- 
ties tvirtinimas pagal esamų i cl3usla Jls «lr PatvirtUB- 
tekstą gali sukelti neaišku
mų Pabaltijo kraštų pade- IndijoS-Pakisto/10 
ties atžvilgiu ir aplamai su- '
daiyti lietuviams ir Lietuvos pasienyje neramu 
bylai įvairių nesusipratimų.

ALT, patyrusi apie kai-. Indai pastebėjo, kad j jų 
bamos sutarties sudaiymą ir; valdomą Kašmirą vis dau- 
kad sovietų konsulatai nu- giau braunasi Pakistano ka- 
matomi steigti Chicagoje, nų. specialiai apmokytų 
New Yorke ir San Francis- vesti partizaninį karą. Jų
co, tuo pat, balandžio 30 ., vadinamas Gibralta-
jteike Senato Užsienio Ko-

Vąkaių Vokietijoje rug- Šį ketvirtadienį su Gemi- 
munistai Berlyne pastatė sėjo 19 d. bus parlamento ni-o pakils į erdvę kosmo- 
"Gėdos sieną“, kuri tą mies- rinkimai, kuriems jau da- nautai Cooper ir Conrad, ^uI2rn^Zi^?ininkiiT T i ro Jėgos, jam vadovauja ge
tą perskyrė į dvi dalis. Per bar pradėta ruoštis. kuiie skris aplink žemę 8 j w FuiJ,.io-ht motvvuota Da- i nerolas Mali.
tą laika iš komunistinės da- Ir šį kartą bus rimtos vai- dienas (192 valandas). Jeij » j-- • a-i * - aSies į Vakarus pabėgo 23,000 žybos tarp krikščionių de- jiems pasiseks Uek ilįai Pabaldk • " de* to ™
žmonių. 142 bebėgant buvo jnokratų ir socialdemokra- puti erdvėje, tai jie pralenks1
komunistų nušauti.

fielde. Mass.

Sovietai vėl perka 
kviečių Kanadoje

Sovietų Sąjunga ir šiemet kieno išsiPildė*
perka kviečių Kanadoje už >• ..
450 mil- dolerių, o Arenti- L1 ZpUOlė policijos 
noje už 54 mil. dolerių.

Carų Rusija buvo ’ viena 
didžiųjų javų eksporto šalių,

tų. Tiek krikščionis demo- rusą bykovskį, kuris skraidė 
kratas dabartinis kancleris 119 valandų ir 6 minutės. 
Erhardas, tiek socialdemo- Tuo skridimu norima pa
kratus Berlyno burmistras tirti, kokią įtaką daro žmo-

Gegužės 7 d. ir Senato Į, FasKuun‘!m>s . “““P“- 
Užsienio Komiteto štabo va- ^aiP pranešama iš Indijos,

Diego mieste, išdaužyti lan 
gai San Bernardino mieste 
ir kitur.

pygardų atstovai buvo suva
žiavę pasitarti. Dalyvavo

Yra pastebėta, kad tokių ®ostono: Hartfordo. New Tai visuose komu-
L Jersey ir New Yorko apy-■ - .n valHnmnnsp kl

negrų gardy pirmininkai. Buvo at-
baltieji gy’ven j gi vykęs ir CV pirmininkas J.;
jasi savisaugos sume im , jasajįjs ^urjs padarė prane-
____________ _ Šimą iš CV veiklos ir pareiš

kė CV pageidavimus apy
gardą valdyboms.

Singapūre valstybė išėjo iš Ma
laizijos federacijos. Jos pirm. 
Lee Kuan Yew aiškina laikrašti-

net visas batalionas Pakis
tano kariuomenės perėjo In
dijos sieną ir šaudė iš pa
trankų.

Reikia atsiminti, kad gin
čas dėl Košmiro tęsiasi nuo 
pat tų valstybių įkūrimo die
nos.

dovo C. Mercy buvo gautas
Brandi tikisi rinkimus lai- gaus organizmui ilgesnis |>u-, 
mėti- Po mėnesio žinosime,! vimas be svorio.

Sugrįžus į žemę, 
nautai tuoj bus paimti gy 

Į tojų tirti, ir pirmas kelias 
dienas su jais net šeimos na
riams nebus leista pasikal
bėti. i

rai uzanai uzpuoie neių Šiemet dar bus paleistai ^LT kvietimo negavo, todėl
o dabar ten reikia javus į- Vietnamo s ostinės Saigono Gemini -6, o kitais metaf ^LT vicepirmininkas A Ru- Angluos kūtvėlų 
vežti, nes komunistai. pae-; s 6 - - - - ~ hmia» toUMnn
mę valdžią, suardė žemės ū- \
kį taip, kad ir iki šiol nesu-- „■ „ S,„„„„„a, . ................«........... kad pakvietimas įiudyti pri. Į JAV vėl atvažiavo "kon-

klausys nuo komiteto nuta- certuoti“ Anglijos "beatles“ 
. rimo. —kūtvėlos. Į jų "koncertą"

Fts dar persekioja

geba jo atstatyti.
Taip yra visut

nistų valdomuose kraštuose.

Pagavo Seven Seas 
įgulos žudiką

būstine Saigone
Partizanai užpuolė Pietų

kviesta liudyti, kai komite
tas darys viešą apklausinėji
mą ("hearing“).

Liepos 30 d. Senato Užsie
nio Komitetas paskyrė posė
dį apklausinėti valstybės 
sekretoriui D. Rusk, bet

padegdami 
3 automobilius.

Užpuolikai atvažiavo 3 
automobiliais. Užpuolimas 
turėjo būti gerai apgalvotas, 
nes aplink vyr. būstinę yra MichaŪOVą 
kiti policijos pastatai.

sugrįžti į žemę.

Liudydamas valst- sekre- didžiulėje Shea auditorijoje 
torius Dean Rusk pareiškė, susirinko 56,000 jaunimo, 
kad ši sutartis neliečia Pa- kuris ne tiek klausėsi tų 
balti jo kraštų statuso, kurių i "dainininkų“, kiek nesitver-_ 1__ _ •_ TA T r_____ -__ 1 *-* m «-> o»

. , a T ; Floi idos pakrančių sargy-
Aptartos LB apygaidų laivelį, kuriame

veiklos sustipnmmo gaires, . kubietis Ramiresa 
ir Komitetui Lietuvos Nepn- $ig Drisjpaži„0 nužudęs Se-

ven Seas laivo įgulą.

Niujorkiečiai prie

klausomybei Atstatyti para
mos būdai.

Suvažiavimas su neilga 
pertrauka truko virš 7 va
landų ir laikytinas naudingu
ir visokeriopai pasisekusiu. į RoOSeVelto kapo

Be visos eilės newyorkie-Į Praeitą sekmadienį keli 
čių svečių, suvažiavime ap- į tūkstančiai seno amžiaus 
siiankė ir iš Prancūzijos at- Į New Yorko gyventojų, suse--
vykę pasisvečiuoti Venckai.

Raketų slėptuvėje 
žuvo 57 žmonės

Praeitą savaitę dėl neži-J mo pasirašymo 30 metų su 
kaktį ir pareikšti savo padė
ką jo sumanytojui.

Iškilmėse dalyvavo ir 
sveikatos, švietimo bei lab
daros sekretori aus padėjė
jas Cohen ir socialinio drau-

dę į 43 autobusus, nuvažia
vo į Hyde Park, N-Y.. kur 
palaidotas buvęs preziden
tas Franklin Roosevelt. Jie 

! tuo būdu norėjo paminėti i 
socialinio draudimo įstaty-:

nomos priežasties užsidegė 
galingos Titan raketos po
žeminis lizdas atominių ra
ketų bazėje Arkansas vals
tybėje. netoli Little Rock 
miestelio. Tuo metu ten dir-

Jugoslavijos jaunas moks- .. . _
Iininkas Miehailov už nepa- okupacijos JAV nepripazjs- 
lanku rašinį apie Sovietų Są-
jungą buvo patrauktas teis- Komiteto pasėdyje daiy- 
mo atsakomybėn ir nuteis- davusių senatorių 7 balsais 
tas liet apeliacinis teismas bz ir vienu baisu prieš pa- 
ji išteisino. Jis buvo ir iš įsakyta už sutarties patvir-

damas iš džiaugsmo isteriš
kai kėlė triukšmą.

profesūros atleistas.
Michailovas universitetui 

iškėlė bylą dėl to, kad jis 
pagal konstituciją neturėjo 

! teisės jo atleisti.
Vyriausybė Michailovo 

neišleidžia į JAV. kur jį du 
universitetai kviečia skaity- 

į ti paskaitų.

; SUDANE SUKILO
i NEGRAI
i

Sudanas — viena didžiau
sių Afrikos valstybių, tapusi 
nepriklausoma 1956 m. Jos 

' pietuose gyvena 4 mil. nėg
ių. o šiaurėje 12 m>l. arabų. 
Kadaise arabai pardavinėjo 
negras į vergiją, tai ir da
bar vieni kitų nekenčia. Šiuo 
metu stabmeldžiai negrai

tinimą.
Todėl nuėjus visai bylai į 

Senato plenumą. ALT, gin
damas nepriklausomos Lie
tuvos reikalą, tuojau įteikė 
visiems senatoriams pra
džioje minėtą memorandu
mą.

J ALT protesto memoran
dumą pirmasis tuojau atsi- 
•liepė šen. Frank J. I>ausche 
iš. Ohio, pasisakęs pilnai su
tinkąs su ALT memorandu
mu, prisiųsdamas tuo reika
lu įsavo bei senatorių B. B. 
Hfckenlooper. Iowa, K. E. 
Mundt, S. Dak., ir J. J. Ved
liams, Del., pareiškimą Se
nato Užsienio Komitetui, 
kuf motyvuotai pasisakoma 
prieš sutarties tvirtinimą.

FBI direktorius Hoover Komunistai sako. kad tai j
n inkams, kad Singapore taip pa- bo kelios dešimtys dažytojų, dimo viršininkas Bali. Prez. Stepnen Stefanepoatos, kuriam sukilc prieš musulmonus a- pareiškė, kad, įsteigus kelis paimto lakūno Jeremian
darė dėl malajiečių ir kiniečiu -- , *-----«’« • • - ’ ------ I-----. - ... ... ! K—, _ . . . -----*—i— ---- -
nesantaikos.

tiniečię stalių ir kitų. Žuvo 57 civi- j Johnsonas iškilmių daly- nepavyko sudaryti naują Grai- rabus, kurie juos ir dabar Sov. S-gos konsulatus, pa- Dentor nuotrauka. Jo lėktuvas 
____ ! liai darbininkai. j viams atsiuntė telegramą. į kijos vyriausybę. i skriausdavo bei niekindavo. I didės keliais šimtais jų šni- sudužo virš šiaurės Vietnamo..

523.GOv
Burywai.se
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Sulaukėme draudimo ligoje
Jau esame rašę, kad prezidentas liepos 30 d. pasira

šė istorini įstatymą, kuri angliškai tnimpai vadina Medi- 
care. Kažin, ar bėra kitas įstatymas, kuris tiek ilgai būtų 
buvęs svarstomas, laikytas komisijose, atmestas tai atsto
vų rūmų. tai senato, kurio priešai, trikdydami tam Įstaty
mui išvysti pasaulį, išleido milionus dolerių. Ypač jam 
priešinosi gydytojų draugija, kuri visokiais būdais gąsdi
no kongresmanus ii- visuomenę, kad tik tas įstatymas ne
būtų priimtas.

Na. ir kas gi yra tame įstatyme, kad jis taip sunkiai 
gimė? Jame iš vienos pusės pakeičiami kai kurie dalykai Į 
senatvės pensijų įstatymo ir iš antros yra žengtas naujas 
žingsnis socialinio draudimo srityje — įvedamas privalo
mas draudimas senųjų žmonių ligos atveju-

I
Štai dėl šito naujo žingsnio ir buvo keliamas toks bai-,

sus triukšmas, lyg taip pat, kaip prieš kelias dešimtis iJun*tmes Arab® Respublikos rezidentas Gama1 Abdel Nasser (kairėje) sėdi prie stato su savo 
metų, kada prez. Rooseveltas pasiūlė įvesti senatvės pen- įdjktenm *r ž*»<° Hatem Sadek vestavink, poky lio metu. ’
sijas, nedarbo draudimą ir kt. Kaip tada socialinio drau- ’ — — — ---- . --------------------------------- — - -
dimo priešai įrodinėjo, kad jį įvedus Amerika pražus, taip .
ir dabar buvo tuo pačiu gąsdinta. Bet nei tada Roosevel- ;
tas, nei to meto kongresas į tuos gąsdinimus nekreipė ' R 8 S k K t. U T T 3 Š 0 lllfl R K,OV« ”eU^
dėmesio, taip nei dabar del to neišsigando prezidentas- W •• ■IIU1 1 U u U III II mirs. Taj buvo žmogus, ku-
Johnsonas ir dabartinis kongresas. _ ... ris savo gyvenime niekam

vadi*, Domine? j do auksą. Ir liko tik enkave- nėra pasakęs pikto žodžio
Sakome, kad tai naujas žingsnis socialinio draudimo Lietuviškai būtų: "Kur ^istų išlaužtos durys be jo- ar kam piktu atsimokėjęs,

srityje, bet tai tik JAV. Europoje jis jau labai senas. Yo- eini, Viešpatie?*‘ Taip kiau- k*U rankenų.kai dažno na- Dalyvaujant vietos Lietuvių
kietijoje daug tobulesni tos srities įstatymai jau veikė dar šia "Naujienų“ liepos 30 d. mo gyvento  jusdurtuvais su- piliečių Klube, P. Klovai

- • ° . i -j • t •• t. , romute ,evo7a i i_ i__ a. a igerokai prieš praeitam amžiui baigiantis. Net iš griuvėsių laidoje \ incas Bagdonas,: pra nękaitą^ teko susiremti su
atsikėlusioje Lietuvoje jau veikė socialinis draudimas Ii- kurio straipsnis užima visą ev^1f;k1 inknhl™ * h?an* bircbininkais. ^nant

„o puslapi. Jis savo klausima ej0’ *)et tlK J0KuwnJ niau_ klubo reikalus nuo komunis-

Kainos Lietuvoje
"Besilankydamas Lietu-' 3 lubliai, pundelis burokė- 

voje stengiausi susipažinti lių arba svogūnų laiškų 10 
su gyvenimo reikmenų kai- kapeikų.
nomis. Drabužių medžiagos Kada gyvenimo namą 
už metrą nuo 37 iki 41 rub- • stato brigadininkai, tai yra, 
lio. Žinoma, yra ir branges-, valdžios statybininkai, tai 
nių. gal ir pigesnių. Tokios už 4 kambarių su pastoge 
kainos buvo Vilniuje. Met-i ("audikui“) kainuoja iki 
ras yra 39 coliai ir 37 colio 4.000 rublių.
šimtinės, tai beveik 39 ir pu-; Mano sesers viena duktė 
sė colio. į norėjo greičiau pasistatyti

Teiravausi kainų gatavų iš baltųjų plytų gyvenimo 
eilių (“siūtų“). Pasiūti iš namą. tai jiems kainavo iki 
prastos medžiagos kainuoja 5.000 rublių, nes jie patys 
nuo 45 iki 75 rublių. Žiemi- samdė mūrininkus, dailides 
nis apsivilkimas ("overkau-' ir kitus darbininkus, 
tis“) vidutiniai apie 75 rub-; Ji uždirba 110 rublių, kai 
liai. į išskaito, lieka dar 96 rub-

Čeverykai iš čekoslovaki- liai.“
jos, kurie skaitomi geriau-’ Taip rašo "Laisvėje“ Ale- 
sios rūšies, vyrams nuo 24 i-! kas M itchelis. kuris, jo pa- 
ki 35 rublių, moterims nuo' ties žodžiais, plačiai pasiva- 
19 iki 25 rublių. Megztinu-1 žinėjo po Lietuvą. Jis be a- 
kai ("sveteriai“) nuo 16 iki bejonės yra "Laisvės“ šali- 
25 rublių. ninkas, todėl dabartinio Lie-

Birželio 12 dieną Vilniuje tuvos gyvenimo "juodinti“ 
vaikščiojau po krautuves. į tikrai nenori, todėl į jo duo- 
Maisto kainos buvo tokios:; darnus skaičius verta ati- 

Krakuvos kilbasa 3 rub. j džiau pažiūrėti. Tai P3^3^ 

30 kapeikų.
Maskvos kilbasa 3.80.
Vištiena 1-mos rūšies 2‘

pamatysite, koks ten tikrasis 
gyvenimas.

Įsidėmėtina, kad, kaip ki-

goje dirbantiems pramonėje, prekyboje, susisiekime, na- Jls 1savQ,?‘^Bn?-atminimo laiv-; Har vi< * • - - -mų ruošoje ir kt. šiandien kai kur jau įvestas visuotinis kreiPia 1 ^'skuP^ V- ^Jtmin.mo laikai dar vis tuojancių pasikėsinimų pa-

draudimas ligoje, o prez
mas tenumato ligos draudimą tik seno amžiaus žmo- AušrQ£ y .
nėms — nuo 65 metų. Taigi, jis yra daug siauresnės ap- mon vieton iškišo Šiluvos 
imties. Tokiam turtingam kraštui kaip JA\ stačiai gėda švenčiausia Mariją ir jos 
būti šitoje srityje užpakaly kitų kraštų, bet reikia tikėti, vardu pavadino Washingto-
%_ J J* _T _ V • _ __ _ *- — — — — X. m X Z 1 r--* « 1 ■» 1 — T 1 Y~k — n *1 • • _ > •

" Johnsono naJiraZkririsX kun; Ylą ir kitus kunigus, nepraeina. Laimė, kad jie naudoti klubo vardą jų įyai- 
' P yt^ - . . kurie pažemindami Vilniaus neamzinl- rinme n^mnpinms Tr takiom

Senas Eastonietis

kad, dideliam vežimui pajudėjus, jį bus sunku besulaikyti. no Bazilikoje įrengiamą Ke- 
Todė! į šį įstatymą reikia žiūrėti kaip į pradinį, kuris vė- tuvių koplyčią.

EASTON, PA. 
Mirė PoriMs Klova

. . . toj vietoj jis mini, darbinin-rub. ir 50 kapeikų; antros^-, J vid±-niškai uždirba a. 
1.60. trečios — 1.80. | kds V , uzcin ba a

Knbasiukes 1.30, Pusl3y žinoma, daug darbininkų ir 
rūkytos 2.10, jautiena 1.90, tarnautojų gauna dar ma- 
aviena 1.80, bekonas 2.00,; žjau, atskajčius mokes- 

, ’ silkes 1.10, silkes mannavo- čiug ki kad jis
kam nepavartojo pikto zo- tos 1.25 ketveras pieno 14! į rankas ya 96
dzio, nors anų būdavo uz- ir pusė kapeikos, sviestas į. . • d ktė - oažiūrė-
gauliojamas ir nekenčiamas. J 3.50, duona 18 kapeikų, bai- k-J k J --k.

rioms užmačioms. Ir tokiem 
ginčam kilus, P. Klova ne-
prarasdavo pusiusvyros, nie-[ silkės 1.10, silkės marinavo-

kim. ką reiškia tokiam žmo
gui sviesto kilogramo kaina

tas procesas vyks. pareis nuo pačios visuomenės. Jeigu ji priminti, kad italas arkivys- ^„^3" ' ^o? širdies?* tei- Wamas- k?*P gei^ sirdies čia padaviau kainas už į pat dešl„ kilogramas,
bus veikli, jeigu ji reikalaus didesnio visuotinio susini- kuęas Antorao.Samorė^savo ir artiln< )jna zmngj ^mrt vh* * ‘‘““S?"’- VieT bertus į mūsų svarus,
pinimo plačiųjų masių gerove, tai tuo greičiau laimes ir ™t»l J* nU- X ™>enkomskus 2 bfltų ka(| už svjesto gvarą
tobulesnį draudimo ligoje Įstatymą. nnisia. tada prisimename,: i ir pen«^..—Į svaro.

rijos Koplyčią, o vysk. Bnz- kad netekome gero draugo, Povilas Klova palaidotas Kiaušinių tuzinas buvo 
Įstatymas priimtas ir pasirašvtas, tačiau jis pilnai irkrtl & jautraus ir darbštaus visuo- su visomis Romos katalikii rublig ir 20 kapeikų. Televi-

veikti tepradės nuo kitų metų Kepes 1 d.. Visų pirma pra- dėmesio ir šitoks n^°’ teisy^s ^ažny5ios vietos z0™s rubliai, televizo-
deda veikti ta dalis, kuri kalba apie pensijų padidinimą. ątraįosnio <akinvs- i laisves kovotojo. Į kapinėse-
Nu o šių metų sausio 1 d. pensijos padidinamos 7 procen- ”Toj pačioje mokykloje Heno^lJ11 d°
tais-Dabar mažiausia pensija bus ne $40. bet S44. Tas (Marijos aukšt- mokykla Klova Jis buvo (Srbštuslr 
priedas už 8 menesius bus atskirai išmokstąs rugsėjo mė- Chicagoje kurią lietuvių pi- duosnus
nesį. Už rugsėjo mėnesį ateis jau padidinti čekiai. mgais pastatė vienuolės ka- parapijos narvs Eas_

zimierietės, -Red.) vysk. V * 1 J y ’

Gyvendami mes dažnai ka» ’
liau bus keičiamas, plečiamas, tobulinamas. Kaip greitai Iš to ilgo straipsnio verta n<*t ka«Hipn su k’^ savo tautiečių ge*« kruopos 28 kapeikos.

. ---------------------------- - --------------------=_ T--_. —n:.— net Kasdien su- kaip geros šir^ *•' , . , •
niekam blogo

riaus antena 8 rubliai.

kad
ten turi mokėti I rub. ka
peikas. Tuo būdu ten toks 
darbininkas ar tarnautojas 
už savo mėnesinį atlyginimą 

' gali nusipirkti maždaug 72

. . , ... r, . - i-*-* i tono Lietuvių Piliečių Klu-
Taigi kitą mėnesį apie 20 mil. pensininkų pradžiugs, Bnzgys perspėja lietuvaites. ( veikėja? ivairiq Hetuvių 

nors ir nedidelį priedą gavę. Žinoma, ne vienam kils kiau- kad lieturiskai * pobūvių dalyvis, Lietuvos
simas, kodėl tik toks mažas pensijų pakėlimas, kada vis
kas pabrango, kada kongresmanai per 2 metus sau du 
kartus algas pasikėlė ir daug didesniu procentu. Pav., 
daug neturtingesnė Kanada neseniai daug daugiau padi
dino senatvės pensijas.

Nuo rugsėjo mėnesio našlės, sulaukusios 60 metų. ga
lės gauti sumažintą pensiją.

Nuo 1966 m. sausio 1 d. pensininkui bus leista už-

Anykščių mieste taip pat 
CLEVELAND, OHIO • tyrinėjau pragyvenimo kai- 

i nas. štai jos;
Mirė O. Karpienė į Bulvių centneris (100 ki- 

Rugpiūčio 7 d. po ilgos lograTOiĮ ai"ba amerikoniš- • sinį atlyginimą galite nusi- 
vėžio ligos mirė Ona Kar- 220 svarrų) 3 rubliai ir pirkti sviesto.
pienė, buvusio Dirvos redak- 50 kapeikų. Penkių savai- 
toriaus ir leidėjo Kazio Kar- čių paršiukas 25 rubliai. 

t, 1Z1 . . piaus žmona, iš jaunų dienų centneris 11 rublių.
Tikrai. (Juo vadis. Domi- _ uoliai veikusi įvairiose lietu- Svi^o kilogramas nuo 2.80

S’ ’apkna0 2^ d. žemaičių viu organizacijom. ............... iki 3 rublių. 10 kiaušinių
Plungėje. Į JAV jis atvyko • 80 kapeikų. Naminė kilba-
prfeš pirmąjį pasaulinį karą. *,N,er pri Mac ’ sa nuo 2.50 iki 3 rublių. Pie-
Apsigyveno Eafetoil, Ta. čia n© litras 24 kapeikos, grie- kate už perkamą kostumą?
dirbo įmonėje mašinų ope- Viena didžiųjų pasaulio tinės 1 rublis ir 20 kapeikų. • Kartais neapsižiūrėjusi ir 
ratorium. bendrovių American Tele- kilogramas rūkytų lašinių "Laisvė“ nepameluoja...

Pradedant 1959 m. prade- phone & Telepraph Co. nuo; —- ----- • -

svarus sviesto.
Paskaičiuok it, kiek tams

tos čia, kur. anot komunistų, 
siaučia badas, už savo mėne-

lietuviškai 
nes čia lietuvių kalbai nėra

vietos“.

PRAĖJO TIE LAIKAU
Taip Vilnies nr- 156 gie

da jos raudonasis gaidelis 
S. J. Jokubka.

laisvinimo kovų rėmėjas.

Prastos medžiagos kostiu
mas (eilutė) ten atsieina 45 

1 iki 75 rublių. Vadinasi už 
jį ten reikia sumokėti beveik 
pusę mėnesinės algos.. Pa
skaičiuokite. kurią mėnesi
nės algos dalį jūs čia sumo-

Esą,— "Nacionalistai la- ’ jo skųstis sveikata ir todėl 1964 m. birželio 1 d. iki šių
dirbtini,500 neprašant nė vieno cento pensijos“ Jefgu bai mįesta girtis, kad buržu- tais metais darbą nutraukė, metų gegužė,31 d. turėjo

pensminkaa uzd.rbs per metus v.? $1.500 iki 82 ,00 jam ekonominis manauskaitę ir*du sūnus _ feri(J> 0 Genera, Motorsų
bus atskaičiuojamas vienas c o et ■> -s pen.-ij — gyvenimas klestėte klestėjo, Robertą ir Adolfą su seimo- tą patį laiką 1 bil. 730 mil.

1966 METŲ "KELEIVIO'

nus uždirbtus du dolerius. Uždirbus daugiau kaip $2.700. gyVenjm(> jVgis ki]0 šuoliais, 
bus atskaičiuojama iš pensijos kaip dabar — vienas dole- Net buvę pagrindo galvoti, 
ris už kiekvieną uždirbtą doleri virš $2,(00. Dabar pei kad netolimoje ateityje na- 
mėnesį leidžiama uždirbti $100, c po N. Metų bus leista durų rankenos būtų bu- 
uždirbti $125. i vusios auksinės, jeigu bolše

vikai nebūtu atėję.“...............................

Nuo ateinančių metų pradžios bus pakeltas socialinio Ir toliau Jokubka netyčia 
draudimo mokestis: teks daugiau mokėti darbdaviui ir įsismaginęs visai teisingai;
apdraustajam. Dabar aukščiausia uždarbio suma. nuo ku- pastebi : f
rios reikėjo mokėti, buvo $4.800, o tada bus $6,600. ; Pl?ėJ0 tie laikai kelianti

J viltis, kad namų durų ranke- .
Kitą kartą pakalbėsime apie tai. kaip ir kokį gydymą ^’^epriklauso-

numato naujasis įstatymas. Čia tik pastebėsime, kaa ta mos Lietuvos pavergimu 
gydymą tebus galima gauti tik 1966 m. liepos 1 d- pra- pasibaigė laikai, kada žmo- 
dedant. I?us £alčj° turėti bet kokią

geresnės ateities viltį-
Užplūdę bolševikai išsu

kinėjo net ir paprastas gele
žines durų rankenas, misin
ginius prausyklų kranus, už
ėmę geriausius butus išvogė 
viską, ką tik galėjo pakelti 
ir pasiekti. Jie išgrobstė ne
priklausomoje Lietuvoje pa
gamintas prekes, randono- 
jom gurguolėm išvežė ūki
ninkų maisto atsargas, pa
vogė jų žemę ir valstybės iž-

modi eooooot looooeoeoaoeeo

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visok omis progomis

iooooo—ooooeoeeob b aooo

dolerių.mis Allentowne.

čia matome Malaizijos federacija, kurią sudarė Malaija, 
9ingspoi e ir Du r uos sales siaurinė dalis — Saratoak ir 
Sabas. Šiomis dienomis Singapnro ii Malaizijon pui. 
traukė. Singagere dauguma gyventoją yra kiniečiai, o 
kitose federacijos dalyse daugumą sudaro malajidClai. 
Tarp jų nebuvo santaikos.

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS 

Jį redaguoja Stasys Michelsonas

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

Kalerdorių 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“

696 E. Broaduray — : — South Boston, Mass. 021Ž7
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas TAS DUONOS NBPRA40.

Niekas jomis netiki, o jos nieko nepaiso
ma Švedijos nėra didesnės Švedijos pilie- 
mimo iki mir- čių gyvenimo srities, kurios

švedų valdžia neremtų. Kaip R
ojoje mokyk- sakyta, kiekviename žings- įįt
nėnuo nuo 16 ny sutinkama valdžios ran- 1
iaus. , ka su atkištu čekiu-
e nemokamas; Socialinio aprūpinimo iš- 
5 kas mėnuo laidos auga ir auga. Per 14

i metų nuo 1948 iki 1952 m. ‘•fcL /
: ilgalaikė pa- socialinio aprūpinimo, mū- *

anų nusipirk-' siškai—draudimo (sočiai
okos reikme-J security) išlaidos pakilo ke-i —
a namų isigi- turis kartus, net daugiau, j Frank Sinatra su aktore Mia Fa 
is, jei pilietis Gydymo išlaidos (”medi- iįai neriasi iš kailio, norėdami p: 
itlyginimo ka- care“) ligoniams be am- kelionė, 

žiaus skirtumo per tuos 14
lukia vaikų— ' metli PakiI° Augiau kaip =-- 
am naujagi- 500 •—Pakil° žymiai aukš-
kasmet kiek- • čiau. ne&u valdžios buvo nu- prekybai ir pramonei. Dar- 
iki 16 m. am/ matyta. j bininkų vadai seniai su tuo
Hoji gimdyvė i Ką reiškia ta socialinio sutinka, aiškindami, kad šis 
itlyginimą iki aprūpinimo našta ir jo kėli-1 biznis palaiko krašto gero- 

i mas, aiškėja atsižvelgus i v§-
nemokama Ii- faktą, kad švedus neslegia' Prieš tokią mokesčių naš- 
am laikui, ap-j ta milžiniška krašto apsau- tos planavimo politiką Ame- 
.s„ gydytojo '£os (ginklavimosi) ir užsie- rikos darbininkas sukeltų 
įsė vaistinės n*° pagalbos našta, kurią dideli triukšmą, švedų žmo-
) $1 iki $5.50 ne^a JAV. Ir vis dėlto viešo-, nės, atrodo, yra visai susigy- 
tis (atsižvel- s*os išlaidos, palyginus su venę su šia socialine san- 
o pajamų dy- tautos našumu, yra didesnėsį tvarka. Patyrę politiniai vei- 

į Švedijoje, negu JAV-se. Pa- > kėjai sako, kad Švedijos 
eumo atveiu- ^nda?: socialinio aprūpi-* žmonės reikalauja didinti, 
kan loši i* i nimo (srerovės) išlaidos. Jos o ne mažinti socialinį aprū
ki pašalpa ' sudaic apie 36'; visų cent-, pinimą (gerovę), 
yti klausos a-* ra^n®s valdžios išlaidų ii 'žy-' Vienas opozicijos vadas 
karnos kūno! dali vietos savivaldybių sako: “Jūs negalėtumėte lai- 
jei nustojama išbridų. ~ mėti šioje šalyje, jeigu jūs

i— i riAl vien tn ii- mokesčiai i nripštaraiiriim^tn čiai cnr»ia_.)usc savo aar- į tictv w «« t-*wx cwx«-■
į Švedijoje yra žymiai didės-, linio aprūpinimo padėčiai,

i iš darbo su-1 n*’ ne?u JAV-se. Pav. nuo nors jūs ir kažkaip žadėtu- 
na-* 2-000 dol. pajamų papras-i mėtė tuos mokesčius suma- 

- npnciia 133 Švedijos pilietis moka žinti.“ Socialinių reikalų- 
. . "... pajamų mokesčio per 18% l ministeris Sve n Aspling sa-'

veju. jo nas e nuo vį?o j0 uždarbio, gi-J A V ko, kad išlaidos socialinės
'e ,PenS1" tik 8.1%. Nuo 3.000 dol. pa-; gerovės reikalams per atef-į 
. ,7e Vienam jamų paprasta^ švedų mo- nančius 5-10 metų dar smar- 
iikui. i mokėtojas atiduoda kiai padidės, nes, sak0, mum
kas. visas tas, 24 c-( pajamų mokesčio, gi reikalinga daugiau ir geres- 
lestingas ap- JAV-se tik 11%. Dar didės- nių ligoninių, daugiau Feno 
^nukrinta iš n-s skirtumas yra šeimoms amžiaus žmonėms namų: 
>kia dangiška gu vaiięajs< pav. 4 narių šei- girdi, daugelis švedų nori, 
•i būti surink-j.ma nuo 4 990 dol. pajamų kad dabartinis socialinis ap- 
)ma. kad mo- « §ve(jijoje moka pajamų mo- rūpinimas būtų dar labiau] 
enam papras- i j.esčio apie 12%, gi JAV-se pagerintas ir išplėstas, net 
socialistinėje 35^ - nųo 6/000 dol. pa- jeigu reikėtų mokesčius dar 
žymiai didės- jamų jokia pat šeima Švedi- kelti, kurių našta turėtų da- 
talistinėje A- joje'moka apie 21%, JAV lytis visi piliečiai, 
ai todėl, kad 7 5<z< gkirtumas jęyla aukš- Amerikiečiai net nesu-i 
sroyės valstv- pajamų didėjimo laip- pranta, kaip tas socialinis'
ne žingsny su- jjuo 20,000 dol. pajamų aprūpinimas galėtų būti dar
ios ^anka. su:4 narių švedų šeima moka daugiau išplėstas. — juk. 
Įj kiekvieną! 45 4^ pajamų mokesčio, gi kaip matėme aukščiau, jis

e<^v°Vt ie^1S JAV-se tik 17.1%. i yra jau nepaprastai šakotas,
noka kitą mo- §ve(jų mokesčių eksper-j štai. pav., be aukščiau minė- 
tas. kaip jam pripaž|staj kad tiesiogi- to. ką gauna netekėjusi mo- 
is mano, ka niai mokesčiai yra jau nuėję tina: ji gauna nemokamą 

_ . . tiek toli. kiek tik begalima, slaugymą prieš gimdymą ir 
lokesčiai ima- papildomai prie da- po gimdymo, kada ji yra ap-
erovės valsty- |jartinio 9% pardavimo mo- • tarnaujama išlavintos Mo

kesčio imamas specialus mo- butės“, arba kūdikio priėmi- 
najai dienai kestis nuo daugelio kitų da- mo specialistės, ir nemoka-; 
lokesčiai nuo lykų. kuriuos žmonės perka, mą ligoninę su visa atitin-Į 
national sales Taip. pav., 90% nuo butelio karna priežiūra. Grįžusi na- 
uo 6.47© iki jjkeric kainos nueina į mo- nio. ji gauna namų reikalams 
ms (gerovės) kesčius. trys ketvirtadaliai paskolos, kuri grąžintina po 
ąngti. Ši§ mo- cįgarečių kainos, apie du 8 metų be palūkanų. Valdžia 
as beveik vi- trečdaliai gazolino kainos, r jai moka $180, kai pagimdo 
ir patarnavi- apje pMsė Vyn0 ir alaus kai- kūdikį, ir po $180 kasmet 

nos. apie 20% ar daugiau kūdikiui, kol jis sulaukia 16 
•tu padidintas nuo nealkoholinių gėrimų, metų amžiaus. Jos kūdikis 
ėstis gazolinui šokolado ir naujų automo- gaun? piniginės pašalpos 

bilių vis eina į mokesčius, lankydamas aukštesniąją 
imais norima Namuose vartojama elekt-, mokyklą ir nemokamą mok- 
svarbias kryp- ros jėga apmokestinu 7%. slą kolegijoje-
•je Švedijoje: Pagal Amerikos standar- Re t0, netekėjusi motina
i išlaidos štai- tus kombinuota mokesčių gauna apsauga nuo nedar- 
langes ir, ant- našta Švedijoje yra baisiai bingumo, piniginę pašalpą 
našU vis dau- didelė. Vidutinis švedų dar- jjg0S metu. gydymo ir ligo
ni perkeliama bininkas mokesčiams ati- ninėg aprūpinimą, kuris daž- 
piliečiams — duoda Urp 30%-407c visų niausią yra nemokamas, ir 
nogui ir vidų- c^vo pajamų. Iš kitos pusės pilną pensiją, sulaukusi 67 
Nūnai beveik • švedų mokesčių mokėtojai metų amžiaus, arba mažesnę

“Skraidančios lėkštės“ yra visiškai netikęs pavadi
nimas. duotas jau prieš kelioliką metų, kai pasaulinėje 
spaudoje, o Amerikos spaudoje ypatingai, pasirodė visas 
tvanas sensacingų pranešimų apie tai vienur, tai kitur pa
stebėtus keistus skraiduolius, apie kuriuos niekas jokio 
supratimo neturėjo, net jiems vaido nežinojo. Kadangi 
tie keistuoliai skraiduoliai dauguma atvejų priminė švie
sias lėkštes, tai greiti pavadinimams amerikiečiai ir pava
dino “flying saucers“, nors vėliau prigijo rimtesnis ir šian
dien daugiausiai jau vartojamas pavadnimas UFO (Uni- 
dentified flying object). mūsiškai būtų “neatpažintas 
skraidantis daiktas“ arba sutrumpintai NSD.

on, Mass. Smalsuo- 
ar taip sau maloni

Po 1949-53 metų “skraidančių lėkščių“ invazijos, ar 
tikriau epidemijos, apie dešimtmetį buvo žymiai ramiau, 
ir tik kartkartėmis pasitaikydavo skaityti tai iš vieno, tai 
iš kito pasaulio kampo, kur “skraidanti lėkštė“ kokį lėk
tuvą palydėjusi, ar vienišu keliu važiuojančiam žmogui 
automobilio motorą sustabdžiusi, ar kieno namų kieme 
nutūpusi ir, žmones pastebėjusi, labai greitai nuskridusi.lietuvių visuomenei

KUR EINA ŽMONIŲ 

PINIGAI

iki šiai dienai k-ištavo 200 
milionų dolerių, bet Karo 
Depai ramentas dabar nu
sprendė. kad jis nepraktiš
kas. ir visą projektą likvida
vo. Vadinasi. 200 milionų 
dolerių žmonių pinigų su- 
eikvota be jokios naudos. Ir 
tam projektui pabaigti būtų 
reikėję darl80 milionų dole
riu!

Washingtonas paskelbė, 
kad “Maulerio projektas“ y- 
ra jau likviduotas. Maulerio 
vardu buvo pavadintas nau
jas oro ginklas priešakinėms 
fronto linijoms ginti. Jis bu
vo pradėtas 1960 metais ir

Keisti dalykai virš Portugalijos

AP (Associated Press) liepos 11 dieną pranešė iš 
Lisabonos, Portugalijoje: “Šiandien buvo pranešta apie 
erdvėmis skraidančius keistus objektus, pastebėtus dvie
jose skirtingose Portugalijos srityse- Azorų oro biuras pra
nešė, kad vieno (skraidančio daikto) energijos laukas su
stabdė to? stoties elektromagnetinį laikrodį“.n. am- tybė rūpintųsi jais ir jų te

na be• vais. Socialinio aprūpinimo 
Jokiu ministeris Aspling sako: 
ra pa- “Socialinio aprūpinimo (ge
nas y- rovės) stovis turi čia pasilik- 
tiškai. ti“. (Smulkiau žiūrėk U.S. 
bar y- News & World Report, š.

arba m. liepos 19 d. nr.). 
i. Da- ši apžvalgėlė pažangiau- 
lanas, sios pasauly cocialinio ap
teikia rūpinimo arba gerovės at
skeli- žvilgiu valstybės yra itin į- 
1 kurį domi dabar, kada pagaliau 
.us as- šiaip taip išsirutuliojo ir šia- 
ius jo me turtingiausiame pasauly 
•damo krašte seno amžiaus (65 m. 
ių per ir senesnių) žmonių sveika- 
dijoje tos pusėtino apiūpinimo į- 
Net ir statymas — madicare- 
I vals- -An. Rg.

Apie pirmąjį objektą pranešė Manuel Femandez ir 
jo žmona. Fernandez sako, kad tas objektas “pradžioje 
atrodė lyg suplokštintas balionas, bet mums jį bestebint, 
pradėjo atrodyti kaip apversta lėkštė. Ta lėkštė labai 
aukštai kokiom trim minutėm sustojo, pastovėjo vietoje 
ir neįtikėtinu greičiu nuskrido į šiaurę“.

Vilią do Porto oro biuras Azorų salose pranešė, kad 
nuo 24.000 iki 30,000 pėdų aukštyje “cilindrinis baltas 
objektas“ lėtai nuskrido šiaurės rytų kryptimi. Oro biuro 
pranešėjas sakė, kad tas objektas nebuvo koks nors por
tugalų. prancūzų ar anglų laivų geofizinių stebėjimų iš- 
monis.

(Bus daugiau).
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Lenino ordinas neveltui 
duotas

(E) Ryšium su 25-osiomis 
okupacijos metinėmis, Auk
ščiausias Maskvos Sovieto 
Prezidiumas apdovanojo 
Kremliaus statytinių valdo
mą Lietuvą Lenino ordinu. 
Dabar „Tiesa“ (nr. 172) iš 
to fakto daro tokias išvadas.

„Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės žino, jog jis (apdo
vanojimas. E.) skatina dar 
labiau įtempti jėgas, ieškoti 
rezervų, kad Lietuvos indė
lis j bendrą Tarybų šalies a- 
ruodą būtų dar svaresnis 
(E. pabr.).“ Vadinasi, ir or
dinas turi tarnauti botagu 
paplakti pavergtus žmones, 
kad jie dar daugiau dirbtų, 
kad dar daugiau prakaito iš
lietų. besistengdami padi
dinti „indėlį į bendrą Tary
bų šalies aruodą“. Ar tas 
indėlis iki šiol buvo jau taip 
mažas? Maskva visą laiką 
ėmė iš okupuotos Lietuvos 
visa, kas tik jai patiko. Kai 
kolchozinant kraštą pradėjo 
trūkti maisto, okupantas sa
vo dalį su kaupu atsiėmė. 
Didėjant žemės ūkio gamy
bai, didėja ir pyliavos Mask
vai- Spauda pilna pasigyri
mų, kad Lietuvoje gamina
mos prekės pasiekia toli
miausius pasaulio kraštus. 
Gi pe Iną iš to eksporto į sa
vo kapšį susižeria Kremlius, 
nes visa užsienio prekyba y- 
ra jo rankose.

Dideles sumas kasmet 
Maskva pasigrobia biudže
to keliu. Ir įvairiais kitais 
būdais sovietai išnaudoja o- 
kupuotą kraštą ir jo žmones. 
Rodos, jau laikas būtų pa
galvoti. kaip tą išnaudojimą 
mažinti. Tačiau okupantų 
organas „Tiesa“ skatina 
„dar labiau įtempti jėgas..., 
kad Lietuvos indėlis į bend
rą Tarybų šalies aruodą bū
tų dar svaresnis“.

Tokią kainą siūlo komu
nistinis dienraštis lietuviams 
mokėti už Lenino ordiną.

SOVIETINIO GYVENIMO

„PATOGUMAI“
(E) Ar gali būti vadina

mas ir jo gyventojų laiko
mas namais bendrabutis, 
kur viename kambaryje ten
ka gyventi 4, 7,10 ar net 12 
asmenų? Ar moksleiviai, 
studentai, jauni darbinin
kai gali jaustis patenkinti, 
kai, gyvendami susispaudę, 
turi kęsti vienas kito dažnai 
nemalonius įpročius ir 
triukšmą ypač tada, kai rei
kia ruoštis egzaminams arba 
po sunkaus dienos darbo no 
rint pailsėti?

Padėtimi okupuotos Lie
tuvos bendrabučiuose susi
rūpino net sovietinė spauda. 
„Komjaunimo Tiesa“ pa
prašė savo skaitytojus para
šyti apie gyvenimą juose. 
Gauta daug laiškų. Įdomu, 
kad palankiai apie gyveni
mą bendrabučiuose pasisa
kė tik viena mergaitė. Visi 
kiti iškėlė, koks nemielas, 
dažnai net ir nepakenčia-

Ką sako tie, kurie turi gy
venti tuose bendruose na
muose?

Montvilos gatvėje Klaipė
doje pastatytas „Autotrans
porto kontoros Nr. 2 bend
rabutis“. Penkiaaukštis na
mas nu° viršaus iki žemės 
padalytas pusiau. Vienoje 
dalyje patalpinta 180 miesto

prekyboje dirbančių mergi
nų, o kitoje — autotranspor
to darbuotojai- Tačiau du
šas „ir kitos buitinės patal
pos“ atsidūrė vyrų pusėje

Kas geriau: mirti, ar kentėti 
skarda?

( ii Lietuvo* )

Merginos tik per partijos mum§ tjJg laiškus savo bro- 
miesto komitetą išsikovojo lio is Lietuvos, kad atpasa- 
teisę dukart per savaitę nau- - --------
dotis dušu. O kiti „buitiniai 
taškai1? Jie pasilikę vyrų

; lektyvui. Tada jie būtų ma- 
I nim patenkinti. Bet pagal- 

(Senai keleivietis ir ge-! vok, brangus broli, ar gali 
ras mūsij draugas pridavė * žmogus dirbti 24 valandas 

per parą?
„Tai va, kodėl aš negalė

jau prisitaikyti prie dabarti-

žinioje...
Kitame laiške kito bend

rabučio gyventojas nusi
skundžia biurokratiškumu, 
sunkinančiu gyvenimą. Sa
vaime suprantama, kad į vy
rų bendrabutį neįleidžiamos 
moterys. Tačiau atsitinka, 
kad tas draudimas pritaiko
mas net moksleivių moti
noms, atvykusioms iš toli sa
vo sūnų aplankyti.

„Čia mano mama. Leiski-

kotume „Keleivy“, tik pra
šė neminėti vardų, kad laiš- - . 7 , v n ■ wkų autorius nenukentėtų to-i n€s ^ors
dėl variu ir neminėsime. fe -”0 L*.etuv?. v1azine)?'

’ bet tokių žmonių kaip as,vaidų ir neminėsime. 
Viena* laiškas rašytas dar 

1964 metais ir aiškina, kodėl 
jie tenLietuvoje negali daž
niau so giminėmis sueiti:

„Brangus broli, Jūs stebi
tės, kodėl pas mus toks šal
takraujiškumas. Bet mes 
mylime vienas kitą ir tan
kiai pagalvojame, koks mū
sų gyvenimas. Bet lankyti 
vienas kitą negalime, nes 
jeigu dažnai svečiuosimos,

te įsivesti į kambarį. į sve-: tai pritrūks ir juodos duo- 
eius...“ — „O iš kur aš ži- nos kąsnio... Ką gi mes pa
nau, kad tai tavo motina?“ darysime tokiame nelaimin- 
pasigirsta budinčiojo balsas.' eaQe likime?...
Taip skundžiasi per laikraš-j 7Kaip žinote, brangus 
ti moksleivis Abraitis. broli, iš praeitų laiškų, aš tu- 

Būna ir dar blogiau. De- rė;au gabalą nuosavos že- 
vyni jaunuoliai, baigę Vii- mės jr trobesius; medinis 
maus proftechnikinę mo- namas buvo visai neblogas.
kyklą. taip aprašo savo dar
bo ir gyvenimo sąlygas:

„Pradžioje buvome apgy
vendinti iš lentų sukaltame 
sandėlyje, kur. užėjus lietui,

nes tam buvau padėjęs daug 
pastangų ir labai sunkaus 
30 metų darbo! O kokioje 
padėtyje aš dabar esu? Kad 
galėčiau kur nors pastogę

jautėmės lyg po dušu. šlapo1 pasisamdyti ir nors kiek ra-
patalynė, drabužiai...“ Vė
liau jie buvo perkelti į bu
vusią kontorą, bet iš josios

miau, pastoviau apsigyven
ti... Bet to nėra. Pas mus ga
li tave išvaryti bet kuriuo

greitai išmesti ir apgyven-i laiku, 
dinti tolimame kaime- Kok- j jg šitos laiško vietos tenka 
sai bebūtų oras. į darbą va- spręsti, kad jo „gabalas nuo-
ziuojame sunkvežimiu maž 
daug 50 kilometrų. Iš Mic
kūnų išvykstame apie 8 vai 
ryto. o grįžtame vakaroiant- W « -- --------
Be to. grižus iš darbo, prasi
deda ivairūs nemalonumai. 
Štai vandenį nešame vos ne 
už pusės kilometro“, rašo 9 
specialistai. Tai nenuostabu,

savos žemės su trobesiais“ 
buvo iš jo atimti. Kodėl jis 
to aiškiai nepasako, matyti

lziizifl 1 o_ l>nn —10 nitus laionu ▼ įgulto, mu
koma:

„Mes negalime broliui 
plačia: apie viską rašyti, nes 
jei rašysime plačiai ir teisin-

kad tokiose sąlygose atsidū^ broIis ne«ausite mtt-
rę jaunuoliai ryžtasi "sava. Tik da]ykas dabar

Lietuvoje esąs geras, tai vi
siems nemokamas gydymas.

Iš antrojo laiško aiškėja, 
kad mūsų amerikiečio brolis

sava-.
noriškai“ vykti į plėšinines 
žemes ir visur kitur, „kur 
partija siunčia“.

Kai spaudoje pasirodė 
tiek daug skundų, trys ”K.
Tiesos“ jaunųjų korespon- Lietu™Jeu »ėra prisitaikęs
dentų mokyklos klausytojai 
pasiryžo patikrinti padėti 
vietoje. Jie nuvyko i staty
bininkų bendrabutį Nr. 7 
Vilniuje. Ir ką rado? „Bend
rabutis mus pasitiko penkta
me ir ketvirtame aukšte iš
daužytais langais... Beldžia
mės i kambarių duris. Ne
tvarka. Nešvara. Kambarys, 
kur su savo draugais gyvena 
J. Bartkevičius, jau seniai 
nematė šluotos-.. Daugelis 
džiovina skalbinius, maistą 
gamina savo kambaryje“. 
Aplankytame bendrabutyje 
kai kuriuose kambariuose 
svečiams nebuvo pasiūlyta

arba kaip mūsų sesuo V. jis 
nematė- Gal jis manė, kad 
tokių ir nėra...“

Kadangi šio laiško auto
rius negalėjo prie komunis
tų kolektyvo prisitaikinto, 
tai vasaros metu jis renka 
grybus ir rūškynes, o žiemą 
maitinasi susirasdamas ko
kių smulkių darbelių bei pa
tarnavimų.

Trečiame laiške skaitom:
„Mano sūnus dabar gy

vena ir dirba Vilniuje. Gy
vena nepastoviai, nes kam
bario neturi; kartą pabūna 
pas draugus, kitą — pas gi
mines.

Brangu* broli, gyvenimas 
nepriklausomoj Lietuvoj bu
vo daug laimingesni*. Brolis 
atsimenate mūsų seserį V. 
Ji gaudavo per mėnesį 40 li
ty, pragyvenimą, kasdieniš
ką drabužį ir kambarį4 Paly
ginus tą uždarbį su dabarti
niu, yra didelis skirtumas! 
(Reikia suprasti, kad dabar 
daug blogiau. -Red.).

„Dabar ji tik tiek laimin
ga, kad gyvena be šeimos. 
Supratingi žmonės pas mus 
dabar šeimų visai nekuria, 
o jeigu ir kuria, tai mažas.’VT . —Z 1—1—— n- - —if ■— — — — T •» A— —Vi fi.nepnniuasvuiujt: uiktluvvjc 
buvo geriau ir tuo žvilgsniu, 
kad vyras po 60 metų būda
vo nuo darbo atleidžiamas 
ir galėdavo gyventi laisvai. 
Kadangi ir man jau artėjo 
60 metų. tai manydavau, 
kad tuoj būsiu laisvas. Da
bar žmogus čia atleidžiamas 
tik po 65 metų, ir man jau 
nėra vilties to susilaukti. 
Prieš 40 metų aš vis galvo
davau, kad kaip nors ii 
vengčiau ordinaminko (ku
mečio) gyvenimo. O! kad 
aš dabar juo galėčiau būti, 
kok* laiminga* aš būčiau! 
Norėčiau paklausti tavęs, 
brangus broli, kas man būtų 
geriau dabar pasirinkti: to
limesnis skurdas, ar mir
tis?..“

Popiežius Paulius savo vasaros 
rezidencijoje Hiroshimos bom
bardavimą pavadino gėdingu 
veiksmu ir ragino atsisakyti a- 
tominių ginklų.

KĄ LAUMES LEME

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

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, prade-1 
jęs ją norėsi ir baigti.

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

SKAITYK STASIO Ml- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių lieivija 
Amerikoje/' DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSA1S $4.00, 
KIETAIS—$5-00
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pne kolchoziškos tvarkos.
Jis rašo:

„Broli.... mums atrodo, 
kad jūs nesuprantat, kodėl 
aš neprisitaikiau prie dabar
tinių gyvenimo sąlygų. Jei 
aš būčiau gyvenęs be šeimos, 
kaip mūsų sesuo V., tai leng
vai būčiau prisitaikęs prie 
dabartinio kolektyvinio gy-} gitų laiškų turėtų pasi-
venimo. Visą savo darbą bū
čiau paaukojęs dabartinės 
visuomenės naudai; bet ka
dangi pas mane buvo nema
ža šeima, o motina visiškai 
nuo šeimos atsisakė, tai aš 
likau su šeima vienas, o ma
no sveikata, kaip broliui, ži-

skaityti Lietuvos komisaras 
Venclova ir kiti, kurie skel
bia, kad Lietuvos žmonės 
sovietų santvarkoje yra la
bai „laimingi“-

kėdė atsisėsti, nes „ne kiek- poma> bąvo menka. Jei bu
lvienas turi toki „komfortą“.

Tiesiog sunku patikėti, 
kad tokiose sąlygose sutik- 

, tų kas nors laisvu noru gy
venti. Tačiau kai nėra geres
nės pastogės, žmonės gyve
na. Ne tik gyvena, bet ir turi 
už tai mokėti.

Sunku įsivaizduoti, kaip 
žmonės gyvena antros kate
gorijos bendrabučiuose, ne
turinčiuose nei vandentie
kio, nei kanalizacijos ir gal 
būt dar nei šviesos. O tokių 
yra daug. Tuo tarpu Krem
liaus statytiniai ir is Mask
vos atvykęs lietuvių žudikas

čiau stojęs dirbti, tai turė
čiau dirbti 24 valandas, kaip 
mūsų valdžios vyresnieji ir 
patardavo man. Jeigu vai
kai būtų ėję mokytis, tai 8 
valandas reikėtų dirbti 
jiems, 8 valandas savo pra
gyvenimui ir 8 valandas ko-

Vaikų stovykloj 26 tautybių 

vaikai

Alekas Mitchelis „Lais
vėje“ rašo, kad aplankęs 
vieną vaikų vasaros stovyk- 

Suslovas. švęsdamas 25-sias j lą Lietuvoje ir ten radęs 26 
Lietuvos pavergimo metines,, tautybių vaikų. Jis vaikus 
skelbė, kad s ovietų valdžia1 apdovanojęs kramtoma gu- 
sukūi ė šviesų ir laimingą gy- ma, bet jie nežinoję, ką su 
venimą. Kam? i ja daryti.

ANGLIJOS KARALIENE 

SU SVASTIKA

Rugsėjo 13 d. sukaks 25 
metai, kai per Antrąjį Pa
saulinį karą anglai numušė 
jūron vokiečių bombonešį, 
skridusi bombarduoti Lon
dono- šitai sukakčiai pami
nėti anglai dabar nutarė iš
leisti pašto ženklelį su na
cių svastika, kuria tas bom
bonešis buvo pažymėtas. 
Paštų viršininkas paaiškino 
parlamente, kad dešinėje 
ženklelio pusėje bus Angli
jos karalienės atvaizdas, o 
kairėje — nacių svastika. 
Žydai pakėlė protestą, bet 
pastų viršininkas nesutinka 
šį planą atšaukti.

Svastika yra išvesta iš 
sanskrito kalbos žodžio 
„svasti“, kas reiškia gerovę.

Aktorius Everett Sloane, 55 m. 
amž^ rastas savo bute Los An
geles negyvas. Spėjama, kad jis} 
nusižudė, jausdamas, kad apan
ka.

Išrašykite 
KELEIVĮ 

savo draugam

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

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAIN1N-
KAS PASIDARĖ RU-

SUOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

I
=1

„Keleivis“ -
111011 /Jronrfac I 

Ui augu------• Į

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

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
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
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažistamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay------ :------ So. Boston 27, Mass.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina

metams $5.

■
I

Tikra teisybė
Apie komunistus ją rasite 

Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą."

Jojįe rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokiai 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt. ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos Į 
kaina tik 50 centų.

STEPONO KAIRIO

PORTRETAS

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

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GO! 

LITERATŪROS FONDO

PRANEŠIMAS
Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signatare 

2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gaut 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETLYA — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriau 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina 56.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera 
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00*
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 

šieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas mok 
$10.00, t. y. gauna S2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardiū 
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gaun, 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyti 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x llt/.) įremi 
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Mapievood, Chieago 29. III.
J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, III.
A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.
A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd„ E. Cleveland 12, Ohio
J. Novog. 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont„ Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBft "KELEIVIO- ADMINISTRACIJA, 636 Broad. 
way, So. Boston, Mass., 02127.
Visais Literatiros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuc 

adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SL, lOth fL, New York, N. Y, 
10019.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Sapnai
Sapnai yra labai įdomus sapnuodami. Jau smaugusio 

reiškinys, ir nėra tokio žmo- žmogaus tik 20-25 nuošim-
Į gaus ar žinduolio gyvio, iki čius laiko užima sapnai, o 
: šiol tirto, kuiis nesapnuotų. į senų žmonių sapnai tesuda- 
! Dar nebuvo tirti banginiai ir j ro tik 15 nuošimčių viso mie- 
dolfinai, bet gal ir jie sap- go.
nuoja. Manoma, kad ir vis- Gyvulių pasaulyje yra 
tos sapnuoja, tik jų sapnai ui paprastaį didesni

i esą trumpesni. Tik šliužas iai ngesnj Iai.
iš viso nesapnuoja. ką> bet čia katės pralenkia

P kitus gyvulius, nes jos sap-Vis dar nežinia, kodėl
žmogus (ar įvairūs gyvuliai) i nuoja-įigiausia (turima gal-

. t? _ • V •sapnuoja, bet daug sužinota, 
kaip žmogus sapnuoja, ir 
prileidžiama, kad sapnai y-

voje suaugę gyvuliai)- Gi 
trumpiausia sapnuoja avys.

ra reikalingi geram sveika
tos stoviui išlaikyti.

Žmogaus smegenų elekt- Mokslininkai, darydami 
rinės bangos ir jo akių jude- i bandymus su sapnuojan- 

! šiai miegant išduoda žmogų, čiais, pastebėjo, kad jei 
! kai jis pradeda ir baigia ku- žmogaus sapnai yra pertiau- 
1 rį nors sapną. Tuoj po sapno kiami visą naktį vis jam pra- 
pabudintas žmogus labai dėjus sapnuoti, tai tokie 
vaizdžiai atsimena, ką sap- žmonės, nors ir miegoję pa- 
navęs. nors rytmetį atbudęs kankamai laiko (6-7 vai. per 
to sapno gali visai neatsi- naktį), rytą jaučiasi nege- 
minti. (Paprastai žmogus rai — neišsimiegoję ir erz- 

I atsimena tą sapną, kun jis jūs Kai bandomas žmogus 
sapnavo prieš pabusdamas). yra sapno žadinamas ke- 

j Normaliai žmogus sap- lias naktis, jo organizmas 
į nuoja 4-5 kartus per naktį.

Ar sapnai reikalingi?

šitaip demonstravo Ku Klux Klan Americus mieste, Ge- 
orgia. Demonstracijoje dalyvavo «r ju vyriausias vadas 
"drakonas“ Robert Shelton.

NUSIKALTIMAI LABAI 
DIDĖJA

FBI skelbia, kad pernai; 
nusikaltimų skaičius palygi
nus su 1963 m. padidėjo 13 
nuošimčių. Tos įstaigos vir
šininkas Hooveris tvirtina, 
kad nuo 1958 metų nusikal

ginasi tuo būdu. kad jis pra-
į ir taip sapnų yra gana pa- deda sapnuoti daugiau.. To- _
, stovūs laiko atstumt Pir- kį žmogų reikia vis dažniau’^" fdldčTe kartie CTei 
i mas toks sapno laikotarpis žadinti, norint sutrukdyti jo čiau neau gyventojų prie- 
I būna ne anksčiau kaip 50-90 sapnus. Jęigu toks bandy-į ,is Mažameči„ (10-17 
; minučių užmigus. O per visą mas užtęąiamas dar k ek! m , n,,sikaltimai padįdėj0 3 
1 nakt} žmogus sapnuoja įs vi- ilgiau, ikį 15 dienų, tai tokie j kartus

žmonės pradeda reaguoti į Aišku, daugiau nusikalti- 
sapnų trukdymą lotu būdu: miestuose, o ne kaimuo-

cs&ggjš&K S* s.
| NAUJIENA

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

VLADAS NAGIUS-NA-i 
GEVIČIUS, jo gyvenimo u , 
darbų apžvalga, redagavo ; 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa

so apie 90 minučių.
— Pasigėriau kaip gaidys, lesi nusilaužti koją, kaij) to-t Sapnų ilgumas ir jų daž-

ir kas mane pabaidys? Nei ji ilgaamžė italė- i numas priklauso nuo žmo-. jje darosi vis sunkiau iš sap- ypač iu skaičius padidė
pačios, nei marčios, kas man; - Nesiklapatyk. Maiki,i gaus amžiaus. Kuo žmogus: „o pabudinami. Jei sapnai iodidžiųjųmiestųpriemies- 
sonus iškočios?.. Tra ba lia, ba žinai, kad prezidentas, jaunesnis, tuo jis daugiau ■. sutrukdomi kelias naktis, tai < y’ kad nusikal 
bimbimbum!.. j Džiansonas įvedė skarbavą i sapnuoja. Vyresnio amžiaus toks žmogus pradeda dar timu pl.Jcenta; Angeles,

prasimanei?
— lšsigėriau, Maiki, ir 

dainuoju. Dac oi.

gydymą. Taigi gali pritoisy-, žmonės turi mažiau sapnų ir blogiau jaustis. Jeigu jis: ir Washingtono
U ir kitą koją. Ir uz dyką! ! jie užtrunka trumpesni lai-; pradeda "atsigauti“ už su- 'vr, HidesnU neeu

kad

pritaisys.
— Bet ar nebūtų geriau, _ Kodėl?

— Ne, tėve. šįmet dar ne-į ką. Manoma, kad dar negi- trukdytus sapnus, tai toks jęew yOrke.
»4-..t -ma zvr-. v Iri r* nmiA TO VIGO -    —± —

miestuose yra didesnis negu

j męs kūdikis sapnuoja visą žmogus nuėjęs miegoti savo pgj duomenimis, pernai 
J laiką, o jau gimęs sapnuo- pivmą sapną sapnuoja jau buv0 suimta ! 494,377 neg.

nusipirktum naujas; — Todėl, kad tas gydy-'ja pusę savo miego laiko (o daug anksčiau. Išeitų, kad raj jr 3 053.818 baltųjų. 1963 
kelnes, užuot leidęs pinigus mas pradės veikti tiktai atei-’j jis miega apie tris ketvirta- sapnai yra reikalingi žmo- metais pirmųjų buvo 1 186 
išsigėrimui? ; nančiais metais, būtent, nuo * dalius paros). Taip ilgaus sveikatai. P -------- ---

— Jes, Maiki, naujos kel 
nės nebūtų pro šalį; ale, ma
tai, aš dar nenoriu mirti; aš 
noriu dar šioj ašarų pakal
nėj pagyventi, o naujos kel

ory/k__O Q4Q T Aft
© (U. antrųjų —

1966 metų liepos 1-mos die-i vos gimęs kačiukas pralei 
nos. Ir ne už dyką, tėve. Į džia beveik visą laiką mie- 

— O kodėl sakai, kad i godamas ir sapnuodamas.' 
ne už dyką? 1 Gal būt, kūdikių ir mažų ka-

— Todėl, kad, einant ligo-j čiukų sapnai dar nėra visai 
nės mano gyvenimo nepail- ninėn. pirmąją keturiasde-' susiformavę, kaip vėliau su-; 
gins. Sy ? j šimtį dolerių ligonis

— Bet ir gėrimas gyveni-į patg užsimokėti. 1 ____ ___
mo nepailgins, tėve. Priešin- _ Bet kaip bus. jeigu ašį 30-40 nuošimčių savo miego jų pagerbti 45 metų vedybi-

gerdamas dar greičiau W neturėsiu? > tom “ tokioipnoX ™ ^akties pro-
tu visas žmogaus kūnas (or- įmonių susirinko per 50. 

...... ganizmas) turi atitinkamai Kadangi oras buvo gražus,
juos balsuotų, tai kodėl jie reaguotį. j0 kvėpavimas pa- 0 Kazanauskai turi gražią

Sapnai ir žmogaus 

organizmas

Turbūt, kiekvienas 1
vra

UNION, N.J. 
Pagerbti Kazanauskai
Rugpiūčio 8 d. didelis bū-

Ar
šias knygas?
VIENŲ VIENI'dvidešimt 

penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 

' psl., aiškiai pavaizduojama, 
i kaip lietuviai priešinosi vo- 
• kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.

! PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros A rmonie

nos atsiminimai iš Sibiro 
tiemties kentėjimų, sura- 

( šyti Algirdo -J. Nasvyčio,
i 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, 

. .$2.00
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Knygoje pirmą kartą pia-į IU PSU kaina, 
čiai aprašytas Karo Muzie-• ŠVENTADIENIS UŽ MIES- 
jus, garsėjęs laisvės kovų TO, Mariaus Katiliškio 17 
paminklais. Okupantas ru- novelių, kaina $5.00. 
sas šį muziejų panaikino.! VYNUOGĖS IR KAKTU- 
laisvės kovų paminklai din- SAI. Julijos Švabaitės ei- 
g0. lėraščių rinkinys. 96 psl.,
................... • kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
: Kazio Bradūno eilėraščių 
i premijuotas rinkinys, 94 

Ifo /Invannfl? i Pskkaina$2. nų UUTUIIVU. AUKOS TAURĖ, Stasio

Jeigu yra reikalas ameri- 
Kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo-į

saonaves sanna kurio iis rys Petro ir Adelės Kaza- je galite gauti šias tinkamas, 
turės | augusio žmogus. jaStiSei' išsigandus. Lietu- ^uskų draugų buvo susirin- knygas: ,

Jauni vaikai Pral^uzia • voje klaikus buvo kę jų gražioje rezidencijoje

gai. gerdamas aar greičiau; $40 neturėsiu? 
numirsi. J — Tada nebūsi ligoninėn

— Maik. ju rong! Kas. priimtas.
geria, tas ilgai gyvena. | _ 0 kaip su akulioriais,

— Ne. tėve, medicinos j Maiki? Man kaneč reikia
mokslas sako, kad alkoholis; naujų akuliorių, ba per ši- 
trumpina gyvenimą. Ir tai įuos jau neprimatau. Dėl a- 
jau yra įrodyta. j kuliorių juk nereikia eiti į

— Nesisprečyk, Maiki, ba ošpitalę. tai juos turėčiau 
ir aš turiu moksliškų įrody- gauti už dyką, ar ne? 
mų. Va. gazietos rašo, kad ( — Ne. tėve, ”medicare‘‘
Maria Elisabetta Serra Bas- įstatymas akinių neduoda, 
so, kuri gyvena Italijoj, aną- Nei akinių, nei dantų, 
dien šventė savo 104 metu i _ q man> Maiki. reikia

nepadarė taip. kad gydymas greitėja ’ įr širdis pradeda tai ir svečiai buvo
būtų ne tik seniems, ale ir ir smarkiau plaktį. vaišinami nuostabiai gražia-
jaumems. ir kad jis būtų vi- 0 nereiai pakyla ir kraujo me sode-
siems už dyką? Ir turėtų gy- spaudimas. Žmogų, turintį
dyt visas ligas, ir dantų, n sutrikusią širdį ar aukštą 
akių, ir kitokias. kraujo spaudimą, toks iš-

— As, teve. taip pat gal- grutingas sapnas gali nuva- 
voju, kad turtinga Amęnka net į k Neretai ir.
galėtų duoti savo piliečiams dime ar skaitome kad žm0. 
nemokamą gydymą, jeigu mjrė mi metu Gal

Šitą minėjimą jiems su
ruošė keletas jų geių drau
gių. Buvo pasakyta daug 
kalbų ir linkėjimų. Kalbėjo 
adv. S- Bredis, Br. Spūdienė 
iš Brooklyno, N.Y., Harry 
Burke. Kazys Šipaila, Gau-

gimimo sukaktuves. Reiškia, ne tik akuliorių, ale ir dan-: nutrauktų paramą visokiems ® nprdau<r ffroitai nlakti į bienė. Grasso, Kavaliauskie
im n:---------- - užsienio diktatoriams ir jei- ™' nė ir kt. Paskutinieji kalbė-

____ _________baPnas J° nuvargusią snuj „,v,irf,,„;n;nv,s

išgyveno jau 104 metus. OI tys skauda. Ir sakai, kad tas 

ar žinai, kodėl ji taip ilgai; medikės to nekėrina! Tai ką 

l? j jis kėrina? Koks man bus

! pažitkas iš to skarbavo gy- 

kad

gyvena
— Na, o kodėl gi?

gu neeikvotų bilionų dolerių k - ne5eišlaikė 
tokioms tuštybėms, kaip ast-

jo patys sukaktuvininkai, 
nuoširdžiai dėkodami ren-

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

HISTORY OF THE Ll- 
THUANIAN NATION, pa 
rašė Kostas Jurgela, kaina 
$10-

”Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania/’ 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-59.

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

Vytautas the Great Grano

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

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

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

RUDENS SAPNAI, Kotrjr 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps!, 
Kaina $2.00.
ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

k

____ _ _______ronautų siuntinėjimas po Yra ir nereikšmingų pasi- gėjoms ir visiems dalyviams.
Odei to, Maiki, kad dymc, jeigu jis negydys, kas! erdvę, arba kaip Vietnamo keitimų sapno metu. Pavyz- programai vadovavo Ieva

atsikėlus iš ryto ji niekad į tankiausia ir labiausia žmo- karas. Bet ką daryt, tėve, džiui, vyrams sapnuojant at- Trečiokienė.
neužmiršta išfeigerti. Ji vai- guį skauda? Ir kam gazietos kad ne tik demokratai, bet sistoja varpa, šis įvykis me- p j, a. Kazanauskai yra
go makaronus, saliami su rašė, kad dabar seni žmonės'ir respublikonai susėdę Wa- ko bendra neturi su sapno tos pagarbos užsitarnavę,
česnakais ir visada išsigeria. i bus laimingi ir kad t ą lai- turiniu—nebūtina šaunuoli nritaria ir
Ir dabar, švęsdama tokį is- mę jiems įvedė prezidentas
torišką savo gimtadienį, ji. Džiansonas? 
nuvirto nuo trepu ir nušilau-' — Taj tik propaganda,
žė koją. Ale jeigu ji nebūtų' tėve.
išsigėrus, tai šiur būtų užsi-' — o kam tos propagan- 
mušus. Nu. tai ką tu ant to dos reikia? 
pasakysi? | — Tėvui ji nereikalinga

— Aš galiu pasakyti, tėve. jr map nereikalinga, bet ji 
kad jeigu ta moteris nebūtų jabai reikaiinga demokratų

f oi ii nohfitn nnn • i_ j__ i-u

shingtone mūsų nuomonės i turiniu — nebūtina sapnuoti nes jle visuomet pritaria ir 
neklausia? Mes galim tik kokius nors lytinius dalykus aukoja visiems lietuviškiems
kritikuoti jų politiką, dau
giau nieko-

— Bet pasakyk, Maiki. 
kodėl patys amerikonai tos 
politikos nekritikuoja?

— Kritikuoja ir jie. tėve. 
Yra žurnalistų, žymių rašy
tojų, kurie parašo labai ge
rų straipsnių prieš tokią po-

VI.
(Bus daugiau).

K.

TIK 12 UNCIJŲ RYŽIŲ 
DIENAI

Duke of Lithuania. dr. J- B. rtURKLYb. A. Giedriaus graži
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

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

reikalams.
Kazanauskų duktė Doiis, 

ir dvi ių anūkės buvo atva-i PALENGVINKITE 
žiavusios net iš Urbano. III., j
savo mamytės ir tėvelio pa
gerbti

• dainavo iki sutemo, o tada Indijoje yra nuolatinis o skirstytis į namus
maisto dalykų trūkumas. Te- ' „nLnti klkk. —įiišsigėrus, tai ji nebūtų nuo partijai, kad padėtų jai lai-,

laiptų nuvirtus ir nebūtų ko-( sekančius prezidento! litika, yia net ir kongiesma- 
jos nusilaužus. I rinkimus. Norima žmonėms' nW- kurie su valdžios politi-

— Maik, jeigu tu toksai; ikaibėti. jog ”medicare“ yra i ka nesutinka ir astnai ją kn-, kvi d iškeptas pyragas. -
sprečnas. tai man neissimo-, didelė laimė, kad jie pamirs-; ūkuoja, bet jie yra mažumo- 4 W s o0 metų vedybines
ka tavęs ir mokyti, ba aš vis-! t • nelaimingąjį karą, į! Je- ^ki šiol

MŪSŲ
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau- 
Visi svečiai vaišinosi ir pytume, jei mielieji prenu

meratoriai nelauktų, ko! 
juos paragina mokėti, o pa- 

be paraginimo, prieš, . . * patenkinti tokiu gražiu pa-’fv»,
nai paprastų žmonių pagrin- 1 . iir linkėjo Kaza-Į prenumeratai pasibaigiant.rinkimus. Norima žmonėms' „^Unka ū“Xri7i ją°kri- S'į8. ™.ais^ ^žiai.ir nSams laimingai sulaukti! lūivrtį'reikaiing, ,um,

sukak-

dažnai nevaikščiok, nes ga-, kį.ata? nori> Kaj žmonės užberti ir pridėti amen. tenkinti ištisą dieną. Ieva Trečiokienė

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

apysaka jaunimui, 130 psL, 
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 
Tulio 11 novelių. 196 pal., 
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, Mass. 

636 E. Broadway,
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KAZIMIERAS BARĖNAS

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

Nidos Knygų Klubo 

(Tęsinys)

Aprėkojęs Kojelį ir nuo tada jau nebesėdęs. Širmulis 
iš lėtai pro šąli prabėgusių Maisto kaminų matė, kad jau 
čia pat Gulbinai. Kai traukinys stojo, tai jis čiupinėjo jau 
durų rankeną. Kol kiti ieškojo savo pintinių ir ryšulių, jis 
smuko pro duris, kai tik sustodami vagonai terkštelėjo 
vienas j kitą. Jis neatsigrįždamas smagiai drožė. Prasmuks 
per stotį, tą galiuką paeis, o paskui ir suks į tą kelio atsi
šakojimą ir dings, nes ten, kur garvežys sustojo, būriavosi 
jau keli geležinkeliečiai ir vienas ar du dar aukštom gra
žiom kepurėm. Tuojau ir žmona šūktelėjo:

— Stasy, kurtu? Stasy, palauk!
Jis nenorom grįžtelėjo ir tada dar pagreitino žingsnį, 

nes tas būrelis geležinkeliečių ėjo pagal vagonus ir jo į- 
temptą klausą siekė atskiros tariamų sakinių nuotrupos:

— Kur tas žmogus? Kur? Tas vagonas? Anas?
Dar jis išgirdo skardų Kojelio balsą:
—Širmulis, Širmulis...
Atgal jis nedrįso pasižiūrėti, žmona dar vis nepasivi

jo, nors, rodos, ji suburbėjo kažkur užpakalyje, kai jis į- 
skubėjo stotin. Užpakalyje kažkas ėjo ir dar greit ėjo, 
keleri batai tankiai taukšėjo į grindinio akmenis- Ėjo ir 
kalbėjosi vyrai, atskiri žodžiai net garsiau prasiverždavo, 
bet Širmulis labiausia girdėjo tik savo širdies tuksėjimą. 
Kai jis vis didėjančiais žingsniais pasiekė gatvės atsišako
jimą ir ryžosi jau pasukti galvą pažiūrėti, kas ten iš paskos 
eina, tada užpakalyje vyras ėmė rėkti:

— Ei, ponas, tamsta! Sustok, nebėk! Širmulis, nebėk.
Tada jis plakančia širdimi sustojo ir atsigrįžo. Į jį 

žingsniavo du geležinkeliečiai ir stoties žandaras.
— Ko bėgi? — dar iš tolo paklausė žandaras.
— Aš nebėgu. Vėlu jau. tai miestan...
— Ar Širmulis pavardė?
— Širmulis.
— Tai sustabdei traukinį?
— Ar žinote, ponas policininkas, paišiukas pabėgo! j
— Žinom, žinom. — dusliu balsu atsiliepė tas gražia 

kepure geležinkelietis ir sukosėjo.
— Generolo paršiukas, žinote, ponas. Mergaitė išėmė 

iš pintinėlės.
— Žinom, žinom, — tarė tas pats gražia kepure ir 

duslaus balso geležinkelietis, tik dabar nebenusikosėjo.
— Tai užeisim į stotį, — tarė žandaras ir mostelėjo 

ranka.
Drebančiom kojom Širmulis pasuko atgal į stotį. Iš, 

paskos šnekučiuodamiesi ėjo tie trys uniformuoti vyrai.
— Karališka diena! — tuomet garsiai tarė stoties; 

žandaras---- Tikrai karališka.
— Aha, — atsakė jam kažkuris geležinkelietis.—La

bai graži diena.
Širmulis truputį kilstelėjo akis į dangų, bet tuoj pat 

nudelbė jas žemėn, nes drebančiom kojom ir apkepusiom 
lūpom žmogui visiškai vistiek, ar ta diena ten karališka, ar

James C ross ir jo žmona prie Austin. Tex, kalėjimo, 
kur sėdi ju 22 m. sūnus, kaltinamas pasmaugęs dvi stu
dentes.

Ben. Rutlcūnas

.-I

ne. Kai jis kilstelėjo akis. pro šalį pravažiavo automibilis. 
o už keliolikos žingsių prie šaligatvio stovėjo širmulienė j 
ir mojavo ranka automobiliui. Širmulis įsiklausė: automo
bily žviegė paršiukas.

— Karališka diena! — kirčiuodamas džiugiu balsu 
dar pakartojo stoties žandaras.

(Pabaiga).

DU SMŪGIAI CIGAFEČIŲ 
BIZNIUI

Šiomis dienomis cigare
tėms buvo suduoti du sunkūs 
smūgiai. Jungtinėse Valsty
bėse kongresas išleido ir 
prezidentas pasirašė įstaty
mą, kad nuo ateinančių 
Naujųjų Metų ant visų ciga
rečių dėžučių būtų išspaus
dintas įspėjimas: „CAU- 
TION: Cigarette smoking

kelia plaučių ir gerklės vė- 
ZJ.

Antras smūgis rūkalams 
buvo tuo pačiu laiku suduo
tas Anglijoje. Valdžia tenai 
uždraudė reklamuoti cigare
tes televizijoje. Dabar 
Anglijos televizijoje tų 
cigarečių skelbimų jau ne
bėra. Kalbėdamas apie tai 
parlamente, sveikatos mi
nisteris Kenneth Robinson 
pranešė, jog valdžios žinio-

may be hazardous to your mjs> per 9 pirmuosius mene 
health“. Vadinasi, pačios ci- sius pernai nuo cigarečių 
garečių kompanijos turės mirė vėžiu 20,850 žmonių, 
skelbti, kad įų siūlomas pro- Tai esąs 5-kiais nuošimčiais 
dūktas gali būti (ir iš tikrųjų daugiau, negul963 metais, 
yra) žalingas sveikatai, su-į Tabakas yra nuodai.

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymas spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž> mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adreso:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

GAL JI BŪTŲ BUVUSI
PASAUUO GRAŽUOLĖ

Neseniai Miami Beach 
buvo renkama pasaulio gra
žuolė. Ja išrinko siamietę.

Tuose rinkimuose turėjo 
būti ir lietuvaitė, ir kas žino, 
gal teisėjai būtų ją pasirin
kę. bet ji pasivėlino į rinki
mus.

Čia kalbama apie Nelitą 
Juknaitę, kuri birželio 23 d. 
įvykusiuose Argentinos gro
žio karalienės rinkimuose 
laimėjo pirmosios princesės 
vietą. Argentinos gražuolei, 
kuri rinkimus laimėjo tikir reikalautų. Dėl taip va- . » ,

dinamos ”joint“ banko są-: vieno balso dauguma, susn-
Hes turime namus ir su- skaitos, kuri paprastai vadi- ^s' ™dalyvautf Nelida

taurias bankp ahipin vardu rama „either or survivor“, . .taupas banke abiejų vaidu. kitoniški Juknaite- bet jai apie tai te-
Jei vienas įs musų numirtų, . nIJ įrodvti buvo Pr»nešta vėlai, ir ji nu-
ar vaikai galėtų ieškoti mo- CTvien mbul j» laiku negalėjo į Mil

tinos ar tėvo dalies, ar ne. si0 asmens uždirbti ir kad ™ Beach atvykti n atlikti 
Ar geiiau būtų rašyti testą- sąskaita buvo laikoma ban- reikalingus formalumus, 
mentą? (ke. kaip bendra sąskaita Rinkimų iškilmių vedėjas,

mirusio asmens patogumui, pristatydamas gražuoles te- 
Malonėkite mums patarti __ta(Įa banko sąskaitoj esą- levizijog žiūrovams, pnsta-

Klausimas

per „Keleivį“.

Massachusetts

mi pinigai būtų „palikimo1 
J. B. i (estate) dalimi, ir vaikai

gautų savo dalį. Tie dalykai 
. nėra lengvai įrodomi, tačiau
dažnai 

į ginčai

tė ir Nelidą, bet pažymėjo, 
kodėl ji negali dalyvauti 
varžybose.

Nelida mokytojauja ir tuo 
pačiu meri dar studijuoja 
Buenos Aires universitete.

PRASISKIRKITE, KALNAI!

Man tave dainuoja vėjai, upės, 
juodos drumstos upės, 
gedulu paplūdęs, nerimaująs kraujas; 
ilgesiu šnarūnės bangos, medžių šakos supas, 
mintys per kalnynus į tave neikiamos keliauja — 
man tave apgieda šiltas gyslų kraujas, 
šventą tavo vardą tyliai taria lūpos.
Tremtyje paklydęs, ieškau — negaliu surasti, 
kelio į tave surasti;
ar tu liūdi, ar tu skundies kaip vargų gegulė, — 
mano sopulio Madona, mano žeme, 
prarastasis krašte, — 1 iš Bayonne, NJ., A. ir E. Bi-
ar ir tau, kaip mąnąją krūtinę, veriąs skausmas gula? retams, M. Marcinienei, B.

tokie pomirtiniai 
suėda“ daug lėšų

. . ! ^teismams ir advokatams). Ji padeda Survilų madų na-
, Jej narnai yra abiejų var- Todėl VTa gerįau sudaryti mams reklamuoti per televi-

\Tenants by the testamentUs ir išvengti po- ziją naujausias moterų rūbų 
Entiret/ , (o Massachusetts mirtįnju ginčų įr še imos ne- madas. Ji gražiai kalba lie- 
beveik visų vedusių žmonių ’ 'tuviškai.
namai yra taip laikomi“),
tada, vienam mirus, namai-------- --------------------------------------------------------------
automatiškai pasilieka ki
tam. Vaikai nieko negali rei-i 
kalauti ir nieko negautų, jei i

Idai už stambią piniginę do
vaną ir dažną telefonavimą 
iš Cinncinnati. Ohio. Augus- 

j tui ir A. ir P. Maseiskiams

JDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaifvti ir Kitara Dovanob
O£T. L.srsvns I fFTl’VOP Lietu ▼09 voci8ia»»>T>->1r - r»«ta: dėl h/-’ 

Švviku okamei »os ir teroro Livtr 
▼oje. Kaina ....................... • 26 C et

ME'.fUNri S**NriS An*rt*n- V-i-j- 
ko romano antroji dalis. 4'Zf

Be tavęs aš elgeta, motule!
Prasiskirkite, kalnai ir debesys juodieji, 
vai, jūs debesys juodieji, svetimieji! — 
gal aš dar išvysiu tarp pilkųjų kryžių 
tavo šventą veidą,
kruviną erškėciuos, aušrai pasiliejus...
Ant! Kalnuos, kalneliuos saulė miglą sklaido, 
virš miškų viršūnių skardi ryto aidas — 
ak, tai tavo, motin, šviečia skausmo veidas!

į Chemerkienei, J. Tamošai- 
‘ tienei, J. Makulienei, Pa- 
1 ųuette’ms, O. Šimaitienei, 
j W- Smith. B. ir L. Aliezi, J. 
, ir D. McDowell. O. Užupi?- 
! nei, P. Fox, O. Alijošienei, 
i W. ir M. McDowell. J. ir I. 
; Muzikevičiams, N. ir C. Dio-

2VTTjG~NTS I PR4KTTI K tmto t 
domu- **rim’r’mai. 477 ori.. Jnd
c* ............................................ S5.0T

DIENOJ 4 VT •V.rrcrifo kers Ha n s’’ 
R ir> v r Riel-nio »6©vvi5* etri

minima’. 464 rri.. karia .. .

1906 MKTV K4wro atei mi 
nimu antroji dalia. 59? oualar’e5 
Kame 68.fib

MANCHESTER, CONN.

Mano padėka
Kada mano vyras Anta

nas Bireta mirė, man atrodė, 
kad nuo tada saulė nusileido 
ir ji nebepatekės, kad gyve
nimas liko be vertės. Bet no- 

I ri ar ne, gyventi reikia. Taip 
sakė gydytojas ir žmonės- 

' Sakė. kad geriausias vaistas 
yra darbas... ir aš pasinėriau 

I darbe, kaip žuvis vandeny.
Bulgarė Nevenko čobanova bu ! Bekeldama cemento maišą, 
vo atvykusi į Warren, Midi., sa. išsinarinau 6 nugarkaulio 
vo dėdės aplankyti. Trys valan- narius, buvau operuota, li- 
dos prieš jai reikiant grįžti na- geminėje išgulėjau 5 mėne- 
mo ji dingo, ir policija iki šiol sius.
negali jos surasti.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Šiaurės žvaigždė, Mykolo 
Vaitkaus atsiminimų III to
mas, 297 psl.. kaina minkš
tais vii sėliais 2 dol., kietais 
3 dol.

Tarp dangau^ *r žemės,
R. Spalio feljetonai, 142 psl- 
kaina minkštais viršeliais 1 
dol., kietais 1 dol. 50 centų.

Abi knygas išleido Nidos 
Knygų Klubas. I Ladbroke 
Gardens, London. W II Gr. 
Britain.

Nidos Knygų Klubas iki 
šiol išleido 54 knygas.

Man gulint ligoninėje ir 
namuose, mano brangūs 
draugai ir draugės pradėjo 
atnešti man po spindulėlį 
saulės ir pragiedrino mano 
gyvenimo ūkanotas dienas 
savo šypsniais ir suramino 
žodžiais, gėlėmis ir dovano
mis.

Seniai norėjau jiems pa
dėkoti. bet sveikata neleido, 
todėl tai tik dabar darau.

Dėkoju savo sūnui pulk. 
Algirdui Biretai. atskridu
siam manęs lankyti iš Oma- 
hos ir atvežusiam iš vaikai
čių Russ Davis ir Bill Antho
ny 2 tuzinus raudonų rožių, 
sūnui Vytautui ir jo žmonai

izi.,1 •_ i - • >< i LIETUSIU DWf>.« AMERIKOJ*nams. H. Klukinskienei. M. j •orir.kc f* r*
Eastmanienei, G. Torrance1 Jr
Jr.. M. Gudziumenei. H. Mc-! turfav- mdėi tb** dovanoti ~ 
Cullagh, G. ir M. Torrancei bT5«»*'Sv 
Sr., H- Jurgelevičienei, J. į
Tagcart, O. Giedraitytei, v«^

Kabia ......................... tf CntZorskaitei. J. Savino, A. ir 
E. Užupiams, S. Strugienei,
Jeffriams, W. ir H. Waters,
A. Vismantienei. A. ir Z.
Ruzams. J. Kasiliauskienei,
I. Pekanienei, 0. Brown. E.
Miller, H. Brazauskienei, T.
Leemanams. G- ir F. Mcln- 
tee. O. Deken, A. ir M. Buja- 
vičiams. J. ir 0. Olliamams.
E. Bočienei, B. Viznienei, O.
Romanienei ir jos dukrelėm,
P. Boitvk, M. Kovis, A.
Wolfe, Kmiec ir jos dukrai,
M. Miller, F. Shike, S. Jura-
vič. P. Kwask, F. Motejūnie-: uetuvių liaudies menas, jo 
nei.. M. Lewcnuk, M. Conn,
R. McJuney. A- Marcin. H.
Misovich, Borst. Ch. Hirth.
Katkauskienei. Fr. Katkaus- 
kienei ir jos dukrai Adelei, j
O. Liemezienės šeimai, A. ir'
M. Kvietkauskams, seserims
P. Mankelevičienei, E. Ka- 
šetienei ir S. LoH ir jų šei
moms, pusbroliams J. ir P.
Šakaliams ir jų šeimoms, 0.
Ambrasienei, V. Kumpytei- 
Bliss, M. Torrance, gail. sės.
A. Tirlickas.

MART/RORorOU S t TTFUANIAN 
8EI.F-TArcnT M Inkienė. rė
mu vadovei--! lietu ▼’u kalboe K"- 
kvti.* nnel’ėVai kariančiam. 1J • 

kaina ......................... lt.25

’EMATTŪS RASTAI Gn-riorioe sų ra*v+''io9 n’rmnri ka-o met’ Amerfkn-'e vaizdeliai
ra«vtojo9 paveikslo. 1W puri* niai 
kaina ..................................... 50 C*

TAVO KET I A S t SOCIALIEM* 
Parašė Leems* BĮ .imas. Trumu* 
socializmo ai5kTr’ntna.«. Kaira 25 c

JUOZAS STALINAS, arba ka? 
Kaukazo išponis pasidarė
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cm

meninių formų Dlėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė (nuy

ru daugybe pateiksiu, jreram*
. Ki ------

K*
popieriuje C aina » JO

TTKRA TEISYBŪ APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu *viesoie. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
T^hai dau? ’nformaeijų, 96 Psl. 
Kabia ................................. 5» Cnt.

ENOVES LIETUVIŲ PINIGAI nuc 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės palo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pu- 
▼eikaių, 396 pal., gsrae popieriua. 
kaina ............................................ $16.66

Mano brangūs draugai ir 
bičiuliai, lenkiu jums galvą 
ir dar kartą prašau priimti 
mane nuoširdžiausią padė
ką.

Julija Biretienė

ALTORIŲ HMRLT. V.
kolaicio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys iriatos | viena 
Autorius, pats buvus kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išriša 
dėio kunigystės dėl moterystė*, 
knyra, kieti nršai, 631 puslapis 
Kelną ........................................ 68.00

I.rETUVTU IŠEIVIJA AMERIKOJ r. 
vaizdi Aio kraSto R*t»«vni istori1. 
Ra’SKtri ilni«tmota. parašė St. Mi- 
rhebonas, virš 500 puslapiu. Kai-

'.-RMUNO SŪNŪS. Andrirur Vala»> 
ko romą įas iš 1025 Srralkt-
k>9 Akimnku •akfb'no prieš Sma- 
-x?no« -tik’atftiv 7*rroa 
pal. Kaina..............................13 O*.

.OETUV? BUDO. Šteine 
labai ▼atrdtiai V Momai 
atoinintimai kalo Lett'ia kė!A»* 
iš nr.ieį-o. sreriaosi* devar.a k:*V 
viena prova, trražiais kietai? v.r-

šeiiair, 416 o-.i?lr.jr.=*.

na kietais riršai" 55.00. mink5Tak 
▼iriai* ..................................... 14 fi®

• ; f- . .. . ,

SOCIALDEMOKRATIJA IR 3Pz, 
sEVJZMAS. Pa^al Kautskį, ’iaa- 
jaua.MNnis žiaiomis papildyta t« 
klausimu knyjruti. Kaina. . 25 Ca»

HAhAbUO LiBTUYię ŽINYNAS 
paruošė Anketas Simnus, laugy- oe žirni) lietuvių lr kaloomia
apie neiuvma rišame pa auly 

«J4 pel. Kaina ...................... 16.50
' LIETUVOS SOČIAI DEMOKRA t ę 

PARTIJOS PROGRAMINeS 
KRb, M paL, kaina......... 25 Csl

UETUV1Ų KALBOS GRAMaTIKa. 
Paraše dr. D. Fuka. Pntauur va 
Amerikos Ketaviamr. 144 pu?>a- 

............................ Ii.fi*

• LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PP.A- 
N ESI MAS, arua kodėl rr.O’noae Tė
ra rienybėr,, 90 psi., kaina .. 31.M

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abeikio 
istorinis romanas iš Žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... tZ.M

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas boti b kp apie tai aa- 

T Kaina.............25 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, paraM 
M. Michaisonienė, 250 įvairių ii etų. 
vįškų ir kitu tautų valgių recectų, 

* poalapud. kaina................. Sl.U162 61.:
NEPRI KLAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai dauir paveikslų, 265 psi. gera 
popiera. Kaina ...................... 66.0*

SIAURUOJU TAKELIU, K. b 
Rriauėiflno atsiminimai tš J .ietu- 
▼ea ir iš Amerika* lietuviu v»ve
ninio. 178 psl. kaina .......... tz.M

8OCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi risuo- 

» b koaši ji dai

............... 68 GE
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šio dienų klausljnau.s sa
pnai*. Kaina ......................

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti fiuo cdreeu

Ofl L Broachray
KELEIVIS 
—: Se. t!, Mėsa,
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VIETINES ŽINIOS i Savaitgalis ”Audronės“ viloj
Marija ir dr. Edmundas!

. , Mirė seimelio pirmininką* . praeitą ;
Į mūsų radijo metinį pik-' John Thompson lį pasikvietė Bostone viešin 

nikų rugsėjo 8 d. Romuvos! Ketvirtadienio naktį stai-'či^ solistę Aldoną Stempu 
parke Brocktone prisirinko ga mjrė Mass. seimelio pir- žien? ir Aleksandrą ir An- 

aug giažios įvairių tautų mininkas John F. Thomp-
n amžiau^ publikos. Ji ypač son, tik 45 metų amžiaus, 
gėrėjosi įs San Antonio.

MŪSŲ PADĖKA
GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apte dova 
ną savo pažįstamam ar 

atsiminkite, 
dovana bus

Texas, į Pasaulinę parodą 
New Yorke važiuojančių 
studentų meksikietiškais šo
kiais ir jų spalvingais dra
bužiais. taip pat atidžiai se
kė jugoslavų (serbų ir kro
atų) tautinius šokius. Aišku, 
programa nebūtų pilna, jei 
nebūtų buvę Onos Ivaškie- 
nės tautinių šokių šokėjų.

Gražuole ”Miss Lithua
nia of N.E.“ šiemet išrinkta 
Lorraine Dirsaitė, Brighto- 
no policininko Stanley Dir- 
sos ir jo žmonos duktė; jos 
palydove — Birutė Rentely- 
tė iš So. Bostono, neseniai 
su tėvais atvažiavusi iš Ang
lijos.

Šokių varžybas laimėjo: 
Mamės ir papės polkos — 
Pranas Baiga iš Cambridge 
su Sophie Belekiene iš Hol-

Tai buvo žymus asmuo 
Mass. demokratų tarpe, 
greitai iškilęs, bet greitai ir 
juodą dėmę ant savęs užsi
traukęs.

Tapęs seimelio pirminin-

taną Gustaičius praleisti ke- draugui, tai 
lias dienas Cape Code jų va- į Kad geriausia 
sarvietėje. Malonūs šeimi- .
ninkai nepaprastai rūpestin- Stepono Kairio “Tau, Lie-
gai ir bičiuliškai savo sve- tuva“, kaina $6.00. 
čius globojo. Puikus mais-J 
tas. graži gamtos aplinka ir 
jūra gerokai atgaivino ne 
tik bostoniškius, bet ypač;

Stepono Kairio “Lietuva 
budo“, kaina $5.50

ku 1958 metais, Thompson , S 1U?- ° V* *vipro Bielinio “P#nkt»ėį
- j-- •• sol- A. Stempuzienę. kuri .....K°PraST 31 yra Bostonan atvykus i į tra- • kaina $6-00

valde,tode1 irbuvo vadina- <-■ . . . > n ' .
mas “geležiniu kunigaikš- , giškai žuvusios Aldonos La- Kipro Bielinio *T>ieno

čiu“. 1964 m. rudenį jis iš 
tų pareigų atsisakė, nes jam 
buvo iškelta kriminalinė by
la už kyšių ėmimą.

pinskaitės laidotuves, kurios i ant“, kaina $6.00.
dar vis neįvyksta.

. t?j T i Stasio Michelsono “Lie-
M. ir Ed Jansonai yra nu-: Amerikoje,-

nia ? pasikviesti ir daugiau ; vrieli>is
kultūrininkų, kurie cia gale- .... „nn
tų gerai pailsėti. Tai tikrai . als ' 
gražus vilos šeimininku mos-’

!tos.; kokiu ne visi gali pasi-
Atlanto Rajono skautų ir»

skaučių stovykla prasidės! Šiuo metu “Audronėje“.

Atlanto Rajono skautų 
stovykla

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI |

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

Kazys Almenas, UPĖ Į 
RYTUS, UPE Į ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lies kaina $3 00.

Alė Rūta, KELIAS I 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gvvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai-j 
na £2.50 ,

Jonas Aistis, POEZIJA. •
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai. 420 psl., kai- 
aa ?6.

Tos knygos gaunamos i’ 
į '-Cplpivjn

rugpiūčio 29 d. 1 vai. popiet vasarojo nemaža svečių is 
ir tęsis iki rugsėjo 5 d. 4 vai. ’ tolimesnių vietovių. !
popiet. Stovyklos reikalais Cape Code vasaroja dar’

brook, jaunimo polkos __ j skautai ir skautės kreipiasi daug bostoniečių, o kiti jų
Onytė Verbickaitė su Algiu ji savo vadovus. atvyksta tik savaitgaliais, j
Valančiūnu. abu iš So. Bos-Į Vilkiukai kreipiasi į ps. j Praeitą šeštadienį čia bu-1 
tono. valso — Helen Habrek P- Kalvaitienę, tel. 268-6412, vo geroje nuotaikoje atšvęs
tu William Szypu, abu ii: skautai į sk. vyr. sklt. G. 
Dorchesterio. tango — Lju_i Vaičaitį, tel. 268-1847,

T_________ _  _ ol’onlZc i A TYoV-vvili.

tas Laimos Jasaitienės gim-

Ar turi šitas 
knygas?

tadienis.
IJETUVOS RESPCBLIK’ 

ISTORIJA su spalvotu žerti 
lapių, D6 p*L, kaina

Cape Code vasarojantis'LIETUVOS žemėlapis xa
akt. Henrikas Kačinskas na ............................... $0.5<

Stovyklavietė yra apie 12 praeitą savaitę lankėsi Bos-'
menim puikioje pagarsėju- mylių nuo Worcesterio, va
šioje lietuvių vasarvietėje žiuojant keliu į Paxton, o iš 
Blue Water Manor Lake ten 31 keliu į Spencer. _____ ____
George, N.Y., A. Kineiusiš- Stovyklos adresas: Wor- kompozitoriaus Jeronimo . .. Drx-.^T,
Dorchesterio, turėjęs Nr. cester County 4-H Camp, šeimoje, aplankė eilę senų ’>E -1 -' - 3
246 uz 23 centus. Be to, lai- Spencer, Mass. bičiulių, prisiminė čia pra-:
On/nP^etWill^ClarhflSn^n^ leislUb ^kUS- EL i LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. M*
(įmncy, Wilnam Chapman • činskai ta proga Henriko ir tulaitis, 24 psL kaina «0.2
iš Chicagos, Jame? GatuliŠ' Oabi lietuvaite draugam surengė ori-i *.
iš Dorchesterio, A. Gureckis Barbora Valeikaitė, Ke- - • ’ ’ 1 • t STABMELDIŠKA LIETU’

cija Narkutė iš Lavvrence su 
Algiu Makaičiu iš Norwoo-

skautės į ps- A. Dabrilienę. 
tel. TA 5-8373.

do. tvisto—James Eldredgei Stovyklai vadovaus s. P.l 
iš Brocktono su savo žmona.! Molis iš Worcesterio ir ps.

Dovanas laimėjo: vienos R. Loza iš Elizabeth. 
savaitės atostogas dviem as-

Lankėsi akt. H. Kačinskas

tone. Jis buvo užsukęs ir ; (NIHILISTAI, 3 veiksmų tra*.
| • • i i * * i Kdl • •••«••••••••« $0-^Keleivio r edakciią-
......................... ... 'GYVULIŲ PROTAS. 212 os-
Jis cia viesejo savo brolio kaina 75 centai.

veiksmų dra 
ma. L. Tolstojus, 62 psl., ka. 
na . $0.3-

ėmimą, kuriame dalyvavo ir 32 psi.. kaina
A 

$0.1‘
iš Brocktono, Helen Shara- Ieivio patikėtinio Antano; čia viešinti solistė Aldona 1 ifttivo*? koptai ritmo 
lis iš So. Bostono, Mary ag-, Valeikos ir jo žmonos anū- Stempužienė. j KRATŲ PARTIJOS PROG
man iš So. Bostono. į kė, mokosi Bedfordo aukš- ‘

Įėjimo dovanas laimėjo: tesniojoje mokykloje. Jai “KaTnoriū Floridoje nebran 
Marija Jurkštiene ir Jonas labai sekasi lotynų kalba, to- giai gyventi, nusipirkite pigiai JAUNASIS 
Sastavikas, abu iš Brockto- dėl ji priimta į Latin Club ir 3 miegamųjų kambarių namuką 
no, nr. nr. 079046, 079473,' galėjo veltui dalyvauti tų su baldais netoli papiūdimio—
079459,079147.079078. i klubų konvencijoje Pietų Kiau^kJte'iet”r? io L 5Dr

Dėkojam gražuoles rinke- Kalifornijos universitete. pe(ershnrg Fla (34)
jams ir šokių varžybų teisė- Ta proga Barbora aplankė'------------------ __------ ■------
jams Nellai Abizaidienei, nevieną jai įdomią Pocifiko
Julijai Arlauskienei, Onai pakrantės vietą. Prašau atsiliepti adv. Forta-
Ivaškienei. graboriui Juozui! nato Bagočiaus ir žurnalisto,į -t™ne R.r ,., , c
Kasparui ir Henrikui Čepui.!pARENClMr kaipnuoriiis buv’ Tžvyn«s redaktoriaus Pra- 

__r_i_i__ : *1.1. "AKtNGlMŲ KALENDOKILb no Bajoro vaikus arba kas apie

RAMINĖS GAIRĖS, 32 psi 
kaina 25 elniai.

KRATAS 
35 centai

SOClALDEMo 
Nr 4 ir 5, kain

pikniko šeimininkui Alek 
sandrui Dubauskui ir šeimi
ninkei Stellai Baltušienei. Rugsėjo 12 d. Tautos

juos ką žino. Ieško giminaitis 
Juozas Kiguolis. Rašyti:

K:golewski Josef, Suwalki,i 7 T • '• šventės minėjimas So. Bos- K:goiewski Josef. Suwalki.
kenai D^ossa- -- * 'S,<*’

siems kitiems pikniko talki _ 
ninkams už nuoširdų ir sun
kų darbą; ačiū visiems lai
mėjimų tikietų platintojams 
ir jų pirkėjams, laikraščiam 
už talką.

Ačiū biznieriams už au
kotas dovanas, Onai Gapu- 
tienei už skanų kugelį, Jur
giui ir Marijai Jurėnams ir 
Voleišiams už dovanotus 
skanumynus, Antanui ir O- 
nai Bartašiūnams ir visiems 
kitiems, parėmusiems pikni
ką pinigais.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie parodė prielan
kumą mūsų darbui, mūsų 
vedamai lietuviškai radijo

Įėję. Rengia L. Bendruome- Poland.
Ona Lukstinskaitė (luke) - 

Baltienė ieško savo brolio John 
Luke. Girdėjau, kad jis gyvena 
New Ycrko apvlinkėje. Jis pats 

Rngsėjo 19 d- 5 vai. vak. ’raš"-
Sandaros salėje Sandaros 
Moterų Klubo banketas A. 
Kropienei ir J. Gudelienei 
pagerbti.

♦ • •

Rugsėjo 26 d. So. Bosto- 
noLietuvių Pil. Dr-jos 3-jo 
aukšto salėje Vinco Krėvės 
veikalų inscenizavimas, ku
rį rengia ALTS-gos skyrius.

♦ • »

Anna M. Baltis,
415 Old Center St., 
Midolehoro. Mass.

(34)

programai.
Steponas ir Valentina 

Minkai

Spalio 3 d. Balfo banke
tas So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos III aukšto salėje.

• • •

DAUGIAU PREKIl. IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Sinskite pinigu* j USSR 

Tegul jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNA! GARANTUOTA 
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20,000.00 

Mfisų firma yra VIENINTELfi. 
kuri visada siuntėjui prisiunčia 

gavėjo pasirašvtą KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiuntimas: iki $30.00—$2.75

Spalio 9-11 dienomis JAV ,1 
Inz. ir Architektų S-gos su- I 744 Broad stree, 
važiavimas, posėdžiai Tau- I Nebark, n. j. 
tinė8 S-gos namuose, O ban- Į {Katalogų prašykite angliškai arba 

ketas spalio 9 d. Dorchester
Plaza- « * •

GREITA PAGALBA
Neaasiaiink, gausi pagalbą.

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

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta- P.O. Bot 9112
Newark 4, New Jersey

Spalio 10 d. Laisvės Var
po koncertas So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje.

s lietuviškai.
[GRAMERCY SHIPPING Co.
1118 E. 2$ SU New York 16, N.Y, 

Tel. MU 9-059S
Įsteigta 1945 m.

(Atidaryta: kasdien 9—5:30. 
Rugpiūčio mėnesį 

uždarvta šeštadieniais

VERSLO MOKINIAI! GERA PROGA
išsitreniruoti plastikos amato.

Baigusieji amatu ar verslo mokslą ir norintieji išsimokslinti, 
kaip sustatyti ir operuoti naujoviškas mašinerijas plastiki
nėms bonkoms ir vamzdžiams gaminti, dirbant rotacinėmis 
pamainomis! čia yra pirmaeilė ir vis visame krašte besiple
čianti kontaineriu (indu) gamybos įmonė. Geras mechaniškas 
paruošimas ir gabumų išvystymas. Jokios iš anksto patirties
su plastika nereikalinga. Mes ištreniruosime.

Geri papildomieji atlyginimai.
Atsakyti prašoma laišku arba asmeniškai.

BROCKWAY GLASS COMPANY, INC.
1671 Hyde Park Avenue, Hyde Park, Mass. 

Visiems lygių progų darbdavys!

Dovanos už naujus skaitytojus

Alė Rūta. PRIESAIKA
Didžioji meilė. II d., romą 
nas. 309 psl., kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą. SIKSNO 
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas 
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas j DEŠIMTI ĮŽENGĘS 
romanas, 201 psl.. kaina
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TH - 
NAGO UGNIS, premijuotas 

'romanas, 205 pus!., kaina

"KELEIVIO* 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 
VIENĄ NAUJĄ METINI "KE1EIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA ”TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

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

ST. KAIRIO "LIETUVA BUDO“ ir "TAU, LIETUVA**.

K. BIELINIO "DIENOJANT“ b ^PENKTIEJI METAI“

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

PO“ S-JTilvArtlA 
FREEDOM, parašė S. A. Vii* 
toras. 32 psl.. kaina 50 cent t

NEPRIKLAUSOMOS LIET* 
VOS PINIGAI. Jonas K. Kt> 
rys. 225 psl., kaina .. $5 0

riaus eiierašeiai, 221 psi., ka 
na ...................................... $0.7

ANARCHIZMAS. 29 pel., ka 
na $0.1

Iš DŪMINES LŪŠNELĖS, h 
Kraučiūnr eilėraščiai, lž- 
pei.. Raina .................... $1.0-

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

KAI1 SENOVĖJE 2MON? 
UCRSIST A DYOAVO SA»
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.1-

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

MATERIALISTIŠKAS ISTOR 
JOS SUPRATIMAS, 80 ps. 
kaina .......................... $c.2

SLIUBINĖ IŠKILMĖ, l veiks 
mo komedija, 29 pel., kai 
kaina

ALKOHOLIS IR KŪDIKI A 
kaina ............................. $o.2

DAINOS a?IE LAISVŲ. / 
Giedraitis, 32 pel., ka 
na .....................................  $0.7

KAS YRA 8OCIAUZAC1.I? 
K. Kautsky, 31 pel., ka
na...................................... $03<

PAPARČIO ZIEDAS ir kitos * 
pysakos, A. Antanov, 46 ps! 
kaina 10 centų

Užsakymus su pinigais praš 
ma siųsti:

:$2.50.
Alovzas B&ronas. VIENI

ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai-
■ na S 1,50.

Juozas SvaisiaS: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl..

! kaina $2.50.
Juozas Sva’ttas: JO SU

ŽADĖTINĖ, premijų o t a s ! 
romanas Iš Vinco Kudirkos 

j gvvenimo. 394 pusi kaina 
; $4.00

Aloyzas Baronas: LIEP- 
ItAI IR BEDUGNĖS, pre- 
1 mijuotas romanas, 279 psl.,; 
I kaina $3,90.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMŲ. 462 
pusi., kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A 1 
KALNUS, 509 pusi., kain? 
$5.00.

Ale Rūta, MOTINO5 
RANKOS, romanas api* 
motinos meilę, jos tikslą r 
rūpesti išauklėti savo vai 
kus pilnais žmonėmis ir ti 
krais lietuviais, 397 psl. 
'raina $4.00.
mo.

Vincas Ramonas: M1G 
LOTAS RYTAS, 166pusl.
kaina $2 00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246
psl.. kaina $3.

KELEIVIS 
636 Broadsray

Se Mnatn* fn

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvucje nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ 
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemaline organizacija

i lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir IidžiauO} ka
? pitaią. ___ * T*
ę r*af»»onine7,s netu»»?« ??'*''APDRAUDOS. bet
» stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA aporauu* gera, gv 
f resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagaL 
i bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
' o stengiasi saro nariams teikti visokeriopą pagdlbą ir fra-

temalinę globą. 3'» SLA andrauda vra saugi, nes paremta di
deliais r°zervais.
ST-A DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SI A ligoje rašama tuo svarbi kad ligos atvejo narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti aprrrauda nuo gimimo dienos iki gilios se. 
f atvės.
SLA kuopos vre beturiu kolonijose, jos teikia
žinias apie andraudas ir įstojimo salvgas.
Kas nori plate«ciu informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
S07 W*st 30tb Street N*w York 1. N. Y

KNYGOS JAUNIMUI

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

GINTARO TAKAIS, J. Na-

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

“Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ - giedame 
Lietuvos himne, o ar taip
darome? Ar pažįstame jos ™ės eilėraščiai, daug ilius- 

tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
ireLYNt Karveliai, aiov^o r*. 

rono vsukft-n« 69 ©»!_

praeitį?

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

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta

ti v
KETURKOJIS UGNIAGE

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

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa
ka. gražios iliustracijos. 24
psl., kaina ............... $1.00
Ta patl knyga anglų kalba, 
kaina ........................ $1.00

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 180 

pus!., kaina ..................... $2.00

TAUTOS PRAEITIS

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

Joje J. Jakštas rašo apie 
1863 m. sukilimą Lietuvoje,
Vilniškis apie lietuvius Vii- bolševikinio teroro sistema, I LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
„i«o. kraite, J. Rūgi. apie stovyklos, kuriose | Turime Lietuvo?
Sibiro lietuvių batalioną , en,^.° Ir zuv® _ mūsų — u. -q centų, už $2.50
1918-1919 m. ir kt ^°'ia1'. T17’’ T"*’ “ <«>’»’»«*<’"»»> * $3.50

draugm. knygos kaina - (9ienini9)
$2.50.

«



Puslapis aštuntas f KELEIVIS, SO. BOSTON

Lankėsi žurn. J. Pronskus Baigėsi jūros skautų 

stovyklaPraeitą savaitę j Bostoną
buvo užsukęs žurnalistas Rugpiūčio 14 d. buvo už- 
Juozas Pronskus. nuolat gy- daryta Bostono jūros skautų 
venantis Chicagoje ir dir- Nemuno tunto stovykla Ken-j 
bantis Naujienose . nebunkporte. Me., kuri tęsė- i

Jis yra didelis keliauto- si 2 savaites. Ją lankė apie i 
jas. todėl ir šių metų atosto- 30 skautų. Stovyklai vado-! 
gas praleidžia keliaudamas. vavo Bronius Kovas, inst-i 
Į Atlanto pakrantę ji patrau- luktorium buvo Mykolas 
kė noras aplankyti savo ar- Manomaitis.
timą giminaitę Grušienę ir
jos šeimą Brocktone, Nore- Išvyko atostogų

jo jis pasimatyti ir su "Ke
leivio“ Įstaigos kolegomis, Bostono Žalgirio tunto 
nes juk jis čia pernai kelis tuntininkas s. Č. Kiliulis iš- 
mėnesius nuolatos dirbo. vyko atostogų. \ isais tuntą •

T . , ‘ liečiančiais reikalais iki š. i ... , ....
Iš Bostono jis patraukė i m. rugpiūėio 26 d. prašome | Mmk’ m,,1° !!eg"žu,ės‘ trinktos gražuolės: iš kairės i dešinę — pernai išrinktoji Joanne An- 

Šiaurę. Ten jis aplankys ne- Vrpintic i tnnrn aHi v «k-t i tanėlytė iš So. Bostono, šio metų rugpiūčio S d. išrinktoji Lorraine Dirsaitė iš Brightono ir jos 
toli Montrealio gyvenančius . 716 Ei 6di St. ll**Į Biru., Rentei, u a s., ; .
dailininkus Tamošaičius ir Boįtorfe 
kitus savo bičiulius ir tada
pasileis Į tolimus vakarus. mnan^MmamuaunK 
net į Winnipegą, kur gyvena luri a(liek H Taol.
jo duktė su seimą ir kur jis vaBieoįs knvl!<(s .Taull, kapL 
pats via kelelius metus gj- aVnas Sibiru tundroje'* egzemp-

Velionę A. Lapinskaitę j Taupykite vandenį! . . PARDUODAMI NAMAI
tikrai atveš čia palaidoti Vandens trūksta ir Mass. kambS^^iSnilje^StojeTšsČ 
Jau antra savaitė Bostone valstybėje, todėl 34 miestuo- lutinėje gatvėje, netoli autobu-

a f f-’*' ii v lia> CllHIU luitui UJC Cg/CIIip- . , . . _ VII iv LmuiItv'iai I ---i mer — Raito
venęs, prieš atsikeldamas i ,iorių? Prašome jj perleisti už laukiama, kada atveš čia pa- a*ku- jų tarpe ir Bosto- ^omosgauJ^M mėliui? o
Chicagą. atlyginimą "Keleiviui“. laidoti tragiškai Ispanijoje n.e’ -:a apribotas JO varto- antras laisvas pirkėjui. Namas

Laimingos kelionės! žuvusia stud- Audrone I-a- jimas. Gubernatorius prašo gerai Įrengtas. Kaina $25,000.

Nr. 33,1965 m. rugpiūčio 18

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio“ administraci* 

ja praio gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresų, prane

šant naująjį adresą neuž- 

’T»»riti parašyti ir senąjį.

Skelbtis 
„Keleivyje“ 

yra naudinga!

žuvusią stud- Audronę La- J»mas. Gubernatorius prašo gerai Įrengtas,
pinskaitę. Buvo tikimasi, gyventojus kur tik galima

'.kad ji bus atgabenta jau taupyti vandenį, ir draudžia mioje gatvėje, netoli centro. Mo-
praeitą antradienį, bet tie laistyti pieveles, švirkštais derniški įrengimai. Kaina —

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, lūkesčiai nepasitvirtino. j auu automobilius, yriauti /už^'aaaunn išrūpinti geri 
1 4 Paaiškėjo, kad jos broliui šaligatvius, gatves,. įrengti Xg”iai.

komp. Dariui Lapinskui su- plaukiojimo baseinus ir fon- Agentų prašoma nesikreipti, 
žeistam gulint ispanų ligo-! tanus, jeigu jie nenaudoja* Teirautis: FA 5-2611.
ninėje. tuo metu jo sesutę te- tą patį vandenį, o jį nuolat;__ ______ ______ k---- y )—
nai jau palaidojo, nes tame. keičia. IŠNUOMOJAMAS BITAS
miestely nėra tokių įrengi- Neklausantieji šio isaky- dviem asmenims So. Bostone, «

- . - -- 5??.™™?“?. lI?.esn; k*** rno pirma karta bus įspėja- City Poin. «**»«•«- ™ ‘
n* Wes< BUOADttAY. So. Bos.on 2',. ilass. Te.. AN 8 - 8764 ! išlaikyti, kokių Cla turime.; * • • ' ' J grąžos • g-
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS Dabar t#»ks kanda atitin- mi» 0 xeliau DUS Jiem. van tas. Baltas pečius, balta suika.

Trans-Atlantic Travel Service
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi 

* sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

{VAIRIAUSIAS dovanas

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO I LETUVĄ

ir lutus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

I

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

Sa.
Atlieku tisui pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ia lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Teief AN 8-3630

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. &ixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

• Telefonas: AN 8-2805 į
\Dr. Jos. J. bonovan' 
Dr. J. Pašakarnio \

ĮPĖDINIS 
OPTOIMETR1STAS ‘ 

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124 j

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Dabar teks karstą atitin 
karnai paruošti ir taip per-! duo išjungiamas.

Kiiinpįama nau i i Žvairūs dūktai ir npknngprvuntaA nra-LątaR, Gali. x T A17 nAra no :J s ; neiti į oru, v tai noa :
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė- prasta- reikalas Valstybės' — ... . . ...............
je, kurios dydis yra 14 xl3 x20 colių, ls tolimesnių vietų siųs- departamentas pranese, kad į * medžio stalą, tinka įstai-
kite siuntinius mūsų viršuj nurodyto adresu, įdėdami aiškius siun- reikia iš anksto įmokėti apie šį sekmadienį, rugpiūčio gai ir privatiniam butui.

pusantro tūkstančio dolerių,; 22 d. 2:30 vai. popiet First C. Petrauskas, 76 Ardale SU 
ką velionės tėveliai jau pa- Lutheran Church. 299 Ber

keley St., Boston. Mass. bus 
Bostone ir jo apylinkėse gy
venantiems lietuviams evan-

kitas Rusijos valdomas sritis. automatiškas gazu šildymas, vo
nia, shower, dvigubi langai.

r
ni——Ll—- A. VT Q Az>KanTi7imi: p* r* »

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Prietaisai

tėjo ir gavėjo adresus.
Visi doRumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- . , j
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. Į Dabar tikimasi, kad ve-
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI- ! ?.°n^ U.® atv^zta K nan
KAINA mūsų Įstaigoje į šią savaitę, gal antradienį, o
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au- gal tik penktadienį. : laiky
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa- Laidotuvių reikalais rūpi-į , numatoma
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų ras* giaborius J. Lubinas. » g^jgveikinimo kavutė su ku- 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas

Roslindale, Mass., tel.

gelikams pamaldos, kūnas 
kun. H. Dumpys.

.,25-9366.
(34)

Gera dovana
Kai .rengiatės duoti kokią 

kalban-
magistro tiems, nepamirškite, kad ge-

' nigu H- Dumpiu. kuris prieš
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų G . u kelis mėnesius gavo Harvar- dovani, angliškai
katalogų. , j pajjįjįtieįjy dieną Pasaulinėje do unnersitete e . . .

įstaiga lietuviška. KREIPKITĖS lietuviškai parodote New Yorke kartu su laipsni ir išvažiuoja dėstyti riaukia dovana vra knvera
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAJTNIN- I Bostono tautiniu šokiu grupe. Minnesotos universitete ? , , - -
G1AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA kreipiasi į O. Ivaškienę vakarais iVAinne 0105 gtau Čia kelios lietuvių rasy-

SIUNTINIUS. siuntimai APDRAUSTI. ■ 5-7 vai. tel. AN 8-4618. _ i Kun. H. Dumpys Bostono tojų paradytos ir į anglų
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais ! — - - ' '

Siuntiniai priimami Kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo i 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vaL d

i<>\ mn'Uuvic

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

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ
I ĮRENGIMĄ 

ĮEINA:
95.000 BTU 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Kilt ra i

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

Įrengimas 
SU 20 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA

$100.-
NUOLAIDOS 

PER LIEPOS IR
RUGPIŪČIO 
MĖNESIUS

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

24 valandų patarnavimas
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

jo^'d*ryto^irgrįSfama lietuviams evangelikams 3 kalbą išverktos knygos, ku- 
pirmadienį. rugsėjo 6 d. vakare. metu<= laikė reguliariai pa- rios labai tinka dovanoms:

Kaina į abu galu $12.00. maldas-

LAISVĖS VARPAS
Naujosios angluos lietuvių' 
kultūrinė radijo programa*

Sekmadieniais 8-9 vaL ryta 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Batiftomis 105.7 megiuhklu 
IS WKOX, Framingham, Maaa.

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS
173 Arthur SL

BROCKTON 18, MASS.

Tel. JUniper 6-7209

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

P&rauodsme tiktai vafetos, išpildome gydytojų re 
ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, so. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL vn išskyrus šventadienius ir

"Selected Lithunian Short 
. Stories“ (21 autoriaus), 280

psl., kaina $5.00.

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

į “Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 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
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.

Elektros
IUp«8tingai taisome

tiedu, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8 2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk
į NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

( t * » « ♦
* Draudžiame nuo polio, viso-
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
} mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
} Visais insurance reikalais

kreiptis:
BRONIS KONTRIM

Jeatfna of thoPeaea—ConstaMa 
598 E. Broadvray

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
is 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 | 

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

■yr r v v rrvTTTTvrt rov^

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

viską, ką pataisyti reikia. ‘ 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—* ir S—8 
Sakmaaieniais ir iventadianiala 

pagal snaitarimą 
495 Cotambia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mi

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Chiraraaa 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadnay,

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

TEL. AN S-2712
Namai ir Ūkis:
287 Cotcord Rd.. Billerica, Mi 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estete & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardieare Co.

Savininkas K. J. ALEKNA
•28 EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

8tiklas Langams 
Visokie reikmenys

Reikmenys plumberiams 
VtooUa gelažiea daiktai




