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62-RIEJI METAI

Nužudytos aštuonios slaugės ’ 
žudikas pagautas

Chicagoje nužudytos astuonios studentės-slauges, iš 
jų dvi iš Filipinų, tik devintoji išliko gyva* Uoliai visur ' 
ieško tas sugy vulė jęs žudikas surastas. Tai 25 metų vyras, 
pavarde Speck.

Kone kasdien čia įvykdo
ma visokių žmogžudysčių, 
bet praeitą ketvirtadienį pa
dalytoji yra už visas baises
nė. Tada aštuonios jaunos 
studentes-slaugės rastos už
pakaly surištomis rankomis 
vienos pasmaugtos, kitos 
nudurtos ar paplautos jų gy
venamuose namuose Chica
goje, 2319 E- 100-joje gat
vėje. šešios iš jų buvo vieti
nės. o dvi iš Filipinų, atvy
kusios čia pasitobulinti sa
vo profesijoje. Jos visos 
rugsėjo mėnesį būtų baigu
sios mokslą ir pradėjusios 
dirbti slaugės darbą. Kelios 
ją rengėsi ištekėti ir buvo 
jau sisižiedavusios.

Šioje baisioje nelaimėje 
išliko gyva tik viena filipi
nietė. 23 m amž. Corazon 
Amurao. kuri sugebėjo pa
sislėpti palįsdama po lova, 
ir žudikas jos nepasigedo.
Ji ir tėra vienintelė gyva 
šios baisios žudynės liudi
ninkė*

Tos slaugės gyveno dvie-' 
ju aukštų namo bute. Namas 
kiek atokiau nuo kitų namų.į

Pasak Amurao. tą vakarą 
apie ll vai. kažkas pasibel
dė į duris. Ji jas atidariusi.
Prieš ją stovėjęs apie 25 
metų. laibas, virš 6 pėdų, 
apie 160 sv. svorio vyras, 
juodai apsivilkęs, vienoje; 
rankoje laikydamas peilį, o 
antroje revilverį- Jis suvaręs 
jas į vieną kambarį ir suri
šęs užpakaly rankas. Trys; 
mergaitės dar nebuvo grįžu
sios. Kai jos grįžo, taip pat 
pasielgta ir su jomis. Išgąs
dintas mergaites vyras nu
raminęs, sakydamas, kad jis 
tenorįs pinigų kelionei į 
Nevv Orleaną. Surinkęs iš jų 
po kelis dolerius, jis vė-, 
liau po vieną pradėjęs jas iš
vesti iš to kambario

Kas buvo daroma su iš
vestąja, likusios, aišku, ne
žinojo ir. turbūt, negalvojo, 
kad jos yra žudomos. Bet 
Amurao, matyt, geriau nu-j 
jautė nelaimę, nes, išvedus 
pirmąją ar antrąją auką, ji 
nestigo drąsos pašliaužti po! 
lova ir ten išbūti, kol buvo 
išvestos visos aštuonios ir 5 
vai- ryto suskambėjo žadin
tuvas. raginantis jas keltis.
Bijodama, kad piktadarys 
gali būti nepasišalinęs, A- 
murao dar išgulėjo kun lai
ką po lova ir tik tada, šiaip 
taip išsilaisvinusi rankas, 
pradėjo šaukti pro langą pa
galbos.

Atvykusi policija įvai
riuose antro aukšto kamba
riuose rado 7 lavonus ir vie
ną ant laiptų. Kaip minėta, 
vienos buvo pasmaugtos, ki
tos nudurtos ar paplautos.
Tik viena išprievartauta.
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Pasirėmusi vienintelės iš
likusios tragedijos liudinin
kės pasakojimu ir ląstomis 
pirštų nuospaudomis, poli
cija visame krašte ėmė ieš
koti jūrininko Richardo 
Specko. kuris jau nekartą 
baustas ir prieš tą įvykį bu
vo Chicagoje. žmogžudys, 
pasak Cook apskr. ligoninės 
vyr* psichiatrą, turėjęs bū
ti seksualinis psichopatas.

Praeito sekmadienio ly
tą Skid Row 90 centų per- 
nakvojimo namuose Chica
goj buvo rastas bandęs nusi
žudyti, persipiaudamas ran
kų arterijas, vyras, kurį ap
žiūrėdamas ligoninėje gy
dytojas iš taturuotės ir kitų 
atpažino, kad tai ieškomasis 
žudikas Richard Speck.

Jis buvo uždarytas stip
rios sargybos saugojamoj 
kalėjimo ligoninėje ir bus 
teisiamas.

žudiką atpažino ir išliku
si gyva filipinietė. bet jis 
pats turi teisę tylėti, ir tik 
teismui teks jo nusikaltimą 
įrodyti. .

Šis nusikaltimas primena 
visą eilę kitų panašių atsiti
kimų Chicagoje, kai pav- 
1926 m. Valentino dieną 
garsiojo Al Capone gengs- 
teriai viename garaže iš kul
kosvaidžio sušaudė 7 kitos 
gengės šoferius.

Baisi tragedija buvo ir 
Camdene, N.J., 1949 m.
rugsėjo 6 d.. Tada ramus, 
nuolat Bibliją skaitantis ka
ro veteranas Unruh vaikš
čiodamas gatve per 12 mi
nučių revolveriu nušovė 13 
asmenų, kurių vieni buvo jo 
pažįstami, kiti ne- Jis te
bėra Trentono valstybinėje 
ligoninėje ir tik šiais metais 
nustojo daręs pastangų, kad 
būtų išleistas į laisvę.

Nemažiau baisus yra ir 
Bostono moterų smaugikas, 
nailono kojinėm pasmaugęs 
bene 11 moterų. Sakoma, 
kad jis jau esąs pagautas ir 
uždarytas, pats visus nusi
kaltimus smulkiai prisipaži
nęs, bet vis dar negali būti 
teisiamas, nes nėra liudinin
kų jam formaliai apkaltinti, 
nes paties prisipažinimo yra 
maža

Kai dabar aukščiausias 
teismas išaiškino, kad poli
cijai pareikšti nusikaltėlių 
prisipažinimai neturi vertės 
ir kad juos suėmus reikią iš 
anksto įspėti, kad jie turi 
konstitucijos garantuotą tei
sę tylėti.—reikia laukti dar 
didesnio visokių juodų gai
valų siautėjimo. Mat, kai 
kartais įstatymai lieka kny
gose be galvos ir tvarko gy
venimą. atsiranda blogybių 
net daugiau negu tada, kai 
išmintinga galva nepaboja 
kvailo įstatymo-..
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Jos visos nori būti pasaulio gražuolėmis. Kurią Tamsta iš ju gausaus pulko pasirinktum?

Dideles Chicagos negrų 
riaušės

Riaušės kilo dėl hidranto uždarymo. Jos tęsėsi 4 pa
ras, malšinti buvo iškviesta kariuomenė. Yra daug sužeis
tų, šimtai suimtų.

Pasibaigė SLA
seimas

SLA 54-sis seimas praeitą 
savaitę posėdžiavo Cleve
lande, kuriame dalyvavo per 
100 atstovų.

Jame buvo paminėta 
SLA 80 metų sukaktis. Sei
mas buvo darbingas ir vie
ningas. Jo rengėjai cleve- 
landiečiai pasitūpino seimo 
atstovus maloniai priimti ir 
nuoširdžiai kongreso metu 
juos globoti.

Demonstracija prie 
Jungtinių Tautų

I
Lietuvių jaunimas liepos 

8 d- surengė demonstraciją 
prie Jungtinių Tautų ir So
vietų atstovybės. Joje daly
vavo apie 300 asmenų—vie
tinių ir atvykusių į Pasaulio! 
Lietuvių Jaunimo Kongresą j 
iš kitų kraštų — Australijos,; 
Italijos, Anglijos, Kanados, i 
P. Amerikos ir kitur. Jie ne
šė plakatus su atitinkamais 
užrašais ir šūkiais. Pavyz
džiui, Jūratė Reisgytė nešė 
plakatą su tokiu užrašu:! 
"Australians demand resto- 
ration of Lithuanian inde 
pendcnce!‘į

Kaip įteikiama
Jaunimo peticija

Oficialiai pranešama, kad 
Lietuvių jaunimo peticija: 
Jungtinėms Tautoms, kurioj 
prašoma grąžinti Lietuvai 
laisvę ir kuriai surinkta per 
100,000 parašų, įteikiamai 
atskirų valstybių delegaci
joms su tais parašais, kurie 
tame krašte surinkti- Daliai 
delegacijų jau įteikta, o ki
toms bus įteikta netrukus. j

Lėktuvų streikas
tebesitęsia

Derybos tarp lėktuvų 
bendrovių ir mašinistų dar 
nedavė jokiu vaisių Spėja
ma. kad geriausiu atveju šis 
streikas tegalėtų pasibaigti 
po savaitės.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

DĖL SPAUSTUVĖS BENDRADARBIU ATOSTO
GŲ kitas „keleivio“ numeris beišeis tik 
RUGPIŪČIO 3 DIENĄ.

Suėmė sovietų
šnipą

Suimtas JAV kariuome
nės atsargos pulkininkas i 
William Henry Whalen. ku
ris kaltinamas susitaręs su 
dviem Sovietų Sąjungos 
ambasados tarnautojais ir 
jiems išdavinėjo slaptas gy
nybos žinias.•>, i

Jis nuo 1959 m giuodžio 
mėn. iki 1961 m. kovo mėn. 
iš sovietų gavo $5.500. .Jam 
gresia mirties bausmė.

Grasina teisti JAV 
belaisvius

Š. Vietnamo komunistai 
grasina teisti JAV belais
vius lakūnus ir kaltinti juos 
kriminaliniais nusikaltimais.;

Dėl to JAV kilo didelis 
pasipiktinimas. JAV įspėjo 
Š. Vietnamo vyriausybę, 
kad ji nuo savo sumanymo 
atsisakytų, nes jis turėsiąs 
jai pačiai didžiai sunkių pa
šėkui

Tokį įspėjimą pasirašė ir 
18 senatorių, kurių dalis yra 
priešinga Johnsono politi
kai Vietname- Ir jie pasipik
tino tokiu komunistų pasi-į 
ryžimu.

Kariausime, kol 
nugalėsime

Š. Vietnamo vyriausybės 
laikrašty paskelbtas straips
nis. kuriame rašoma, kad 
komunistai yra pakankamai 
stiprūs ir patyrę vesti karą 
tol, kol visiškai sumušią 
JAV "agresorius“.

Argi, rašo tas laikraštis, 
tai nėra mūsų aiškus atsa
kymas?

Nepavyko papirkti
ištikimo piliečio

čekoslovakų ambasados 
karinis atstovas Opatrny no- 
lėjo papirkti JAV Valst. 
depaitamento tarnautoją 
Mrkvą, kad jis pagelbėtų 
padėti to departamento kai 
kurių viršininkų kabinetuo
se elektroninį prietaisą, ku
riuo būtų galima klausytis 
ten vykstančių pasikalbėji
mų. Mrkva sutiko, bet pra
nešė apie tai RBI. Iš komu
nistų atstovo jisai gavo 
$3,440, kuriuos atidavė po
licijai-

Gegužės mėnesį Mrkva 
savo iš čeko vieną klausymo 
aparatą, kurį turėjo padėti 
i vtu skyriaus viršininko ka
binete. Aišku, prietaisas bu
vo atiduotas FBI, o valsty
bės departamentas tuoj pa
reikalavo Opatrny apleisti 
JAV.

Praeitą mėnesį Chicagoje 
buvo portorikiečių riaušės, 
c praeitą savaitę kur kas di
desnės negrų. Jos prasidėjo 
antradienį dėl menko daly
ko. Buvo 100 laipsnių karš
čio- Negrų gyvenamoj mies
to daly, 1233 So. Troop gat
vėje buvo atsuktas hidran
tas. kad vaikai galėtų pasi
maudyti. Policija jį užsuko, 
bet negras vėl atsuko Poli
cininkas suėmė tą negrą, ir... 
tada prasidėjo...

Keturias dienas 7 mylių 
plote ėjo "kautynės“ su po
licija, negrai mėtė akmenis, 
plytgalius, šaudė iš namų, 
plėšė krautuves, namus, žo
džiu, dėjosi baisūs dalykai- 
Policija viena negalėjo tvar
kos atstatyti, todėl buvo iš
kviesta kariuomenės apie 
4000 vyrų. Visas tas "karas“ 
tik penktadienį aprimo.

Du negrai žuvo, 57 asme-

Helen Battle turės sėdėti 4 
metus komunistų kalėjime už 
tai, kad padėjo kitam pabėgti 
į Vakarų Berlyną.

Maskvoje Gandi
nieko nelaimėjo

Indijos min. pirm. Indira 
Gandi lankėsi Maskvoje- Ji 
ragino Kremliaus vadus im
tis iniciatyvos sušaukti da
lyvius 1954 m. Ženevos kon
ferencijos, kuri baigė karą 
susitarimu tarp Indokinijos 
ir Prancūzijos. Bet Maskva 
atsisakė ką nors daryti Viet- 
nomo karui baigti tol, kol iš 
ten nebūsianti pašalinta 
JAV kariuomenė

Reikia manyti, kad tokių 
pat rezultatų ir atsakymų 
susilauks ir Anglijos min. 
pirmininkas Wilsonas. kuris 
taip pat nuvyko Maskvon 
Vietnamo karo baigimo rei
kalu.
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cininkai, apie 300 suimta. 
Kiek padaryta medžiaginių 
nuostolių, tebus galima tik 
vėliau suskaičiuoti.

Riaušės baigėsi, bet nie-1 
kas nėra tikras, kad jos tą 
ar kitą dieną vėl negali pra
sidėti, nes jų priežastys ne
pašalintos. Kur yra dega
mos medžiagos, ten ir gais
rui tik kibirkšties tereikia- 
O Chicagoje tos rūšies de
gamosios medžiamos yra 
net perdaug.

Negrų ten jau apie treč
dalis visų gyventojų, ir jų 
vis daugiau atplaukia iš gi-1 
lių tamsių pietų. Jie gyvena 
susikimšę "juodame gete“, 
jų tarpe bedarbių yra dau
giau, negu kitų rasių, jų pa
jamos kur kas mažesnės

Visų tų negerovių per 
trumpą laiką nepakeisi, o 
laukti nėra kantrybės.

Be to, prie įvairiose srity
se kylančių negrų neramu
mų daug prisideda ir agita
cija iš šalies. Tarp kitų, nėg
ių tarpe vis daugiau atsiran
da savotiškųjų rasistų, ku
rie skelbia, kad negrų rasė 
yra aukštesnė už baltųjų, to
dėl jiems turinti priklausy
ti pirmenybė. Yra grupių, 
kurios net jaunimą apmoko 
kariškai atsiskaitymui su 
baltaisiais. Yra ir komunis
tų agitatorių, siekiančių sa-‘ 
vo tikslams sukelti sąmy
šius. Yra ir specialiai kurs
tančių baltuosius prieš neg
rus, žadinančius jų neapy
kantą- Taigi, tokioj padėty 
tik ateitis parodys, kokia 
košė iš šios baltai juodos vi
suomenės masės dar išvirs.

Kinija pareiškė, kad ji 
nebijanti ir karo su JAV, 
padėdama Š. Vietnamui. 
♦#♦#♦*#♦#♦*#♦##♦***♦♦♦************<

Gen. įeit. Suharto — "veikian
tis Indonezijos prezidentas“, 
kuris daugiausia prisidėjo prie 
Su h a rno iš balno iškėlimo.

Tai Kinijos komunistę vadas 
Mao Tse-tung.

Aieksander šelepin. 18 m. 
Sovietu Sąjungos komunistę 
partijos gen. sekretoriaus Brež
nevo dešinioji ranka. Jam pa
vesta vadovauti naujai ūkio pro. 
gramai gyventojų gyvenimo ly
giui pakeltu
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Gavo nelauktą atsakymą
Žinomas jaunosios kartos sovietinis poetas Evgenij 

Evtušenko parašė rašytojui Johnui Steinbeckui eiliuotą 
laišką, kuriame jis prašo Steinbecgą pasmerkti JAV poli
tiką Vietname.

Steibeckas, kaip žinoma, yra įžymus amerikiečių ra
šytojas, 1962 m. gavęs net Nobelio literatūros premiją.
Jo raštai paplitę ir Sovietų Sąjungoje Jis ir pats yra lan
kęsis Sovietų Sąjungoje ir. ten būdamas, ragino jaunuo
sius rašytojus drįsti skelbti teisybę, nebijoti kritiškai pa
žiūrėti į tikrovę.

”Vilkiukai, parodykite savo dantis“, kalbėjo tada 
Steinbeckas jauniesiems sovietiniams rašytojams.

Komunistai, išprovokuodami Evtušenką kreiptis i 
Steinbeeką ir prašyti jį pasmerkti JAV politiką Vietna
me, buvo tikri, kad jie gaus iš šito Įžymaus rašytojo jiems 
pageidaujamą atsakymą, ir jau iš anksto trynė rankas iš 
džiaugsmo. Jie tą atsakymą galvojo išplatinti visame pa
sauly ir kiekvienam kišdami būtų sakę: "Žiūrėkite, ką sa
ko Steibeckas!“

Deja, jiems teko skaudžiai nusivilti- Tas Evtušenko 
vadinamas "senas vilkas“ parodė savo stiprius dantis, ku
rie komuniestams tik baimę sukėlė.

Steinbeckas savo atsakyme Evtušenkai štai ką rašo:
"Jūs gerai žinote, kaip aš nekenčiu visų karų. o šito 

karo nekęsti aš turiu ypatingų asmeniškų priežasčių (Gal 
dėl to, kad Vietname kariauja jo sūnus. Kel. red.).Aš 
prieš šitą karą, Kinijos primestą- Aš nežinau nė vieno a- 
merikiečio, kuris būtų už jį. Bet jūs. mielas drauge, prašo
te ntane pasmerkti tik pusę karo, mūsų pusę. Aš kreipiuosi 
} jus su pasiūlymu prisijungti prie manęs ir pasmerkti visą 
karą.

"Tikriausiai jūs netikite, kad "mūsų lakūnai bombar
duoja vaikus“, kad mes siunčiame lakūnus taikingų gy
ventojų bombarduoti. Juk čia ne 19,53 m. Rytų Berlynas,
1956 m Budapeštas ar 1959 metų Tibetas. (1953 m- oku
pacinė kariuomenė numalšino sukilimą Rytų Berlyne,
1956 metais sovietiniai tankai sutraiškė Budapešte veng
rų sukilėlius ir tuo būdu sudavė didelį smūgį vilčiai išsi
laisvinti iš komunizmo, o 1959 metais Raudonosios Kini
jos kariuomenė užėmė Tibetą ir žiauriai pasielgė su jo 
gyventojais. Kel- red.).

"Jūs taip pat gerai, kaip ir aš. žinote, kad mes bombar
duojame naftos sandėlius, susisiekimo mazgus bei sun
kiuosius ir specialiuosius ginklus, skirtus mūsų vaikams 
užmušinėti. Ir jūs žinote, iš kur ta nafta ir tie ginklai atei
na. Jie pažymėti rusiškomis raidėmis.

"Aš tikiu, jūs taip pat žinote, kad jei tie ginklai ne
būtų pasiųsti, mūsų nebūtų Vietname- Jeigu ginčas būtų kusijomis aptaręs išeivijos lietuvių jaunimo tikslus, šie- Atskiro dėmesio nusipelno žurnalas Lituanus ir Lie- 
tik Vietnamo vidaus, mūsų ten nebūtų. Bet tai nėra Viet- kius. pareigas ir uždavinius, iškilmingai ir vieningai pa- tuvių enciklopedija anglų kalba, skiriami lietuvių kultūros 

‘ ' reiškia: Į reprezentacijai ir teikią lietuvių tautos mokslo,, kultūros
! ir gyvenimo pagrindines žinias.

Lietuvių tautos reikalu
Jaunimo židinių reikalu

Kongresas reiškia tikėjimą lietuvių tauta, turinčia

Spong Or.

Jie visi varžėsi Virginijoj pirminiuose demokratu rin
kimuose į dviejų senatorių vietas. Gautų balsų skai
čius beveik visų lygus, todėl, kol oficialiai duomenys 
nepaskelbti, nė vienas nedrįsta skelbtis esąs nominuo
tas. Tai paaiškės šią savaitę.

h nutarė Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresas

, 1) Didžiuojasi Lietuvos jaunimo atsparumu okupan
to užmačiom, didžiai vertina jo pastangas išlaikyti tauti- 

; nę savo individualybę ir tiki, kad jis nesusigundys komu
nizmo skraiste dengiamais rusiško imperializmo sieki
mais, ir linki ištvermės ir ryžto;

2) Prašo rusų tautos jaunimą suprasti lietuvių tautai 
okupacijos daromą žalą ir santykius su Lietuvos jaunimu 
grįsti ne režimo tironija ir komunizmo nusikaltimais, bet 
gerų kaimynų susipratimu ir pagarba;

3) Kviečia pasaulio jaunimą, su kuriuo kartu laisvėje 
gyvena, padėti kovoti už Jungtinių Tautų chartos ir Žmo
gaus teisių deklaracijos principų taikymą visoms pasaulio 
tautoms, ne tik didelėms, bet ir mažoms, ne tik šiapus, 
bet ir anapus geležinės uždangos.

Kongresas tiki, kad yra atėjęs metas žmonijos san- 
i tykiuose atsisakyti jėgos bei dominavimo ir juos grįsti 

teisingumu bei broliškumu, ta ekumenine dvasia, kuri 
savo išraišką rado neseniai įvykusiame Vatikano suvažia- 
vime. Tokioms viltims kongresas laukia visų tautų jauni
mo pritarimo ir paramos, ir tai būtų visų gražiausia, ką 
jis pasauliui galėtų duoti.

Tokios mūsų viltys, kuriomis tikime, ir siekimai, ku
riems ryžtamės- Bet norėdami kitų talkos, taip pat ir patys 
turim būti stiprūs ir pajėgūs.

Tai priklauso nuo mūsų vieningumo ir organizuotu
mo. Tokį vieningumą ir organizuotumą mums laiduoja 
Pasaulio Lietuvių bendruomenė, laisvoje pasaulio lietu- 

! vius jungianti lietuvybės pagrindu ir vykdanti bendruo
sius tautinius jų tikslus Lietuvių chartos principais. Dėl 
to kongresas skatina laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą 

į visu plotu jungtis į Pasaulio Lietuvių bendruomenę, kurios 
iniciatyva bei parama taip pat įvykdytas ir šis pirmasis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas, pasirinkęs savo 
šūkiu "Mūsų jėgos, mūsų žinios laisvai Lietuvai tėvynei“.

Tad Į darbą išlaikyti išeiviją Lietuvai ir jaunimą Lie
tuvos ateičiai ’

Pirmasis laisvojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongre
sas, įvykęs 1966 birželio 30 — liepos 3 dienomis Chicago
je, Jungtinėse Amerikos Valstybėse, ir atstovaująs Argen
tinos, Australijos, Austrijos, Belgijos, Brazilijos. Didžio
sios Britanijos, Italijos, Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Kanados. Kolumbijos, Naujosios Zelandijs, Prancūzijos,: 
Švedijos, Šveicarijos, Urugvajaus, Venecuelos bei Vokie-

jf
Jaunimo kongresų reikalu

Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas buvo pirmas 
i žingsnis į lietuvių jaunimo bendravimą visos lietuvių iš- 
1 eivijos mastu. Todėl Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongre- 
’ sai turi ir toliau būti vieta, reguliariai telkianti ir jungianti 

jaunimą bendram tautiniam darbui ir siekimams. Kon
gresų šaukimo iniciatyvos ir toliau prašoma imtis Pasaulio 
Lietuvių bendiuomenės valdyba.

Lietuvių spaudos reikalu
Lietuvių spauda, būdama tautinės kultūros ryški ir

Ujos lietuvių jaunimui, paskaitomis, simpoziumais ir uis-; svarbi uanš. iei kalinga jaunimo dėmesio ir paramos.

namo vidaus ginčas. Aš esu tikras, kad jūs nesate toks 
naivus, kad šito nesuprastumėte.

"Šitas karas — Mao ir Pekino rankų darbas, ir jis be
gėdiškai palaikomas užsienio ginklais. Iškeikime viešu
mon ir tai. mano drauge. Aš meldžiu panaudoti visą savo 
didelę įtaką žmonėse ir vyriausybėje, kad būtų sustabdy žmonijos istorijoje savo vietą ir misiją, ypač dabartiniais Kongresas skatina lietuviškų institucijų ir bendruo

menių vadovybes vietose, kur tik įmanoma, steigti jauni-tas šitų mirtį nešančių ginklų siuntimas per šiaurės Viet- laikais kai pasaulio taut? suartėja bendriesiems žmoni- ^eš 7e^sįySs jaZ-
namą panaudoti prieš Pietų Vietnamą.

"Aš panaudosiu viską savo vyriausybei įtikinti išves
ti kariuomenę ą karinius įrengimus iš Vietnamo ir palikti 
ten tik tai, kas reikalinga kraštui atstatyti. Ar žinote, 
Ženia. kad jei jūs į vykdysite savo darbo dalį. manoji da
lis bus tuoj ir automatiškai įvykdyta

"Bet ir to nereikia karai baigti. Jeigu jūs galėtumėte 
paveikti Šiaurės Vietnamą, kad jis pradėtų derybas, bom
bardavimas tuoj būtų sustabdytas. Patrankos nutiltų, ir 
mūsų sūnūs grįžtų namo- Užtikrinu jus, mano drauge, tai 
taip paprasta, labai paprasta?5

Taip. tai labai paprasta, bet komunistai nenori to 
paprasto dalyko vykdyti, nes jie yra pasišovę užkariauti 
visą. pasaulį, nesivaržydami dėl priemonių, O šito dar vis 
kai kas nesupranta, ir todėl leidžiasi pagaunami ant ko
munistinės meškerės-

jos tikslams siekti ir vykdyti.
Todėl kongresas didžiuojasi visais tais lietuviais,

kurie su nepalaužiama viltimi ir pasiaukojimu dirbo ir ' _______ K
dirba savo tautos gerovei ir ateičiai, ypač Lietuvos jau- Pasaulio Lietuvių Studentų sųiungos reikalu

nimu, savo valią išreiškusiu 1941 rnetų sukilimu prieš o- Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongrese dalyvavusių lie- 
kupantą, didvyriškomis partizanų kovomis, rezistenciniu tuvių studentų sąjungų nariai ir vadovai, išdiskutavę 
pasipriešinimu ir kitais žygiais. bendros studentų organizacijos svarbumo reikalą, sutarė

Iševijos lietuvių jaunimas, tęsdamas tautinius darbus ! Įsteigti Pasaulio Lietuvių Studentų sąjungą Sąjungos 
svetur, reiškia savo tautai ištikimybę ii- ją vykdo šiais 1 veiklą koordinuoja Pasaulio Lietuvių Studentų atstovybė, 
darbais.

mui buitis, bręsti ir veikti-

Kas kitur rašoma
PABALTIJO TAUTŲ
LIKIMO KLAUSIMAI

Nsujienų apžvalgininkas, 
kaip paprastai, pirmas atsi
liepia įvairiais dienos iškel
tais klausimais. Jis jau atsi
liepė kritiškai ir į Jaunimo 
Kongrese iškeltus kai ku
riuos klausimus.

Visų pirma ten iškeliami 
prieštaravimai dr. T Re- 
meikio. vieno iš Jaunimo 
Kongreso kalbėtojų Lietu
vos ir Rytų Europos padė
ties reikalu, kalboje.

Apžvalgininkas sako, kad 
dr. T Remeikio esanti keis
ta logika: iš vienos pusės 
jis kalba, kad JAV nepripa
žinimas Lietuvos užgrobimo

yra svarbus dalykas ir "dėl 
to mes privalome dėti visas 
pastangas, kad ir formalų 
aneksijos nepripažinimą iš
laikyti“, o iš antros pusės jis 
teigia, kad tas nepripažini
mas neturi daug reikšmės ir 
"tik propagandiniame kare 
yra šiek tiek naudingas“.

Apžvalgininkas ginčija ir 
dr. T. Remeikio teigimą, 
kad "Maskva šiai (Rytų Eu
ropos tautų) sąjungai dar 
vadovauja, būdama jėgos 
pozicijoje, bet tas vadovavi
mas nėra diktatas, bet koo
peracija, išplaukianti iš pa
našių interesų“.

"Jei būtų taip, kaip įtiki
nėja Remeikis“, rašo Nau
jienos, 9%

Pasisako už Jungtinių Tautų chartos ir žmogaus tei
sių deklaracijos visuotinį Įgyvendinimą, laiduojantį vals
tybinio apsisprendimo, kultūrinio savitumo, religijos, žo
džio, sąžinės ir kitas teises bei laisves. Tokių teisių ir lais
vių taip pat privalo lietuvių rauta, turinti ilgaamžę isto
riją. tautinę savo kultūrą ir nepriklausomo gyvenimo tra
dicijas- Dėl to kongresas dabartinę Lietuvos okupaciją, 
įvykdytą klastingu sovietinės Rusijos ir nacinės Vokietijos 
susitarimu, laiko neteisėtu prievartiniu aktu. pavertusiu 
Lietuvą Sovietų Sąjungos dalimi su visais iš to kylančiais 
kolonizacijos padariniais — išnaudojimu, naikinimu, nu
tautinimu ir nuvertinimu

Kadangi aukščiau minėtos te’sės ir laisvės yra visos 
kultūringosios žmonijos laimėjimas, dėl to visų kultūringų 
žmonių jos turi būti ginamos ir saugojamos. Lietuvių iš
eivijos jaunimas, bręsdamas kartu su teisių bei laisvių 
idealo įsitvirtinimu žmonijoj, pasižada ne tik pats dėl šio 
idealo kovoti, bet kartu kreipiasi ir į kitus:

Politinės organizacijos reikalu

kad santykiai tarp Sovietų 
Sąjungos ir jos satelitų pa
sidarė pilnai demokratiški- 
Panašumas interesų! Pana
šumas interesų toks, kaip 
tarp avies savininko, kuris 
kerpa avies vilnas, ir avies, 
kuri yra kerpama.

"Jei Maskvos kontroliuo
tai tektų pripažinti/'jamame valstybių bloke

viešpatauja tokia idilija, tai 
Lietuvai nebėra prasmės 
geisti nepriklausomybės, jai

a) Kongresas, apsvarstęs reikalą ir galimybes jau
najai kartai jungtis į bendrą lietuvių politinės veiklos or
ganizaciją, laiko, kad dabartinis pelitinės vadovybės su
darymo būdas partiniu ar sroviniu pagrindu yra tokio įsi
jungimo kliūtimi.

Kitokioje aplinkoje išaugusi jaunoji karta nėra or
ganiškai susijusi su išeivijon atsineštais politiniais lietuvių 
jungimas. Siekdamas efektingo organizacinio apjungimo, 
kongresas tiki, jog politinė lietuvių išeivijos vadovybė 
turi būti sudaryta demokratiniu būdu, ją sudarant re
miantis gyvomis visuomenės jėgomis, o ne paveldėjimo 
principu ar fiktyviais politiniais vienetais.

b) Kongresas mano, jog per daugelį metų esmiškai 
nesikeitus įvairių centrinių politinių institucijų vadovybių 
sąstatui ir to pasėkoje įsigyvenus vienodumui bei kūrybi
niam lėkštumui, reikia plataus politinės vadovybės sąstato 
pakeitimo, kuris iškeltų lietuvių politinę veiklą į dabarties 
reikalavimus atitinkantį ir veiksmingesnį lygį- Kol bus 
paruoštas kelias demokratiniam politinės vadovybės su
darymo būdui, kongresas kviečia politinius junginius de
leguoti naujų žmonių į esančias politinės veiklos pozicijas.

c) Siekdamas sustiprinti darbą už lietuvių tautos in
teresus ir įjungti į tą darbą visus lietuvius, kongresas pragėriau virst Rusijos satelitu., „ . . ...

Ar šitokią idėją Tomas s0 Pasaulio Lietuvių bendruomenę. Vyriausią Lietuvos Is-
laisvinimo komitetą ir kitus atskiruose kraštuose veikian- 

tuvių jaunimo kongresui, čius politinės veiklos vienetus dar šiais Jaunimo metais 
kuriame buvo pakviestas sušaukti konferenciją ar konferencijas reikalingoms Te
kalbėti?“ klausia Naujienų formoms paruošti.

Remeikis norėjo įpiršti lie-

apžvalgininkas. 1 (Bus daugiau) ;____

KNYGOS JAUNIMUI

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ į MĖNULI, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50

ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ................... $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ............................  $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 pst, kaina $1.80.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina ............................ $1-

Ta pati anglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

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

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ............................ $1.50.

TRYS SAKALAI, Alf. Vam
buto. 15 pasakų ir padavi
mu, 186 pst, kaina.. $2.

Naujausios
KNYGOS

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

EILĖRAŠČIAI, Henriko
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 

Į tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 pst knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiš- 
kis. Kaina...................$3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertler. Šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina....... $375.

VARPAS NR. 6, 168 psl. 
Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės, H. Blazo, M. Mackevi
čiaus. A, Kučo ir kt. straips
niai. Kaina....................  $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 pst. daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su ido-. 
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ............................. $6.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab
rauskas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pust, kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka-
_ mos dovanoms.

v
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KASO. 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

kitame krašte, o tik Amerikoje. Tai tradicinė šios šalies , 
linkmė, jos giliai, plačiai ir teisingai suprasto demokra
tizmo išdava- Visa tai padėjo ir mūsų Susivienijimui iš
augti bei išsilaikyti.

Klaidinga būtų galvoti, jog Susivienijimo gerovė 
priklausė tik nuo šio krašto palankumo ir teikiamų sąly
gų. Yra ir mūsų pačių nuopelnų, teisingiau SLA kūrėjų ir 
vėlesnių organizacijos veikėjų. Ko negalėjo mūsų broliai 
atlikti savo krašte, tą jie padarė Amerikoje. Jie Įkūrė 
Susivienijimą, padėdami organizacijai tvirtus pagrindus, 
pastovius ir nesugriaunamus principus, kuriais Susivieni
jimas ir šiandien remiasi ir jais vadovaujasi.

Tas platesnis ateivių susiorganizavimas daug davė 
mūsų tautai. Galima tvirtinti, kad per savo organizuotu
mą išlaikėme gyvą lietuvybės idėją, brendom tautiniai ir 
kultūriniai, per organizaciją ir toliau galėsime likti tau
tiniai gyvi.

Gal nevisada Susivienijimo siekimai buvo pilnai ir 
teisingai suprasti. Daugelis mūsų tautiečių dar ir šiandien 
Į mus žiūri, kaip i apdraudimo biznio organizaciją. Tai 
klaidinga pažiūra Užtenka tik pažvelgti i SLA praeities 
ir šių dienų darbus, kuopų ir apskričių veikimą, tuoj pa
matysim, jog SLA yra visuoeninių darbų organizacija 
su plačiais tautiniais ir kultūriniais siekimais. Juk mes 
turime ir išlaikome fondus ne vien apdraudoms išmokėti. 
Susivienijimo visa praeitis yra tampriai sutapusi su di
džiausiais mūsų tautos Įvykiais, mes juose dalyvavome ir 
dalyvaujame savo darbu ir lėšomis,

Man malonu pažymėti, kad Susivienijimo jubilieji
niai seimai — 1936 m. SLA 50 metų ir dabar 80 metų su
kakties — Įvyksta Clevelande. šioje didžiojoje lietuvių 
kolonijoje, žymiame tautinio ir kultūrinio judėjimo cent
re- Laikau, kad šis mūsų seimas yra istorinis. Juo mes at
žymime SLA stambią ir žymią organizacijos sukaktĮ- Bet 
to negana. Su šiuo seimu mes atgaiviname SLA Tautinės 
Fondacijos veikimą. Tai labai svarbus žingsnis organiza- :

12-tą dieną SLA šeiminiame bankete, Clevelande, Ohio.1 cijOs gyvenime, ir nuo mūsų sugebėjimų išplėsti fondaci- 
; jos pajėgumą priklausys tolimesnė Susivienijimo tautinė 
ir kultūrinė veikla. Noriu tikėti, kad tas veikimas turės

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

SLA prezidentas Povilas Dargis

Už garbingą ir šviesią SLA 
ir tautos ateitį!

SLA prezidento Povilo Dargio kalba, pasakyta liepos

Mielos Viešnios ir Svečiai!

Kiekvienas Susivienijimo seimas yra visos organi 
zacijos nariams, o ypač mums, delegatams, tarytum šven
tė. Tą šventišką nuotaiką išgyvename ir šiame bankete, 
kuris taip pat yra svarbi seimo dalis. Prie vaišių stalų gal 
nuoširdžiau pasidaliname mintimis ir atviriau išsikalbam, 
nei oficialiuose posėdžiuose. Banketu, jo gražia programa, 
mes kartu atžymim tą retą ir reikšmingą organizacijos 
sukakti, kurios šiandien esame sulaukę.

Mielios viešnios ir svečiai, atleiskite, kad štai šių 
puikių vaišių metu savo žodžius vėl kreipiu Į mums vi
siems brangų Susivienijimą. Noriu, kad mes visi geriau Įsi- 
gilintumėm, daugiau suprastumėm ir Įvertintumėm tą 
faktą, kad štai svetimam krašte lietuviška organizacija, 
Įkurta praėjusiame šimtmetyje, išgyveno 80 metų, pajėgė 
išsilaikyti gyvenimo audringuose sūkuriuose ir šiandien

būti žymiai pajėgesnis ir stipresnis, tam mes ruošiamės 
ir tuo tikslu yra planuojami darbai. Fondacija turi būti 
pakankamai pajėgi mūsų didesniam visuomeniniam vei
kimui išvystyti. Tik neturime sustoti pusiaukely. Tas 
darbas turi būti atliekamas platesniu mastu ir didesne 
taika. Tai reikalas ne vien organizacijos centru, o visų, y- 
pač SLA kuopų, apskričių ir jų veikėjų.

Negaliu tylomis praeiti ir pro mūsų jaunimą, ypač 
kada SLA jubiliejinis seimas vyksta Jaunimo Metais. 
Mes turime kelias jaunimo kuopas Tačiau mums to maža, 
ir. rūpinantis Susivienijimo ateitimi, yra gyvas reikalas 
daugiau jaunimo Įtraukti į organizaciją. Tai taip pat 
vienas iš uždavinių, kuris turi rūpėti visiems organizaci
jos veikėjams. Gražiai praėjo neseniai Įvykęs Chicagoje 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas. Aš reiškiu vilti, 

kad kongresas ir jo darbai paskatins jaunimą daugiau 
domėtis organizacija, kurią sukūrė jų tėvai. Iš savo pusės

yra tapusi viena pajėgiausių ir didžiausių Amerikos lie- ga^u užtikrinti, kad Susivienijimas sudarys palankiau-.a-
tuvių organizacijų. Ar nenuostabu, kad per tą 80 metų 
tiek didelių Įvykių pergyventa, karai, revoliucijos, griuvo 
karalių sostai, pasikeitė valstybių sienos ir žemėlapiai, 
mūsų tauta turėjo džiaugsmingų metų, didelių laimėjimų 
ir pagaliau atėjo sutemų dienos — nauja okupacija, o Su
sivienijimas. lyg kokia nepajudinama uola. tebelaikosi 
ir yra likęs didžiąja tautos atrama.

Būtų Įdomu panagrinėti priežastis, kurios prisidėjo 
prie Susivienijimo palaikymo ir jo išaugimo, bet, supran
tama, ne tam dabar vieta ir laikas, kada mes susirinkom 
pokylio. Tuos faktus iškels, juos išnagrinės, apibūdins ir 
Įvertins organizacijos istorija Tačiau trumpai noriu pri
durti. kad visa tam daug pasitarnavo šio krašto ir jo val
džios didelis palankumas ateiviams, kurie praėjusiame 
šimtmetyje dėl ivairių priežasčių palikę Europą, sparčiai 
pradėjo kurtis naujoje tėvynėje. Toji laisvė, kuri išplau
kia iš Amerikos demokratinės santvarkos, buvo ir tebėra 
viena tų svarbiųjų sąlygų, kuri leidžia ateiviams, kaip 
tautinei grupei, veikti ir dirbti pagal savo tautos intere
sus. jos siekimus, turėti savo mokyklas, parapijas, bažny
čias, leisti laikraščius, spausdinti knygas, kurti chorus, or
ganizacijas ir net palaikyti ir dalyvauti savo tautos poli
tiniame judėjime.

Tokios plačios veiklos pavyzdžiu gali būti mūsų 
pačių išeivija, užtenka tik prisiminti praeitį arba šių dienų 
mūsų veikimą ir Įvairias organizacijas: čia veikia ir 
Altas, ir Vlikas, ir Balfas, ir Laisvės Komitetas, čia ruo
šiame dainų šventes, suvažiuojame Į kongresus, rengiame 
politines demonstracijas ir tam visam savo judėjimui tu
rime
aukštų valdžios pareigūnų.

sąlygas veikimui jaunimo, atėjusio Į mūsų eiles-
Istorija mus moko. kad gyvenimas nestovi vietoje- 

Keičiasi laikai, o su jais ir mes patys. Kelių dešimtmečių 
praeitis davė visą eilę nepaprastų, istorinės vertės atmai
nų. Juk štai Lietuva buvo atgavusi laisvę, atkūrė savo 
valstybę, o šiandien gyvena priespaudos metus. Tačiau 
šiais atominio amžiaus ir erdvių nugalėjimo laikais Įvy
kiai pralenkia mus, ir mes galime būti tikri, kad tautų 
priespauda turės išnykti ir kelsis tautos, o su jomis ir Lie
tuva iš vergijos. Tam mes turime ruoštis ir dirbti laisvei 
atgauti. Tai trdicinis Susivienijimo uždavinys* Tokius 
tikslus Susivienijimas turėjo, kada jis kūrėsi, jais mes gy
vename ir dabar, kada mirime organizacijos astuonių 
dešimtmečių nueitą kelią.

Broliai ir sesės, tegul šioji sukaktis ir seimas sustip
rina mūsų dvasią ir jėgas ateities darbams ir žygiams, ke
lia viltis šviesesnių ir geresnių laikų. Tad baigdamas ši 
savo žodį. kviečiu pakelti taurę už garbingą ir šviesią 
mūsų organizacijos ir tautos ateiti.

LAVVRENCE, MASS.
Sr

Mirė J. Jurcikonis

Liepos 9 d. mirė ilgai sir
gęs Juozapas Jurcikonis, ki
lęs iš Seirijų, Lawrence iš
gyvenęs daugiau nei 50 me
tų. Jis seniau dirbo tekstilės 
fabrike, yra vargonininką-

paramą ir pritarimą kongresmanų, senatorių ir B?stoneT

Tautinėse kapinėse Me-

šie mano pavyzdžiai vaizdžiai rodo tą laisvę, kokia 
gali naudotis atskiros tautybės- To neaptiksime jokiame

thuene kalbėjo Šv. Jėzaus 
Širdies bažnyčios klebonas 
kun. Julius Gaspariūnas ir

Alto pirm. J Stundza. Lai
dotuvių dalyviai buvo pa
kviesti vaišių Lietuvių klu
be, kur dalyvavo apie 100 
asmenų, šv- Onos dr-ja. Lie
tuvių klubas, bažnyčios cho
ras ir kt. atsiuntė atstovus 
dalyvauti laidotuvėse.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Oną Bernotaitę Jur- 
cikonienę, dukterį Beitą Vo- 
lungienę ir Adelę DiZazzo. 
sūnų Juozapą, Lietuvoje dvi 
seseris, brolį ir kitus gimi
nes. -

Kun. Ronaid Marey iš Middletown N.Y., ir lėktuvo pa
tarnautoja veda 5 m. kunigo sūnų. kuris serga ho- 
mophilia (jo kraujas nesukreka, todėl negalima sulai
kyti, jeigu jis prasiveržia tekėti iš žaizdos). Per 2 
savaites tam vaikui reikia 700 pintu kraujo. Per tį 
laiką Bostono gydytojai mėgins surasti priemonių jam 
pagydyti.

šitoje Washingtono bažnyčioje bus prezidento dukters 
Lud jungtuvės su Patrick Nugent rugpiūčio pradžioj.

VLIKAS IR JAUNIMO 

KONGRESAS

Vliko taryba liepos 7 d. 
posėdy, išklausiusi pirm. V- 
Sidzikausko pranešimą a- 
pie Jaunimo Kongresą 
(pirmininko pranešimas bu
vo papildytas Alg. Budrec- 
kio ir V. Rastenio), pareiš
kė pasitenkinimą jaunosios

NAUJI VLIKO 

VALDYBOS NARIAI

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

' dovaną angliškai kalban- 
, tiems, nepamirškite, kad ge- 
i riausia dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir Į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku- 

i rios labai tinka dovanoms:
”SeIected Lithunian Short 

Stories“ (21 autoriaus). 280 
psl., kaina $5.00.

”The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė- 

į vės), 128 psl., kaina $3.95.
„Lithuanian Quartet“ (A.

• Baronas, M. Katiliškis, A.
1 Landsbergis ir I Šeinius),
209 psl., kaina $4.95.

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

„The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl*, 
kaina $2.00.

„The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai Įrištos.

PiGinc mnMins

knygos
Derliaus vainikas. J. M i-I

į kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylės meilė, P- Orin
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An- 

; tano Šukio atsiminimai iš 
j nepriklausomybės kovų, 376
i psl., kaina $3.00.

Gyvulių ūkis. George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą Į audrą. Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais

kartos veikėjų dėmesiu Lie
tuvos reikalams, tų reikalui niam Sąjūdžiui, o antrasis 
žinojimu ir jų supratimu iri—Lietuvos Ūkininkų S-gai.

Mirus K. Bieliniui ir atsi
statydinus dr- K. Čeginskui,
Vliko valdyboje buvo dvi 
tuščios vietos. Vliko taiyba 
liepos 7 d. posėdy nutarė $3/75, minkštais — $2.50. 
jas užpildyti, pakviečiant ..... A m r
Alg. Budreckj ir Alg. Ve- Inicialai po tiltu, A- Tūlio
decką. Pirmasis atstovauja noveles, 156 psL, kania kie- 
Rytų Lietuvos Rezistenci- tais viršeliais $2.50. minkš

tais — $1.90.

pavedė valdybai atidžiau 
gilintis i Jaunimo Kongreso 
nutarimus, Į jame reikštas 
skatinančias ar kritikuojan
čias pažiūras ir Įpareigojo 
stengtis Įgyvendinti viską, 
kas iš tų pažiūrų gali turėti

Jie tiek taiyboje, tiek val
dyboje vi a jauniausi nariai

PALENGVINKITE MŪSŲ 

DARBĄPAVERGTŲJŲ SEIMO 
BANKETAS

Liepos 24 d. Pavergtųjų Kiek Iaįk° ir D*n’^° ’utau~
teigiamos itakos tolimesnia- Europos Tautų Seimas ren- Pytumc* Jei m,e ,cJl prenu- 

-------meratoriai nelauktų, kolme Lietuvos laisvės kovos gia priėmimą-banketą JAV .
vedime.

HARDVILLE, OHIO

Mirė Pr. Kidikas

Kongreso nariams bei ki
tiems žymiems tų tautų lais

vuos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš

vės kovos rėmėjams ir spau- at,’9stM reikalingą sumą*
! dos atstovams. Eilė tos ko-Į labai dėkingi tiem,
i vos rėmėjų bus pagerbti. Į-į kurie tokių raginimu nelau- 
teikiant jiems Pavergtųjų i ki*. ir tikime, kad ateityje 
Seimo medalius- Apdovano- prenumeratai pasibaigiant.

Gruodžio 29 d. mirė Pran- jimu 00 mirties bus pagerb- 
ciškus Kidikas. gimęs 1892 tas Vietname žuvęs karmin
iu. Jundulų kaime. Šačių. kas latvis.
par. j Banketo šeimininkas—V.

Jo liūdinčiai žmonai gili Sidzikauskas. Pavergtųjų 
užuojauta. į Seimo pirmininkas.

ris mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini* 
mus.

Keleivio adm-ja

I



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 29, 1966 m. liepos 20 d.

Iš pavergtos Lietuvos
DIRBS 5 DIENAS. BET PRAKAITO IŠLIES DAUGIAU

Penkių dienų darbo savaitė iš lėto įleidžiama ir Lie
tuvon, nors tik pačiais pirmaisiais, nedrąsiais žingsniais. 
Skirtumas tarp darbo laiko trumpinimo Vakaruose ir ru
siškoje bolše v ikinėje santvarkoje yra tas, kad Vakaruose 
trumpesnę darbo savaitę išsikovoja darbininkija, rūpin
damasi. kad sutrumpintu darbo metu būtų uždirbama, tai 
yra. būtų gaunama atlyginimo ne mažiau, kaip pirma, ar
ba r. et daugiau, o ten trumpesnį laiką leidžiama dirbti tik 
su ta sąlyga, jeigu darbininkai kiečiau prisispaus prie 
darbo ir pagamins tiek pat arba daugiau, negu pirma. 
Kitaip sakant, kapitalistinėj sistemoj šiais laikais darbo 
valandų mažinimas vyksta remiantis dirbančiųjų interesu, 
o vadinamoj „socialistinėj“ sistemoj— darbo laikas trum- 
piramas tik remiantis supennonopolistiško darbdavio 
interesu.

Nuo pereito rudens penkių dienų (40 valandų) darbo 
savaitė pradėta įgyvendinti ir Panevėžio autokompresorių 
gamyklos viename skyriuje, šių metų pradžioje palaips- 
niui ir kiti įmonės skyriai pradėjo dibti tik po penkias die
nas savaitėje.

Tiesos korespondentas (liepos 5 d-) klausė įmonės 
pareigūną, ne ką darbininkai iš naujos tvarkos laimėjo, 
o „Ką ši naujovė davė įmonei?“

Pareigūnas atsakė, kad „gamybos užduotis žymiai 
viršijame. Pirmame ketvirtyje pagaminome viršplaninės 
produkcijos už 12 tūkstančių rublių. Gerokai pakilo dar- 
bo našumas, sutaupėme 105 kilovalvalandžių elektros 
energijos, nemažai degalų bei tepalų. Naujovė taip pat 
įgalino žymiai sumažinti darbo imiumą Per pirmą ketvir-! 
tį sutaupyta net 21.5 tūkstančio žmogaus darbo valandų. 
Gamybininkų uždarbis padidėjo“

Jau buvo rašyta, kad Lenkijos vyriausybė, pro t ėst uo. 
dama dėl šito JAV pašto ženklo, nutarė neįsileisti laiš
kų su tuo ženklu. Tas ženklas JAV pašto išleistas krikš
čionybės Lenkijoje įvedimo 1,000 metų sukakčiai pa
žymėti.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽE
(Tęsinys)

SVETIMŲJŲ ANTPLŪDIS. KOMJAUNUOLIAI 

ŠEIMINiNKAUJA

našios į viena kitą: dažniau- . 
1 šia po vieną komandierių. o 
kai kuriose jų damos. Reta 
kui i tun vieną, o dar rečiau 
du vaikus. Tai vis jaunų lei
tenantų žmonos, atsekę vy
rus žiemos stovyklom Tokių 
mašinėlių kasdieną ėmė1

★
IR ATSKRIDO JUODAS 
VARNAS...

Tai Antano Gustaičio 
naujausioji satyrinių ir hu
moristinių eilėraščių knyga.

DOVANA MŪSŲ 
MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė 

„BALTOSIOS PELYTESplūsti vis daugiau ir dau- _____ _____________
giau, ir netrukus pripildė vi- ■ kurią įuinUi" Uleido Algi- KELIONĖ Į MENULĮ* 
sas patalpas sklidinai: į manto Mackaus Knygų Lei- 
kiekvieną kambaiį po šei- dimo Fondas. Ji papuošta 
mą, virtuvė, vonia ir prau- dailininko Romo Viesulo 

Kia bendia. Kaip jie ten aplanku, kietais apdarais ir 
kamuoja tik 3 dolerius.

Šioje satyrinėje bei hu
moristinėje poezijoje Ant 
Gustaitis neša ant savo pe
čių visos mūsų visuomenės 
nusidėjimus. Galit įsitikinti.
Gal ten ir savo kaimynų y- 
das atpažinsite.

Si knyga Bostone gauna- Atsiminimus visuomet į- 
ma Keleivio administracijo- domu skaityti, todėl siūlome 
je. Užsisakiusiems išsiun- įsigyti sias mūsų žinomų

Gal už savaitės ar 10 die- iie gyveno tarp abiejų porų 
Išvertus tuos pareigūno žodžius paprasta kalba, ma- nų po vestuvių užplūdo mū- laiptų. Vienu metu iš vienos 

tvti kad darbo atlyginimo normos nepadidintos, o tik sų ramią sodybą būrys kom- sodybos iškelti apie 16 šei- 
vietoj elektros energijos, degalų ir tepalų darbininkai į jaunuoliu ir kaip žiurkės ė- mų -- menki juokai- 
gaminius įlieja daugiau savo prakaito už patogumą turėti ™ ?»Jti po visus kampus Sukioto subruzdo
dvi dienas savaitėje laisvas vietoje vienos. Darbi- Gzgiraus skambuti ir ves 
UM Ulelių rtivcjc J non pravei-us duris pasižiūrėti,
ninku uždarbis padidėjo tik todėl. Kad jie pagamino dau- Rag neprašvti vel,
giau. negu pagamindavo mažiau prakaituodami. Gaminių %idun žingsniais mata_ 
savikaina turėjo sumažėti, įmonės pelnas tui ėjo padidėti. VQ kambarius, išmieras žy- 
bet darbininkams iš to pelno padidėjimo dalies nieko ne- dėjosi atsineštuose popie-
tenka. Darbininko atlyginimas pakilti ar darbo sąlygos nUOse ir. nė sudiev nepasa- , . , . , .
pagerėti (darbo laikas sutrumpėti) ten gali tik atidavus kę nešdinosipro duris ir vėl ’ £ (|vj' Jienas 
darbdaviui daugiau pajėgų. Neįmanoma issidereti_uz tas beldcsi pas kaimynus. Lz nasto<r..J? _ ajmanuoja $

žmo
nes:

— As čia gyvenu arti 30 
metų.' čia atitekėjau, čia 
vaikus užauginau, čia noriu 
ir mirti,— skundžiasi viena.

— Malka przednajswę-

-- - S Ir o indpajėgias

Svarbus išradimas

(Elta) i keliu dienu po šios „žvalgv--r---- — J r - »- »- -------------y
bos“ mūsų fligelio dešrrės 
pusės gyventojai gauna įsa-

r>_____jlž__________uu du visi žino, Kaa ios ai- 
manos nieko nepadės: Vii-

tvarkėsi, jie vieni težinojo.

Mano artimiausioje kai
mynystėje — kitoje pusėje 
laiptų — butai buvo po 4 
kambarius, virtuvę, prau
syklą ir vonią (vonia atski
rai nuo prausyklos). Tai ir 

; šituose butuose apgyvendi
no po keturias šeimas.

Kaip jau minėjau, mano 
gyvenamas fligelis nepriėjo 
prie jokios gatvės ir glaudė
si prie kaimyno žemės. Pa
prastai miestuose tokiais at
vejais paprastų langų nelei
džiama kirsti į kaimyno že
mę. Tai ir mano fligelio už
pakalinėje sienoje kiekvie
no aukšto palubėje buvo ne
maži dvigubo gaubto neper
matomo stiklo langai švie
sai į koridorių įleisti O 
priešais užpakalinius laip
tus nuo kaimyno pusės sie
noje buvo didelė stačiakam
pė iškarpa, į kurią buvo nu
kreipti iš abiejų pusių virtu
vių langai. Taip, kad mote
rys, jeigu jos gerai sutaria, 
bet kada galėjo iš savo vir
tuvių pro tuos langus pasi
kalbėti. na, žinoma, ir pa
sekti. verda ar kepa. jeigu 
ši nesusipranta ar nenori už
sidengti lango-

Čia reikia pastebėti, kad' 
senasis Vilnius iki antrojo 
pasaulinio karo (o kaip da
bar — nežinau) butuose di
leliu patogumų dar neturė-

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

★
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI,

________________ Antano Šukio atsiminimai iš
—---------------—~---- -=- Lietuvos Nepriklausomybės

kovų, 376 psl. kaina . .$3.00 
Gal apie Kalėdas to buto PER giedrą ir ąud- 

pnekiniamekambaryje, pro RĄ Mykolo Vaitkau, ats
kilų vaikščiojo visi jo gy- miaim (i<)09-1918į IV to- 
ventojai buvo apgyvendinu lnas 272 , kaina kietais
ta nedidele apskrita apie 2o vil^eiiais ...................  53.75,
metu blondine su dviem minkštais viršeliais .. $2.50- 
mažais vaikučiais: 4 metų
Mikalojuku (Nikolaj. Trum- LIETUVA BUDO, Stepo- 
pai Kulia vadinamu) ir po- n° Kairio, 416 psl. kaina $6.
ros metų Nina Atvyko ji 
viena su vaikučiais ir gal 
mėnesi ar daugiau kvaksėjo 
kaip vištelė, tupinėdama a- 
pie juos ir nė žingsnio nuo 
jų neatsitraukdama. O su 
jais ir kalbėjo dažnai tik 
pusbalsiu arba net šnibž
dom : ši. ši. ši; ši, ši, ši- Ir

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
nai ...... ....•■•• ......

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina ........$6

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 psl. kaina $6 

(Kas su „Tau, Lietuva“
vaikučiai lyg katukai buvo kartu užsisako kitas čia mi

£

Panevėžio spirito fabriko tuvai... 
keli pareigūnai (inž. Jonas 
Grigonis, inz. Nelė Nagienė. Tikisi čia laimėti
technologė Birutė Tebeis- ♦ • v a -
kienė. mechanikas Vytautas Jau triskart apdovanotąjį 
Marščionka ir laboratorijos J- Palakei ičiaus filmą 
vedėja Vanda Maršcionkie- „Ni^as nenorėjo mirti 
nė) išrado būdą iš spirito Maskvos kinemotografinin- 
gamvb« s atlieku gaminti nusivežė i tarptautini i 
gliutamininę rūgštį, (šiaip fcstIva|! Čekoslovaki-',
ji gaminama iš kazeino).
Šiemet numato pagaminti 
šešias tonas tos rogšties, o 
tai esą apie trečdalis tos ga- .
Piybos visoje Sovietų Sąjun- Vlmiuję 
goję. Be to, vieno kilogramo , en\. .. 
savikaina jiems išeina 25 kosloyakiją išvežtas, atro- 
rubliai, kai iš kazeino gami- «°- didesnių vilčių lydimas, 
narna glitamininė rūgštis I. sovietinę kinematotf afi- 
kaštuoja 1W rubliu kilogra- f'"/'! delegaciją Įtrauktas 
mas ir filmo režisierius bei sce-

Pereitais metais iš tos narijaus autorius V. Zalake- 
rūgšties gamybos gamykla 'jaus= su pagrindiniais akto- 
turėjusi 56 tūkstančius rub- "a?? D- Bamomu ir D- Bau- 
lių pelno

si sena (kadaise, caro lai

ir baigsis išradimo nauda iš. ££ ;ėr 2 S ^en°

radė jams. Panevėžiui ir Lie- • ti butus. VėHau ! i £ kai. jo a,manų niekas ne-
1 girdi.

i - ir- , • _gavo Kraustėsi žmonės nuc
uzpaka'inio namo kaires pu-.......................... 1 ausros .ki gaidžiu: vilkesės ir kainoio šoninio namo: ,1 r i ?- •,___ . , daiktus dideli ir maži; vyra

ir moteiys, kiekvienas

(Elta) į kaf] tokius įsakymus

(prie kurio buvo sinagoga) 
viso vidurio gyventojai, ku-

V. Daunoro laimėjimas

kais. buvusi Montvilo) spi-

jon.
Tylomis praleistas Pietų į 

Amerikos festivalyje, iškel 
tas

Jaunas lietuvis daininin-į kambariu. 
_! kas (bosas) Vaclovas Dau-

pa
gal savo jėgas, o neretai ii 
iš paskutiniųjų. Apie tvar
kingą daiktų supakavimr 
jau niekas labai ir negalvo 
jc.

Atėmė ir iš manęs di
užrakino ir už

t . , . . I anspaudavo lako anspaudu
s į aukštybes Maskvoje, jnoyas neseniai Maskvoje į- bet gyventojų taip ir neikė 
ilniuje ir Kijeve, dabar i vykusiame tarptautiniame ’ė iki pat karo. Kartas nuo 

visokeriopai artimesnę če- Čaikovskio vardo kon- karto ateina koks paauglys 
kurse Jaimėjo ketvirtąją nuplėš anspaudą, atsirakins.

kaite
Festivalis vyks Karlove 

Varv kurorte. Laukiamoji
rito gamykla, dabar išplės- premija—Krištolinis Gaub
ta i. ištobulinta. į kuria ir, lys..Ten vieną premiją ne

vyriausią) anksčiau yra lai-tie lietuviai panevėžiečiai j
dėjo tiek kūrybingo išradin- . .. • „ ■ • v*-
gurno, dabar, kaip ir dau- ”CJ1 didĮTna. irgi pol.t,- 
guna Lietuvoje esamų pre- 1-obudz.o filmas. Dabar. 
monės įmonių, priklauso “nis - subtilesnis pol.t.r.u 
bolševikinės rosų imperijos
valdovams

Imperijai naudinga turėti 
Lietuvoje tokių įmonių, ku
rių j; nc tik pelną valdo, bet 
iš kurių net ir mokosi. Vil- 
į iškė T iesa pasakoja, kad iš i 
Rusijos ir kitu jos valdomų 
vietų į Panevėžio spirito ga-

mėies vilniškis filmas „Gy-

vietą ir konkurso laureato 
vardą.

Konkurse dalyvavo 58 
dainininkai (vyrai ir mote
rys) iš 21 valstybės.

Vyrų tarpe pirmą ir antrą 
vietą gavo rusai, penktąją— 
rumunas- Trečiosios premi
jos buvo paskirtos dvi: vie
na amerikiečiui (S Estes) 
ir viena rusui. Tuo būdu, V. 
Daunoras, laimėjęs ketvir
tąją vietą, iš tikrųjų „prieš 
save“ konkurse turėjo ne 
tris. o keturis varžovus. Bet 
kiekv ienų atveju šis jo lai
mėjimas liudija jį esant tik

iu stipresnis meniniu požiū- 1M aukšto lygio dainininką-

nu — žadina didesnes (y- 
pač politiniu momentu su
interesuotųjų) viltis-

(Elta)

Laimėjimas buvo tikrai la
bai džiaugsmingai sutiktas 
Vilniuje ir iš viso Lietuvoje.

Konkursiniame konceite 
Daunoras dainavo lietuviš
kai arija iš A. Račiūno ope
ros „Saulės Miestas“, kitas

pereis per kambarius ir vė 
išeina. Taip ir prastovoje 
dyki apie 7 ar 8 mėnesius.

Iki tol. sužibus šviesa.- 
(mūsų sodyboje nebuvo pa 
pločio dangstyti langus), i 
ki vidurnakčių visas kiemai 
žėrėjo langų šviesom. O da 
bar dviejų namų priešing 
galai, trečio visas vidurys— 
juodi kaip karstas Ir ta 
stovi savaitę, stovi kitą, i 
tik lapkričio gale į vieną ki 
tą įsikėlė raudonarmiečii 
šeimos. Bet netrukus užplū 
uo tikras antplūdis: atvirų 
kariškų mašinėlių-sunkveži- 
r.iukų. gal po 1 ar pusantros 
tonos, kaip delnų, prisirinko 
pilnas kiemas. Viename sė
di raudonarmietis koman- 
dierius (leitenantas) ant 
vienos kėdės, o šalia jo kita 
neužsėsta. Prie kojų du ne
dideli lagaminėliai, tai ir 
viską*. Kitoj nedidelė blon-

Nauja Gruio drama
J. Grušas, kurio nauja 

, .. drama „Adomo Bronzos
iiiyKią atvyksta delegacijos pas|aptis.. pastatyta Fane- 

pasimokyti is pancvezic- Vėžy, kritikų pasisakymuose! Motero konkurse pirmą
susipažin^sū ^naujovėmis “' ^ke'to8 'aT w-a"'* ame'!k!ct? keturkampis staliukas ir du
. usipazmti . u naujovėmis. ( cia pOzlCiją tarp dabartinių (Jane Marsh). Amerikiete ryšulėliai 
Išradėjus kolonistai žada Lietuvos dramaturgų. , laimėjo ir vieną iš antrųjų Macjnėiiu vis dauciau 
apdovanoti premijomis. Tuo' (E) Į vietų. (Eit.) atvažiuoja, bet ju įgulos pa-

tris arijas dainavo rusiškąjį 
(is Čaikovskio ir Rachmani- <bnė, ilgu plačiu šviesių žie 
novo operų). miniu paltu. Jos turtelis, be

dviejų kėdžių, dar mažas

i____
• • - ji • i/icirririjo. rai ir musų sodybos vir

tuvės buvo apkūrenamos 
malkomis- O mano bute bu
vo net ir duonai kepti kros
nis. Labai gera ir mano mie
la uošvė ne tik džiaugėsi, 
bet ir pati labai skanią rugi
nę duoną kepė.

Ar buvo tokių krosnių ir 
kituose butuose, niekada 
nieko nepasiteiravau, bet 
.laimynme virtuvė, apsigy
venus korr.andierių šeimom, 
visada buvo užimta. Nuo 
ankstyvo ryto iki vėlyvo va
karo sukėsi joje ir moterys.
.r vyrai. Žiūrėk, prausiasi iš 
lyto atsikėlęs komandieiius 
visada su marškiniais, tik 
kaklą prasegęs ir visada su
sijuosęs diržu, o ant diržo 
makštyje dabaluoja pistale- 
tas.

Vienas iš tų komandierių, 
leitenantas, blondinas, apie 
2S-30 metų, kiek aukščiau 
vidutinio, kas anuo metu 
jas rusus buvo nelabai daž- 
ias reiškinys (didžiuma jų 
ražiukai), gal dažniau už 
ritus sukėsi virtuvėje ir nei 
š šio. nei iš to išeinantį ma- 
ie į tarnvbą ar grįžtantį su
rikęs laiptuose vis pasveiki- 
įa: zdravstvuite. sosied!

Kiek jų čia persivertė per 
vas dienas, nei vienas ne- 
-veikino, o šis. matyt, man
dagesnis už kitus. Nors vy- 
ai Lietuvoje į virtuvę no- 

.ries paprastai nekaišiojo, in- 
uų nemazgojo, ir aš. regis, 
šito papročio griežtai lai- 
Kiausi, ir virtuvėje pro savo 
langą jis manęs negalėjo 
matyti, bet jeigu rado reika
lo sveikinti, tai jau aišku iš 
geresnės šeimos bus kilęs.
Kokios gi kitos priežastys 
tam sveikinimui galėtų bū
ti? O kaip vėliau paaiškėjo, 
tos kitos ir buvo pačios svar
biausios.

baugūs ir vis susiglaudę nimas Kairio ar Bielinio 
tarp savęs. Jauki ir patrauk- knygas, tas kiekvieną sekan- 

?idelio buvo ir pati čia knygą gauna už $4). 
Kaip pažvelgs į žmo- ATSIMINIMAI IR MIN- 

gų. tos dideles žalsvai rodos TYS, Kazio Griniaus, I to-
?kys pilnos kažkokio ilge-!mas> 300 psi., kaina ...... $2.
smgo skausmo, tuojau sukę-
lia tavyje sunkiai apčiuopia- ATSIMINIMAI IR MIN- 
rną gailestį ir užuojautą. TYS, dr. Kazio Griniaus, 

Po kurio laiko susibičiu-'^ tb’ ias. 336 psl., kaina $5.
liavo šitie vaikučiai su ma
no uošve, o per juos ir ma
ma ėmė glaustis arčiau. Ge
ri. mandagūs ir paklusnūs 
buvo jie. Pagaliau parvyko 
ir tėvas, raudonosios armi
jos vyr. leitenantas. Bet ne
ilgai jie kartu šilo.

Vieną rytą einu tarnybon

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas.
320 psl-. kaina $3.50.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę

o anie pipirai jau aprengti $erną), Antano Rūko,
lauke stovi prie sodelio tvo-i psl., kaina ...................
relės susikibę. Berniukas į- KĄ laųm^ 
rėmęs kaktelę ir tvorelės j ( ie Sa|omija Nįrį) Pe,.
lentelę (les,nes nykščiu ronilŽ! Orimaiiįs, 234 psl. 
krapšto, o sesute iš šono pn-
siglaudusi prie jo. i ........................................................

Mane išlydėjusi uošvė į SIAURUOJU TAKELIU,
prakalbina: K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,

—Sušalsit, vaikučiai, taip į^aina ...................................... $2.
anksti išėję... Bet vaikučiai j ATSIMINIMAI APIE 
tyli Man kiek toliau nuėjus, JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
berniukas ėmė skųstis: |ė$ Liūdžiuvienė,, 88 psl.,

206 
.$2.

LEME

— Mama visą naktį ver-

— Ko gi ji verkė?—klau
sia uošvė- — Gal ką nors 
skaudėjo?

— Mus grąžina atgal...
— Kur jus grąžina?
— Leningradan.
— Tai džiaukitės, vaiku

čiai. Tenai jūsų bobutė, na
mai.

— Mama sako: čia ge
riau... Ir eilėje nereikia sto
vėti, ir visko galima gauti..

— O ko ten stovėti eilėje?'

kaina $1. 3
PALIK AŠARAS MASK

VOJE, Barboros Armonie- 
nė», 253 psl., kaina .... $3.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje 
(636 Broad way, So. Boston, 
Mass. 02127).

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 

ika>na .............................. $5.
ŽVILGSNIS

— Dažnai reikia iš vaka- ^wko» ^70 ps
ro stovėti, o ir per naktį iš
stovėjus negauna..

na

Į PRAEITĮ,
kai
šo

v ........................... , SKAITYK STASIO iMI-
— Ko gi jie ten stovi per I CHELSONO PARAŠYTĄ 

KNYGĄ: “Lietuvių Iieivija 
Amerikoje” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.0Q

naktį 
— Duonos!-. 
Išvažiuodama apsiašaro

jo moterėlė ir nusiskundė:

— Važiuojam kaip į lai- 
į dotuves. (Bus daugiau).

)
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PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ
1959 metais JAV Kong

resas vienu balsu nutarė lie-1 
kvaar kilometrų, gi Brazi-' P08 mėnesio tiečiąją savaitę 
lija - 4.8 mil. kv. km, JAV; pavadinti Pavergtųjų Tau-Į 
—2.5 kv. km- Tačiau kitaip' tų Savaite- Jos tikslas—-vie-i 
atrodo mišku procentas, pa-j sa* pademonstiuoti JAV pa-1 

ramą bet kurios pavergtos 
tautos siekimui susigrąžinti 
savo laisvę ir tautinę nepri
klausomybę.

Šiemet ta savaitė bus nuo 
liepos 17 d. iki 23 d.

Ta proga Centrinės ir Ry-

PASAULIO MIŠKAI
Daugiausia miškų turi So

vietų Sąjunga— net 8.3 mil. / resas \ieni? Oalsy 
Vuoriv Vilnmatm ori DOS mėneSlO tl t CI

. lyginus su visu šalies plotu.
Į šiuo atžvilgiu miškingiau- 

sios yra Saliamono salos.
! kur miškai užima net 92%
• viso ploto. Prancūzų Gvija- 
i na, kur miškas užima 87.9 

c' Liberija —81.7%, Ma-į
Į laizija - 80.4% , Kosta Ri-Į Kilm.ės Ar?e

— Labas rytas, tėve! Gal kyti nors vieno "išnešto“
pasakysi ką naujo? žmogaus vardą ir pavardę?

— Jes, Maiki, aš pasaky- — Jes, Maiki. aš dar ban- 
siu, kad tu turi vaktuotis. dą ganiau, kai buvo išneštas

! ka- 73.3%.
Mažiausia miškų turi 

Į Jungtinė Arabų Respublika 
(Egiptas), kurmiško iš viso 
tėra 10 kv. kilometių.

Islandijoje miškai teuži
ma 0 O2' ž viso žemės ploto, 
Saudi Arabijoje — 0-3%, 
Jemene ir Jordanijoje—0.8 
%, Pietų Afrikos Sąjungo
je —1%.

Lietuvoje miškai užima 
17% viso ploto-

BADAVIMO REKORDAI
Pasaulinis badavimo čem

pionas yra krokodilas: jis 
gali išbūti neėdęs net 700 
parų. Antroji vieta priklau
so vėžliui, kuris gali badau
ti 500 parų. Varlė gali išbūti 
neėdr.si 300 parų. Tačiau vi
si šitie gyvūnai prieš bada
vimą turi būti sveiki ir stip
rūs.

rikiečių Konferencija, ku
rioje savo atstovą turi ir A- 
merikos Lietuvių Taryba, iš
leido manifestą, kuriame 
tarp kitko sakoma:

"Mes kaltiname Sovietų 
vyriausybę sulaužius savo 
iškilmingą pasižadėjimą Prezidento Johnsono vyr. duk- 
gerbti laisvę ir nepriklauso-! tė L>nda (dešinėje) su JAV 

ambasadoriaus žmona V. Vokie
tijos sostinėje.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlė* 

Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Neri, tiek daug kal- 

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

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti.
vio administracijoje.

Knyga gaunama ir Kelei-

k'td nepagautų skraidomos 
lėkštės Ne vieną jau nusi
nešė.

— Ką čia dabar tėvas 
prasimanei?

— Nu, ar tu dar nežinai, 
kad daug žmonių prapuola

ir balon imurkdytas Plun
gės rabinas, kuri staršina iš- 
gelbėjo.

— Tai sena pasaka, tėve. 
Pet ar gali pasakyti, ką A- 
merikoje lėkštės išnešė?

— Gali būti ir ne Ameri-

I

be jokios žinios? O kur jie koj. Maiki. Va pernai buvo 
ta? Juos pagauna tos prapuolęs vienas Kubos ko- 

lėkštės. ką inunLtų bosas Guevąra, ar 
žmonės dažnai mato skrai- kaip ten ji vadina. Tik po 
dant Į šešių mėnesių atsirado. Nu,

— O kas tėvui sakė, kad tai kur jis galėjo būti? Ga
jos gaudo žemės gyvento- zietos rašo, kad skraidomų

lėkščių buvo pagautas- Ap
skaitė apie gi tu neskaitei?

— Kiek aš žinau, tėve,
jis buvo pasitraukęs Pietų
Amerikon.

— {.) kaip su Kinijos ko-

|jus:
— Zacirka 

Įtai gazielose.
— Jis, tėve, nesuprato.

Įką skaitė. Tos "lėkštės“ nė
ra jokios lėkštės ir jos nieko 

[negaudo. Tai juokdarių pa- munistų bosu Mao Tse-tun-

Ar skaitei 
šias knygas?

STEPONO STRAZDO 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
159 psl., kaina $2.50.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

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

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17 

novelių, kaina $5.00. 
VYNUOGĖS IR KAKTU

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

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

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

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie rą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. Kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps!..

■ ANTROJI PRADALGĖ

Tai literatūros metraštis,
. redagavo K. Balėnas, 39 ra- 
; šytojų. pradedant J. Aisčiu 
ir baigiant M. Vaitkumi, kū
riniu pavyzdžiai. 446 psl., 
kaina $3.20. Pirmoji pradal- 

i gė turėjo dideli pasisekimą, 
nemažesni turėtų turėti ir 
antroji. Gaunama Keleivio 
administracijoje.

mybę tų valstybių, kurias ji 
pagrobė Antrojo pasaulinio 
karo metu ir po jo —Bulga
rijos, Čekoslovakijos. Esti- 

į jos, Vengrijos, Latvijos 
Lietuvos, Lenkijos ir Rumu
nijos;

Mes toliau kaltiname So
vietų vyriausybę jėga atė
mus jos ribose gyvenusioms 
tautoms jiems pažadėtą ap
sisprendimo teisę ir sunaiki
nus buvusią laisvą ir nepri-, 
klausomą Ukrainos valsty- KELEIVIO PRENUMERA- 
bę ir kitas ne msų tautas 
Sovietų Sąjungos ribose; TORIŲ DĖMESIUI

Mes smerkiame komunis-;
tus už Kinijos. Š. Korėjos. Š. "e, kurių gaunamo Ke- 
Vietnamo, Tibeto ir Kubos le,vio kamputyje šalia adre

so nėra pašto numerio — 
zip code, malonėkite pirma 
proga sužinoti savame pašte 
ir mums pranešti, nes nuo' 
Naujųjų 1967 m. sausio 1 d. j 
be zip code numerių paštas 
laikraščio adresatui neį
teiks.

pavergimą;
rius gaudo, o valdžia sako, Mes reikalaujame, kad 
kad lėkščių nėra- Nu, tai Į?«al .zm°Kaus teisių de- 
kaip aš raliu tvlėti? ! klaraciją ir pagal Jungtinių

— Ar žinai, tėve, kad Taut« 1960 m- sPaho 14 d-tėve,
kariais būna sveikiau teisy- patvirtintą deklaraciją, kuri
bę nutylėti, negu ant tvoros suteikia nepriklausomybę 
užlipus ją rėkti? 1 kolonijoms. -JAV pareikštų

— Maiki, aš ant to neso-l savo Param« v,s« komunis 
glasnas. Apie skraidomas

M
Paragink savo paž-staimu 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam
.i

Ko1, mes tuos numerius
tų vergijoje laikomų tautų surašysime, užtruks laiko-
teisei ansispręsti ir todėl ši- _ . , ,? -i , t-i x t _• 1 ...Todėl jau dabar prašome ta reikalą palaikytu Jungti- ... -.” 1 • ‘ ® | mums pranešti savo pašto,

lėkštes reikia sakyti teisy
bę. Tu, turbūt, nežinai, kad 
jas valdo nečysta šyla. Ji nn- tautų nuoiaunio ueme- zįp c<xje numcrj
veikia taip gudriai, kad daž
nai negalima nei pastebėti,

šio centre; ,
Ir pripažinti faktą, kad' Administracija

Ką dovanoti?

kai ji pagauna didelį politi- i Sovietų Rusijos imperializ- 
kierį. ba raidavei jo vietonmas sudaro gi esmę pasaulio Į 
pastato labai padabną kitą.! brikai ir saugumui ir kad ta 
Mane net šiurpuliai sukre
čia. kai pamislinu, kad mū
sų prezidentas DŽiansonas

Jeigu yra reikalas ameri- 
! kiečiui padovanoti knygą į kaina $2.00.
; tai Keleivio administracijo- j RASTAI — STRAIPSNIAI,

............." "* " ATSIMINIMAI, parašė Juo
zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina.......... $3.00.

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kama $J.5U 

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tuno 11 novelių. 196 psl.,
kaina ................... $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina

i je galite gauti šias tinkama? 
knygas:Mgrėsmė būtų labai sumažin-’ 

ta, pavergtas tautas išlaisvi
nus;

Mes apeliuojame į JAV
žmones Pavergtųjų Tautų 
Savaitės metu, liepos 17-23 
d . pareikšti Centro ir Ry
tų Europos sovietų paverg-

"Lithuania land of he
roes,** parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B. Į 
Končius, iliustruota, 211

. x t . . , ■ Jeicv nebus panaudotos tuoj pgj. kaina kietais viršeliais
tų kraštą tylių sąjungininkų priemonės Jii r M00 minkitai, $3.00.
reikšmes laisves jėgų ir ko- dies priepuoliai ištikš ▼
munistų tvronijos pasauli- 
niame susidūrime supratu! lęs kn'^a" 
mą ir reikalauti padėti tiems širdies PRIEPUOLIAI, 
sąjungininkams ių kovoje; tu sužinosi, kad šiai litrai trali

irgi bir o pagautas, ir jo vie
ton kitas pastatytas. Nors 
jis atrodo taip pat, kaip tik
ras Dziansonas. o vis dėlto 
ne tas pats.

— Kur tėvas tokį dalyką 
girdėjai?

— Mano paties razumas 
taip sako.

— Nesigirk, tėve. savo 
"razumu“. Šitokią satyrą y- 
į a parašęs rašytojas Russell 
Baker Jis iš tikrųjų rašo 
kad piezidentas Johnsonas! 
šiandien jau ne tas Johnso- 
nas, kurį mes rinkome 1964 
metais Kaip kandidatas 
Johnsonas agitavo už taiką 
ir smerkė Goldvvaterį, kuris 
stojo už karą. vadindamas 
ji "tiiger happy war mon- 
ger“. Ir Goldvvateris buvo 
sumuštas, nes Amerikos 
žmonės yra priešingi karui.

Į Jie išrinko poną Johnsoną,

gu? -Juk jis nebuvo niekui
Kaip sau nori, Maiki. išvažiavęs, o betgi buvo

[tave reikėtų vadinti Nevier- prapuolęs. Čia. Maiki. rei- 
nu Tamošium. Jeigu tai bū- kia gerai pamislyt O kai 
tų juokdai iu pasakos, tai žmogus pradedi apie tą biz- 
niekas tų lėkščių nematytų, r-i mislvt, raidavei pasirodo, 
o dabar yra tūkstančiai kad čia daros kažkas nepa- 
žmonių. kurie matė tuos pa- prasto. Maiki.
buklus ne tiktai skraidant, — Vadinasi tėvas manai, 
ale i: žemėn nusileidžiant, kad kas nors gaudo komu- 

I Rodos, Pennsylvanijos štei- nistų \ adus?
įto vačmonas matė. kai neto- — Ne, ne. Maiki, prapuo- 
li nuo jo nusileido didelė la ir Amerikos politikieriai. 

| balzgana lėkštė. O kai jis Va. neseniai dingo senato- 
pašaukė policiją, tai tas čiu- rius Bobby Kennedis. buyu- 

| das buvo jau nulėkęs, tik toj šio prezidento brolis. Taigi

sakos. tėve-

vietoj buvo Įmušta žemėn
I didelė duobė. Kitas toks 
prajovas buvo Mišiugino 
šteite. kur net krūmai buvo 
apsvi Ii. iti, kai lėkštė nusilei- 

|do. Tai ka tu ant to pasaky- 
ii. a?

— Aš, tėve. galiu pasaky
ki, kad Amerikoj galima ma

vaiduokliai gaudo ir mūsų 
demokratus.

— Senatorius Kennedy, 
tėve. važinėjosi po Pietų A- 
meriką. Ar nežinai?

— les, gazietos taip rašo, 
ale aš netikiu-

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

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

dėl laisvės ir nepriklauso- j pasipriešinti ir jos išvengti. . - į $2.00.
mybės.“ Knygos kaina 3 dol 75 c. į______ ________________________ S NEPRIKLAUSOMOS LIE-

ma ad TUVOg pjNIGAI jono K

— Kodėl netiki? ' kuris agitavo už taiką. Tai
__ Todėl, kad jis neturė-[buvo 1964 metais. Bet šiais

tyti ne tiktai apsvilusių krū- jo jokio biznio tenai važiuo- 1966 metais ponas Johnso- 
mų. bet ir išdegusių girių, ti .Juk .jis buvo išrinktas se- nas via įbridęs į karą jau i- 

| Ar tai vis skraidomos lėks- nate būti, o ne po Pietų A- ki kaklo. Todėl Russell Ba- 
tės kaltos? Yra ir duobių meriką važinėtis. Mes jam
visokių, bet tai nereiškia, n pėdę mokam, kad dirbtų 
kad jos buvo lėkščių įmuš- senate. i žmonės rinko į prezidentus
tos. į — Matau, tėvas jau pra-j Aną. turbūt, nusinešė skrai-

— Nu, jos nevisada skrai- dedi politika rūpintis. į domos lėkštės, pastatyda- 
do. Maiki. Tik pasirodo, pa-' —Aš. Maiki, ne politikie- mos jo vieton visai kitą

ker sako. kad čia jau ne tas 
Johnsonas, kurį Amerikos

Lišva’"to. lyg kokia demons- rius, ab- kai kada užeina no-

į domos lėkštės.
vieton

žmoeų. Tai yra labai vyku-
politikierių ras pasakyti teisybę, tai ir šiai parašyta pašaipa, tėve. 
šnyksta- A- pakakau. Jes, Maiki, teisybę —Nu, tai vistiek. Maiki,

Vegas. Ne., kai to viešbučio ki-

Knyga gaunamu Keleivio ad 
minis! racijoje.
GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šaoo-

, kos "Vilnius in the Life of
Lithuania“, 174 psl., daug, 
paveikslų, kaina tik $1.50.
>90900000000000000000000001

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

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

Geri
žodynai

tracija prieš
suktybes, ir vėl išnyksta- A- pas . . . . . v ... x. o
e išnvkdarr.os visada nusi- turim ne tiktai sakyti, ale ir priėjom pne teisybės. As -,ta srazl Brazflijos filmu ak- 

neša kokį nors valdžios šu- ant tvorų sulipę rėkti, ba'pradėjau, o tu užbaigei.! ta Strip viešbuty, Los
l'ą, kaip velnias žydų rabiną valdžia teisybę nuo žmonių Taip ir daina sako: Kai du

)er baisiąją naktį slepia. Žmonės mato. kad stos. visados daugiau pada-
I __ Ar tėvas galėtum paša- lėkštes skraido ir politikie- rys. , ___

Tc; Jurgio Gliaudo* ro
manas "Delfino ženkle“, ga
vęs Draugo premiją. 234 psl.

Anglų-lietuvi-j kalbos žo
dyną*, v. Baravyko, apie 
>0,009 žodžių, o«3 puslapiai,

1 K«ina ....................... $6.00.
Lietuvių-anglų kalbų žo

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

Lietuviškai angliškas žo
dynas. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balč’konis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ... ............. $12.00

ii svečiai ją apkaltino, kad pa- kaina $2.50- Gaunamas Ke-

Kario. 225 psl., kaina $5. 
SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka
riu, 396 psl.. kaina .... $10.
Tas knygas galima gauu 

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

vogusi ju daiktus. leivio administracijoje.

f
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JONAS JANUŠKIS

E atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

1940. 6. 25

KELEIVIS, SO. BOSTON

Harry Rosenberg iš Treaton. N J., su sa\ im dėžėje ve
žėsi visas savo santaupas $6.510 ir. laukdamas autobu
so. paliko jas ant šaligatvio. Policininką- Rocco Tra 
verso (dešinėje) jas rado ir atidavė savininkui. Pa
veiksle Traverso žiūri, kaip Rosenberg skaičiuoja tuos 
pinigus.

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir At
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 

adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

"Lenkų“ klausimas ir vakar vakare, ir šiandien dar 
jaudina mūsų baraką. Veš Į Afriką, kad vokiečiai nepa
čiuptų tos brangenybės, o gal siųs Į Angliją, kur esą pa- Į 
sitraukusi lenkų vyriausybė? O ten tie mūsų "lenkai“ tu
rėtų progos dar pakovoti už "Lenkiją“. Toji mintis mūsų 
barako "lenkuose“ kelia milžinišką aliarmą. Vieni vaikš
to, kaip šlapios vištos, kiti keikia Lenkiją, o visi vieningai 
sakosi nieko bendro neturi su Lenkija- . Tiesa, visai nėra 
tikra, kas juos kur nors siųs. Greičiausiai, kad iki paliaubų 
su Italija buvo manoma, kad vokiečiai gali čia ateiti, o 
todėl buvo norima neatiduoti "lenkų“ i vokiečių nagus. 
Pasirašius paliaubas su Italija — karas sustoja, vokiečiai 
nebeateis, o todėl ir lenkai galės ramiai sėdėti su mumis. 
Joks pavojus jiems nebegrės, jeigu iš viso koks nors pa
vojus grėsė. Apie paliaubų sąlygas jokių žinių nėra ir. ži
noma, mes būsime paskutinieji, kurie apie tai sužinos. 
Iš Churchillio pasisakymų aišku, kad tos sąlygos apsun
kins anglų padėti, nekalbant apie tai. kad Prancūzija tu-

skiesto testosterone tirpalo. 
Tuo tepalu jie tepė galvas 
21 vyiiškiui. kuriems labai 
slieke plaukai. 15 mėnesių

liaudies medicina siūlo pli- tokio nupliku-
kimui sulaikyti, o štai dabar slose vietose vėl ėmė augti 
skaitykite, ka šių dienų spe- P&uKai. Rezultatas priešta- 
cialistai sako. ravo nuomonei, kuri anks-

Po ilgų svyravimų Ameri ' ^‘iau vyravo testosterone

I Atsakymas

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO 

ŽENKLE, premijuotas ro
manas 234 psl.. kaina $2.50

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

Kazvs Almenas, UPĖ J 
RYTUS. UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.
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NAUJOS VILTYS
plinkantiems

Aną kartą buvo rašyta, ką

Mūsų draugas mus vežė i Nukentėjusiems ir sužeis- 
geguzinę (pienie). Jo auto- tiems žmonėms yra labai 
rnobilis ’nauias, ir mes jį pa- sunku suprasti, kad vien 
žįstame seniai, taigi pilnai faktas, kad jie buvo sužeis- 
pasitikėjome jo vairavimu, ti, teisiniai neturi jokios 
Mudu su žmona ii- dviem reikšmės. Jei galima įrody- 
vaikais išvažiavome ta gra- ti. kad sužeidimas įvyko dėl 
žų rytą, nežinodami.’ kas kito asmens "kaltės“, tada 
mūsų laukia. Aš sėdėjau sužeidimo faktas įgyja tei- 
prie vairuotojo žmona su sinės reikšmės, ir tik tada* 
vaikais sėdėjo užpakalyje, -alima kalbėti anie nuosto- 
Mums važiuojant prieš kai- Lų padengimą. Tačiau tei-j
ną, nebuvo galima matyti iš s’nė "kaltės“ sąvoką skiriasi j romanas iš uetuvių emigran- 
kitos pusės atvažiuojančios nuo gyvenimiško "kaltės“: tų gyvenimo, 242 psl.. kai- 
mašinos. Mūsu vairuotojas supratimo. Yra visa eilė tei-i r.a $2.50

Alė Rūta, KELIAS I 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kaitos 
lietuviu gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILUS,

rėš užsidėti labai sunkią naštą. Nelaiminga Prancūzija — i kos 0 bgų specialistai j ^taukai
ji neturės progos išsisukinėti, kaip tai darė Vokietija po «»•«*» <*>. * hormono per-

me . ,Jku augimui skatinti siūlo! tek^lls’ iuo labiau, kad
Šalia manęs sėdi vienas tipas, kuris po nervų ligos | nQnai,rjnt; vt.v,-5Vo dažniausiai nuplinka

sakosi užmiršęs rusų kalbą. Kitas "kaimynas“ sakosi ser
gąs, šaltis jį krečia..- Apie vieną tipą reikėtų plačiau pa
kalbėti. Tai juristas, moka šešias kalbas, civiliniame gy-

važiavo kairiąja kelio puse sinių principų ir nuostatų, 
(left lane). Užvažiavus į (kuriais remiantis faktiškos 
kalną, staigiai pamatė grei- sąlygos turi būti nagrinėja- 
tai atlekiančią mašiną ir, mos, kad galima būtų nu- 
jam atrodžius kad ta maši-i statyti, ar yra ar nėra teisiš- 
na gali mus užgauti, staigiai kos atsakomybės.

panaudoti vyrišką lytinį: nuplinka vyrai, Ro j dešinę ir ivažiav
hormoną — testosterone. ^ai ka^. į greta iš dešinės važiuojam

čia mašiną- Toj mašinoj i 
taip pat buvo keletas vaikų.

Jonas Aistis, POEZIJA, 
loję yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Jurgis Gliaudą. SIKSNO-

iivfi 1110:14 — ic&iu&ierune. , 1 r . . .. .
Jie ilgai nesiryžo todėl, kad, i kastrų plaukai išsilaiko iki 
naudojant hormoną nesai- seuatvės. 

venime buvo turizmo agentas; sakosi kritęs iš 5-to aukšto kingai. be gydytojo patari-į Dabar ieškoma būdų pa- 
ir 11 dienų buvęs be žado. Tai tipiškas idiotas, galvojąs mo. galima susilaukti pavo- gaminti dirbtinėms chemi

nėms medžiagoms, kurios 
veiktų panašiai, kaip testo-

’juridinėmis formulėmis“, šaltas cinikas Jis ėjo į lenkų jingų padarinių.
armiją savanoriu, kad gautų lenkų pilietybę, kurią jis vė- Odos specialistai kelis

Tamstų atveju: ta maši-į SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 

268
na, kuri važiavo iš dešinės ir 

kurią įvažiavo Tamstos 
vairuotojas, vargu ar prisi
dėjo prie akcidento įvyki
mo; atseit, jos vairuotojo

Atvažiavo policija. Visus Tamstom npo-alitp traukti at-.TEKA VINGIAIS, romanas 

mus nuvežė į ligoninę. Ten! Kita mašina.! «2 psi., kaina S3.50.
patikrinus visų sveikatą, pa-! kurj aįva2iaVo iš priešingos j Vacvs Kavaliūnas KAT- 

sirodė. kad man nieko ne-, krvpties Tamstų neužgavo.| NŲ GIESMĖ, premijuotas 
atsitiko, bet žmonai sulau- Jei te mašina važiavo savo I Amanas, 201 psl.. kaina 
z?5a? ,.iesas- °'aika> sukies-, ”keliti“. jai skilioje pusėje, ;2 50
t j ir išsigandę. Anos mašinos (Jane) vargu jos vairuoto-' 
vairuotojas buvo paliktas Ii- kxs buv0 teisiškai "kaltas“, 

goninėie, nes jie sakė, kad jei galėtumėte įrodyti, kad 
jį reikia toliau tyrinėti. Kiti ta n)as-;na važiavo tamstos 

: anos mašinos keleiviai buvo mašinai skirstą puse, būtu

Sustojo visas judėjimas.

emigrantų gyvenimo, 
>sl.. kaina $2.50.

liau kažkodėl prarado. Dabar jis čia savanoriu tais sume- mėnesius naudojo tepalą, j sterone, ir nebūtų žalingos 
timais, kad užtikrintų sau teisę gyventi Prancūzijoje- kuriame buvo smarkiai pra- organizmui.
Džiaugiasi dėl paliaubų, keikia anglus, prancūzus, len- ___________
kus, nekenčia viso svieto, truputi keistas, nervuotas. ir 
virš visko — kanaliia. didelis egoistas, rusų kilmės, gi
męs Lenkijoje, netekęs didelio turto kažkur Lodzėje ir 
Varšuvoje, daug studijavęs, daug bastęsis. Su juo mes 
atvykome iš Paryžiaus. Bordeaux stotyje nakčia jis mums 
surengė mažą skandaliuką: pradėjo šaukti, keiktis, visa 
Bordeaux stoties kareiviška kantina Puvo sukelta į kojas
ir žiūrėjo to žvėries spektaklio. Kazarmėje jis visada vi^ dviračiai, kuprinės ir panašūs kelionei reikalingi daik- ! praėio šešios savaitės nuo Net šitokiu atveju byla ne-Į Į 
paskutinis neapdairus, apsileidęs. Tipas nemalonus, ma- tai- Birželio 10 d. vyriausybė traukėsi iš Paryžiaus, ir tą akcidento, bet u. turbūt. vi- būtu lengva. nes susiduri 
žai kaimyniškas, nuskriaustas, nusivylęs, bet kartu su di- dien3 iki pietų visas miestas buvo gaubiamas dirbtinių są vasara turės išbūti namie Umnactl iwko su m2 

dėlėmis pretenzijomis ir visai nekuklus. duj!}- ieni sakė. kad tai buvo dirbtinės dujos, kiti tvirti- 1 nega es ir
no, kad tai buvo dūmai iš apylinkėse kilusių gaisi-ų. Aš Pasirodo, kad kitos ma- 

__ linkstu manyti, kad tai buvo dirbtinis įūkas, kad paslėptų šinos vairuotojas ir jo visi
‘»940. 6. 25 miestą nuo aviacijos akių. Dirbtinis rūkas vaidino nemažą keleiviai (passengers) trau-

, vaidmenį ir šio karo frontuose — pereinant vokiečiams kia nr.ūsu vairuotoja atsako-
Didelio Gedulo Diena . taip pavadino piancū- per Seną ir, regis, per Reiną. Paryžiuje dirbtinis rūkas su- rnvbėn. Mūsų vairuotojas . . .

zai šią dieną, kada 1:30 ryto frontuose ugnis buvo sustab- tepg £moniy nosis: vieną dieną viąt*paryžiečiai vaikščiojo dėl te turėjo pasiimti advo- a
dyta. Prancūzija liūdi- Liūdi žuvusiu, liūdi prarastos pro- juodomis nosimis, teisingiau, panosėmis... i kata ir mus prikalbėiosu juo, ne»t^,^ls
vincijos, liūdi katastrofos ištikta. Karo paliaubų sąlygos nueiti pastą patį advokatą. 2,^ °" lV

' 1 Po mėnesio tas advokatas Tamstos buvote sužeisti dėl
1940. 6 26 m us nasišaukė nas save negligent

elgesio Aprašomomis ap-

kais. žmonės laukia, matyti, jau valandų valandas, o gal 
ir dieną kitą. J stotį policija neleidžia įeiti, reikia laukti 
eilės gatvėje stotin leidžia tiktai laiminguosius, kurių eilė
gali prieiti po kelių valandų arba kurie iš viso gali viltis paleisti namo. Mano žmona pagrindo kalbėti anie "ne-1 
gauti traukinį- Kiti laukia nežinia ko. Krautuvėse išpirkti sunkiausiai nukentėjo. Jau atsarguma“ (negligence)-

lūri-'
mas (impact) įvyko su ma
šina iš dešinės, o ne su ta 
mašina, kuri atvažiavo prie
šais.

Kas dėl Tamstų draugo: 
kaip keleiviai (guests), 
Tamstos turėtumėte irodvti

dar nėra žinomos, bet. spėjant iš vokiečių išdidžių pasisa
kymų ir italų apetitų, tos sąlygos bus kietos, labai kietos. 
Per 48 valandas sąlygas žada paskelbti..

Juozas Kraf.kauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
•Omanas, 205 pusk, kaina 
'2.50.

Alovza* Birena- VIENI- - 
$1 MEDŽIAI, 117 psl. Rai
la S 1.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Juozas Švaistam JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
'•omanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
'4.00

Po mėnesio tas 
mus pasišaukė pas save ir 
sako. kad mano žmonos gy-

, _. .. .... Pabėgėlių problema buvo viena sunkiausių naštų
Mes paminėjome Gedulo Dieną .s ryto, susirinkę n- pranctlzams kar0 ei o e. Pil.miaUsia iš Luksenburgo. Bei 

kiuotėje prie vėliavos Po pietų eisime paminėti žuvusių g.jos įr 01andijoSi 0 jr g šiauržs Plancūzijos būdos bei uždarbio nustoji
kaieivio židmyje- Liūdesio ,er-;i nfc‘a . 1 miestą . p|Qdo rnilionai žmonių, užtvenkdami keiius. dezorgani- ' nla? Vra mūsu naciu reika
kaip čia vadmame ka.mūkst, Septfonds. Minima ir tuo. zu0(|ami susisiekim fose vietose, j kurias atsidaužė pa- iir "iekas už tai mumS! ne- Tamįoms pasakė kad ne- nusl kaina S4 50 
kad kantinoje nėra gėralų ir pan.P.-ancuzų šeimose s. die- bž?^ minjos pJrodž nea,)Sako^ sunkumai: MPkoirpmokės 1 ga^i', , nusL. Rama M.50.

tUSb^h ”*? maisto, pirmosios pagalbos ir pan. Kai Paryžius i Mes nenorėtume traukti stolius. tai ns priėjo ta naciai
desys dėl tėvynės nelaimių, liut esv s e ai imųjų ii , pakilo bėgti. Pietuose miestai jau buvo perpildyti, ir pa- i savo draugo atsakomvbėn, išvada. irTamstos neealėtu-j . * ..ron?ana;i aD!e
liūdesys dėl artimiausių dienų tamsumo. - w • 1 - . . i - - - mnimAc moiio «

Jgence“.
Jei Tamstų advokatas 

m s pas:
gausite atlyginimo už nro-i

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMU. 462

Alė Rūta, MOTINOS

1940. 6. 25

Važiuojant į čia teko matyti "pabėgėlių problemą“, 
kaip ji atrodė tikrumoje. Paryžiuje gyventojų bėgimas į-

bėgėlių vilnis buvo užliejusi net tolimiausius kaimus, kai- nes jis turi užtenkamai var-j mėtė traukti savo draugo ąt-įn]ou™?s ?
mėlius. Atvykus mums birželio 13-14 naktį į Bordeaux, tais kitais žmonėmis, sakomvbėn, net jei to norė- ■ *r t’”

miestas turėjo keistą vaizdą: stotyje pilna žmonių su laga- kurie is io reikalauja atly- tumėie. Jeigu iis ir turi tą v-’ię Qq71nąil
minais, miega kur naklinvo. gatvėse net vidurnakti dideli^' sdnimo. Mes ?eri paži.»tami, taio \ adinarr.ąia s\ečiu ao- , - 9A AAminais, miega kur pakliuvo, gatvėse net vidurnaktį didelis 
judėjimas. Kai penktą valandą ryto atsidarė pirmosios 
kavinės, pasirodė pirmieji svečiai—pabėgėliai. Ypaž liūd- 

gavo masinio pobūdžio birželio 9 d-, kada visame mieste ną vaizdą teikė šeimos su vaikais — suvargę, nemiegoję 
buvo jaučiama panika, ir gatvėse buvo pilna matyti auto-;
mobilių su lagaminais. įvairių vežimų----

ir ii s, mus vežei amas. mums drauda“ fguest insurance). 
atliko patarnavimą. ' reikia atsiminti, kad draudi

Dabar norime Tamsta pa
vaikai. Stotyje, kiek galima buvo stebėti, buvo stengia- • klausti, kodėl mes privalom 

camion ų (mažų masi pabėgėlius priimti, duoti šiokio tokio maisto, o gal 1 nustoti pinigu, kai visi^
sunkvežimių) ir dirbtuvių vežimų su įrengimais. Daugelis buvo ir daugiau kas daroma. Bet jokia, net geidausią or-! gaus atlyginimą Mano žmo- ^gr0?,ly’negijgent“.
dirbtuvių danginosi su mašinomis, darbininkais ir, matyt, ganizacija. negalėjo patenkinti tūkstančių ir tūkstančių [,a bu.v0 ls l®n. esa?c.lų

u______ b^alin Paslmfi™ rlionuc bonf Parvžinto valdžia : amoniu SUnkiaUSKU SUZeiS- ____________ ____

^aina $4.00.
mo.

mo kompaniia returi jokios i Pranas Naujokaitis; U- 
prievolės mokėti, jei natsįpELIAI NEGRĮŽTA J 
vairuotojas teisiniai nebuvo, KALNUS, 509 pusi., kaina 
"kaltas“, šiuo atveju —

pasiruošusios tęsti darbą naujoje vietoje. Nuo sekmadie- bėglių. Paskutines dienas, bent Paryžiuje, valdžia visiš-! ™ tik ^y. KAS BUVO A. SMETONA
nio iki trečiadienio Paiyžius tuštėjo labai smarkiai — sto kai ir neragino žmonių bėgti, o po birželio 13 d., regis, į Kiti kuriu vie-! ant ------------
tyse (Austerlico ir Liono) rinkosi didžiulės minios su la- net visai buvo draudžiama apleisti gyvenamąją vietą dėl ni nebuvo įžeisti o' ir jo
gaminais, keliais plūdo bėgliai su vežimėliais, vaikų veži- ’ vokiečių artinimosi. "Didelės tautos vieta nėra ant kelių“.! kfti buvo sužeisti mažiau,: t^čįo 
mėliais, dviračiais ir pėsti su ryšuliukais. Ypač keliuose; pasakė kažkoks ministeris (Pomaret). Ir iš tikrųjų, kur 
link Orleano vaitų pilna buvo žmonių su kartais labai, bėgti ir pagaliau ko bėgti, ypač, jei pasipriešinimą buvo 
keistais vežimėliais Dvyliktą, išvažiuojant vakare iš Pa-1 manoma ir reikėjo nutraukti- Dabar, sudarius paliaubas, 
ryžiaus. ėjome iš Reuilley kareivinių į Austerlitzo stotį grąžinimas bėglių bus vienas pirmųjų prancūzų uždavi- 
per Liono stotį. Vaizdas tiek vienoje , tiek kitoje stotyje ^ai^i ™faC

ANTANAS SMETONA 
VEIKLA, Je Augus

tai čio parašyta knyga būti- 
negu mano žmona, gaus ge- kiekvienam, kuris nori 
nis pinigus. Ar galima kas geriau pažinti nepriklauso-

buvo šiurpus: kelios dešimtys tūkstančių žmonių "laukia 
ęilės“ įeiti į stotį — laukia su įvairiais lagaminais, su Vai

nių Grąžinti, parūpinti butus, atstatyti sugriautas vietas, 
duoti darbo. — bus pirmutinės svarbos uždavinys.

(Bus daugiau).

nors daivti. netraukiant mū
sų draugo teisman?

mos Lietuvos ir A. Smeto
nos viešpatavimo laikotarpį.'

L5.no.
Vincas Ramonas: MIG

LOTAS RYTAS, I66pusl., 
fkaina $2 nn
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

prpm’inotas romanas. 246
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administrnciioi

Nukentėjęs

Massachusetts

Jos kaina tik $1*50, gauna
ma Keleivio administracijo
je.
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4’»ntAie Gražiame Bernice Claire sodybos pušyne 
V lennes Z,lfllUS I N Eastone liepos 31 d. bus maloni

Lietuvių Darbininkų Draugijos gegužinė

" rI
4

Pamaldos evangelikams

Liepos 24 d. 2:30 vai- po
piet First Lutheran Church, , .. . _.
229 Berkeleiy St. Bostone Lietuvą liepos 18
bus pamaldos lietuviams e- d- jš važiavo ir Emilija Va- 
vangelikams, kurias ĮajkyS sibausKienė, gyv. Norwood, 
kun. Alg Žilinskas iš To-1 ^ass- 
ronto (Kanados).

Išvažiavo į Lietuvą
_ I 'Su antrąja Trans-Atlantic e************************************************

Bendrovės organizuota eks-

GĖRIAI ŠIAI PAILSĖSITE PER SAVO 
LIE ii V ĮSROJE J A N S ON Ų

ATOSTOGAS 
VASARV1ĘTĖS 

CAPE COD VILOJE

******** DAUGIAU DOVANŲ PER 

PODAROGIFTS, INC.

Valdyba Bcstono
Svečiai iš Floridos

Praeitą savaitę mus ap
lankė Jennie ir Juozas Ne
viai, atvykę iš North Miami 
Beach, Fla. Sako, pabėgome 
iš Floridos nuo karščių, o čia 
atvažiavę radom dar dides
nį karšti. negu ten turėjom.

Neviai iki kito mėnesio 
keliaus po plačiąją N. Ang
liją. Jie aplankys ar jau 
aplankė Brocktoną, Loconi- 
ją. H.H.. Worcesteri. W. 
Springfieldą ir kt- Neviai il
gus metus gyveno Worces- 
tery, todėl N. Anglijoje turi 
daug pažįstamų ir draugu

Keleivio įstaigoje atsi
lankę, jie pratęsė savo pre
numeratą ir paliko dovanų 
Maiklui su tėvu.

Aplanke J. Žilinskas

Praėjusį pirmadienį mus 
aplankė Keleivio skaityto
jas Jonas Žilinskas iš St. 
Petersburg. Fla.. atvykęs 
pas sūnų ir į dukters sūnaus 
vestuves-

V. Kasinsk&s išvyko 
j Vietnamą

Bronės ir Valterio Kasins- 
ku. ervy, Maldene. sūnus ka-

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Liepos 31 d. Bernice Clai
re sodyboje, N. Easton, 
Mass. Lietuvių Darbininkų1:: 
Dr-jos 21 kuopos gegužinė.

Rugpiučio 14 d. Romuvos 
parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.

Rugsėjo 11 d. 3 vai. po

87 East Bay Rd., OsterviMe, Cape Cod, Mass. 
lel. (Area 617) 128 8423

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kitų
dekoratyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams. • ; .

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D., ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDAI.E ST.,
BOSTON. MASS. 02124. TEL. 288-5999. o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai i vila AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šia gražiausia ir 
didžiausia Cape Cod žalumynuose paskendusią lietuvišką

P. Mnurice Rifkin, Poda- 
rogirts, Ine., prezidentas,! 
šiomis dienomis grįžo iš 
-Maskvos, kur jis praleido 
dvi savaites

;:i Jo kelionės tikslas buvo
• : susitarti su Vnešposyltorg
• i dėl naujų galimybių Jungti-
j: nių Valstybių gyventojams 
«! ’ • •
::’ I

■. <,< i< i< i
=•< I 11

pajūrio vilą.
pietų So. Bostono Lietuvių *»+**++*««#«*««**#«*+*##*++*#«**«****+*****###***+**+#*##******•+****««
Pil- Dr-jos salėje Tautos j-----------------------------------

ATHOL, MASSšventės minėjimas.

Mirė Maselienė

Liepos 1 d. mirė 67 
amž. Maselienė, kilusi

m.
išSpalio 2 d. So. Bostono 

Lietuviu Pil. Dr-jos III auk- «aiuw »
što salėje Balfo metinis ban-! Kaudondvano, j Amenlu} 
ketas atvvkusi 1913 m..

JIB VARTODAMAS NEBUSI NEI PŪKAS NEI ŽILĄS

L J -
JIB. vailoko io savaičių, pusę metų, \ienerius metus. 

J. Gryszeuskio paveikslai parodo, kad JIB. vaistai AT MCI 
N A PLAUKUS, išgydo pleiskanas, sašus. niežėjimą, - ul.tik<- 
plauku slinkimą, atgauna natūralią plaukų spal.ą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proe. garantuotai.

JIB. vaistai Registr. Wash.. D.C. Įrašyti vai-.tų katal. 
RED-KLI E-BOOK. PAT. JIB. Laboratorija gauna iš JAV, 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gerą Jllt. vaistų veikimą.

J!R. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui ?5.50. jei COD, dar 
60 c. Užsakymus su Money Orčeriu reikalaukime tuojau.
JIB LABORATORIJA. 1137 So. UI!h Avė., Cicero. PI. HMGo

Svarbios knvgos
, . - Gavome šias knygas:perkant dovanas.

Pasitarimai sėkmingai 
baigti tokiais palankiais re
zultatais:

Siuntėjai, kurie siunčia 
dovanas sovietų piliečiams, 
turi daug didesnį pasirinki
mą Vnešposyltorg krautuvė- i Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo-
se ir sandėliuose Maskvoje tai, 17b pst., Kama......................................................52.00

m*e Dan Km učio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla-

mobiliu, motociklu, televi- P1“- laba; 1962 metll keliones į Lietuvą apla
zijos aparatų, radijo priim-Kvmas su nepaprastais nuotykiais. Kama ............... 53-06

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.............................................. $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
45 puslapiai, kaina......................................................51.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapiu, kaina .................................................................... 51.00

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl.. mikstais 
viršeliais kaina $2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina 55.00.
Perkant abi dalis kaina tik...................................... 56.50

Anglių kasyklų streiko
išvengta kilimų ir kitų daiktų,

4 ... .. .. dabar yra gaunami šie nauji
Anglių kasyklų unija pa- daiktai, drabužiai, tekstilė.

reikalavo padidinti atlygi 
nimus ir. kadangi negalėjo 
su darbdaviais susitarti, nu-

■ • i -j • ,yis^^v,e" tarė birželio 23 d
į mmą praleidusi čia Atholy- 

* * * Į Paliko liūdinti vyrą Joną. _
9 d. 3 vai. poPiet! {™±.reiŠkiaD,e tod« ,

So. Bostono Lietuvių Pil.! J * ; deiybas jsimaise pats minis-
Dr-jos iii aukšto salėje Lais- laikas b VOKIETIJOS U^os”sSorai ^tiko^ 4 
ves Varno tradicinis rudens -ti 1 r pakėlimu, o buvo reika-
Konceiias. į Rašau iš Vestfalijos. Tai lauta S%>- Susirinkę Bochu-

* * * viena is Federalinės Vokie- me kasyklų atstovai atmetė
, « - ti^OS Respublikos valstybių, tą susitarimą. Tą reikalą Npck.'jtantfakt^

Lapkričio 20 d- So, Bosto- įsteigta 1946 metais, ir va- dar barės snregti vvr tarifu v ant lakt0’ ka^ pG1!

Spalio

avalynė, baldai ir 
tamentai-

P. Rifkin pats asmeniškai

net apar-

, . .... ... sustrei-; tuos sandėlius apžiūrėjo ir
kuoti- Aišku, pnes rinkimus įsitakirto. kad tie, dovanoms 
vviiausybei tai būtų labai galimi daiktai, yra puikiau

sios kokybės ir konkurenti- 
nėmis kainomis. Kitaip sa
kant, vra naudingiau abiem, 
pirkėjui ir dovanu gavėjui, 
įsigyti tatai per Vnešposyl
torg, negu tai iš Jungtinių 
Valstybių siųsti siuntiniais.

Kalbės Lietuvos konsulas A. tik 34,000 kv. kilometrų, tai- ščionis demokratas min. pir- mn rpikaiam<!Simutis iš New Yorko. gi viename kilometre gyve- mininkas gali būti patenki
“.. Gyven.! *«> Padarę? taikos angelu, talimybžs pats parinkti pre-

vn, darbininkai per rinki- ka, snalva ir dvdi, arba pir
mus duos jam tinkamą atsa- kčiasgaIi palikti visiškaii

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
Z irTJn/A

1 u v

1

Emilija Ivanauskaitė-Luja- 
nienė Ieško savo brolio Kazimie
ro Ivanausko, gyvenusio prie 
Patersono, NJ-, ir ten turėjusio 
ūkį. JLs turėjo sūnų Edvardą ir 
dukterį Mariją.

Jie patys arba apie juos ką 
žinantieji prašomi parašyti šiuo 
adresu:

Latvija, Bausko rajonas.
Brunavas C p/n Jaunmemele.
Emilija Luneniene.

tojų skaičiumi
SIŪLO DARBO

Lietuvių Muzikalės Namo v<*lstyibų. Ji ir turtingiausia, Rymą* 
reikalingas lietuvis šeimininkas. P.es joje yra daug sunkiosios 
Bendrovės Pašalpiniam Klubui pramonės, ypatingai gele- 1966 6 28
Kas no, etų šj darbą apsiimti, jjięs ir ansiiu kasvklu Pa
platesnių informacijų gali kreip- ,es ’r. ans“9 Kasyklų. La- r...................
tis asmeniškai arba laišku šiuo Skutiniųjų Čia yra net 150. 
adresu: j čia net nuo Pirmojo pa-
Lithuanian Music Hali Associa- saulinio karo gyvena ir lie-

v tuvių Jie turėjo savo sąjun-
27Įo E. Allegheny Avenue rengdavo vakarus ir biI Philadelphia. Pa. 19144. gą. rengaavo vakarus n Ki

tokias pramogas. Bet naciai 
visa tai sustabdė.

Daug lietuvių čia gyveno 
ir po Antrojo pasaulinio ka
ro Dabar jų skaičius suma- 

! žėjo. Dirbantieji priklauso 
; vokiečių unijoms, o social- 
demekratiškai galvojantieji 

’ —vokiečių socialdemokrtų 
i partijai. Buvę Lietuvos So- 
į cialdemokratų Partijos na- 
; riai, aišku, priklauso vokie

DOVANOS
už naujus skaitytojus čių socialdemokratams, bet’ 

taip pat ir lietuvių socialde
mokratų grupelėms.

Liepos 10 d- bus parla
mento rinkimai. Vestfalija 

jkatalikiškas kraštas. Kunigo 
KIEKVIENAM MŪSŲ BIČIULIUI, SURADUSIAM BENĮ žodis cja daug. sveria> Krikš- 

▼IENĄ NAUJĄ METINĮ "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA- iSonių demokratų partija 
MA DOVANŲ K- BIELINIO KNYGA -’TERORO IR VERGUOS varo smarkią agitaciją. Ku- k 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI nigai ragina balsuoti tik už, 
KAINA $2JW. i krikščionis demokratus. Jei i

1 krikščionys demokratai pra-1 
O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATĄ laimės, tai bus pasaulio pa- 

RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME-, baiga, taip gąsdinami bal- 
RATĄ, TAS GAUS DOVANAI VIENĄ IS 5IŲ KNYGŲ. KURIŲ suotoJai- Bet as galvoju, kad 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO “LIETUVA BUDO“ ir TAU, LIETUVA“.
K. BIELINIO “DIENOJANT“ ir ”PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVĮ4*. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS

laimės socialdemokratai. 
(Taip ir buvo. Socialde

mokratai gavo daugiausia 
balsų ir atstovų Kel. red.).

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

J. D.

Karen Ann Swanonn iš North. 
fieH, NJ„ išrinkta “Misa Steel 
Peer“.

gavėjo valiai išsirinkti daik
tus, kokių jis nori.

Kai kurie aukščiau minė
ti daiktai galima apžiūrėti 
puikioje parodinėje salėje, 
Podaroeifts, Ine-, kurie yra 
vienintelis Vnešposyltorg a- 
gentas toms dovanoms pirk
ti ir kurio parodinė salė yra 
220 Park Avenue South. 
New York City.

Dovanu užsakymai prii
mami paštu, arba pirkėjas 
gali ateiti asmeniškai į; 
Podarogifts, Ine.

A. O

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernu sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius r manus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA

7722 George Street, LaSalle—Montreal,
LIETUV A

Canada.

SLA LIETUVIŲ
AMERIKOJE

„Keleivis“ - 
jūsų draugas!

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pr.galbą.

.Vaisiai, kurie buvo ilgai lau 
ziami. nuo reumatizmo, rankų 
kojų nutirpimo i^ skaudėjime 
jau vra

1 įlojau siųsk šį skelbimą i« 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistu išbandymui.

ROYAL PRODITCTS 
North Sta_ P.O. Bot 9112 
V’nvnrL t New lerfl^v

Skelbtis 
„Keleivyje“ 

yra naudinga!

administracijos
PRAŠYMAS

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

oeeonBOCisooeoeooooeoooe*

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagadins pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00,

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją .Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALĖ A PORAI PA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama kvt-vi.šką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 <*keidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j metus.

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001

t
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Vietines žinios
Mirė P* Bagdonas

Liepos 9 d. Miami, Fla.,’ 
mirė Petras Bagdonas, kilęs 
iš Ukmergės, ilgus metus 
gyvenęs Cambndge, Mass.. 
todėl ten buvo atvežti jo pa
laikai, kurie liepos 13 d. pa- 

; laidoti M t- Auburn kapinėse 
; Cambridge.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Mariją-Oną,seną Ke
leivio skaitytoją, ir sūnų Ed
mundą, kuriems reiškiame i

Svečiai ii toli
Praeitą ketvirtadienį mus 

aplankė Povilas Alekna iš 
Australijos, apie kurį rašėm 
praeitame numery- Šešta
dieni jis išvažiavo į Cleve
landą Ten pasisvečiavęs, 
jis trauks į Kaliforniją, o iš 
ten jau į mums tolimą Aust
raliją, Sydney miestą. kur 
pastoviai įsikūrė.

Dėmesio ! i COSMOS PARCELS 
Kitas Keleivio numeris E X P R E S S CORP- 

dėl spaustuvės bendradar
bių atostogų beišeis rugpiū
čio 3 d., todėl lotą savaitę jo I •iunčU betarpiškai
nesulauksite- į IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

Ketvirtis & Co.
{VAIKIALSIAS DOVANAS Laikrodžiai-Deimantai

’•
Elektros Prietaisai 

(Upsstingai taisome laikrodžiai ! 1 
žiodąs, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8*4649 
eeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeee«eeeeee.«(

IDidelė naujiena:
(Perskaitykite ir išsikirpkite, kad nepamirštumėte).

• •

Gerbiamasis.

Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 kuopa savo metinę R*hą užuojautą, 
gegužinę rengia sekmadienį, 1966 m. liepos 31 d. 2 vai.' 
popiet Bernice Claire sodyboje. 357 Bay Rd-, North 
Easton, Mass.

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

MŪSŲ PADĖKA

Mes nuoširdžiai dėkoja- rence.

Tą pačią dieną buvo už- 
į sukę ir Keleivio seni skai
tytojai Ieva ir Jonas Savu
lioniai, seniau gyvenę Law- 
rence. o dabar Miami, Fla. 
Juos atlydėjo mūsų bendra
darbis M- Stonie iš Law-

Šią ir kitą savaitę Kelei
vio raštine bus atidaryta 
nuo 10 vat ryto iki 12:30 
vat dienps ir nuo 5 vai. iki 
6 vat vakaro, o šeštadie
niais nuo 10 vat iki 12 vai* 
dienos.

kas veikti. me visiems, kurie dalyvavo
Maloniai kviečiame Tamstą su savo šeima ir pažįs- mūsų mylimo vyro ir tėvoį

tarnais atvykti į gegužinę, nepamiršti pasiimti ir anūkų. Petro Bagdono šermenyse ir &ėje tul1 daug gerų paŽĮSta- 
Visiems bus įdomu ir malonu laidotuvėse, atsiuntė gėlių

Atvykusiems duosime įvairių dovanų pinigais ir ir mus žodžiu ar raštu vi- 
daiktais. saip stengėsi paguosti ir nu-

Iš South Bostono busai išeis nuo Lietuvių Piliečių raminti. ln^nesj jau non
Draugijo* svetainė* ,k.mp.. E ir Broadw.y) 1 v.L po Bagdonienė
pietų. Kelione i abi puses su įžanga tik $1.50.

Savulioniai mūsų padan-

Radijo gegužinė

Šiemet, kaip ir kitais me
tais, mūsų gegužinėje bus^ 
dovanų Pirmoji dovana — • 
vienos savaitės atostogos 2,
asmenim pagarsėjusioje lie-; Vedėjas J. Vaičaitis 
tuvių vasarvietėje Blue Wa

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vat vak* 

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Peter Maksvytis
Carpenter 4k Builder 
925 E- Foarth SL,

mų ir draugų, kuriuos jie J?®?0!"’ prie Lake Geor-
nori aplankyti, bet ar su. NA-Š><« P^kios vasar-

Atlieka visus pataisymo, remon
to ir projektavimo aarous iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Teleffl AN 8-3630

Lauksime Jūsų liepos 31 d* gegužinėje!

Komitetas j

K e 1 r o d i s : Važiuojant 138 keliu už trijų mylių nuo Stoughton,;------------------------
privažiavus Femand Market. suk i dešinę keliu Main Street, ir VASA ROS 
už vienos mylios bus miestukas Narth Easton. čia važiuok viduri
niu keliu prieš kalniuką, ir tas kelias nuves iki Bay Road, o tada 
suk j kairę ir tiesiai j Bernice Claire sodybą.

ir sūnus Edmundas

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

nooeeooeeeoeeeeeeoeaaaet
aplankyti, bet ar su vje^g saVininkai yra Dan ir 

spės, dar patys nežino, nes, paula Slivynai? 0 jos vedėja
būti f jų duktė Elena Šukienė. Be 

šios dovanos, dar bus 6 kitos 
dovanos, suaukotos šios pro
gramos rėmėjų.

Be to. bus ir septynios į- 
ėjimo dovanos,, pradedant 
100 galionų gazolino- 

Tai matote, gerbiamieji, 
ne tik linksmai ir maloniai 
laiką praleisite ir atsigai
vinsite gražiame Romuvos 
parke. Claremont Avenue, 
Monteloje-Brocktone. betgi 
dar turėsite progą ir dovanų 
laimėti.

Nesigailėsite atvykę su 
savo šeima į seniausių lietu- 

. viškų radijo programų N.

kitą menesĮ jau 
namie.

Mus aplankę, jie atsiminė 
ir M-’iki su tėvu ir dosniai 

i juos apdovanojo.

ATOSTOGAS 
kviečiame praleisti CAPE C D D’ E

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Golfo sro
vės; SILVER BEACH smėlis; lietuviška aptinka ir geras maistas 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: saiLfish buriuoti, teniso aikštė, ping-
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ P°nff* kroketas.
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvu linijoms. Ruošdamiesi Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikai.I • -*-■
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik S E Z 0 N Ą pradedame BIRŽELIO mėn. 19 dieną.
aplankyti bičiulį, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS. ODAS. SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.

Su užsakymu prašome kreiptis;
M. LŪŠYS 88-01 101 St. Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. (212 ) 849-1193
1. VEITAS . 72 Congress St. .Braintree, Mass.

m—* Qia atąziJei. įUl//

MEŠKA
42 BEACH STREET

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS. 

TeU (617) 759-3251

Anglijoje 32 metų sukaktu
vinį pikniką, kur susitiksite 
savo pažįstamus ir draugus, 
atnaujinsite senas pažintis, 

• į užmegsite naujas.
: Tai bus paskutinė didelė 
šios vasaros gegužinė, Į ku
rią jus kviečia

Steponas ir Valentina 
Minkai

Įstaiga atdara: kasdien nuo 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

9 vai. iki 5 vai. v.
9 vai. iki 7 vai. v.

8 vai. iki 12 vai. dn.

Adresas: 390 West Broadway. South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

Taupyti 9 $ $ padeda

FORTUNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvoj {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORLV — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204 
FORTUNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

r:'Q-

BALT1C REALTY A 
INSURANCE AGENCY 

Vytautas Stelmokas *

Tarpininkas ja perkant ar par. 
duodant namus.

kpdraudžia namas ir kitą. tur
tą nno visakių nelaimią.

Parūpina visu rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę lr sveikatą.
389 Broadway, So. Boston. 

J elefonas: 268-6030 ,

Bostone lankėsi 
akt Henrikas Kačinskas

Praeitą savaitę po pra
leistų atostogų Cape Code Į 
Bostoną buvo užsukęs savo 
brolic komp. Jeronimo ir jo 
Šeimos bei savo senų draugų 
ir pažįstamų aplankyti mū
sų įžymusis aktorius Henri
kas Kačinskas, kuris nuolat 
gyvena ir dirba Washingto- 
ne

r»*««eeweeee*****ee**e*«e*****ee*ee*e>»**se***e**e«eeeeee*»

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti —- pirkti 

Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavmas 
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON ♦ FAIRLANE 

FORD TRl-CKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL* MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirin 
žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

Si

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai-1 
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
- - sm vunli/vj IZZ'BUXZ£X<»SZZV HUV jzvnv, ■ — ■
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
Jmių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
J ar tire of ttePeaee—Constabls 

598 E. Broadvray 
So. Boston 27, Maaa.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sizht Street 

South Boston 
J Tel. AN 8-6645 
feooeoeoooooooeeoooooeertoi?

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

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS 

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

iTEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
■»IŽ (RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
J; SOUTH BOSTON, MASS.
! eeeeeeeee—eee—eeeeeeeeee— 

RADUO PROGRAMaT
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die

* < < ►
< ►

ną. Perduodama: VėliausRj
i Orfi ir Taisai Į
► Namus iš lauko ir viduje, j nos ir Magdutės pasaka.
► T 4» taiosn j_. ...... „ , . . -1 Lipdau popierius ir taisau* Biznio reikalais kreiptis |

5 PaltieFloriatagėliųirdovs-staigoje. ir čia buvo malo- I Naudoju tik geriausią 
niai pasikalbėta įvairiais! medžiagą.

- - - - - JONAS STARINSKASšių dienų meno ir kt. klausi
mais.

Geros sveikatos iki kitų 
atostogų!

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

* nų krautuvę, 502 E. Broad- 
3 pay, So. Bostone. Telefo-
* nas AN 8-0489. Ten gaun»- 
5 mas ir Keleivis.

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gsuvus vaistus.
Jei reik vaistų — eikit j BetoviŠką vaistinę.

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

982 a W. Breadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Naa 9 vai. ryto iki 8 vaL vn išskyras šventadienius ir

Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN 8-2712 
Namai ir Ckis:
287 Coacord Rd., Billeriea, Mas 

TEL. MO 3-2948

►♦*♦♦**»♦♦**♦**♦♦♦**********♦******

A. J. NAMAKSY
i: Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
Newlon Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*************

Flood Square . 
Hardicare Co.
Savininkas N. 1. ALEKNA
S28 EAST BROADWAY 
8OUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sisnoiua 

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys namam 

Reikmenys plomberiama 
Visokie geležies daiktai




