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Pamišęs studentas nušovė
IS žmoniųfe

Nušovė motinų, žmonų ir 13 kitų, 33 sužeidė Polici
ninkas jį patį nušovė. Kitos didžiosios žmogžudystės.

Tai Įvyko rugpiūčio 1 d. 
Austine, Tex. Buvęs mari
nas, dabar universiteto stu
dentas Charles Whitman. į- 
lipęs į Texaso universiteto 
307 pėdų aukščio bokštą, 
pradėjo šaudyti Į toje apy
linkėje pasirodžiusius žmo
nes. Taip jis suspėjo kaip 
žvirblius nušauti 13 žmoniųz
ir 33 sužeisti, kol drąsus po- 
licirinkas Martinez Įlipo Į 
bokštą ir, nutaikęs gerą pro
gą, tą pamišėlį nušovė.

Whitman Į bokštą buvo 
nusinešęs net kelis šautuvus, 
revolveri, peili, amunicijos, 
c taip pat ir maisto-

Kai policija nuėjo Į Whit- 
mano butą, ten rado nušau
tas Whitmano žmoną ir mo
tiną. Manoma, kad jas ten 
Whitmanas nušovė dar nak
tį. o Į bokštą jis pasikėlė ly
tu metą. jau atlikęs tą baisų 

žmonos ir motinos žmog
žudystę.

Whitman studijavo ar
chitektūrą. mokslas jam ge
rai sekėsi. Whitman uošvis 
sako, kad jo žentas visą lai
ką atrodė normalus žmogus. 
Whitmano kaimynas laik- 
raštininkams pasakė, kad 
Whitman jaunystėje buvęs 
„triukšmingas mažas vel
niukas“. labai mėgęs žaisti 
ginklais. Vietos kunigo liu
dijimu. jis jaunystėje patar
naudavęs mišioms, buvęs 
geras skautas.

Prieš porą metų Whitman 
buvo garbingai atleistas iš 
karo tarnybos ir, gavęs val
dinė stipendiją, pradėjo stu
dijuoti universitete-

Šia proga prisimintina ir 
daugiau nusikaltėlių ar pa
mišėlių atliktų baisių darbų.

Baisų Įvykį Chicagoje tik 
prieš 3 savaites dar visi atsi
mename. Ten vienas iškry
pėlis nužudė 8 slauges. Jis 
laukia teismo, bet neprisipa
žįsta esąs kaltas

1949 m. rugsėjo 6 d. taip 
pat karo veteranas Howard 
Unruh Camdene. N.J., gat
vėje piadėjo šaudyti ir per
12 min- suspėjo nušauti 13 
žmonių ir 3 sužeisti. Jis bu
vo pripažintas pamišėliu ir 
patalpintas ligoninėn.

Bostone paskutiniais me
tais kojine pasmaugta net
13 moterų, ir piktadarys ar 
p’ktadariai dar tikrai nesu
rasti. Policijos pranešimu, 
bepročiu ligoninėje vienas 
prisipažinęs tai padaręs, net 
smulkiai įvykius nupasako
jęs. bet. nesant kitų tiesiogi
nių įrodymų, jo vieno prisi
pažinimo nepakanka jam 
pakaltinti. Taigi taip ir 
siautėja visokie pamišėliai 
ir paleisti prieš laiką iš kalė
jimų neva už ”gerą elgesį“ 
ar jau „pasitaisę“.

Jaunimo delegacija 
Washingtone

Liepos 21 d. Valstybės 
Departamente Washingtone 
Valstybės sekretoriaus vei
kiantysis padėjėjas (Acting 
Assistant Secretary) Euro
pos reikalams Walter Stos- 
sel, Jr., priėmė Jaunimo 
Kongreso delegaciją.

Delegacijoje buvo A. Za- 
parackas, A- Sužiedėlis, G. 
Sabataitis, N. Umbrazaitė ir 
kt. Delegaciją lydėjo Vliko 
pirm. V Sidzikauskas

(Elta)

Jaunimo peticijai 
110,000 parašų

Jaunimo Kongreso peti
cijai į Jungtines Tautas, 
kaip praneša iš Kongreso 
Komiteto, parašų surinkta: 
Jungtinėse Valstybėse — 
84,358. Kanadoj — 10.157, 
N. Zelandijoj — 12,624. ki
tur — 45.506. Iš viso surink-, 
ta 140,021. (Elta)

Prez. Johnsonas su savo dukra 
Luci, kuri išteka rugpiūčio 6 d.
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Vietnamo komunistai vedžiojo Hanoi gatvėmis Amerikos lakūnus belaisvius, visaip iš ją tyčioda
miesi.

Lėktuvų streikas vis dar
nepasibaigė

Lėktuvu mechanikų unija buvo susitarus su darbda
viais, bet nariai to susitarimo nepatvirtino, ir todėl strei
kas tęsiamas. Kongresas išleis atitinkama įstatymų.

Chicagoje riaušės 
nesiliauja

Rasinių riaušių buvo ir 
praeitą savaitę- Paskutinį

_  sekmadienį apie 3.000 bal-
užsienio"pašto, todėl* aišku. tųjų buteliais ir plytgaliais 
kad streikas paralyžavo su- apmėtė apie 350 civilinių 
sisiekimą oru, o tas savo ke- teisiu demonsti antus Mai- 

ųuette parko apylinkėje. 
Daug demonstrantų savo 
automobilius buvo palikę 
parke. Apie 40 automobilių 
ten padegta, mažiausia 60 
asmenų sužeista

Penkių didžiųjų lėktuvų 
bendrovių mechanikai strei
kuoja jau ketvirtą savaitę. 
Tų bendrovių lėktuvais per 
dieną skrisdavo apie 150, 
000 žmonių, jais buvo gabe
nama 60% vidaus ir 70% į

Kaip greičiau \ Jungiasi Italijos Japonai pelnysisI
baigti karą socialistai iš Sibiro

P. Vietnamo vyriausybės Italijos socialistų ir soči- Sovietų Sąjunga labai rū- 
galva vicemaršalas Ky. kai- aldemokratų paitijos, ku- pinasi Sibirą daugiau apgy- tarimą atmetė (už balsavo 
bedamasis su U.S. News &; rios dabar kartu sn kriWio_ vendinti ir jo turtus išnau- fisS7.' nrieš 17.251 k tauri

liu neigiamai veikia karšto 
ūkį.

Nors pats prezidentas 
daug dėmesio skyrė šitam 
įvykiui, derybos sunkiai vy
ko- Praeitą penktadienį u- 
nijos ir darbdavių atstovai Panašių riaušių buvo net 
jau buvo susitarę. Susitari- Providence, R.I.. o jos dar 
me numatytas atlyginimų vis aštriai pasikartoja Cle- 
pakėlimas per 3 metus 72 velande, Nevv Yorke ir ki
centus. Mechanikai tą susi- tur.

rios dabar kartu su krikščio- "ramti ir 30 turtus išnau- 6 587> prieš 17,251), taigi a®'
World lteport koresponden-'„j demoklatų partija suda. dot.. Negalėdama to viena streikas tęsiamas toliau. įasSvaldrtit
tū. pareiškė, kad. nonnt * . u ♦ - - padaryti, ji kreipėsi j Japo- Atmesdami ta susitarimą sunku jas suvaiayu ir
areičiau kara laimėti reikia t0 nutarė susi- y Įtaniuiistlį kad tie ' AT®“®išlaikyt, jose discipliną. Pra-
pulti š. Vietnamą. Tada į jungti. Tai neabejotinai su- sav0 kapitalais ir technika koda1 mes turime pasiten- side.usios politiniais ar so- 
kara įsitrauktų Kiniia. Pa- stiprins socialistinį sąjūdį ir padėtų Sibiro ūkį pakelti. , kinti tik 3.2% atlyginimų ^lajiniais sūkiaisjos įsvmte 
sak Ky, su Kinija Vakarams pakenks komunistams. ot<ai_ i-i-— — j—• , i dažnai tik
vis viena teks kariauti po j_____________________________
penkerių ar dešimties metų.: '
Bet tada ji bus daug stiprės-;
nė, todėl pats geriausias lai
kas dabar ją sumušti. Ir tai 
padaryti nebūtų sunku.

47 kongresmanai (44 de
mokratai ir 3 respublikonai) 
kreipėsi į prezidentą, ragin
dami ji pasmerkti Ky pa
reiškimą- Piezidentas kol 
kas tuo reikalu savo nuo
monės nepareiškė.

Ragina padidinti 
pensijas

Šen. Robert Kennedy pa
siūlė padidinti senatvės pen
sijas, nes dabartinės pensi
jos yra labai mažos. Jis siū
lo jas padidinti bent 50%. 
pradedant 1968 m. sausio 1 
d Mažiausias pensijas jis 
siūlo padidinti daugiau nei 
2 kartus, todėl tada mažiau
sia pensija būtų ne $44. 
kaip dabar, bet 895. Pensi
jos $100-8250 siūloma padi
dinti 50%, o didesnes kaip 
8250 — 40%.

Nėra abejonės, kad tas 
pasiūlymas turėtų būti be 
ginču priimtas, bet taip pat 
nėra abejonės, kad daug kas 
bus jam priešingas, ir koks 
bus to pasiūlymo likimas, 
šiandien negalima žinoti.

Ledo kalnas slenka
Yukono slėniu

Nuo Plieno ledyno atski
lęs ledo gabalas, kurio plo
tas yra lygus Nevv Yorko 
Manhatteno plotui, slenka 
Yukono slėniu pagal Alas
kos ir Kanados rubežių 2 
pėdas per valandą, savo ke
lyje viską naikindamas.

Ledo kalnas nugriauna 
kalnus, padaro ežerus. To
kio didelio ledo kiekio vie
name gabale dar niekas ne
buvo matęs- Sunku įsivaiz
duoti, kokių nuostolių jis 
padalys, kol susproginės į 
mažus gabalus.

1957 m. tokie ledo gaba
lai. bet daug mažesni, buvo 
atsiskyrę nuo kitų ledynų. 
Jie slinkdami sunaikino 
tūkstančius akrų miško ir vi- i 
sai pakeitė apylinkių žemės 
paviršių. Leno kalno slin
kimas lydimas didelio

1’- Vietnamo prezidentas gen. 
įeit. Nguyen Van Thieu sako, 
kad. jei norima baigti karą, 
reikia pėstininkus pasiusti i š. 
Vietnamą.

Neseniai Japonijoje atsi- pakėlimu, jei bendrovių pei-1 aaz,n31.tlK vlsuo.^nes turto 
lankęs sovietų užsienio rei- „as, mokesčius atskaičius, nalkin,.mu pleakavimu is 
kalų ministeris Gromyko su- pakilo iki 15%, ošiu metų apdaužytų krautuvių. Tuo 
sitarė su Japonija kad Sibi- Mėnesių pelnas yra 11% j ~
ro mineraliniai turtai ir ki- didesnis, nei to paties 1965 e nLpų va(laE 
tos žaliavos bus gabenamos metu laikotarpio pelnas.
i Japoniją. Neabejotina, | Į‘tą reikalą Įsikiša kon- 
kad ji iš to biznio daugiau- gvCSas. jam jau anksčiau 
šia turės naudos. , bUVo pasiūlyta išleisti įsta-

Markva dabar nori su Ja- (tymą. kuris įgaliotų prezi- 
ponija labiau bendradar- dentą streiką sustabdyti, bet 
biauti, nes Kinija vis daž- įokį įstatymą priimti buvo 
niau primena savo teises į delsiama- Dabar, mašinis- 
Sibirą. O ir Japonija negali tams atmetus net jų atstovų 
jaustis saugi, pašonėje ture- priimtą susitarimą, kongre- 
dama sustiprėjusią Kiniją. sas skubiai ruošiasi išleisti 

Bet kol kas karo metu už- atitinkąmą įstatymą, kuriuo 
grobtų Japonijos salų grąži- streikas gali būti sustabdy-Į 
nimo reikalu Gromyko atsi- -Įgp dienų.
sakė kalbėti. Japonai tačiau j^oj dar nėra aišku, 
neabejoja, kad ateis laikas, įstatymas numatys, i
kada Maskva turės jas Ja_ Kad streiką baigti įsako
ponijai grąžinti. I kongresas ar prezidentas. Corazon Amarau. kuriai pasise-

Į Prezidentas šiais rinkimi-' kė išlikti gyvai. Kitas 8 slauges
Castro skatina kelti r*iais metais yra linkęs, kad mokines piktadarys jų gyvena- 

nuo jo pečių būtų Šita našta majame name Pietą Chicagoje 
nuimta. Kai šis numeris pa- nužudė.

... . ~ sieks skaitytojus, tai bus jau!______ ______________
Kubos diktatonus Castro paaiškėję ----------------

Kubos revoliucijos 13 metų
minėjime pranašavo, kad rr . Mndcnnip
per 10-15 metų visoje Pietų]L 1 nam ^aSKVOJC
Amerikoje įvyks revoliuci-j • i; įaįm^j0
jos, panašios į Kubos revo-/MC'U' neuuniejo
liuciją- Į Jungtinių Tautų gen. sek-

Jis ragino nenusiminti retorius U Thant lankėsi

revoliucijas

dėl laikinų nepasisekimų ir 
tęsti partizanines kovas Ve-

Maskvoje. tikėdamasis pa
skatinti Sovietų Sąjungą im

necuelos ir Kolumbijos par- ti? žygių karui Vietname 
tizanų pavyzdžiu. | baigti, bet ir jis iš Krem-Į

Prez. Johnsoną jis pava- Raus valdovų gavo tokį at- 
dino nieko neišmanančiu sakymą, kaip ir Anglijos mi- 
kaubojum. nisteris pirmininkas: kon-;

»+###«****#*#***##**«#*****##*****4 ferenc: ja tąikos Vietname ‘ 
reikalu tegali būti sušaukta

... „ . j.,.. , «------  ! Senate tvarstomas civili- tik Šiaurės Vietnamo vy-
tnuksmo panašaus i didžių- operacijf viršininkas Viet- niu teisių įstatymo pakeiti- riausybei pritarus. O ji to 
jų pa.iankų suvius- name gen. įeit. Joseph Moore mas, garantuojąs visom ra- nenori ir yra pareiškusi, kad

Mokslininkai mano, kad pasakė Washingtono laikrašti- rėm apsigyvenimo teisę. Jis ji gali ilgus metus kariauti. 
Yukono slėnyje atsiras nau- "inkams, kad, jo nuomone, gana paliečia ne tik namų savi- kol Vietnamas bus laisvas, 
jų ežerų ir išnyks visi auga- tręštai S. Vietnamas ieškos bū- ninkus. bet ir jų pardavėjus, t. y komunistų užgrobtas.

Alexis Smith vėl pasirodė New 
Yorko scenoje. 1940 1950 me

lai du karui baigti. i Nenori taikos nei Kiniia tais ji vaidino 36 filmuose. ———*—** j nenori taiAus nej rvinija.

e (



Puslapis antras

Kodėl taip save žudome ? į
Yra dalykų, apie kuriuos, rodos, reikėtų nuolat kal

bėti, net balsiai šaukti, o tuo tarnu apie juos tik retkarčiais į 
teužsimenarr.a. Sakysim. kad ir eismo (trafic) nelaimės.! 
Kiek ten kasdien sužeidžiama ir užmušama! O mes? 
Laikraščiuose randame aukų skaičius po ilgesnių švenčių, 
kad vien užmuštų siekia šimtus. Pav , per paskutini liepos 
4-sioss savaitgalį tokių aukų buvo 577. Jei Vietname per 
kelias dienas būtų tiek žuvę, koki neapsakomą triukšmą 
būtų pakėlę visokie ”taikos“ gynėjai, o kad keliuose eina 
kur kas didesni mūšiai ir ten aukų yra kur kas daugiau — 1 
mes dėmesio nekreipiame- 1

i
O pavojus ten vis didėja. Prisiminkime, kad pirmoji 

eismo auka buvo 1899 m. rugsėjo mėnesi New Yorke.! 
Nuo tos dienos iki šiol tų aukų skaičius jau pralenkė pus
antro miliono ir kasmet vis didėja. Žinovai sako. kad jei 
nebus imtasi griežtų apsaugos priemonių, tai 1985 metais 
trafiko aukų metinis skaičius pasuks 220.000.

Mes nė nepagalvojame, kokių nuostolių turime dėl tų 
eismo nelaimių- Nekalbant jau apie tuos dešimtis tūkstan
čių kasmet žūstančių, kuriems gyvybės niekas nebesu- 
grąžins, atsiminkime dar, kad, sakysim, tik 1964 metais 
sužeistųjų buvo 1 mil. 700 tūkstantių žmonių ir jų kiek
vienas buvo nedarbingas daugiau negu vieną dieną. Jei 
sudėsime. kiek nustota uždarbio, kiek išleista medicinos 
pagalbai, kiek kaštavo sugadinti automobiliai ir kt.. tai 
gausime bilionines sumas.

Žinovai sako, kad jei būtų imtasi visų šiandien Įma
nomų apsaugos priemonių, eismo aukų skaičių būtų gali-! 
ma sumažinti net 90%.

- . - .
Jie sako, kad jei būtų sumažintas greitis 20% ir būtų 

griežtai dabojama, kad jo vairuotojai laikytųsi, eismo ne
laimių bebūtų tik pusė tiek. kiek dabar Sumažėtų nelai-į 
mių skaičius ir tada, jei būtų apribotas nuo 21 iki 70 m. į 

vairuotojų amžius, kuiis taip pat daug lemia nelaimėse,: 
jei būtų tikrinama vairuotojų sveikata. Didelė problema = 
yra ir neblaivūs vainiotojai- Jie irgi labai padidina ne
laimių skaičių.

Iš antros pusės, nelaimių skaičių sumažintų ir geres
ni keliai bei saugesni automobiliai. Nėra abejonių, kady _ Į*_  _ v *1 _ _ Į »_Į_ _ • -i •
šių uienų lecnnlKa sugeoeių uūuii mums uaug S2ugeSriiuS 
automobilius, bet jų gamintojams tas nerūpi, nes jiems vi
sų pirma galvoje yra pelnas. Tad juos automobilių saugu
mu susirūpinti reikia Įstatymu priversti. Antai, kol Wa- 
shingtone vienas advokatas savo knygoje neparašė, kokie 
nesaugūs ir su techniškais trūkumais yra mūsų automo
biliai ir kaip tuos trūkumus būtų galima pašalinti, apie 
tai niekas nieko nekalbėjo, o kai jis tą reikalą iškėlė vie
šumon. net patys fabrikantai ėmė skelbti, kiek automo
bilių su trūkumais jie į rinką išleido. Sujudo ir kongresas, 
nustatė automobiliams, jų padangoms ir kt- mažiausius 
saugumo reikalavimus. O vis tiek dar lieka atviras klau
simas, ar tų nuostatų bus griežtai laikomasi, nes pas mus 
dar nevisada žodis tampa kūnu.
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Jungtinių Tautų gen. sekr. U Thant (vidur.) kalbasi 
su laikraštininkais Maskvoje. Dešinėje Sovietų S-gos 
užsienio reikalų vieeministeris Vasilij Kuznecov.

Automobilis gali būti mūsų geriausias draugas, bet ir 
bjauriausias priešas. Kad jis mums ir visai visuomenei 
būtų tik geras draugas, reikia tvirtai pažaboti ne tik jį 
patį, bet ir visus tuos, kurie jį gamina, kurie jį taiso, kurie į 
jį vairuoja. Be to, reikia geležinėm replėm suimti už kelnių 
ir visus vaikėzus, kurie jį vagia ir neapsakomu greičiu bė
ga nuo policijos, kol kitus užmuša ir patys užsimuša. Tuo 
turime rūpintis mes patys ir mūsų reikalams tvarkyti pa- J 
statyta vyriausybė

Lietuviai demokratų tarpe
Kazimiera Genevičienė, veikli ir energinga lietuvai

tė, neseniai išrinkta Brooklyno Kings apskr- demokratų 
komiteto nare. šioms pareigoms ji išrinkta dviejų metų 
terminui. Be to, ji yra38-tos demokratų apylinkės komite
to narė. Šios apylinkės vadovas — žinomas Anthony Tra- 
via, kuris šiuo metu yra New Yorko tarybos pirmininkas. 
Travios santykiai su lietuviais yra nuoširdūs, nes jam ir 
jo šeimai tenka gyventi kaimynystėje, kur nemaža lietu
vių susispietę.

Čia demokratų veikloje taip pat gyvai veikia ir Alek
sandras Poderis, užimąs svarbias vietas demokratų gyve
nime ir šiuo metu išrinktas demokratų konvencijos at
stovu. Joje bus renkamas Nevv Yorko demokratų kandi
datas gubernatoriaus vietai.

Įdomu pabrėžti, kad K. Genevičienė lietuviškai skai- . 
tyti išmoko iš Keleivio, kurį jos tėvelis Antanas Karpavi
čius, dabar gyvenąs pas žentą ir dukrą, yra per 50 metų 
prenumeravęs ir skaitęs Jis, turbūt, yra vienas iš seniau
sių Keleivio skaitytojų.

Anglijos karalienė Elzbieta ii važiuoja su i Londoną 
atvykusiu Jordano karaliumi Husseinu.

Mr. 20-31,1966 rugpiūčio 3KELEIVIS, SO. BOSTON

CoL Serjei Edemski Mikhail A. Shumaev

Apačioje Amerikos kariuomenės atsargos pulk. įeit. 
William VVhalen suimtas už šnipinėjimą Sovietų S-gos 
naudai. Viršuje Sovietu S-gos ambasados nariai, ku
riems VVhalen teikdavo slaptas žinias, l'ž sa\o darbą 
jis gavo per I metus $5,500.

Kairėje P. Vietnamo vyriausybės galva Nguyen Cao 
Ky, vidury prezidentas Nguyen Van Thieu, dešinėje

Nguyen Luu Vien, paskirtas ministerio pirminlflfco 
pavaduotoju. Luu Vien yra civilinis asmuo.

KNYGOS JAUNIMUI
BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

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

ŽAIŽARAS, I). 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 psl., kaina $1.80.
GTNTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

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

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai idomūs 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 psl.. kaina.. $2.

Naujausios

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

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

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

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 ps’. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiž- 
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. 
-lame idomūs 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 psl.. daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ........................... $6.

LIETUVIU BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II
omas, redagavo Bernardas

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

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., 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.

Ką nutarė Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresas

I- ?
(Tęsinys)

i
Politinės programos reikalu

a) Lietuvos geografinė ir šiandieninė tarptautinė pa
dėtis yra nepalanki greitam lietuvių tautos išsivadavimui 
ir valstybės atstatymui. Todėl reikia praplėsti išeivijos po
litinės akcijos tikslus. Ilgalaikėje laisvės kovoje šalia po
litinio elemento iškyla ypač svarbus kultūrinis tautinės 
sąmonės išlaikymo tikslas. Didžioji dalis pastangų turi 
būti skilta tautinės kultūros ugdymui, kad. nežiūrint lais
vės kovos ilgio, liktų sąmoninga tauta tautinei nepriklau
somybei atstatyti.

b) Išeivija savo politinę programą turi nusistatyti 
pasiremdama realiais pasaulinės politikos faktais ir lie
tuvių tautos gerove bei interesais pavergtame krašte. 
Principiniai viskas yra panaudotina, kas silpnintų rusini
mo įtaką Lietuvoje, ii- viskas atmestina, kas tai stiprintų.

c) Siekdami visomis jėgomis padėti savajai tautai 
laisvės kovoje, turime kreipti ypatingą dėmesį į okupuotą 
Lietuvą, visomis išgalėmis stiprinti jos žmonių ryšius su 
Vakarais ir palaikyti jos laisvės ir nepriklausomybės 
viltis.

d) Politinėje išeivijos programoje privalome nejung- 
' ti valstybės atstatymo tikslo su būsimos vidinės santvar

kos klausimu- Tik pati tauta, atgavusi laisvę, gali nustaty
ti savo valstybės santvarką bei pasirinkti gyvenimo būdą 
šiandien didžiausias lietuvių išeivijos priešas yra rusiškas 
imperializmas, siekiąs nutautinti ir tuo būdu galutinai pa
laidoti visas nepriklausomybės viltis tautoms, atsidūru- 
sioms Maskvos kolonialinėje imperijoje. Tad kova prieš 
rusiškąjį imperializmą turi pirmenybę prieš kitus politi
nius uždavinius.

e) Santykiuose su okupuota Lietuva reikia skirti lie- 
1 tuvių tautą nuo jėga primesto sovietinio režimo. Kaip ca- 
Į rištinėje, taip ir sovietinėje priespaudoje rusai nepajėgė

ir nepajėgs užgniaužti tautos kūrybinės dvasios.- Tai. kas 
šiandien teigiamo Lietuvoje pasiekiama, yra lietuvių tau
tos kūrybingumo pasireiškimas, o ne okupantų darbai. 
Neigiamas lietuvių tautos kūrybinių pastangų vertinimas 
VI a pagalba komužtizmili naikinant tautinius

skirtumus ir kuriant vientautę rusiškąją imperiją.
f) Privalome sudaryti ir išnaudoti visas galimybes, 

kad Vakarų pasaulio sampratos plačiausiai sklistų lietu
vių tautoje. Jos yra mūsų priemonės lietuvių tautos laisvės 
troškimams skatinti. Turi būti stiprinamos ir plečiamos 
radijo transliacijos į Lietuvą, ruoština speciali spauda 
tautai, išnaudotini asmeniniai ryšiai ir visos kitos prie
monės. kurios stiprina lietuvių tautinę sąmonę ir ugdo 
laisvės troškimą Lietuvoje.

g) Lietuvos valstybės suvereninių teisių faktinis at
statymas ir sovietų okupacijos nepripažinimo užtikrini
mas JAV ir kitose vakaių valstybėse yra ir toliau kertinis 
išeivijos uždavinys. Naujų draugų ir Lietuvos laisvės dar-

: bo talkininkų ieškojimas visose pasaulio tautose turi tapti 
pagrindiniu darbu, įjungiant į jį visas išeivijos jėgas ir 
kartas.

j
Pareiškimas Lietuvos jaunimui

Prie Jaunimo deklaracijos ir Jaunimo kongreso nuta
rimų jungiame ir šį pareiškimą Lietuvos jaunimui.

Pirmoje vietoje statome visų lietuvių nesąlyginę vie
nybę, viršijančią bet kokius asmeninius ar kultūrinius 
skirtumus, kuriuos išryškina okupuotos Lietuvos ir mūsų 
gyvenamųjų kraštų ekonominės, socialinės, politinės, kul
tūrinės ir laiko sąlygos.

Iš septyniolikos kraštų susirinkę realiai jaučiame 
šiuos skirtumus- Vienybės pagrindu tad laikome nusista
tymą tautos reikalu ir bendrą sutarimą, pagrįstą atlaidžiu
asmenišku viens kito supratimu dabar ir ateityje/

Už vis brangesnį laikome savo ryšį su jumis, mūsų 
bendramečiais Lietuvoje. Kartu trokštame laisvai kurti. 

= mokytis, melstis, praleisti laisvalaikį, kurti šeimą, ieškoti 
asmeninės laimės.

Džiaugiamės kiekvienu žodžiu apie jus ir iš jūsų ir 
stengiamės, kiek sąlygos leidžia, pranešti apie save. Iš 
mūsų veiklos ir deklaracijų mūsų nusistatymai aiškūs. 
Į jus žiūrime, kaip į brolius ir seseris, niekada ir niekur 
neperkeldami į jus priešingumą, kurį jaučiame okupaci
niam režimui.

Kad po tiek išeivijos metų susirenkame net antrosios 
ar trečiosios kartos lietuvių jaunimas, yra ne tik mūsų 
pastangų, bet ir jūsų vilčių ir tikėjimo mumis reiškinys, 
šios viltys jungia muš visus.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
1966 liepos

*
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEVEIKLU Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

Ar švedai parduos pabaltiecius ? BALFAS BAIGĖ DAR f 
VIENERIUS METUS ’

Vokietijos laikraštis Allgemeine Zeitung rašo. kad 
Švedijos užsienio reikalų ministeris Nilsonas pareiškęs, 
kad 30,000 pabaltiečių, kurie antrojo pasaulinio karo me
tu pabėgo Į Švediją, laikomi ir toliau sovietų piliečiais. 
Atsikratyti nuo jų pilietybės galima tik su sovietinių įstai
gų sutikimu-

Šitas pareiškimas sukėlęs Švedijoje esančių pabėgė
lių tarpe didelį nerimą.

Švedų konservatorių partijos vadas Holmbergas 
parlamente pareikalavo, kad užsienio reikalų ministeris 
Kosygino lankymosi metu šį "dvigubos pilietybės“ klau
simą su juo aptartų ir atleistų šiuos pabėgėlius nuo Sovie
tų S-gos pilietybės.

Nilsonas tokį Holmbergo pasiūlymą atmetė ir pareiš
kė, kad pabaltiečiai turi patys daryti sovietų pasiuntiny
bėje žygių, kad būtų atleisti nuo sovietinės pilietybės.

Iš Švedijoje esančių 30,000 estų, latvių ir lietuvių 
(šių ten nebėra nė 200) 29,000 jau seniai yra Švedijos pi
liečiai Daugeliui jų sūnų. kurie čia gimę ir atitarnavę 
švedų kariuomenėje, dabar susidaro teorinė galimybė 
būti pašauktiems į sovietų kanuomeenę.

Laikraštis klausia, ar pabėgėliai iš Lenkijos. Vengri
jos. Jugoslavijos ir Čekoslovakijos vis dar tebėra jų anks
tyvesnių kraštų piliečiai?

Dėl tautinių mažumų Įjungimo klausimo jau ilgesnis į 
laikas Švedijoje esama nuomonių skirtumo. Ar šis Nilsono 
pareiškimas yra ženklas, kad pageidaujama tų pabėgėlių 
nusikratyti. Bet kur išvažiuoti tiems seniems žmonėms? 
Nejaugi į Estiją. Latviją, Lietuvą? Taip klausia tas laik
raštis.

Reikia pastebėti, kad Švedija yra vienintelis demo
kratinis kiaštas, kuris po antrojo pasaulinio karo išdavė i 
komunistams per šimtą pabaltiečių. todėl kas gali neigti, Į 
kad ji ir antrą kartą to nepadarys?

Balfo apyskaitipiai metai 
baigiasi birželio 30 d. Pa
žiūrėkime. kokios buvo jo 
pajamos ir išlaidos per pa
skutiniuosius metus, t- y. 
nuo 1965 m. liepos 1 d. iki 
1966 m. birželio 30 d.

Viso labo pajamų buvo 
$109.029 (bendrai šalpai 
suaukota $66,553, Vasario 
16 gimnazijai — $26,303, 
Saleziečių gimnazijai — 
$8,220. nario mokesčio — 
$1.155 ir ivairių kitokių —' 
$3,439)

Viso labo išleista $99,016. 
Mokykloms suaukoti pini
gai buvo joms pasiųsti, be 
to, labai suaktualėjus Vasa
rio 16 gimnazijos maitinimo 
klausimui. Balfas jai davė 
$7,400.

Sibiro tremtinių (Lietu
voje ar Sibire) šalpai išleis- 
ta$30,255, už vaistų ir rūbų 
siuntimą į Lenkiją sumokė
ta $4.780. Vokietijos lietu
viams sušelpti $4.797- Kitų 
kraštų lietuviams (neskai
tant siuntinių) grynais pini
gais išdalinta $2,460.

Kaip matome, šiuo metuj 
Baltas daugiau išleidžia1 
šelpdamas varge esančiu? 
Lietuvoje ir Sibire, o prieš 
10 metų jo veikla labiausiai 
reiškėsi Vokietijoje.

Tai aštuonios slaugės mokinės, kurias ju namuose nužudė Richardas Speckas.

MAIKIU SU TĖVU 
AUKOJO:

N- Žilinskienė, W. New- 
ton, Mass, $6.

Po $5: B. Galinis. Dor
chester. Mass., V. Klemka, 
Arlington, Mass.. P. Dauba
ras, Chicago, III., M- Išga- 
paitis. Homtramack, Mich..' 
A. Swekosky, Detroit, Mich

J. Tumavičius, Holly- 
\vood. Fla., $4.

Br. Pošius, California, 
$3-

Po $2: P. Meškauskas. 
Chicago. Ilk. A. Stankus, 
Stoughton, Mass., G. Loka- 
mas, Omaha. Nebr., Z- Lo- 
cke. San Diego, Calif., M. 
Pilk. Racine, Wisc . J. Mor
kus, Fort Williams, Ont., 
Canada, F. Mituza. Hart
ford. Conn.

Po $1.50: J- Žilinskas, 
Weehawken, N.J., T. Šu- 
pinsky. Shadisyde, Ohio.

Po $1.13: J- Paknys, 
Thompson, Conn.. Žilinskas, 
Mentori Park. Calif.

Po $1: D. Mažeika, Wor- 
cester. Mass., M Stevens. 
Mehuen, Mass.. J. Gumu- 
liauskas. Michigan City. 
Ind., J- Gabris. Chicago, III.,
1.. Stasiulis. Miami, Fla., 
Ig. ša.iauka. St- Catharines, 
Ont.. Canada, M. Welkosky. 
Pineilas Park, Fla.. E. Vasi
liauskas. Norwood, Mass . 
J. Sutkus. Stoughton. Mass., 
U. Linartienė, V. Vokietija, 
K- Smilga, Melrose Park,
111.. F Shamansky, Scran
ton. Pa.. Ch- Jankevicz, Det
roit. Mich.. Ch. Paul, Cen- 
tereach. N.Y., L. Kimont. 
Waukegan, III., J Jakaitis, 
Flushing, N.Y., T. Palionis, 
Detroit, Mich., J- Petronis. 
So. Boston, Mass.. D. Bakas. 
Ook Lawn, III.. B. Budzi- 
nauskas. Waterbury. Conn., 
A. Budriūnas. Sarasota, Fla. 
P. Rubenskas, Arlington, 
Mass, A. Pranevičius, La 
Sale. Canada, J. Saras, 
Cambridge. Mass., P. Dau* 
paras, Gulf Port, Fla*, T.

Jankauskienė, Dorchester.1 
Mass*. P. Buzas, Saugus. 
Mass., K. Šapamis, Drocut, 
Mass., M. Kleizienė, St. Ca- 
lixte, Canada. J. Stanislo- 
vaitis. So. Boston. Mass.

A Stulpinas, Lacenia. N. 
H., 84 ct.

A. Gaidys, Nashua. N H., 
45 centus-

Nuoširdžiai visiems dėko
ja

Keleivio administracija

NAUDINGA ŽINOTI

Kiek laiko virškinami į- 
vairūs produktai žmogaus 
skrandyje? Norėdami atsa
kyti į šį klausimą, keli ame
rikiečių mokslininkai per 
trejus metus atliko daugybę 
tyrimų ir gavo labai Įdomių 
vaisių.

Pasirodo, kad daug mais
to produktų, kurie anksčiau 
buvo laikomi "lengvais“. — 
virškinami gana ilgai Pav-. 
veršienos šnicelis (piaus- 
nys) virškinamas 4 vai. 19 
min.. rauginti kopūstai — 
4 vai 30 min.. kiauliena — 
4 vai- 26 min., vyšnios, per
sikai ir slyvos — 3-4 vai.
Nuo trijų iki keturių valan
dų virškinama jautiena ir 
sūris. Nedaugiau kaip va
landą virškinami kiaušiniai, 
obuoliai, kriaušės ir upėta- 
kai (trouts). Kitas žuvis 
skrandis perdirba ne grei
čiau kaip per 3 valandas.

Atlikti tarimai yra labai 
svarbūs. Jais remiantis, ga
lima teisingai ir protingai 
maitinti tiek sveikus, tiek ir 
ligonius.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

•‘Keleivio"' administraci
ja prato gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž*

v

Palyginę Balfo pajamas i 
ir išlaidas prieš 10 metų iri 
praeiti} metų, pamatysime, j 
kad jos nemažėja: tada pa-< Clevelando policija sako. kad 
jamu buvo $97,286, O pra- Lew» Robinson yra Jomo Ken- 
eitais metais $107,029. yatta House vadovas. O tas na

šių metų pradžiai (liepos mas negrą riaušių rajone esąs 
I-jai), kaip jau minėta. Bai-, vadinamas padegamąją bombų

Peter Chumak iš Toronto. Ont„ atvažiavo į New Yorką 
savo mylimosios Olgos Ivašenko ieškoti. Ji susipykusi 
su tėvais, gyv. Rochestery. N.Y.. birželio 29 d. pasakė 
išvažiuojanti i New Yorką ir nuo tos dienos apie ją nie
ko nežinoma.

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

j dovaną angliškai kalban- 
1 tiems, nepamirškite, kad ge- 
_ riausia dovana yra knyga.
1 štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir i anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

"Selected Lithunian Short 
Storio*“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

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

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

"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 viršeliai* 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

IU nasuje įirkv/ ’DO.UIO.
vasaros metu jo pajamos y-. B 
ra labai mažos, todėl kažin 
ar to likučio užteks iki nau- 1
jc Balfo rudens derliaus. 

Vargas ir vasarą nenusto
ja daugelio slėgęs, todėl ir 
parama Balfui turėtų būti 
nuolatinė.

mrhlr vLLi

the first thing 
to save

for your old age 
is you -

L1
Kri 4?*<

Have a chcckup every year. 
And, betueen checkups, be 
alert to Cancer’s Seven Dan- 
ger Signals:

Unusualbleedingcrdischarge.
2.

A lump or thiekening in the 
t breast or elsewhere.f 3*1 A sore that does not heal.

4.
Change in bowel or . 

biadder habits.
5. \ 

Hoarseness or cough.
6.

< Indigestion or difficulty 
» in swallowing.

7. 1
Change in a wart or mole.

See your doctor immediately 
if any danger signal lasts 
looger than two weeks.

’f* PTwei»ty-five years ago on May 
1, 1941, the L.S. Trrasury i 
fasucd the first Series E 
Savings Bond to Frankiin D. 
Roosevelt.

A
cducations, dream vacations, ; 
paid-up bospital bills, more 
satisfying retirements.
Americans štili own almost 
S50 billion m Savings Bonds. p 
$50 billion worth of personai t 
security. Security from waaU '

And security from Jom of 
freedom in a troobled world.
Join the greatest thrift t 
program in the aorld. For I 
your future and your I 
famify's future. And your L. 
country's future.

Buy U. S. Savings Bonds

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
I

Derliaus vainikas. *J. Mi-
! kuckio eilėraščių rinkinys, 
i 359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylė* 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
Į psl., kaina $3.00. r
• Gyvulių ūki*. George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą j audrą. Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75, minkštais — $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tulio 
| novelės, 156 psl., kaina kie- 
, tais viršeliais $2.50. minkš- * 
j tais — $1.90. •

i ' .____ ♦

, PALENGVINKITE MŪSŲ
DARBĄI

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktu, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, priei 
atsiųstų reikalingą sumą*

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vi* mažiau bebus tokių, ku
riem* reikės siųsti primini
mu*.

Keleivio adm-ja
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SUSIRŪPINO VANDENIU

Vargu ar rusų komunistų partija kada prisipažins 
padariusi milžinišką žalą žemės ūkiui Rusijoje, taip pat 
ir Lietuvoje, savo užsispyrimu įgyvendinti ir palaikyti 
kolchozinę sistemą. Katastrofiško nuosmukio akivaizdoje, 
partijos vadai daug kartų griebėsi įvairių, dažnai vienų 
kitiems prieštarirgų žygių žemės ūkiui gelbėti, bet niekad 
neužsiminė apie galimybę pašalinti pagrindinę nuosmukių 
piiežastį — kolchozinę sistemą.

Eilė senųjų ir dabar išauklėtų agronomų bei techni
kų Lietuvoje stengiasi patys, kiek tai Įmanoma komparti
jos fanatikų uždėtuose rėmuose, bent tose sąlygose gelbėti 
žemės ūkiui naudingąją Lietuvos žemę.

Nusausinti žymią dalį Lietuvos dirvų naudinga, ne
paisant. ar tos dirvos privačioje, ar kolektyvinėje nuosa
vybėje- Atitinkami pareigūnai per eilę metų sugebėjo išsi
kovoti lėšų bei priemonių platesniu matu sausinti Lietu
vos dirvas. Nors daug tų darbų jau spėjo nueiti niekais 
ir daug kur tuos darbus tenka pradėti iš pradžios, bet Lie
tuvos nusausintojai tiek pasistengė, kad Maskvoje buvo 
rodomi pavydžiu kitiems, o kai ten nutarė imtis rimtesnių 
priemonių visos Rusijos žemėms nusausinti, tai Lietuvai 
papildomų priemonių nebeskyrė: užteko jau anksčiau į 
penkmečio planus įrašyto leidimo šį penkmetį dar nusau
sinti Lietuvoje 670 tūkstančių hektarų.

Čia ir vėl atsirado reikalas lietuviams patiems pa
galvoti apie tai. apie ką, žinoma, nepagalvojo partijos 
didžiūnai Maskvoje.

Technikos mokslų kandidatas J Bumeikis vilniškėj 
Tiesoj (liepos 5 d.) kreipia dėmesį į tai, kad nusausini- , 
mas Lietuvoje dabar vykdomas vienašališkai: stengiama- : 
si iš drėgnųjų žemių ko greičiau nuleisti pavasario potvy- , 
nio vandenį. Bet Lietuvoje yra vietų, kur vandens ne per- . 
daug. jo net pradeda stigti- Visų pirma — miestai. Ypač 
Klaipėdai ir Šiauliams gresia vandens “badas“, o neilgai 
teksią laukti, kol vandens trūkumas bus juntamas ir ki
tuose augančiuose miestuose, ypač. kur steigiamos stam
besnės pramonės Įmonės. Be to, daug kur gali stigti van-; 
dens ir daržams laistyti.

Vykdant nusausinimus, neretai nusenka ežerai, pra
monė užteršia upes. ir taip gei

čia rugpjūčio 6 d. susituoks prez. Johnsono duktė Luci 
su Patriku Nugentu. Į sutuoktuviu iškilmes pakviesta 
700 asmenų.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽE 
(Tęsinys)

PARADAS

★J Ristą, ar greičiau užsimetusį 
už sustumtų galan kambario 1 
spintų. Tai gal vienas buvo 
iš neutraliausių ir greičiau
sia dėl to savo neutralumo 
revoliucijos žinovų buvo at- IR ATSKRIDO 
mestas, kaip be revoliucinės Vadna<; 
dvasios ir nereikšmingas. VAKNAo.-.

DOVANA MŪSŲ 
MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau-

JUODAS ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė

Jame buvo pavaizduota lie 
tuvišką suktinį šokančių po-' 
ra.

Bet ir jo l iekas nenori 
nešti, ir gana. Vadai ir gra
žiuoju prašo, ir piktuoju, 
bet kiekvienas randa prie
žastį atsikalbėti. Pagaliau į- 
kalba III apylinkės pasiun
tiniui. nedidelio ūgio vaiki
nui, kuris buvo lyg ir kiek 
Rvakštelėjęs.

Pajudėjus iš vietos ir pa
kilus Mindaugo gatve iki 
Kalnų, sustojom ir apie po
ra valandų nė iš vietos. Ei
lės ėmė lyg ir krikti, susime
tė būreliais vaikščioti šali
gatviais pirmyn ir atgal, šne
kučiuotis. Užpakalyje mūsų 
buvo geležinkeliečių vora, 
už jos vėl kažkurios įstaigos, 
o už jos matau buvusį Lietu
vos kaiiuomenės vyr. rabi
ną Sniegą, lietuvišką karinę 
milinę dėvintį, tik be diržo, 
o prie krūtinės raudona 
žvaigždė ir nuo jos dvigu
bas raudonas kaspinas, ku
rio vienas galas gerokai il
gesnis už kitą Abu kaspino 
galai užbaigti kregždute. 
Dėl jo tapatybės jokių abe
jojimų nebuvo, nes pažino
jau dar nuo tų laikų, kai jis 
tėvų nedidelėje manufaktū
ros (audeklų) krautuvėlėje 
Rokiškyje turgaus dienomis 
talkino tėvam atmatuoti 
metrą kita parduoto audek
lo-

Aš tai paminėjau šitą 
faktą dėl to, kad nei popo,*

BALTOSIOS PELYTĖS 
Tai AnlanoGu , t * ič i o KEL,ONE , MėNUL|“. 

naujausioji satyrinių ir hu- - 1
moralinių eilėraščių knyga, Jo* kaina $1.50. Paskn- 
kurią puošniai išleido Algi- bėkit pradžiuginti savo vai- 
manto Mackaus Knygų Lei- kus, nupirkite jiems tų kny- 
climo Fondas. Ji papuošta gėlę. Ji gaunama ir Keleivio 
dailininko Romo Viesulo įstaigoje-
aplanku, kietais apdarais ir----------------------------------------
kainuoja tik 3 dolerius.

LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

Šioje satyrinėje bei hu
moristinėje poezijoje Ant.
Gustaitis neša ant savo pe
čiu visos mūsų visuomenės 
nusidėjimus. Galit įsitikinti.
Gal ten ir savo kaimynų y- domu skaityti, todėl siūlome 
das atpažinsite. įsigyti šias mūsų žinomų

Si knyga Bostone gauna- žmonių gyvai parašytas al
ma Keleivio administraci jo- siminimų knygas: 
je. Užsisakiusiems išsiun- DU MEDINIAI IR TRYS 
čiame ir į kitas vietoves- GELEŽINIAI KRYŽIAI, 

Antano Šukio atsiminimai iš 
; Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD-
—--------------— ------------------------RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-

" = minimų (1909-1918) IV to-
.... , . mas. 272 psl., kaina kietAis

pasiliko kažkur dar uz Tau- virše|iais ..................... $3.75,

★

ro kalno prie medžio atrem

Atsiminimus visuomet į-

y minkštais viršeliais .. $2.50-

kiekviena proga mus partie
čiai vadina, tuo reikalu jo- 

1940 m- partinis aktyvas kio patyrimo neturėjome, 
užsimojo įspūdingai ap- tai partija pati pasirūpino 

eiviui uujcum vaikščioti Vilniuje spalio re- visa revoliucine iškilmių bu-
-ero vandens kiekis nuolat voliucijos sukaktį kuri pa. taforija.

mažėja. prastai būdavo švenčiama Dar apie dvi savaites. nei pastoriaus, jau nekal-
Todėl siūlo dirvų sausinimo programą papildvti kita lapkričio 6-7 dienomis. prieš šventę patuštino Mo-! apie katalikų karo ka

to darbo “puse“: Įrengti tvenkinių sistemą, kurie pavasa- Tuo reikalu jau nuo spa- kesčių Inspekciių pagrindi
nį būtų pripildyti nuleidžiamuoju vandeniu ir būtų naudo- lio pradžios ne tiktai spau- niame name, Basanavičiaus 
jami vasarą ten, kur vandens ims trūkti. Siūlo užtvenkti doje ir per radiją, bet ir te- g. 10 nr, pirmojo aukšto 
Dubysos, Nevėžio, Šventosios. Merkio baseinų upes. lefonais buvo raginamos į- tris didelius kambarius, at-

mas
ny tojui 'užvožta per 
vra už per uolu rūpinimąsi vietiniais interesais..-

(Elta)

Dejuoja dėl girtavimo, bet 

nedrįsta su juo kovoti

Birželio 30 d. Vilniuje —

ruei\ v ienoje pai anuojančių v lėname is tų Kamoai ių. ny- 
grupėje kuo daugiau Įvai- tojaus rytą atvyko 2 daili- 
i ių plakatų, transparentu ir, dės ir ėmė piaustyti ir kali- 
žinoma. raudonųjų didikų nėti visokių išmatavimų rė- 
paveiksių. mus. Prie vienų prikalė fa-

šalia girtavimo, Lietuvoj Kadangi mes. ’T>uržuazi- neros plokštes^Jritus aptem-
jau ima reikštis ir narkotikų niai nacionalistai“, kaip, pė drobe. Treciame, pačia- 
vartojimas. Narkomanijos' me didžiausiame, kambary

je įsikūrė net 6 dailininkės 
(visos moterys), ir vienos

Plinta ir narkotikai

praneša Tiesa liepos 5 d.— reiškinys jau kelia ir vai 
posėdžiavo respublikinio so- džios susirūpinimą- Įstaty-

kaip kovoti su girtuokliavi- njų medžiagų vartojimas. gauri valdžios leidimą nau- su ir baigiant Berija, pas 
mu. Kalbėjo net 14 aukštų paplitęs nežymiai, tačiau dotis butu.

pelioną, su raudonomis 
žvaigždėmis nemačiau.

Netrukus po H vai. pra
eina pro visas voras jau
niausias dr. Andriaus Do
maševičiaus sūnus, regis, 
taip pat Andrius, vienas iš 
voros rikiuotojų, ir įspėja, 
kad paltų kišenės nebūtų iš
sipūtusios.-.

Prieš mus Vilniaus Rūtos 
kooperatyvo voros vienas 
vadovaujančių asmenų B., 
jau iš prigimties linksmų vi
duriu vyras, garsiai paklau
sia:

— Ko gi tu bijai?..— Ir 
čia pat išsitraukia iš kišenės 
pusbonkę, jau gerokai nu
gertą. — Jeigu norėjot il
giau čia mus padžiovinti.

būtu-

tas. o mes žygiuojame tuš
čiom Bet jau nėra laiko ieš- LIETUVA BUDO, Stepo- 
koti. Kiek apkolioti ir pa- no Kairio, 416 psl. kaina $6.
mokyti, kad praeinart pro JAU, LIETUVA, Stepo- 
tribūną reikia laikyti aukštai no Kairio, 480 psL> kai-
iškeltas galvas, šypsotis ir, na .......................... .$5.50
davus ženklą, garsiai šaukti niCN;niAKIT o
valio, einame toliau. 1 DIENOJANT, Kipro Bie-

Štai ir tribūna prie buvu- 464 psl-, kaina .......$6
šių Apygardos teismo rūmų, PENKTIEJI METAI, Kip- 
fiabar apgyventų NKVD ro Bielinio, 592 psl. kaina $6 

į Ji sausakimsiai prisikimšus (Kas su ”Tau, Lietuva“ 
naujos ponijos: raudonosicj kartu užsisako kitas čia mi- 
armijes generolų ir politru-n;mas Kairio ar Bielinio 
ku, partiečių ir civilinės vai- knygas, tas kiekvieną sekan- 
džios atstovų. čia knvgą gauna už $4).

Radijo pranešėjas skel-( ATSIMINIMAI IR MIN- 
bm Kas pražygiuoja- TYS. Kazio Griniau*, I to- 

Kązkuns is tribūnų“ mas> 300 psĮ kaina ......$2,
persisvėręs per turėklus duo- a _
datoną: ! ATSIMINIMAI IR MIN-

— Lai gyvuoia šauni ne- ^YS, dr. Kazio Griniaus, 
nugalimoji raudonoji armi- tokias, 336 psl., kaina $5. 
ja; lai gvvuoja budri komu- VYSKUPO P. BŪČIO 
nistų partija: lai gyvuoja ATSIMINIMAI, I tomas, 
genialusis Vadas, tėvas ir 320 psi-. kaina $3.50.
mOV^°J-'nėTept.! . ^NJMO VINGIAIS.

— Ot svoločiai... Jim ne - .7"Čyte’'K,g^T
irinovatj! (Ot niekadėjai... n€** P® *’ ^alna • -?J-oO. 
Jiems nepraeis veltui). VIENIŠO ŽMOGAUS

Žygiuojam katedros link. GYVENIMAS (apie Dėdę 
Liepta nesustoti iki Totorių Šerną), Antano Rūko, 206 
natvės ir žingsnio nemažin- psl., kaina .....................$2.

r - ... | KĄ LAUMĖS LĖMĖ
Gedimino gatve kaip ir 

mirusi: nei ši
pareigūnų, bet naujų prie- i būtina laiku imtis reikiamų
morių nesugalvojo, o tik pa
siūlė kad įstaigos ir organi
zacijos patikrintų, kaip yra 
praktikoje vykdomi jau esa
mi nuostatai. O jų yra pa
skelbtų ir 1959. ir 1961 me
tais. nes ir tada girtavimo 
išplitimas Lietuvoje jau kėlė 
nemaža susirūpinimo.

Nors girtavimą valdiniai 
•propagandistai vis dar va
dina priešbolševikinių laikų 
“atgvvena“, bet tikrovėje 
visi mato, kad juo toliau ge
rieji laikai, juo labiau ta 
“atgyvena“ plinta. Dabarti
nės sąlygos, pasirodo, girta
vimui plisti tiek palankios, 
kad net trys ypatingi įstaty
mai nepajėgia jo sustabdyti. 
Geria suaugę, geria paaug
liai- Ir ko gi negerti, jeigu 
svaigalų parduotuvė kone 
ant k'eKvieno žingsnio

Iš girtuoklių valstybė turi 
didžiausias pajamas. Tai 
gal ir dėl to ir aukštųjų pa
reigūnų komisija tik pade

Tačiau leidimas dar ne
priemonių, užkertant kelią viskas. Mineikių šeima rado -, ----------------------
šiam visuomenei pavojin- paskirtąjį butą užimtą: ten Ir dailinęs, ir piešėjas nuo
gam reiškiniui“. Komisija jau begyvenanti, nors ir be Įstos lankė pavieniui ir po
pripažino tikslinga nustatvti 1 valdžios leidimo, rusė Ziab- kelis nuo ryto iki vakaro

------------------ --------u_.. — Ikina...

veikslus, kitos rašė ant ilgų tai reikėjo pasakyti.—būtu-. mirusi: nei šaligatviuose. ronįUj. e, "
gero rankšluosčio pločio me kibirą pasiėmę, o ne to- • nei balkonuose, nei paga- Kaina n 1 & ps -,
juostų revoliucinius šūkius, kia špygą... ' liau languose nė gyvos dva-, ..............................

Ir užsivertęs nuryja porą sios Skersinėse gatvėse abi- SIAURUOJU TAKELIU, 
gurkšnių (buvo grynas van- pus Gedimino gatvės kiek K*.B. Kriaučiūno, 178 psl., 
duo) ! atokiau stovi po karišką ^a*na .............................$2.

narkomanų priverstinį gy
dymą ir darbinį perauklėji
mą gvdvmo darbo profilak
toriume ir gydymo įstaigo
se.

Narkomanijos nedrįsta re
žiminiai propagandistai va
dinti “buržuazinės santvar

visokie inspektoriai, patarė-
Prasidėjo bylinėjimasis. jai. komjaunuoliai ir, žino- 

teismuose: Telšių rajono ir ma. daugiausia smalsuoliai 
pačiame aukščiausiame, res-Į paaugliai.

Pradžioje manėme, kadpublikiriame teisme Vilniu
je Vilniuje Mineikiai lai
mėjo. bet Telšių teismas mums skirti, bet netrukus 
sprendimo vykdymą — iš- paaiškėjo, kad čia įsikūrusi 
kraustyti Ziabkiną prievar- l.vg ir kokia centrinė propa- 
ta — atidėjo. Atsirado Mi- gandos dirbtuvė, aprūpinan

tis reiškinys buvo beveik neikiu užtarytojų laikraš- t: visą eilę įstaigų, artelių ir 
nepastebimas. Į čiuose (parašė “feljetoną“),! visokių kitokių sambūrių

bet Telšių teismo pareigu-; “poreikius“.
Nori greičiau gauti butą— nai sokosi. kaip dabar Tiesa! Parado dieną buvo įsaky- 

„i..„kL u.:—.—~ rašO’ P’nt) “savo mundie- ta visiems susirinkti 8 vai.
riaus garbę ir pnekaistau- ryto, kaip ir j kasdieninį 

I tokį dėsnį pirštu rodo ti spaudai, kam Mineikius; darbą
vilniškis kompartijos oficio-{ 1 risto ia. — jie esą ”sauva-i Susirinkus ilgai lūkuriuo-

visi tie “papuošalai“ bus

kos palikimu“ ar “atgyve
na“, nes anksčiau Lietuvoje

Aplinkui ėmė kvatotis, o 
A. Domaševičiukas nuleidęs 
galvą nuėjo pagal vorą pir
myn-

Netrukus pajudėjome, bet) nuo uosto gatvės, sunkveži-j 
buvome nukreipti Kalnų mio brezento skvernai kiek! 2*ALIK AŠARAS MASK- 
catve aukštyn ir . kiek paė- prasišiepę ir pro plyšį ma-' . Barboroj Armonie- 
jus, vėl sustojom ir prasto- tyti sunkiojo kulkosvaidžio. n^8’ Ps^-’ kaina .... $3.
vejom iki 1 vai. Ėmė darga-, stovinčio ant trikojo, vamz- įa.s knygas galite gauti
noti. Žmonės, kuriems buvo. džio galas, o žemiau raudon- beletvio administracijoje 
arčiau, ėmė slėptis tarpvar-l armiečio kojos. Ne kas kita (636 Broadway, So. Boston, 
tėse, namų koridoriuose, buvo ir kituose sunkveži-. 02127)*
Bet didžioji dalis liko lauke miuose. NEPRIKLAUSOMĄ LIE-
šlapti Prastovėjus gera pus- j Paradas buvo transliuo- TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
valandį. vėl pajudėjome ir, jamas per radiją, tai ir anie polo Skipičio, 440 puslapių
apėję Tauro kalną pro pro- keiksmai ir visokios pasta- kaina ..........’ * 55’
testantų kapines, leidžiamės bos skambėjo po visus už-iF H ’ ŽVILGSNIS J PRAEITI,

sunkvežimį, pridengtą bre- ATSIMINIMAI APIE 
žentu. Visi į Gedimino gat- JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
ve nusuzti užpakaliais-Istn-fc Liūdžiuvienė,, 88 psl 

i zmėje gatvėje, einančioje kaina $1’

j ouciiiiiilus ngai lUKunuo-, žemyn į Jokūbo Jasinskio kampius. v •> u
zas (Tiesa, liepos 3). smer- liautojai“, nes norį iškraus- tn tolimesnių nurodvmų. Pa-į gatvę. Bet dar jos nepriėjus Vos grįžus namo, ne tik ^u*to» 476 ps!., kai-
kia ji. bet pripažįsta, kad tyti iŠ jiems paskirto buto galiau iau kiek po 9 vai- vėl sustojam. Čia vėl gau- namiškiai, bet ir kaimynai na .. ........^.'"1.................
praktikoje dabar jis Lietu- Ziabkiną, kuriai irgi reikia liepta rikiuotis po 4 eisenai.1 nam įspėjimą patuštinti pal- ėmė pasakoti per radiją gir-į SKAITYK STASIO Mr 
voje vis dėlto įsigalėjęs. | kur gyventi..-Tiesa ba- Išsirikiavus apsižiūrėta, į tų kišenes. dėtus nutikimus, kurie toli r.HFl.snfrn PARAŠYT a

1964 m. Telšiuose dirbąs ra Telšių pareigūnus jau už kad mes neturime nei jokio Pagaliau kiek prieš 3 vai. gražu nebuvo šventiški knyga- "i • • •
telefonų linijų elektrome-; netei«mqu« iu priekaištus paveikslo, nei transparento.! pasiekėm Gedimino gatvę Svolečių negavo tik reta v o- . ,e *4e*v,>a
chanika? Mineikis su šeima spaudai, o Mineikiai vistiek Vadovai nervirtasi. eiliniai gale Lukiškių aikštės ir pa- ra. o valio ir ura daugiausia "mer“t°je:

javo dėl girtavimo, bet nesi- gavo iš miesto valdžios dvie- negali iš jiems pripažinto šypsosi ir džiaugiasi.    
ryžt. pasiūlyti kovai su juol jų kambarių ir virtuvės bu- buto iškraustyti Ziabkinos... pagaliau dar suranda vieną maršui. Či 
jokių ųirimtų priemonių. 1 tą. Tai ilgai lauktas, didelis; (E) ant ilgo koto paveikslą už- žiūri, kad

daug PA-
Bet sileidžiame pagrindiniam šaukė tik pati tribūnos po- VEIKSLŲ. KAINA MINK- 

Čia vadovvbė apsi- nij’a. i STAIS V IKSAIS $4.00,
mūsų “abrozdas“, (Rus daugiau)- KIETAIS—4540

i
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Belgijos autobusas su 37 vaikais ir 5 suaugusiais, ku. 
rie grižo po atostogų Austrijos Alpėse, nukrito 50 pėdu 
nuo plento netoli Limhurgo, V. Vokietijoje. Visi 5 su
augusieji ir 32 vaikai užmušti. Policija kad vai
ruotojas buvo užmigęs ar j j ištiko širdies priepuolis. 

Visi žuvusieji miegojo.

VYNAS IR SŪRIS

Sena žmonių patirtis kai 
kuriose šalyse sako, kad 
geiti vyną sveikiau, kai už
sikandama sūriu. Norėdami 
įsitikinti, ar ši nuomonė tei
singa, du vokiečių moksli
ninkai — prof. dr. Hochrei-
nas ir doc- Šleicheris — at- į sukėlusią ir šiame žemv- 
liko atitinkamus bandymus ,£/ , kaina

Pirma buvo tiriami asme
nys, per pusvalandį išgėrę 
po tns ketvirtadalius litro 
(kvortos) vyno, o antruoju jį iengvai skaitoma, prade- 
atveju jie buvo išgėrę tieki. janorėsi k balgti. 
pat vyno ir suvalgę 200 gia- ■

KĄ LAUMĖS LEME

Tai rašytojos Petronėlė* 
Orintaitės parašyti atsimini

mai apie žymiąją poetę Sa

lomėją Nėrį, tiek daug kal-

Knygą išleido Chicagos 

Lietuvių Literatūros Dr-ja,

vio administracijoje.
Knyga gaunama ir Kelei-

mų sūrio. Ištyrus abiejų gni 
pių kraują, paaiškėjo, kad 
gėrusių užsikandant sūrio 
kraujuje alkoholio buvo ge-i 
rokai mažiau, negu tų. kurie
tiek pat išgėrė, bet nieko į ANTROJI PRADALGE 
neužkando.

Taigi liaudies išmintis pa
sirodė besanti teisinga.

— Maik, aną kartą tu' 
man bajinai, kokiu spasabu 
Lietuva galėtų atgauti savo 
laisvę. Pagal tą rokundą, ji 
galės io pasiekti arba per 
atomišką vainą, arba per re
voliuciją. arba Maskva gaus 
daugiau razumo ir pasida
rys tokia gera, kad nesiprie 
šins Lietuvos atsiskyrimui.

,— O kaip tėvas galvoji?
— Aš, Maiki. rokuoju 

kad no diferens, katruo ke 
liu Lietuva nusikratytų Pa 
leckio klumpanijos, bile tik 
nusikratytų. Ale kaip tu ro 
kuoji. kokia tada Lietuvi 
galėtų būti: grįžtų sena 
parėdkas, ar pasiliktų ko 
munistų įvesti kolchozai?

— Šį klausimą, tėve. tu 
rėtų išspręsti patys Lietuvo 
gyventojai, nes tik jie gai 
žinoti, kokia tvarka jiem.- 
geriausia-

— Aš. vaike, kalbėjau a 
pie tai ir su Zacirka Žiną; 
atvažiuodamas Amerikor 
jisai paliko Dzūkijoj nešlel 
ta palivarką ir dabar dažna 
apie jį kalba. Jis keiki; 
Kapsuką. Paleckį ir kitu; 
kurie jo žemę įtraukė į ko 
munistišką kolchozą. Taig; 
jeigu Lietuva atgautų sav< 
laisvę, tai jisai raidavei u? 
darytų savo saliūną ir va 
žiuoių Dzūkijon savo pali 
varko atstatyti. Kolchozą 
turėtu būti išrauti su šakni 
mis, jis sako, ir visi dvara 
turėtų būt atstatyti kaip bu 
vo.

— Aš. tėve. netikiu, ka< 
Lietuvos žmonės dabar jai 
norėtų dvarų, nes ir nepri 
klausomoje Lietuvoje jk 
buvo jau pusėtinai apkar 
pvti, liko tik jų centrai, kad 
dvarininkai turėtų kur už 
baigti savo amželį. Kaip ba 
jorų luomas, taip ir dvara 
Lietuvoje buvo senovės lie 
kana. tėve- Jų. turbūt, jau 
niekas neatgaivins.

— Vot, Maiki, tu negalė
tum šito pasakyt Zacirkai. 
Jis raidavei tave sukirstų, 
ba jis i)- save rokuoja bajo
ru. Jis sako. bajorai puošda
vo visą Lietuvą. Net miela 
būdavę pažiūrėti, sako. kai 
nedėlioję, išeinant žmonėms 
iš bažnyčios, kunigaikštis 
Oginskis dumdavo per mies
teli blizgančioj ketverto ark
liu karietoj, o jo furmonas

tik sukaliojo ilgu savo bota- 
eu ir pliauškino, kad žmo- 
nės trauktųsi iš kelio! Ir 
žmonės bėgdavo į visas pu
ses. kad nesumindžiotų. 
Vot. tai buvo laikai, Maiki. 

— Žinau, tėve. žinau.
— O iš kur tu žinai?
— Skaičiau Lietuvos isto- 

ijoj. Kai tie ponai važinė
josi po Lietuvą blizgančio
je karietose, pasikinkę po 
ketvertą arklių, tai paprasti 
žmonės eidavo pėsti ir ba- 
om kojom= Ar tokia tvar
ia buvo gera?

— Tokia buvo mada, 
•Iaiki Juk žinai, kad svie

tas visada vejasi paskui 
nadas. Paimkim kad ir mo- 
eris. Kai buvo madoj il- 
os kasos ir ilgi sijonai, tai: 
įsos moterys taip nešioda-; 
o, ir tas buvo gražu. O jei- 
u dabar moteris pasirody- 
ų taip apsirengusi, tai ir 
įaži vaikai juoktųsi, šian-į 
lien sijonai jau baigia išei-| 
i iš mados: matom jau tik 
pte.nptas kelnias. arba vi- 
ai nieko. Nu, ka padarysi, 
Iaiki, kad tokia mada? Ži
ai, aš madoms nepritariu, 
le ką aš padarysiu, kad 
iekas manęs neklauso? Va. i 
.ūsų į,‘rezidentas Džianso- 
as yra didelis specialistas 
isokioms negerovėms gy- 

’yt. ale prieš madas negali 
.tsispirti. ir dac oi-

— Tėvas sumaišei sijonų 
nadas su valstvbiniais klau- • 
imais, T ie dalykai neturi 

tarp savęs nieko bendra.
—Sakai, nėra diferenso?
— Priešingai, tėve. skir-' 

tumas yra didelis. Mados 
ra skonio dalykas, laisvas! 
pasirinkimas, o valstybinė! 
antvarka, jeigu ji nedora, 

ji skriaudžia gyventojus.
— Nu. ant šito punkto 

•š su tavim. Maiki, nesigin
čysiu, ba gali būti visaip. 
Vot, kad ir mano f rentas 
Zacirka. Bajorus jis myli. a-, 
e ne visus. Ant Oginskio jis I 
įeturi geros širdies, ba jo 
ėvuKą publienai įžeidė. Jo 
ėvukas vis norėdavo su tuo 

kunigaikščiu pasisveikinti- 
Taini. kai viena kartą 
Oginskio karieta sustojo, tai 
iis pribėgo, nusiėmė kepurę 
ir sako: ”Dziendobrv viel- 
možnemu panų ..** — "O
kas tu toks?“ paklausė ku-

Šiltis. W. Va., anglių kasykloje užgriuvo 7 žmones. 
Du sužeisti. Paveiksle vienas iš jaunų išsigelbėjusiu 
angliakasių.

Kairėje 8 slaugių žudiko Richardo Specko brolis, de
šinėje jo svainis, o vidury advokatas Gerald Getty. 
kuris yra paskirtas Specką ginti.

Dainininkas Frank Sinatra, 50 m. amž. 
aktore Farrow, 21 metų amž.

susižiedavo su

M

Tai literatūros metraštis, 
redagavo K. Barėnas, 39 ra
šytojų. pradedant J. Aisčiu 

j ir baigiant M. Vaitkumi, kū- 
I linių pavyzdžiai. 446 psl., 
kaina $3.20. Pirmoji pradal
gė turėjo didelį pasisekimą, 
nemažesni turėtų turėti ir 
antroji. Gaunama Keleivio 
administracijoje.

KELEIVIO PRENUMERA

TORIŲ DĖMESIUI

Paragink savo pažįstamu* 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

Tie. kurių gaunamo Ke
leivio 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. 
be zip code numerių paštas 
laikraščio adresatui neį-I _

jooooocomotokmammumaa1

teiks.

Ko! mes tuos numerius 
surašysime, užtruks laiko- >

.. .Todėl jau dabar prašome 
mums pranešti savo pašto 
zip code numerį.

Administracija į

&

Išrašykite 
KELEIVĮ 

savo draugam

Ką dovanoti?

Ar
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 eilerasciai,
111 psl., Kaina......... $2.uu

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 11 

novelių, kaina $5.00. 
VYNUOGES IR KAKTŲ-

SAL Julijos švabaitės ei- 
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS,
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, y4 
psl., kaina $2.

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

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

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 

Jeigu yra reikalas ameri- j premijuota knyga, 80 ps!., 
kiečiui padovanoti knygą Į kaina $2.00.
tai Keleivio administraci jo- J KASTAI — STRAIPSNIAI,

nigaikštis lenkiškai. ”Aš esu miestelį kaip viesulas. Tai 
Ciprijonas Zacirka. bajoras ioks buvo senio Zacirkos 
iš Kazelėkų akalicos; turiu pasisveikinimas su kuni- 
ir bajorišką herbą su varnos gaikščiu Oginskiu. Dėl to, 
galva!“ paaiškino saubosto- Maiki, jo sūnėnas dabar 
niečio Zacirkos senelis, ir at- Sauoostone kad ir garbina 
kišo Oginskiui savo ranką, buvusius Lietuvos ponus, 
”Pašcl von. durniau!“ susu- bet kai prisimena Oginskį, 
ko Oginskis ir bakstelėjo sa- tai vis suduoda kuloku į ba- 
vo furmonui į kuprą: ”Šerk
tam asilui botagu!“ Ir kai 
furmonas paleido savo bo
tagą, tai tas apsivyniojo a- 
pie Zacirkos kakla kelis 
kartus. O kai paskui furmo
nas botagą patraukė, tai

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
Jcigt' nebus panaudotos tuoj 

pit apsaugo* priemonės, š i r 
dies priepuoliai ištiks 
tas penklą vyrą ateinančiu pen- 
keiiu metu laikotarpy. Paskai
tęs knygą

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
tu sužinosi, kad šiai ligai gali 
jj sipriešinti ir jos išvengti. ..

Knygos kaina 3 dol. 75 c.
Knyga gaunama Keleivio ad 

minis! racijoje.

GERA KNYGA DOVANAI
Jeigu norite kalbančiam 

angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. šauo-
kos “Vilnius in the Life of 
Lithuania“, 174 psl., daug 
paveikslų, kaina tik $1.50.

je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

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

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

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

Geri
žodynai

rą.

— South Bostono Zacir-I 
ka. teve. re viską apie O-j 
rin ski žino. Jis, matvt. ne
žino. kad 1703 metais vienas j 
Oginskis suruošė Kretingo-

mūsų varešas Kazelėkų aka- įe išžudė
licos bajoras - kabariokšt Imtuvų,.keršydama.,- -...........
nosim i žemę. Kiti tos aka- įa<! ’° ,Sa’
licos bajorai stovėjo aplin- I”eh’- Tal buv0 ta,i lalka,s'

390000000000000000000000001

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.

kada švedai buvo užplūdękui >r nežinojo ką daryti. £jeįuv 
Oginskio furmonas tuo tar
pu plykstelėjo botagu — ir — Užteks. Maiki. ba jau: 
karieta nusinešdino per. mane ima zlastis.

NAUJAUSIA KNYGA
Tei Jurgio Gliaudos ro

manai "Delfino ženkle“, ga
vęs Draugo premiją, 234 psl. 
kaina $2.50- Gaunamas Ke
leivio administracijoje.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
teeina .................... - $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, D 
laida, daugiau kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, . edaga^o prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl., 
kaina ____ . ...........  $12.00

ATSIMINIMAI, paraše Juo

zas Liūdžius, 346 pusla

piai, kaina............ $3.00.
VIENIŠI MEDŽIAI, roma

nas, parašė Aloyzas Baro

nas, 117 psl., kaina $J.5u

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

į šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

NEPRIKLAUSOMOS LIE

TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5. 

SENOVĖS LIETUVIŲ PI

NIGAI nuo seniausių laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka

rio, 396 psl., kaina .... $10. 

Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA
Joje smulkiai aprašyta 

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

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

1940. 6. 26

Kiek galima spėti iš trumpos paliaubų sutarties san- i 
traukos, Prancūzija turės užleisti visus savo uostus At-Į 
lanto vandenyne karui prieš Angliją. Mažiau aiškios yra 
sąlygos santykiuose su Italija, kur okupacija nepalies di
desnės teritorijos. Bet nusiginklavimas, demobilizacija, 
viduržemio bazių, laivyno demobilizacija ir perleidimas, 
regis, neribotam laikui Atlanto vandenvne visų uostų 
vokiečiams ir neaiškus grąžinimas i savo uostus prekybos 
laivyno, visa tai bus didelis smūgis Anglijai- Santykiai su 
Anglija Įsitempia, ir kol kas neaiškios kalbos apie naują 
Prancūzijos vyriausybę Londone, reikia manyti, randa 
visiško anglų pritarimo ir paramos. Vienas veikliausių 
tos vyriausybės narių, atrodo, yra buvęs gen. de Gaulle. 
Prancūzų spauda pakartotinai tvirtina, kad nei Prancūzi
jos karo laivynas, nei aviacija nebūsią panaudoti prieš 
Angliją. Tas daroma su tikslu pabrėžti, kad Prancūzija 
neprasilenkė su savo pareigomis savo sąjungininkų at
žvilgiu.

Pasaulio gražuolė švedė Margareta Arvidsoa, 18 m. a.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02x31.

«• r

KAIMAS BE VYRŲ

Viena italu žurnalistė už
tiko Malajų (Pietryčių Azi
joje) džiunglėse gentį, kuri

Į iki šiol išlaikė matriarchatą- i 
Prancūzai, matyti, pageidautų, kad būsimos taikos i Visa nuosavybė yra moterų 

sąlygos būtų išdirbtos bendroje taikos konferencijoje, Į valdoma. Ją paveldi dukte- 
kuii sutvarkytų visos Europos sienų ir sugyvenimo kiau-' rys, o ne sūnus. Kaime gy-
simus. Iki tol teks. taip ar kitaip, kęsti okupaciją.

Pralaimėjimą fronte prancūzų spauda aiškina ginklų 
nelygybe, neužtenkamu kareivių skaičiumi ir permaža 
Anglijos pagalba (10 divizijų, vietoj 85 divizijų 1918m.)- 
Belgijos karaliaus išdavystė pražudė daug karo medžia
gos ir išmušė iš fronto geriausią anglų ir pi ancūzų kariuo
menę Kada nors skaitysime, kokį vaidmenį suvaidino

vaikai gauna jo pavardę. 
Moteiys nustebintos.

— Ką tai reiškia? Argi 
moterys ten daro tai, ko no
ri vyrai?

Linkteriu. Moterys susi
žvalgo dar daugiau nuste
bintos. Viena klausia:

— Argi pas jus vyras iš
sirenka moteli?

Aš vėl linkteriu galva, o

vena vien moterys su savo 
vaikais. Jų vyrai gyvena ato
kiau. tėvų namuose. Į kaimą . 
jie gali atvykti tik tada. kai j°s nebenori tikėti- Argi kur 
moterys jų pageidauja. nors pasaulyje gali būti to- 

Ta žurnalistė rašo: keista tvarka? Abi mo-
"Mes sustojome prie di-,tel7s (beje tai genties gaį

__ V X II’ /N 11 L'L/"V \ OO l/A lrncl
delio sodo. Už jo yra namas.

kitos įvairios sąlygos. Senas maršalas Petain pabrėžia, • Sklinda muzika. Sode sutin-
kad po lengvatų ir „revendication“ periodo prancūzai ne
galėjo duoti maksimumo, kokio reikalavo karas. Prancū

kame dvi moteris. Jos pa-

va ir jos duktė) sako. kad 
jų kaime žmonės gyvena vi
siškai laimingai Kelia ne-

kvieSa užeiti i vidų. Cia pa- rimVik _ta aplinkybė, kadalejo duoti maksimumo, kokio reikalavo Karas, rrancu- — — — j — ę ateiviai tolimų kraštų _
i jos ir Vokietijos jėgų, netunme lyginti._bet_gahma_ly; d _• tatai,.žinoma, anglai ir ame-zijos

ginti jų karo potencialas. Tačiau Karo potencialas yia j ■TikieCiai _____ •
Superka viS uaii-... .... .. , . ,. . j . - i -- ■ siuvamoji masina. i . „ _ . . . ..yra fikcija, jeigu jis nesugeba virsb efektyvia karo jėga. ___ mano Q krai_ giau žemes aplinkui jas. Šie

Jūrų keliai, užjūrio šaltiniai, laivynas, žmonių ir žaliavų _ paajįkjna viena iš; "gėriai“ a,tėja jau ir prie 
atsargos, visa tai gali virsti karo jėga, bet kol ta jėga
nėra karo lauke, ji nieko nesveria. Vokietija per 7 metus
ginklavosi dieną ir naktį- Prancūzija per tuos metus gyve
no iliuzijomis, taikos meto bei socialinėmis problemomis

paais
rnoteių.

— 0 kame jūsų vyras da
bar?

džiunglių.
— Koks likimas

jusu sūnų.
laukia

— Pas savo mamą. Aš jį • -O-o. tai mus labai jau-
ir nenoru ar nesugebėjimu įsisąmoninti, kad karas yra ne-! išsiunčiau, nes jis tinginys, dina, — atsakė genties gal
išvengiamas ir kad reikia viską jam aukoti. Tačiau tokia 
mintis netilpo prancūzų galvose, o todėl jų gvvenimas ir 
ėjo „įprastu keliu“; gi kalbant apie karą buvo tikimasi 
stebuklo ir pasitikima į staigų „redressement“.

Kaimynai mane vis klausia, ką aš rašau, romaną ar 
dienyną. Aš sakau, kad rašau laiškus, kurių negalėsiu pa
siųsti dabar, o todėl rašau ir pasiųsiu visus kartu.

Prancūzai pradeda daug kalbėti apie ateiti ir at
gailą. Darbas, disciplina, apsiribojimas, planingumas, 
pertvarkymas valstybinio aparato — toks numatomas 
kelias į atsistatymą, į naują klestėjimą ir jėgą. Bet tai 
vienos visuomenės dalies nuomonė. Ką mano platieji gy
ventojų sluogsniai, kaip atsilieps pralaimėjimas į režimą 
iv demokratijos funkcionavimą? Kaip ten bebūtų, asmenų 
santykiai su tautos kolektyvu turės pasikeisti- „Revendi- 
cations“ periodas turės pasibaigti, jei iš viso bus norima 
pasiekti kokio atsistatymo.

Nenoriu šerti dykinėtojo- va. — Mano sūnus Junosas 
Ir tikrai, kaime nėra vy- bręsta. Kaip gaila, kad jis 

rų. Vienintelis įrodymas, gimė berniuku- Jam teks iš-
kad jie aplamai gyvena, — 
vaikai.

mokt’ amato, kad jis galėtų 
susitaupyti pinigų kraičiui.

—O kada gi jūsų vyrai. Tada gal atsiras mergina, 
atvyksta? Kuri sutiks paimti jį vyru.

— Kartą per savaitę, ar Tikiuosi, kad toji mergina
per mėnesį, kai jų draugija turės sklypelį žemės, 
būna mums maloni. O taip Keista istorija? Argi jūs 
jie tik kliudo dirbti. nemanote, kad šio kaimo

Aš pasakojau moterims moterims ir merginoms ne- 
apie tvarką Europoje. Sa- buvo keista išgirsti, jog pa- 
kiau, kad ten šeimos galva šaulyje yra ir kitokia tvar- 
laikomas vyras, o žmona ir ka?“

1940 6.26

Nuobodu čia. Jau kelios dienos, kaip mes neiname 
užsiėmiman. Kodėl, nežinia. Tur būt. ir vyriausybė ranka 
moja į mūsų ruošimą. Kokia nauda? Tik dėl disciplinos, 
savijautos, sugyvenimo ir kareiviško laikymosi užsiėmi
mas ir truputis nuovargio būtų visai geras dalykas- Šiaip, 
esant be užsiėmimo, žmonės nuobodžiauja ir visai ne
sijaučia geriau „pailsėję“. Nieko neveikimas vargina 
daugiau, kaip reguliarus darbas. Kai žmonės nieko ne
dirba, tada jie net patį mažiausią darbą laiko dideliu 
dalyku. Kviečiu aš vieną tipą stalą nešti, o jis man sako. 
kad jis tiek šiandien dirbęs, kad geriau pakviesčiau kitą. 
Ir taip visi nusidėvi. Tiesa, čionykštė publika kareivišku 
ir sugyvenimo atžvilgiu daug ko nėra verta. Kokie iš tos 
bandos būtų kareiviai, įsivaizduoti stačiai sunku, o už 
vaizdą, kokį ta marga publika teiktų fronte, verta būtų 
brangiai mokėti. Tai būtų dievų spektaklis-.. Deja, man 
to spektaklio, kaip ir iš viso fronto, neteko matyti.. 
Gaila..*

Mūsų grupėj atskirą bandą sudaro rusai, būrelis 
vengrų. x j

1940. 6. 28

Vienuolika su puse miliono pabėgėlių — tokį skaičių 
prancūzų ir belgų pabėgėlių paduoda Depeche de Tou- 
louse. Skaičius milžiniškas, ir pagal ji galima įsivaizduoti, 
koks skurdas ir kokia nelaimė ištiko didelę Prancūzijos 
gyventojų dalį.

Keistas čia klimatas. Vakar ir šiandien Čia pirmos 
dienos be lietaus. Iki šiol. nuo pat mūsų atvykimo birželio 
14 d., kas dieną lijo, o protarpiais kaitino saulė, karšta ir 
gana įkyri- Vakar ir šiandien oras gražus, lietaus nema
tyti, o naktimis iki šiol visada būdavo šalta ir kuo gražes
nė naktis, tuo šalčiau. Ar vakarykštis ir šiandieninis gra
žumas yra rimta permaina, ar tik laikinas kaprvzas, ne
žinau. Kai lyja, čia bematant darosi bala. nes dirva yra 
molis, raudonas, riebus, limpantis. Užtenka truputį paly
ti, kad molis pasidarytų slidus ir batai apliptų storu sluogs- 
niu purvo Dėl to molio vyravimo Tam upė yra perdėm 
raudoną-.. Kai lietus praeina, po valandos kitos saulė be
matant išdžiovina vandenį, ir vėl galima vaikščioti nebrąi- 
džiojant purvo. Dabar, kai dvi dienos nelijo, žemė išdžiū
vo ir net pradėjo sproginėti. Apylinkėse labai daug ak
meningų plotų, kur žemė nedirbama, matyti dėl to, kad 
perdaug akmenų ir permažai darbo rankų.

(Bus daugiau).

Klausimas
I
1Turiu garažą (filling sta

tion ) mažame miestelyje 
netoli Bostono. Prieš kiek 
laiko mano vienas klientas 
man paliko savo 1961 m. 
automobilį. Sako, parduok 
ji už 700 dolerių, tai gausi 
100 dolerių komisijos. Auto
mobilis buvo gerame stovy
je ir tų pinigų pilnai vertas- 
Vienas jaunas vyras, kuris 
pas mane dažnai perka ga
zolino, domėjosi tuo auto
mobiliu. Sako, jei nori, aš 
tau duosiu 300 dolerių gry
nais ir kitiems pasirašysiu 
vekseli (promissoiy note). 
Sakau, paklausiu pardavė
ja šis mane klausia, ar tas 
vaikina? rimtas, ar mokės 
vekseb*. Sakau, aš ii gan ge- 
rai nažistu. rranau kad rim
tas iv sumokės. Paėmiau ta 
„not^“ (trim? mėnesiams). 
tuo<= 300 doleriu pridaviau 
rovdavėipi. o aš na-
ąpmoii] ępvn p-nmiciiną. kai 

’risimokės už tą sa
vo ”r>ote“.

Po savaitės ateina vaiki
nas su savo motina ir sako, 
kad jis nėra pilnametis, kad 

’nersdcralvoio“ ir nebe-

metų vyras, o ne 20 metų. 
Storas ir aukštas.

Skaičiau laikrašty Tams
tos atsakymą panašiu reika
lu — motociklo, todėl rašau 
pasitikrinti, ar gali būti to
kių nesąmonių ir apgavimų 
šitame krašte?

Massachusetts

115 J’--
nori to automobilio, kad jis 
nebemokės savo „note“. ir 
dar jis reikalauja savo 300 
dolerių atgal. Motina sako, 
kad mane patrauks į teismą, 
jei ae neatiduosiu pinigu ir 
nesuplėšysiu to „note“. Aš 
skambinau pardavėjui, o sis 
sako. kad neatiduos nė vie
no cento. Automobilis par
duotas. ir gara.

Turiu vieną klientą advo
katą- Klausiau jo, ar taip 
yra. kad vaikas gali visus 
durniais laikyti ir elgtis 
taip. kaip jam patinka. Sa
ko, „taip“. Kaip aš galėjau 
žinoti, kad vaikas nepilna
metis? Atrodo jis kokių 25

Kathy Landry iš Houston, Tex., 
išrinkta Miss Nevada. Ji sausio 
mėnesį važiuos į Long Beach, 
(ai., varžytis dėl pasaulio gra. 
žuolės vardo.

JR.

Atsakymas

Suprantu Tamstos pasi
piktinimą. Tačiau, deja, tu
riu Tamstai pasakyti, kad 
Tamstos klientas advokatas 
yra pilnai teisus Jei vaiki
nas buvo jaunesnis, neitu 21 
metu amžiaus, atseit nepil
nametis. kai iis pirko auto

mobili. iis italės teismo ke
liu išreikalauti savo įmokė
tus ninimis. Tainnat iri r»ė- 
i-n aisfikinr»3s rri «avo vekse- 
v ;»• turį pilną teisę jo nemo
kėti.

Tamsta nesakai, ar jis 
siūlė Tamstai grąžinti auto
mobilį. Jeigu jis siūlo grą
žinti. patarčiau nedelsiant 
pasiimti automobili, nes, 
jeigu jis to automobilio nu
sikratys. Tamsta negausi 
nei automobilio, o pinigus 
jam vistiek reikės grąžinti.

Bene yra dar vienas 
klausimas? Jei Tamsta, par
duodamas automobilį, pasi
sakei esąs tik automobilio 
savininko „tarpininkas“ (a- 
gent), finansinė atsakomy
bė pinigus grąžinti gali būti 
savininko, o ne Tamstos. 
Ypač. kai Tamsta nieko ne
darei šiuo reikalu, neatsi
klausęs savininko (dėl „no
te“ ir kt.). Patarčiau Tams
tai susisiekti su tuo savo ad
vokatu ir jam iškelti šį klau
sima- Manau, kad jis ras 
teisišką išeitį Tamstos keb
lumams pašalinti.

Aktorius Cary Grand. 62 m., 
amž., su savo 4 mėn. dukrele, 
kurios motina yra 28 m. amž.

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.

Kazys Almenas, UFĖ f
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS J
KAIRĘ. premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00*

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

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

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS. premi
juotas romanas iš politiniu 
emigrantu gvvenimo, 268 
»sl.. kaina $2.50.

Vvtautas Volertas. UPĖ
TEKA VINGIAIS, romanas

332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL*
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

Juozas Kral:kau«k~.<. TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
• omanas, 205 pusi., kaina 
$2.50.

Alovzas B**rcna-; VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. Rai
na $ 1,50.

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

Juozas Svarita“: JO SU

ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

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

Vytautas Alantas: TARP
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
posl., kaina $4.50.

Alė Rūta, MOTINOS
RANKOS, romanas apie 
motinos meile, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 297 psl., 
kaina $4.00.
nao.

Pranas Naujokaitis: U-

PELIAI NEGRIŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
*5.00.

Vincas Ramonas: MIG-
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2 GO

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio adminritraciioj.
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Gerai pavykusi gegužinė

Tokia buvo Lietuvių Dar
bininkų Dr-jos 21 kuopos 
gegužinė liepos 31 d. gra
žioje Bernice Claire sody-

*•****•**••••*•********•*♦*♦*******«*************##*#*#*##♦#♦•#•##*#«£ boję No. Rastonę Dalvviv 
. . buvo daugiau nei kitais me

Michelsonai ir Kapočiai tais. Jų tarpe buvo ne tik
tebesivažinėja !Bostono, bet ir iš įvairiu

apylinkės vietovių- Visu

A. Vakauziene ligoninėje

Angelei Vakauzienei pa- 
raližavo vieną pusę. Ligonė 
guli New England Medical 
Center ligoninėje (171 Har- 
rison Avė ). Linkime jai 
greičiau pasveikti.

B. Kontrimas ligoninėje

Senas Bostono lietuvių vi-

Ma,garėta ir Stasys Ka- nuotaika buvo pakili, 
poč’.ai su Barbora ir dr. An-
tanu Kapočiais, SLA seimui „ Dovanas laimėjo J. Bim 
Clevelande pasibaigus, pa- ^nr‘ $21), M Jonaitie- 
traukė dar toliau į vakaius, ^nr- 408), Valerija Jac- 
iš kur dar negrįžo- i kūnienė (nr. 291). Rici Pu-

_. „ \ . ccillo (nr. 529), P. Gelažius
..„lj.tl>0S. 2J ?■' 3'e atsl“ntž (nr. 664). P. Zikorius (nr. 

Heilo- įs Yellowstone Par- 470) D Sank (nr 450)

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapi® septinta*

TJJfJflff <f ••*‘******a*>**>>*>*>**>******>,>,>,>'*>>-^‘********************

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE J A N S (J N l VASARVIETĖS

( APE COI) V i 1.6J K

11 «►
«»

suomenės darbuotojas Bro- ko, kur ’"iš po žemės šaudo
nius Kontrimas jau kuris verdantis vanduo su garais. Įžangos dovanas laimėjo 
laikas serga Pirma jis gulė- Toki ”cūdą“ darančių gei- M- Alekna ir J- Waller. Tą 
jo miesto ligoninėje, o da- zerių čia yra apie 3,000. Iš t eiksią tvarkė C. Janeliūnie- 
bar perkeltas į Public čia važiuojame į mormonų nė su sa™ giminaite 
Health Old Brighton Mari- sostinę Salt Lake City. nes Prie vartų svečius pasiti- 

norime išsimaudyti jų ežere, ko R Eidukas ir A. Vadais, 
kur žmogus neskęsta“ —ra-Į
šo laiškutyje.

87 East Ba\ Rd., OsterviBe, (apc God. Mass.
Te!. (Area 617) 128 M 25

• Vila Audronė yra apsupta didi lio pušų, lieržų ir kitų 
dekoratyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir įteiki aplii’k’-.ma.
• Visai arti šiltcs srovės, primatas rados jūros pliažas 

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui mo BIRŽELIO ’S. D. iki RUG
SĖJO MĖN- 15 D.. ir jau daisar t riimami užsakymai.

Kreiptis: DR ED. JANSONAS. 15 ROSEDALE ST.,
BOSTON, MASS. “2124. Ti'l .<)<,. ,, BIRŽE’ IO
18 D. tiesiai i vila AUDRONĖ — CARE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS..

Visi maloniai kviečiami r.‘ ■ 1 • i i š?u gražiausia ir

i

<! didžiausia Cape Cod žaiur.ym pa-ker.Jiifią lietuvišką
pajūrio vilą.

ne Hospital (77 Warren St.. 
Brighton).

Linkime greičiau pasveik
ti. .

Nauja šeima

Liepos 30 d. Liuteronų 
pirmojoj bažnyčioj susituo
kė Algiras Manomaitis su 
Renata Šimėnaite. Jungtu
vių apeigas lietuviškai atli
ko kun. A. Žilinskas.

Sveikiname jaunavedžius 
ir linkime ilgai ir laimingai 
gyventi-

Mirė A. Lalis

Liepos 13 d. širdies smū
gis nutraukė Antano Lalio 
gyvybės siūlą Velionis Į A- 
meriką atvažiavo 1912 m. 
ir visą laiką išgyveno So.
Bostone. Nuo atvykimo Į
Bostoną iki pat mirties jis ..... ......
skaitė Keleivį, ypač mėeo 
Maikio su tėvu pasikalbėji ‘

Kad svečiai būtų sotūs, rū
pinosi N. Karr.ėnienė. A. 

Liepos 31 d. jie parašė iš Matuliauskienė, A- Armaka- 
Salt Lake City atviruką su vičienė ir B. Dapšienė, barą 
vaizdeliu, kuris rodo, kaip tvarkė K. Marcilionis. M. 
kelios merginos guli ežere Jalmokienė ir J. Valler, 
ir neskęsta, nes jo vanduo barčekius pardavinėjo V. 
yra labai druskingas. Žada Jackūnienė ir Ieva Vytens- 
netrukus grįžti Į Bostoną- kienė. Visais gegužinės rei

kalais rūpinosi V- Jackūnas
Paminėjo Darių-Girėną į ** J°nuŠka.

T. , „ . cu ta Gegužinei aukojo JLiepos 1 i d. Stepono Da- PUgkįs Eastono. Pa.,
Ja- L
$5, f

movės skyriaus padeda- M.Ti^sLritė maU
mas, savo patalpose su:en- šelį smulkių dovanų. Rengė- 
gė Stepono Dailaus n Sta- u- nuoširdžiai dėko
siu Girėno sklidimo per At- .
lantą 33-jų metų sukakties • J
minėjimą. t Sveikino g Argentinos

Į Keleivio skaitytojai Valė 3
Šokėjams nėra poilsio . jr juoz3S šniuoliai, dorches-
Onos Ivaškienės lietuvių teriečiai, liepos 23 d. Bue- 

uų šokėjai liepos n.°s rašytame laiške
30 d. šoko liaudies šventėje ®.lu"?!? daug syeik.nunų ir
Sdtuate, ilass., rugpiūčio 7.'r 
d. šoks * Kennebunkporte,; šKahyiOjamS.
rugpjūčio 14 d. Brocktone Šniuoliai į Argentiną iš- 
Minkų gegužinėje, o rugsė- važiavo savo giminių aplan

riaus veteranų postas. Ra- Kazimieia čalackienė

mus.
Velionis paliko liūdinčias 

dukteris Aldoną Lalvtę, O- 
ną Valkavičienę, žentą Ste
poną Valkavičių. 3 anūkes ir 
seserį Eleną Lietuvoje- Jiem 
reiškiame gilią užuojautą.

Lankėsi dr. V- Kaupas

Praeitą pirmadieni mus 
aplankė dr. Vladas Kaupas
iš Chicagos. Jis dabar porą prie elevatoriaus Edvvard parke Brocktone Minkų ra- 

McCormack savo priešrin-. dijo gegužinė, 
kiminėje kampanijoje Mass. 
gubernatoriaus vietai užim-j
ti susipažino su keleiviais, . - , „ ,Rugsėjo 11 d. 3 vai. po

jo 4 d- Brocktono vienuoly
no šventėje.

Į
■ Lietuviškai pasisveikino su 

McCormacku I
Liepos 26 d. 8 vai- ryto; 

Forest Hill MTA stotyje

kyti.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugpiūčio 14 d. Romuvos

savaičių atostogaus Jansonu 
Audronės viloje, 87 E Bav 
Rd.. Osterville, Cape Cod. 

Jansonu vasarvietėj šie-, . * „ paspausdamas kiekvienam Į: .met atostogas paleidžia Mo_'p,
daug žymių tautiečių is
ir arti.

5,J,i i ranka. Inž. Eugenijus Ma-' Pįetų So. Bostono Lietuvių b luii : . ; ___ ..._ pil. Br-ins ęialėip Tautospnejęs;

:: < I 
:: 
::

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko 
plauku siinkintą. atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Registr. Wash.. D.C. įrašvti vaistu katai. 
RED-BLUE-BOOK. PAT. JIB. laboratorija gauna iš JAV, 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gera JIB. vaistų veikimą.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartoiitnui $5.50, jei COD. dar 
60 c. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuojau.
JIB LABOR ATORIJ A, 1 137 So. 49th Avė, Cicero. IU. 60630

%
 v

Kas turite Detroite. Mielu 
išnuomoti 3 kambarius vienam 
asmeniui, prašau pranešti:

A. Krysztapnnis. fil8 N. Burr 
SL, Kewanee, III. 614-13._____

Jieškojimai
Emilija Ivanauskaitė-Luja- 

nienė ieško savo brolio Kazimie
ro Ivanausko. įgyvenusio prie 
Patersono, NJ.. ir ten turėjusio 
ūkį. Jis turėjo sūnų Edvardą ir 
dukterį Mariją.

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

Latvija. Bauske rajonas.
Rrunavas C p/n Jaunmemele,
Emilija Luneniene.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

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

Tuojau siųsk šį skelbimą ir

nomaitisr prie jo 
taęė lietuviškai:

—Labas rytas, guberna 
toriau ’

McCormack jam atsakė 
taip pat lietuviškai:

Pil- Dr-jos salėje 
šventės minėjimas, 

i
:: ; >

GERIAUSIAS MI TU PREKES
DOVANAS JUSU GIMINĖMS 

IR ARTIMIESIEMS USSR
Jūs galite pirkti firmoje i‘i)D LC.B! IS. IW. Jūsų pa
tarnavimui PODAROGll* 18. L\< .. psalėje tik ką 
gauti "LAIMĖTOJAI“ tar?nsJ.u.-e

pa r o d y s e :
Susipažinkite su naujausiu r odeLu •u'.omobilio “MOSK- 
VIČ“ — jis neapvils jūsų bet ko' i me ke'yje.

Apžiūrėkite pagerintos koky S. - .MOTOCIKLĄ Iž PLA
NETA*. TELEVIZIJOS aparti i .« tu j .tU'io- konstrukcijos. 
FOTO APARATAI — su patui veninis objektyvais, paga
mintais iš ypatingo stiklo.—Ek<w> <mLški ŠALDYTUVAI— 
Elegantiški KAP IŲ PALTAI ir \E®l'R£S iš pagarsėju
siu rusiškų kailiu. — AUDINIAI i ..(iriausiu soalvu ir 
raštų. — Pagarsėtu rusiški DEI IsA CE-A 1: grūdinė ikrą. 
konservuoti krabai "’ČATKA“ ir .-.Kt?'*. o taip pat kit’ 
maisto produktai.

VISA TAI JŪS GAI STE PIRKTI PAS MI S!
Pirktos prekės pristatomos Jsisii giminėms SPECIA

LIOMIS AI 'PIGINTOMIS KAINOMIS — NERIBOTAS 
KIFKIS _ BF MUITO — BE I - ’ I MOKESČIŲ. —PO
DAROGIFTS. IN< .. garantuoj -Aubu. tikslų dovanų pri. 
stalvma ir rranešinia apie jų gavima.

Reilolaekite n tt»iu mūsų ket !lwi. kuriuose rasite 
novtriakimui daugybę pramonės giminių ir maisto pro. 
dūktu.

DOVANŲ PAŽ’..'MfI’.VAS — „eriausias būdas užsa
kyti dovanas savo gaminėms l SSR'.
• * 1 S? PRASTINS ”ž<-,kvmu fonpolumus.
• liPU nvs hot kokios -’ū-u - '■ o^g«’.d?vint«»s.
• PATĮCTąyjKg iro- pasirenkant užsakytu prekių pagal 

r-vo cVftni ir j>t kfAvKo.
• c,.aorjn’> b.ni|T”?«r<O - eksnorto

'”rNEšPO«YLTORG1T‘* priimti • '< įkyraus kitų imo-
»»?« r-—«LAr-.-. r>f.->.->v>-,v(f'ri. (po-o

• NI'STEBINS JUS SAVO p’RKĖiU^ ' SPECIALYBE.
l“ir—l>nI»rHpir>s Vn.pn-- — 1 ’ V PI AI

i’vs'i' u’^irs Kl p-
/vtvttt'c coA’’’*wrU SĄJ’ NGOJE. J" vaizdai išstatyti 
Parodinėje Salėje —

PODAROGIFTS. INI’.
R^švkit. skambinkit, reikalai,1 informacijų iš PODARO- 
GIFTS, INC., vienintelės firmo- JAV- e. turinčios specia
lia sutartį su V, O ~VNEšPO<' ’ TORG“ išpildyti dovanų 
užsakymus Jūsų giminėms l SS”.PODAROGIFTS, INC.

220 PARK AVENUE SOUTH (corner ISth Street) 
New Ycrk. N. Y. 10003. I’hone: 212—228-9547 

Tuos ir kitus daiktus jūs galite užsakyti per kuri iš mūsų 
agentų ar atstovų, turinčių savo Įstaigas daugelyje miestų 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

i
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Spalio 2 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III auk-i

a ..... što salėje Balfo metinis ban-
— Ačiū, ačiū labai jums.. ketas. DO VANOS

Kodėl jų niekas nemato?

Didžiausioj So. Bostono 
gatvėj prie Savingg banko 
paauglių gengė ištisas nak-

Spalio 9 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos III aukšto salėje Lais-

paauglių genge imn- Vai no tradicinis rudenstis kelia žvėrišką triukšmą, va,po tianicims ruaens
mėto sprogstančius šaudme oncei s.
nis. ardydami nakties tylą- 
ir nuvargusių žmonių poilsį. 

Daug krautuvių savinin-

* * *

jRPSira?W'.':awr‘;:už naujus skaitytojus

savo vardą su antrašu, ir mes tigrų narvai atskirti geleži- 
atsiųsime vaistų išbandymui. nėmis grotomis, taip čia ap-į 

ROYAL PRODUCTS

Lapkričio 20 d- So. Bosto- 
. . no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj

kų. per savaitę nnkę viso-* Lietuvos kariuomenės atkū- 
kias šiukšles, šeštadienio sukakties minėjimas-
vakare jas išpila saligat-j Kalbės Lietuvos konsulas A. 
viuAse, o vėjas jas išnešioja t gautis iš Nevv Yorko. 
po visą apylinkę. Ir niekas
jų nesudraudžia ir nenubau- 
džia.

Gruodžio 31 d. So. Bosto- 
So. Bostono didžioji gat-' no Lietuvių Pil Dr-jos III 

vė Broadway dabar labiau aukšto salėje tos draugijos 
panaši į zoologijos sodą: Naujųjų Metų sutikimas, 
kaip Franklin parke liūtų ir

• « •

99Keleivisiš

North SU. P O. Boi 91H 
Nomik 4, N«w Jerooy

saugoti daugelio krautuvių' 
langai, kad jų kas neišmuš- ulion V
tų ir krautuvės neapiplėštų. J“®1* UI HUgUa I

Svarbios knygos
Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
v iršeliais su abieju dalių vardynu kaina S-5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................  56.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo- 
žai, 176 psi., Kaina................................................... .  $2.00
Dan Kui '.ičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
nki, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ..............  S3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
ouvo $6.00, o dabar tik...............................................$2.00
Brcf. P. PaKarniio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
)5 puslapiai, kaina...................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapiu, kaina .....................................................  $1.00
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KIEKVIENAM MŪSŲ BIČIULI! I. SURADUSIAM BENĮ 
♦ IENĄ NAUJĄ METINI "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA 
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METIMUS PRENUMERATO 
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN •’« METŲ PRENUME 
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIEN ) IS >IŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—SC.00:

ST. KAIRIO "LIETUVA BUDO 
K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir

‘ ir “T AU. LIETUVA*. 
"PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTI Sl STIPRINTI “KELEIVI" 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KEI IA! TI IR 1 SEPTINTĄJĄ 
dešimtį įžengęs

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
r 7 a
LinIUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modemu sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
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.

A d r esąs:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, I^Salie—Montreal, Canada.

SLA
SUSIVIENI.IHHAS
IJETUVIŲ
AMERIKOJE

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 pagalbos 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 jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $l,vvC.CC apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į 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



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 30-31,1966 rugpiūčio 3

•eaaaaeaaeeueaeeeeaeaaiae#**********#**********************'*********^ !

Vietines žinios
amaaaaaaeaeaaaaaeaaalaaeavaaaaaaaaeeaaaa****************************^

Kalbės apie Vokietijos | 
lietuvius ir Vasario 16 g-ją

Rugpiūčio 12 d. 8 vai- 
vak. Šo. Bostono Lietuvių 
Pil L>r-jos salėje Vasario 
16 gimnazijos mokytojas ir 
V. Vokietijos Krašto L. B. 
ižd. Fr.škėrys kalbės apie 
Vokietijos lietuvių gyveni
mą ir Vasario 16 gimnaziją.

Visi maloniai kviečiami 
ateiti jo pasiklausyti-

J aunimo Diena skautų 

stovykloje

Atlanto skautų-skaučių 
naujoje Ąžuolyno stovyklo
je prie Jevvett City, Conn , 
rugpiūčio 7 d. bus Jaunimo 
Diena. Tą dieną stovyklą 
lankys aukšti Lietuvių Skau
tų S-gos pareigūnai.

V. Stelmokas perėmė iI
M. Gastonienės įstaigą

Marijos H. Gastonienės 
draudimo įstaigą perėmė 
Baltic Insurance Agency. 
kurios savininkas yra Vy
tautas Stelmokas.

Mirė V. Steponaitis

Praeitą sekmadienį, lie-' 
pos 31 d.. Bostone širdies 
priepuoliu staiga mirė Vin
cas Steponaitis, spaudos 
bendradarbis, feljetonistas-

Jis gimęs 1904 m. Paprū- 
džių kaime. Pilviškių valse. 
1919 m iš gimnazijos sava
noriu išėjo į kariuomenę, 
vėliau prie Švietimo minis
terijos įsigijo brandos ates
tatą, tarnavo Žemės banke.

V. Steponaitis bendradar
biavo įvairiuose laikraščiuo
se: Lietuvoje, Meno Kultū
roje, Dienoje. Lietuvos Ai
de. Ryte ir kt. 1949 m. at
vykęs į JAV ir apsigyvenęs 
Bostone, rašinėjo Dirvai, sa
vo feljetonus pasirašinėda
mas Skinkos slapyvardžiu.

Velionis pašarvotas Lu
bino laidojimo įstaigoje. Iš 
ten trečiadienį 8 vai- išlydi
mas į Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčią, kur 9 vai. 
bus pamaldos, ir laidojamas 
Cambridge kapinėse.

Velionio žmonai, dukrai 
Rimai Bričkienei ir visiems 
kitiems artimiesiems 
kiame gilią užuojautą.

reiš-

Onos Ivaškienės vadovaujamas Tautiniu šokių sambūris šoks se
niausiu N. Anglijos lietuvių radijo programų metiniame piknike 
rugpiūčio 1 i d. Romuvos parke, Clcreraont Avė.. Montelloje, ■ 
Brocktone.

savo vardą, adresą ir amžių COSMOS PARCELS
Valentinai Minkienei. 502 , E XP lt E S S CORP- 
Broadway, So. Bostone.'
Mass- 02127. j įvairiausias dovanas

Kviečiame visus į šios va- . w. .
saros paskutinį lietuvių pik-1 siunčia betarpiškai 
niką. J B BOSTONO J LIETUVĄ

Steponą* ir Valentina 
Minkai

Lankėsi argentiniečiai

Liepos 22 d- Bostone lan
kėsi dalis argentiniečių, da-

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

Atidaryta darbo dienomis

Ketvirtu & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
R&pestingai taisome laikrodžio* 

frimriųa pspUOĄ&lut

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Paskutinis piknikas

”Miss Lithuania of Nevv 
England“ rinkimų ir šokių 
(polkos, valso, tango ir tvis
to) varžybų mūsų radijo Į 
piknike rugpiūčio 14 d. Ro
muvos parke Montelloj- 
Brocktone komisijoj sutiko 
dalyvauti Nella Abizaid, O- 
na Ivaškienė, Kotryna Na- 
rnaksienė. Juozas Kasperas 
ir Henrikas Čepas-.

Išrinktoji gražuolė bus 
apdovanota Baltic Florist

gėlių krautuvės gėlių puokš
te, Kay‘s drabužių krautu
vės gražia vasarine suknele 
ir pora kojinių, Petchell ba
tų krautuvės pora batų ir 
Bostono majoro Johno F. 
Collinso gražia statula.

Šokių laimėtojai gaus 
kandidato į gubernatorius 
Eduardo MacCormacko ir 
jo žmonos dovanas.

Lietuvaitės nuo 16 m. pra
dedant. netekėjusios, re
gistruokitės, pasiųsdamos

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE C O D’ E

MEŠKOJE
i CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Go!C© sro

vės; SILVER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: saiLfish buriuoti, teniso aikštė, ping- 
pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikai.
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose. Europoj ar tilt i SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 1» dien*. 
aplankyti bičiulį, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmenis- užsakymu prašome Kreiptis:
kai, telefonu ar paštu susisiekimo oriemoniu ir viešbučiu užsaky- M. LŪŠYS 88-01 101 St. Richmond Hill 18, N. Y. 
mo reikalu. ‘ Tel. (212) 849-1193
VIŠI PATARNAVIMAI Si TEiKiAMi GREITAI IR BE PAP1L-’ L ' EITAS 72 Congress St. Jlraintree. Mass.

DOMO MOKESČIO. Ta patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laika, f ^eL (617) 84o-2J46
42 BEACH STREET

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAI JOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi

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 BC’SITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.

Įstaiga atdara: kasdien nuo
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

MEŠKA
Tel. (617) 759-3251

Adresas:

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

8 vai. iki 12 vai. dn.

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visu rūšių draudi
mus AU+OMOBI LIAMS.

Draudžia gyvybę tr sveikatą.
389 Broadway, So. Boeton. 

"telefonas: 268-6030

390 West Broadway. South Boston. Mass. 02127 
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvo* įliejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 

FORD TRUCKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327-1000

1716 CENTRE ST.
WEST ROXBURY

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

lyvavusių Jaunimo Kongre- nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak« 
se. Jiem buvo parodyta kai 
ktkios Bostono įdomesnės 
vietos, bet ne lietuviškos į- 
staigos.

Jiems suruoštame pobū
vy svečius pasveikino Bend
ruomenės pirm. A. Matjoš
ka ir įteikė visiems po prof.. Vedėja* J. V
A- Šapokos knygą "Vilnius --------------------
in the life of Lithuania. Po-! 
būviui vadovavo Č Kiliulis.'

Ncrs knyga ir gera. bet1 
kadangi parašyta anglų kai-; 
ba. kurios argentiniečiai ne
moka, tai ir tokia dovana 
svečiams visai nenaudinga.)
Geriau būtų buvę duoti po 
lietuvišką knygą, kurių Ar
gentinoje labai trūksta.

Argentiniečių tarpe buvo 
ir Marta Čekaitė, gimusi Ar
gentinoje. bet su tėvais 10 
metų būdama išvykusi į Lie
tuva. ten baigusi gimnaziją 
ir tik prieš 3 metus vėl su 
tėvais grįžusi į Argentiną.
Svečių tarpe buvo ir Zuzana 
Valatkaitė, Argentinos lie
tuviu gražuolė, maloni ir 
gražiai lietuviškai kalbanti 
jaunuolė.
Iz. Vasyliūnas apdovanojo 

argentiniečių*

Smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas argentiniečiams 
lietuviams, kurie po Jauni
mo Kongreso lankėsi Bosto
ne, padovanojo 20 lietuviš
kos muzikos plokštelių. I.
Vasyliūno pastangomis čia 
išleistu.

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127

TeL 268-0068

a i c a 111 s

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk■
j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourtk SL,

So.
Atlieka visus pataisymo, laimė
to ir projektą vi ma oarbus u lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakam.

Telefonas AN 8-3530

cooooeeeeeoeeooooeeeoooar,

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E Sixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645 

.aoooooooocooooooooooeore.

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boeton, Mass

Ii

♦ Draudžiame nuo polio, viso- j
' {kių kitokią ligų ir nuc nelai- {
;! mių (ugnis, audra ir kt.) .. !

v . . , . . .. I {Visais insurance reikalais Į
Karosai globojo Argentinos Ijępgjptjj.

lietuvius jaunuolius

A. ir F. Karosų šeimoje 
viešėjo bene 7 argentinie
čiai lietuviai, kuriuos nuo
širdžiai globojo tiek tėvai, 
tiek ir jaunieji Karosų šei
mos nariai Giedrė ir Ginta
ras.

Reikalingas grindų ir kt. va 
htojas. blaivus, atlyginimo sa
vaitei $75 ir valgis.

Kreiptis j Blinstrubo restora 
ną So. Bostone. 301 Broadway.
Išnuomojamas tik suaugusiems 
4 kambarių hutas, Shower, ga. 
zas šildyti ir virti, nuolat šiltas 
vanduo. Nuoma $45. Skambinti 
CO 5-1635.

BRONIS KONTRIM
Jartire of OePeace—Constable 

598 E. Broadvray 
So. Boston 27, Mass. 

i Tei. AN 8-1761 ir AN 8-2483]

Dažau ir Taisau,

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd\
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro
X I WI«»UIVZm»lV---

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausią 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal-

Namus iš lauko ir viduje. į uos ir Magdutės pasaka. 
Lipdau popierius ir taisau* Biznio reikalais kreiptis j 

reikia. 4 o „n-,.į X viską, ką pataisyti
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854

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

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re
irturime visus gatavas vaistus.

t
Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaę.

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

a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6020
9 vat ryto iki 8 vaL v„ išskyras šventadienius irNi

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytoju ir Chirurgu 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN S-2712 
Namai ir Ckia:
287 Coacord Rd, Billerica,

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY 1
Real Estate & Insurance

*
::
::< >
;!

321 County Club Rd- 
N e w ton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Saviaiaku K. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienonia 

Stiklu Langams 
Visokie reikmenys narnama 

Reikmenys plamberiams 
Viiokie geležies daiktai

i




