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Raudonoji Kinija 
kraujuoja

Mao Tse-tungo ir jo priešininkų šalininkai bei kari
niai daliniai kruvinai susirėmė didžiuosiuose miestuose. 
Gatvės pilnos lavonų. Šimtai tūkstančių žmonių bėga iš 
kovų vietovių. Kivirčas su sovietais dėl laivo.

Kaip skelbia užsienį pa- Kiesingerio vizitas 
siekiančio žinios, Raudonoji 
Kinija paskutinėm savaitėm Washifigtofie 
dar daugiau paraudonavo; . . . —
nuo pralieto kraujo tarpusa- Praeitą sekmadieni į Wa- 
vio kovose. Iki šiol Mao su- shingtoną atvyko Vokietijos 
organizuota vadinamai kui-; kancleris Kurt G. Kiesinger 
tūrinei revoliucijai gilinti ir svarbiu pasitarimų vesti ak 
Kinijos vadui paremti Rau
donoji gvardija varė propa
gandą plakatais, žodžiu ir 
teroru, bet didesnių karo 
veiksmų dar nekildavo. Bet 
pasta moju laiku, susiorga
nizavus ir Mao Tse-tungo nutarė sumažinti savo karių 
priešininkams, manoma, va- ; , Eur0 j 35_kiais tūks_
dovaujamiem prezidento ;
Liu Shaochi, abi šios grupės tanclals; ™Į!ieciai labai dėl 
susirėmė tiesiai kaktomis. Į1° jaudinosi, o dabar patys

kabos armijos karininkas dėsto rastus ginklus ir amunicija, kurie neva buvę įvežti j Kubą iš 
JAV viršui sėdinčių šešių asmenų, kaltinamų veikus pogrindinėje organizacijoje Castrui nuversti. 
Jie taip buvo rodomi Lotynų Amerikos Vienybės konferencijoje. Viršuje iš kairės į dešinę: Jose 
Roy, Alberto Laucerica, Francisco Avila, Pablo Garcia. Vincento Gonzalez ir Jose RabelI.

S. Vietnamo bombardavimas 
plečiamas

Amerikiečiai bombarduoja Š. Vietname taikinius, 
kurie seniau buvo neliečiami. Siūloma užblokuoti Hai- 
phongo uostą ir jį net subomborduoti, iš anksto apie tai 
paskelbus, kad svetimi laivai spėtų pasišalinti.

Dėl Vietnamo karo vedi- y ietname didėja 
mo būdo ir aplamai dėl JAV

perbėgėlių skaičius

tualiais abiem kraštam klau
simais. Dauguma jų yra ka
rinio bei gynybinio pobū
džio.

Prieš kiek laiko, kai JAV

Erdvėlaivis į mėnulį Mažėja komunistų

jau paruoštas pasitikėjimas

Nesibaigia riaušės 
Hong Konge

politikos šio konflikto reika
luos jau seniai čia vyksta 
karštos diskusijos, kurios, 
kaip sakoma, reiškiasi dvi 
priešingos "balandžių“ ir 
"vanagų“ pažiūros. Vieni 
jų reikalauja greitesnės tai
kos ir šiaurės Vietnamo 
bombardavimo sustabdymo, 
o kiti dar padidintų smūgių, 
kad jais būtų galima priešą 
greičiau sugniuždyti.

Grįžus iš Pietryčių Azijos 
ir Vietnamo specialiems

Vietnamo fronte perbė
gančių į amerikiečių pusę 
komunistų narių skaičius 
labai didėja. Jau šiemet iki 
dabar ių perbėgo 20,398. ir 
tai yra daugiau, nei ištisais 
1966 metais. Praėjusią sa
vaitę perbėgo 260 kariškių, 
99 civiliniai pareigūnai ir 39 
kitokio elemento, taigi iš vi
so 398. Šis skaičius yra dvi-

Praeitą savaitę didžiausi 
mūšiai vyko Kantone, kurio 
gatvės pilnos lavonų. Kaip 
korespondentai pasakoja, 
šio politinio įtūžimo ir žudy
mo pasekmėje mieste pilna 
pakaruoklių medžiuose, ant 
lempų ir telefono stulpų ir 
užmuštieji masiniai plūdu
riuoja vandenyje. Apie 300, 
000 Kantono gyventojų bė
ga nuo tų baisybių iš mies
to. turėdami viltį pasprukti 
į Hong Kongą, kurio sieną 
britai uoliai saugoja.

Šiuo metu baisios kauty
nės kilo ir Šanchajaus gat
vėse. Mat, Mao šalininkai 
nori ir šį svarbų didmiestį 
atsiimti savajai grupei. Jie 
skelbiasi jau daug laimėję, 
bet žinias patikrinti sunku.

vokiečiai neva ekonominiais 
sumetimais savo karių skai
čių pasiryžo sumažinti 15 
tūkstančių. Tai sukėlė Wa- 
shingtono nepasitenkinimą, 
nes tuo silpninama NATO 
karinis pajėgumas.

Vokietijoje linkstama ma 
nyti. kad šaltasis karas lyg 
ir blėsta, tad norima ta pro 
ga mažinti išlaidas ginkla
vimuisi. Iš kitos pusės tokiu 
veiksmu bandoma flirtuoti 
su "rytų kaimynu“, siekiant 
geresnių santykių ir gal šio
kio tokio padalintos Vokie 
tijos klausimo palankesnio 
sprendimo. Washingtone vi
sa tai kelia susirūpinimą. Ti
kimasi, kad šie valstybių 
galvų pasitarimai padės iš

Erdvės reikalų agentūra Amerikiečių karinė vado- Nors pačioje Kinijoje 
praneša, kad Apollo Satum vybė paskelbė atrastą Viet- siaučia dideli neramumai, 
erdvėlaivis, kuriuo bus ban- namo partizanų aplinkrašti bet komunistai nepamiršta 
doma skristi į mėnulį, jau savo daliniams, kuriame ir britu valdomo Hong Kon- 
paruoštas bandymui ir sa- tarp kitko prisipažistama. go ir jame bei pasienyje ke- 
vaitės bėgy bus nugabentas kad komunistų smogiamoji, lia nuolatines riaušes. Pa- 
į Cape Kennedy iššovimo jėga yra gerokai apnaikinta skutiniu metu vėl būta susi
stoti. Bandymas vyks sekan- ir kalbama apie savuosius šaudymų su komunistų mi- 
čio mėnesio gale ar kito pra- pesimistus ir "pasiduodan- nia ir paskirų incidentų pa 
džioje. 1 čius likimui“. sieny. Yra daug suimtų.

Šis dokumentas buvo ras- • ■ — .......
tas liepos 14 d., sumušus ko-.
munistus Phu Yen provinci
joje, Pietų Vietnamo pa-' 
krante je. Ten dar pabrėžia- 

... > ma. kad komunistų kontro-
Zuriche, Šveicarijoje, Pūliuojamoje srityje gyvento- 

deon kavmėje, kur kadatse skaičius aliarmuojančiai 
sėdėdavo v. I. Leninas ir

Kur sėdėjo Leninas, 
dabar ~ "hipiai“

prezidento pasiuntiniams. bai didegni tuo
kurie padėti tyrinėjo fron- , . ° r1 1 J J metu pernai.

Aplamai, beveik 60 pro
centų visų perbėgėlių nuo 
1963 metų pradžios yra ka
riškiai.

, _ .. .. sumažėjęs, o "priešo kont-
planavo Rusijos revoliuciją, roliuojamuose miestuos ko- 
tiek kraujo pasauly pralieju-j munistinis judėjimas labai 
šią. praeitą šeštadienį prie, nusiipęS“
to pat stalo susirinko barz- 
doti jaunuoliai "hipiai“ su

aiškinti nesusipratimus ir. Uždraudė paskolas
vėl sušildyti vėsią nuotaiką. tesjuotl Pne- ‘ūonu

uždraudimą... Taip pasikei- kraštams
tė per 50 metų jaunosios 
kartos "revoliucijos“ idėjos.

ir

Žinoma, protestuojantieji 
kūtvėlos laimėjo greičiau, 
negu Leninas.

Tokių kovų ir karinės 
nuotaikos įkarštyje kiniečių 
raudongvardiečiai užpuolė 
Dairen uoste ir Sovietų Są
jungos laivą "Svirsk“, kurio ju- • Austrnliin 
kapitoną ir keturis įgulos na- ir AUSirailJŪ
rius suėmė, visus sumušė, man antvlitnalaivą aptepliojo savo šūkiais 8eKS saieillus
ir apnaikino. Del to kilo di- j Jungtinės Valstybės
delis įtempimas kinų-sovie- Australija susitarė Australi- 
tų santykiuose. Kosyginas jos tyruose pastatyti sudė- 
dėl to užpuolimo pareiškė - tingų techniškų Įrengimų 
griežčiausią protestą, gra- stoti sovietų šnipinėjantiem 
sindamas visai nutraukti satelitam ir jų perduoda- 
prekybinius ryšius su Kini-' mom žiniom sekti ir išaiš- 
ja. Laivo įgulą kiniečiai pa-j kinti. Ši radaro stotis turė- 
leido ir laivas iš uosto iš- sianti būti gatava kitais me-

Negrai šaudo 
baltuosius

Senatas, apsvarstęs prez 
Johnsono planą prekybai su 
komunistiniais kraštais iš
plėsti. nubalsavo uždrausti 
Eksporto-Importo bankui 
duoti paskolą sovietų auto
mobilių fabriko statvbai pa
remti. Seniau taip pat buvo mokesčiu padidinimo reikalą, 
nubalsuota neleisti šiam -================.
bankui duoti paskolų šalims,

; prekiaujančioms su šiaurės 
negrų Vietnamu.

Respublikonu vadas kongrese 
šen. E. M. Dirksen (dešinėj) ir 
resp. Gerald Ford ir Michigano 
tariasi finansų politikos klau 
simais, turint galvoj keliamų

te ir nuotaikas sąjunginėse 
Azijos valstybėse, preziden
tas Johnsonas, atrodo, apsi
sprendė griežtesnės linijos 
kryptimi ir leido šiaurės 
Vietname bombarduoti vis
ką, ką tik kariška vadovybė 
ras reikalinga.

Šios savaitės pradžioje 
sunkieji amerikiečių bombo
nešiai jau daužė taikinius 
tik 10 mylių nuo Kinijos sie
nos, ko seniau buvo vengia
ma. Pirmaisiais puolimais 
jau numuštas nepaprastai 
svarbus Lang Son tiltas, su
daužyti geležinkelių mazgai 
ir stotys arčiau Kinijos ri
bų, priartėta prie taikinių 
Hanojuje ir Haiphonge. Šie 
sustiprinti ir platesnės apim
ties puilimai turės parodyti 
didesnį amerikiečių pasiry- i 
žimą laimėti, o tuo pačiu 
pakelti nuotaiką Pietų Viet
name prieš rinkimus.

Kokie bus apčiuopiami tų 
veiksmų rezultatai, dar pa- ’ j.kstan7knv 
matysime.

Komentatoriai mano, kad 
prezidento apsisprendimą 
stipriau paspausti komunis
tus Š. Vietname nulėmė pa
didėję vidaus neramumai 
Kinijoje, kurie ją gerokai 
silpnina.

Stanley Gray, 47 m.. British- 
Shell oilo kompanijos reikalų 
vedėjas Nigerijoje, kuris buvo 
11 dienų išlai, • ' > nelaisvėje, 

oms p vyriausy
bininkų ir sukilėliu rytinėj to 
krašto daly. Sukilėliai nori už. 
imti alyva turtingą sritį. Tos 
alyvos vertė siekia 19.6 mil. dol.

plaukė, bet politiniai santy- tais. 
kiai tarp šių komunistinių 
kraštų dar labiau pablogėjo.
Sovietų spauda taip pat ėmė Susitars neplatinti 
smarkiai keikti kiniečius, ir r
krašte vyksta mitingai, ku
riuose griežtai pasmerkia
ma Mao politika, skaldanti 
komunistinį frontą.

»•#******»•>•**#*♦***#**»»*********»

Lokiai piauna
Jei vienoj vietoj 

riaušės kiek nutyla, tai tuoj 
susišaudymas prasideda ki

tiriamas
baltuosius Ęamonde, Loui- 
sianos valstijoje. Keliolika 
baltųjų praeivių stovėjo sau 
ramiai prie gazolino pilsty

VyriausiasiJAV nusigink
lavimo derybų vadovas Wil- 
liam C. Foster išvyko į Ge- 
nevos posėdžius baigti susi
tarti su sovietais dėl atomi- buotojų“, kurie žygiavo iš į rius negalavimus ir net veži. 

! nių ginktų platinimo ar per- 
i davimo kitoms valstybėms

atominių ginklų
gimdymo piliulės

Gimdymo kontrolei var
tojamos piliulės, kurios iki 

tuvės, kai staiga pasigirdo šiol buvo laikomos nekenks- 
šūviai. Penki žmonės krito mingos sveikatai, pradėtos 
sužeisti. Šaudė gauja vadi-; iš naujo tikrinti, nes yra da- 
namųjų "civilinių teisių dar- vinių, kad ips sukelia Įvai-

žmones

Mūsų spauda rašo, kad 
Amerikos lietuvių krepii-
ninkai. puiinr, ryklii į Lie-, uždraudjmo Tikimasi, kad 
tavų, negavo sovietų įvažia-, j^y jr gov §.ga §juo klau
simo vizos. Ta kelionė buvo sjmu susitars vykstančioje 

I 17 valstybių nusiginklavi- 
į mo konferencijoje.

sukėlus daug triukimo.

Bogalusos į Baton Rouge ir
pakelėje sustojo Hamonde. *~~***~*-*~'~**~*~*****~~ naus,Ų

Beveik tuo pačiu metu Šiaurė. Itoliję. bažnyčioj 
Selmero miestely, Tenn . raita S mil. anglų svaru dar 
buvo pašautas baltasis šeri-n*cių padirbtos valiutos, 
fas, o jo žmona užmušta.

Montanos valstijoj, Gla- 
cier National parke, lokiai 
pradėjo užpuldinėti ir dras
kyti žmones, kurie ten vasa
roja. Šio pirmadienio naktį; 
buvo jų paplautos dvi jau-į 
nos merginos, kurios tenai 
miegojo miegamuose mai
šuose 20 mylių viena nuo ki-i 
tos. Jos dirbo ten viešbučiuo-;
se. patarnaudamos vasaro-

David Ginsberg. pirmininkas tojams Kitoje to parko vie- German Duran« piratų pagrobto 
prezidento paskirtos komisijos įoje jjUVO sunkiai sužalotas ore Kolumbijos lėktuvo .piloto 

priežastims tirti, sako. jg me’ų amžiaus vaikinas pavaduotojas, sako žurnalistam, 
kad nėra abejonės, jog riaušes Lokių yra beveik visuose kad Pradži°je jis manės, jog tie 
organizuoja ir kursto pašalie- valstybiniuose parkuose V- Penk’ ginkluoti lėktuvo užpuo. 
čiai, bet nėra įrodymo, kad tai j)a^ Yellostone parke, bet ''kai juokauja... Kaip žinoma, 
jau būtų valstybiniu mastu ren- Įaj pirmas atsitikimas, kad Oktavas buvo nutupdytas Kubo- 
giamas sukilimas. Į jje pultų žmones. je. kur užpuolikai išlipo
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Išlaisvinimokovairpropaganda
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Dažnu atveju mums tenka girdeli vis- kartojamą tą pa
tį skundo sakinį, kad mūstrtova dėl pavergtos tautos 
laisvės yra sunki ir ilga, o jpssapeiuopiami rezultatai ne . 
visada patenkinamai svarūs.?-žinoma, tai tikra tiesa, bet 
taip pat nemažesnė tiesa, kad šios kovos bent propagandi
nis efektyvumas daug priklaūso nuo mūsų pačių išradin
gumo, nuo naujų priemonių ir idėjų. O. deja. tie mūsų 
kovos būdai per ilgesni laiką lyg ir užšąla, pasidaro lyg į 
ir tam tikromis pasikartojančiomis apeigomis, niekam ne
darančiomis didesnio Įspūdžio. Čia nekalbame apie dides
nius vadovaujančiųjų veiksnių politinius veiksmus, kurie 
gali būti ir labai reikšmingi, bet apie eilini viešosios vi
suomenės nuteikimą mūsų naudai.

Štai. kad ir Pavergtųjų Tautų Savaitės programą mes 
jau žinome iš anksto. Tai vėl būna parikartojantieji ap
silankymai pas gubernatorius ir majorus, jų proklamacijų 
pasirašymas su nusifotografąvimu. vienas kitas apsilan
kymas amerikiečių laikraščių į^ląkcijose. kurios išspaus
dina ar ne tą dieną kelis mūsų. paguodai sakinius, ir dar 
savųjų susirinkimas, kuriame vieni kitiems pakalbame tai. 
ką visi jau atmintinai žinome. Ir taip tos savaitės ir dienos 
baigiasi, o lieka prieš akis vėl ištisi metai.

Gi iš tikrųjų propaganda yra labai judrus mokslas li
menas. Tai galėtume pastebėti ir iš amerikiečių rinkiminių 
veiklų ar net ir iš biznierių reklaminio Įmantrumo. Jai rei
kia vis naujų idėjų ir formų, vis naujo balso ir žodžio ir 
naujo nenusibodusio veiksmoab* ne visada tai susiję net ii 
su stambiom išlaidom, dėl ^uriųgmes nuolat verkiame ir 
savo tingumą teisiname.

Antai, geras buvo atmintinas lapkričio 13 d. žygis, 
bet improvizuotas studentų protesto įsiveržimas i Jungti
nes Tautas dar plačiau išgarsino mūsų reikalą, ir, be to.— 
nieko nekainavo. Ar neoriginali buvo kadaise AVaterbu- 
įio lietuvių mintis mūsų laisves šūkius iškabinti skelbimų 
lentoje prie didelio judėjimo kelio? Tikriausiai juos per
skaitė tūkstančiai pravažiuojančių. Tai kodėl to nepaban
dyti kitur ir platesniu mastai?-Kodėl neįrengti kuriame 
didmiesty šviesraščio lentos. 3u besikeičiančiu tekstu? Ar 
negalima būtų bent svarbių sukakčių metu pastatyti ati
tinkamus plakatus prie eilės greitkelių? Tai Įmanoma.

Paminėtinas pavyzdys galėtų būti ir Bostone bei ki
tur pasižymėjęs lenkų laisvės kovotojas, kuris su neverg
tųjų tautų plakatu ir šūkiais įstojo net i negrų eisenas ir 
atkreipė Į šį klausimą visos, spaudos ir publikos dėmesį. 
Nes tai buvo netikėta ir visus-stebino.

Pavergtųjų kraštų tautiečiai šiame krašte kas savai
tė turi turbūt šimtus radijo;valandėlių, kuriose jų vedėjai 
dažnai tik savo bizni reklamuoja. O kodėl, jų organizaci
joms paveikus, negalėtų ten būti-skiriamos kiekvieną kar
tą bent kelios minutės anglų kalba laisvės kovos propagan
dai, amerikiečių visuomenei nuteikti? Turbūt, galima. Ir 
dar daug kas galima ir naudinga, be; kas tai organizuoja?

Trys negrai jaunuoliai, kuriuos nudevė Tautines gvar- 
dijos karys aukščiau matomame Algiers viešbučio prie
kale Detroite. Dabar tiriamos to kruvino įvykio apiin- 

kyhės ir apklausinėjami liudininkai.

Neorganizuotos riaušės, ar 
juodoji revoliucija?

dosios jėgos“ vadas Stokeh 
Carmichael buvo vienas pa
grindinių asmenų 27 tautų 
komunistų atstovų suvažia
vime Havanoj, kad jis daly
vavęs ir kitų valstybių ko
munistų strategijos planavi
mo posėdžiuose, o be to. pa
daręs ir nedviprasmiškų pa
reiškimų. agituodamas "nu
versti Amerikos kapitalizmą 
ii- imperializmą“, sukuriant 
čia pat eilę “naujų Vietna
mu“. pradėjus JAV viduje 
negrų partizaninį karą. Dėl 
tos negrų taktikos susirūpi
no net ir Kanados spauda ir 
politiniai sluoksniai, nes tai 
galįs būti pavyzdys ir Kana
dos prancūziškom sritim, 
dabar dar de Gaulle pagun
dytom nuo Kanados atsi
skirti.

Kad riaušių užkulisyje 
veikia Castro ir komunistų 
ranka, liudija ir buvęs žy
mus komunistų vadas Phi- 
Ilip Abbott Luce, savo kny
goje "Kelias į revoliuciją“.

Jis. kaip kadaise pats to
kius sukilimus organizavęs, 
sako, kad Castro tipo komu
nistų ir 'juodosios jėgos“ 
koalicija galinti sukelti šia
me krašte nenumatyto mas
to suirutę. Partizaninis ka
ras čia pradžioje būtų gry
nai rasinis — juodųjų prieš 
baltuosius. Jo pagrindinis 
ginklas — teroras: žudymai 
viešai ir iš pasalų, padeginė
jimai. sabotažas, negrų ka
riu ir policijos užverbavimas 
juodųjų revoliucionierių pu
sei. Taip turėtų būti pakirsta 
•JAV įstatymų vykdomoji 
pajėga ir įstatymais pasiti- 

"US

RIAUŠIŲ AUKOS

Baigiantis vadinamajai 
karštai vasarai** ir priblė-

Žinoma, tos “juodosios re
voliucijos“ dar nėra ko mir
tinai baidytis. “Juodajai jė
gai“ ir jos apaštalams nepri
taria ir didžiausia dauguma sus riaušininkų padegtų na 
nuosaikesnių negrų. Vyriau- mų krautuvh? Uepsn<)mej

bandoma suskaičiuoti ir tų 
neramumų pasekmėj žuvu-

sybė ir paskiros organizaci 
jos sukruto rūpintis nėgių 
būvio pagerinimu, ir kiek
vienos dienos pažanga maži- sius ar kitaip nukentėjusius.

Šią vasarą nepaprastai visų neramumų pagrindo, 
padidėjus nėgių keliamų negu tik ekonominis, 
riaušių skaičiui, jų intensy-’; Irstai, šiuo metu jau visa 
vumui' medžiaginiams nuo-; amerikiečių spauda aliar- 
stoliams ir žmonių gy vybių1 muojančiai ėmė šaukti, kad 
aukoms. JAV valdžios sfe-f kone kas savaitė pasikarto- 
rose. kongrese ir spaudoje} jantieji miestų deginimai.

.pradėta rūpestingiau ieško-į plėšimai ir žudymai yra ne 
! ti jų priežasčių, jas pažadi-I šiaip sau minios siautėjimas. į kėjimas. P. A. Luce 
nančių veiksnių ir naujų da-‘ o net iš užsienio gerai orga-Į Nevv? & Report“ korespon-
viriu tam chaosui išaiškinti.

Iki šiol buvo kone visuo- 
tirai aptariama čia tiktai 
viena pagrindinė šių riaušių 
priežastis — tai negrą mate
rialinio gyvenimo

nizuota akcija.
Buvo pastebėta aiškinant

riaušių dalyvius, kad dauge-

dentui pareiškė, kad juodie 
ji revoliucionieriai yra suor
ganizavę savo segreguotą

lis jų turi net gerus darbus. į tik negrų komunistų grupę, 
uždirba net po 3 dolerius j į kurią baltieji nepriimami, 

nes maną. kad tik jie galį

na rasinę neapykantą. Be 
to, negrai ir legaliu keliu jau 
daugely sričių išsikovoja 
sau prideramas teises, gi 
šviesesnieji jų vadai gerai 
supranta, kad ginklu laimė
ti čia jų mažuma negali, o 
gali tik prarasti tai, ką turi 
ar ką ateity taikiom priemo

Ši statistika rodo. kad tos 
rūšies aukos beveik kasmet 
didėja.

Štai 1964 m 8 miestuose 
įvykusiose nėgių riaušėse 
žuvo 8. sužeista 1,056 ir su
imta 2,643. Po metų. 1965

nėm garantuotai pavyks pa-; m.. Wats ir Chicagos nera-
siekti

Bet vyriausybė ir kongre
sas ne tik tyrinėja riaušių 
priežastis, kurių "išaiškini
mas** dar gali ilgai užtruk
ti, bet specialiai parengia ir 
atitinkamas ginkluotas pa
jėgas ir priemones visokiem 
dar galimiem įvykiam.

mumuose žuvo 35. sužeista
I, 080 ir suimta 4,310 žmo
nių. 1966 m. 18-koje vieto
vių žuvo 12, sužeista 366 ir 
suimta 1,647. Gi šiais 1967 
metais iki šiol 31 mieste 
riaušėse jau žuvo 86, sužeis
tų buvo 2,056 ir suimta net
II, 094 riaušininkai.

Maloni naujiena 

knygų miege j amsi!
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. Čia įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Kaina buvo $5J0, dabar.................... $2.00.
II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų

Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kama buvo $6.00, dabar .................... $2-00.

sunku- per valandą, ir važinėjasi
sunaikinti šį kraštą,

Pabėgęs iš JAV į Kubą 
būtų ko plėšikauti ir šaudy- nėgių vadas Robert Wil 
tis su policija gatvėse. liams iš Kubos čia Įšmuge-

mai. kylą dėl gerų butų sto-į naujausio modelio automo- 
kos. juos daugiausia palie- biliais. Taigi, jiems lyg ir ne
čiančio nedarbo bei kultūri
nio atsilikimo, šios blogy
bės buvo paskubom prade Tada stebėtojų akys nu-j liuotuose atsišaukimuos įs- 
ta taisvti. tam reikalui mes-' krypo į riaušių vadus, jų ry- dėsto negrams visai smul- 

. . . ti milionai dolerių, suteikta Į sius su komunisto} partija kiai. kaip jr kokiom prįemo-
O galima būtų net konkursą paskelbti naujoms pro- į f]au£r <yeru vilčių artimai at-i namie ir užsieny ir į juodu nėm jie turi kovoti. Ten aiš-

pagandos priemonėms pasiūlyti. Tik, žinoma, jei tos lai 
vės savo tėvynei taip ir siekiame, kaip apie ją kalbame

Kas kitur rašoma
J. AUDĖNAS ATSAKĖ. Jjj^rPanasakojęs šiek tiek ma- 

tvtu bei girdėtu įspūdžiu iš 
TIESOS KLASTOTOJAMS7 Vflniaūs. vis stengdamasis 

-**- JaHtytis neutraliai, korespon- 
Kaip jau buvo pranešta.’ d4fM3as perdavė tris savo to- 

liepos pradžioje Vilniuje je konferencijoje iškeltus 
pasigarsino "LTSR užsienio klausimus: dėl Lietuvos ne- 
reikalų ministerija“. L. Dir- priklausomybės netekimo, 
žinskaitė. tos "ministerijos“ dėl Lietuvos ūkininkų žemės 
kaip ir vadovė, ką tik grįžusi netekimo ir dėl religijos
iš Montrealio. pasikvietė ke

eičiai. bet — riaušės tik pa
didėjo. šiemet jau apimda- 
mos net daugiau kaip 100 
JAV miestu ir miestelių..

To rezultate pradėta dai
rytis ir apie kitus kampus, 
pro kitas šio judėjimo už
sklandas ir prasiveriančius 
plyšius, ar nebus

įėJiu virš šių sąmyšių išky
lančią Fidel Castro barzdą.

Tą klausimą šiomis dieno
mis kruopščiai nagrinėja 
žurnalai Life. Time, US

kinama. kaip padaromos ir 
panaudojamos gazolino 
bombos. įūgšties bombos, 
kaip ja? naktį mėtyti į gat
ve nuo stogų, kad negalėtų

News & W orld Report ir vi-, patruliuoti policija, kaip pa
ša eite kitos spaudos net Ka- dėti gatvėse vinių prikaltas 
nadoje. Atkreipiamas dėme- lentas, kad subadytų auto- 

čia kito sis, kad vadinamosios "juo-j mobiliu padangas, kaip nu
versti nuo bėgių traukinius, 

j kad nebūtų saugaus susisie- 
‘ kimo. kaip peršauti gazoli

netekimo ir dėl 
laisvės stokos. Ten pat atpa- 

letą Maskvoje reziduojan- šakojo ir jo išgirstus atsaky
čių užsienio korespondenlųomus.;
ir surengė su jais pasikalbę- £ ' * * *
jimą. Nepasitikėdama saar^^'z*
sugebėjimu formuluoti visįt Liepos 31 d. tame pačia- 
atšakymus pagal liniją, bu- me laikraštyje pasirodė Juo- 
vo pasikvietusi į talką ir ke- yzo Audėno laiškas dėl tų at
letą vietinių ekspertų, kuriėfįįąkyrnų. | IUYU? Un.IlilIirtM Z.VU1C
kiekvienas pagal specialybę?'*' Nė vienas iš tų oficia-i paversta Sovietų Sąjungos 
atsakinėjo į žurnalistų kl»EP*iių atsakymų nebuvo sąži- nuosavybe. Taigi. Stanislo- 
simus. Laikraščiuose (sa- ^ihgfcš. ’’— rašo J. Audėnas, 
vuose) Diržinskaitė pasigers — Pirma. 1940 metais, 
gino, kad toj spaudos konfę- p kai-.-sovietinė Raudono ji ar

mija. 300.000 jos. užplūdo 
Lietuva ir Maskva atsiuntė*_ VT/vn • i_____

no tankus, vartoti padegi- 
Todėl tai yra grynas melas,' Iš tikrųjų religinė prakti-; mui degtukų fosforą ir dar 
kai komunistai tvirtina, kad ka Lietuvoje tramdoma ir J daugybę kitų priemonių. 
Lietuva neva prašiusis prii- visokiu tikinčiųjų perse- Į Tyrinėjimai rodo, kad 
mama į Sovietų Sąjungą, kiojimu. ir bažnyčių likvida-Į negrų riaušės šia kryptimi 
Pati k ■.munistų partija yra vimu. Pavyzdžiui. 1940 m. ir vystosi, o be to. kad jų siū- 
Sovietų Sąjungos partija, o Lietuvoje buvo 1,099 katali-i lai tikrai veda į Kubą, kaip 
ne Lietuvos. Lietuvoj komu- kų bažnyčios. 1,580 kunigų, artimiausią komunistinės
nistų partija vra tik maskvi-; 12 vyskupų. Dabar tik 571
rėš partijos padalinys, apie 
30 nuošimčių jame yra 5š 
Rusijos.

Antra, sovietai suvalsty
binę ž-me be atlyginio: Lie
tuvos ūkininkų žemė tapo

rencijoj dalyvavo žurnalis
tų iš Anglijos. Australijos
Kanados ir Japonijos. Igšhjjas NKVD ir komparti- 

Liepos 15 d. ir Jungtiūėįj ]o,« pareigūnų, lietuvių tau-
8e Valstybėse, Bostone, Thėi t'aFbuvo liepta balsuoti už 
Christian Science Monitor ‘komunistų partijos kandidai 
priede pasirodė stambiomis -tos ir Maskvos parinktus as-( 
nuotraukomis papuoštas- ft- tmenis i vadinamąjį Liaudies 
au nuotraukomis ištisą pus
lapį užėmęs pranešimas, ą- 
pie ią konferenciją. Prane
šimo autorių? — to laikrgį. 
čio korespondentas Takašh)
Oka, japonąę.

seimą. 
.. Tas vadinamasis seimas,

nereiškė lietuvių tautos va
lios. Komunistai niekad ne

bažnyčia. 850 kunigų ir trys 
vyskupai, iš kurių tik vie
nam teleidžiama eiti parei
gas, o kiti du laikomi namų 
arešte.

Tai ne vien Stalino dar
bai. Chruščiovas tęsė tą patį. 
Dabar Brežnevas vykdo tą 
pačią komunistų partijos po
litiką ir ūkinėje ir religinė
je srityje.

va? Juozapavičius, neteisus, 
sakydamas, kad "niekas iš 
ūkininkų žemės neatėmė“.

Trečia. Vytautas Jakelai- 
tis. kultūros ministro pava
duotojas. sakė, esą. Lietuvoji Tuo tarpu dar nepatirta, 
religiją praktikuojančių y- ar kiti užsienių laikraštinin- 
ra daugiau, negu betkurioj; kai, dalyvavę toje Diržins- 
sovietinej respublikoj, ir , kaitės konferencijoje, ką 
kad Lietuvos katalikų baž-Į nors parašė apie tai. pav. 
nyčiai leidžiama palaikyti' Anglijoje ar Australijoje, 
ryšius su Roma. Jei taip ir Toki parašymai gali sudary- 
būtų. tai nebent tik todėl, j ti nepraleistiną progą tą 
kad Sovietų Sąjungai reikia

* * *

gerinti santykius su Vatika-
klausė žmonių sutikimo, jie nu propagandiniais sumeti- 
visada žmonėms tik diktavo, mais.

konferenciją atitinkamai 
pratęsti, kaip tai įvyko Bos
tono CSM.

(ELTA)

konspiracijos centrą. Yra 
manoma, kad čia yra įsipai
niojus ir Kubos delegacija 
Jungtinėse Tautose.

šitų įvykių akivaizdoje 
Amerikos spauda ima kreip
ti dėmesį Į tai, kaip kituose 
kraštuose su riaušininkais 
susidorojama. Pasirodo, kad 
tokiais atvejais beveik viso
se valstybėse policija elgia
si labai griežtai su įstatymų 
laužytojais, juos malšinda
ma. greitai ųiinią išsklaido, 
ir niekas tvarkos dabotojų 
perdaug nekaltina brutalu
mu ir nebaudžia, jei ginklu 
pasipriešinusį net nušauna. 
0 komunistiniuos kraštuos, 
ypač Sovietų Sąjungoje, to
ki sukilimai numalšinami 
taip, kad čia "teisybės gy
nėjai“ iš baimės užsirėktų. 
Ten gatvėse kulkosvaidžiais 
ir tankais išklojami šimtai 
žmonių.

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų n tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina boro $6.00, dabar........................ $2.00.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO. 
VIETŲ RUSUA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar .............  75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS (DOMIAS KNYGAS 1

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasi joj

$36 Breadaray, So. Boston, Mase. 02127
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Kas netingite, paskaitykite!
S. GRIEŽK

(Tęrisya)

Jau kaitą nuvykus j toli- Viename tokiame pavil-

BROOKLYN, N. Y. 

Paminėjo Dariau* - Girėno

CLEVELAND. OHIO

Nauja lietuviška šeima !

Rugpiūčio 5 d. čia susi
tuokė Pranas Mašiotas ir 
Paulina Neimar.aitė. Juodu

*y«i
Jau praėjo 34 metai nuo

mūsų didvijių Dariaus ir ......................
Girėno skridimo per Atlan- buvo pažįsta jr i dar iš kūdi- 
tą į Lietuvą, šiai sukakčiai Vystės laikų, tik, karo aud- 

, paminėti liepos 15 d. 3 vai. rom artėjant, Paulira su sei-
mą karalienės Sabos pah-l jone - būdoje užtikau net, . prie Bariaus ir Girž. ma atsidūrė Venecueloj, o 
kuonių imęenj, Etiopiją, audėją. Jaunas vaikinas se- Pinklo Lituanica aik. Pianas po kurio laiko am
ai ba kaip kiti ją vadina — A stovuose, beveik lietuvis- J Brooklvne buvo su. ko iš Europos j Cleveland,. 
Abisiniją, norom nenorom , kuone, tiktai žymiai siaurės- Minėjimuj
tenka leistis tuo pačiu pra- niuose ir paprastesniuose, 
dėjimu ir j platųjį Juodąjį be užpakalinio veleno met-
Pasaulį apsidairyti, ką jis 
gero turi parodyti. Bet prieš

raenims suvynioti.
Baltų siūlų metmenų ga-nradėdaman kalbėti anie ii wpldGeuairidS KdIDeil apie JJ,. J nusuktas oriyfėn rtpriii. 

nrvvin ofcirtračvfi minint? alroi-i Šri • Inoriu atsiprašyti mielus akai 
tytojus, kad paskutiniais ke- 
leriais metais ten priviso 
tiek daug nepriklausomų 
valstybių, kad nei pasauli
niai žemėlapiai, nei geogra
fijos vadovėliai dar nesuspė
jo nei jų sienų tiksliai nu
brėžti .‘"nei ^ų būdingesnių 
savybių aprašyti. Užtatai ir 
man labai sunku sovokti, 
kuo jos viena nuo kitos ski
riasi ir kuo kuri būtų labiau 
būdinga, ypač dar ir dėl to. 
kad jos susikūrė ne tauti
niais ir kalbiniais pagrin
dais, o o buvusiomis koloni
jomis, ir vienoje pastogėje 
jų yra net po kelias: viena
me kampe vienos ekspona
tai, kitame kitos ir tt. Jei ne 
palubėje pakabinti užrašai, 
manytum, kad viskas vienos 
valstybės piliečių rankų dar
bas

Matyt, ir parodos tvarky
tojams šis klausimas buvo 
miglotas. Bet jie, kaip prak
tiški biznieriai, kad nieko 
neužgautų ir nenuskriaustų, 
klausimą išsprendė labai pa
prastai: pastatė Africa Pla- 
ce, kuris, iš šalies žiūrint, at
rodo kaip lietuviškų skautų 
stovykla — dvi grupės būde
lių. susigrupavusių viena ša
lia kitos Re Notre Dame sa-į 
loję (C-462 ir C-463 nr.nr.).

rengtos iškilmės. Minėjimui, Bet pi ies kelerius metus at-, 
vadovavo Paminklo Staty-: tikėlė čia iš Pietų Amerikos, 
mo komiteto pirm. Jonas b* Paulina, kuri įsijungė i; 
šaltis. I Čiurlionio ansamblio chorą

Už žuvusius lakūnus mai-i 'r čia vėl susitiko savo vai-j 
dą sukalbėjo kun. Juozas kystės drau^1.

-U-i
l'.'t •

LABAI {DOMŪS 

ATSIMINIMAI

Už ir prieš Vietnamo karą demonstruojančios dvi ku
biečių grupės mušasi tarp savęs Los Angeles mieste.

. t .<Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Andėno atsiminimai. 
227 psl., kaina........... $4.00

ATSIMINIMAI IŠ BAL- 
FO VEIKLOS, preL J. B. 
Končius, 404 psl., daug 
iliustracijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkau* atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ...................  $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50.

v.i i

'ir*Jų šaunise jungtuvėse ir 
puotoje dainavo Čiurlionio į

čekavičius. buvo vėliavų pa
kėlimas, Amerikos ir Lietu-

_____ o___  _________ ,, vos himnai, kuriuos gražiai i ansamblio> choras, prisimin-
žingsnius už stovų ir pri-J sugiedojo solistė Louise Sen-Itos lietuvišku papročių apei- 
slėgtas keliais akmenimis, j ken. Lietuviškai kalbėjoį Įr vyravo nuostabiai

tas kelis kartus virvagaliu, 
įdėtas medinėn dėžėn, nu
neštas gerus tris-keturis

Audeklas gero rankšluosčio prof. Br. Nemickas, angliš- 
pločio. vyniojamas ant plo- kai adv. St. Briedis, jr., sva- 
no priekinį veleno, kuris rų žodi tarė E. Mikužytė, 
metaline veržle užveržia- Moterų Vienybės vardu O. 
mas. kad nesisuktų atgal, Petraškienė, gi D. Klinga —
metmenims įsitempus.

Audžia dvinyčiu. dviem 
šaudyklėm. Tikriau — vie
na šaudykle &udo baltus

Tautininkų klubo vardu. 
Dar žodį tarė dail. J. Juodis

puiki nuotaika. Dalyvavo a- 
pie 300 bičiuliu. Skoningas 
vaišes paruošė Usbonavičie- 
nė su savo draugėmis.

Išsibrauki iš gyvenimo

Liepos 26 d. čia savo dar-

IŠ PIETŲ AMERIKOS

URUGVAJUS Mirė

j«n

ir G. Yanuška iš Worcester,Į bovietėie šūviu i burną nusi- 
Mass. i žudė Gustavas Ridelis. 60 Giltinė ir čia smarkiai šie

nauja. Štai birželio 17 d. mi- 
d. čia širdies ! r? Ju?zas Zuzevičius, 59 m.,

prakiša pro žiotis ranka. tis Bižank kadaiš' biives* niji mokslą, buvo Lietuvoj' smūfriu mirė Bronius Gaį. kilę.sis Rokiskiokaimo,Kal- 
Mat. kai audeklas neplatus, įe„|į autov. SROj U£ valdžios įsiusta, speciali- «7 m kilęs nuo ™i 'alse., Kaisedonų apsk.

zuotis industrijos techrikoj
į Vokietiją, bet antrasis pa-

Dar kalbėjo muz. Kača-i m- amž- kil% iš Alytaus ap-
Mirė, palikęs vėjam turtą

siūlus, kita spalvotą siūlą nauskas, lenkų kilmės pilie-i skrities. Jis, baigęs aukšles- Birželio 5

tai nesunku ranka prakišti, bajgOje (jar nuoširdžiai išsi- 
Miilą kiton jo pusėn Tokiu, sakė Bronė Spūdienė ir kt. 
būdu audeklą jau galima is-'
marginti įvairiom spalvom, 
žinoma, tik ištisinėm spal
votom linijom — ruožais. 
Bet šiaip ar taip, tai jau kaž
kas visai artimo lietuviškom 
ano meto audėjom.

j mokslą ir buvo atsidūręs net 
j Čekoslovakijoj karo belais-

T . on j ti i vill stovykloje. Jo. žmona ir
Liepos 29 d. White Horse i gynus p0 j]gų vargų atvyko 

svetainėje, 8616 Jamaica A-J j Clevelanda. ir čia vėl per 
ve., Woodhaven, įvyko sau- pa§tan eras visi susitiko ir. ro- 

Kaikurios yra išstaėiusiosĮ .TJ?kZ1,Sl. kS._~ dė, laimingai gyveno. Deja.

J. ir A. Buivydai keliasi 
j Floridą

LDD 7 kuopa, Buivydus j 
Floridą išleidžiant. Jie iš
vyksta ten apsigyventi ir čia

žauskas, 67 m., kilęs nuo 
Kėdainių. Jis buvo mūrinin
kas, pastatęs kitiems nema-

saulinis karas sutrukdė joj ža namų ir. žinoma, nepa.
miršęs ir sau pasistatyti.

Deja, gyvendamas vien 
gungišką gyvenimą. savo
namais nesinaudojo, o var
go nuomotame seno namo 
kambaryje, kuriame ir mirė.

Gustavo, šiaip labai simpa
tingo žmogaus, dvasios pu
siausvyra pakrypo, ir gyve
nimas baigėsi tragiškai. 

Velionis buvo palydėtas

Sakoma, kad mirdamas 
paliko apie miliono pezų 
vertės namus, nemažai pi
nigų ir kito turto, į kuri pre
tenduoja viena jį globojusi 
Montevideo geltonplaukė ir 
lietuviškas lenkas.

Birželio 19 d. mirė Juozas 
Paškonis, 67 m., kilęs iš Paš- 
konių km., Jūžintų vaisei. 
Rokiškio apskr. Birželio 26 
d. mirė Jurgis Kvietinskas, 

t 65 m., kilęs nuo Marijampo
lės. Ir paskutiniuoju laiku 
dar mirė Vitas Ruvinskas, 
65 m. amž.. kilęs iš Kybartų. 

M. Kr&sinska*

LIETUVA BUDO, Stepo, 
no Kairio, 416 psl, kai
na ................................. $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo- 
no Kairio, 480 psl., kai
na ................................. $2.00
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Tų juodų nepriklausomų 
valstybių čia visa virtinė: 
Kamerūnas (Prieš I pasauL 
karą buvusi vokiečių koloni
ja), Kongo respublika (bu
vusi belgų), Geltonasis pa
kraštys arba pakrantė (Ivo- 
ry Coast), Gnbon, Ghana. 
Kenya. Madagaskaras (di
delė sala Indijos vandeny
ne, rytinės Afrikos pakran
tėje, save malagašų respub
lika bevadinanti), Nigerija, 
Uganda, Rwanda. Senega- 
lis, Tanzanija, Čadas ir To
go.

Jų išstatyti eksponatai — 
vienų liaudies dirbiniai, ki
tų — primityvas: antilopės 
kailis, jos kaukolė su ilgais 
ragais, smauglio oda, būdin
ga kerplė išpuvusiais stava- 
riais ir susiraičiusiais šakų 
ar šaknų galais, panaši į ne 
šios žemės vaiduoklį. Apei
ginės kaukės visaip (vis kuo 
baisiau) iškraipytos ir nuda
žytos.

Yra ir namų apyvokos pa
dargų ir įrankių, medžioklės 
pabūklų—lankų, vilyčių, ie
čių. skydų ir kt.

Greitomis besidairydamas 
susidariau vaizdą, kad kiek 
tolėliau pažengusios tai Ka
merūnas, Madagaskaras ir 
Senegalis. Pastarasis, jeigu 
aš gerai atsimenu, turi net 
kelis rašytojus, poetus. Čia 
pat ir parašytos knygos ir 
autorių paveikslai su trum
pom biografijom. Tarp jų 
ir viena moteris.

gerokai padidintų nuotrau 
kų iš krašto vaizdų, darbų,
pasilinksminimų, apeigų ir į pardavė savo namus, 
kitko. į J. ir A. Buivydai yra seni

Iš jų matyti, kad kai ku-, Brookly no gyventojai, čia . gaa§aus draugų būrelio ir 
rios tų respublikų yra labai > dirbę ilgus metus visuomeni- sudegintas krematoriume, 
ir labai primityvios visose nj darbą, ypač daug veikę . _ .
gyvenimo šakose. Tačiau siuvėju unijoje ir aplamai , SLA 14-ta kuopa ilsirinko Laidotuvėmis neva rupi- 
būtų neteisinga kalbėti, kad lietuviškosios darbininkijos j • iždininką į nosį lietuvių parapijos var-
jos nieko neturi. Kiekviena judėjime. Jie būdavo nuola-; , . į gonminkas V. Dorelis, vie-
jų turi po didesnį ar mažės-', tiniai čionykščių susirinki- I Apie 30 metų tose paiei- nas kunigų ir minėta gelton-
nj būrį aukšto išsilavinimo 
ir šviesių žmonių, mokslus 
išėjusių aukštosiose Vakarų 
Europos ar Ameikos mokyk-1 lą. 
lase, ir dažnai savo inteli
gencija ir humaniškumu 
praneša senosios Europos 
valdančius kaikuriu valsty
bių politikus.

Va, šiom dienom skaito
me lietuviškoje spaudoje, 
kad Alytuje nuteistas mirti 
ir sušaudytas Vladas Karpa
vičius, lietuvis patriotas. To
kių ne tik lietuvių, bet >.♦ ki
tų tautų patriotų tarybinė 
valdžia kitaip nevadina, 
kaip banditais, ir juos ne tik 
šaudė, bet išrengtus lavonus 
miestu ir miestelių aikštėse 
po kelias dienas pūdė. Tuo 
tarpu juodosios Nigerijos} 
sukilėlių vadui Chukvuma J

mų ir parengimų dalyviai ar £ose išbuvusiai Marijai Mi- plaukė, bet tasai turtuolis 
organizatoriai ir labai pagy— seikienei išsikėlus į M^iami,. Del Noite kapinėse buvo pa
viro visą nevvyorkiškių veik- Fla., jos vieton išrinkta? iž- laidotas miesto valdybos lė- 
’ • dininku Povjjas Šukys, nuo- šomis.. Net nežinia, ar jis

Jų išlydėti susirinko gra- saikus visuomenininkas, biz- paliko kam testamentą, 
žus būrys senų jų bičiulių, nierius, ilgai ir sėkmingai : cia buvo ir dau}2įau to_ 
LDD kuopos narių ir draugų <?a /odovavęs Lietuvių pi- ?kurde gyvenusių tur
is šalies. Buvo įteikta dova-: “eaų klubui. . , tuoliu, kurių turtais dabar
nėlių. pasikeista atsisveiki-Į Tikimasi kad P. Šukio jokio ačiū naudojasi,
nimo kalbomis ir atsiskiriant patyrimas ir lietuviuose turi-
net apsiverkta. Jų ypač ap- mas pasitikėjimas duos aps- 
gailestavo LDD 7 kuopos čiai naudos ir Susi vieni ji- 
pirmininkė Bronė Spūdienė. mui-
nes išvvksta ir mieli draugai P- Šukys, prieš užimda

mas šias pareigas, yra lan
kęsis Lietuvoje — Vilniuje,

ir svarbūs organizacijos na
riai.

Laimingos kelionės ir ne
pamiršti New Yorko!

METHUEN, MASS.

Dariaus ir Girėno diena

bet ten negavo leidimo net 
savo gimtosios vietovės ap
lankyti ir grįžo nusivylęs ir

Seniau čia būdavo neuž
mirštama Kultūros Dr-jos 
valdytoju paminėti šv. Ka- 

; zimierą ir kitus šventuosius,
tik vis neprisiminti mūsų 
tautos didvyriai Darius ir

.. * m ... i Girėnas. Šiais metais ry-nepatenkmtas. A. Pbvicius -um ?u kun zarem-
bos išleistuvėmis, kuris

HAMILTON, ONT. 

Sėkminga gegužinė

Liepos 9 d. SLA 12 kuo-

DIENOJANT, Kipro 
limo, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina .. ...................  $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS. Kario Grimau*. I to
mas, 300 pat, kaina........$2.

ATSIMINIMAI7. , » r _____________  IR MIN-
pos suruošta Antano Padols- TYS dr. Kario Griniaus, 
kio sodyboje geružinė buvo n umas,’336 psl. kaina $5.
labai sėkminga. Nors aplink 
oras buvo debesuotas ir kai 
kur lynojo, bet gegužinės 
aikštėje džiaugėmės giedra. 
Svečių čia suvažiavo iš Rad- 
nes, Newbury, St. Cathari- 
nes, Hamiltono, Brantfordo. 
Woodstocko. Paris ir kt. 
buvo ir iš JAV.

Gegužinės programoje A. 
Kaušpėdas pagrojo iš mag
netofono juostos lietuviškos'

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl., kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1960 m 
mat parašė Ji 
čmrita*, 273 pust karna $3.

GYVENIMO VINGIAIS,

,11’
ui-Y '

J».
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K. Uzeogwu, norėjusiam at-1 
skirti Biafros provinciją ir 
padaryti ją nepriklausomą, 
bet kritusiam kovoje su 
centrinės vyriausybės ka
riuomene, ta pati Lagos 
centro vyriausybė liepė jį

Šauniai atšventė auksinę 
vedybų sukaktį

Liepos 8 d. Kastantas ir 
Levasė Kasiulevičiai Her- 
manns svetainėje iškilmin
gai atšventė savo vedybinio 
gyvenimo auksinę 50 metų 
sukaktį. Šį pagerbimą su
kaktuvininkams surengė jų

palaidoti su visa kariui pri- krikšto sūnus Juozukas ir jo
derama pagarba (žiūr. Bos
ton Globė rųgs. 2d. vakari
nės laidos 18 psl.).

Taigi, juodi valstybinin
kai kovoje kritusį priešą pa
gerbia kaip didvyrį, o rau
donieji svieto lygintojai pa
niekina blogiau kaip gyvulį. 
Štai koks raudonųjų ”prana- 
famas“!

(Bus daugiau).

žmonelė. Svečių buvo iš New 
Yorko, Saugus. Lynn ir kt

LONG BEACH, CAL.

Sveikinimą* iš atostogų

Keleivio skaitytojas Juo
zas Matijošaitis šiais metais 
atostogas praleidžia keliau
damas po Kanadą ir gėrėda
masis jos gamta, kuri labai 
panaši į Lietuvos gamtą. Jis 
jau aplankė Torontą. Sud- 
burry, maudėsi gražiose 
Wassagos maudyklėse, su-

įs-
vvksta j Braziliją, Urugva
jaus lietuvių parapijos salė
je buvo paminėta taip pat ir 
Dariaus ir Girėro skridimo 
ir žuvimo sukaktis.

Greičiausia, tai padalyta

muzikos, sodybos savinin- <|r. P. Kahraitytėa-Karvelie- 
kas Ant. Padolskis kanklė
mis įrekordavo 5 lietuviškas 
daineles, kurios buvo svečių 
šiltai sutiktos. Čia įvyko ir 
jaunimo sporto varžybos.— 
bėgimas ir šuolis į toli. Pir
mą vieta laimėjo A. Rimkus 
iš Hamiltono, antrą—Jonas 
Šarannickas iš Newbury. 
trečią bėgime — A. Šarap- 
nickas ir šuolv į toli — T.
Kukta iš St. Catharines.

Buvo dar piniginė loteri
ja, kurioje taip pat dauge
lis susilaukė laimėjimų.

Prie gegužinės pasiseki-

360 pel., kaina . .$3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 
Šerną), Antano Rūko, 206
psl., kaina ........................ $2.

KA LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pat-

234 psl.
kaina .................... ..............$3.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
kaina  ........................... $2.

ATSIMINIMAI APIE
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-

mo daug prisidėjo uolūs S. lės Liūdžiuvienės, 88
kun. L. Zarembos pastango- veikėjai, bilietų pla-
mis. nes jis buvo vienas iš 
tų Urugvajaus klebonų, ku
ris nesikišo į politiką, gerbė 
visokiu pažiūrų lietuvius, o

sitiko su savo giminaičiais iri todėl ir pastarieji jį gerbė.
Prie gausių vaišių stalų ir į bičiuliais ir vyksta Į Montre- 
gero orkestro ir senų draugų alio pasaulinę parodą, 
būrelyje jubiliatai praleido T:“ “
neužmirštamai malonias va
landas ir yra didžiai dėkin
gi savo artimiesiems ir bičiu
liams.

Kaimynai jiems linki ii

Jis siunčia sveikinimu? 
Keleivio skaitytojams savo 
bičiuliams * New Britain — 
Liūdžiams, So. Bostone 3 
broliams Bajerėiams ir lin
kėjimus Jankinsams Hawa

giausių metų ir geros sveika- juose, kur prieš metus pra- 
tos. Stasys įleido atostogas.

Vieni verkia kiti džiaugia*

Kaip ir kiekvienais me
tais, birželio mėnesį vieni 
mini bolševikų kankinius, o 
kiti. bolševikuojantieji. tik 
džiaugiasi, girdami tarybinį 
”rojų,“, nors patys į jį visai 
nesiryžta vykti.

»• i

.*•1

tintojai, darbščios moterys, 
paruošusios valgius ir gerai 
gegužinės dalyvius nuteiku
sios. Visiems ir visoms taria
me nuoširdžiausią padėką. 

SLA 72 kp. valdyba

psl.,
..$1.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

kaina
PALIK AŠARAS MASK

VOJE, Barbora* Arvnonie- 
nėt, 253 psl., kaina .... $3.

NEPRIKLAUSOMĄ UE- 
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ...................................$5.

ŽVILGSNIS I PRAEIT), 
K> Žnko, 476 psl., kai
na ....................................... $5

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(639 Broadvray, So. Boston, 
Ma**. 02127).

> T
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Rusai okupantai^ šalin iš Lietuvos!
U IHG

DAININKAS V. DAUNORAS KALBA 

APIE DAINAS IR TĖVYNĖS ILGESĮ

Liepos 21 d. komparfij'd/* pagaliau atgauna užtemdytą 
Tiesa Vilniuje priminė, kini
jau 27 metai, kaip Lietuvoje? 
esanti ’’atstatvta tarybinė 
santvarka*4. Ta proga iseio 
apsirupmusi keletu specią-, 
liai užsakytų straipsnių. 
Vienas iš tokių „šventini***

sąmonę

Birželio mėnesio Kultūros 
Barai (turtingiausias iš da
bar Vilniuje leidžiamų žur
nalu i paskelbė „pasikalbė-

straipsnių buvo lygiai prieš: jimą prie apskrito stalo** a- 
mėnesį Kanadoje pagarsė* • pie teatrą. Literatūros kriti- 
jusio dainininko V. Daupo- kas J. Lankutis ten tarp ko 
ro. Tik parašė jis ne "sukak-, kita pareiškė, kad žiūrovai 
tuvine“ tema, o apie tėvyąę^. jau pajuto teatro skoni ir 
ilgesį,

sia regime, kaip arabas laikraščiu pardavėjas žydų 
okupuotoje Jeruzalės dalyje platina žydų spaudą. Prieš 
porą mėnesių toks vaizdas būtų buvęs neįtikimas.

Lietuvos žydų gelbėjimas 
ir sovietiniai nutylėjimai

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai

kad jie labiau mėgsta tokiu: 
vaidinimus, kuriuose auto
riai "kelia platesnes filoso
fines problemas, siekia pa
rodyti žmogaus kovą priei 
sąmonės unifikavimą, smur
tą“.

Kalbėtojas taip pat pa
brėžė. kad „būdingiausi na
cionalinės kultūros kūriniai

apie nepamirštamas 
lietuviškas dainas. *'1 

„Galbūt, tie vaizdai 
lo akvse44, rašo V. Daunbras.
—„kai aš dainavau Kanado
je lietuviams mūsų dainas'
„Lietuva brangi*4, „Kuv Ipa- 
kūžė samanota**. Ašaros a- 
kyse kalbėjo apie nuoširdų 
susijaudinimą, 'apie žmo-'; 
žmogiškas, geras mintis.
Verkiau ir aš. Bet vyrai, snę* turi visada bjiti teatro reper-
verkia iš skausmo. Tai buvoP' ’< 1,1 t
meilės, švelnumo ašaros. 
Lietuvai — mažai ir pačiai 
gražiausiai. Aš tada įpra
tau savo klausytojus. B." tuo

tuafe*'. todėl pagyrė Vil
niaus ir Šiaulių teatrus už 
V. Krėvės veikalų išvedimą 
scenom Kauno teatrą už K. 
Bomtcs „Bąltaragio malu

pačiu galvojau apie jų ir sa- no** inscenizaciją. Bet ir pri- 
vo santykį sū lietuvių 4įa£i- kišo, kad „iki šiol dar nėra 
dies daina. Juk niekur»tiir kaip reikiant įėjusi į mūsų 
taip nejauti tautos kelfo. teatrų repertuarą B. Sruo- 
kaip čia... aš neieškau! tjo-je gos,- -V. Mykolaičio-Putino 
vien jautrių prisiminimų, dramaturgija. o juk tai 
sentimentų. Ieškau darbo
žmogajs širdies. Lietuvą 
primindama, t ina jiems, 
matyt, taip pat priminė ne tūros. 
vien grožį, ne vien ’mįgkųę. 
kaip rūtas4 ir 'susimąsčiusį 
Nevėži4. Jie .taip pat galvo
jo apie Lietuvos likimą, apie 
jos kelią44

aukštos kultūros kūryba, be 
kurios teatras negali pilniau 
atspindėti'mūsų tautos kul-

Ir dar pridūrė, kad „isto- 
•rės tematikos veikalai, kū
jų mūsų literatūroje gausu,; 

ypač reikšmingi jaunimui
Rašinys nebūtų tikęs 'pa- mokvklai. Jaunimas dabar 

skirčiai, jei nebūtų jame į- menkai tepažįsta savo tau- 
terpta kelių žodžių ir apie tos istoriją, o teatras čia ga- 
„tokius, kurie aklai kimba Į J lėtų daug pasidarbuoti44, 
praeitį... vis svajojančių ‘su
sigrąžinti Lietuvą ir jai.vaL Operos režisierė VI. Mikš-
dyti4 4‘. kurie, esą, steigiasi taitė sakė. kad „operos te- 
„viską nuneigti, sujuodint’m. atras dabar, turbūt, mažiau- 
ką mes pasiekėme kildami šia lankomas. Žmonės, ma- 
iš karo griuvėsių44... | tyt, neranda to, ko ieško, ir

Atidavęs šią duoklęužsa- vis labiau nuo jo atsąla, y- 
kytojams, pasipasakojo, kad pač jaunimas... matyti, mū- 
„Juk man nelengva ..įbuvo SU operos teatras dabar yra 
tapti dainininku*4 (nofš tai tokioje būklėje, kad nepajė- 
ir ne „tolimoj praeity*': bū-' gus. patenkinti nei tos pub- 
vo). Ir baigia, lyg kalbėda- n^bs dalies, kuri ieško teat- 
masis pats su savim: ."Jok ro mene gilių ir reikšmingų 
Lietuva visada su manim, problemų, nei tos, kuriai rei- 
visada su manim joėįžųjjjį-. kalinga emocinė’iškrova4...44 
nes. Ir. turb’V todėl didžiau-. Teatrų vadovams prikišo 
šia mano svajonė surinku labai kapitalistiškus polin- 
senas, žavias, šimtmečiais kius. Esą: "džiaugiasi tik 
dainuotas dainas ir apke- žiūrovo atneštais pinigais, 
liauti su koncertais gimtą rigpąštebi. kad mūsų patys 
žemę. praeit jos takais take-f ambicingiausi spektakliai
liais. dainuot gimtoj :žąga-, neturi publikos.44 
rėj ir tolimuose kaim'ųo^;?
Gimtosios žemės jausmas iv-: 
di mane, k\r bebūčiau,'Ta- ; .
me viskas — gamtos gix$?s. Pagerbė Darių - Girėną 
žmogaus siela. tautos$£ri-i Liįpos 23 d. Tiesoje 
ja. Ta> atsikartoja manyje. 5akojarna aie Anykščių ši-

(Elta)

kaip devyni aidai. ,<vje buvu ia vasarotojy
sios žemes dalis . •• t : 1 stSyyklą ir kitko rašo.

ma. kad:(ELTA-v

L. Šepetys paskirtas < d T A’Lakūnų didvyrių S. Da-
kultūros ministru0'* *' ria« ? Girž"° * f“vim0 

.»• metinių dieną stovyklauto-
Į neseniai \ ilniuje jųjųii-' jai Įžiebė fakelų ugnį. padė- 

sio vad. kultūros ministrų* J. jo gėlių prie legendarinio 
Banaičio pareigas paskirtas" Puntuko akmens. Skulpto- 
Liongginas šepetys, IjgšĮol rius V. Mičiuika papasakojo 
buvęs kompartijos vilniški' apie lakūnus ir apie skulpto- 
centro komiteto skyriaus ve- rfaūs B. Pundziaus žygdar- 
dėjas spaudęs ir meno-Sėt-- bk kuris žiauriais fašistinės 
kalams prižiūrėti. Gegužės okupacijos metais, rizikuo- 
gale jis lankėsi Montreal i o-- damas laisve ir gyvybe, iš- 
parodoje susipažinti ten ’sųį.kalė granite S. Dariaus ir S. 
„Lietuvos dalyvavimo“-/aąi kGirėno bareljefus44. 
linkybLmis. • a4 (E)

Caracase. Venecueloje, po žemės drebėjimo iš griuvė
sių iškasamas Ariel Severino lavonas, kuris, namams 
griūvant, savo kūnu pridengė savo šeimą ir visi drauge 
žuvo. Dabar suskaičiuotų žuvusiųjų skaičius yra 177.

me) ir dar nežinia kiek. 
Bandys gręžti ir Neringoj. 
Ar Lietuva taps „naftos res
publika4*, oaaiškėsią gal tik 

. ,. t - j po metų kitų.
pavadintame Panešime Apsidžiaugus tąja per- 
Šyytuno žurnalas (196/ nr. Spektyva. pranešime reiškia- 
11) Vilniuje pasakoja, kad mag ir susirūpinimas: „Kaip 
ties Gargždais, Žemaitijoj, m t i
dieną ir naktį is vieno grę

žinio pumpuojama nafta44.

NAFTA TEKS MASKVAI, 

O NUODAI — LIETUVAI

Spalvinėmis nuotraukomis

Iš tolimesnių pranešimo 
žodžiu atrodo, kad, rašant

-saugosime sąvą
ją gamtą? Iškiltų daug rū
pesčių, kad naftos gręžinių 
eksploatavimas. perdirbi
mas. naftos produktų bei

tą pranešimą, bebuvo praė- dujų saugojimas nepadary- 
jusi dar tik viena diena iri tų nepataisomos žalos Lietu- 
viena pumpavimo naktis. Ir' vos augmenijai, gyvūnijai, 
esą apskaičiuota, kad per nuostabiems pajūrio kuror
tą parą išsiurbta 8 kubai. t. J tams.“
y., pusseptintos tonos naftos.' Bet šis pavojus rimčiau ir 
kuri esanti Pennsylvanijos greičiau gresia ne iš Gargž-

P. RAGENAS 

(Tęsinys)

Melngailis mėgo pasakoti anekdotus. Jų žinojo gau
siai. Ir kai vakare išgerdavo k|vos, kai gera nuotaika iš- 

Į dėstydavo Rusijos išdalinimą, kai išvesdavo Armėnijos 
ir kitų .Kaukazo tautelių sienas, kai sudalydavo Ukrainą 
bei Gudiją, o Latvijai priskirdavo Pleskov, (Pskovą) su 
Naugardu, Suomijai atiduodavd Petrapilį ir Archangels
ką, kai pridėdavo šiek tiek žemių Estijai, jų paimdamas 
net iš š. Latvijos, kai Lietuvai pridėdavo Ūlą, Lepelį, pa
likdamas Gudijai Minską, įimdavo Nesvyžių, Vilkiškes 
(Volkoviską), — nukirsdavo maždaug tiesiai į Elbingą. 
Tada papasakodavo, kad šis planas bus įvykdytas, kai 
karui baigiantis išsikels anglai tarp Karaliaučiaus ir Ry
gos ir kirs per visą Ubagiją (taip vadino Sov. Rusiją) į 
Krymą, iš Indijos vandenyno į Baku ir t.t. Papasakodavo 
ir realų vokiečių planą, kaip jau dabar vokiečių karininkai 
numato sau dvarus, o Ginkūnus gausiąs vienas Geležinio 
Kry žiaus riteris su von. Jis buvęs Šiauliuose pirmąją sa
vaitę ir Ginkūnus jau „perėmęs“, t. y. užpildęs kažkokį 
blanką. Toliau pasakodavo, kad vokiečiai numatę iš Uk
rainos vežti juodžemį ir juo apipilti Rytų Prūsijos žemes. 
Planai būvę fantastiški ir labai poetiški, kartais sujungti 
ir su jo paties skaitomais savais eilėraščiais, tuo metu ne
spausdintais.

Pagrindiniai jo mėgti anekdotai buvo apie žydų liki
mą ir nenaudingi vokiečiams. Jis pasakodavo, kad vieną 
kartą Vadas bėgęs nusiminęs aliarmo metu Berlyne. Susi
tikdamas žmones klausęs, kas laimės karą. Visi sakę, kad 
karą pralaimėjome. Tik vienas vaikas pasakęs ”Wir“ ir 
parodęs į savo krūtinę. Vadas išbučiavęs vaiką ir apsia- 

‘ šarojęs. Bet vėliau susidomėjęs, kodėl šis vaikas slepia 
savo nugarą. Atsukęs vaiką ir pamatęs gelnoną kaspinėli.

Pasakodavo, ir kaip Vadas su Stalinu bei Musoliniu 
susiginčiję, kuris jų tikrasis Liuciferio padėjėjas. Musolinį 
didelių dar nuopelnų neturėjęs, tai tik klausęsis. Stalinas 

j įrodinėjęs savo nuopelnus plėšimais, žudymais, kankini
mais ir tikėjimo naikinimu. Vadas daugiausia tylėjęs. 
Paskiau gale Liuciferiui paklausus, pasakęs tik vieną saki
nį: „Visa padariau tavo garbei pagal vokiečių teisę“. Ir 
Liuciferis pripažinęs Vadui garbę, nes ją gavęs irgi pagal 
teisę.

Aplamai, tada būdavo rūpesčio, kad Borisas išsipasa
kotų. kad jis ryžtųsi iki snaudulio dar žaisti šachmatais 
(turėjo juos po lova dėžutėje, o kitus — dramblio kaulo — 
iškilmingoms dienoms), bet nenuskęstų į žmonos prisimi
nimus ir neklajotų statyti jai mauzoliejaus ir nereikėtų 
griebtis stiprių seditavinių vaistų. Žmonos Borists vis ne
galėjo užmiršti, kuri mirė 1931 m. lapkričio ar gruodžio 
mėnesį. Tada Borisas Melngailis ją nuvežė laidoti į jos 
tėviškę. Nuo bažnyčios ilgą kelią teko prilaikyti už rankų 
su jo žmonos broliu ūkininku. Pravežant žmonos lavoną 
pro jos gimtąją miestelyje sodybą, prie sodybos kryžiaus 
Borisas ėmė šaukti ir norėjo iki kapinių eiti keliais gatvės 
grindiniu daugiau kaip kilometrą. Tą dieną jis peršalo. 
Naktį ėmė klajoti, draskytis. Pakviestas žydas gydytojas, 
jis ir tebuvo vienas tame miestelyje, davė stiprių vaistų. 
Laikinai nuramino, bet iš plaučių uždegimo teišsikasė tik 
to žydo gydytojo rūpestinga priežiūra. Dabar dar vis no
rėjo važiuoti gelbėti to žydo gydytojo ir j© mažytės duk-

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl.,
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

Andrius Valuckas, NE
MUNO SUNŪS, romanas iš
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., 1 tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, 11 tomas,
428 ps!, kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00‘.

Petr. Tarutis, VILNIAUS
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50 

Albinas Baranauskas, 
KAKKLUPENUOSC pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
Karna $2.o0.

Kazys Almenas, UPE | 
RYTUS, UPE Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis, 325 psl., 11 
dalis 392 psl., kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS 1
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
Kaina $3.90-

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

Vytautas Volertas, UPE
TEKA VINGIAIS, romanas
132 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 20 J psl.. kaina 
52.50.

Alovzas Baronas, TRE
ČIOJI MOTERIS, premijuo
tas romanas. 196 puslapiai, 
kaina $2 50.

Kazys Plačenis, PULKIM 
ANT KELIŲ..., romanas iš
kun. Strazdelio gyvenimo, 
II laida. 160 psl. kaina $2.00

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
,uotas romanas iš politinių 
imigrantų gyvenimo, 268

i os, nors į buvusios žmonos tėviškę nebuvo tuo metu su- > įsi., kaina $2.50.
sisiekimo. Taip pat reikėjo visa daryti, kad neprisimintų 
žmonai mauzoliejaus, kurį laikė būtina pastatyti, bet nie
kada neturėjo pinigų, nors grandioziško mauzoliejaus 
planus kažkas jam buvo jau padaręs ir juos laikydavo su
vyniojęs gale savo lovos. Taip dažnai reikėdavo nuraminti 
vakarais Melngailis. kad dienos metu tvarkingai rietųsi su 
vokiečiais ir padėtų kiekvienam žmogui.

O mieste vis būdavo naujų žinių Naujosios Europos 
baisiam paminklui. Antra, nevisada gal ir patys žydai su
prato esamą padėtį. Nueidavo pas vokiečius dar liepos 
mėn. pradžioje prašyti kokiai krautuvei leidimo. Ir. žino
ma. nebesugrįždavo. Melngailis stebėdavosi tokiu žydų 
naivumu, širsdavo dėl vokiečių kraujo troškimo ir nega
lėdavo suprasti, kodėl Nietzsches tauta tokia baisi. Jis 
vieną vakarą šaukė, draskėsi ir ruošėsi nužudyti vokietį 
gestapininką, kai kelis žydų vaikus prigirdė vokiečiai ži
bale. Mat, paskutiniu metu pabėgdami rusai paleido buv. 
Lietūkio žibalo cisternas. Žibalas pasėmė laukus, susirinko 

.... , ,.i. >.n,vi.ue į griovius prie Ginkūnų ežero. Tiek apylinkės ūkininkai,
pranešimų dar negu dėti). kauskas savo pranašavimuo- i tiek šiauliškiai šiuose grioviuose sėmėsi po karo žibalą ir 

Pranešime primenama, se apie ateitį visai nedvi-j nešėsi bei vežėsi. Pradžioje tai niekas ir nedraudė. Tuo 
kad pirmieji juodosios naf- prasmiškai sako, kad per-į griovių žibalu susidomėjo ir keli žydai, ėmė jį pardavinėti 
tos litrai buvę gauti prieš nykščių prašymų niekas ne-, ūkininkams už maistą. Žydų vaikai ir semdavo, nešdavo 
penkerius metus ties Kybai- išklausė. Sako: Atsiras ir viKirtiiVo-ie Ka^k-nl/s vnlrienin o«<»«ininVn hurolis dioravps 
tais. Dabar ir vėl esą aptik- nauja pramonės šaka

tipo: mažai sieringa, ne- 
klampi ir net graži, —žals
vai pilkšva: pievos ir plieno 
spalvos mišinys.

Dar peranksti esą spręsti, 
ar verta tą gręžinį eksploa
tuoti. Nors apsimoka eksplo
atuoti net toki gręžiniai, ku
rie teduoda tris kubus naf-į

dų, o iš Maskvos. Maskva y- 
ra pasiryžusi įsitaisyti Jur
barke milžinišką naftos per
dirbimo įmonę. Pernai ko
vo mėnesi ištisas būrys aukš
tose pozicijose esančių lie
tuvių per Sniečkų ir Šu- 
mauską kreipėsi su prašymu 
apsaugoti Lietuvą nuo tos 
„dovanos *. Išskaičiavo vi-tos per parą (o čia gi aštuo-, sus ianči jus Lje.

ni!, bet po vienos paros | tuy« j *~Ku< ,aik
bandymo dar netikra, ar vi- Į<ap)OS
sada taip bus. (Apie tą pir
mąją parą buvo pranešta

apie tą užsimojimą 
buvo aptilusios. Bet dabar, 
liepos 21 d^ Ekonomikos

birželio pradžioje. Daugiau: direktorius K. M e į

kibiriukąis. Kažkoks vokiečių esesininkų būrelis, sugavęs 
tuos kelis vaikus, daugiausia mergaites, ir kelis žydus su
metė į šiuos griovius ir nuskandino.. Savo darbą dar nu-

-naf-
ta ties Kybartais ir dar ant- tos chemija. Jurbarke bus
bet tik^pasteroj^anS fotografavo. Vieną nuotrauką iš vokiečių komandantūros
gauta naftos nebe litrai, o ba. Ji perdirbt daugiau ”juo- parsmese ir Melngailis. Viena skęstanti žyduke jam pri- 
tonos. Naftos Lietuvoje ran- dojo aukso“, negu dabartį- m?nė ir ano gydytojo Dovydo dukrą, kurios nuoti auką
dama, bet giliai (apie 2 km., 
daugiau kaip mylios gilu-

nėa Baku įmones** Melngailis turėjo savo albume. 
(Elta) (Bus daugiau)

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas
□manas, 205 pusi., kaina 
>2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre- 
nijuotas romanas, 279 psl., 
iaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP
JVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
jusi., kaina $4.50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida- 
avičiaus gyvenimo, 233 psl., 
Kaina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU*
PADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
54.00

Pranas Naujokaitis: U*
PELIAI NEGRĮŽ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
55.00.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

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

Keleivio administracijoj.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

NUKENTĖJUSIŲJŲ NUO 

NACIŲ DĖMESIUI

NAILONO SARVAI

šarvai 
žmogaus

yra labai senas 
išradimas, skirtas

Jungtinių Tautų Tremti- apsisaugoti nuo priešo gink- 
mų Komisaras spėcialra• ras-(io smūgįo. Seniau jie buvo 
tu Balfui nusiskundžia, kad)gaminami iš meta,o tobuli_ 
labai mažai buv. lietuviui namj j,. pUošiami .Jų dar ga
mtinių, dabar gyvenan-! lima pamatyti bet kuriam 
cių Amerikoje. Įteikė skun-|senovįnjo karj0 paveiksle ar 
dus prieš vokiečius dėl tau- į muziejuje. Tik išradus šau
tinio persekiojimo. Komisą- namąj| ginklą jie nustojo 
ras nukentėjusiems, sušelpti
turi tris su puse miliono DM.

Ši pašalpa prikljrtiso Al

savo vertės, nes kulka pra
muša ir storą kieto metalo 
plokštę, o jau labai sunkiu

siems buv. kalėjimuose, kon-' ir storų šarv\ karys nepa- 
centracijos stovyklose ar j neštų ir apląmai jis netiktu

_ • « • A _ • _________ 1. • A 1pan. bent tris mėnesius, arba 
persekiotų lietuvių įpėdi
niams. jei dėl persekiojimo- 
kankinimų kaliniai mirė.

Nukentėjusieji arba jų į- 
pėdiniai turi iki rugsėjo 30 
d. užpildyti specialias anke
tas ir išsiųsti tremtinių ko
misarui j Genevą.

Anketas galima gauti Bal
fo centre, 105 Grand St., 
Brooklyn, N.Y. 11211.

Anketas turėtų užpildyti 
ir tie, kurie šiok| tokj atlygi
nimą iš vokiečių valdžios 
jau yra gavę.

Balfo Reikalų Vedėjas

taip apsunkintas kovai.

Bet nuolat rūpinantis ka
re apsauga, buvo išrasta ir 
naujų medžiagų, šarvam ga
minti tinkamų. Viena jų tai 
atitinkamai suaustas specia
lus nailonas, pro kurio kelis 
klodus net ir stamboka kul
ka nepraeina. Nailono šar
vus amerikiečiai jau buvo 
pradėję vartoti Korėjos ka
re. Bet dabar čekų kilmės 
inžinierius Jan VVeinberger. 
gyvenantis Ottawoje, Kana
doj, išrado dar saugesne 
nailoninę kūno aprangą. -Jis 
pats. demonstruodamas ši 
gamini, leidosi duriamas 

j šautuvo durtuvu ar šauna- 
‘ mas, ir — šarvai atlaikė’

Tai 45.000 tonų kovos laivas New Jersey, iki šiol laiky
tas atsargoje '‘suvyniotas“. Dabar jis per 9 mėnesius 
bus sumodernintas ir pasiųstas į Vietnamo kovų sritį. 
Jo sumoderninimas atsieis 27 mil. dolerių. Jis turi 16 
colių patrankas, kurių sviediniai lekia 21 mylią.

10 knygų už $2
Demokratinio socializmo

į pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

i Lietuvos socialdemokratų 
! partijos programinės gairės,
32 psl., kaina 20 centų.

Tavo kelias į socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

— Alou, Maik! Ar gerą 
turėjai vikeišiną?

— Labai malonų ir nau
dingą. Visą laiką praleidau 
miesto bibliotekoj.

— Nu. tai mano vikešinasj 
buvo geresnis.

— Pas Zacirką? į
— Jes, Zacirka senas ma

no frentas, tai buvau ir pas 
jį. Ale sužinojau, kad Sau- 
bostone yra daug geresnis 
pleisas — tai lietuvių klubas 
ant Brodvės. Ir iš lauko gra
žu pažiūrėti, ir viduje yra 
kuo pasigėrėti. Bai glory, 
Maik, aš dar nežinojau, kad 
lietuviai čia turi toki palo- 
cių. Galiu bečyt, kad Smeto
nos ponstva ir Kaune tokio 
neturėjo.

— Stebiuos, kad iki šiol 
tėvas to dar nežinojai.

— Galiu pasibažyt, kad 
nežinojau. Bildingą maty
davau. ale nemislvdavau 
kad tokį ištaigingą mūrą ga
lėtų vaidyti lietuviai.

— Tikrai, tėve. South 
Bostono lietuviai gali di
džiuotis savo namu.

— Ai beč jur laif, Maik! 
Mūras pastatytas iš tašytų ii 
obliuotų akmenų, stovi kaip 
Gibraltaro krepastis. Ir že
mės drebėjimas jo nepaju
dintų. Nei viena kita tauta 
čia tokio neturi. Valuk to 
dabar jau ir airišiai lietuvius 
pavožoja. Seniau jie mus 
polakais koliodavo. o dabar 
jau misteriais vadina.

— Bet tėvas, turbūt, dar 
nežinai, kad dabar klubas 
nutarė ir liftą Įrengti, taip 
kad j viršutines sales nerei
kėtų laiptais laipioti. Tik pa- 
spausi mygtuką, ir keltuvas 
tave užkels. Dabar renkami 
pinigai tam reikalui. Nariai 
deda po $100 ir daugiau.

— Žinau, Maiki, žinau. 
Aš šimtinės neturiu, tai ant 
tos intencijos sudėjau prak
tišką karunką. kurią galėsi
me tenai dainuoti. Ji skam
ba taip:

Kai ateina mėnuo sausis 
(Jei esi jau apsiklausęs 
Ir jei dūšioj turi norą).
Eik pas Katrę ar Barborą.

Po Kalėdų tokios mados. 
Kad visuomet žmonės ve-

4___  _ das,

Būtų stačiai nepadoru 
Pasilikti jiems be porų.

Jei turi kokią auzelę, 
Gauk tik mergą, bus vese-

Į
j Amerikiečių karių dėvi- 
I mi nailono šarvai apie 80 U

Liepos 26 d. Keleivio 30 ?P*»ugoja »“>. Palatos 
nr. pirmame ir paskutiniu- srapnel lų ir smulkesnių s ke
rne puslapiuose didelėmis! veld,'M-IJ'e. 5Ve.‘?a aI>K‘ 10 
juodomis raidėmis buvome ga^- NauJas ėdimas ų 
paskelbę, kad dėl tamauto-

MŪSŲ SKAITYTOJAMS

j jų atostogų kitas Keleivio 
lė. nr. beišeis tik rugpiūčio 9 d. 

Jei pakaušis nenuplikęs, j Taip ir buvo padaryta.
Bet pasirodė, kad daugeGausi mergą be auzikės.

svorj turįs sumažinti iki 8 
svarų. Be to. jie atlaikysią 
tiesų 38 kalibro šautuvo 
kulkos smūgi. Išradėjai yra 
pagaminę ir 23 svarų svorio 
14 sluoksnių nailono lieme

lis skaitytojų to į akis krin-lnę helikopterių lakūnam
Ir te niekas nesiklausia. i tančio pranešimo nepaskai-į kurios nepramuša kulkosvai 
V est Saubostone geriausia: tė jr dabar prašo administ- j džio kulkos, o dar Stores 

niais, bet lengvesniais nei 
metalas šarvais aptrauktas

Portorikietis Louis .Melendez. 
kaltinamas du kartu pabėgęs iš 
karinio apmokymo forto Ben- 
ning, Ga. kovoti į Vietnamą. 
Dabar nežinia, ar jį bausti ar ne.

.Mark Spitz, 17 m., iš Santa Cla- 
ra. Cal., rodo 6 aukso medalius, 
kuriuos jis pelnė Winnipege 
Pan Amerikos sporto varžybo
se.

Socializmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko-
į munizmas (K. Kauskio), 47 
i psl., kaina 25 centai

Kas yra socializacija (K.
Kauskio), 51 psl., kaina 25 
centai.

Materialistiškas istorijos
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Tikra teisybė apie Sovietų
Rusiją, (J. Januškio), 96 
psl , kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė-Sruobienė. 24 
psl., kaina 50 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.10, bet visos kartu par
duodamos už $2.

Klubo fliorai čia šlifuoti, i raciją atsiųsti jiems praei- 
Šokiam spešel pa vaškuoti. t tog savaitės“ (rugpiūčio 2

— Nu, tai kaip rokuoji,
d.) Keleivį, nes... jo negavę.

visiems laiškaisMaiki, ar tas ne teisybė? Ir! Kadangi 
nesijuok, ba tai mano paties; atsakyti susidaro daug ne- 
sufiksvta karunka. I reikalingo darbo ir išlaidų,

...... ; tai dar kartą pnmename.
Nesigirk, tėve, nes ne. ^ad nuo liepos 26 d. iki rug- 

pats ją sufiksinai“. Bet! pjūčio 9 d. Keleivis nebuvo 
mūsų draugai skaitydami ją i išleistas
vistiek galės juoktis. 1 

— Okei, Maik. juoktis
sveika, ir juokai visiems pa
tinka. Juk ir šventose kny
gose yra pasakyta: Kas juo
kiasi. su tuo juokiasi visas 
svietas: o kas verkia, tai 
verkia tik jis vienas. Kiek aš 
suprantu, tai ir Saubostono

Prašome suprasti, kad ir 
Keleivio tarnautojai pa
vargsta ir reikalingi poilsio. 
Nors iš tikrųjų jie ir atosto
gų metu rengė būsimam 
laikraščio numeriui medžia
gą ir sielojosi visais kitais 
Keleivio rūpesčiais, kurie

lietuviu klubas yra pastaty-R“08 lydi visurir visada’ 
mūsų žmonėstas tam. kad 

turėtų kur pasilinksminti ir 
pajuokauti. Juk markatnas 
būtų gyvenimas, jeigu žmo
gui reikėtų vienam sėdėti 
namie užsidarius, ar ne?

— Tiesa, tėve, vienatvė y- 
ra sunki, kaip kalėjimas, y- 
pač tiems, kurie nieko ne
skaito ir neturi ką veikti na
mie. Todėl kone kiekvienoj 
lietuviu kolonijoj yra klubas 
su bufetu ir salė susirinki
mams: dažnai yra ir stalas 
biliardo kamuoliais palošti; 
South Bostono lietuvių klu
be vra keli tokie stalai.

— Man, vaike, Saubosto
no klube geriausia patinka 
baras. Aš niekur tokio gra
žaus baro nemačiau. Ir 
drinksai nebrangūs, o mierą 
duoda gerą. net su kaupu. 
Norėčiau pisirašyti, tik ne
žinau. ar mane su šoble pri
ims.

— Aš manau. tėve. kad 
priims.

— O kiek tenai reikia 
mokėti?

— Nebrangiai, tėve, tik 
$1.20 metams. Bet ir tuos 
grąžina.

— Sakai, grąžina?
— Grąžina.

Administracija

helikopteris yra ir stambes
nių šovinių neįveikiamas.

Nailono šarvais norima 
aprengtfir riaušes malšinan
čią policiją, kurie ją apsau
gotų nuo pasalūnų šūvių.

— Tai kas tada klubui lie
ka?

— Klubas pinigų negrą
žina, tėve, bet grąžina kito
kiu būdu. Kasmet suruošia 
vadinamą ”šurum-burum“. 
kur kiekvienas narys gauna 
daugiau kaip $1.20 vertės 
užkandžių ir gėrimu.

— O kaip tu rokuoji, Mai
ki, ar klubas duotų man bar- 
tenderio džiabą, kai aš pri
sirašyčiau?

— Klubas bartenderių 
jau turi.

— O kiek jiems moka?
— Nežinau kiek, bet mo

ka gerai.
— Nu, tai aš apsiimsiu už 

pusę pėdės.
— Pirma prisirašyk, tėve.
— O kada bus *šurųm- 

burum“?1
— Lapkričio 24 dieną.
— O kada lapai pradeda 

kristi?
— Novemberio 26 dieną.
— Okei. Yaik, dabar jau 

žinosiu.

NARKOTIKŲ GRĖSMĖ

Nors ir žiloje senovėje 
žmonės įvairiom priemonėir 
svaiginosi, ieškodami dibti- 
no džiaugsmo ar norėdami 
pamiršti nemalonią tikrovę 
bet dar niekad taip įvairiai; 
narkotikais nesinuodijo ii 
"nesiramino“, kaip dabar

Vienas paskutiniųjų imtu 
plačiai vartoti narkotikų yr; 
visiems girdėtas LSD. sukę 
liąs haliucinacijas, keistu 
nebūtų dalykų regėjimus 
Šio narkotiko vartotojai ne’ 
bandė save ir kitus Įtikinti 
kad jis nekenksmingas, i’

ĮSIGYKITE ŠIAS

Poezijos knygos
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,! 

Steponas Strazdas, 159; 
psl.. kaina $2.50.

POEZIJA, Aistis, 420 psl., 
kaina $6.00.

yra susidariusių lyg ir "reH 
giniu“ grupių, siekiančių! 
per šį nuodą atsitolinti savi j 
dvasia nuo žemės ir pro sap j 
ną pažvelgti i tariamąjį ki ' 
tą pasaulį, į "dangų“.

Bet paskutiniai medicinos 
mokslo tyriajai rodo, kad 
LSD narkotikas ne tik ne
vieną jo vartotoją išvaro iš 
proto, bet dar deformuoja 
chromozomus. sukelia krau
jo ligą, artima liaukemiiai 
ar kraujo vėžiui. Be to, LSI) 
veikia ir būsimų kūdikių 
sveikatą, jeigu juos vartoja 
nėščios moterys.

Blogiausia, kad įvairiais 
narkotikais dažniausia nuo
dijasi jaunimas, studentija, 
tuo griaudami ne tik savo

Ką dovanoti ?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo-

RADAUSKO į je galite gauti šias tinkamasHENRIKO
RINKTINĖ, 237 psl, kai

na $5.00.
iERKŠNO SIDABRAS, M 

Vaitkus. 86 psl., kaina 
$1.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty-' 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

i Ė LIŲ KALBĖJIMAS. Jo
nas Mekas. 32 psl., kai
na $1.00.

DERLIAUS VAINIKAS, J.
Mikuckis, 359 psl., kaina 
$2.50.

CHAPEL B.. Algimantas 
Mackus, 64 psi.. kaina $3.

DAINOS APIE LAISVĘ,
Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaina 75 centai.

SIELOS BALSAI. J. Smals-j 
torius. 221 psl. kaina 75 c.'

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAP Julijos švabaitės ei 
lėraščių rinkinys, 96 psl. 
kaina $2.00.

’LAUK, MANO LAIVELI [JETUVIŲ IŠEIVIJA A

knygas:
Avvakening Lithuania, a 

study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

”Lithuania 
roes,“ parašė 
kaina $4.75.

land of he- 
U Valiukas.

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

POPULAR LlTHUANI- 
AN RECIPES, parašė Juzė 
Daužvardienė, kaina $2.

aaeoeeoueooooooooaoaooMUU

Petro Segato eilėraščiai
111 psl.. kaina..........$2.0(

SIDABRINĖS KAMANOS 
Kazio Bradūno eilėraščiu 
premijuotas rinkinys, 9-1 
psl.. kaina $2.

AUKOS TAURĖ, Ctask 
Santvaro 5-įi eilėraščiu 
knyga. 150 puslapių, gra 
žiai irišta. kaina... $2.50

RUDENS SAPNAI. Kotry

MERI KO JE, St. Michelso- 
no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

eoeoaeooaooooeooooooooaaos

Knygos 
jaunimui

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(Šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS, eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si didelį pasisekimą. Kny
gos kaina .............. $3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė, 58 psl., kaina .... $1.50
ŽAIŽARAS, D. čibo 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.
JINTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

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

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

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

TRYS SAKALAI, Alf. Vam- 
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.
AUKSO ŽĄSIS, pasakiš-

<a 3 veiksmų komedija, pa-
! rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

j Už šį veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome-

Paragink savo n.K.t.mu, >Un™0 dram?.s konl<ur: 
. • 80 Pirm*Ją premiją, pagal

issirasvti Keleivy Kama j- chicagoje yra susuktas 
ps) Į metams $5. filmas, kurio paveikslais pa-

. ! įuosta ir ši knygą.

sveikatą, bet ir būsimos nau- nos Grigaitytės eilėraščiai
josios visuomenės kartos 
fizinę ir dvasinę vertę.

premijuota knyga, 80 
kaina $2.00.

I
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MOTERŲ SKYRIUS
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r K. BALTRUKONIS

Paleistuviai
(Tęsinys)

Rytą Raulas ilgai nesikėlė, o atsikėlęs nuėjo tiesiog 
Į tvartus, apsišėrė arklius ir išėjo i laukus. Pusryčių visai 
neatėjo. Dvi dienas vienas kitam žodžio nepratarė. Brolis 
jautė pasipiktinimą dėl sesers nešvarių pokštų, o sesers 
širdis tvaksėjo prieš Katriutę. Už savaitės pęie bažnyčios 
susitikusi merginos motiną, Agota išliejo visą savo neapy
kantos tulži prieš merginą ir Įspėjo, kad ji to burkavimosi 
toliau nepakęsianti. Jei motina nesudrausianti dukters, ji 
eisianti pas kunigą. Tokia meilė be šliūbo tai tik ištvirka
vimas ir žmonių juokinimas. Ji neleisianti, kad jos namuo
se būtų tyčiojamasi iš Dievo.

Nežinia, ar Katriutės pažeista savigarba jos jausmus 
atšaldė, ar motinos drausmė jo$ aistras nutildė, tik ji jau 
daugiau pas Raulą nesilankė. Dilgėlės ir piktas šuo savo 
uždavinį neblogai atliko. Raulas irgi, atrodė, pamažu ap
siprato be merginos ir su seseria šilčiau šnekučiuodavo. 
Gyvenimas sodyboje slinko iprašta vaga.

Turėjo Raulas trakėnų veislės kumelę. Kai atsivesda
vo kumeliuką, kaimynai dar neužaugusj užpirkdavo. Bėg
davo kaip stričkė, po kojom žemės nejausdama. Džiaugėsi 
ja ii- Agota ir jos brolis. Po keletos mėnesių gražus kume
liukas ir vėl sukinėjosi ąpie. motinos kojas. Tėvas buvo 
kaimyninės parapijos pagarsėjęs drigantas. Šis kumeliu
kas buvo kažkoks kitoks;,ir strėnos kaip nulietos, ir akys 
kaip žarijos, ir plaukai kaip šilkiniai, ir visas judrus, links
mas. Raulas stropiai augino ir negalėjo atsigrožėti. Sesuo 
laukėsi, kad jo neparduoda, bet Raulas trumpai drūtai pa
sakė, jog auginsiąs eržilą, ir laikysiąs veislei. Būsią gra
žaus pinigo. Jis nesikišąs j jos gyvulių ir paukščių reikalus, 
tegul ji nekišanti savo snapo į arklių auginimą.

Vyras ir žmona, apsistoję San Franciaco viešbuty su sa
vo vaikais, užsisakė pietus ir gėrimą, kitą dieną pasi
samdė vaiką prižiūrėtoją, o patys išėjo ir jau nesugrįžo, 
taip pametę save vaikus, čia matomi tie našlaičiai — 
Sidonia 2 metą amžiaus ir Anthony 5 mėnesių, patal
pinti pamestinuką namuose.

Henrika* Radauskas

KAŠTANAS PRADEDA ŽYDĖT

Teisės patarimai
Aūvekati M. tveiksuskienė sutiko atsa

kyti | Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausiami tari būti bendro 
informacinis pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiike reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus praiome siųsti tiesiog iiuo

Klausimas

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
(o-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 12132

Mes atvažiavome i Ame-'

Atsakymas

Naujausios
KNYGOS

CHICAGOS ISTORIJA,
parašė Aleksas Anmbrozė, 
664 psl., daug iliustracijų, į- 
rišta, kaina S10.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustructoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina...............$6.00

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

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
Radausko poezijos rinktirtė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5 

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis,

tįO9 f
5 I
i !

«

Sunku patikėti, kad ne tik 
riką iš Vokietijos 1950 me-( Tamstos, bet ir Tamstų svo
tais. Vyras labai greitai ga- gėris yra toks naivus žino
vo gerą. nors gana sun-i gus. kaip atrodo iš Tamstos 
ku. darbą. Sponsoriai pade-J laiško. "Jei viena kas iš-
jo įsikurti, ir mes. gražiai su- \ tiktų, kitam pasiliktu“—šis ______  ______  ______ .
ependami. tuoj pradėjome -pasakymas yra labai trum- J Varpinė ir Šiaurės pašvaistė, 
taupvri. dėti centą prie cen-' paregiškas. Kas būtų, jei a-; parašė Pranas Naumiestis- 

mudu neturime.: bu žūtumėte, sakysime, eis- kis. Kaina $3.50
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,

to. Vaikų
Aš iš karto panorėjau darbo! mo nelaimėle, automobilio 
susiieškoti, bet vyras nelei-! katastrofoj, lėktuvo nelai
do: sako. aš gerai uždirbu, mėje ir panašiai? Juk šie 
užteks abiem pragyventi,— dalykai atsitinka kasdien, 
sėdėk namie ir lauk vyro.

Praminė jis eržilą Bėriu. Kada jau užaugo, ėmė ban
dyti jodinėti ir kinkyti į vežimą. Sunkios buvo pamokos: 
vieną dieną sulaužė dyselį, kitą dieną plėškes suplėšė, dar 
kitą kartą trenkė vežimą i tvorą. Išpyškėjo štakietai, ra
čius turėjo darbo, kol sutaisė ratus. Nuostoliai nemaži, bet į 
ką gi tai reiškia Raului! Pasididžiavimas, garbė, kantrybė ’ 
didesni už pinigus. Sunkiausiai davėsi mokomas joti. Kai • 
tik uždės balną,.Bėris ausimis karpydamas ir sprandą su-j 
kinėdamas netverdavo savo kailyje. Agota, iš tolo žiūrė-' 
dama. baiminosi, kad nevidonas brolio neužmuštų. Po ilgo i 
prakaitavimo pamažu Bėris buvo prijaukintas. Raulas ’ 
nutarė, kad jau galima eržilą pasauliui parodyti. Rytojaus 
dieną miestelyje turėjo būti jomarkas. Atsikėlė Raulas. 
anksti, apšėrė gyvulius, pavalgė pusryčius ir ėmė balnoti; 
žirgą. Naktį buvo lietau^' bet iš p* kalnų pakilusi saulutė ■ 
žadėjo gražią dieną. Ant žirgo sėdėjo Raulas naujais če- < 
batais apsiavęs, suprosytomis kelnėmis, juodu švarku ir. 
vilnone skrybėle. Šiaip jau gyvenime kuklus buvo, bet j 
ant driganto nugaros sėdėdamas jautėsi kažkaip kitaip,! 
lyg pas gražuolę jodamas.

Velniop nueina aukšta* mena*,
Ir nebegalime liūdėt,
Kada pavasarį kaitana*
Už lango pradeda žydėt.

Ji* verčia lyti karitą lietų 
Ir pūsti vėjus ii pietų,
Ji* žydi taip, luid iisilietų 

Kaip upė* iirdy* ii krantų.

Kad nuo stalų nulėktų knygos,
Kad alptų tvanku* vakarai,
Kad imtų siausti tokio* ligos.
Kurių nežino daktarai,

i

Kad viskas degtų ir putotų,
Kad paukščiai švilptų, kol užkims,
Kad naktį motino* raudotų.
Namo negrįžtant dukterims...

O medžiuos dega tylios žvakė* —
Baltuos žieduos rausvi taikai, —
Ir pareini namo apakęs,
Ir plunksna rašalą taikai.

(Iš poeto Henriko Radausko knygos "Eilėraščiai“, kurią 
galima gauti ir Keleivio administracijoje. Kaina 5 dol.).

Po metų gavau tokį dar
bą. kad nereikėjo i fabriką 
eiti. o tik namie sėdėti ir siū
ti. Įsigijau siuvama mašiną 
ii- sugebėiau ne tik namus 
aptvarkyti, bet dar nebloga 
alga užsidirbti. Žinoma, kai 
reikėjo mokesčius iš to mo
kėti. buvo kigk prasčiau, nes 
pridėjus mano uždarbį prie 
vyro uždarbio, mudviem te
ko dar geroką suma primo
kėti. Nutarėme, kad gyven
sime iš maro uždarbio, o vy
ro alga dėsime i banka abie
ju vardu. Taip ir Dadarėme.

kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me* 

T. A . . . nard M. Gertler. Šiais lai-
Kam tektų Tamstų turtas to-: kajs ka(ja širdies susirgimai 
kiu atveju. Be eilinių kom- tajp papjjtę, ši knygą visiem
plikacijų, Tamstų atsitikimu 
yra dar viena komplikaci- reikalinga. Kaina...... $375.

I VARPAS NR. 6, 168 psl.ja: vyro gimines vra Lietu-; T • •
voj. Jei Tamstos abu Žūtu-'^T įdomus dr J. Pajaujo, 
mete nelaimėje (eommon L A“de"°- dr J- 
disaster), Tamstų turto pa ! ne& H' B!az0- M Maekevl- 
veldėjimo reikalai būtų la
bai neaiškiame stovy.

Kitas Tamstų švogerio ta
riamas argumentas, kad ne
sudarius testamento ir na
mams ir santaupoms esant 
"bendroje nuosavybėj“, ne
reikės mokesčiu mokėti, y-i

čiaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina................... $2.

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

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,ra visiškai klaidingas. Aš ,

Tamstai labai patarčiau nu- Psl;: da.u? P5«ksl.,, ke-
Taunrdami nėr 17 metų. su-; eiti pas vietini advokatą ir į, žeTnė!apiai. tvirtai įrišta.

- - - - r - i Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji.
Kama ........... . .............. $6.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGUA, n 
omas, redagavo Bernardą*

sidėjome nemažą sumą pini
gu.

Aš turiu seseri Amerikoj, 
o vvro gimines visi pasiliko 
Lietuvoj: Amerikoj jis nie
ko neturi iš giminių.

Mes rengėmės važiuoti Į 
Kanada, i parodą, ir nutarė
me nueiti pas advokatą ir 

, pasidaryti testamentus. Bet 
: prieš tai pasikalbėiome su 
švogei iu, ar jis sutiktu būti 
mūsų testamento vykdyto-

dirba buhaltėritB| (knyirve- 
džiu) vienoie draudimo 
kompanijoje. Pasikalbėjome

,,v.

•t
sutvarkyti savo reikalus.

ūsų svoge-Į 
ris vra Ta? bnokslus iri

Brazdžionis ir Benys Bab- 
' auskas. 700 puslapių, kaina 
;$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

Gera
dovana

Ant kelio kur ne kur plūduriavo balos. Bėris, akimis į 
žaibus skleisdamas, sprandą išdidžiai kraipydamas, nešė 
savo poną viduriu kelio. Pypkė dantyse, rapnykas ranko- Į 
je, joja Raulas laimingas parodyti žmonėms savo veislinio' 
žirgo. Pakelyje ganėsi Rusecko juodmargės. Raulas at
kreipė dėmesį, gėrėdamasis tešmeningomis karvėmis. Ne
spėjo jis pasidžiaugti, kaip bėris sužvengė, iškėlė aukštai 
pirmutines kojas ir pasipurtęs sviedė jojiką tiesiai į balą. 
Pats gi zovada, pirsčiodamas, pasileido per laukus, kur už 
kalniuko bričką tempė pora aklių. Buvo daug baimės ir 
bėdos keliaujantiems žmonėms arklius atginti nuo stai
gaus agresoriaus. Raulas vargais negalais pasigavo pabė
gėlį ir šlapias iki aulų parjojo namo. Sesuo matydama bro
lį išmaudytą, tuoj suprato, ičas atsitiko. Atnešusi iš svirno 
sausus drabužius, pusiau piktai, pusiau apgailestaudama, 
tarė:

— Matai, ar nesakiau, kad bus bėdos. Dar užmuš ka
da nors. Nereikės tada nei pinigų, nei unaro. Tėvas pragy
veno. užaugino ir neužsiėmė tokiai s niekais, o tu panorai 
būti kitoks. Parduok, bus pinigų, ir turėsi ramią galvą. O 
jei nori turėti gerą arklį, jok pas vengrą, išromys, nebus 
triukšmo namuose. "i

Tačiau Kaulo galvoje kitokios mintys ruseno. Su er
žilu jis jautėsi visai kitas gaspadorius, skirtingas nuo kitų. 
Kada jis tvirtai atsisėda ant eržilo nugaros ir risčia ar zo
vada lekia per laukus, jįs atsitolina nuo žemės paviršiaus.

i su iuo. Sako. kam jums da- 
jaučiasi laisvas, valdovas gyvo, judraus, galingo gyvulio, i bar be reikalo pinigus leisti: 
Kad jį baloj išmaudė, jis nelabai ėm ėį galvą. Jo širdis tri- Į juk ir jūsų namai, ir jūsų 
mitavo, kad Bėris būsiąs tikras drigantas, tinkamas veis- ' santaupos abieju vardu: jei 
lei ir įspūdingas žmonėms parūdyti. Paleis jis jį, būdavo, i kas vienam atsitiktu, kitam 
iš tvarto. įsirems į tvorą ir neatsidžiaugia. Vikrus, gyvas, I pasiliktu. Be to. sako, dar 
linksmas Bėris liepsnoja gyvybe, Skardžiai žvengdamas ir ; tokiu būdu nereikės mokes

čiu (taxes) mokėti valdžiai, 
o jei sudarvsite testamentą,

kojomis žemes kapstydamas, kaip žaibas nerdavo patvo
riais. Tvarte uždarytas daužydavo sienas, grauždavo dan
timis kartis; kai prie atidaro langelio žvengdavo, stogo 
šiaudai virpėdavo. Galingas buvo jo balsas. Atsilankęs 
agronomas įtraukė eržilą į veislinių eržilų knygas ir pasta
boj pažymėjo, jog labai rekomenduotinas. Ir kur gi nepa-

tai ir mokesčius reikės mo
kėti. ir šiaip visokių išlaidų 
turėti.

Paklausėme ir nėjome.

Aktorius Vince Edwards. žino- ’ Kai rengiatės duoti kokią 
mas televizijos žvaigždė . Ben ! dovaną angliškai kalban- 
Casey vardo, ir jo sužadėtinė, tiems, nepamirškite, kad ge- 
aktorė Linda Ann Foster Be-į riausia dovana yra knyga, 
verly Hills, CsL, pozuoja foto-: štai čia ke!ios Sėtuvių rašy- 
grafui vedvbinei nuotraukai pa-’,Parašytos ir į anglų 
daryti. Jie tik prieš metus susi- įverstos knygos, ku-

žymės! Turėjo Bėris nepaprastai gražią eiseną. Koja- i Buvome parodoi ir sugrįžo- 
taip elegantiškai mesdavo risčia bėgdamas, kad kiekvie- me iš Kanados. Tik man vis 
nas praeivis sustojęs žavėdavosi, o agronomas bent porą rūpi. ar mes gerai padarėm, 
valandų užtruko ir vis neatsidžiaugė. Plaukai obuoliais j nesudarę testamento. Ar tik- 
žvilgėjo. O karčiai karčiai! Ploni, tankūs, išsiskleidę abi-! rai taip yra. kaip švogeris 
pus išdidžiai išlenkto kaklo, Bėrį darė didingą ir žavų.;sako
Akys spindėjo gyvybe ir aistra. Kaimynai klausdavo: Skaitytojai

Massachusetts.

- ’ 7

tiko dainininko Dean .Martinį 
namų puotoje.

Yra dvi moterų rūsys: tos, 
pro kuria* prainame, ir tos, 
pro kuria* negalime praeiti. 
Sustoju* jom* būtinai reikia 
kažką pasakyti, ir mes sa
kome: "Ai myliu tave

• e •

patinka 
kam duktė.

M

močia, o

— Raulai, kokį velnią tu tam Bėriui duodi, kad jo 
plaukai taip žvilga, o akys tartum degte dega? Gal gy
vatinės?

— Avižų nepagailiu, gauna dobilų, šieno, tai ir vis
kas, — atsakydavo jis. Kad jis duodavo jam retkarčiais 
po krepšį morkų, buvo jo paslaptis. Agotos dūsios užkam
piuos taip pat kai kada sužibėdavo pasigėrėjimo jausmas 
kai matydavo žavų sutvėrimą,

(Bus daugiau)

i
aoaooooasM

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

irios labai tinka Jovanoms;
i "Selected Lithunian Short 
Storio“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

"The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Kro
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** 
(Jurgio Gliaudo*), 168 psl., 
kaina $3.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
•ha** (I. šeiniaus), 61 p*l> 
kaina $2.00.

"The Maker of God***, 
Ten Lithuanian Stories, pe
rais Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkitai* viršeliai* 
$3, kietai* $4-

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

.f
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»•••**♦•**♦•♦♦•♦♦♦****♦***♦♦***♦••♦**#**•*•*» JAV ir Kanados Lietuvių 
III-joje Tautinių šokių šven
tėje dalyvauti jau užsiregist
ravo visa eilė ratelių. Re
gistracija pravedama JAV 
LB Chicagos Apygardos V- 
bos sekretorės Birutės Vin- 
dašienės. Adresas: 6443 So. 
Washtenaw Avė.. Chicago, 
III. 60629.

Vietinės žinios
PAVERGTŲJŲ T AUT V Vincas Morkvėnas išsikelia

Daugeliui gerai pažįsta
mas ilgametis So. Bostono

„ ... . , x. , ... 'gyventojas Vincas Morkvė-Galejo atrodyti, kad sie-į - • -•
met Pavergtųjų Tautų Sa-! • ....vaite Bostone praėjo lvg ir.mls perslkele ! nesen,al >sl’ 
tylomis. Bet Naujosios Ang-i ?'tu! ™n°s J?1™! namus 
lijos Pavergtųjų Tautų Ko-i Ran.do fe- V Morkvėnas yra

SAVAITES VEIKLA

miteto atstovas O. Szczud- 
luk spaudai skirtam biule-

nuoširdus lietuviškų reikalų 
rėmėjas ir parengimu lanky-

teny mus informuoja, kad i toJas- ^es Jam linkime ge- 
vis dėlto buvo šiek tiek ir j ros sėkmės naujoj vietoj 
nuveikta.

Apie pavergtųjų tautų 
vargus ir laisvės pastangas 
buvo pakalbėta per ameri
kiečių spaudą ir radiją. Gu
bernatorius John A. Volpe 
ii- Bostono majoras John F.
Collins ta proga pasirašė a- 
titinkamas proklamasijas.
Gubernatorius savo rašte 
tarp kitko pabrėžia, kad pa
vergtųjų tautų išsilaisvinimo 
troškimas yra didžiai svar
bus ir JAV saugumui ir jis 
turi būti palaikomas gyvas.
Todėl amerikiečiai šios sa
vaitės proga turi paremti tų 
tautų laisvės ir nepriklauso
mybės siekimus.

£ias proklamacijas yra 
gavę visos N. Anglijos laik
raščių redakcijos, ir jas pa
lankiai komentavo The Bos
ton Herald Traveler, Boston 
Record American. The 
Standard Times (New Bed-
ford, Mass.), Manchester U- Lankričio 26 d ivvks So
nion Leader (Manchester, j n LaPkric;° -b.d-J’ 
x. u . o .. į I Bostono Lietuvių Pil. Dr-josN.H.), Mormng Sentmel i ..... -----------t
(Waterville. Maine), Haire-Į
nik Weekly (Boston, Mass.) 
ir kt.

Bostono
PARENGIMU KALENDORIUS

Rugsėjo 10 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos ilga
mečių narių pagerbimas sa
vo namų salėje.

* ♦ *
Rugsėjo 17 d. Lietuvių 

Bendruomenės rengiama 
Tautos šventės programa 
So. Bostono Lietuvių Pil. D- 
jos III aukšto salėje.

Spalio 1
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš
to salėje Balfo metinis ban
ketas. • • •

CHICAGO, ILL.

Serga M. Jakimavičienė

Marija Jakimavičienė-Si 
riatovičiūtė, Lietuvos Stei
giamojo Seimo kanceliarijos 
pareigūnė ir ilgametė kitų 
teisingumo žinybų tarnauto
ja. po sunkios operacijos, 
padarytos Central Commu-i| 
nity ligoninėje dr. Maciūno,’^ 
dabar sveiksta Oaklawn vie
nuose poilsio namuose.

Lankėsi Europoje

Vanda Vilkau (dailinin
ko V. Vilkau motina) ir 
Jadvyga Juknevičienė (ak
torės Dalios Juknevičiūtės 
motina), abi chicagietės, 6 
savaites lankėsi Europoje, į- 
vairiose jos vietovėse. Jos 
buvo užsukusios į Lenkiją,

d. So. Bostono k?r aPlankė daug istorinių 
vietų Krokuvoje, Varšuvoje 
ir kitur. Parsivežė įdomių į- 
spūdžių iš sukomunistintos 
Lenkijos gyvenimo. Buvo 
sutikusios ir lietuviu, ten at-Spalio 22 d. So. Bostono L. ... . .. _.

Piliečiiį D-jos salėje, III »<>«"»» is Sibiro ir is Lie-
aukšte. Petro Viščinio vado
vaujamos Lietuvių Radijo 
Valandos parengimas.* * *

metinis "šurum-burum" sa 
vo patalpose. Bus traukiami' 
laimėjimo bilietai ir išdali-Į 
narnos Elevatoriaus Fondo 
dovanos.

♦ ♦ *
Komiteto pirmininkas J.

H. Tashjian The Boston He
rald išspausdino laišką, ra-l Gruodžio 10 d. 3 vai 
ginantį konkrečiai paremti' pietu Jordan Hali kompozi- 
pavergtųjų tautų laisvės rei- toriaus Jeronimo Kačinsko 
kalą. aiškinant 50 metų su-Į kūriniu jubiliejinis koncer- 
kaktį mininčios bolševikų' tas. 
revoliucijos apgavystes ir J

line* I
JAV LB CENTRO V-BA 

INFORMUOJA

kviečiantį Jungtines Tautas! 
tirti komunistų agresiją bei 
reikalauti laisvų rinkimų pa
vergtuose kraštuose.

Tas pat laikraštis patalpi
no ir prof. L. E. Dobriansky
straipsni, kaltinantį krašto 
administraciją už nepakan-
karną pavergtųjų laisvei pa 
ramą.

Pavergtųjų Tautų Komi
tetas taip pat kreipėsi į kon
gresą, kad ten būtų sudary-

tuvos atvykusių dėl bolševi
kų okupacijos.

J. T.

CLINTON, IND.

Giltinė šienauja

Neseniai mūsų mažoje ko-
lonijoje palaidojome Oną' 
Kazavičienę, o mirtis ir vėl 
sugrįžo savo naujų aukų pa- 

P.°! siimti.
Liepos 24 d. čia mirė Jo

nas Dubinskas. 69 m. amž., 
buvęs praeito didžiojo karo 
dalyvis. Jis priklausė Ameri
kos legionierių 140 postui 
ir buvo jo palaidotas.

J. Skinderis

Lietuvių Kultūros ir Isto
rijos muziejui, kurį organi-

ruomenės Centro Valdyba, J 
eksponatai telkiami prie Pa
saulio lietuvių Archyvo. Ad
resas: 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636.

Pasaulio Lietuvių Archy
ve sutelkta daug labai ver

Siųskite Pinigus j
LIETUVA
Pinigai siųsti per

GRAMERCY
ta pastovi komisija paverg- tingos mūsų kultūrai ir įsto
tųjų tautų klausimams. Į tą 
prašymą gauta iš eilės kong- 
resmanų teigiamų atsaky
mų.

VEDYBOS
Esu rinitas 48 metu vyras, tu

ris uuomvus namus Floridoje. 
Noriu susipažinti su tinkamo 
amžiaus moterimi, kuri mėgsta 
šeimminf gyvenimą ir norėtu 
nuolatos gyventi Floridoje.

Rimtus siūlymus siųsti:
P.O. Boz 3382 
Miami, Fla. 33101

(35)

Vedybų tikslo ieškau susipa
žinti lietuvio 40-50 metų amž. 
Esu panelė, aukšto ūgio. laiba, 
šviesi. Gimusi 1926 m. balandžio 
23 d. Skaitau ir rašau lietuviš
kai. Subrendusi baigiau slavų 
kalbomis 7 klases .gimnazijos. 
Gerai pažjstu Sibirą. Noriu gy
venti JAV arba Kanadoje.

Prašau, įrašykite savo gimi
mo datą pirmame laiške, o ant 
kampučio voko pažymėkite: dėl 
Anelės.

Laikinas susirašinėjimo ad-

P.O.Boz 1722. 
Nom Vesk, N.Y. 
U. S. A.

10017.

njai medžiagos. Archyvui 
sėkmingai vadovauja istori
kas Vincentas Liulevičius. 
Jo išlaikymu rūpinasi JAV
LB Centro Valdyba.* ♦ *

JAV LB-nės Centro Val
dyba bendraraščiu ragina 
apylinkių ir apygardų val
dybas dėti pastangas lėšoms 
sutelkti lituanistinėms mo
kykloms.

Apylinkių ir anygardų 
valdybų sutelktos lėšos nau
dojamos vietos lituanistinio
švietimo reikalams.

* « •

Jonas Jasaitis, JAV LB 
Centro Valdybos pirminin
kas. dalyvavo mokytojų stu
dijų savaitės užbaigime.

Studiiu savaite organiza
vo JAV T B švietimo Tary
ba. Susidariusias išlaidas 
padengė Centro Valdvba.

Studijų savaitė praėio su 
dideliu pasisekimu ir. be a- 
bejo. turės daug reikšmės 
lituanistinio švietimo dar
bui.

• • •

įteikiami * gavėjui kaip 
PINIGAI per Bank for

Foreign Trade Maskvoje
PRISTATOMA 

PER 2 SAVAITES. 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 
JŪS ESATE SAUGOS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. PER 20-TJ METŲ 
VEIKLA SIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimų ir ap
draudę. Apsidraudę $20,000.00. O- 
fieialūs SSSR kvitai, pasirašyti 
fravejo
Kursas! į» lūMiai ui SI O.OO.

Iki $30.00 — $2.75.
, Virš lgę.00 — 10% 

GRAMERCY SHIPPING. INC. 
744 Broad St.. Newark. N. J.

SENSACIJOS VASARAI

Prašykite mūsų katalogų, 
kuriuose rasite sensacijų 
vasarai,

GRAMERCY
(įsteigta 1945)

118 E. 28 St. New York, N.Y.

Mokėkite grynais ir taupykite 1

FUEL OIL
$14.90 už 100 galionų 

Veltui dalys
Alyvos degiklis ir kontrolė

taisymas
Patarnaujama 24 valandas per parą

BI - RITE FUEL CO.
152 Harvard Street 

Brookline, Mass. 02146 

Telefonas

232-4110
po 5 vai. popiet

734-3900

GERIAUSIAI' PAILSeSlTE-H# SAVO ATOSTOGAS 
CAPE C'OB -4tefbRVILLL

X U KORTE PRIE ATVIRO AT LANTO JUROS PLIAŽO 
GRAŽIOJE L1E1UUAKOJE 

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

AUDKONB
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.

Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didsiMKpušų, beržą ir kitų
dekoratyvinių medžių parko; vietos poilsiui ir
žaidimams.

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

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas. • •

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki 
iUGSĖJO 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST.,
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 28S--&99, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS. ' " "

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuose paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

I Me*********************************************^********************

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modemų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* laba* daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

N.L. dabar pradeda duoti ptanešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas: -1 - -
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Ką tik gavome:VYKSTANTIEMS I EXPO
Pigiai išnuomojami 4 kam

bariai Montrealio parodos lan- i Vysk. P. Bučio atsimini- 
kytojams — 8424 Govin Blvd. mai, II tomas, 282 psl., kai- 
East, Montreal. r.a $3.50.

Paskutinis posėdis, Juozo 
Audėno atsiminimai, 277 
psl. kaina $4.00.

Žydinčios dienos, Prano
, Išnuomojami kambariai Mont- Naujokaičio premijuotas ro- 
realyje parodos lankytojams ir manas, 250 psl., kaina $3.50. 
vasarnamis pušyne 5-kiem žmo
nėm 35 mylios nuo Montrealio. Į Kritusieji už laisvę, para- 

Rašyti: 337 — 9th Avė, La I šė Vladas Ramojus, tai vei-
Salle, Montreal arba skambinti! kalas apie partizanines ko- 
vakare: 336-0031.

Teirautis telefonu 721-0003.
(36)

(86)

GREITA PAGALBA

Neiunrimiak, gaud pagalbą. 
.Vaistai, karte buvo ilgai Įsu- 

atarai, ano reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo
ten yra.

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

ROYAL PRODUCTS 
North Sta^ P.O. Box 9112 
Newark 4. New I«

vas Lietuvoje, 182 psl, kai
na $2.50.

Nardžio pulkas, Balės
Vaivorykštės, kaina $2.

Skaidrytė, Balės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka,
■ pagal Kanapnickienę parašė 
i Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai- 

! tis, kaina $2.25.
Chicagos istorija, parašė 

Aleksas Ambrozė, 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10,

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS ’ minkštais
IMPERIJA SOVIETŲ į Lietuvos konstitucines tei

st tei ta *** klausimais, parašė Kos-
3 ' tantinas Račkauskas, 178

Joje smulkiai aprašyta psl., kaina $2.
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų! Išėjo naujas humoro, sa-

NAUJOS AKĖČIOS

broliai, seserys, giminės ir j tyros, sarkazmo ir ironijos 
draugai. Knygos kaina — žurnalo Akėčių numeris. 

I 76 centai. Kaina 50 centų. Gaunamas
ir Keleivy.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met ų 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 neitfko pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris štf puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra if saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: uf $1,000.00apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas infdrtnacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

nonuneeoooeooooeoeooooeoonnonM

Svaibios ? knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl:,: kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių Vardynu, kaina $5.00 
Perkant abi dalis kaina tik ....; //..il-iu'................  $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių vutetykėu santvarkos bruo
žai, 176 psl.,Kama....................................:............ $2.00

Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas^ 31 psl... 50 cnt
.............. ••

čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina___ • • • ••"• «•-»-« ■ t r■ • •••• • • $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina......................................... ................ $1.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
187$ m. iki 1955 m. 190 psl. kieti viri. 'kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.................. .................................$2.00

Dan Kui \ičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina.................. $3.00

Uj
■u•• ' ' '
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teoemraaorarararaoooraraooorarararaorararaooooooomrararaaoooraoras ; Liūdna* anĮtoiiiia jubiliejus

Vietines žinios
So. Bostono Lietuvių Pil. 

Dr-jos susirinkimas

1 Visi bostoniečiai gerai pa
žįsta čionykščius prekybi
ninkus Povilą ir Adelę Li
kus, kurie prieš 40 metų čia 

| įsigijo ir iki šiol išlaikė vy- 
! riškų drabužių krautuvę. A- 
f dėlės Likienės brolis So. 

Rugpiūčio 20 d. 12 vai.1 Bostone taip pat ilgus me-

Pamaldos evangelikams

dienos So. Bostono 4-sios irSusirinkimas įvyks šį ket
virtadienį, rugpiūčio 17 d.
8 vai. vak. draugijos namų 
II aukšto salėje. Dalyviai 
bus pavaišinti kavute, ska- dos. kurias laikys kun.
niais užkandžiais, o taip pat Žilinskas iš Toronto, 
ir alumi.

tus turėjo foto studiją. Tai

Naujas pašto skyrius 

South Bostone Sargas
Pašto \ iršininkas Ephiaim 70-ties butų naujam namui

Martin praneša, kad South Bostone, Mass., reikalingas ve- 
Bostone. 382 \\ ėst Broad- dęs sargas, sugebąs daryti rei- 
way, vaistinės patalpose nuo kalingus pataisymus, dažyti, va- 
rugpiūčio 9 d. atidarytas lyti ir kt. Duodamas naujas
pašto skyrius. $155 vertės butas ir iki $400

Pašto patarnavimai ten Per mėnesį algos, 
bus atliekami nuo pirmadie- Gyvenimo aprašymą su reko- 
nio iki penktadienio imtinai meodactlosM^ siųsti 334 HarL gatvių kampe esančioje ^>j>maa..J^,Stukas

Baptist Church įvyks lietu-i , Šiemet rt^piucio 8 d. su- -t 0 >eštadieniais nuo g.vfrd SU Cambridge, Mass.
viams evangelikams pamal-1 ^S131 o0 meUi B? vedy- 

binio gyvenimo, ir tą auksi
nį jubiliejų rengėsi visi kar
tu švęsti Bet. deja, likimas 

! taip lėmė. kad Elena Stukie-

A.

nė birželio 25 tos sukaktiesČia galima bus grąžinti Sveikinimas iš Europos 
valdybai ir ele vatoriaus rei- janė ir Romas Budreikos' nelaukusi mii ė o likusieji, 
kaiui rinklia\os knygelių atsiuntė iš Romos atvirlaiš- liūdesio pateikti, vedybi-
šakneles ir pinigus.

Patikslinimas

ki su maloniais sveikinimais! I]10. jubiliejaus iškilmes ati- 
Keleiviui ji- visiems savo įdėjo ilgesniam laikui 
bičiuliams. Juodu ten šven-:
čia savo sidabrines vedybų5

vai. lyto iki 12 vai. dienos.
Pašto skyrius neveiks sek-j 

madieniais ir kitomis šven-1 
temis.

Šiame pašto skyriuje bus Į 
galima gauti pašto ženklų, 
pasiųsti pinigines perlaidas, 
registruotus ir kitokius laiš
kus ir pašto siuntinius.

02139

IŠNUOMOJAMA
Išnuomojama krautuvė. 

133 G Street
So. Boston, Mass., 02127

Skambinti ANdrew 8.1228.
(33)

Prieš kurį laiką per apsi-' 
rikimą buvo paskelbta, kad 
besilikviduojanti šv. Jono 
pašalpinė draugija Kelei-

sukaktuves Naujas daktaras

Jonas Krasnakevičius ap
gynė disertaciją Brooklyno 
Politechnikume ir gavo tech-

IŠNUOMOJAMA
| Prieinamomis kainomis išnuo- 

Lietuvių Piliečių Draugija ’ niojami 2 butai, 3 ir 4 kamba 

parėmė Tautos Fondą

So. Bostono Lietuviu Pil.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

331 W. Broadvvay 

So. Boston. Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

riu. So. Bostone, netoli pajūrio. ['

Teirautis nuo 12 iki 1 vai. po 
pietų telefonu 268-0528.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir CUrargao 
X RAY

534 Broadvvay,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nuo 10 iki 7 p.p. 
TeL AN 8-2712

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

ĮPtDINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

Linkėjimai iš Day tono

Mūsų bičiulė Felicija „ , , , , , .
viui paaukojo 7 dolerius. Iš Glfi»delytė sveikina iš Day-įn!^°J mokslų daktai o laips- 
tikrųjų ji tuos pinigus ad- tono, Ohio,'kur jf dalyvavo'• nl* Jaunasis daktaras, bai- 
ministracijai sumokėjo už Vvčiu seime. Atostogas jį: gęs »u pagvnmu bakalauro 
patarnavimus. j užbaigia Maine. įipsniu elektros inzinenją
1 Northeastern universitete,

.............................. 1,1 . ............. - toliau tęsė studijas Rensse-
lear Politechnikos Institute 
New Yorke, kur gavo ma
gistro laipsnį.

Draugija labai dažnai iš sa
vo kuklių pajamų paremia!,
• i- . • • -ii i butas (4 kair lietuviu tautinius reikalus.1 1

išnuomojamas -
bariai ir virtuvė)

v_ , . .... ,11 aukšte So. Bostone. 641 Se_
Nemazai organizacijų buvojventh St. Kreiptis į savininką 

(31)kitais II aukšte.
patarnavimais. Taip šiomis
sušelpta aukomis ir

I SO. BOSTONE PARDUODAMI
NAMAI

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury SU 

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8 2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš vVorc

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETI VIšKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ.

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į
svečius savo gimines iš Lietuvos.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL

DOMO MOKESČIO.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ii' užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Ties kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo ■/- 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v.
šeštadieniais nuo 8 vaL iki 12 vai. dn.

' 4 *1 Y*
Rašyti ar skambinti:

390 VVesI Broadway, South Bosimų-Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Jis dirba Bell tyrimo labo
ratorijose New Jersey. Jo 
tėvai Kazys ir Ona Krasna- 
kevičiai gyvena So. Bostone 
jau daug metų G gatvėje ir 
Bostone turi savo siuvyklą.

Linkime jaunam daktarui 
geros sėkmės.

VASAROS

dienomis draugijos valdyba, 
įvertindama VYLI Ko dar
bus. paaukojo Lietuvių Tau

t*. • Tuoj galima apsigyventi, * valdomas kai—Lietuvių visuomene uz tai1 , JO> vaiaoma* srius- uia nai
2. \ ienos seimos — 6 kamba- bama lietuviškai, patarnau-!

riai ir vonia. Galima tuoj apsi- • .... ...
gyventi jama greitai ir sąžiningai.

3. Dviejų šeimų — 4 kamba- Siuntiniai nueina greitai ir 
riai ir vonia ir 5 kambariai ir

1. Vienos šeimos 4 kamba.
, rių ir vonios, visas atremontuo- terio j Lietuvą ir kitas Rusi-

yra dėkinga draugijos val
dybai ir nariams.

IŠNUOMOJAMA 
So. Bostone netoli jūros iš

nuomojamas 4 kambarių butas 
I aukšte, apšildomas gazu. Yra 
šiltas vanduo, vonia ir visi kiti 
įrengimai. laibai patogus senes
nio amžiaus žmonėms.

Teirautis tel. 268-7356.
(35)

I
vonia.

Arti pajūrio ir autobusų lini
jos. Atskiri jėjimai.

Skambinti: AN 8-3386.
(31)

ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE C O D' E

MEŠKOJE

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu.

tvarkingai.
Čia galima gauti įvairiau

sių importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 

CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Golf'o srovės; Į vietinės gamybos medžiagų, ap- 
SILVER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas i avo. maisto ir pramonės gami- 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėtu : nių. Turime vietoje įvairių vie.

SPORTO mėgėjams: sail-fish bfiriuoti, teniso aikštė ping-: tin*s ^am-vbos ir importuotų 
i prekių iš kitų kraštų visai že-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 18 dieną.

Su užsakymu prašome kreiptis:
M. LŪŠYS 88-01 104 St. Richmond Hill, N.Y. 11118

Tel. (212) 849-1193
I. VEITAS 72 Congress St., Braintree, Mass. 02183 

TeL (617) 843-2146
42 BEACH STREET 

MONl MENT BEACH 
CAPE COD, MASS. 02553 

Tel. (617) 759 3251
MEŠKA

\ m o mis kainomis. Be to, siunčia- 
i me maistą, pinigus ir galite už- 
! sakyti jų gamybos prekes, čia 
į sumokėsite pinigus, o giminės 

ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite.

j Vedėjas A. Schyrinski

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS. į

■ >rarararara——ra—
rararararararararararararararara*

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimaatal

Elektros Prietaisai
R&pastingai taisome laikrodžiu.! I 

Uodas, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON
Td AN 8-4649

rarararararararararararararararara

F Daf au' ir Taisau :
► Namus iš lauko ir viduje.« 

! Lipdau popierius ir taisau! 
! viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorehsnter, Maaa.
Td. CO 5-5854 

ra*

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą

Televiziją
& ir radiją .

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Veltui
lėliu namelise

pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas
■ u ■

Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas

. f *<

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St#, Dorchester, Mass.

GE6 1204

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 TRVCKS

VISOKS REMONTAS—DALYS 

24 VAL- MASINU VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida beį mašiną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

v.

8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Zbrz- Hrdudlams Ūktai raistan, išpildome gydytojų re 

esptae ir tarime vigus gatavus vaistus.

Jd rsfk vaistą — dktt i lietuvišką vabtiaų.

8av. Bmaausl L Bosengard, B. S., Reg. Pharm.

98S a W. Brsedvay, tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Tdsčsnun AN 8-6626
Nao 9 vaL rytėki 8 vaL vw išskyras šventadienius k

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 1360 ti- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

A. J. NAMAKSY j
Real Estate A Insurance «

321 County Club Rd-
Nerrton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare M 
Hardivare Co.

K. J. ALEKNA
EAST BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Bvnjamta Moore Dažai 
Popteroo SioBoua

Stiklas Laagaiao 
Vteokte roikmenya namam

Boikmonys plumboriama 
Vteokte gdožtes daiktai

f f


