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Maskva ir jos pakalikai bijo 
reformų Čekoslovakijoje

Varšuvoje raudonųjų sąjungos 4 narių vadai tarėsi, 
kaip sustabdyti laisvės reformas Čekoslovakijoje. Rumu
nija ir Jugoslavija nedalyvavo.

Maskva su savo ištikimais 
sąjungininkais rimtai bijo 
Čekoslovakijoje pradėtų re
formų, tik vis negali galuti
nai apsispręsti, kokių prie
monių imtis joms sustabdy
ti. Mat, bijoma, kad tas Če
koslovakijos pavyzdys gali 
užkrėsti ta pačia laisvės ba
cila ir kitus komunistinius 
kraštus, net ir pačią Sovie 
tų Sąjungą. Jau spaudoje 
rašoma, kad ir Ukrainoj če
kų pavyzdys atsiliepia ir ima 
ryškiau atskardėti senasis 
ukrainiečių išsilaisvinimo 
siekimas.

Čekoslovakijai paspausti 
jos teritorijoje buvo vykdo
mi raudonųjų karo sąjun
gos manevrai. Jiems pasi
baigus, buvo uždelsta išves
ti svetimą kariuomenę, lyg 
kažko lūkuriuojant. Tuo no
rėta sukelti krašte gąsdi
nančią nuotaiką ir gal tokiu 
būdu priversti Čekoslovaki
jos liberalėjanČią vyriausy
bę atsisakyti nuo numatytų 
ar jau įvykdytų reformų. Bet 
čekai regis neišsigando, ir 
ta kariuomenė jau išvedama 
iš krašto, nors dar nėra tik
ra ar visa.

Žinoma, sovietai galėtų 
pasielgti Čekoslovakijoje, 
kaip kadaise Vengrijoje — 
tankais sutriuškinti naują 
sąjūdį, sušaudyti ar sukisti 
į kalėjimus naujuosius Če
koslovakijos vadus ir taip 
”nuklystančia avelę“ grą 
žinti vėl į raudonąją kaime
nę. Bet kol kas tokių prie
monių vengiama, nes jos so
vietams labą) kenksmingos 
propagandiniu požiūriu.

Atrodo, kad tuo tarpu dar 
bus bandoma čekus pa
spausti kiek taikingesnių 
būdu: ekonominėm ar mo
ralinėm priemonėm. Jiems 
gali būti sulaikyta komunis
tinio bloko ūkinė parama, ir 
Čekoslovakijos vadai gali 
būti paskelbti nukrypėliais 
nuo komunistinio tikėjimo.
Ta kryptim jau ir dabar so
vietu spauda juos keikia, o 
ir šaukiamuos darbirfnkų 
mitinguos priimamos atitin 
karnos čekus smerkiančios 
rezoliucijos.

Praeitą sekmadienį ir pir
madienį Varšuvon buvo at
vykę Sovietų S-gos prem
jeras Kosyginas, preziden
tas Podgomyj ir komunisti 
partijos vadas Brežnevas 
kurie čia tarėsi su Rytų Vo
kietijos. Lepkijos, Vengri 
jos ir Bulgarijos komunistų 
vadais. Ką jie nutarė, rašan 
šiuos žodžius dar nežinoma, 
bet nėra abejonės, kad šio
je didžiųjų tūzų konferen
cijoje norima suderinti Sov.
S-gos ir visų jos satelitų
bendraas priemones prieš} vencijose

atskalūnišką Čekoslovakiją. 
Be to, ta pačia proga sovie
tų aukščiausieji valdžios at
stovai nori atbaidyti ir kitus 
satelitus nuo čekoslovakiškų 
liberalizmo eksperimentų.

Įdomu pastebėti ir tai, 
kad šitame Varšuvos pasi
tarime. be čekoslovakų, ne
dalyvavo dar nei Rumunija, 
nei Jugoslavija.

Kokie bus šios konferen 
cijos rezultatai,, reikia ma
nyti, neužilgo paaiškės.

De Gaulle perka 
JAV dolerius

Dešinėje Alec Bose su savo žmona, šitas anglu* vienas 36 su puse pėdų laiveliu per 351 dienas 
nuplaukė 28.500 mylią, apiplaukdamas visą že mės rutulį, ir laimingai sugrįžo į Portsmouth uos
tą Anglijoje, iš kurio savo kelionę buvo pradėjęs.

Lėktuvai iš N. Yorko Humphrey užsienio 
į Maskvą politikos gairės

Seniai ruošiamasi įvesti Kiekvienas kandidatas i 
lėktuvais tiesioginį susisie- prezidentus dabar stengiasi 
kimą New Yorkas—Maskva į viešai pareklamuoti savo 
ir atgal, bet tai įvykdyta, politinę programą tokią.

Italijoj katalikai verčia 
popiežių mokėti mokesčius

Krikščionių partija be socialistų neturi daugumos, 
todėl ji vilioja socialistus grįžti į valdžią. Žada Vatikaną 
apdėti mokesčiu, ko socialistai seniai reikalauja.

Kaip žinoma, Italijos vy-j Saigone laukiama 
riausybėje buvo ir socialis-

Prancūzijos ūkio padėtis 
dėl neseniai pasibaigusių 
studentų riaušių ir streikų 
labai nukentėjo. Vyriausybė 
buvo priversta išmesti į rin
ką 100 mil. dolerių vertės 
aukso doleriams pirkti.

Už aukso unciją buvo su
mokėta po $35. Ta kaina 
buvo nustatyta prieš 34 me
tus. De Gaulle paskutiniuo
ju metu stengėsi aukso kai
ną pakelti, kad tuo būdu 
būtų pakenkta doleriui.

Doleriai Prancūzijai rei
kalingi franko kainai palai
kyti. Kai tų frankų perdaug 
išmetama į rinką, jų kaina 
pradeda kristi. Jiems pirkti 
ir tuo būdu kainai pakelti 
reikia ne aukso, bet tvirtos 
valiutos. Doleris toks tebė 
ra, todėl Prancūzijos vyriau
sybė ir buvo priversta dalį 
aukso iškeisti i dolerius.

Neicarke mirė buvęs 
vergas

kuri patrauktų daugiau bal
suotojų ir ji labiau priartin
tų prie prezidentinės kėdės. 
Tad pastaruoju laiku ir vi
ceprezidentas H. Humph
rey išdėstė savo planus ypač 
užsienio politikos klausi
mais.

I
Jis dabar siūlo pereiti nuoj 

stos Montrealy. Kelionė už-! pirmykštės komunizmo su-

tik šią savaitę.
Pan American World

Airway bendrovės lėktuvas 
išskrenda iš New Yorko į 
Maskvą, sustodamas Kopen
hagoje. Kelionė į tą pusę 
truks 10 vai. 45 min., o atgal 
11 vai. 35 min.

Sovietų lėktuvas IljuškinJ 
skrisdamas iš Maskvos, su-i

truks 12 vai. 40 min.

Tremtinių protestas 
prieš Kosyginą

Sovietų Sąjungos premje
ras A. Kosyginas lankėsi 
Švedijoje. Ir ten jis nesigai
lėjo piktų žodžių JAV-bėms.

Ta proga Švedijos sosti
nėje gyvenantieji pabaltie
čiai surengė du protesto su
sirinkimus. Juose buvo pro
testuota prieš sovietų įvyk
dytą Pabaltijo okupaciją. 
Plačiau demonstrantams pa
sireikšti buvę trukdoma, bet
priešsovietiniai plakatai vis- i las. 
tiek buvo pasirodę miesto 
centre.

Newarke mirė 124 metų 
amžiaus Hardman Brown, 
buvęs vergas. Jis dar ver
gaudamas išmoko rašyti ir 
mokė kitus vergus. Vėliau 
jis tapo baptistų sektos di
akonu. Jo žmona mirė 94 
metų amžiaus. Iš jo 14 vai
kų dar gyvos dvi dukterys— 
83 ir 94 metų amžiaus.

Kun. Abernathy 
jau laisvas

Nužudytojo d r. M. Kingo 
įpėdinis kun. Ralph Abema- 
thy jau atsėdėjo 20 parų ka
lėjime už demonstraciją bir
želio 24 d. kapitoliuje ir sek
madienį vėl vadovavo de-

laikymo politikos Į taip va
dinamąją "susitaikymo ir 
taikingo Įsipareigojimo“ po
litiką. Tokia politika turėtų 
pagerinti Rytų-Vakaių san
tykius. ypač Sovietų Sąjun
gos, Rytų Europos ir Vaka- 
rų Europos. Vardan šių san
tykių pagerinimo, jis lyg ir 
atmeta Azijos interesų pir
mumą, o Vietnamo klausi
mu reikalaująs ryškiau nu
sakyti ir abibrėžti Amerikos 
siekius.

Japonijoje laimėjo 
liberalai-de mokratai

Japonijoje rinkimus lai
mėjo dabar valdžią suda
rančioji liberalų-demokratų 
partija, kuri iš 250 atstovų 
turės 137. Socialistų partija 
neteko 8 atstovų, todėl be
turės parlamente 65 .

Aišku, vyriausybę suda
rys dabartinis premjeras Ei- 
saku Šato, kuris yra gerų 
santykių su JAV šalininkas.

Pagal ji. Amerika nega
linti būti pasaulio policinin
kas, ir valstybių valdymo 
sistemų pasirinkimai ir pa
keitimai esą tų tautų reika-

Krašto apsaugos sekreto
rius Clark Clifford pirmą 
kartą lankėsi Vietname. Ke-

Šiais savo pareiškimais jis 
aiškiai prieštarauja ankstes
nių laikų savo pažiūroms, 
kad komunizmą reikia su-į 
laikyti, o ne su juo susitai-j 
kyti. Mat. jis dabar manąs, ; 
kad komunistiniai kraštai j 
jau nesudarą vienalyčio blo
ko, prieš kur; Amerika ilgus 
metus turėio spirtis....

Šis Humphrey pareiški
mas užsienio politikos klau
simais kaikieno yra laiko
mas didelėm reikšmės jo per
sivertimu. Bet iš tiesų tai tė-Į 
ra tik naujas sliekas ant se
nos politiko meškerės, nes. 
atsisėdus i rzezidento kėdę, 
ta politika vykdoma tokia, 
kokią padiktuoja naujos ar 
esamos realios aplinkybės. į 

I

Dr. Kristian Eidjam — Islan
dijos prezidentas. Jis yra prie
šingas JAV karinėms bazėms, 
kurios įrengtos Islandijoje. ..

tai, bet po naujų rinkimų jie 
atsisakė į ją įeiti. Krikščio
nių demokratų partija be 
socialistų parlamente nesu
daro daugumos. Po ilgų de
rybų krikščionims šiaip taip 
pavyko sudaryti vyriausybę 
su Giovanni Leone prieša
ky, bet ji nebūtų gavusi par
lamente pasitikėjimo, jeigu 
socialistai būtų prieš ją bal
savę.

Tokia padėtis verčia 
krikščionis kalbinti socialis
tus grįžti į valdžią. Jie pa
žadėjo Vatikaną apdėti mo
kesčiu už Italijoje investuo
tus kapitalus, ko socialistai 
visą laiką reikalauja. Tas 
pats Leone, būdamas vy
riausybėje 1963 metais, nuo 
to mokesčio Vatikaną atlei
do. bet parlamentas to nuta
rimo nėra patvirtinęs.

Vatikano turtų dydžio 
niekas, be jo tvarkytojų, ne
žino, bet jie yra bilioniniai. 
Daug jų yra investuota Ita
lijoje į įvairias įmones, ir jie 
duoda didelį pelną. Kiti už 
tokias pajamas turi mokėti 
net 30% mokesčių, o Vati
kanas, kaip minėta, nuo jų 
buvo laisvas.

Negalėdami vieni laiky
tis valdžioje, krikščionys de
mokratai nelengva širdimi 
lyžtasi griebti už kišenės 
net Vatikaną. Ar tuo žygiu 
jie sugrąžins socialistus į 
valdžią, tik ateitis parodys.

Aišku. Vatikanas visaip 
spirsis prieš tuos mokesčius. 
Dėl to gali skilti net krikš
čionių demokratų partiją.

priešo puolimo

Saigone laukiama teroris
tinių veiksmų sustiprinimo 
ir po to naujo puolimo. Karo 
žvalgybos žiniomis priešas į 
Saigono apylinkę yra su
traukęs apie 11,000 karių. 
Spėjama, kad tokio puolimo 
pasisekimas ar nepasiseki
mas paveiks ir taikos dery- 
mas. Jei puolimas vėl nepa
siseks. deiybose komunistai 
bus nuolaidesni, o priešingu 
atveju — dar labiau nesu
kalbami.

P. Vietname nuteisė 
krašto išdavikus

Pietų Vietname už akių 
nuteisti mirties bausme 10 
įžymių vietnamiečių, kurie 
vadovavo “Tautinių, demo
kratinių ir taikos jėgų sąjun
gai“. Ta organizacija turėjo 
artimus ryšius su komunis
tais. .Jos tikslas — nuversti 
dabartinę vyriausybę ir su
daryti naują jau su komu
nistais.

Gali susiaurinti 
pašto patarnavimą

Vis daugiau ir daugiau įdedama 
ligoniams svetimų širdžių. Gae- 
tan Paris iš Montrealio yra 22- 
sis žmogus su svetima širdimi. 
Jis ją turi nuo birželio 28 d..

Paštų žinyba skelbia, kad. 
jei nebus atšauktas valdžios' 
sumanymas sumažinti pašto 
tarnautojų skaičių, tai paš-

Viršuje Londono teisėjas l'rank 
Sovietų i ašytojas Al kadi j Milton. nutaręs dr. M. Kingo'

Belenkov. 46 m. amžiaus, su jAVwbėms Ą * tų patarnavimas bus susiau- Prancūzų aktorė Erika Krigers
negrai demonstruosią res-jrinti pačių vietnamiečių ka- žmona, kaip turistai atvykę _ , . . ‘ I rintas: šeštadieniais paštas ( « Paryžiaus. Jai atskridusi Lo-
publikonų ir demokratų kon-riuomenę, kad ji galėtų pa-'į i JAV, paprašė kisti čia c,o’e ,a,cul1’ ,e,smc at*i nebus išnešiojamas, kai ku- gan aerodromą Bostone, lagami-

I rie paštai bus uždaryti ir tt., "« rasta 13 svarų heroino..........

monstracijai Washingtone.i lionės tikslas — vietoje susi- 
kur pareiškė, kad dabar] pažinti, kaip jįeriau sustip-

keisti JAV karius. i jiems nuolat apsigyventi. stovavęs JAV.
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lifasaulio L Bendruomenės 
seimo belaukiant

Bažnyčių nejudomasis 
turtas

Paskui diskusijose paėmė 
žodi dr. Martin A. Larson, 
kuris 1964 metais bandė su
dalyti Amerikos bažnyčių 
turtų Įvertinimą, turtų. lais
vų nuo mokesčių, kokius mo
ka pasauliečiai. Tą turtą dr. 
Larson Įvertino 79.5 bilio
nus dolerių, toje sumoje vien 
Katalikų Bažnyčios turtą 
vertinant $45 bil.

Jeigu seimų, kongresų, suvažiavimų ar susirinkimų 
skaičius tikrai ženklintų mūsų plačiosios masės lietuvybės 
gyvybę, tai mes beveik galėtume didžiuotis, kad esame 
lietuviškesni net už gerųjų dienų nepriklausomos Lietuvos 
lietuvius, nes tada tokių Įvykių žymiai rečiau būdavo. De
ja, čia jie rodo tik mūsų lietuvybės išlaikymo dideli rū
pestį, tik riboto organizatorių būrelio energingas pastan
gas tai lietuviškajai gyvybei išsaugoti, kurių vaisių dar 
reikia laukti.

šiuo metu laukiamas Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas Nevv Yorke ypač žadina mūsų dėmėsi akivaiz
doje visos eilės jo laukiančių rimtų problemų.

Pirmiausia, kadangi tai bus pasaulio lietuvių susirin
kimas, tai norėtųsi laukti, kad ir jo sprendimai bei nuta
rimai turėtų būti "pasaulinė-“ apimties ir reikšmės lietu 
vių išeivijai. O tai bus tegalima, jeigu seime bus mažiai 
tąso masi. kokios pasaulėžiūrinės krypties žmonės bus iš-;1 turtingiausia! 
rinkti ar perrinkti šiai organizacijai vadovauti, o daugiai 
rūpinamasi, kas reikalinga lietuvybės reikalui nutarti. Į- 
vykdyti, ar bent patikrinti, kad būtų Įvykdyta. Mus turė 
tų daugiau dominti ilgalaikiai ir pastovūs planai lietuvii 
kultūrai užsienyje kelti, o tuo pačiu ir mūsų jaunosios kar 
tos lietuviškajai dvasiai stiprinti ir iai kūrybiniais darbai.- 
Apsireikšti.

Sakysim, mums rūpėtų, ar bus numatyta išplėsti litu
anistinių mokyklų tinklas ne tik JAV ir Kanadoj, bet ypač 
Pietų Amerikoje ir Australijoje, nes ten taip pat gimsta, 
auga ir nutautėju lietuviškasis jaunimas. Svarbiausia, ai 
bus įpareigoti įvairūs fondai ir Bendruomenės žinybos šias 
mokyklas remti ne tik ne visada reikalingais patarimais, 
bet pinigais ir gerais laikui ir vietai pritaikytais vadovė
liais ir kitomis moderniomis mokymo priemonėmis?

Ar bus tos mokyklos ir kiti nepasiturinčių lietuvių 
sambūriai kituos kontinentuos aprūpinti lietuviškų knygų 
bibliotekom, lietuviškom plokštelėm ir panašiu turtu?

Ar bus atkreiptas rimtas dėmesys Į radijo valandėlių 
stiprinimą ypač Pietų Amerikoje, kur jos vos kvėpuoja?

O menininkų grupių išvykų organizavimas Į kitus 
kontinentus ir iš jų čia. kurios galėtų pasidalinti su savo 
tautiečiais gyvu menišku žodžiu?

O ar neverta susirūpinti lietuviškojo jaunimo talentų

Nicfeolas Doreazo. 19 bi. amžiau.-, buvęs Deviis Discipks 
naujos "viceprezidentas“, liudiju senatu komitetui, kari 
jo gauja naudojosi kovai su skurdu skirtomis lėšomis.

Vytauto Didž. O-to monografija
Kaip jau spaudoje buvo: jau baigiamas dr. A. Lukšos 

' skelbta. Lietuvių Profesorių rašyti. Kaikurių fakultetų 
Draugija Amerikoje suma- apžvalgos jau parašytos ar 

■ nė išleisti Lietuvos Univer- bus parašytu? iki > uzpiūčio
siteto Kaune sukaktuvini

Visų protestantiškų tikė
jimų Amerikoje turtas ver
tas $28 bil.. o žydų kongre
gacijų — $7 bil.

Turėkime galvoje, kad 
katalikų bažnyčia Ameriko
je pradėjo veikti vėliausiai, 
tik 19 amžiaus gale. ir ji vei
kė daugiausia tarp naujųjų 
emigrantų. O šiandien ji jau

"Taigi, teisingai vertino 
vienas žymus protestantų 
rašytojas, tvirtindamas, jog 
"svarbiausias Katalikų Baž
nyčios veiklos tikslas yra 
valdžia ir pinigai, o visa kita

! leidinį. Tame stambiame lei- 
i dinyje (virš 500 psl.) bus 
Į universiteto kūrimosi ir 
| veiklos istorija, fakultetų 
į veiklos apžvalgos, senesnių 
1 profesorių ir žymesnių stu- 
i dentu atsiminimai, studentu
organizacijų veiklų aprašy-

Chicagos kriminalistų gaujos
Keleivio nr. 27 buvo rašy

ta, kaip Chicagos kriminali
nių gaujų vadai i savo ran
kas paėmė kovai su skurdu būdais

i rr.ai ir įvairių universiteto 
■j Įstaigų aprašymai, o taip pat 

i bibliografija universiteto
personalo darbų.

Monografijos medžiagos 
į paruošimo darbas smarkiai 
' pasistūmėjo. Š. m. gegužės 

, , , „ , x •, 5 d. vvskupo V. Brizgio bu-
mokyklą nuo 8 vai. nto iki į jVvko redakcinės komisi- 
5 vai. popiet

Be minėtais i jos posėdis, kuriame, be šei
mininko. dalyvavo šie nrofe-pnevartos •

gaunamų _ pajamų. I Soriai: S. Dirmantas, P. te
skirtus fondus ir juos savo gaujų vadai nemažai suren-i p Jonikas. J. Meš-
reikalams panaudojo. Tas ka nario mokesčio. Pridėki-! kausvas Mackevičius
kriminalas gal būtų taip ir te dar prekybą narkotikais. ’<un j pauneras 
palikęs visuomenei nežino- prostituciją irkt.. tai gausi-j ;r 'p j){jvs

1 d. Kitų
ti eilės kateuių aprašymai. 
(Jauti jau ir ideologinių stu
dentų organizacijų aprašy
mai. Be to. turime atsimini
mus prof. Y. Tumėnienės ir 
prof. K. Regelio bei prof. I. 
Končiaus. Įdomiu at?:mini- 
mų atsiuntė ir keli buvę stu
dentai. Atsiminimu laukia
me ir daugiau nes įie pagy
vins mokslinį veikalą ir pa
dalys jį Įdomesniu -kaityto- 
jams.

Į monografijos ru< Šimo 
darbą, be redakcinės komi
sijos narių. Įsijungė buvę u- 
niversfteto profesoriai: dr. 
K. Krivickas, dr. A. Flate
ris. dr. Z. Ivinskis, dr. J. Gir
nius ir dr. J. Grinius. Kaiku
rių pasižadėjusiu bendra
darbiauti raštų dar laukia-

J. Rūgi? ma.
Norintieji padėti šiame 

P. Če- svarbiame da: e savo atsi
minimais. aprašymais arba 
nuotraukomis, vra prašo
mi kreiptis i vvr. redaktorių 
prof. P. Čepėną adresu: 
6015 So. Francisco Avė., 
Chicago. III. 6G629.

. R;. .. I-

tik priemonės, vedančios i tą j mas;Jei. o°dlawn Or- te .o^.as sumas, kuria? tuiė-į redaktoriau
tikslą“, rašo minėtas letiku! ~........... ".........
laikraštis.

Tas laikiaštis priminė ir

kuri tas lėšas darni, gaujų vadai 
skirstė, išleidusi apie milio- kaip dideli, ponai, 
ną dolerių, nebūtų Washing- Blackstone Rangers "prezi 
toną paprašiusi dar daugiau dentas" vien iš kovai su

£}'enaį pėno ir Įvairių fakultetų ap- 
-JUK žvalgų redaktorių praneši

mu paaiškėjo monografijos 
redagavimo pažan;įauuaau? punune ir toną paprašiusi uar uaugiau 'įeina? vien i? Auiai redagavimo paža^'a Pa- 

televizijoje vestas diskus!- jų skirti. Tada senate Mc- skurdu skirty lėšų gaudavo j straipsni* — Lie-1
jas religinių organizacijų, Clellano vadovaujamas ko- po §225 kas savaitė. TodėF _ r - -*7r‘ 7 - - i
pajamų mokesčių apdėjimo mitetas tuo reikalu susido- 
klausimu. Šiandien pajamų, mėjo ir pradėjo jį tyrinėti.
mokesčiu neapdedamos ne 
tik bažnyčiose surinktos su
mos, bet ir bažnyčioms pri
klausančios biznio įmonės. 
Diskusijose buvo suminėtas 
makaronų fabrikas, kurį 
valdo bažnyčia, bet jis mo-> 
kesčių nemoka.

Ir čia paaiškėjo stačiai neį
tikimų dalykų.

Tūkstantis gaujų
Ilgą laiką dirbąs gaujų 

žvalgybos viršininku Buck- 
} ley senate liudijo, kad Chi-

, , , . 7; tuvos Universiteto istorijanenuostabu, kad vienas iš
vadų gyrėsi policijai: "Aš o—— 
sumoku daugiau už vienus,
marškinius, negu jūs. vyre-Į_____ ____________________
kai. mokate už visą savo u- 
niformą". žodžiu, pinigo jie 
turi kaip šieno.

Tos gaujos turi ir gynėjų
Nuostabu, kad tokios gau-i 

jos veikia. Juk tai didelė vo-1

I

į lev senate uuuijo, aau vni- JuR wi dideIė . T JT < f
I cagoje yra gal tūkstantis v, :is šių dienų visuomenės kū- /M 
į šokių paauglių .gaujų, kurio- gį dar’nuostabiau, kari' lJlalUHl tt

Į klausimą, ar apdėti arj šokių paauglių gaujų, kurio- 
neapdėti mokesčiais bažnv- se vra mažiausiai 22,000 na- i

Y «. Uę.~ JV-..j tinius turtus United Church rių. susidedančių iš įvairiuatranka jvainuos kontinentuos ir stipendijomis jiems i-: of lentas pašto- ralių ir tautų, bet daugiau: "VVSčTm
ugdyti? Čia pat ir stipendijomis lituamstisa studijuojan-, Herbster atsakė^ šia neem ' ad'°katM-. sn-į

ar
9

. irius Ben Herbster atsakė šia negrų. 
busi‘ j Kuraltui. kad nesipriešinąs’ Iš tų gaujų daugiausia ži-tiems, paskatinimo priemonėmis jauniesiems 

miems rašytojams, kurių prieauglis visai baigiasi? 'bažnyčių apdėjimui mokės-1 nių turima apie Blackstone 
O lituanistinių mokslo veikalų išleidimo klausimas? , čiai?. gi kardinolas Cushing Rangers ir Deviis Disciples. 
Čia suminėta tik dalelė to. kas yra skubiai ir būtinai ‘ iš Bostono pareiškė, kad tai Jos ir prie tų skurdžiams 

darytina šiandien mums beveik visai nereikalingi vieno ■ būtų absoliuti nesąmonė. • skirtų lėšų buvo prilindusios, 
ar kito organo bei asmens pritarimai, užgyrimai ar pasi-
džiaugimai tuo. kas kitų padalyta, o būtinas tik konkretus 
veiksmas užsibrėžtiem uždaviniam Įvykdyti

Kas kitur rašoma

Straipsnis baigiamas taip: 

‘Ta sukrečianti Kuralto!
Kokie jų vadai?

Blackstone Rangers gau-

ties darbuotojų ir kitų tarpe 
Štai kad ir vienos presbi-f

terionų bažnyčios kunigas Į 
Fry. Jo bažnyčioje Black-! 
stone Rangers turėjo savoj 
būstinę — ginklų ir rarkoti- 
kų sandėli. Kunigas Fry. pa-Į 
kviestas liudyti senato ko-į 
rritete. atkakliausiai gynė

naujiena, 
knygų mėgėjams l

koje ir pasauly. Milžiniški 
i turtai, sukrauti bažnyčiose. 

... ten pasilieka negyvi gulėti, 
i mokesčiai jau atskaityti. Čia Q g įęį^os pusės skurdas ir 
Kuralt priminė, kad jam Į įu bažnyčių išpažin-
rankas pateko tik vieninte- ,oj^ tarpe.

.. v - t oz- lis dokumentas, kurs duoda
t p1 1rn°^iczi,irZe 10tiv suprasti, kokie milžiniški y- "Vatikanas yra antroji po 

ssp- ' ino ■. ra Amerikos bažnyčių pei- Amerikos finansinė galybė 
nai. Tas dokumentas yra ra- pasaulyje ir garsinasi esąs 

_ .. , . - ,. . portą? šešių dešimčių iš 240 "krikščionybės dvasinė sos-
Jame raima’^kad^^evizi- Protestantiškųjų bažnyčių, tinė“. Kaip suderinti krikš- 

♦ * roc v u i, pateiktas Bažnvčių Krašto čionybės idealus su milžiniš-jos stoty CBS buvęs sukre- ‘Tar?-bai. Tame raporte 60, kų turtų kaupimu ir su dva- 
cian iš po a iš apie ą ba^ny^jų pateikia. kad siniu krikščionių išpažini-
. men eoj, o po muo ai c bendraj p,aejtais metais pa-' mu. visiškai nesiinteresuo-

pravesta diskusija atidengei jai vadovauja 21 ’direkto- tą gaują, vadindama? ją vi- 
: naujus paradoksus Ameri-i rius“ su "prezidentu“ Hair- suomemne organizacija 

‘turinčia didelę Įtaką ir

BILION1NIS RELIGIJŲ 

BIZNIS

^Nauju 
d.
Lenkų Susivienijimo dien
raščio ’’Dzienik Zwiąsko-

ston. 24 m. amžiaus.
Šis vyras nuo 1961 m. jau daug žadančią ateiti, daug

12 kartų buvo suimtas, teis- gero darančia visuomenei“.
tas ir nubaustas už plėšika
vimus. žmogžudystę, smur
tingus užpuolimus ir kt. Jis 
dabar teismo pripažinta? 
kaltu, pasamdęs 14 maža
mečių keliem? gaujos prie
šams nužudyti.

Jam sėdint kalėjime, gau

0 vienas teisėjas, atmetęs 
kaitinimu? vienam gaujo: 
nariui, prie jo pasilenkęs ir 
pašnibždėjęs: "Pasakyk,
kad esi Rangers. ir aš tau 
oarodvsiu. koks sreras galiu 
būti...“

Todėl ne be pagrindo jau

ta pati stotis diskuta\ usi A- 
merikos bažnvčių turtų ir 7”
pelnų klausimą. • v__ *

Diskusijų pradžioje tele
vizijos korespondentas Kur- 
alt ir buvęs federalinio pa
jamų mokesčio reikalų įstai
gos komisaras Caplin pa
bandę apskaičiuoti visų A- 
merikos bažnyčių turtą, bet 
tai esąs neapsakomai sun
kus uždavinys, nes nesą rei-

jamos siekė 3 bilionus ir 266

Nors kitos iš tų 240 baž
nyčių yra mažesnės, bet ir 
jų pajamas tenka vertinti 
bilionais, sako Kuralt.

Katalikų bažnyčios 

pajamos

kalingų duomenų. Mat, via-| p Xėra P™}!?™. 
ka..aleniama ’ , Romos katalikų bažnyčioskas slepiama

Bažnyčių pajamos
i pajamoms tiksliai įvertinti, 
i Tačiau tas pajamas galima 
. vertinti maždaug pasire- 

Į klausimą, kokios gali bū- j miant tokiomis žiniomis, 
ti visų Amerikos bažnyčių kaip narių ir parapijų skai

čiais. O čia yra 24,600 A- 
merikos katalikų parapijų ir 
48 milionai narių. Caplin 
kasmetines Amerikos Ro-

jant badu ir skurdu pasau
lyje? Bažnytiniai "makaro
nų fabrikai“ nemoka jokių 
mokesčių, o karą Vietname 
finansuoja paprastieji dar
bininkai iš savo uždarbių. 
Tai paradoksai, kurie yra 
svarbiausias sąmyšių ir riau
šių šaltinis“.

CASTRO KALTINA

PIETŲ AMERIKOS 

KOMUNISTUS

Kubos diktatorius Castro 
parašė įvadinį žodį rudenį 
Bolivijoje žuvusio partizanų 
vado Ernesto Che Guevaro 
dienoraščiui. Jame Castro, 
pasiremdamas Guevara. kal

jai vadovauja jo pavaduo- minėtas gaujų žvalgybos 
tojas Jeff Fort. 21 m. amž.. valdininkas Buckeley. Įiudy- 
kuris nuo 1964 m. jau 13 ^amas senatę. pareiškė, kad 
kartų buvo suimtas ir baus- nebus imtasi griežtų prie- 
tas už plėšikavimus, užpuo- monių toms gaujoms panai-
limus ir kt.

Net mokiniai moka gaujoms
Blackstone Rangers turi

kinti, tai susilauksime gar
siojo Al Capones laikų.

• • •

Dar keli idomūs faktai.
8.000 narių. Ta gauja šeimi- Minėtos gaujos, prisitaisiu- 
ninkauja gana didelėje Chi- sios prie kovai su skurdu 
cagos dolyje. Kitos gaujos skirtų lėšų, organizavo įvai- 
ten negali drįsti pradėti rius fiktyvius kursus, kurių 
"veikti“, nes jiems gresia dalyviams mokėjo net po 
mirtis. O kai vienas šeimi- $75 savaitei. Galima buvo
ninkauji. tai gali daryti, ką 
tiktai nori.

lankyti“ kelis tokius kur
sus ir. vadinas, už nieką gau-

Ir taip, — pirkliai apde- ti tiek. kiek negauna ir ge
dami mokesčiais net iki $ ras dirbantis specialistas. 
8.000 savaitei. Paprastos Iš tų kovai su skurdu lėšų 
smuklės turi mokėti už ”ap- dalis buvo naudojama gink
saugą“ kas savaitė po $125. lams Įsigyti. Į kalėjimą pa- 

Įsivaizduokite, kad net tekusiems gaujos nariams 
mokyklos vaikai turi mokėti užstatams sumokėti. Tomis 
gaujoms mokestį, jei nori lėšomis net buvo nuomoja- 
lankyti mokyklą. Vienos to-, ma salė banketams, už kurią

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingu 
knygų. Jis. norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė 

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

LIETUVA BUDO, Lietuvo s nepriklausomybės akto
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo

' laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentu $2.00 Si
TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų

II tomas, 4S0 psl.
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

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

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

Kaina buvo $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 $2^0, 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.

pajamos ir pelnai, Kuralt 
atsakė, kad aplamai jie yra 
didesni, negu pelnai didžių
jų ir galingųjų Amerikos . r .
bendrovių, kaip General mos Katalikų Bažnyčios pa- tina Bolivijos ir kitų Pietų1 kios mokyklos direktonus mėnesiui mokėta $1,200.
Motors. American Telepho- jamas vien iš bažnytinių Amerikos valstybių komu-! liudijo, jog susiderėjęs su Ten gauja rengdavo stačiai
ne and Telegraph. Standart; rinkliavų, surenkamų iš ti- nistus ne tik nepadėjus Gu-1 gaujų vadu mokėti už vaiką laukinius balius.
Oil. Ford, Texaco ir Sears- kinčiųjų vertina $8 bilio- evarai kelti revoliucijos, bet kas savaitė po $1.25, kad
Roebuck, kai tų bendrovių nūs. _ joyęiksmam^ net trukdžius, jiems būtų leista lankyti jo (Nukalta į 7-tą pil Į

ĮSIGYKITE SIAS {DOMIAS KNYGAS! 

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

636 Broadiray, So. Boston, Mass. 02127
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KAS NIEKO NCTIIKIA, 
]N> NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas

SLA seimo įspūdžiai
I

Pirmiausias įspūdis — tai paaiškino Lietuvos nepri- 
kelionė oru. Seniau aš va- klausomybės reikšmę mūsų

są- TURĖSIME ILGESNIŲ 

SAVAITGALIŲ• • • ‘ i
Prezidentas neseniai pa-

tų būti: Amerikos Lietuvių ti sąmatom. Bet tokios 
Susivienijimas. Tačiau da- matos“ visai nėra. j
baltinis vardas, kad ir ną- 126-toji kuopa siūlė Tau- 
taisyklingas. seniai jau yra tinės Fundacijos pavadini- ■
prigijęs, ir visi prie jo pri- mą pakeisti ir vadinti ją: siiašė įstatymą, kuris keliom 
pratę: šituo vardu organiza- Tautinės Kultūros Fondas, iki šiol kartojamom šventėm 

numato pirmadienius, todėlžiuodavau CJucagon trauki- tautai ir paprašė M. Kriau- cija užregistruota valdžioje Bet seima^ paliko pavadini 
niu arba automobiliu 
kinys eidavo 
o automobiliu
dienų. Dabar žmona užsi- užduotį gerai. Į įvairiuose blankuose ir kuo- kojo grynais pinigais
spyrė skristi oru. Sprausmi. Toliau buv0 pristatytas PM anspauduose. Norint Daug buvo pasiūlymų bei!

Chicagą per 2 valandas.
Iš pradžios buvo lyg ir ne

jauku, ypač. kai pakilęs nuo 
žemės lėktuvas tuoj įsibro
vė į tirštą debesyną. Rodos, 
patekome į dūmus. Pro lan
gus nieko nematyti, o lėktu
vas skrenda. Pasidaro lyg ir 
baugu. Juk galima susidurti 
su kitu lėktuvu. Apie Bosto
ną jų pilna padangė. Ar bai
si būtų mirtis? Ar labai 
skaudėtų?..

Bet neilgai tokia nuo
taika trunka. Po kelių minu
čių lėktuvas išsineria iš de
besų į skaidrią erdvę. Jokio 
debesėlio. Žemės jau nema
tyti, tik baltas, lyg sniegu 
užverstas laukas apačioje.
Tai debesys. Mes skrenda
me gal tris- .keturias mylias 
viršum debesų. Jaunos pa
davėjos jau klausinėja ke
leivius, kokio kas nori kok
teilio. paskui būsianti už
kanda.

Kokteilis pateikiamas už
daruose dviejų uncijų stik
lainiuose. Po du stiklainiu 
kiekvienam. Po to atneša 
"lunch“. Bet tai ne bet ko
kia užkanda, o puikiausi pie
tūs! Pirmos rūšies steikas, 
įvairių priedų, daržovių, ge
ras pudingas ir kavos kiek 
nori.

Baigiant valgyti, lėktuvas 
jau nutūpė Chicagoje. Per 
dvi valandas nuskridome 
1,000 mylių. Greičiau iš 
Bostono į Chicagą. negu iš 
Chicagos aerodromo į Pick- 
Congress viešbutį, kur mūsų 
seimas rinkosi.

Viešbuty radome jau ne
maža atvykusių delegatų ir 
šiaip pažįstamų ir draugų.
Tai buvo sekmadienis. Pre
zidentas Dargig pasikvietė 
keletą veikėjų į savo kamba
rį aptarti kai kurių kuopų 
pasiūlymų, reikalaujančių

Toliau buvo pristatytas PM anspauduose. monnv Daug buvo pasiūlymų bei i Kolumbo diena nevisur 
Petras Daužvardis, Lietuvos 'SLA pavadinimą keisti, pa- sumanymu, kaip Įtraukti į t buvo švenčiama, o dabar ji 

’hica-j sidaiytų daug nei eikalingo Susivienijimą daugiau jau- bus privaloma švęsti visosegeneralinis konsulas Chica , .....
gai. Jo kalbos branduolys—i darbo, nereikalingų išlaidų. nįmo. Bet jaunimo reikalais 
Amerikos nutarimas pripa- ir reikėtų imti naują čarterį. rūpintis yra pastovi Jaunimo 

lodei seimas nutaiė SLA Komisija, todėl jai tas reika- 
vardą palikti, koks jis yra.

žinti Lietuvos valstybę. Jis 
mato daug svarbos pripaži
nimo datose.. Lietuviai, su
žinoję apie tą pripažinimą 
1922 metų liepos 28 dieną, 
tačiau gilesnis tyrinėjimas 
parodęs, kad nutarimas pri
pažinti Lietuvą buvęs pada
rytas kelion*, dienom anks
čiau. Prezidentas Hardin- 
gas pasirašęs tą aktą liepos 
26 dieną. Rytojaus dieną 
tas dokumentas buvęs pa
siųstas JAV atstovybei Ry
goje, o tik antrą dieną pra
nešta Lietuvos vyriausybei. 
Kodėl fas vienos ar dviejų 
dienų skirtumas Lietuvai bu
vo toks svarbus, Dauž vartus 
nepaaiškino.

Iš tikrųjų, viena ar dvi 
dienos nedaug ką tereiškia. 
Daugiau reiškia tas faktas, 
kad Lietuvos nepriklauso
mybė buvo paskelbta 1918 
metais. Steigiamasis Seimas 
įkūrė Lietuvos valstybę 1920 
metais", o Amerika pripaži
no ją tik 1922 metais.

Kodėl Washingtonas per 
dvejus metus nenorėjo Lie
tuvos respublikos pripažin
ti? Kodėl Amerikos lietu
viai turėjo surinkti net mi
lioną parašų, prašydami sa
vo tėvynei pjipažinimo?

Būtų juokinga, jeigu ne
būtų taip rimta, kad Lietu
vos konsulas gilinasi į dvi 
dienas, o nutyli apie buvu
sius pilnus baimės ir nerimo 
dvejus metus. Matyt, nepa
togu prisiminti "karalių“ 
Urachą, dėl kurio Amerika 
ir kiti aliantai taip ilgai ne
norėjo Lietuvos pripažinti.

Pabaigus konsului savo 
kalbą, Zita Visockienė pa- 

SLA konstitucijos pakeiti-; deklamavo "Nežinomo Lie-

koks

Keturios kuopos reikala-
las ir paliktas.

SLA 5 apskrities valdyba 
vo, kad seimai patys rinktų siūlė SLA centrui Įsigyti
sau prezidiumą iš suvažia- New orke nuosavus na-
vusių delegatų. Tuo būdu mus, kurie tarnautu ne tik
būtų atimta iš Vykdomosios organizacijos reikalams, bet
Tarybos vadovybė. Tai būtų kartu būtu :r vietos lietuvių
konstitucijos laužymas, ir centras; gi 313-toji ir 366-
seimas tų kuopų pasiūlymus toji kuopos pageidauja, kad
atmetė. * panašūs namai būtų įsteigti

SLA 5 apskritis siūlė, kad Chicagoje. Seimas pavedė
Vykdomosios Tarybos ir pa- Vykdomąją: Tarybai pagal-
stoviųjų komisijų nariai bū- voti apie ši reikalą.
tų renkami nedaugiau, kaip Poilsio namų pageidauja
tris terminus iš eilės. Seimas ir kitos kuopos. Tenka pasa-
paliko dabartinę tvaiką. , kyti. kad tokių namų klau-

_ , . . . . simas yra keliamas nuo pat
Perklos kuopos ir viena Susivienijimo įkūrimo.

apskritis pareiškė pageida-i t>,„ , .. .i , jot . ‘i-? 1 Buvo kiek diskusijų irvimą, kad SLA pradėtu mo- „<r-__, ... . 1 . Tevvnes klausimu. Ka-keti savo nariams dividen- j___■ • , •j jj tt j . .. • - ot * dangi jos leidimas duodadus Kadanp finansine SLA nuoJtoIJiu. tai 5uvu visoki 
būkle yra stipri. tai seimas ia, (1) suretinti jo* 
šitam paueidavimui pritarė, Įeidim’ vieni sjū,ė ,eistj<
„• pavedė Vykdoma,a, Ta-| dukart’ mėnesj „ kjtj « 
rybai sį reikalą sutvarkyti. mėnesį. (2) pa_

Buvo kuoou siūlymas sei- kelti prenumeratos kainą 
mus šaukti ir Vykdomosios 100'< : (3) padaryti ’Tėvy- 
Tarvbos rinkimus darvti kas visuomeniniu laikraš- 
3 metai. Argumentuota, kad čiu. ne vien tik SL? organu, 
suvažiavimai brangiai kai- padidinti, pagerinti ir pla
nuoja. tūkstančiai doleriu tinti visuomenėj: (4) įvesti 
išleidžiami kelionėm ir vieš- "Tėvynėje” anglišką sky- 
bučiam. kas silpnesnėms rių. V ^tie sumanvmai 
kuopoms nepakeliama. Vis palikti pykdomosios lary- 
dėlto seimas poliko dabar-' 0°s nuožiūrai.
tinę tvarką.

JAV-se ir bus švenčiama 
spalio antrąjį pirmadienį.

Washingtono gimtadienis 
visada bus vasario trečiąjį 
pirmadienį, Kapų puošimo 
diena — paskutinį gegužės 
pirmadienį, Veteranų diena 
—-Spalio ketvirtąjį pirma
dienį.

Iki šiol pirmadieniais te
buvo švenčiama Darbo die
na. I

Ilgesni laisvi savaitgaliai 
nepatinka policijai, nes ji 
turi įtemptai budėti, lauk
dama daugiau nelaimių ke
liuose. Dvasiškiai mano, kad 
ilgesni laisvi savaitgaliai su
mažins bažnyčių lankytojų 
skaičių, nes tada daug žmo
nių išvažiuoja iš miestų.

Tas įstatymas stepradė 
veikti 1971 metais, bet gal 

būt atskiros valstijos pana
šius įstatymus išleis greičiau.

mo. Pavyzdžiui, kaikurios tuvos kareivio legendą“, 
kuopos reikalavo, kad sei- "Yra šalis, kur upės teka“ 
mai būtų šaukiami kas treji ir Kudirkos "Gražu““... 
metai. Tada, suprantama,
ir Vykdomoji Taryba būtų
renkama kas treji metai, ir 
reikėtų konstituciją keisti, 
šituo klausimu kalbėjo Tre
čiokas, Čaplikas, Michelso
nas, Gudelis, Račys (Rod- 
gers), Krasinskas, Braziu
lis. Petrėnas^ir kiti. Galuti
nai šį klausimą išspręsti pa
likta pačiam seimui.

Paminėta Lietuvos
nepriklausomybė

Seimas prasidėjo liepos I 
dieną. Jį atidarė Ona Bie- 
žienė, d-ro Stepono Biežio 
žmona. Skautams įnešta A- 
merikos ir Lietuvos vėliavas 
ir visiems sugiedojus Ameri
kos ir Lietuvos himnus, ji 
pasveikino suvažiavusius 
delegatus ir pranešė, kad 
seimo pradžia yra skirta 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo 50 
metų sukakčiai paminėti. 
Padariusi tokią įžangą, O. 
Biežienė pavedė programą

Buvo ir visai neangalvotų 
nasiūlvmu. Pavyzdžiui, vie
na kuopa reikalauja, kadį 
Centro raštinė, susirašinė-' 
dama su kuopomis ar iu na
riais. laiškus rašytu lietuviš
kai. o ne angliškai. Bet to
liau ta pati kuopa reikalau
ja. kad "Tėvvnėie“ būtu i- 
vestas angliškas skvrius. Ki-

"Uraganas“ mirė negimęs

Vieną dieną seime pasi
girdo kalbos, kad reikia 
laukti "šturmo“, kuri kažkas 
ruošiąsis sukelti. Pralaimėję 
rinkimus, jie reikalausią, 
kad tie rinkimai būtų panai- 

• kinti ir Vykdomoji Taryba 
būtų renkama seime. Pasiro
dė ir šmeižiančių lapelių.

Oemesio
DOVANŲ SIUNTĖJAMS | LIETUVĄ IR KITAS 

U J-S.R. DALIS

Mes džiaugiamės galėdami pranešti, kad sparčiai padi
dėjus klientų skaičiui ir veiklai miltas pasisekė pasiekti tokių 
pagerinimų:
1. Pagreitinti užsakytų dovanų pristatymų.
2. Suprastinti Vnešposyltorg’o užsakymų vykdymo pro

cedūrų. s
3. Padidinti Vnešposyltorg’o krautuvių ir sandėlių skaičių 

visoje U.S.S.R.
4. Padidinti visokių prekių pasirinkimų — drabužių, me

džiagų, avalynės ir t.t.
5. Sudaryti naujų sistemų patvirtinimui, kad užsakymai 

įvykdyti. Pasek pavyzdžiu tūkstančių mūsų klientų, kurie 
patyrė, kad dovana per

PODAROGIFTS, INC.
yra geriau, negu:

A. Siuntinio siuntimas iš čia (Jokio muito užsakymams per 
Podarogifts);

B. Money order arba banko perlaida (negalioja Specialiose 
Vnešposyltorg’o krautuvėse);

C. Jokių kitų primokėjimų (Vnešposyltorg moka mums 
komisų).

PODAROGIFTS, INC.
(Vieninteliai dovanų atstovai JAV-9e)

220 Park Avė. South (comer 18th Street)
New York, N. Y. 10003 
Tek 212—228-9547

arba į prie jo prisijungusias firmas: 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

45 Weat 45St., New Yutk, N. Y. 10038 
Tet: 212 C1 5-7908 

arba į bet kurį ju skyrių.
PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGtNCY, INC. 

1778 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tei: 212—581-8590

212-581-7729 
arba į bet kurį jų skyrių.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tet: 215 WA 5-3455 
arba į bet kurį jų skyrių.

AR UŽTENKA PENSIJOS 
PRAGYVENTI?

į tą klausimą nėra vieno
do atsakymo. Svarbu, kiek 
Kas pensijos gauna ir kur 
gyvena. Ne yienaip į tai at
sakys gyvenantis dideliame 
mieste ir kur nors mažame 
miestely. Pirmiesiem iš pen
sijos bus daug sunkiau gy
venti negu antriesiems. Mo
terys su ta pačia pinigų su
ma sugeba lengviau išsivers
ti negu vyrai.

Darbo administracijos sta-1 
tistikos biuras paskelbė ūkio 
žinovų apskaičiavimą, kad] 
pensininkų poros patenkina- 

rei-
kia $2.94. Medicinos reika-] 
lams jai reikia $7 per mėne
si, draudimui ir buto nuo-] 
mai — $108 per mėnesį.

taip pasakius: nevartoti ane- Tačiau kaj viename posedy f„a,n majst< per dieną
Iii Lrr»IK/-kO iv i’ovtnti onrrlni _ ' 1iu kalbos ir vartoti anglui 
kalbą.

Nelabai pagrįsta
kuopu sumanymas "refor- visus maldontentus ir d su
muoti “ Vykdomąją Taiybą.giau niekas nedrįso geros 
būtent: sumažinti ją iki pen- nuotaikos drumsti 
kiu narių ir panaikinti iždo Seimas praėjo sklandžiu., 
globėjus. Jų vieton išrinkti pagerbė senuosius \eiktjus 

j . j "revizijos komisiją“, nepri- ir pasibaigė su trečia diena,raoau perdavė seimo vado- klausoma nuo Vykdomosios Daug kredito uz tai ,„>• 
vybę prezidentui Dargiu,. Tarybos »visuotiniu ,Įap.j klau*0 prezidentui Dargiu..

tu balsavimu“ išrinkti kont-i kuris moka eabiai ir švelniai

Pirmininkas Adamkus 
padėkojo programos daly
viams, palinkėjo seimui ge
riausios kloties ir užleido 
vieta O. Biežienei, kuri savo

Jis tuoj paskyrė reikalingas 
komisijas ir, kol buvo tikri
nami mandatai, pakvietė 
keletą delegatu pakalbėti.. 
Vakare specialūs busai nu
vežė delegatus Į Balzeko 
muziejų, apie ką jau buvo 
"Keleivy“ rašyta.

SLA kuopų pasiūlymai

į vienas vyras pradėjo pūsti 
; prieš vėją. seimas suužė ga- 

ir trijų! lingu protestu. Tai nutildė 
"ref or

rolės komisij'ą, kuri nepri
klausytų Vykdomajai Tary
bai. Tuo tarpu gi seimų ren
kamoji Kontrolės Komisija 
yra ir dabar. Jos pareigos 
yra nusakytos VI-tame kon
stitucijos skyriuje, 5-tame sibaigė. 
paragrafe. Aišku, kad pasiū-' 
lymu autoriai dažnai nešusi-

vesti posėdžius, nieko neuž- 
gaudamas. Paskutiniame 
posėdy buvo prisaikdinta iš
rinktoji Vykdomoji Taiyba. 
sugiedota "Lietuva, tėvyne 
miusų“, ir seimo darbai pa-

Pabaigai buvo suruoštas 
iškilmingas banketas, ku 

,riam sklandžiai vadovavo

Minėtas biuras apskaičia
vo, kad tokiai pensininku 
poi ai per metu reikia: buto 
nuomai $1,295, valgiui - 
$1,072, susisiekimui —$345. 
drabužiams, avalynei — $ 
225. do vartoms, teatrui — 
$232, įvairioms smulkiom; 
išlaidoms — $121, nenuma- 
tvtorrM 'išbridoms — $295 
Viso labo reikia $3,605.
V'

Bet pensijos juk nevisi 
tiek tegauna. Tiek gaunan 
tis gal ir gali. kaip biuras 
jsak-o.jkąs; antra savaitė val
gyti pietus rgstorane ir kas 
antra tifeVaitė pietų l pasi

jau išspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ.
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869- 

1959) metų Chicagos lietavių gyvenimų ir jų atkktufl darbus. 
664 psl. Kietais viršeliais — $10.90, minkštais —- $8.00. lšlei- 
do Afntvrtne Lietuvtų Istorijos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmasis Chicagon atvažiavęs lietu
vis, pirmos lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos drau
gijos, statytos bažnyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 
121, 41 teatro draugija, 48 pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai 
ir 314 veiklesnių žmonių biografijos. Duoti dokumentuoti ka. 
talikiftkų, socialistinių, laisvamaniškų ir kitų organizacijų 
atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bankai ir kt.

Norintieji šių knyga įsigyti, prašomi parašyti čekį arba 
Money Orderį

AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 ftoeth Halsted Street, Chicago, lUiaeis 6M68

o , .. « j. . vokia organizacijos struktu-Sekanti rvtą, liepos 2 die-' ■ ” .
na bnvn išklniMvti ir nri roje’ O. Bieziene. Po vakarienęs
imti Vvkdomosios Tarybos TaiP Pat neapgalvotas bu- svečiams padainavo Stepo- Įkviesti syečjtį. Bet kas dary-, 
ir komisini nranešimai o vo reikalavimas, kad seimas; navičienės vadovaujamas ti tiems, kūne tiek pertsijoS 
naskui nrasidėio kuonu na-'su(larytu tri^ nariu Pa-1 "Aidučiu" choras ir solistas negauna. Ka tuo reikalu!

“5 buvo *<"«* Plapayi-.Algirf^ azis?’-AWuęjy ‘
iš viso 41. Bet ne visus sei- mo komisną“, kuri dirbtų choras susideda iš keliolikos

manjote? Pasisakykite!

mas priėmė. Pirmoj vietoj atseka, studenčių Minos ir gitarb-
ėjo 313-tos kuopos pasiūly- Patl Vykdomoji Taryba. mis paskambino. Taigi, vie- Kitus r.KAvti__ risi
mas pataisyti SLA vardą. Vienas pasiūly??Ias reika- uraeano 55-tasis SLA . v. ------ «
nes Susivienijimas Lietuvių lavo, kad seimo delegatų ke- geimas naši baigė damonms • rooayt
Amerikoje prieštarauja mū-į lionės išlaidos būtų apmoka-’Ir muzika. {n ratu MnpraMfc

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis iirdies sveikata, kada širdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti 
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio ku 
penktu vyru gauna Širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI", 
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį 
ir jo išvengti.. , , J * 1

Ta knyga gaunan* ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.78.

vesti Valdui Adamkui, kuris| sų kalbos taisyklėms; turė- j mos iš "bendros seimui ruoš- S.M.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Dujokaukių istorija

’Nepaprastų istorijų“ sky-
Trys daktarai

Kauno medicinos institu-
riuje vilniškė Tiesa (birže- te “daktaro laipsni gavo Al- 
lio 16) papasakoja tokią is- dona Lukoševičienė (hospi- 
torijėlę iš dabartinės Lietu- talinės terapijos katedros 
vos kasdienybės:

Utenos rajone Leliūnų 
kolūkis įsigijo retą turtą — 
dujokaukes. Darbu su nuo
dingais chemikalais yra spe
cialių kaukių, o čia dujokau
kes.

— Iš kur gavote? — kol
ūkio pirmininko L. Voverio 
paklausė atvykęs tardytojas.

— Nusipirkom, — trum-i 
pai paaiškino kolūkio pirmi-' 
ninkas. — Laisvanoriškosios

asistentė). Elena Staliorai- 
tytė (pataloginės anatomi
jos katedros docentė) ir Ber
nardas Padegimas (norma
liosios fiziologijos katedros 
vedėjas).

Robertui ir jo žmonai Morrisams iš Madera, Cal.. žuvus eismo nelaimėj, ju 10 vaiku tapo našlaičiais.

NEMALONUMAI DĖL 

APSIAUTALO

Vieno Maskvos laikraščio
draugijos armijai, aviacijai korespondentas rašo. kokių 
ir laivynui remti rajono ko- nemalonumu jis turėjo ligo- 
mitete. i ninėje dėl apsiaustalo.

Organizacija buvo toli. . v _k
toli gražu ne prekybinė, if 5U savo žmona nuėję
tardytojas paprašė parda

BLOGA DAINUOTI, 

BLOGA IR TYLĖTI

Toks yra dabar gyveni-

ROMA NENORI 

NUSILEISTI
t

Daug kalbama apie visų

KOL TOKIŲ BUS, 

NEPRAŽŪSIME

10 knygų už $2
Demokratinio socializmo 

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

i Lietuvos socialdemokratų ......i ... - įsigyti sias musų žinomųpartijos programines gaires, V . 1 /32 psl kTina 20 centų. izmcn,l! ».val I’a'^.vlas 
r * jSiminnnų knygas:

T»vo keUas j socializmą, NEPRIKLAUSOMA L1E-
(Leono Bliumo), 3o psl., 
kaina 25 centai.

Sociz’izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko-j Juozo Audėno
munizmas (K. Kauskio), 47 227 psl., kaina.........
psl., kaina 25 centai ATSIMINIMAI IŠ

Ar buvo visuotinis tvanas, FO VEIKLOS, prel.
64 psl., kaina 25 centai.

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,1 
kaina 25 centai.

LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome

TUVA. R. Skij ličio atsimi
nimų II lomas. 476 psl.. kai
na $7.00.

PASKUTINIS POSĖDIS,
atsiminimai, 
.......... $4.00

BAL- 
J. B.
daug

$5.00.

vimo- pirkimo aktų. Tai bu- klinikinėj ligoninėj gulinčio 
vo paprasti aktai, su para-į draugo. Pagal ligoninės tai- 
šais ir antspaudais. Tik vie- rykles, lankytojai turi užsi-

aplankyti Ma>k\os pirmojo jei tyli, tai reiškia, kad nesi
džiaugi esama santvarka.

Faktas, kad lietuviška'
mas komunistų valdomoje krikščionių susivienijimą, knyga išeivijoje nėra visur 
Kinijoje. Ten ir tylėdamas bet tai įvykdyti tebus gali- laukiama ir mylima viešnia, 
gali patekti į nemalonę, nes ma, kai visi bus linkę daryti Yra išeivių, kurie knygos į' Žalgirio mūšis, parašė dr.

tam tikrų nuolaidų. ; savo namus visai neįsilei- Daugirdaitė-Sruobienė, 24

nas dalykas buvo keistas — 
pinigus už dujokaukes ne 
pervedė, bet sumokėjo gry-i 
nais.

— Šit kaip.,
tardytojas. —Paaiškinkite, 
kodėl?

Kolūkio pjrmininkas dro
viai panarino akis. Dar la
biau panarino galvą Laisva
noriškosios draugijos armi
jai. aviacijai ir laivynui rem
ti komiteto pirmininkas A.

vilkti ligoninės duodamus 
apsiaustalus. Laikraštinin
kas paprašė duoti jam du 
apsiaustalus.

— pasakė: — Palikite 3 rublius už
stato, — atsakė gailestingo
ji sesuo.

— Bet juk mes pas ‘ligonį j 
tebūsime labai trumpai. Beį^e 
to. aš neturiu su savim pini
gų. Bet aš galiu užstatyti 
savo švarką ar žmonos nėr

Bet ir šaukiantis ”Lai gy
vuoja. lai gyvuoja, lai gy
vuoja mūsų vadas Mao!“ 
gali turėti nemalonumų, nes
gali būti įtartas, kad savo,® . ... ma su jųšauksmais slepiąs opozicinį 
nusistatymą.

Katalikų bažnyčios galva 
kol kas dar vis nerodo noro 
nusileisti tiems, kurie seniau
yra nuo katalikų bažnyčios: 
atsiskyrę, nors ir nevengia

džia. daugelis ją vos paken
čia ir tik mažoji dalis sten
giasi ją į savo namus pasi-

psl.. kaina 50 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina
, kviesti ir čia pagarbiai pri- $3.10. bet visos kartu par
imti. Tik šie mylėtojai mū-įduodamos už $2.

“ , Į sų knygą čia ir tepalaiko. I------
atstovais susitikti.; - - 1 i

Štai šiomis dienomis po-į Prie tokių lietuviškosios 
Ten net ir daina gali būti' piežius Paulius VI pakarto-į knygos draugų priklauso ir 

pavojinga. Štai ką patyrė Jo naujas "Tikiu Dievą" ti-i A? Albavičius iš Londono.
tokia dainininkė Šanchaju- kėjimo tiesas — tikėjimą į 

Švenčiausiąją Trejybę, Kris
taus įsikūnijimą Mergejėje 
Marijoje, bažnyčios neklai
dingumą ir kt.

ĮSIGYKITE šias

Poezijos knygos

Sunklodas. nes dujokaukės1 |inI> detėjo&i laikrastimn-
buvo pažymėtos kaip nura
šytos ir nemokamai perduo
tos kolūkiui.

— Vadinas, sukčiau ja

Končius, 404 psl., 
iliust’aciju, kaina ...

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antan® Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psi. kaina . .$3.00

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

$3.70, 
$2.50.

LIETUVA BUDO, Stepo- 
i no Kairio atsiminimai. 416 
į psl.. kaina........................$2.00
;• TAU, LIETUVA, Stepo-
!no Kairio, 480 ^sl., kal
ina .......... ...............  $2.00
; DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

Į PENKTIEJI METAI, Kip-
j-y'ro Bielinio, 592 puslapiai,

Ontario. Jis šiomis dienomis'
iš Keleivio įstaigos išsirašė EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, I ro gįejįnįo 
net porą dešimčių knygų už Steponas Strazdas, 159 j.ajna 
53.75 dolerius.

Ji autobuse liūliavo savo 
dukrelę dainele "Brangioji“.
Užpakalyje važiavęs moky
tojas pašoko ir piktai pradė
jo šaukti: "Kaip tu gali dai-, . ....
nuoti tokią dainą? Tokios j^t1. bet nekatalikai neuki. 
dainos negalima dainuoti!“ 'd*į kaikurių jų yra įvykę ir

Moteris teisinosi, kad ta bažnytiniai skilimai tad ne- 
daineie tenorėjusi užmigdy- darant JoklV I!u0 aldlĮ.,.r su’ 

tu brangesnis už iūsu an- ti kūdikį. Į ginčą įsikišo kon. artėjimas bei krikščionių 
siaustalus. — nastebėio laik- duktorius. Ir jo nuomonėj įsijungimas nėra

tokia daina, kaip "Brangio-; Imanom^-
ji“, yra senų velniškų laikų 
liekana. "Kodėl tu nedai
nuoji gražios dainos: Tlgai 
ilgai gyvuok, vade Mao!“? 
kalbėjo kitas keleivis.

Kai mokytojas nusirami

kas.

Gail. sesuo sutiko priim
ti nertinį.

— Nertinis dvidešimt kar-

siaustalu 
raštininkas.

Tuo metu atėjo gydytojas

t?— paklausė tardytojas.
Nelaimės draugai neištvė

rė. Jie išsitraukė iš kišenių 
nosinaites ir nubraukė aša
ras.

— Velnias koją pakišo.—j ir įsikišo į šitą reikalą,
pasakė jie. —Aktai ištiesi XT ,. . ...
fiktyvūs, bet pinigų mes ne-1 r ~7 e" .PA ini& ne in ’ 
•pavogėme. Kolūkiui buvo I Geriau palikite savo pasą, 
reikalingos atsarginės dalysi ~ Paslule ®'d.vtojas. 
automašinai suremontuoti.! Laikraštininkas pradėjo
Dalis pirkome turgelyje, 
Kaune, bet apiforminti tokį 
pirkinį nebuvo kaip, todėl 
sudarėme aktus dujokau-į 
kėms.

— O kodėl nebuvo kaip? 
— Tai kad jos vogtos. 
Tardytojas trenkė kumš

čiu i stalą, nes nieko kito

protestuoti:
— Argi jums nepakanka 

nertinio?
— Žinoma, ne, — atsakė 

gydytojas. — Mes juk neži
nome, ar ta pilietė yra tik
rai jūsų žmona. O jeigu ji 
ne jūsų žmona, tai jos nerti-

negalėjo padaryti. Detalės; nis negali būti priimtas už. 
buvo pirktos pernai, o per-j statu už apsiaustalą. 
nvkščias nuodėmes atleido Į
amnestija.

— Sekantį kartą mes ge
riau apiforminsime. — už
tikrino Voveris. — Niekas 
nieko neras...“

šitoj istorijoj, tačiau, yra 
viena netiesa. Iš viršūnių 
planuojamame ūkyje tokie 
dalykai nėrą "nepaprastos 
istorijos^. Jos kasdieninės.

(E)

Trūksta gintaro

Gintarinių papuošalų dirb
tuvei Palangoje kasmet rei
kia maždaug 7 tonų gintaro. 
Vietoje gyventojai tiek jo 
nesurenka, todėl tenka pirk
ti iš vienintelio tos žaliavos

Tada laikraštininkas pa
siūlė gydytojui savo kores
pondento kortelę, bet gydy
tojas atsisakė ją priimti. Dar 
pasiginčijęs su gydytoju, 
laikraštininkas su žmona 
apleido ligoninę, savo drau
go neaplankęs.

MOKĖS PENSIJĄ

SOVIETŲ PILIEČIAMS

JAV vyriausybė rengiasi 
mokėti pensijas pensinin
kams Sovietų Sąjungos pi 
Rečiams, grįžusiems į Sovie
tų Sąjungą. Šiuo metu ten

tiekėjo Kaliningrado srities1 gyvena apie 100 tokių pen- 
Jantamij gintaro kombina-j sininkų.
to (Palvininkų kasykla Ma-
žojoj Lietuvęj). Bet iš ten Iki šiol pensijos nebuvo 
gaunamas gintarą esąs labai mokamos komunistiniuose
blogas. . . . į kraštuose gyvenantiem pen-

Jau seniai gintaro užtik-1 • • , • • . ,rr -• • v x i • sininkams. jeigu tų kraštųta Kuršių mariose, bet iki . , . .
šiol nėra nei plano, nei lėšų vyriausybes negarantavo, 
ieškojimams tęsti. Tr gintaro kad pensininkams bus išmo- 
pramonės reikalai dabar y- karna pilnavertė pensijos 
i’a sprendžiami Maskvoje, suma

Steponas Strazdas, 
psl., kaina $2.50.

POEZIJA, Aistis, 420 psl.,
i 'Katalikai turi tas dogmas Išsirašytųjų knygų tarpe kaina $6.00.

, greta romanų yra ir S. Mi- HENRIKO
chelsono "Lietuvių išeivija RINKTINE, 237 psl 
Amerikoje“, ir K. Bielinio na $5.00.

................... $2.00
ATSIMINIMAI IR MIN

TYS, Kazio Griniaus, I to-
RADAUSKO mas’ Psk- kaina .......$2.

kai- ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas. 336

IŠ KUR KILĘ JAV 
PREZIDENTAI

Netrukus rinksime 36-tąji

"Dienojant“, “'Penktieji me- ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
tai” ir "Teroro ir vergijos Vaitkus, 86 psl., kaina 
imperija Sovietų Rusija“, iri $1.50.

psl. kaina $5.
VYSKUPO P. BŪČIO 

ATSIMINIMAI, I tomas,

bės saulėje“, ir A. Rūko 
"Vienišo žmogaus gyveni-1 
mas, ir kt

nas Mekas, 
na $1.00.

psl., kai- SIAUBINGOS DIENOS, 
■ 1944-1950 .netų atsiinini-

5 DERLIAUS VAINIKAS, J.i™ai; par7a-fe 
! Mikuckis, 359 psl., kainai c,n#kas’ 273 pusL kama $x 

Ak. kas daryti, kad tokių! $2.50. GYVENIMO VINGIAIS,
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie-

no. tai kitas keleivis, lyg pa- prezidentą. Pažiūrėkime, iš
girdamas mokytoją, tarė:, kur yra kilę iki šiol buvusio-į Albavičių būtų daugiau?į CHAPEL B.. Algimantas 
"Garbingas vadas Mao mo- jj prezidentai. Į Juo daugiau tokių vyrų, tuo. Mackus, 64 psl.. kaina $3.

i stipresni būtų ir lietuvybės; DAINOS APIE LAISVĘ,ko: 'Niekada nepamiršk kla
sių kovos!“ Daugiausia jų davė \ irgi-, rumal išeivijoje, 

nijos valstija — net 8. Jųl
tarpe buvo pirmasis prezi- ----- - ——
dentas Washington, trečia
sis Jefferson. ketvirtasis Ma-Į

200.000 DOL VIENAM
KALINIUI ,. . . .' dison. penktasis Monroe. de- 

Spandau (Berlyne) kalė- vintasis, dešimtasis, dvylik- 
jime sėdi vienintelis kalinys, ir dvidešimt septinta- 
buvęs Hitlerio pavaduotojas s's oodrow Wilson. 
Rudolf Hess, kuris Niurn
bergo teismo nubaustas ka-‘ Septyni prezidentai į Bal- 
lėti iki gyvos galvos. Tada tuosius Rūmus atkeliavo is 
su juo kartu buvo nuteista Ohio valstijos, 
ir daugiau buvusių Hitlerio
padėjėjų, bet jie tą kalėji
mą jau apleido dėl ligos ari mę New 5orko valstijoje, 
bausmės laikui pasibaigus. JU tarpe Theodore Roose

Didysis karvedys Alek
sandras Makedonietis (356- 
323 prieš Kristų), kartą pa
sikalbėjęs su graikų filoso
fu Diogenu (412-323 pr. K.) 
buvo labai nustebintas jo iš
mintimi, todėl jis pasakė.

i — Gali prašyti mane, 
Keturi prezidentai yra gi-! tik nori!

ko

nės, 360 psl., kaina .. $3.50. 
VIENIŠO ŽMOGAUS

32 psl.,'GYVENIMAS (anie DėdęAlf. Giedraitis,
kaina 75 centai. i Šerną), Antano

SIELOS BALSAI. J. Smals-’psl., kaina
torius, 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI, Julijos Švabaitės ei-

Rūko, 206 
.............$2.

KĄ LAUMĖS LĖMC 
(apie Salomėją Nėrį), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl.,

lėraščių rinkinys, 96 psl., j kaina $3.
kaina $2.00. ~ '

PALIK AŠARAS MASK-

Beliko tik vienas Hess. Jo 
išlaikymas per metus atsiei
na 200,000 dolerių, iftffeji- 
mą saugo pakaitomis JAV. 
Britanijos. Prancūzijos ir 
Sovietų Sąjungos karių sar
gyba. Išlaidas moka Vokie
tija.

Vakarų valstybės sutiktų 
paliegusį Hessą išleisti iš ka
lėjimo, bet Sovietų Sąjunga 
nesutinka.

velt ir Franklin Roosevelt.

Iš Massachusetts yra kilę Į 
trys prezidentai: antrasis' 
John Adams, šeštasis .John' 
Quincy Adams ir trisdešimt' 
ketvirtasis — John Kenne
dy.

Po du prezidentu davė N. t 
Caroline, Vermont ir Texas 
(Eisenhovcer ir dabartinis 
Johnson). i

— Pasitrauk truputį į ša
lį. nes man užstojai saulę.— 
paprašė Diogenas.

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

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps! 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasic 

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

PLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai 
111 psl., kaina..........$2.0(

Po vieną prezidentą yra! 
kilę iš S. Caroline, N. Hamp-, 

t shire. Kenntucky (Lincoln),! 
partijos remia revoliucinius | Pennsylvania, N. Jersey, Io-I 
karus, kuriuos jos vadina ii- wa (HooverŲ Missouri i 
laisvinimo karais, bet kur (Truman).
tik laimi, ten tautas žiauriai I
pavergia. Taigi iki šio1 Baltųjų r'u-,

J mų seimininkai yra buvę i.-

Visos 81 komunistinės

S3SBTS

KĄ LAUMĖS LEME

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 284 pusk, kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė-

Ruffsėjo mėnesį bus išleistas ši- jęs ją norėsi ir baigti, 
toks 6 pusto ženklas sn

14 valstijų I Walt IlisneA atvaizdu.

VOJE, Barboros Armonie- 
nės, 253 psl., kaina .... $3.

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

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina ...............................$1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ................................$5.

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ,
K« Žuko, 476 psk, kai
na ...................................  $5

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mas*. 02127).

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

Paragink savo pažystamus 
iisirašvti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Moeoeeoeoeoacoecicsoseies
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LIETUVOS KONSULATO 
IEŠKOMI:

jioas 
Maikio sa Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Kūno paskirstymo dokumentas
Antanaitis, Antanas, Jurgio;

ir Barboros sūnus, gim. Pavi-. Iki šiol automobilistų pa- Toks fondas yra jau į- į 
daujo km., Tauragės apskr. j grindinis dokumentas buvo steigtas ir Massachusetts. Jis'

Bagdonas, Jonas ir Pranas, į vairavimo leidimas, kuris siūlo automobilistams suda- 
broiiai, Simono ir Johanos Bar- 
tasytes sūnūs, gim. Faezenų
kaime, Skaudvilės vi., Tauragės

Bakšys, Jonas, kilęs iš Ana
pusines Km., Viduklės v|., Ka
sėliau apskr., gim. įylo m., j 
JAV atvykęs iooO-51 m.

| Bartašius, Jonas, Simono sū 
i nūs, gim. r.zeiiskių km., Skaud

vilės vi., Tauragės apskr.
Bartašius, Juozas, Juozo sū. 

nūs, gim. r.zeiiskių km., Skaud
vilės vi., Tauragės apskr.

Glebavičius,
sūnus.

' Amerikoje dažnu atveju at- ryti atitinkamos fonuos raš- 
stoja net vidaus pasą. Kaip tą, kuriame kūno savininkas

J uozas, Mykolo

Klivečka, Jonas. Jono sūnus, 
gim. įaiT m. JAV-bese, gyveno 
v nniuje, vėliau Panevėžyje, din
go ly.jo metais.

Kundrišiūnas, Jonas (Klun- 
chen, jonnj, gim. Lpenškių km., 
V aoannnkų par., Biržų apskr., 
gyvenęs Lnllside Park, NJ.

Laurutytės, brolių Igno ir Ta
deušo dukierys, Lietuvos okupa
ntus paseno j e atsidurusios va
karuose. ieškomos palikimo rei
kalu.

šimkevičiūtė, Vanda, 
duktė, iš Šilalės.

Vlado

Valevičiūtė, iš Kretingos.

žekas, Petras ir jo brolis, gi- 
i mę snaganų km., Panevėžio
! par., tuiejo seserį Kotryną Ze-

. t Kaitę-knveckienę, seni ateiviai,— Maik, as vėl sakau, te- — Apie 2o0 metų po ta- gyvenę uncagoje. 
gul bus pagarbintas, ir šį riamos Petro mirties Romos
kartą jau ne juokais. imperatoriumi buvo Kons- Ieškomi arba apie juos ką ži-

— O kas ši kartą? i tantinas Didisvs, kuris nantieji maloniai prašomi atsi-
— Yra pašėlusiai svarbi krikščionių ne tik neperse-

žinia, Maiki. Tu gal dar ne-* kiojo, bet pastatė jiems ii‘ Consulate General of Lithuania 
žinai j bažnyčią toj vietoj kur pir.: 41 Wcsl 82n(1 s,re« ,

— žinau, teve. Netaip jau: ma buvo Romos cirkas. Bet; 
pašėlusi ta žinia. Washing-j tai buvo menka bažnytėlė, 
tone areštuota 200 negrų iri ir 14-tame šimtmety ji pra-;
sugriautas jų pastatytas dėjo griūti. Jai atstatyti reUj L)ETUV,U fondo NAMAI 

prisikėlimo miestas . A- kejo 106 metų. ir statyta jau
reštuoti gavo po 20 dienų milžiniška šv. Petro Bazili-! s. m. birželio mėn. į Lietuviu 
kalėjimo, kad neklausė poli- ka, kurioj m 36 altoriai.; Fondo 
cijos. j šiandien ji laikoma didžiau-!

— Nu. vot, ir nežinai. Aš| šia Romos katalikų bažny-Į §221 — šaulio majoro Jono 
kalbu ne apie tuos negins, čia visame pasauly. Ji buvo Šimkaus atm. ių.; po §200 —

pavadinta Petro vardu dėl: Pomas?-r ?Va.-v.a,ci^1-a:a- kun- 
f , , , . . . . 1 Juozo vailokaičio atm. įn., a.a.
to. kad manyta, jog toj vie-; gun- Vytauto Demikio atm. įn., 
toj buvo nukankintas ir pa-ja.a. Jono Vailokaičio atm. Įn., 
laikdotas Petras. •,? (pavardės prašė neskelbti),'
_ Olrait sakvk «akvk Leopoldas Mūrelis, Vytautas ir Uliait. saKyk, .aky K. . Elena Vidugiriai, a.a. prof. Juo-
— Kadangi popiežiai lai- _

jau visi žinome, Įvykus au- nurodo, kam ar kuriam rei- 
tomobilių susidūrimui ir ta kaiųį jia^pglieka ąąvo inks- 
proga susitinkant su poliai tuK širdįjakis iijtj&l net ir 
ja, pirmiausia šis raštas ir odą4 Užsim^imdfl»eju, šis 
rodomas aiškinantis, nes ten fondas tųQB KūwF organus 
yra pakankamai žinių ajūe*<ga}ės tuoj pft išsiimti ir. jei- 
žmogų ir jo moderniškąjį gu jie tinkami, tuoj pat įso- 
žirgą — Fordą, Cadillacą dinti ligoniams. Toks doku- 
ar kurį kitą juodį bei širmį, mentas labai pagreitins vi- 

Dabar automobilistai tu- są teisinę procedūrą, nes da
lės dar ii- kitą svarbų raštą— bar, kol susitariama su ve- 
lyg ir testamentą... Mat, me- lionio giminėmis, tai jo or- 
dicinai darant didžiulę pa- ganai jau nė katei netinka, 
žangą, pasisekus sėkmingai žinoma, šį dokumentą 
persodinti inkstus, kepenis, ^§^3 vairuotojas privalės 
širdis 11 kitu- 01 garnis ai JM turėti kišenėje, kad jo ne
rta118’ atsiranda didelis trū- reikėtų n j ieškoti 
kūmas šių atsarginių mės- Tr , . x T._.
galių ar kaulų, šiems orga- Kadangi per metus JAV
nams rinkti yra įkurtas ati- automobilių katastrofose 
tinkamas fondas, kuris pir- zasta apie o0,000 žmonių, 
miausia ir kreipiasi į būsi- tai1u JU 01 Saml atsaigo> su
muš nabašninkus — auto- sidarytų nemažos^ 
mobilistus. Kadangi auto- Vadinasi, sulauksime lai- 
mobilių katastrofose užsi- kų. kad žuvusiųjų nelaimė-j 
mušant sužalojama tik vie- se, gengsterių užmuštų ar 
na arkita gyvybinė kūno savo mirtimi mirusių žmo- 
dalis. o visos kitos Tieka dar gelių berasime tik nu
tinkamos vartoti, tai nori- skustus sulaužytus kaulus, 
ma jas skubiai surinkti ir, nes visa kita jau bus atski- 
jei galima bus suspėti, Įdėti romis dalimis išpardavinė- 
kitam piliečiui, kurio tos da- ta ligoninėms ar kūno or- 
lys jau sudilusios. i ganų spekuliantams...

Tai JAV kariai, skridę lėktuvu, kurį sovietai privertė 
nusileisti jų valdomame Kurilų salyne (Japonijos šiau
rėje). Po kurio laiko ir diplomatinių pastangų lėktuvui 
buvo leista tęsti savo kelionę.

New York, N.Y. 10024

IŠ PIETŲ AMERIKOS
RŪKYK, BET GYVENSI 

8 METAIS TRUMPIAU

ARGENTINA 

Motinos diena

Gegužės 5 d. Lietuvių .
Centre buvo gražiai paminė- sveikatos ministras
ta Motinos diena. Minėjimui Cohen praneftė kongresui,
vadovavo inž. A. Rastais- kad Pagai nau'us
kas. Kalbėjo Argentinos mu’. «»»«*<* ’ rūkančiųjų
Lietuviu Centro pi™. Julius1 -vra 8 metal? (‘““"‘į
Mičiudas. dainavo II. Za-I vidurk, Į trumpesnis negu Buvęs Alabamos gubernatorius, didelis segregacijos ša

lininkas, George Wallace žvejojo balsus ir Bostone. Jis 
kandidatuoja j prezidentus ir, kad būtu Mass. valstijoj 
įrašytas į kandidatų sąrašą, turi iki liepos 29 d. surinkti 
61,228 parašus.

ale apie švento Petro kau
lus, ką Ryme buvo atrasti.

— O kas sakė. kad tai šv. 
Petro kaulai?

— Pats šventas tėvas juos 
atpažino.

— Bet jis nėra kaulų spe
cialistas, tėve.

— Ar tu ir vėl nori su ma
nim ginčytis?

— Kai reikalas neaiškus, 
tėve, tai kartais reikia ir pa
siginčyti.

— Bet čia viskas aišku, 
Maiki. Kaulai yra švento 
Petro.

— Tėvas kažką girdėjai 
bet nežinai ką.

— O tu žinai?
— Aš žinau.
— Nu. tai Roman, išviro- 

zyk, ką žinai
— Istorija apie šv. Petrą 

ir jo kaulus yra labai ilga ir 
paini. tėve. Katalikų bažny
čia ilgai tikėjo ir vis dar te
betiki, kad apaštalas Petras 
buvo pirmasis jos popiežius 
ir gyveno Romoje apie 25 
metus. Tenai jis buvo nu
kryžiuotas kojomis aukštyn, 
ir jo kūnas kažkur užkas
tas. Tai dėjosi 64-tais ar 66- 
tais metais po Kristaus gi
mimo, žiauraus Nerono lai
kais. Taip sako katalikų 
bažnyčia. Bet nešališki isto
rikai abejoja tos legendos 
verte, o kai kurie protestan
tai visai ją atmeta ir sako,

ko save tęstiniais Petro įpė
diniais, tai toj bažnyčioj jie 
būna vainikuojami, ir tenai 
yra jiems įrengtas specialus 
altorius, prie kurio jie mel
džiasi. Po tuo altorium, rū
sy, buvo atrasti tariami šv. 
Petro kaulai.

— O ką. ar aš tau nesa
kiau, kad taip buvo?

— Bet nedžiūgauk, tėve. 
nes ir pats popiežius nenori 
pilna burna pasakyti, kad 
tie kaulai iš tikrųjų yra šv. 
Petro likučiai.

— Kaip tai nenori?
— Jis atsargus, tėve, ne

nori drąsiai išsišokti, kad 
nebūtų išjuoktas. Moksli
ninkai, kurie tuos kaulus žiū
rėjo nusprendė, kad tai mo
teriški kaulai. Todėl popie
žius ir sako. kad dėl jų dar 
bus ginčų. Ir jis tų moksli
ninkų neprakeikė, kaip se
niau jo pirmtakai dalydavo 
— kas tik jiems nepritarda
vo, tą prakeikdavo. Mes gy
venam jau kitokiais laikais.

— Veidi minut. Maik! 
Kaip gi tie kaulai galėtų 
būt moteriški?

— O kodėl negalėtų? 
Juk po šv. Petro Bazilika

zo Tonkūno atm. įn., a.a. muziko 
Antano Virbicko atm. įn., Peter 
Shunt. Titas Dūda, Kazys ir Va
lerija Valeikai, Motiejus ir Ona 
Močkapetriai. a.a. Onos Jucie
nės atm. įn., F. Mykolas ir Kot-

vickienė. deklamavo C. ir H. 
Mičiudaites. C. Mutytė. J. 
Urbanavičiūtė ir kt.

Į sceną iškviestoms moti
noms — jauniausiai 4 vaikų 
motinai Elz. Kairvtei-Casa- 
buri ir seniausiai Onai Ras- 
tauskienei — Rudytė ir Zen- 
kaitė įteikė jo gėlių puokš
tę.

Minėjime dalyvavo ir Ar
gentinos gražuolė Marytė 
Sabaliauskaitė, kuri. susiža-

nerūkančiųjų. Vadinasi, rū
kykime, bet žinokime, kad 
su tabaku deginame ir savo! 
amžių ir geriausiu atveju 
mirsime 8 metais anksčiau, 
negu nerūkydami.

ryna Graudžiai, Jurgis Mikalo. . . . ~ ..
nis, a.a. Juozo ir Uršulės Kubi-j vėjusi Lietuvių ( entro veik

la ir jo jaunimo vieningumu, 
pareiškė norą būti centro 
nare.

Po programos visi svečiai 
buvo pavaišinti.

{vairios žinios
Rengiamasi statyti sene

lių prieglaudą. Du sklypai

lių atm. }n.
Tuo pačiu laiku įnašus padi

dino :
Rimvydas ir Živilė Tamoshu- 

nai iki §200, Chicagos Aukšt. 
Lit. Mokykla iki §308.94. a.a. 
Igno Bražionio atm. įn. iki §300.1 
Vacius Prižgintas ir šeima iki 
§310. LB New Yorko I-ji apylin
kė iki §125. a.a. prof. Steponoį
Kolupailos atm. įn. iki §175. a.; jau įgyti. Tas reikalas yra 

Argentinos Lietuvių Organi
zacijų ir Spaudos Tarvbos 
(ALOST ) žinioje. 

Argentinos Lietuvių Cent-

a. Mortos Bratėnienės atm. įn. 
iki §635. Antanas Zaura iki §
300, vet. gyd. Anicetas Grigaliū
nas iki §1.000, Juozas ir Antani
na Liutkoniai iki §200, Pranas į
Kupinskas iki §800, a.a. Izido- rag paskviė 100,000 
riaus Miliaus atm. įn. iki §200. • . t , . . r.
Liudas ir Kazė Biknevičiai iki į jaunimo kelionei į Biaziliją. 
§400. a.a. vysk Kazimiero Pal-į Sunki vra Z. Juknevičiaus 
taroko atm. įn. iki §370 ir Neži-; radijo valandėlės "Lietuvos 

Aidai“ medžiaginė padėtis.nomo Lietuvos Kario įnašas iki 
§931.80.

Lietuvių Fondas visiems nuo
širdžiausiai dėkoja

pezų

Iš Argentinos Lietuvių Or
ganizacijų ir Spaudos Tary
bos jam paskolinta 30,000 

; pezų. Iš privatinių asmenų 
aukojo: J. šiušis5,000 pezų, 

1 kun. Steigvila. K. Kliauga

NEŽINOTI AUSTRALIJOS 

TURTAI

Paskutiniuoju metu Aust
ralijoje randama vis naujų 
iki šiol nežinotų turtų. Su
rasti gausūs geležies rūdos, 
nikelio, boksito ir kitų bran
gių metalų klodai. Bet dar 
svarbiau, kad netoli Vikto
rijos pakraščio po Basovo 
sąsiaurio (jis skiria Tasma
nijos salą nuo Australijos) 
dugnu rasti dideli naftos ir 
natūralinių dujų šaltiniai 
Tai labai svarbus radinys, 
nes Vakarams sumažės ara
bų naftos šaltinių reikšmė.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

The Lithuanian National 
Revolt of 1941, by Algirdas 
Martin Budreckis. 147 psl., 
įrišta, išleido Juozas Kapo
čius (361 W. Broadway. So. 
Boston, Mass, 02127), kai
na nepažymėta.

Pažink savo širdį ir padėk
jai, parašė B. Naujalis, 97 
psl.-, kaina nepažymėta, iš-

BUVO $4, DABAR I IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite^ kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt.

iito. tokios knygos neturime.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 

636 Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

kad Petras niekad nebuvo' buvo laidojami ne tik popit-
Romoje buvęs. | žiai, bet ir karaliai su savoj — O kaip jie pataria?

— Maiki, nereikia protes-j moterimis. Tai viena. O ant-į —Jie sako, jei galva pra-
tantų klausyti. Žinai, kad jie ra. ši bažnyčia dar nebuvo

tu jau nori ąpsukti man gal- ir L. ir E. Ryšeliai po 2,000 
ą . pezų ir Sruoga 350 nezų. į

— Galva nesisuks, tėve, Tas radijas jau veikia, leido Rūta, 373 Charlton A- 
jei padarysi taip. kaip juok- 21 metus. i ve. VV., Hamilton. Ont. Ca-

Argentinos Lietuvių Or- nada. '
ganizacijų Spaudos Ta-j ............... ........................................................ ..
rybos valdybos pirmininku Tėviškėlę a* regiu, Fra-, 

deda suktis, palaikyk už no-; vienuoliktą kartą išrinktas no Imsrio eilėraščiai jaunie-

dariai pataria.

tantų
meluoja. I pastatyta, kai Petras buvo

— Tėve, nesakyk taip, nes nukankintas, todėl yra dide-
neturi įrodymų, kad jie me-; lis klausimas, kokiu budu 
luoja. | jis būtų galėjęs po ja patek

— Olrait, Ui tu sakyk, ką ti? Į bejotinos vertės,
žinai. . . z . » — Maik, aš matau, kad, —Ir dar sykį

Sies.
- Tfu!

Čikštas, vicepirmininku — siems skaitytojams, iliust-,ri/> m*omiYYl01*04*0 — <fAl*O 
Arturas Mičiudas. Argenti- ravo Aida Vektarytė, preHUIIWrttUl gCrB

J! — Juokai juokais, teve,:j noje gimęs n užaugęs vyras, psl.. kaina $1. spausdino Vil- 
bet šv. Petro kaulai labai a- buvęs Ketvirtojo Pietų Ame- ties spaustuve. 6907 Super- 

i bejotinos vertės. ! rikos Lietuviu Kongreso oi r- n.t A\e. Cleveland. Ohio
tfu!

rikos Lietuvių Kongreso pir- Avė, Cleveland, Ohio 
mininkas. J $. 1 44103.

dovana progomis i

4
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Šatrijos ragana

Živilė Klausimus prašome siųsti tiesios š'"^

Teisės patarimai
Advokatž M. Šveikauskienė satiko ataa* i 

kyti i Keleivio skaitytojų klausimus teisės' 

r»ik»lai*. Tie Uuusiasai turi būti bendro

Ar skaitei 

šias knygas?

Asmenų, dievybių ir did*
’ vyrių VARDYNAS, paruošė 

informacinio pobūdžio. Klausimus ir at-> Anis Rūkas> Si) puslapiai, 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.! kaina $3 00
Išlakė reikia pažymėti, kad esate Keleivio i
skaitytojas. Į NULAUŽTA ŠAKA. tri-

Saulegražu soduos pabunda ir gied* strazdai. 
Nušoka per akmenis šaltas, šaltinių vanduo. 
Putojančių liepų žiedų sklidini šuliniai- 
Įkaitę vėjų pėdos nudulka per vieškelį kietų.

Išdegę grioviai kvepia moliu ir žemuogėm. 
Seno tilto turėklai prakaituoja sakais.
Lanka atlinguodami vyrai vienmarškini neša 
ant žvilgančių dalgių baltų dienovidžio saulę.

Sukasi kregždžių verpetai jiems virš galvų. 
Padūmavusi erdvė dreba. Žydrų voratinklį 
karpo lėtais sparnų mojavimais gandras. 
Žadą prikandę žiūri žaliom akim miškai.

Senų senovėje Lietuvoje buvo toks miestas — Nau- 
japilis. Tų miestą su visa žeme aplinkui valdė tada ku* 
nigaikštis Karijotas. Jisai teturėjo vieną dukterį, bet ta 
duktė buvo tokia graži, tokia graži, kad ir apsakyti sun
ku. Buvo kaip rožė; kada pažvelgdavo į ką, tai, rodos, 
saulė šviesdavo. O joa gerumas buvo kaip ir gražumas.
Kas tik susirgdavo mieste, ji tuojau ten eidavo, gydydavo, 
prižiūrėdavo; elgetoms ji davinėjo duonos, pinigų, dra
bužių ; kieno nore motinai mirus, ji pasiimdavo našlaičius 

Į savo globą. Užtat visi žmonės labai ją mylėj.
Vadinosi ji Živilė, Nuo piršlių sunku jai buvo apsi

ginti. Visoki kunigaikščiai, išgirdę apie jos gražumą ir 
gerumą, važiavo ir važiavo be paliovos, kiekvienas no
rėjo, kad už jo ištekėtų. Bet Živilei nė vienas netiko: vis 
sakėsi nenorinti tekėti.

Prie kunigaikščio Karijoto buvo vienas pulkininkas, 
kuris buvo visos kariuomenės vyresniuoju pastatytas ir 
padėjo Karijotui kunigaikštystę valdyti. Vardu buvo jis 
Parajus. Jisai buvo dar jaunas ir taip pat gražus, drąsus; 
kariaudamas pirmas puldavo priešus ir taip juos mušda
vo, kad visi neprieteliai, iš tolo jį pamatę, drebėdavo.

Ir ne tik kariauti jis mokėjo: buvo išmintingas. Ka-; 
vijotas visados jo patarimų klausė, žinodamas, kad niekas Į 
taip gerai neišmano, kaip Parajus. į

Ir atsitiko taip, kad Živilė pamilo Parajų, o Para jui • 
taip pat patiko kunigaikštytė. Bet nei Živilė, nei Parajus • 
niekam apie tai nesisekė. Živilė bijojo, kad tėvas nepatir-1 
tų apie tą jos meilę, nes žinojo, kad jis supyks, jog pami- j 
lo savo tarną. I

Vieną sykį kunigaikštis Karijotas išėjo su savo ka-: 
reiviais į karą; namie savo vietoj paliko Parajų kuni- į 
gaikštystei valdyti. Živilė vis verkė ir verkė pasilikusi; j 
nors tėvas ir labai mylėję, bet ji žinojo nieku būdu neiš
prašysianti, kad leistų ją už Para jaus, nors ir kažin kaip 
prašytų.

Toks jau buvo paprotys, kad kunigaikštytė tik už 
kunigaikščio tegalėjo tekėti, o ištekėti už sa\o valdinio 
buvo didelė gėda.

Nuo verksmo ir gailesčio gražioji Živilė išblyško, 
sulyso, kaip iš sunkios-ligos atsikėlusi. Skaistus jos veidas 
išbalo lyg sniegas, mėlynos akys paraudonavo nuo ašarų.

Kunigaikštis Karijotas pargrįžęs vos begalėjo pa
žinti savo dukterį. Ėmė klausinėti, kas jai yra. ar neser-1 
ganti. Pagaliau suprato, kad ji, turbūt, pamilo kurj nors 
žmogų, sau nelygų, ir todėl yra tokia nelaiminga. ' =I

T ada supykęs kunigaikštis pasišaukė Živilę ir tarė:,
— Žinau, kodėl esi tokia liūdna ir apsiverkusi: pa- i. 

tiko tau kas iš mano tarnų ir žinoda, kad tekėti už jo f
neleisiu, verki ir liūdi. Gerai žinai, niekados už valdinio Meilė yra mena?. Vedy- 
savo dukters neleisiu, nore ir mirtumei beverkdama! bos vra taip pat mena*. brt 
Padarei gėdą sehai ntano galvai; vieną tave teturiu, reik- ne visi ji supranta. Vieni 
tų tau pasirinkti narsų kunigaikštį, kuris, man mirus, ge- turi tam igimtą erabumą. o 
rai mano kunigaikštystę valdytų. Neturėdamas sūnaus, kiti — ne. kaip tai rodo gau-
noriu. kad žentas paliktų man sūnumi. Tiek šviesiausių s* skyrybų statistika. \ irtus smulkius ar stam
garsingiausių kunigaikščių siuntė piritas pas tave, o tu, št^ltęftiri patarimai. *
visus paniekinusi, pamilai savo tąmą. Pasakyk, kas jis rie ji m-vędus turėtų,, padėti 4sParU
toks yra? Tuojau pas^M’^:'7'7' ‘ į būti auįjįpgiems: '

Bet Živilė atsakė Merkdama: j 1. 3arnjrškite kito* pus&s';
—Nesigiriu, brangus tėveli, kad pamilau tavo valdi- trūkt mus. Ispanai sako. kari-jni’ uždėti 

nį, bet kas jis yra — nepasakysiu! Taip pyksti ant manęs,' ntegalite mylėti, nėmylė-J^yfe^
tai ant jo pykši dar labiąiii Kam dar jis turi kentėti? Ga- to asmens, trūkumų
na jau mano view» ir skausmo! ! £■

Kiek prašė kunigaikštis, kaip,baugino, kg tik darė — | visaiš teinamais ir'įįd ttŠP 
vis negelbėjo. Živilė nepasakė; kuo vardu jos mylimasis., kurnai9.. ' k
Tada kunigaikštis taip'supyko, jog nebeištvėrė apmaudu. ‘

Dr. Spock su žmona eina iš teismo Bostone. Jis ir dar 

3 asmenys nuteisti kalėti po 2 metus už jaunuolių moky

mą. kaip išvengti karinės prievolės.

VEDYBŲ MENAS

Makaronų ir rabarbarų 
apkepa*

m sKi ■> -rot*»'. šei
'^1

Klausima*

M. Šveikauskas, Attorne; at Law, 
Co-operative Bank Pbza 
1864 Centre Street 
Boston, Maus. 0213k

ti, jei Tamsta, kol esi gyvas, 
atiduotum savo namus savo 

Esu 70 metų amžiaus. Ma- vaikams. Tas pats yra ir su 
no pirmoji žmona mirė prieš pinigais. Jei jie atiduoti, — 
14 metų, ir aš vedžiau antrą tai jų nebėra.
kartą. Iš pirmos žmonos tu-: Tačiau neužmiršk Tams- 
riu du sūnus. Turiu du namu ta, kad ir namų ir pinigų ga- 
ir santaupų bei bondų; li Tamstai prireikti pačiam 
(bonds). Namai dar tebėra* senatvėje arba ligoje. Toks 
mano pirmosios žmonos ir tūrio atidavimas, kol žmo- 
mano paties vardu, niekad gus gyvas, ir nežino, kiek 
nepakeičiau popierių. į ilgai gyvens, yra nepapras-i 

Skaičiau Tamstos patari-įtai pavojingas reikalas. Taip! 
muese. kad, vyrui mirus, jo į Paartas. Tamstos paties, 
žmona gauna trečdalį jo tur-i reikalai gali būti prastesni. J 
to. Taip pat Tamsta sakai, ‘ ne^ žmonos trečdalis, dėl 
kad nei testamento būdu ši-' kurio Tamsta taip rūpiniesi 
to pakeisti negalima.. I

Tai dabar turiu šį klausi
mą : jei žmona turi gauti vi
so turto trečdalį, tai kas at
sitiktų. jei aš padėjau savo 
santaupas bankuose savo ir 
vaikų vardu? Banko prezi
dentas man pasakė, kad, 
man mirus, kiekvienas iš 
mano sūnų galės išsiimti pi
nigus iš banko, kurie dabar

NARKOTIKŲ 

VARTOTOJŲ POŽYMIAI

Sušuko rūsčiu balsu:
— Kad tokia esi atkakli, padarei gėdą visai mano 

kungaikštystei, liepsiu tave sudeginti dievaičiams aukoms. 
Už savaitės bus Perkūno šventė. Už savo nusikaltimą turi 
atsilyginti dievaičiaipj.7° ' .. .

Ir liepė Živilę įmesti į kalėjimą.

Kalėjimas buvo tamsus ir drėgnas; vargšė kunigaikš- j 
tytė turėjo gulėti ant šiaudų, o valgyti gaudavo tiktai juo- j 
dos duonos. Kentėdama laukė savo mirties.

jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Yanagaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl.. kaina §2.

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

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 

J priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUV1AIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
|ANGLŲ KALBOS GRA- 
1 dATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.....:........$3.60
NEPRIKLAUSOMOS LIE-Narkotikai šiandien pla-

iai vartojami. Ta liga vis j IIGAI, Jono K.
daugiau užsikrečia ir jauni-! kalio, —> psl., kaina $0. 
mas, todėl tėvams yra labai SENOVĖS LIETUVIŲ PI- 
svarbu patirti, ar jų vaikai jNIGAI nuo seniausių laikų

’ čiai

nėra linkę ir ar nepradeda! 
padėti mano ir vaikų vardu,) narkotikus vartoti, štai keli; 
ir kad nei šuo nelos. Tokiu į požymiai, kurie gali sukelti;
būdu. jei negalima nieko 

1 dėl namų padaryti, tai bent 
j santaupų trečdalis bus išgel- 
1 betas.
J Ar teisingai jis man pasa- 
• kė? Be to, ar galima būtų 
: gal namus perrašyti savo ir 
vaikų vardu? Tada ir namai 
tektų jiems, man mirus.

Prašau nemanyti, kad aš 
esu toks blogas savo žmo
nai. Aš jai daviau tiek ir 
tiek pinigu ir kitokių daiktų. 
Ji taipogi turi savų pinigų, 
turbūt, daugiau, negu aš jų 

1 turiu. Ji buvo ištekėjusi tris 
1 kartus prieš tai, kai už ma
nęs ištekėjo, ir kiekvienas 
iš josios vyrų jai paliko tur- 
<o. Užteks iai iki gvvos eal- 

ir,valdžiai dar pasiliks, 
^niekuomet 
mano vaikų

neapkenčia.

Massachusetts.
A.S.

narkoti-

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl.. kaina .... $10.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie fą nūe«tą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50. j

įtarimą vartojant 
kus:

Netekimas noro mokytis, 
sportuoti, susidraugavimas 
su naujais ir svetimais žmo- RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
nėmis. į ATSIMINIMAI, parašė Juo-

Ar jūsų vaikas, būdamas' zas Liūdžius, 246 pusla-
prislėgtos nuotaikos, staiga; piai, kaina.......... $3.00.
nesusijaudina? Ar jis nepa-j
sidarė irzlus, staiga apima-: 
mas pykčio? Ar jis nepasi
lieka ilgai vienas? Ar jis į 
neteko sveikos išvaizdos?!
Ar jis nenustojo domėtis LAUMIŲ JUOSTA, Bro- 
savo išvaizda? Ar jis neta-j niaus Railos akimirksnių 
po savimeilis, nejaučiąs at-! krorikų I dalis, straipsnių 
sakomybės. nervingas? ! rir,kinys, 348 psl-, kaina

Amerikos lietuvių politika,
parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

2. Būkite ištikimi.
3. Daugiau/ftieilės rs 

vienai antraip, o ne 5
j 4. Neatsilikite meilėje.7 
Tik abipusiška ir lygi meilė Kam patinka močia, o

pigas:

yra laimingų 
‘grindas.

vedybų pa- kam duktė.
* ♦ •

Kas netiki
tas pamiršo motiną.

* « •

jimu,

Atsakymas

Vien to fakto, kad pini
gai padėti dviejų žmonir 
vardu, neužtenka. Jei pini
gai padėti tokiu būdu, kad 
Tamstai gyvam dar esant 
vaikai negali pinigų išimti 
iš banko ir knygelė guli pas 
Tamstą, o ne pas juos, tada. 
Tamstai mirus, gali iškilti 
klausimas, kam tie pinigai 
priklauso. Jei žmona nutar
tų kreiptis teisman ir suge
bėtų įrodyti, kad pinigai bu 
vo Tamstos vieno uždirbti 
ir sutaupyti, — niekas ne
galėtų išpranašauti, kaip ta 
byla baigtųsi.

Vis tai pėdsakai, rodą, 
kad vaikas gali būti narkoti
kų vartotojas. Žinoma, tie 
pasikeitimai vaiko elgesy 
gali būti ir dėl kitų priežas
čių, bet į juos jau tenka at
kreipti rimtą dėmesį ir aiš
kinti jų priežastis.

Štai 7 narkotikų vartoto
jams bendri požymiai:

Iš namų staiga pradeda 
dingti drabužiai ir kiti as
meniniai dalykai.

Slankiojimas koridoriuo
se ar tokiose vietovėse, kur 
gali būti prekiaujama nar
kotikais.

Nepajėgumas būti tarny
boje ar mokykloje.

Ryšių nutraukimas su se
nais draugais ir jų užmez
gimas su keistais svetimais 
asmenimis.

Narkotininkų kalbos-žar- 
gono vartojimas.

$3.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje:

Imkite ir skaitykite!

BULGARIJA PRIEŠ 
TRUMPUS SIJONUS

ir buvo liesgyvis nuo skausmo, bet dirbo savo darbus kaip !

visados, taip mokėdamas gerai paslėpti savo jausmus, kad . .. . .
kunigaikščiui nė į galvą neatėjo, jog Parajus buvo jo rektoriams, kokio ilgio jlau- « " ’*■ buvo perrašyti su tikslu j»
dukters išrinktasis. I •»', mokiniams, o •*•-»'*» "» •» , "apgauti“, ir

mokinėms nustatė sijonėlių

Parajaus širdis plyšo, matant ir girdint, kaip dėl jo ’ 
kenčia Živilė. Tačiau jos gelbėti niekaip negalėjo. Kad

Vilkas šuns balso visai 
nebijo, tiktai nukenčia, kai

Bulgarijos švietimo minis-P** *
terija pranešė mokyklų di

Jei Tamsta perrašytum 
namus savo ir vaikų vardu,

DĖMESIUI I

VISIEMS REIKALINGA 
KNYGA

širdie* priepuoliai* Ją pa-

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj 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
BAISUSIS BIRŽELIS, ši

toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestii- 
kis. Kaina.................. $3 50

LIETUVOS ISTORIJA,

(Bos daugiau) ilgi-

lic&llivto ootv SS V Ctsnt£ a p, . Į į Vl-ji laida, parašė dr. Van-
zmona irgi galėtų, Tamstai f3*? dr. Menard Gertler, o į Ja Daw<irįaitž.Sruofienė, 
mirus, kreiptis teisman, ar-įjai lva^ . garaussir es i-i pgj (jan^ pavel-ksjųt ke.
gumentuodama, kad namai 18 . J; au,i li žemėlapiai, tvirtai įrišta.- - - ■ White. Knygoj, aiškinama,, Rnyga tik v^oyS.

vėl nežinia, 
kas laimėtų bylą. Žinoma,
žmona nieko negali padary-

kaip gali pramatyti savo šir-,msokiniams, bet ją su ido-dies pnepuo), ir jo išvengti. I mumu skajtys jr

Kaina *3.75. ! Kaina ............................ S6.
1
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Vietinės žinios Dariaus ir Girėno skridimo 
35 metų sukaktis

Šiemet suėjo 35 metai nuo 
Dariaus ir Girėno skridimo

Knygos 
jaunimui
Švenčių proga nepa m i rš-Mala. Ut («. propagando. šalinu jūsų pačių apsaugai“.' ^gerbimo kitę nupirkti vaikams šias

tok^ie^o%arendM -kilmes šešudienį, liepos knygas:
L-' • 20 d. 3 vai. popiet prie Da- p„IITe

Latvių žurnalistas O. Ak- pamokymas yra tik akivaiz-1 riaus ir Girėno paminklo BIRUTĖS RYTAS.
mentinš atsiuntė įdomų at- dus pasityčiojimas iš patrio-; r ’. u
viruką. Jame yra Pabaltijo tizmo. Kaip visokių kutve-i . . ~ ? . ąį Rrnnk.
valstybiu žemėlapis. Ryškios lu antipatriotinės demonst- , ‘ KTV‘ "valstybių žemėlapis. Ryškios i lų antipatriotinės 
raudonos liųijos rodo, kaip racijos rodo, Amerikai tik
is įvairių Rusijos vietų rusai' rų patriotų kaip tik ir trūks

ta. o šiuo atveju lenkas imi
grantas Mlot-Mzor yra nea
bejotinai geresnis patriotas

plūsta į Pabaltijį. Viršuje 
tekstas: "Sulaikykite Pabal
tijo valstybių rusinimą. Ru
sai plaukia ten iš šiaurės, i už jį nuteisusį teisėją, 
rytų ir pietų. Antrajam pa-j
sauliniam karui pasibaigus, Atvažiavo Daugirdai 
Latvijoje latvių buvo 85G, 
o šiandien bėra tik 60G.
Rygoje dabar daugiau rusų

Inž. Kristupas ir Irena 
Daugirdai iš Chicagos atva-

negu latvių.“ Apačioje para- j žiavo i Bostoną atostogų
šyta: "Pabrėžtame šitą kri
minalinę politiką, kai susi
tinkame su sovietų atsto
vais. Protestuokime4"

Antroje pusėje yra toks 
Latvių Tautinio Fondo pa-j 
reiškimas: "Maskva siunčia' 
rusus į Pabaltijį. Statomos 
pramonės įmonės, kurios ap
rūpina juos darbais, nauji 
namai jiems gyventi.

"Pabaltijo jaunimas siun
čiamas į Rusiją — karo tar
nybai, darbams, mokytis.

"Stalinas mėgino išnai- 
k^ti Pabaltijo gyventojus truku; 
žudynėmis, trėmimais. Jo 
įpėdiniai mėgina to. paties 
pasiekti, paskandindami pa- 
baltiečius rusų vandenyne“-!

praleisti. Daugirdai čia yra 
gyvenę ir i Chicagą išsikėlė 
tik prieš keletą metų. Čia gy
vena ir Daugirdienės motina 
Vanda Mačiulienė.

Daugirdai žada pabūti ir 
, porą savaičių Cape Code.

Už neleistiną sustojimą $10

Dabar Bostone už auto
mobilio palikimą draudžia
moje vietoje baudos mokė
jome $5. o netrukus teks 
mokėti $10. Toks yra pasiū
lymas. kuris, atrodo, bus ne

patvirtintas.

lyne, N.Y
Programoje: muz. Algir

das Kačanauskas. invokaci
ją skaitys kun. Pranas Gels-Į

Į
j {DOMIOS KNYGOS

Romanai SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

eilės.
iliust-parašė J. Narūne. 

į ruota, kaina $0.95.
NARDŽIO PULKAS, apsa

kymėliai, parašė Bale 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00.

čiūnas, vėliavos, himnus gie-> ALGIS IR ALYTĖ, spalva-
dos solistė Louise Senken;, 
kalbės Brooklyno Maironio! 
lituanistinės mokyklos vedė-- 
jas Juozas Samusis, anglis-1 
kai — adv. Steponas Brie-i

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

«^KIVKLS RL™OSIU-
L.A. iždininkė E. Mikužytė,, KYS'Jll‘u<S‘ pa^a- I,a'a; 
Dariaus-Girėno posto atetol' 88 Vyte Nemunells- labal 

vas ir kiti. 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

Nubausta* laisvės kovotojas

Lenkas Mlot-Mroz, gyve
nantis Salem,. Mass., kur tik 
gali, pasirodo su prieš ko
munistus nukreiptais plaka-į 
tai*. Dėl to jis yra turėjęs vi
sokių nemalonumų. Jis ne
kartą buvo suimtas, o gegu
žės mėnesį skurdžių de
monstracijoje Roxburv bu-

Prašo sumokėti mokestį
SLA 328 kuopos nariai 

prašomi patikrinti savo mo-l 
kesčių knygelėse, kada rei-; 
kia sumokėti nario mokestį.* 
Prašome nesivėlinti. Atsiųs-j 
kitę ir laimėjimu šakneles.

Valdyba

Sportininkams didelis 
džiaugsmas

Harvardo universiteto irk
luotojai nugalėjo Pennsyl- 
vanijos universiteto koman

DAR GAVOME

vo pavojingai 
nes jo nešamų plakatų šū
kiai nepatiko demonstran
tams.

mibadvtas ir tuo būdu gavo teisę da-•jUU«U V . i • ■» • •— •li •GGĮ lyvauti olimpinėse irklavi
mo lenktvnėse. Per 116 me-' 
tų tai pirmas toks tos ko
mandos laimėjimas.

Į nelaimę pateko jis ir įsi
maišęs į dr. Spocko rėmėjų 
ir karo priešininkų demonst
raciją praeitą savaitę Bos
tone, kur jis taip pat reiškė 
demonstrantams priešingą 
nuomonę. Už tai jį teisėjas 
nubaudė, kaip paprastą 
triukšmadarį, 6 mėnesius 
kalėti.

Išgirdęs sprendimą, Mlot- 
Mroz, aukštyn rankas iškė
lęs, sušuko: "Telaimina Die
vas Ameriką!“ t

Teisėjas ąavo sprendimą* Spalio 6 d. So. Bostono 
paaiškino, sakydamas: į Lietuvių Pil. Dr-jos salėje

"Mes turime pakankamai, Balfo banketas
gerų patriotų ir be jūsų. Jūs j 
esate visuomenės tvarkosi 
ardytojas. Jūs jau kartą bu- Į 
vote subadytas. Aš jus pa-

Bostono
/AKENGIV.Ų KALENDORIUS

Rugpiūčio 11 d. Minkų 
radijo gegužinė Romuvos
parke Montelloje.* * *

Rugsėjo 15 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 

Į Lietuvių Bendruomenės pa- 
i rengimas.

» * ♦

* * ♦
Spalio 27 d. So. Bostono 

Lietuvių Pil. Drjos III aukš
to salėje P. Viščinio veda
mos Lietuvių radijo valan
dos parengimas.

« • •

(Atkelta iš 2-tro pusi.) 

GAUJOS...

Tų gaujų sąskaiton įrašy
ta kelios dešimtys žmogžu-

Lapkričio 10 d. Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo minė
jimas So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos salėje.

♦ * •

Lapkričio 16 d. Lituanisti
nės mokyklos puota So. Bos- 

dysčių, jau nekalbant apie t tono Lietuvių Pil. Dr-jos III 
kitus įvairių prievartų veiks-: aukšto salėje.
mus. į gaują įstojantis narys 
pasižada vykdyti viską, kas 
tik jam bus įsakyta. Jei kas 
neatlieka pareigos dėl bai
mės, tas nugabenamas. kun.
Fry bažnyčią, ir ten du kartu

Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas į- 

periaunama^jo ranka. Gau-į domias knygas: 
jos priešus žudyti paveda- j Aloyzas Baronas, PAVA- 
ma jaunesniems kaip 17 me- SAR1O LIETUS, 261 psl., 
tų. nes pagauti jie teisiami kaina minkštais viršeliais 
lraip nepilnamečiai. $2.50, kietais $3.75.

Pranešimus darys komite-Į 
to nariai Bronė Spūdienė ir!
Petras J. Montvila. <

Nuoširdžiai kviečiame vi
sas patriotines organizacijas 
bei vienetus su vėliavomis.: 
o taip pat paskirus asmenis 
dalyvauti minėjimo iškilmė
se. į ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka

Prie paminklo bus padėta, mažiesiems, teisybė dide 
geliu. j liems. Ados Sutkuvienės

Visų laukiame. ! iiiustracijos, 21 puslapis.
Dariaus ir Girėno Paminklo' kaina ................. $1.50.

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

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius

LIETUVA BUDO, Stepo- tracijų, 64 psl., kaina $1.80 
no Kairio atsiminimų I tomo jINTARĖLĖ, J. Narūnės
nedidelį skaičių. Jų kaina iliustruota pasaka, 24 psl.

___ _ * kaina .. . .....................$1*
tik $2.00 ja pati anglų kalba, ..$.1.

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

neto.: 5 litai - J. KARVELIAI, Alo-
vidus, 10 litų — Vytautas

P ar d uodą

MUZIEJAUS 
R ETE N Y B £ !

Didysis, 10 litų — prez. A. 
Smetona ir kitos. 
Kainoraštis — pareikalavus.

P. Zablockis,
P.O. Boa 4642 Stn. C. 
Vancouver 10, B. C.

Canada

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

ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė.
159 pusi., kaina $2-

Už šį veikalą autorė 196l|SPARNIŲ SOSTAS, premi 
netais gavo L. Bendruome- juotas romanas iš politiniu 
lės jaunimo dramos konkur-,emigrantų gyvenimo, 26> 
so pirmąją premiją, pagal Į psl., kaina $2.50.

Rene Rata, MEILĖ TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

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 SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili 
mo 1935 m., I tomas, 28(» 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE 
MUNO SŪNŪS, II tomas. 
128 psl, kaina $4.00.

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

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

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

Kazvs Almenas, UPĖ į 
RY1US, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos d a-Į 
lies kaina $3 00.

Alė Rūta, KELIAS į į 
KAIRĘ, premijuotas romą-1 
nas iš JAV senosios kartos Į 
lietuvių gyvenimo, 248 psl.. 
kaina $3.00-

Vvtautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl.. ka’ 
na $2.50

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

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

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

Jurgis Gliaudą, SIKSNO

SLA—jau 90 met | tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip trio an puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikaUngiauoias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.06.

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

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

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų Bariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Litbuauiaa Alliaaee of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —/

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų 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.

Ieško
Marijona ir Barbora Mickai- 

tės ieško savo brolio Vincento 
Mickaus iš Kemersių kaimo, 
Raudėnų par., į Ameriką atvy
kusio 1913 metais.

Jis pats arba kas apie jį ką 
nors žino prašomi atsiliepti šiuo 
adresu:

Barbora Medets.
214 Maple Street,

Marlborough, Mass. 01752.
Ieškau moters, vyro ar vedu

sios poros, pensininku, kurie no
rėtų gyventi su manimi mano 
namuose. Prašau rašyti:

Mrs. M. Bunza 
c o Mrs. J. Puisis 
4409 Lake Harbor Rd„ 
Muskegon, Mich. 49441

GREITA PAGALBA
Nenusimink, ginsi pagalbą.

.Vaistai, kurie buvo lirai be
riami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
!«■ yra.

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

ROYAL PRODUCTS 
North Sta.. P.O. Boa 9112 
Netrark 4. New J

JI Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

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

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

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.
SNAIGIŲ KARALAITĖ, 

graži pasaka. V. Stanči
kaitės liustruota, parašė 
J.« Narūne, 20 puslapių7(1 kaina $1.
Tos knygos gaunamo* ir 

keleivio sdministraeUoi

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

į (sieninis). j,

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

Juozas Kralikauskas, T1T 
NAGO UGNIS, premijuota, 
romanas, 205 pusi., kaint 
S2.50.

Aloyzas Baronas: L1EP 
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl. 
<aina $3,00.

Vytautas Alantas: TARF 
) VI ĖJŲ GYVENIMŲ, 462 
ausi., kaina $4.50.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRįŽ T A | 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Aloyzas Baronas: VlENl 
SI MEDŽIAI, 117 psl. kai 
na $ 1,50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.

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 
Perkar.. abi dalis kaina tik ........................................ $6.50

Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 pat, Kaina • ••••• •••• • • oooeeeoe •••••••• •••• • • e^oo $2.00

Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsą teisyną*, 31 psl.. .50 cnt

Čicagietės {spūdžiai komunistų pavergtojo Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina......... ................................................ $1.00

Prof. P. Pakarkiio Popiežiam bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina •••••••••••• mm•••••• ••••••••••••• • $1.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti viri. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik ...........................mm............. $2.00

Dan Kui ūčio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra- 
žymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ....... .. $3.00

»
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Vietines žinios
Mūsų jaunimas mokosi j Kuria naujas šeimas 100 dol. Lietuvių Fondui

Štai ir vėl trys lietuvaitės Rugpiūčio 10 d. Liucija 
baigė Bostono geriausių Daiva Mučinskaitė išteka už 
mergaičių gimnaziją—Girls1 Richardo James Eilioto.
Latin School. Tai Nijolėj Vestuvinė puota bus S. Bos- 

... __ trinr, T .iotiivin PilinAiu Fti- i...-

Ona Jucienė Įrašyta i Lie
tuvių Fondą.

Baškytė. Aldona Gineitytė; tono Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėje.

Liepos 13 d. Tautinės S- 
gos namuose buvo Birutės 
Reritelytės mergvakaris. Ji 
rugpjūčio gale išteka už 

j Broniaus Banaičio.

ir Birutė Vaičjurgytė. Jos 
visos trys Įstojo .Į .Bostono 
Universitetai *•< -•»

Bostono M.K.F. pirmininkė

nartams

Padėka : toclailės parodai gražių eks-
'■ ponatų ir padėjusioms pa- 

Birželio 10-14 dienomis ,0(^lę >ui engti, 
įvykusioje Pasaulio Moterų Aleksandra Daukantienė, 
Klubų Federacijos konfe
rencijoje Bostone dideliam 
lietuvių moteli} pasirodymo
pasisekimui prisidėjo labai Staigmena 5 
nuoširdžiai šios mūsų klubo
narės: Elena Valiukonienė, So. Bostono Lietuvių Pil. 
Ona Girulienė, Irena Gali- Dr-jos mėnesinis susirinki- 
nienė. Sofija Galdikienė. A- mas bus ši ketvirtadieni, lie- 
da Ausiejienė, Ina Nenor- pos 1S d. 8 vai. vak. 
tienę. Elzbieta žižniauskie-
nė. Magdalena Lendraitie- šis susirinkimas bus skir

tingas. Tokio nėra buvę, nes 
jame draugijos pirmininkas 
Stanley Drevinskas penkiem 
nariam padarysiąs staigme
ną.. bet kokią, šiandien dar 

\ patingą padėką reiškiu laikoma paslaptv. Tu pen 
Onai Ivaškienei ir jos šoke- kių naHų tarpe gali būti ir 
jų grupei, taip gražiai mus tamsta, todėl nepraleisk pro-

nė ir Elena Vasyliūnienė.

Visoms joms nuoširdžiau 
sias ačiū.

Pažymėtina, kad Aldona 
Gineitytė gimnaziją baigė 
aukštais pažymiais ir gavo; 
keturiems metams Bostono 
Universitete stipendiją. į

. ! Edmundas Ketvirtis, So.
ėkmės jums, mer-į Bostone turimos brangeny-

Į bių krautuvės savininkas,
grįžo iš Floridos, ten aplan
kęs savo tėvą Petrą Ketvir
ti, seniau ilgu.' metus gyve
nus} ir veikusi Bostone, kū
nam šiomis dienomis suka
ko 82 metai amžiaus.

E. Ketvirtis grižo iš Floridos

Geros 
gaitės!

Draugai

reprezentavusiai ir turėju
siai savo šokiais nepaprasto 
pasisekimo.

gos ir susirinkime dalyvauti.

Akiplėšiški plėšikai

Liepos 9 d. apie 4 vai. po 
pietų trys jauni ginkluoti vy
rai Įėjo Į baldų parduotuvę 
So. Bostone, 416 W. Broad- 
way, Įrėmė savininkui re
volverį i smilkinį ir atėmė į departamento viršininko - 
l.oOO dolerių grynais ir zy-i §25,009, pirmojo padėjėjo— 

$20,000. kitų 5 padėjėjų — 
po $15,294, 10 padėjėjų pa-

miai daugiau čekiais.

Tuo metu parduotuvėje

Bostono policijos algos

Jos nėra mažos. Policijų;

Susirinkime bus ir eleva
toriaus statybos inžinierius 

Taip pat karštai dėkoju Eugenijus Manomaitis, ku- 
Visoms narėms, paskolinu- ris plačiau paaiškins eleva- 
sioms ten rengtai mūsų tau- toriaus statybos eigą.

Antrą kartą komunistams 
užgrobus*Lietuvą, Ona Ju-; 
eienė 1944 metais su dviem 
dukromis Tekle ir Elena pa-' 
sitraukė Vokietijon. 1948 
metais ji tenai mirė. Dukros' 
atvyko Į JAV’ ir apsigyveno 
Bostone. Dukra Tekle Bogu-l 
šiene, savo mamytės 20 me-1 
tų mirties sukakties proga.: 
paaukojo LF 100 dolerių ir 
savo brangią motinėlę Įrašė
i ji nare.-

Sveikinimą* iš skautų 

stovyklos

šiuo metu per 1.000 skau
tų stovyklauja Penktojoje 
Tautinėje stovykloje prie 
Custer. Mich. Ten dalyvau
ja ir 45 Bostono skautai bei 
skautės. Keleivio redakto
rius gavo iš tos stovyklos 
laiškeli <u sveikinimais, ku
ri pasirašė s. U. Kiliulis, V. 
Eikinaitė, A. Danasaitė, Ra
munė B.. G. Treinytė, R. 
Veitas, J. Dambrauskaitė, 
N. Ivaškaitė. A. Laurinaitis, 
R. Veitaitė, A. Baltušis ir 
Bačiulis.

I.F Bostono Vajaus Komi-! Nuoširdus ačiū už prisimi- 
tetas nuoširdžiai dėkojai nimą 
Teklei Bogušienei už auką 
Lietuviu Fondui.

»

Kas bu* Minkų gegužinėje?

Minkų radijo gegužinėje 
rugpiūčio 11 d. Romuvos 

.parke, MonteKoj, šoks Onos 
Ivaškienės vadovaujamas 
tautinių šokių sambūris ir es
tų tautinių šokių šokėjai.

Vaikus linksmins klounas, 
bus ”Mamės ir papės“ pol
kos, jaunimo polkos, valso, 
tango ir tvisto varžybos.

Monika Plevokienė su pa
dėjėjomis pagamins skanių 
valgių, bus pasirūpinta ir 
gerais gėrimais.

Todėl rengėjai kviečia vi
sus rugpiūčio 11d. dalyvau
ti Romuvos parke ”Miss Li
thuania of N. England” rin- 

į kimuose ir gegužinėje.

Vajaus Komitetas

buvę darbininkai ir klientai, vaduotojų po 13,702.-»1 
viso net 8 žmones, apstulbo; g0Hleitenantu i p0 sl0>831'. 
IŠ išgąsčio ir nepajudėjo, o 253 seržantai _ p0 $9.422, 
plėšikai, pasiėmę grobį, 2.227 policininkai — po 

greitai pasišalino. ‘ $8,320.

Naujas inžinierius

Lietuviu inžinierių šeima't
padidėjo dar vienu nariu, 
baigusiu mokslus Europoje.1 
Tai Džiugas Barčius, 1968 
metais baigęs Aacheno t 
Aukštąją Technikos mokyk-' 
la Vokietijoje, apvainikavęs j 
diplomą magistro laipsniu, i

Džiugas Barčius studijas 
buvo pradėjęs Paryžiuje. *

JONUI BUIVYDUI

mirus, ju žmonai Antaninai, dukrai M a r ga
re t a i U a r e y ir jo draugams brooklyniečiams 
gilią užuojautą reiškia

Lietuviu Darbininką Draugijos Centro Valdyba

Knyga yra geriansias žmogaus drangas
cr. •

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvą 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liu ž e mo s kainos vystantiems į F 1 o r i d ą— 
IIIAŽlk—iš Bostono. — tik $65.-

>TSŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIR TIUKETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT - 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.

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

KART IR A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikatus.

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTINIAMS VILNONES SKARYTES 

IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS SU 10% NUO
LAIDA.

Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.
ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn

Galite rašyti ar skambinti lietuviškai:
390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Ofisas ir 

pavyzdžiu 

kambarvs

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 We*t Broadway„ South Boston. Mas*.

”Kur tūkstančiai taupo milionus“
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

Pigiai parduodamos dvi bičių 
šeimos. Kreiptis:

Petras Grinkevičius 
468 E. 7th Street 
So. Boston. Mass. 02127 
Telefonas 268-6362
(Skambinti nuo 6 7 vai. 

vakaro)

* !

Dabar moka 5 %
Ji

Peter Maksvytis
Csrpenter A Builder
43 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pa?al Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

>eeeeeeeeeee***o*****eee**e*«e*eee«

už visų rūšių taupomu* pinigus A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance

i

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, Upildome gydytojų re 

eeptus ir tarime visu* gatavus vaistas.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vabtiaą.

Sav. Emanuel L. Rueengard, B. S., Beg. Pharm.

•82 a W. Brmdnay, tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Ttlafoaaa AN 8-882$
Nuo • mL ryte iki 8 vai. v., itakyrus šventadienine ir sekau

f 321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IS BOSTONO Į LIETUVĄ
ir kitu* Rusijos okupuota* 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuota*

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

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 

331 W. Broaduray 

So. Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0068

Vedėja* J. Vaičaiti*

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPC DINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY
South Boston, M;

TEL. AN 8-2124

Dr. Anielia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
: SOUTH BOSTON, MASS.

»**************##•**•*#*»*•##**♦#£

,1 Ketetrtfe & Co.

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcester, Mas*. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8 2868

čiam įvairius siuntinius į Lietu. yra vienintelė oficiali jalai* 
vą ir kitus Rusijos valdomus ga Worceatery, kuri siunčia 

siuntinius tiesiog iš Worc«a» 
terio j Lietuvą ir kitas Rust*

Dovaną
certifikatas 164FORTŪNA FUEL Co.

24 valandų 

aptarnavimas

Ypatinga nuolaida 
apšildymui alyba

Fortūna Fuel Co.
nu1 eis

40 metų 
patyrimae

lMUi OOct ’IOO“
perkant bet kurią karštu vandeniu ar šiltu oru ’baseboard* 

šildymo sistemą.

Išsimokėti iki 8 m.
(I-mas mokėjimas 1968spalio «b)

Pasiūlymas baigiasi 
1968 m. liepos mėn. 31 d.

itircnf 6 . 'z /ortu na

Nėra rankpinigių
487 Washington Street 
Dorchester, Mas*. 02124

436 1204 P.y

Elektros Prietaisai 
Kapsetingai taisomą laikrodiios

Uodas, papuošalus

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649 
oeeeoeeeoeeoeeeeeeoeeoeooeeeoessų

PRAŠYMAS
•‘Keleivio’’ administraci

ja prašo gerb. skaitytojus 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž- į 
mfriti parašyti ir senąji.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — code.

plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
niu. Turime vietoje įvairią vie
tinės gamybos ir importuotą 
prekių iš kitu kraštą visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
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. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

15 VARPAS Nr. 7, 168 psl. 
Jame rašo dr. J. Pajaujis. 

’ĮM. Mackevičius, L. Grinius,

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygų

Skelbtis Keleivyje yra pigu ir naudinga!_ _ _ _ _ _ _
jttttrtttrrtrrrrtttittrttttrrrrrrtttttrrtrrrrrrrrrr‘**‘ s——s aaaaaaanaaaaaaaaauu

A. Kučys, dr. K. Karvelis, TERORO IR VERGIJOS 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka, IMPERIJA SOVIETŲ 
A. Sugintas. V. Čižiūnas. J. RUSIJA
Daugėla ir kt. Kaina $2. Joje smulkiai aprašyta 

(Keleivio adm. dar gali- bolševikinio teroro sistema, 
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, tos vergų stovykloa, kuriose 
kuriuose taip tat yra nesens- kentėjo ir žuvo mūsų 
tančių straipsnių. Jų kaina . broliai, seserys, giminės ir 
po $2.). draugai. Knygos kaina —

75 centai.
i

RADUO PROGRAMA

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo

nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

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

; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savia Hill Ava 
Dorchenter, Mase,

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
598 Broadway

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

Flood Sąuare. 
Hardicare Co.

K. J. ALEKNA
US EAST BK0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4141

Bmjsmin Moors Dsfad 
Fopisros Steoaios

Stiklss *
ftookta reikmeayi

t


