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Prezidentai Johnson ir Thieu 
nutarė komunistam nenusileisti

Konferencijoje Havajuose jie išryškino savo tikslus, 
pabrėžė tvirtų pasiryžimų laimėti Vietnamo karų ir metė 
žvilgsnį į Vietnamo ir Pietryčių Azijos ateitį.

Liepos 19 id 20 dienomis Po pasitarimų išleistame 
Havajuos, Honolulu mieste,. komunikate abu prezidentai 
įvyko seniau numatyta kon- pabrėžia, kad jų tikslai 
ferencija tarp JAV prezi-i Vietname, Rytų Azijoje ir 
dento Johnsono ir P. Viet- Pacifiko erdvėje lieka tie 
namo prezidento Thieu. Jos patys, kurie buvo nusakyti 
tikslas — išsiaiškinti Pary-į 1966 metų Manilos deklara-
žiaus taikos derybų metu 
kylančius gandus, konkre
čius klausimus, o taip pat 
apžvelgti ir pasverti Viet
namo karo situaciją bei iš
ryškinti siekius ir priemones 
ligi laimėjimo ir po jo.

Vykstant JAV pasiruoši
mams prezidento rinkimam 
ir nesėkmingom taikos dery
bom Paryžiuje su komunis-

cijoje. Tai reiškia, kad ir 
toliau bus siekiama komu 
nistinės agresijos sutramdy
mo. bus kovojama prieš ba
dą, neraštingumą ir ligas 
organizuojamas tame regio
ne saugumas, keliama pa
žanga ir drauge siekiama 
taikos.

Abu prezidentai nuodug
niai apžvelgė dabartinę ka-

tais. kilo visa eilė Įvairių rinė padėtį Vietname ir pri-
gandų apie JAV linkimą į 
nuolaidas ir net pavojų, kad 
vidaus politikos sumetimais 
Pietų Vietnamo reikalas ga
lįs būti išduotas. Tad šis pre-

pazmo, kad komunistų ag 
resija nesumažėjo, tik pasi
keitė jų puolimo taktika 
Dabar Pietų Vietnaman in
filtruojama daugiau regu-

Respublikonai baigs
rikiuoti savo eiles

Nė dviejų savaičių nebe-į 
liko iki respublikonų kon-: 
vencijos. kurioje bus išrink
ti kandidatai į prezidentus 
ir viceprezidentus. Taigi ne- i 
užilgo jie baigs rikiuoti sa
vo eiles ir žengs į rinkimų 
agitacijos frontą.

Yra du svarbiausi kandi
datai : Nixon ir Rockefeller. 
Abu, aišku, tikisi laimėti, 
bet laimėti tegalės tik vie
nas. Kuris jų bus konvenci
jos parinktas, dar sunku pa
sakyti. nes abu turi daug 
šalininkų.

Kandidatus į viceprezi
dentus beveik visada pasi
renka prezidentinis kandi
datas. Yra spėjama, kad, 
jei bus išrinktas Rockefei- 
leris, viceprezidento kandi
datu gali bųti Kalifornijos 
gubernatorius Reagan. Nix- 
ono laimėjimo atveju yra į 
viceprezidentus minimas ir 
Mass. gubernatorius Volpe.

Profesoriai Elwvn Simons iš Vale univ (dešinėj) irChop- 
ra iš Paunjab univ. Indijoje, laiko panašų į žmogaus žan
dikaulį. 5-10 milionų metų senumo, šitokio žandikaulio 
suradimai duoda pagrindo spręsti, kad į žmogų panašūs 
gyviai gyveno keli milionai metų anksčiau, negu iki šiol 
buvo man. ta.

Pavergtosios tautos tebelaukia 
laisvės

Pasibaigė 10-toji Pavergtųjų Tautų savaitė. Prezi
dentas ir didesniųjų miestų majorai išleido proklamacijas. 
Daug kur ta proga surengta demonstracijų.

zidentų susitikimas turėjo liarios Šiaurės Vietnamo ka-
tikslą nušviesti tikrą padėti 
ir išsiaiškinti galimus nuo
monių ir interesų skirtumus.

Nors Havajų konferenci
ja kažko labai naujo dabar- 
tinėn politikon ir neįnešė, 
bet ji vistiek išryškino da
bartinį sąjungininkų stovį ir 
pasiryžimą nesilpnėjančios 
komunistų agresijos akivaiz
doje nenusiKeisti.

nuomenes. nes jiems mažiau 
pavyksta sumobilizuoti vie
tinių gyventojų. Tuo, nors 
didelėmis aukomis, jie sie
kia šiokio tokio laimėjimo, 
kuris galėtų paveikti jų nau
dai Paryžiaus taikos dery
bas. r

Krašto apsaugos sekretorius C. 
Cliffort kalba laikraštininkams 
prieš išvykdamas į Vietnamą.

Prezidentai sutarė sutik 
ti tvirtu atkirčiu betkokius 
teroristinius ar tiesioginius 
karinius komunistų puoli
mus, neduodant jiems jokių 
galimybių laimėjimams.

Sutarta susMprinti Pietų 
Vietnamo karines pajėgas, 
jas apginkluojant naujais 
modemiškais ginklais. Tuo 
būdų P. Vietnamo armijai 
teks svarbesni uždaviniai Ir, 
žinoma, didesnė atsakomy
bė krašto vyriausybei.

Pasiryžta tuo pačiu metu 
siekti garbingos taikos įgy 
vendinimo ir Genevos kon
ferencijos principų įgyven 
dinimo.

Be eilės kitų susitarimų ir 
buvusiu susitarimų pakarto
jimo, JAV vyriausybė pa 
brėžė, kad ji nevers Pietų 
Vietname sudaryti koalicinę 
su komunistais vyriausybę, 
nes valdžios pasirinkimas y 
ra tik Pietų Vietnamo laisvų Į 
piliečių reikalas.

Po tokių pasiryžimų ko
voti, nenusileisti agresijai, 
bet ir siekti taikos derybų 
keliu abu prezidentai atsi
sveikino pilni vienas kitu

kas George Padapopoulos aiški-! pasitikėjimo. Lieka tik tikė- 
na laikraštininkams naujosios, tis. kad tie susitarimai bus

Graikijos ministeris pirminin-

Brandt smerkia 
Vlbrichtą

Vakaru Vokietijos užsie
nių reikalų ministras Brandt 
pasmerkė Rytų Vokietijos 
komunistų vadą Ulbricht 
dėl jo daromo spaudimo Če
koslovakijai sulaikyti nuo 
vykdomų reformų.

Ulbricht yra pats didžiau 
sias tų reformų priešininkas 
ir Maskvos pataikūnas. Jis 
labiausiai bijo, kad ir “Rytų 
Vokietijoje nepradėtų pūsti 
tie patys vėjai, kurie į Čeko
slovakiją atpūtė vykdomas 
reformas. Tada. aišku, galas 
būtų ir pačiam Ulbrichtui. 
Todėl jis daro viską, kad tas 
laisvės sąjūdis Čekoslovaki 
joje būtų nuslopintas.

Bombos Saigono 
teatruose

Sekmadienį Saigone spro
go teroristų padėtos bombos 
trijuose teatruose. Užmušta 
8 žmonės, o sužeistų dau
giau nei 70. Pastaruoju lai
ku ten laukiama dar dides
nių ir gausesnių teroro 
veiksmų didžiojo komunistų 
puolimo, kuriam jie jau se
niai ruošiasi, tik smarkių 
amerikiečių bombardavimų 
vis sutrukdomi.

Ar jie supranta, 
ką daro?

Švedijoje Pasaulio Baž-

Kingo nužudytojo# 
jau grąžintas

Negrų vado dr. M. Kingo 
nycių suvažiavimas, kuria- nužudytojas Ray iš Anglijos 
me dalyvavo per 700 atsto- atvežtas į Memphis ir ten la
vų. paskelbė, kad kiekvienas bai griežtai saugojamas 
žmogus turi teisę atsisakyti Net Ray advokatas, atvykęs

pasimatyti su savo ginamuo
ju, turėjo praeiti pro kelis 
tikrinimo penktus ir leisti

Amerikos istatvmai pri- save iškratyti.
Teismo diena dar nepa-

eiti karinės prievolės atlikti 
jeigu sąžinė tai liepia.

pažįsta tą teisę tik tiems.) 
kurie karo tarnybą atmeta skirta, 
religiniais sumetimais. Są
žinė yra labai ištempiamas . ...
dalykas, vieni gali atsisaky- Plieno darbininkai
ti eiti karinės tarnybos atlik
ti šeimyniniais sumetimais, 
kiti dėl turimo gero darbo, 
kiti iš baimės ir tt. žodžiu.1 
toks bažnvtininku nutari-

balsavo

Praeitą savaitę baigėsi 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse jau dešimtąjį kartą 
skirtoji savaitė pavergtųjų 
tautų padėčiai prisiminti. 
Prieš 10 metų prez. Eisen- 
hou eris. pasiremdamas kon
greso nutarimu, pirmą kartą 
tokią savaitę paskelbė tre
čiąją liepos mėnesio savaitę. 
Ir šiemet liepos 10 d. pro
klamacijoje prez. Johnsonas 
sako, kad ”JAV, laikydamo
si principų, kuriais remiantis 
jos buvo sukurtos, nuolat 
stengiasi skatinti, kad pa
grindinių žmogaus teisių 
būtų paisoma visame pasau
lyje."

Panašias •.proklamacijas 
išleido Chicagos, New Yor
ko ir kitų miestų majorai bei 
gubernatoriai.

Tą savaitę daug kur buvo 
specialūs susirinkimai, eise
nos. Jose buvo aiškiausiai 
pabrėžiama, kad didžiausia 
šių dienų tautų pavergėja y- 
ra Sovietų Sąjunga. Kai po 
Antrojo pasaulinio karo la
bai daug buvusiu kolonijų 
tapo nepriklausomoirtis vals
tybėmis, Sovietų Sąjunga 
atėmė nepriklausomybę ne 
vienai senai valstybei. To
kių valstybių tarpe yra ir 
Lietuva.

Naujas Prancūzijos ministras 
pirmininkas Maurice Couve de 
Murville kalba aikraštininkams.

De Gaulle turi žymią 
daugumą

Dabar parlamente gaulis- 
tai turi 293 atstovus ir juos 
remiantieji nepriklausomi 
respublikonai 61 atstovą. O 
viso labo parlamente yra 
487 atstovai.

Nekomunistinė kairiųjų 
frakcija turi 57, komunistai 
34, centro partija 33 ir 9 
nepriklausomi.

konstitucijos 138 straipsnį, ku
riame sakoma, kad Graikija yra

Dabartinė plieno pramo
nės darbininkų unija, neno-

,. j... ... rėdama pati paskelbti strei-mas tegali padėti tik anar- , . L , 1 .. . . . .... . s. . , . ,. ko. nutarė duoti tą klausimąchijai plisti, kurios šiandien v
ir taip jau perdaug matome.
Be to. tai tik pagalba demo- į 
kratijų priešam, nes komu
nistiniuos kraštuos apie to
kią žmogaus sąžinę valdžia Sutartis baigiasi rugpiūčio 
nieko nenori girdėti, o atsi- 1 d. Paprastai, jei nesusitar- 
sakanti atlikti karinę prie- ta flėl naujos sutarties, tai, 
volę įkištu i kalėjimą arba senajai pasibaigus, būdavo

spręsti patiems unijos na
riams. Anfladienį jie balsa
vo, bet ką nutarė, dar neži
noma.

Vėl vedė vienas
jėzuitų kunigas

Kitoj vietoj rašoma, kad 
vedė Marylando jėzuitų 
provinciolas, o čia vėl pa
skelbta žinia, kad ta pat pa-

net sušaudytų drauge su jo 
opozicine sąžine.

Sumažino pašalpą 
užsieniui

Atstovu riimai apkarpė 
vyriausybės prašytą sumą 
užsieniui remti.. Preziden
tas prašė 2.9 bil. dol., o at
stovų rūmai iš tos sumos nu
braukė net 800 milionų do
lerių.

Vž kari traktorius 
ar buldozeris

skelbiamas streikas. Ar pa
vyks šiemet iki tos dienos 
susitarti, nežinia.

abiejų pusių su tokiu pat darė ir buvęs jėzuitų Ford
Cambodija pagavo TAV 

pakrančių laivą su 11 ame- 
1

Jungiasi vežėjų ir
plieno unijos

Kiek seniau iš AFL-CIO 
pašalintoji vežėjų (teams- 
ters) ir neseniai savo noru 
pasišalinusi pramonės unija 
ruošiasi sudalyti sąjungą.

, Jos yra didžiausios unijos: 
narių turi apie pusketvirto 
miliono.

i
Pašto streikas 
Kanadoje

Humphrey nori
Edw. Kennedžio

Kandidatas į prezidentus 
Humphrey pareiškė norįs, 
kad viceprezidentu būtų se
natorius Edward Kennedy. 
Panašiai pasisakė ir. du gu
bernatoriai — New Jersey 
Hughes ir Illinois Shapiro.

Taigi, jei Humphrey būtų 
nominuotas, jis į viceprezi
dentus pasiūlytų E. Kenne
dy. bet ar jis pats bus nomi
nuotas. sužinosime tik de
mokratu konvencijoje, kuri 
bus Chicagoje paskutinę 
rugpiūčio savaitę.

Pats Kennedy iki šiol sa 
kė, kad jis nesutiksiąs kan
didatuoti.

Londone sudegino 
JAV vėliavą

; Londone 2.500 demonst- 
} rantų mėgino prieiti prie

entuziazmu vykdomi ir kad Į b am universiteto dekanas) ..... . ...
karūnuota parlamentinė mnnar- politikierių rinkiminiai šū-'Joseph Mulligan, 48 m. Jis'nklecn’ 1 vietnamiečiu __  ____ *__
chija. Karaliaus valdžia laimi kiai vėl nepasės nepasitikė-' susituokė su 32 metų amž. kariu ir reikalauja išperka- jaikvti nuo laiškų*ir siunti- Hilton
susiaurinta. Tautos Taryba nu —— -±»-x-»s~ -— --------- • « . — . i—• ------ -- ...... . • . ... ...
stato,

Šen. Cdn-aru .,1. Kennedy

Buvęs Ohio gubernatorius Di 
Šalie (apačioj) laiške demokra
tą konvencijos atstovams rašo, 

TAV ambasados, bet jiems pasiūlysiąs šen. Eduardo Ken.
nedy ( viršui) kandidatūrą į 
prezidentus, be kurio demokra
tai pralaimėsią rinkimus. Šen.

Kanadoj sustreikavo pas- kelią pastojo 500 policiniu 
tu tarnautojai, todėl JAV kų. šie demonstrantai sude- 
pašto vadovybė ragina susi- gino JAV vėliavą, išdaužė

viešbučio langus. į E. Kennedy yra pareiškęs, kad 
nekandidatuos nei i prezi

dentus, nei į viceprezidentus.

----------------- -------------------- ", . ncĮKvminc- susuuoivv su 06 metų «„iz. >------- -—- i ~  įaiKyu nuo ihisku ir siunti- rtinon viesoucio langus,•
įurinta. Tautos Taryba nu- jjmo pikžolių tarp sąjungi-( buvusia Thomas More ko-į mojo mokesčio po traktorių njy siuntimo į Kanadą, kol protestuodami prieš Vietna- i*s 
i, ką karalius <ali daryti, ninku. ___ • legijos dekane. | ar buldozerį už vieną karį. tas streikas baigsis. mo karą. _ 1 de’
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Ar Maskvos tankai triuškins 
tckoslovakįją? ||

šiandien visų dėmesys nukreiptas j Čekoslovakiją, 
kuri panorėjo laisviau gyventi, bet tam psiprišino "lais- 
vės gynėja“ Sovietų Sąjunga.

Čekoslovakija, kaip ir Lietuva, nepriklausoma tapo 
tik po Pirmojo pasaulinio karo. Iki to laiko ji priklausė 
Austrijos-Vengrijos imperijai. Hitleriui įsigalėjus, ji pate
ko pateko nacinės Vokietijos valdžion. Sunaikinus hitle- 
rizmą, aišku, ji būtų ir šiandien išlikusi laisva ir nepri
klausoma. jei Vakarų sąjungininkai nebūtų buvę tokie 
trumparegiai ir nebūtų sutikę jos atiduoti Maskvos globai. 
Juk 1945 m. Amerikos tankai jau stovėjo prie Čekoslova
kijos sostinės ir galėjo ją lengvai užimti, bet tai leido pa
daryti sovietų kariuomenei. O kur ji Įkelia koją, ten jau 
nebelieka vietos jokiai laisvei ir į valdžią sodinami tiktai 
komunistai. Ir sodinami tokie, kurie aklai tarnautų Mask
vai. Tokie Maskvos tijūnai buvo pasodinti ir Čekoslova
kijoje. kurie ten vykdė Maskvos norus iki nesenų laikų.

Paėmę žemėlapį, pamatysime, kad Čekoslovakija 
yra Europos centre ir ne taip jau maža valstybė. Jos teri
torija susisiekia su Rytų Vokietija, Lenkija, Sovietų Są
junga, Vengrija ir Austrija. Taigi, beveik iš visų pusių 
ji apsupta komunistinių valstybių ir su Vakarų pasaliu 
turi ryšį tik per Austriją.

Nepriklausoma Čekoslovakija visais požiūriais buvo 
gražiai susitvarkiusi, todėl nenuostabu, kad jos gyvento
jai, patekę į Maskvos globą, negalėjo būti patenkinti. Jie 
žinojo, kas tai yra laisvė, todėl, jos netekę, nerimo. Bet 
laisvę atgauti buvo sunku, nes Stalinas Čekoslovakijai 
valdyti paskyrė savo ištikimą tarną Navotny. Jis kelioliką 
metų laikė kraštą savo kietose rankose, kol net patiems 
komunistams tiek įkyrėjo, kad jie šiemet jį pirma išmetė 
iš partijos vado vietos, o vėliau pašalino ir iš prezidento 
kėdės.

Meluoja komunistai skelbdami, kad jie visur yra liau
dies remiami. Jie yra tik tol pakenčiami, kol pasitaiko 
proga jų atsikratyti. Čekoslovakai nėra pirmieji, kurie da
bar mėgina nusimesti Maskvos jungą. Jau 1948 m 
Maskvos atsikratė
Vokietijos darbininkai

Sovietų Sąjungos premjeras Aleksei j kosygin (kairėj) 
lankėsi Švedijoje, čia matome jį kalbantis sa Švedijos 
ministru pirmininku Tage Erlanderiu.

Į Ką kiti rašo
VISIEMS LYGIOS 

PAREIGOS

Australijoje leidžiamos

Jaunimas, alkoholis, narkotikai 
ir mes

Šiandien tėvai, spauda, kalingi, kaip ir aspirinas 
mokymo ir auklėjimo įstai- nuo slogos... Tokios nuomo
tos, dvasininkai ir policija nės yra daugelis, 
bene labiausiai dūsauja dėl Apklausinėjimai rodo. 
vis aštriau iškylančių palai- kad apie 95% narkotikus 
do jaunimo problemų, gre- pabandė tik "paragauti“, 
siančių ateity sudaryti vi- tik sužinoti, kaip jautiesi jų 
suomenei gal nemažesni pa- dožą paėmęs. O paskui jau 
vojų. negu dabartinės rasi- ragaudami ir pasiliko ligi 
nės riaušės. Ir taip visi besi- šių dienų.
rūpindami, vis dėlto lyg ir j Bet visiems šiems malonu-* ir tas nepadaryta, arba blo- 
apsiprantame su esama pa-, mamg reikia ini kurių* gai padaryta. "Bet jei patys 
dėtimi. Mus jau beveik ne-; jaunuoliams dalnia *siai pri-, stotų, dirbtų, aukotų, tai; 
rtebina,,kai l egime \ aikezus trūksta. Ka daryti tada? i tam savanorių nedaug teat- 
dauzancius langus, girtus Suprantama, daugeliu atve-' siranda. O jau laikas būtu, 
besu ohojanciUb gatvėje, ar, kitos išeities nebelieka, kad mūsų jaunimas kiek ak- 
kai pasiskaitome laikrašty, kaip vogti ar apiplėšti nak- tyviau prisidėtų ir paleng-i 
kad štai pusbernių būrys is-j fi ' vintu tipms. kurie tą visuo-į

ir net mate-

KAIP VERTINAMAS JAV prasti piliečiai. Taip pat jį
AK4Z.IAI1CIAC TncMAC labiau vertina jaunimas, o
AK5CIAUS1AS TEISMAS . kritiškiau i jo veiklą
... .. .... , . žiūri vyresnieji.. Be to, teis-
Kaip žinome, JAN ayks- muj kibiau nepalankūs yra 

čiausiojo teismo sprendimai pietiečiai? negu kitų sričių 
bei išaiškinimai visada su- gvventoįai
keldavo čionykštė j visuome- '

Mūsų Pastogės redaktorius nė j daug kalbų ir priešingų
V. Kazokas gegužės 27 d. nuomonių ir jausmų pareis-j KAPUOSE NEBĖRA
laidoje rašo, kad visai pa- kimų. Kai kurie jo aiskini-
grįstai mūsų rūpestis jauni- mai. nors jie būtų teoretiniai RAMYBĖS
mu laikomas svarbiausiu.1 žiūrint ir labai logiški, bet,
kad "kuriame ir plečiame praktikoje sudalrydavo ne- Raudonojoj Kinijoj su že- 
organizacijas, tikint, kad su maža sunkumo kovoje ne me sulygintas Čiang Kai-se- 
laiku į jas ateis jaunimas ir tik su priešvalstybiniu ele- ko motinos kapas, 
jas perims, statome bend- mentu. bet ir su paprastais Ąpįe t0Į.Į Įvyki oficialiai 
ruomeninius namus irgi sa-’kriminalistais ar net žino- panešama.' kad kapas pa- 
kydami, kad ne sau tie na-į mais žudikais, nes šio teis-į naikintas sukilėlių ir netur- 
mai reikalingi, bet jauni-! mo nuostatai tiesiog supan-į tjngųjų valstiečių, klasinės 
mui... Ir visai teisingai. Juk į čiodavo policijai ir kitiems neapykantos vedamų, šitas 
mūsų pastangos ir _ darbai, saugumo orgąnams rankas. ’ veiksmas. esą. tikrųjų revo- 
pirmiausia nukreipti į atei-j Gallupo visuomenės nuo- liusionierių širdyse sukėlęs 
tį, į išlikimą, o šitų visų in-, monės tyrimo institutas pa-' džiaugsmo' nes tas kapas 
tencijų pagrindas ir yra jau-%taruoju metu apklausinėjo nuodijęs kiniečių visuome
nintas.“ . . i publiką, teiraudamasis jos nės atmosferą. Jo sunaiki-

Priminęs, kad nuo jsikū-! nuomonės apie šią aukštąją nimas — esanti didelė Mao 
rimo Australijoje jau praė-j krašto instituciją. Apklausi- Tse-tungo idėjų pergalė, 
jo 20 metų. kad per tą laiką' nėjimo daviniai parodė, kad
jau daug jaunimo išėjo Aukščiausiam teismui nepa- Taip rašoma tame olicia- 
aukštuosius mokslus, jau ga-jankj nuomonė su jam pa- ,iame pranešime, 
vo gerus darbus ir gyvena lankia yra santyky 3 prie 2. Toks veiksmas iš tikrųjų 
pasiturinčiai, pastebi, kadi j^pje gųc; respublikonų terodo tik komunistinės sis- 
veikloje ii aukų sąi asuose -o tejsrn0 darba ir sprendi-

vis tematome tik tuos P3-; mus vertina neigiamai, o de- 
cius vardus, kurie figūravo
ir pačioje pradžioje". 

Jaunimas dažnai prikiša
vyresniesiems, kad nėra čia 
mums ko dėtis, jei dar tas

jau dvi..... ? Kuriame žuvo uejumtvK y.m<i- . — . . • i v • • •T' e
vietų Sąjungos tankai sutriuškino Vengiu jos sukilėlius, j n« ar bamblys 
Tais pačiais metais maištavo ir Lenkijos darbininkai.Į apįmtas. nušovė savo tėvus 
1966 m. Rumunija, komunistų valdoma, pasiskelbė vesian- ; Kokios to neregėto mora- 
ti nepriklausomą nuo Sovietų Sąjungos užsienio ir ūkio Hnio ištvirkimo priežastys?
politiką. O dabar štai Čekoslovakijos eilė. į Jų geniai ieško geriausios* Boštone"už 12 nrilionų.

Maskvos pakalikas Novotny buvo joje nuverstas pa-’ mokslininkų ir auklėtojų! .
čių komunistų su Dubčeku priešakyje. Dubčekas ir jo ša- galvos, bet tikriausią atsa-! a’ ™ “'ių nearia neturi mūsų pavergtam

. . ,__ pats pasirenka. Ir skai-’ dešimtmety
pasiutimo čjuojama> j.ad tokių par. j “Reikia suprasti ir jauni- 

kada jis dažnaiduotuvių visose JAV-se per 
metus pavagiama prekių už 

i 6 bilionus dolerių, o vien

mokratai beveik lygiai pasi
dalinę už ir prieš.

Asmens su ankštuoju 
mokslu yra linkę ši teismą
palankiau vertinti, negu pa- gyviesiems.

temos velniškumą ir ją at
stovaujančių vadų barbariš
kumą.

Jei taip keršijama įniru
siems. tai galima Įsivaizduo
ti. koks kerštas vykdomas

mą. Karta jis rtaznai savo 
nuotaikomis ir pažiūromis 
skiriasi nuo vyresniųjų. Sa-: 
vaime suprantama, kad čia 
gimęs ir išaugęs jaunimas, 

mūsų

Maloni naujiena 
knygų mėgėjamsI

vių numurusių su vuucenu piiesanyje. vuocenas ir jo sa- / irrri nasidarė mada nėščia neiun musų pavergtam
lininkai sako esą ne blogesni komunistai už maskvinius, • kymątegan įduoti patsai. jaunuoįg ar -;aunuoJė turi kraštui tiek jausmų, meilės,
bet— norį patys savo krašto reikalus taip tvarkyti, kaip Jaunirnaj>> padorioji jo da
jiems geriau atrodo, nes jie tai patys geriau žiną, kaip 
svetimieji. Begyvendami pagal Maskvos receptą, čekoslo
vakai duso: trūko elementariausių laisvių, ir ūkis artinosi

Gal skurdas, badas ir ap
lamai vargas? Ne. Nors dau-

pne katastrofos. Todėl Dubčekas nons gyventi ir gyveni- slankioja pamė!raavę, per“ 
mą tvarkyti pagal Prahoje paruoštą receptą. O tai leis- kritę kajp iš vandens iš- 
kia— daugiau žodžio, spaudos, susirinkimų laisvės ir leis- traukti katinai ir jų sveika- 
vesnės iniciatyvos ūkio tvarkymui, žodžiu, nieko baisaus, ta prasta, bet ne dėl bado. 
bet Maskva tų Dubceko reformų išsigando kaip velnias Pirmasis jų žudikas

, aavn ”viv tačiau kiekvienas subrendęslis ir anie palaidūnai. S Pr°£°s Parod>ti savo v ik-
rūmą’
mą...

vra
alkoholis. Nors nepilname
čiams degtinę pardavinėti

kryžiaus.
Jai baisu, kad laisvės kibirkštėlė, pasirodžiusi Če

koslovakijoje, gali persimesti ir į kitus jai dar paklusnius draudžiama, bet jie jos gau- 
kraštus. o pagaliau ir į pačią Sovietų Sąjungą. Juk ir ten ua, kiek tik geiklė talpina.
laisvės troškimas vra gyvas, ir laukiama tik progos. Gauna P?r suaugusrtiją tar- 

' r . pminkavimą ir tiesiai taver-

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto
i aim&ciau; pasjragVĮ0j0 Stepono Kairio atsiminimu I tomas, 416 psl. 

vyresnieji buvo patenkinti i ’ . . . . . .
ir džiaugėsi sukūrę arba į- čia ldomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
steigę, šiandien jaunesniųjų Į laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
nepatenkina. Tačiau šičia ir’ 
yra esminis dalykas, kad 
jaunimas ateitų ir vykdvtų

atseit irgi subrendi- Pilnai suvokia. kad tautybe 
1 nėra vien tik sentimentas.
Tad ir ju lietuvybės sampra-kad^auSlF^^ė^Talp^S U yra daugiau racionali’ °

gėdos, jjgu būtą^spaudoje. ~ S ‘fe

paskelbti visi jiems dar ne-į ti lietuvybė galioja ir vie-

Todėl Maskva ir užgulė Čekoslovakijos reformų vyk-; nose pr0 užpakalines duris, kokių ateity turėsime profe-

....................... . mems, ir kitiems. Nenuosta-
. .. ■■ • bu tad, kad kuo anksčiaumieji veiksmai ir istvirkavi- ______.’... ,____ ____

mai.
Kadangi šį visuomenės 

"papuošalą“ sudaro didelė 
dalis aukštuosius mokslus 
einančio jaunimo, tai jau 
dabar galime drąsiai spėti

dytojus. Dubčekas važinėjo į Dresdeną, net į Maskvą ir, Taip jje pasisako patys. O 
ten mėgino įtikinti, kad jis nieko baisaus nedaro, kad pa-į geria dėl to. dėl ko ir visi ki- 
silieka ištikimas komunistinių kraštų šeimai. Bet Maskvai
to neužteko. Ji sugalvojo Čekoslovakijoje kariuomenės 
manevrus, tikėdamasi jais išgąsdinti reformų šalininkus 
ir sustiprinti jų priešus. Manevrai pasibaigė birželio 30 d., 
bet svetima kariuomenė dar iki šiol neapleido krašto.

J Prahą buvo atvažiavę įžymūs sovietų vadai čekų 
"paspausti“. Pagaliau į Varšuvą atbildėjo net visa Mask
vos smetonėlė — Podgornij. Kosygin ir Brežnev — į savo 
satelitų konferenciją, kurion kvietė ir Dubčeką, bet šis 
ten nevažiavo. Visi posėdžiavusieji parašė Dubčekui stip
rių žodžių laiškus, reikalaudami sustabdyti reformas, bet 
jo ir tai neišgąsdino. Dabar Maskva reikalauja čekus at
vykti į konferenciją Maskvon ar Kijevan. bet Dubčekas 
atsisako ir ten vykti. Jis sutinka kalbėtis tik savo krašto 
ribose ir tik tada, kai sovietai ištrauks iš Čekoslovakijos 
visą savo kariuomenę, dalyvavusią manevruose.. Jis, mat. 
gerai prisimena lenkų ir vengrų pavyzdžius, kada tokios 
delegacijos buvo sovietų suimtos ir dingo.

Dubčeką palaiko ne tik savas kraštas, bet net Rumu
nijos, Jugo^avijos, Prancūzijos ir Italijos komunistai. Jie 
įspėja Maskvą vengti karinės intervencijos. O Maskva 
čekų vadovus plūsta, sugalvoja visokias istorijas apie A- 
merikos FBI veiklą, apie vakariečių ginklus, skirtus per
versmui ir tt. Aišku, tokios pasakos nieko gero nežada, 
nes balševikai visada savo veiksmus remia nauju melu. .. . , ,
« Jį !? ' TL r .18 yr?.8?"?le?; 17“1 kodėl, MtZtebo išgirdąs

MaSfva drjs čekų Ia,s\ es Kibirkštį uztnnti savo tankų ^okį "naivų“ klausimą. Jam

ti piliečiai. Pridėkime dar. 
kad tuo būdu vaikėzai nori 
pasirodyti vyrais, išaugti 
savo draugų ir savo akyse, 
neva įgyti drąsos, pasitikė
jimo savim ir visa to, ko iš 
tikrųjų blaivūs būdami ne
turi.

Antra didžioji jaunimo 
nusikaltimų priežastis yra 
narkotikai, kurių, pačių var
totojų žodžiais, visur galima 
gauti tik ištiesus ranką. Nar
kotikų piliulės, milteliai, dū
mai ar skystimas šiandien 
nuodija visas mokyklas nuo 
auštesniųjų iki universitetų. 
Policijos raportai rodo. kad 
narkotikai nėra tik hippių 
pamėgtas produktas. Juos 
lygiai ryja apsikirpę, susišu
kavę ir nusiskutę padorių

šonų, menininkų, kongres
manų, senatoi-ių ir gal net 
prezidentų ir kurlink jie ga
lės nuvesti savo tautą ir 
valstybę.

O didžiausioji šios visuo
tinės grėsmės priežastis, žy
mių sociologų nuomone, yra 
kilnių idealų stoka, dvasinių 
vertybių viešas paniekini
mas ir sąmoningas žmogaus 
susigyvulinimas po antrojo 
pasaulinio karo patyrimų.

Gal tai ir tiesa, bet ji ne- 
atpaTaiduoja, mus nuo parei
gos iš savo vaikų visomis 
įmanomomis priemonėmis 
formuoti žmogų, ne gyvu
lį, savo tautos narį, o ne val
katą čigoną, savo vaikų at
eitį, o ne jų pražūtį.

LAIKAI KEIČIASI

pagal savo supratimą ir sko
nį. Tada atkris visokie prie
kaištai, kad pe taip daroma, 
kaip mes norėtume. J tai at
sakymą tegali duoti tik pats 
jaunimas savo aktyvumu, 
savo darbu ir savo auka“.

šitos mintvs tinka ne tik 
Australijos lietuviams.

KODĖL TEN PELNAS,
O ČIA NUOSTOLIAI
Britanijos paštas pernai 

pajamų turėjo apie bilioną 
ir gryno pelno apie 90 mil. 
dolerių. O ten visame krašte, 
išskyrus didelių užkampių 
atskirtus sodžius, paštas iš
nešiojamas du kartus per 
dieną. Ten laiškas, įmestas 
vakare prieš paskutinį laiš
kų išėmimą, kitą ryta 9 vai. 
pasiekia adresatą net už 800 
mylių. Taigi, geras, greitas 
patarnavimas ir pelningas.

Jo negalime lyginti su 
JAV paštų patarnavimu, 
kur net tokiame didmiesty, 
kaip Bostonas, laiškai išne-

vikšrais, kaip tai padarė kadais Vengrijoje?

tėvų vaikai ir nusidailinu-
sios mergaitės. Jų vartoji- Paskutiniame Didžiosios 
mas darosi lyg ir paskutinės Britų Enciklopedijos leidi- 
mados ar subrendimo ženk-j nyje žodžiui "atomas“ pa
las. Studentas, paklaustas,* skirta 13 puslapių, o žodžiui i šiojami tik vieną kartą per 

"meilė“ — tik vienas. 1985, dieną. Ir blogiau patamau- 
metų leidinyje apie atomą į damas, JAV paštas duoda 
buvo kalbama 3 puslapiuos, * net bilioną dolerių nuostolio.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
II tomas, 480 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“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

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

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

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

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

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS (DOMIAS KNYGAS! 
Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

$36 Broadvray, So. Boston, Mas*. 02127

esą narkotikai tokia pat rei-Į o apie meilę, — 11. (Kodėl? - i
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90 N1UAB UnUlA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Pliekė, pliekė be galo... BOMBOS SPROGINĖJA 

NE TIK NEW YORKE

RASINĖS RIAUŠĖS LITERATŪROS VAKARŲ
1964 metais jų buvo 15. ‘ ILGA EILĖ i

miestų, 1965 m. 9, 1966, Kaip spaudoj buvo 
m. 38, 1967 na. -1-8, o rašyta, šiemet į JAV iš 
šiemet pei 6 mėnesius j^u Australijos pasisvečiuoti at-'

Nuo balandžio 22 d. Nevv 
Yorke jau sprogo 9 bombos.

steigė mokyklą, kurioje mo- Įsigykite “Mūsų Lietuvos“ padėtos daugiausia kitų 131 m;egte ■ 1 * ,kė vienas domininkonas ir keturis didžiulius tomus už valstybių įstaigose ir konsu- “‘"į“? , riaušių rezulta 7— 
tik lotyniškai. 1803 metais 42 dolerius. Jei visų tomų lutuose. I tai’ tojas ir v^ems pajamas,
buvo leista atidaryti 4 klasių nepajėgiama įsigyti, tai ga- Pirmoji sprogo prie Ispa-j ' v feljetonistas Pulgis Andnu-į
progimnazijg, kurioje jai Įima pasirinkti kurį nors nijos kelionių biuro ir Mek-i 1W4 metais užmušta 5, sis kadaise su grupe savo^ 
pirmaisiais metais mokėsi vieną tomą už $15. Bet tuo sikos konsulato. Antroji j Į*® m - 1966 m. _ kolegų, skelbdamas dailųjį
176 mokiniai, o vėliau tas atveju susipažinsite tik su bomba buvo skilta taip pat! H196< m.-117, o per siųį zodj apkeliavęs visą Vokie-

Žemaičių Kalvarijoj do- sunaikino. Bet šioje knygoje 
mininkonai jau 1644 m. j- išliko visa Lietuva.

skaičius dvigubai padidėjo. dalimi Lietuvos. Ispanijos kelionių įstaigai.' pirmąjį pusmetį 46
t« i • v i• iBuvo dėstomoji lenkų kalba. Knygą išleido Juozas Ka- Ji sprogo birželio 21 d. Pir- žmones. 

Vėliau atidaryta 6 klasės,' počius (361 Broadvvay, So.‘mą kartą sprogimas mažai
o 1825 m. mokyklai pripa- Boston. Mass. 02127;. 
žintos pilnos gimnazijos tei
sės.

Šią mokyklą baigė ir mū
sų tautai didžiai nusipelnę 
vyrai, jų tarpe vyskupas M.
Valančius ir istorikas Sima- 
nas Daukantas.

MES NUOŠIRDŽIAI 

DĖKOJAME

Prašau leisti mums per 
Keleivį padėkoti lankiusiem

Vysk. M. Valančius šioje j mums branmi Tona Ruivvda1 » ' •____ • ,Q,C o, mums oi angų joną nuivvtą, namu Jangai.

t tepadarė nuostolių, o antrą 
kartą nuostoliai buvo dides
ni.

Liepos 5 d. bomba sprogo 
prie Kanados ir Australijos 
biurų įstaigų durų. Bomba 
buvo stipri — išbyrėjo ne 
tik minėtų įstaigų, bet ir 
priešingoj pusėj 5-sios Avė.

mokykloje mokėsi 1816-21 
metais. Jis savo atsimini
muose aprašo, kokia buvo

šių dienų akimis žiūrint, bu
vo tikrai nepaprasta. Vysk. 
M. Valančius štai kaip ją 
atvaizduoja:

“Paliko Žvirkalnyje pas

ligoninėje ^ — J. ir K. Her-« Liepos 7 d. bomba sprogo 
manams iš Coeoa, Fla., A.1 japonijos kelionių įstaigoje, 
ir M. Augūnams iš Lake: £,a buvo sužeistos dvi ten„ ir M. Augunams is bake; buvo mižpistr 
Worth. J. Baranauskui iš; buvusios moterys.
Delray Beach, St. Vaičiūnui; Liepos 10 d. bomba ap- 
iš Riviera. ■ (jraskė Kubos atstovybės J.

Dėkojam visiems, kurie. Tautose namus ir išmušė Ju- 
jam parašė paguodžiančius goslavijos atstovybės lan-
laiškus, linkėdami nugalėti 

Glazeraitę. Glazeraitė buvo |jgą įr p0 operacijos greitai ‘ Liepos 7 d. bomba sprogo 
senosios gadynes pana, ne pasveikti. Į chicagoje Meksikos kelio-

Velionis Jonas juos skaitė njp Įstaigoje.
ir džiaugėsi, kad tuii tiekį Būtu sprogusi bomba ir 
daug gerų draugų. Jis prašė! Newarke pne Meksikos 
tuos laiškus pasaugoti, kadi konsulato, jei apie tai kaž- 
grįžęs namo galėtų visiems j ]-ag nebūtų paskambinęs te- 

... . . . , iuos parašiusiems gražiai j ]efonu stočiai. Atskubėię
viešpats, nepnvaląs mekam padėkoti. Negailestinga mir-į kariai specialistai paskuti-

kinys, nors kažin kaip gerai 
buvo išmokęs, kas užduota, 
negalėjo būti tikras, kad 
mokykloje nenuplaks, nes 
tai priderėjo ne nuo to, mo
ki ar nemoki, bet nuo to, 
piktas ar nepiktas bus kuni
gas profesorius. Tačiau visi 
profesoriai, nors tokią turė
jo galią, žmoniškai elgdavo
si su mumis, be kun. Klima
vičiaus... Vieną kartą atėjo

puikesnė už velnią, nemaža 
rėksnė, tačiau neblogiausia 
davatka... (Profesoriai} tu
rėjo teisės būti mokinių tei
sėjais ir budeliais... Kiek
vienas profesorius buvo

tis neleido jam tai padaryti.; n^p, minutėm bomba išardė, 
išskyrė jį iš gyvųjų tarpo, į Spėiama. kad tai Kubos 
užgeso jo šviesi asmenybė. , pabėgėliu, Castro priešinin- 

Dėkojam Bronei ir Pranui; ku 4arba<5
Spūdžiams ir LDD 7-siosj Liepos 15 d. bomba spro-
kuopos valdybai už tos liūd- gO didžiausiame Jugoslavi
nos žinios paskelbimą per 
Sfcuko radiją. Dėkoju Kriau- 

ypačcelių šeimai

į antrą klasę antrą valandą, į 
neišsimiegojęs ar kiek įkau
šęs, labai piktas. Mokinys 
Bernotavičius vertė išrašus, 
prasidedančius žodžiais: 
“parentes carissimos“. Pa
minėjo žodi “Oported“. Tai 
išgirdęs, Klimavičius šūkte
lėjo: “nemėgstu tų portek!“ 
Buvo tai ieškojimas kliau- 
džių, nes to žodžio negi iš
mesi iš lotynų kalbos. To
liau profesorius: “Ką reiš
kia žodis indigeo?“ To žo
džio pamokoje nebuvo, Ber
notavičius ir atsakė: Neži
nau. Profesorius: Klaupkis! 
Sekantvsis: Kas tai yra in
digeo? Ir šisai atsakė: Ne
žinau. Taip išvarė į vidurį 
24 “studentus“; išsitraukė 
iš už aulo bizūną ir pliekė, 
pliekė be galo. Kilo klasėje 
šauksmas ir verksmas. Kli
mavičius bežudydamas pri- 
ilso ir išbėgo iš klasės, nė 
pamokos nepažymėjęs. Kla
sėje buvo 86 mokiniai ir vis 
drebėjo, nes liūtas draskęs. 
Aš šiuo kartu išlikau, nes 
nebuvau pavėjuje.“

Ta ištrauka paimta iš Br. 
Kviklio paruoštos knygos 
“Mūsų Lietuva“ IV-jo tomo. 
Tai nepaprasta knyga, tie
siog aruodas visokių žinių 
apie Lietuvą.

Nevisi galime į Lietuvą 
nuvažiuoti ir jos visas vieto
ves aplankyti. Be to, ir nu-

Kriaučeliui. 
šermenyse

Dėkoju visiems, dalyva
vusiems šermenyse ir laido
tuvėse, atsiuntusiems gėlių 
kapui papuošti.

Dėkoju A. Augūnui už 
gražią kalbą apie velionio 
Jono nuveiktus darbus.

Dėkoju visiems už pa
reikštas užuojautas laiškais 
ir žodžiu.

Žmona
Antonettė Buivydienė

Duktė
Margaret Carey

Sesuo
Antanina Babrauskienė

Jonui; Šimas

jos sostinės kino teatre. Žiū
rovu tarpe k;’o didelis sumi- 

sužeisti 75 asmenys.
kuris dalvvavo; 12 labai sunkiai.

AUKOS JUNG. FINANSŲ 

KOMITETUI

Jungtinis Finansų Komi
tetas iš LB apylinkių ir kitų 
organizacijų yra gavęs tiek 
aukų:

$890 — iš LB Patersono, 
N.J. apylinkės per A. šaulį.

$551.86 — iš Worcesterio 
Liet. Org. Tarybos per P 
Molį.

$200 — iš LB Bridgeport 
apylinkės.
$157 — iš LR Putnam ,Con- 
necticut, apylinkės per sese
rį M. Palmirą.

ŠVAISTAS IR JANKUS
LAIMĖJO PREMIJĄ

Lietuvių Rašytoju Draugi
ja 1967 metu grožinės lite
ratūros premiją — $1,000— 
paskyrė Juozui švaistui (už 
“Dangus debesyse“) ir Jur
giui Jankui (už dramą “Pei
lio ašmenimis“), padalinda
ma ją pusiau.

Premija jiems bus įteikta 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimo metu New Yor
ke rugpjūčio 30-rugsėjo 2 d.

Premijos skyrimo komi
siją sudarė Br. Raila. Alė 
Rūta, Bern. Brazdžionis, J. 
Tininis ir M. Starkus.

Sužeistu skaičius daug 
didesnis: 1964 m. — 950. 
1965 m. — 2,000, 1966 m.— 
500, 1967 m. — 2,000, 1968 
m. iki liepos mėnesio — 
3,500.

Medžiaginiu nuostolių tos 
riaušės padarė: 1964 m. 8 
mif. dol., 1965 m. — 40 mil. 
dol., 1966 m.— 10 mil. dol.. 
1967 m. — 160 mil. dol. o 
šiemet 67 mil. dol. Tai tik 
draudimo draugijų apskai
čiuoti nuostoliai. Iš viso 
skaičiuojama, kad be tų 160 
mil. dol., pernai dėl riau
šių padaryta žalos ūkiui 504 
rr.il. dol. Ir šiais metais nuro
dyta suma 67 mil. dol.. aiš
ku, nėra visi nuostoliai, ku
rie riaušių metu padalyti 
kiui.

Ka žada antroji metv 
sė. šiandien niekas ne' 
pasakyti.

Viena aišku kad vis karš 
čiau pasireiškianti negrų 
problema nėra lengvai ir 
skubiai vsnrendžiama, net 
pakėlus šio visuomenės 
sluoksnio ekonominį gerbū
vį, nes rasinė neapykanta 
vra ir psichologinio pobū
džio. Įstatymais ir įsakymais 
neįmanoma žmones privers
ti vienas kitą mylėti. Meilei 
reikia abiem pusėm didžių 
dvasiniu vertybių ir žmones 
suartinančios aukštos kultū
ros, o ši spraga čia kol kas 
dar labai didelė.

tiją. Be to, šį rudenį išeina 
ir jo rinktinių raštų pirma
sis tomas, kuriame telpa ir 
ypač įdomi autoriaus auto
biografija.

Ta pifea Lietuvių Enci
klopedijos leidykla organi
zuoja vėl čia susibūrusios 
tos anuometinės grupės ra
šytojų literatūrinę kelionę 
kone per visą Šiaurės Ame
rikos kontinentą.

Šių literatūros vakarų 
programą atliks rašytojai) 
Pulgis Andriušis, Bernardas! 
Brazdžionis. Antanas Gus
taitis ir Stasys Santvaras.

Literatūros vakarai nu
matai: š. m. rugsėjo 8 d. 

''ne, rugsėjo 14 d. New 
e. rugsėjo 21 d. Phila-! 

phi joje, rugsėjo 22 d.! 
' levelande. rugsėjo 29 d. 
Chicagoje, spalio 6 d. To
ronte ir Hamiltone. Tokių 
parengimų dar gali būti Los
Angeles ir kitur.

Buvusi filmą aktorė Denise Parcel su savo vyra Robert 
Atkinsonu apleidžia teismą Miami, Fla.. Aktorė nubausta 
$300 už krautuvėje ”pasisavmtasM prekes.

JĖZUITŲ VIRŠININKAS 

VEDĖ

AUKOS TAUTOS FONDUI

500 dol. Tautos Fordo at
stovybė Vak. Vokietijoje 
per iždininką Steną Vykintą 
-Povilavičiu. Didesnes su
mas suaukojo: po 300DM 
Antanas Barkauskas ir Sta- 

J svs Motuzas, 100 DM dr. P. 
Karvelis.

Katalikų bažnyčia vis dar 
atkakliai palaiko kunigų ce
libatą. kitaip tarus, kunigam 
draudžia vesti. O kunigų 
tarpe vis daugiau ir daugiau 
reikalau jama ta celibatą pa
naikinti, o to pakeitimo ne
sulaukdami. vis daugiau ku- 
nimi meta kunigystę. Per 
1966-67 metus JAV 711 ka
talikų kunigu (ių tarpe 210 
vienuolių) išsižadėjo savo 
sutanos.

Kunigystės atsižada ne 
tik paprasti kunigai, bet ir 
aukšto laipsnio vienuoliai. 
Štai šiomis dienomis kuni
gystę metė net jėzuitu Ma- 
rylando provinci jos viršinin
kas. 50 m. amžiaus Soonga, 
kurio žinioje buvo 800 vie
nuoliu. Liepos 12 d. jis vedė 
33 metu amžiaus gailestin 
gąją seserį.

“JUODO VARNO“ 

ANTROJI LAIDA

Algimanto Mackaus Var
do Knygų Leidimo Fondas 
išleido antrąją laidą Rašyto
jų Draugijos premijuotos 
Antano Gustaičio humoris
tinių ir satyrinių eilėraščių 
knygos ’Tr atskrido juodas 
varnas“.

Pirmoji laida buvo išpar
duota per tris mėnesius, tad 
neabejotina, kad ir šita lai
da bus greitai išgraibyta,.

Chikagos lietuviai!
Fraoežame, kad 1968 m. liepos-July 28 d. nuo 3 vai. p.p. 
LIETUVIŲ AUDITORIJOS SALfiJE, pirmam aukite 

3133 So. Halsted St„ Chicago, IU.

1 v y k »

PASKAITOS IŠ ŠVENTOJO RAŠTO 
Kalbės gerai susipažinęs su šventuoju Raštu kalbėtojas 

JONAS BAZIUUS is Clevebndo. Ohio.
Jo tema yra labai svarbi ir kiekvienam žmogui įdomi: 
KLAUSIMAS, AR NUMIRGS ŽMOGUS VftL ATGIS 

Tas klausiaus šioje paskaitoje bus išaiškintas remiantis 
Jobo pranašystėmis, 14:14 eilė.
Taigi paskaitoje išgirsite, ko nesate girdėję
Įėjiams Bemokamas. Jokią rinkliavą nebus 

Salė bus atidara jau nuo 2:30 vai.
Visus nuoširdžiai kviečia į šią paskaitą atsilankyti 

ŠVENTOJO RAŠTO TYRINtTOJAI

Jau išspausdinta ir galima gauti knygą rinkoje 

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ

Knygą bus galima gauti 
ir Keleivio administracijoje.

DETROIT, MICH.

Žuvo kun. Br. Dagilis

Liepos 9 d. eismo nelai
mėje žuvo kun. Bronius Da
gilis, 60 m. amžiaus, Lietu
voje buvęs Jurbarko, Kėdai 
nių, Joniškio gimnazijų, o 
Vokietijoje Dillingeno sto
vyklos kapelionu. Detroite 
jis buvo vienuolių kapelio
nu.

Naujienos ii 
Kanados

Mirė A. Frenzelis

l-; Atokao Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869- 
' 1959) metų Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 

664 psl. Kietais viršeliais — $10.00, minkštais — $8.00. Išlei
do Amerikos Lietuvių 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. 
talikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir kitų organizacijų 
atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bankai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba 
Money Orderį

AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 69608

H CHICAGO, ILL.1,300 dol. gauta iš Tautos 
Fondo atstovybės Kanadoj.

Visos LB apylinkės prašo
mos paskubinti surinktu au- 

$100 — iš LB Omahos,i kų prisiuntimą. o taip pat
Nebr., apylinkės kasos per; pagreitinti loterijos knygu- 
ižd. S. Petrulį. I čių bei kitų leidinių platini-

$1000 — buvo gauta ne iš .
vykę daug ko jau neberasi- New Jersey LB apygardos Visiems aukotojams ir or- 
me, nes ir vietoves ir seno- valdybos, bet iš New Jersey £anizaei.i°ms’ surinkusioms

Mirė Augustas Frenzelis, 
gyv. Newtonville, Ont.. se-’ 

| na' Keleivio skaitytojas, se- 
’ • ' 'e maža i veikęs įvairio- 

••ugijosa. Gera būtų. jei 
iš jo artimųjų apie jo 

kią plačiau parašytų.

vės paminklus bei įvykius 
prisimenančius žmones ir 
ženklus karai ir okupacijos

Amerikos Lietuvių Tarybas. au^u’ reiškiame labai nuo
širdžią padėką.

JF K-fo valdyba i Tautos Fondo valdyba

J. Kasakaičio nuotraukų

paroda

Balzeko muziejuje (4A5C 
Archer Avei iki liepc" 
d. yra Jurgio Kasakaie-*' 
tografiju paroda. Verta 
pamatyti.

Muziejus a&aras kasdien 
nuo 1 iki 4 \al. popiet. Įėji- į mylių pločio, 
mas be mokesčio. | f^**w*^*m^^^*^

(FMųA- 
merikoje) žiotys yra 250

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada
įvyksta. Daug išmintingiau ii anksto žinoti

savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kai 
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

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

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.78.
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Poalapb ketvirta® KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 30. 1008 m. liepos 24 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

"Vyresni* brolis“ ir čia 

tikras šeimininkas

Birželio 30 d. Elektrėnuo
se pradėjo veikti šeštasis e 
lektros jėgainės energetinis

Tikisi, kad ateis toks 

laikas...

Vienas Tiesos korespon
dentas skyriuje, vadinama
me "Moralės temomis“, ra-

Krašto apsaugos sekretorius Clark Cliffort (vidury) pa
sikalbėjimo su korespondentais metu Saigone. Jo kairėj 
JAV ambasadorius Bunker, dešinėj jungtinio štabo virš. 
gen. Wheeler ir JAV karo vadas Vietname gen. Abrams.

KODĖL JIE BIJO? |
I

Londono Daily Telegraph 
birželio 27 d. savo tarptau-Į 
tinių žinių paryškinimų sky-Į Demokratinio socializmo 
riuje (background) įdėjo pradai, (S Kairio Įvadas), 

-----  ‘ 64 psl., kaina 50 centų.

10 knygų už $2

! straipsni "Rusai prieš savo 
valią“, kuriame David Floyd
rašo:

"Kremliaus vyrų susirū- 
* pinimas dėl nepriklausomy
bės dvasios pasklidimo Ry-

LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet j-

blokas. 300.000 kilovatų ga- šo aPie vie ną iš būdingiau- 
lingumo. Pirmieji keturi bolševikinės santvarkos 
blokai vra po 150,000 KW, i atributu, būtent, apie doku- 
penktasis — 300.000 KW.;meP<4’ vadinamą "charak- 
Taigi, dabar ši jėgainė jau teristika":
yra pasiekusi pilną projek
tuotąjį pajėgumą, 1,200,000 S1? graikiškas žodis

reiškia "kieno nors ar kokio 
nors daikto skinamųjų ypa- 

siluminė. tvbiu. teigiamybių ir trūku-

kilovatų.
Ši jėgainė Noksiąs ir legendos

• • . -u . . domu skaityti, todėl siūlomeLietuvo* socialdemokratų................... * ’ .
. - įsigyti sias musų žinomųpartijos programines gaires* \ »

32 psl.. kaina 20 centu. ,2“on'." »?'“* l,alasi'tas
" Įsiminimų knygas:

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

psl.,

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

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

Ar buvo visuotinis tvanas.
64 psl., kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas. 80 psk, kaina 
20 centu.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA. R. Skipičio atsimi
nimų ii tomas. 176 psl.. kai
na $7.00.

PASKUTINIS POSĖDIS,
Audėno atsiminimai, 

227 psl., kaina............. $4.00

Pradžioje ji buvo kūrenama mu ‘ apibrėžimas, aprašy 
iš Ukrainos gaunamomis du- mas“. Joje vra atskleidžia- 
jomis, bet netrukus paaiškė- mas pats žmogus. Tikiuos— 
jo, kad dujų tiekimas nebu-; nors gal ir klystu — kad 
vo tinkamai apskaičiuotas, ateis toks laikas, kada cha- 
ir kurą teko keisti. Teko rakteristikų niekas nereika- 
daug ką griauti ir perstatyti, |aus jr niekas ju neberašys, 
pritaikyti kūrenimui mažu- Bent tokių, kaip kad rašome 
tu. Tas sukėlė naują rūpestį Jabar. Bet ylabar daugeliu 
durnų krituliai sklinda ant atvejų jos rašomos. Reika- 
didžiulių plotų laukų ir mis- ]auja jų mokyklos ir teisin
gų... į gurno organai. Rašo jas koJ-

Elektros ūkis yra Mask-; ūkio valdyba ir gamyklos 
vos valdžios priklausomybė- administracija. Sutikime, 
je. kaip ir visa stambioji-kad kartais jų reikalauja- 
pramonė, kurią plėsti Mask- ma h' ten, kur nebereikėtų, 
vos valdžia skuba beatodai- 0 kad tik apsidraudus nuo 
riškai. Pramonei reikia elek-'galimų netikėtumų...
tros energijos, šiluminės jė
gainės greičiau gali paten
kinti reikalavimus, todėl 
Maskva, nepaisydama net 
vietinių komunistų pageida
vimu, Lietuvos vandens e-i7 e
nergijos naudojimo planus 
atidėj 
nes

(E)

Kodėl retas teturi 

šaldytuvą?

Tiesos redakcija pradėjo

, tų Europoje bus kilęs ne 
: vien iš baimės netekti Ru- 
| munijos. Čekoslovakijos ir 
’ gal net Vengrijos, kaip są
jungininkų prieš galimą už- 
( puolimą iš Vakarų. Tai, ži- 
i noma, būtų tik tos istorijos 
dalis... Rusijos vadai bijo 
tautinės nepriklausomybės 
ir demokratijos idėjų paskli
dimo toliau į Rytus. Sateli- 
tiška ir nuolanki Rylų Euro
pa dabar atlieka užtvaros 
vaidmenį prieš Vakarų poli-

Daugelis yra girdėję apie bant dviem žmonėm, garsas dn\ “L ideologinę įtaką pa- 
senovės graikų filosofą, ci- būna neaiškus ir sudarky- ^°'ietŲ Sąjungoje. L z 
nikų mokyklos atstovą Dio- tas. Tas reiškinys atsiranda ^unuOf' vadiname
geną iš Sinopo. Diogenas/ dėl plvšio parabolinio pavi- -tų Luiopa. dar yra kitas 
niekindamas aristokratiz- dalo. i tautų ruožas, nusidriekęs
mą ir aukštindamas vargin- t- u -• i. i Puo Baltijos iki Juodosios

, > • i • fizikos žinoma. kad įnro^ iliriau itisu valdomasgumą. buvo atsisakęs visų §viesa arba garsas sklindan 11 • ' ugJa“ vaiaomas,
žemiškiĮ tnalonumy ir pato-
gurny ,r gyvenu s auneye.. atgfe^dėdami kaupiasi j uu-

Nore tai buvo ilgai tiki- vieną tašką — židinį. Jame tos — estai, latviai, lietuviai, 
ma, bet archeologijos moks- šviesa arba garsas yra žy- gudai per vidurį ir ukrainie- 
las rodo, kad Eladoje tuo- miai stipresni, negu kitose, čiai pietuose — sudaro apie 
met nebuvo statinių, bent. nore ir netolimose, vietose. 60 milionų žmonių, o tai be: 
tokių, kokioje vaizduojamas §į garso savybė kaliais esti veik ketvirtadalis visų So- 
Diogenas Nore senovės visiškai -nepageidaujama. vjelų Sąjungos pavaldinių.
Graikija buvo vyno ir me- Antai Sicilijoje didžiau- Kremlių apima siaubas nuo į 
daus salis. tačiau tiems da- . A - < ulufwu • •* k.S Vaktvhinės no 1
Ivkam- laikvti bnvn naudo.' sl0Je Agndzento miesto minties, ^.valstybines neri kam» laikyti buvo naudo- įaįnvčjoje toliausias šnibž- priklausomybės ir suverenu- ta ne mediniai, o akmeniniai °azn>cioje t liausiu snioz i - užkrėsti ir
indai, žmogaus aukščio. d<a*» netol‘ nu0 m0 *“CJ<>S «ah uzklestl “

■p. - j v t nių durų buvo girdimas net- slas tautas... ‘
Dar ir dabar kalbama a- už- didžiojo aitoriaus. Toliau straipsnyje patei- 

pie nuostabius Asinjos ka- Raip tiR toje vietoj-e prie du. kiama faktų apie ukraime- 
ralienes Semiramidės ka- stovėj-o klausykla. Kiek- čių nepasitenkinimą Ukrai- 
banciuošius sodus, kurie se- vienag, at3istojęs už ako_ noje vykdoma rusifikacija.

įdėjo neribotam laikui ir. laikraštyje viešas diskusi-! poveje buvo laikomi vienu! ^Įėjo klausytis išpa- Nurodo, kad ukrainų kalba,
įleisdama į jokius svars- jas apie tai. iki kelintos va-; ’s septynnj pasaulio stebuk-j žintiį kartu SU kunigu. Kai tiesa, panaši į msų, bet ne 

tymus, apsisprendė apsirū- landos Vilniuje turėtų būti VĮ- Kat>dono kronikininkas, rej§kinVs paaiškėjo, klau- labiau, kaip portugalų kalba 
pinti Lietuvoje ’ mazutine .sekmadieniais atidarytos! ^inys Berosas rašo. kad tuos į, teko perkelti i k’ta panaši su ispanu. Rusai vi- 

: maist0 parduotuvės. Įvedant pasakiškus sodus sukūrė ne į *I - , , 1 .. * . n Rohilnrn Vo Vietą.elektra
Kad kadai svarstai visoj 5 dark> diena savaitę, tas S5TiraT7,dė\0 

ei 
dar
sis
to. kad Elektrėnų jėgainė . , z. . . .
jau nutarta ir pradėta dar la-i\a * ^ak' ŲyveI]t0Jal \e^ma" 
biau plėsti. Būtent, nutarta ;dlenĮ 1SX > Į PaaPius ar
čia įrengti dar du energeti-Į P.ai™!ke.s >■' nebegali su^e- 
kos'blokus po 300.000 K\V'“ ma,st? nepirkti,
galingumo ir pakelti jėgai-’S* t* ai|k>to nu»ipnkti nega- 
nės galingumą iki 1,800,000; ?• ne>! ieta:s ^as ^unm 
KW. Nemuno vandeniui >a ( duxa •
sunku būtu susilyginti su So-Į _ v. , . .
vietijos mazuto ežerais, su- su.\°kIU
pilamais i Elektrėnus, net mu mk'.ė —- kodėl gi
jeigu būtų įrengtos ir dar kas_ tetun šaldytuvą
tiys ar keturios projektuotosI da.' ka.I.r;e^ Sia Pat? 
užtvankos (Ties Birštonu, JuĮe’,>,a didzĮulis šaldytuvų 
Jurbarku, Alytum, Tilže).!fabl?kas- taip šaldytuvas—
Dabartinės "Kauno jūros“ impoi ūnė piekė. Tiesa, 
jėgainės galingumas — tik! A^aus. Snaigės“ mažutes,
100 000 KW ibet mazierns butams tai dar

* geriau. Kaip tyčia, tu pačiu 
Elektrėnuose jau pradėti! diskusijų metu buvo pa

dėti pamatai septintajam j skeibta, kad čia pat, netoli 
300.000 KVV galingumo blo-. nuo Vilniaus paleido į darbą 
kui ir jau statomas trecias nauja elektros gaminimo 
kaminas. Vilniškių specia-! turbina, kuri viena pagami- 
listų pasisakymai prieš "ma-; na elektros 25 kartus dau- 
zutinę elektrą“ ir siūlymai,! gįau> negu būdavo pagami- 
jeigu dar reikia daugiau e-i narna "visoj buržuazinėj 
nergijos, tai statyti atominę| Lietuvoj“... 'Taigi elektros 
jėgainę — Maskvoje nepai-j bado nėra, turėtų būti ir pi- 
somi. Visuomenėje stengia-' Maža to. Tuo pačiu metu 
masi sudaryti įspūdis. kark paskeIbė. kad Mažeikiuose 
visas tas turtas mūsų“, h J statoma kompresorių šaldy- 
tikrai —- Elektrėnų jėgainės tuvams gamykla, kuri netru- 
direktorius lietuvis, P. ,No-j kus pradėsianti gaminti po 
reika. Anot Tiesos, —”tik-j miHona kompresorių kasmet 
raišiais elektrinės šeiminin-j kaldvtuvams. Taigi viskas 
kais tapo inžinieriai Anice- suplanuota milžinišku mas
tas Mikužis. Mykolas Valiu- tu. Ir vis dėlto "retas kas 
šis, Antanas Daniūnas ir de- turim šaldytuvą“. Ar ne to- 
šimtys kitų“... Bet ne tai yra dėl, kad planuojama ne Lie- 
svarbu, kad iš tų "dešimčių“! tuvai?
Tiesa tesugeba išpešti tris (E)
lietuviškas pavardes. Syar-!

ninko“ sąvokos supratima . . ,
perša tokį.'kurs nebent pra- Paprasta, giname vieni 
džiamokslius vaikus galėtų kitus todėl, kad ir jie mus 
įtikinti.' j pagotų.

(Elta)

sokiomis dingtimis veržiasi

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

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

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

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Končius, 401 psl., daug 
iliusfacijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI,
Antano Šukio at iminimai 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 ................... $3.75,

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416 

d. kaina....................... $2.00
Atskirai sudėjus, jų kaina 

$3.10, bet visos kartu par-į Pa
duodamos už $2. • TAU, LIETUVA, Stepo-

, no Kairio, 480 psl., kai-
na .......... ................  $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 ps'., kaina....$2.00

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

ATSIMINIMAI IR MIN-

ĮSIGYKITE SIAS

Poezijos knygos
i

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,
Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

POEZIJA, Aistis, 420 psl., TYS, Kazio Griniaus, I to- 
kaina $6.00. mas, 300 psl.. kaina .......$2.

HENRIKO RADAUSKO ATSIMINIMAI IR MIN- 
RINKTINĖ, 237 psl , kai- TYS, dr. Kazio Griniaus, 

na $5.00. u tomas, 336 psl. kaina $5.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M • VYSKUPO P. BŪČIO

V aitkus, 86 psl., kaina atsIMINIMAI, I tomas, 
$l.o0.

na $1.00. parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

dijos karaliaus Kiaksaro sū
naus Antiago dukterį Ami

no Šv. Povilo bažnyčios ga- imančius "proletarinio inter- 
lerijoje tylų pokalbi viena- nacionalizmo“ įgyvendini- 

tą. Kadangi Amita ilgėjosi: me pasienyje galima gerai mui Ukrainai atsikirtinė- 
Midijos miškų ir kalnų, tai girdėti gana toli kitame pa- ja ne tjek savais. kiek Mark-
karalius jai pasodino tuos sienyje. Panašias garsines so Engelso ir net Lenino žo-| CHAPEL B Algimantas i n®*, 360 psl.. kaina . .$3.50.
^S^sotiai visai V.EN.SO ŽMOGAUS

nekabojo. Archeologas prof.! STįstos ii Dionizijaus au- ! (Elta)

DERLIAUS VAINIKAS, J. į
Mikuckis, 359 psl., kaina! GYVENIMO VINGIAIS, 
$2.50. .dr. P. Kalvaitytes-Karvelie-

Colduay buvusių Nabucho-; sies“ savybės
donosoro pietinių rūmų 
šiaurės rylų dalyje atrado 
14 skliautuotų akmeninių 
didelių požemių, kurie buvo 
išmūryti dviem eilėm vienas 
prieš kitą. Į juos vedė kele
tas šachtinių vamzdžių. Per 
tuos vamzdžius vanduo ki
birais iš požemių buvo se
miamas į pavirau ir naudo
jamas laistyti šlaito teraso
se augusiems amžinai ža
liuojantiems medžiams ir 
gėlėms. Svečias, kuris į Ba
biloną įeidavo paprastai 
pro šiaurinėje miesto dalyje 
esančius vartus, iš tolo bū
davo sužavėtas nepaprastu 
reginiu: atrodydavo, lyg tie 
sodai kabotų ore.

Sicilijoje netoli Sirakūzų 
yra Latonijos dėl Paradiso 
akmenų skaldykla. Dar se
novėje joje buvo padaryta 
keletas erdvių patalpų, ku
riose būdavo uždaromi kali
niai. Vienoje vietoje pro 
aukštą uolą į žemės pavir
šių išeina parabolinis ply
šys. Tai žinomoji "Dionizi
jaus ausis“, pro kurią Sira
kūzų tironas Dionizijus 
klausydavęsis kalinių pokal
bių. Tas plysys iš tikrųjų 
duoda baisų aidą: mažiau
sias šlamesys pro jį girdi
mas kaip garsus ūžesys, o 
revolverio suvis — kaip 
griaustinio trenksmas Kal-

(Pabaiga kitam numery

DRUSKA VERČIAMA 

Į AUKSĄ

VISUR SAVI RŪPESČIAI

DAINOS APIE LAISVĘ, ^GYVENIMAS (anie Dėdę 
Alf. Giedraitis, 32 psl., Šerną), Antano Rūko, 206 
kaina 75 centai. įpsJ., kaina ...................... $2.

SIELOS BALSAI. J. Smals-’ LAUMĖS LĖM£

(apie Salomėją Nėrį), Pet-torius. 221 psl. kaina 75 c.
Štai Brazilija vyriausybė' M™™“®.1* J““™ 

uka galvą, kaip įveikti ūkio S AI, Julijos Švabaitės ei
negalavimą, kilusį dėl kavos ™kinys. 96 psl.
kainos kritimo. %

Kava Brazilijoje yra pa-i SIDABRINES KAMANOS
grindinis produktas. Ji su
daro beveik pusę krašto eks-l 
porto. Brazilija kavos išve
ža daugiau nei 10 mil. maišų RUDENS SAPNAI, Kotry 

sidomėjo ir užsienio firmos.į po 132 svarus kiekvienas per; nos Grigaitytės eilėraščiai 
Jų akys nukrypo į Australi-j metus Todėl kavos kainų; premijuota knyga, 80 ps’. 
jos šiaurės vakarų pakran-’ kritimas kraštui yra gyvybi-į kaina $2.00. 
tę. kur druską garinimo bū-j ne? rejkgmės dalykas. O kai- AUKOS TAURĖ, Stask 
du galima dideliais kiekiais na krito dėl to. kad sumažė

Augančiai japonų pramo
nei pageidaujant vis dau
giau ir daugiau druskos, ku
rios kasyklų pati Japonija 
neturi, tuo bizniu labai su-

išskirti iš jūros vandens, o 
nuo čia ir kelias laivais į Ja
poniją netolimas.

Eilė vakariečių kompani
jų į šį numatomą pelningą 
reikalą jau investavo milio
nus dolerių, įtaisė visą eilę 
įrengimų Jūros vandeniui iš 
garinti ir gaunamai druskai 
išvalyti, ir tikisi 1969 šios 
druskos pagaminti 750,000 
tonų, o netolimoj ateity jos 
produkcija pakelti net iki 
2 milionų ir daugiau tonų 
per metus.

Tokiu budu okeano drus
ka virsta grynu auksu.

Iki šiol japonai daugiau-

jo kavos pareikalavimas. 
Dabar Brazilijos sandėliuo
se laukia pirkėjų apie 60 
mil. maišų kavos.

Ši kavos krizė atsirado y- 
pač dėl to. kad pats didysis 
tos kavos pirkėjas—JAV — 
dabar jos jau mažiiau be- 
perka. Dėl to iš dalies yra 
kalta ir pati Brazilija, kuri 
laiką vedusi JAV priešinga 
politiką ir tuo nubaidžiusi 
nuo savo rinkos Amerikos 
kavos pirklius. Brazilijos 
kavą Amerikoje pakeitė Ko
lumbijos kava, kurios ten 
taip pat dau" auginama. 

Kaip Brazilijai pavyks ši

Kazio Bradūno eilėraščiu 
premijuotas rinkinys, 94 
psl., kaina $2.

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

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

Tai rašytojos Petronėlės

•onėlės Orintaitės, 234 psl.,
kaina ................................$3.

PALIK AŠARAS MASK- 
VOJE, Barboro5 Armonie- 
nės, 253 psk, kaina .... $3.

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
TUVĄ ATSTATANT, Ra

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

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, 
K- Žuko, 476 psk, kai
na .................... ....... .... .. $^-

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

Tas knygas galite gauti
Orintaitės parašyti atsimini- vi:- 1 • • . • • •. ? . . „ Keleivio administracijojemai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 224 pusk. kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja,

(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127). ,

• • k , L - ji lengvai skaitoma, prade-šia drusko? įsigabendavo is tuos ekonominius sunkumus ___
Meksikos, bet dabar ji bus išgyventi, parodys tik atei- 
daug lengviau pasiekiama tis. bet dabar jie yra labai

jęs ją norėsi ir baigti. 
Knyga gaunama ir Kelei-

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Australiios pakrantėje, dideli. į vio administracijoje.

i
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Jos dar tebevadinamos "lo
tynų“ kalbomis, ir visa Pie
tų Amerika,kur tos kalbos 
vartojamos, yra vadinama 
"lotynų“ Amerika. Bet is 
tikrųjų tikroji lotynų kalba 
yra jau išnykus ir laikoma 

į negyva kalba. Ji liko tiktai 
literatūroj. Bet Romos kata
likų bažnyčia, kaip sustin
gusi senovės liekana, laikosi 
tos negyvos .kalbos iki šios 
dienos ir nenori svetimų kal
bų įsileisti. Dėl to ji neken
čia ir mūsų kalbos.

— Vistiek, Maiki, man ši
tas biznis neaiškus. Juk aš 
žinau, nors ir baisu tai sa- 

1 kyti, kad Kristus buvo žy
das ir lotyniškai nekalbėjo. 
Tai kam reikia tos kalbos 
mūsų bažnyčiose? Ar Dievas 
lietuviškai nesuprastų?

— Apie Dievą čia nerei
kia kalbėti, tėve. Jis, turbūt, 
jokios žmonių kalbos nesu
pranta.

— Taip nesakyk, Maiki. 
Juk kalba yrj Di-evo dovana 
žmogui.

— Tėve. jei kalba būtų 
Dievo dovana, tai žmonija 

‘• kalbėtų tik viena kalba, o
- Na. ką man šiandien’ daro. Pasakyk, Maiki, ar A-' dabar viso.ki« kalbM.tar- 

merikoj teisybės jau nebeli- m>Jį yrą šimtai. Del tok,w

eme krikščionybę, tai ir į 
krikščionių mokslas prade-i 
ta aiškinti lotynų kalba. Ta' 
kalba buvo rašomos ir kny- i
gos. Vėliau iš jos išsivystė! Žmogaus troškimas suži- ir veiksmingesnių mediką-(

.dabartinė italų kalba. taip!n°ti ateiti yra toks senas, mentų, kurie dalysią žmo-; 
Į pat ispanų, portugalų, pran-į kaip ir patsai žmogus. Dėl gui vienokios ar kitokios 
' cūzų ir kelios kitos kalbos, to ir religiniuose ar kito- pageidaujamos įtakos.

kiuose raštuose pilnut-atei- . *
ties pranašvSų ir istorijoje 
pranašu ir šiaip spėjikų.
Bet tos senosios pranašystės

Pasaulis 2018 metais

AnQt mokslininkų, tada 
lųlsftį du jau dabar varto- 

jatni -svarbiausi išradimai:! 
retai pasitvirtina, nes jos! tai ledmputeris ir laseris. 
dažniausiai nieku nepagrįs-!
tos. ! Komputerįs būsią mažo'

Dabar žmonijos gyvenimo formato ir talpinsiąs milži- 
ateitį bando pranašauti ne! nišką kiekį žinių, kurias bus 
kokie orakulai ar žyniai, o! galima iš jo gauti nepapras- 
mokslininkai. remdamiesi į tu greičiu. Harvardo univer- 
turimais mokslo daviniais.' siteto profesorius A. G. Oet-
Tai jau daug tikresnės pra- i ting mano, kad žmogus bū- 
našystės, kurių dauguma ir į siąs net ligi nesveikatos ži- 
mūsų laikais pasitvirtino. 1 nių perpildytas. Komputerių 

"Look“ žurnalo redakto-! pagalba diplomatai darysią
čia rodoma, kad Maskvoje bus galima pirkti Paryžiuje 
leidžiamą International Herald Tribūne laikraštį.

pasakysi, tėve?
— Galiu pasakyti,

gavau gromatą nuo 
frentų iš Čikagos.

— O ką jie rašo?

kad'ko? 
savo Džiansona

rius J. Robeit Moskin pasta
ruoju laiku surinko eilę to
kių mokslinių pranašysčių, 
kurias paskelbė savo straips
ny. Čia įvairių sričių moks
lininkai bando pavaizduoti, 
koks gali būti mūsų pasau
lis po 50 metų, t. y. 2018 m.

Jie sutinka, kad ligtol at
slūgs nacionaliniai ir ideo
loginiai įtempimai, o padi- 
dėsiąs tarptautinis bendra
vimas. Bet jie nesako, kad 
išnyks karai. Karų bus ir at
eityje. tik jie bus vedami

sprendimus, bus nustatomas 
politinių krizių pavojingu' 
mo laipsnis ir sprendžiami 
kiti klausimai, kuriuos da
bar nagrinėja žmogaus gal
va, ne kartą suklysdama.

Laseris, įrankis, sklei- 
džiąs koncentruotus šviesos 
spindulius, daug kartų karš- 
tesnius negu saulė, bus nau
dojamas ne tik pramonėje, 
bet. svarbiausia, ir karo rei
kalams. Jis pakeisiąs dabar
tinius šautuvus, patrankas

Įdomu žinoti
Jaunos anakondos yraj seka paskui gaidį n neša jo 

lengvai prijaukinamos. Pie-j uodegą, 
tų Amerikos indėnai dresi
ruotas anakondas laiko vie-

• •

naujomis žudymo priemo-j ir panašius ginklus, nes su 
nėmis ir nauja strategija.■ glaustu spindulių pluoštu 
Po 50 metų kariai vartosią. būsią galima kiaurai peršau- 
iš tolo suvirinančius spindu-1 ti bet kokį metalo ar kitos 
lių ginklus, griaunančias j medžiagos sluoksnį, visa tai

Trumpiausią testamentą 
1906 metais parašė Charles 

Anakondos ryja nuodin- i Dickensas: Viskas moti- 
gas gyvates, todėl vaikai,
palikti tokių "auklių“ glo-

toje auklių.

nai“
* *

Ar visą demokratiją ^skaldžiusi^ °dXeH! garso bangas. ar net lengvus ' paverčiant tik garais. Taigi
sonas išsiuntei Viet- / 1 - , . .. I J 5 atominius ginklus, kuriu isi- irtankaiarlaivaibūsiąap-

tautų ir tautelių, vienos kitų1i narna, kad komunistai jos -. .. ..., pasimokintu? ; įprasti del to vienos
... , . , , kitu nekenčia. dažnai musa-— Žinai, jie pyksta, kad — \ letname, teve, daug ‘ Tuk ir mū

mudu nenuvažiavom pasi blogiau negu Amerikoj. Bet * a, J..'/
• - i - - x 01 L, u 7 sų Lietuva, kol ji buvo nepn-juos 1 šokiu šventę. Sako, apie tai nekalbėkime, nes ** • i - u . 1•• 1 b ii- „«v«niiA- klausoma, visada buvo karojie buvo padarę labai gero’ Chicagos lietuvių parapijos

štofo mums pavaišinti su lie- 
karstvom ir laukė dvi die-

ginklus
gyti galėsią net gengsteriai. 
Tada būsiančios pastatytos

nas.
— O kas tai per "štofas“ ? 
— Nu, tai gyvatinė, ar ne

žinai? Padarė su kmynais, 
kad būtų priimnesnė, įdėjo

neturi su Vietnamu niekni atovy fenĮcija Net ir čia,
bendra. Negali ir policija’ Amerikoje, kai ti ys ūpai jk?mai yy]^ 20,000 pė
kištis j parapijų reikalus.’’bePdaTo.. ™us<i Katalikams , vandenvne ir

^urti misnas parapijas su . “ * . , .. *Jungtinėse Valstijose, tarp satelitų erdvėje.

ginkluoti ne patrankom, o 
laseriais, gi šarvai būsią ne 

okeano dugne tvirtovės, ka- plieniniai, bet veidrodiniai, 
rys galės judėti kaip paukš-Į kad jie galėtų atlaikyti ne 
tis. naudodamasis mecha- į sviedinio smūgį, bet atmuš- 
nizmu, panaikinančiu žemės! tų mirtiną laserio spindulį, 
traukos veikimą. Karo

bai, jaučiasi labai saugus.

Anakondos — pačios di
džiosios gyvatės pasaulyje. 
Vienos 18 metrų ilgio ana
kondos iškamša saugoma 
New Yorko gamtos muzieju
je.

• ♦ ♦

Kaip didžiausią sensaci
ją JAV laikraščiai pranešė, 
kad amerikietė vestuvių 
proga apsiavė 350 metų se
numo batus. Tuos batus į A- 
meriką atvežęs vienas nuo
takos protėvių.

♦ * *

nes
bažnyčia yra atskirta nuo! Prof. Ithiel de Sola sako.
valštybės ir pavesta vykupų mo baz.nyc,»wPras,d«la™i kad po 51. metu žmonės 

muštynes. Ne, teve, kalba 1hierarchijai. O tai hierarchi-i ***** į daug
ir pipirų. Ale kai nenuvažia- jai tikinčiųjų tautybė nerū-S nėra Dievo dovana žmonėm., j 
vom tai patvs išgėrė. pi, tėve. Kalba -vra ,r evol,u- J

- - Nu. tegul sau irnerū-iclJosProduktas; I_______
petų. ale pasakyk, kam ji. Nu, tai kaip tu rokuoji,, 
turėtų mus skriausti? Nejau- ar Kristus mokėjo lotyniš-

— Ir niekas neapsirgo?
— Maiki, nuo gyvatinės 

neapsirgsi. Ji tik stiprina 
žmogų. Juk ir didis Lietu
vos kunigaikštis Vytautas 
tokį trunka gerdavo, užtai ir 
buvo toks krabras. Kryžio
kus prie Žalgirio ištaškė 
kaip lepšes. Sumindžiojo vi
sus jų kryžius ir popiežiaus 
pašventintas flages. Juk tu 
turėtum apie tai žinoti. Ar 
tavo knyga nieko apie Žal
giri nerašo?

— Man. tėve, rūpi. ką chi- 
cagiečiai rašo daugiau. Kaip 
jie dabar jaučiasi po SLA 
seimo ir po tos šokių šven
tės. į kurią mudu negalėjom 
nuvažiuoti?

— Žinai. Čikagoj ne vis
kas olrait. Y pač daug trube- 
lio musu katalikai tenai turi 
su savo parapijomis. Mote
rys net verkia.

— Tai blogos žinios, tė
ve.

— Jes, Maiki, šlėktos nau 
jienos. Dar grinoriai būda
mi ir mažai teuždirbdami, 
musų broliai dėjo paskuti
nius centus ir statė bažny
čias, kad turėtų kur lietu
viškai pasimelsti, o dabar 
svetimi vyskupai užsispyrė 
išpasolvonyt iš tų bažnyčių 
visą jų kalbą, kad Dievo na
muose lietuviškumo neliktų

gi vyskupui geriau ant šir
dies. kai lietuvis verkia?

— O Rusijos carai ar 
skaudėjo širdį, kai jo žan- 
daių sumušti Kražių bažny
čioje lietuviai verkė? Tiro
nų širdys kietos, tėve. Žmo

kai?

Japonijoje veisiami ypa
tingos veislės ilgauodegiai 
gaidžiai.

Italijos mieste Veronoje 
kur įvyko Šekspyro herojų 
Romeo ir Džiuljetos drama, 
yra pašto dėžė su užrašu: 
"Laiškai Džiuljetai“. Dėžu
tė visuomet pilna laiškų, ku
riuose mergaitės prašo

Ilgauodegių gaidžių savi-j’Džiuljetos patarimų ir pa
niukai, išėję pasivaikščioti, galbos meilės reikaluose.

Autorius mini dar daug 
kitų mokslininkų spėliojimų, 
kurių vieni yra mums labiau 
paguodžiantieji, o kiti dar 
labiau gąsdinantieji.

Chicagos universiteto pro- 
i fesorius P. M. Hauser pra- 
: našauja, kad per tą laiko
tarpį žmonių skaičius padi- 
dėsiąs beveik trigubai, ne
bojant visos gimdymo kont
rolės propagandos. O atsili
kusių valstybių ir tautų žmo- 

— O tu gali tas tajemny- nių būsią tada 7.7 bilionai, 
cias išvirozyt? gi pasiturinčių ir ekonomi-

1966 metų rekordininku 
tapo gaidys su 11.76 metrų 
ilgio uodega.

atviriau 
kad

reikš savo 
būsią naujų

kins. kam tokių apeigų rei-
— Aš nemanau, tėve, kad, kia? juk dangus jų nereika- 

jis būtų galėjęs mokėti. Jis; Jauja, 
priklausė žydų esenų broli
jai, kuri reiškėsi Palestinoj
nuo 2-ro šimtmečio prieš jo 
menamąjį gimimą iki 2-ro

— Galiu. tėve.
— Nu. koman!

f ■

niai pajėgių vystytis tik 2 
bilionai. Ta padėtis, žinoma, 
kels naują tarptautinę įtam
pą ir didžiulę grėsmę taikai.

nių ašaros negali jų suminkš-į šimtmečio po jo. Tai buvo; — jg tikiųjų, tėve. visi tie 
dalykai buvo Įvesti žmogaus 
dvasiai slėgti. Patekęs į to
kią atmosferą, žmogus pra-; Atrodo, kad šios visos 

— VVell, jeigu Kristus lo- randa savo valia, jaučiasi! pranašystės yra labai pati- 
tyniškai nemokėjo, tai aš sugniuždintas, krinta ant ke-! kimos, nes tą kryptim pasau- 
negaliu suprasti. Maiki. ko- lių ir lenkia galvą prie že-! bs ir dabar vystosi. O di-

tinti. Į užkietėjusių fanatikų grupė,
— Maiki, caro negalima kuri niekino pasaulį ir šali

nosi nuo moterų.lyginti su vyskupu. Caras 
buvo kitokios vieros, dėl to 
ir buvo toks beširdis.

— Bet politikoje, tėYe,
caras buvo labai panašus į j dėl mūsų kunigas negalėtų ! mės. kaip žemiausias vergas'džiausiąs žmonijai pavojus 
vyskupus. Caras norėjo iš- laikyti mišių lietuviškai.į prieš savo varovą. Bažnyčioj, bus vis tas pats. kuris ir da- 
naikinti lietuvių kalbą, net| Juk poteriuos mes kartojam niekas neturi teisės pakelti; bar juodu debesiu kybo virš 

dešimtį Dievo prisakymų ir, savo baisa ir paklausti kum-! mūsų galvų: žmogaus dva- 
žinom, ko jis reikalauja. Tai gą. kodėl jis taip fantastiš-; šia ir ateity nesuspės tobu- 
neužmušk. nemeluok, nevok kai apsirengęs. Tačiau ne-! lėti drauge su jos išrasta 
ir nelįsk prie svetimų mote- galima dėl to kaltinti pa-Į technika. Tad gali atsitikti, 
rų. Ale nėra nei vieno prisa- prastų kunigėlių. Jie taipįkad ta tobuloji begalvė 
kymo. kad melstis reikėtų pat yra bažnyčios belaisviai.! technika nuves ir ją išradu-

Lietuvos vardą žemėlapiuo
se buvo ištrynęs; vyskupai 
taip pat naikina lietuvių kal
bą. Todėl katalikų bažnyčio
se ir visos jų apeigos atlie
kamos negvva kalba, kurios 
žmonės nesupranta, kai ku
nigas prie altoriaus kalba 
ar gieda. Kartais ir jis pats 
savo žodžių nesupranta, bet 
bijosi savo ta.utos kalba pra
sitarti, kad vyskupas suži
nojęs nenubaustų.

— O kodėl tu rokuoji, 
kad lotynų kalba yra negy
va?

lotyniškai. Tai kokiems pa- Ir kad jie to nepamirštų,! šią žmogaus galvą į pražūtį, 
raliams kunigai 
mums kiša?

tą kalbą

BU VO $4, DABAR I1K$2

t

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.

Kito* tokios knygos neturime.

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

JAPONŲ PIRTYS

Ne tik suomiai, bet ir ja-

.Pinigus siųskite:

— Todėl, kad nėra pasau
ly tokios tautos, kuri tokią 

nei dūko. Mūsų gazietos: kalbą vartotų.
nuolatos rašo, kad lietuviai) — Tai kaip ji atsirado 
komunistai gubija mūsų ti-| bažnyčioje? 
kėjimą, ale visgi lietuviui — Seniau, teve. iš tikrųjų 
kalbos tenai niekas iš baž-i labai seniai, dar Kristui ne- 
nyčių nevaro. O čia ne tik gimus, vidurinėj Italijoj gy-

jiems praskilta viršugalvius: 
atsimink, kad tu bažnvčios'• I • I

— O ar tėvas žinai, kam vergas! Kurie negali tokios 
bažnyčia skambina varpais, pažeminančios diktatūros 
kam verkia vargonai, kam pakelti, tėve, tie pameta
smilkomi dūmai? Arba ko- kunigystę. Antraip jie būna! ponai garsėja savo viešosio- 
dėl kunigai užsideda tokią ekskomunikuoti, prakeikti.'mis pirtimis. Neturėdami 
keistą regaliją — arnotus, O kur toki kunigą rasi, kuris sąlygų praustis namie, dau- 
kapas, raguotas kepures ir norėtų būt vyskupo ar kai- gelis piliečių beveik kasdien 
gieda nesuprantama kalba? dinolo prakeiktas? eina Į viešąją pirtį. Vien Ja-

— Aš, Maiki, nežinau. -t-Aš tau pasakysiu, Mai-! ponijos sostinėje veikia 
Gal reikėtų kunigo paklaus- ki, kad seniau ir aš pats 2,608 tokios pirtys (neskai-

. Įdarydavau bažnyčioj tokį tant apie 1(M) turkiškųjų).
— Jeigu tėvas paklaus- egzersaizą. čia atsistok, čia; kuriose kasdien maudosi a- 

tum kunigo, tai jis pasakytų, atsiklaupk, o kai klapčiukas pie 1,600,000 žmonių, 
kad vienos t;; apeigų prime- žvanguliais sužvangina, tai
na ka nors apie Kristų, kitos lenk

KELEIVIS 
636 Broadway 

So. Boston, Mas*. 02127

Keleivio prenumerata - gera
Kitus r.iokvti — visi mėg- - • i • • • i

sUme. bet save pamokyti - dOVSIM V18OKlOmiS DrOgOmiS! 
tik reta* susipranta. {

''t****'*********************************************?

galvą, kad nosis atsi
durtų j žemę. Gal del to ma
no nosi> n pasidarė tokia 

Rrancuzij<» 
Pečiu!

iš bažnyčių lietuvybę šluoja venų latinų arba lotynų buvo įvestos popiežių pa
lauk. ale ir nuo sv. Kazimie- tautelė. Jos vartojama kalba tvarkymais, o dar kitos — 
ro kapinių lietuvišką vardą su laiku pasidarė oficialia dvasiški jos suvažiavimų nu-'didele, kaip 
nuplėšė. Ir polici ja moko n» - Romos kalba Kai Roma pri- tarimais. B« t jis nepaaiš-Į preziden • A.

1
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MOTERŲ SKYRIUS
ivrituos RAGANA

Živilė
(Tęsinys^

Tuo tarpu, Živilę įmetus į kalėjimą, užgriuvo Nauja
pilĮ nelaimė: užpuolė rusai su dideliais pulkais kareivių.
Parajus. greit surinkęs savo kariuomenę, išėjo prieš prie
šą. Visą dieną jie kovojo, bet lietuviai nugalėjo. Sumušę 
rusus, atstūmė juos nuo miesto.

Pavakariais grįžo Parajus su savo pulkais į miestą.
Visi žmonės linksmi išėjo jo pasitikti: vieni barstė jam žo
lynus po kojų, kiti šaukė: ”štai mūsų išgelbėtojas, štai 
mūsų globėjas!“

Pats kunigaikštis dėkojo jam, kad taip narsiai apgy
nė miestą. Tada Parajus, matydamas, kaip kunigaikštis 
ji myli ir kaip jam yra dėkingas už priešo nuveikimą. su
metė, jog gal dabar neatsakys jam nieko. Taigi, ii- puolė 
Karijotui po kojų:

— Šviesiausias kunigaikšti, matai, jog tarnauju tau. j Kairėje teisėjas John Hasler su savo ii 
nesigailėdamas nei gyvybės, nei sveikatos; už tai nieko

KLEIVU, SO. BOSTON

Kaip rėdėsi nuotakos
Pačių seniausių ir gra- mados ypatybe — ant lan- 

žiausių drabužių sąvoka vi- kų aptemptu sijonu ir kieta, 
sais laikais siejosi su vestu- panašia Į lėkštę apykakle — 
viniaie drabužiais. šios savotiškos rafikbvės ii- •

Istorinėje literatūroje yra Sai išliko vestu\ inės.ę.vojiję;,* 
daug kalbama apie vestuves čių suknelėse, 
ir vestuvinius apdarus, bet Pradedant septynioliktuos 
beveik visas dvaro kroniki-Ju amžiumi, nuotakos suk- 
ninkų dėmesys kreipiamas j nelių madoje, dažniausiai 
karūnuotas asmenybes, jų vokiečių aukštuomenės sei- 
šeimos narius, diduomenę.mose- \ma vyrauti sidabri- 
Suprantama, ir kift šhiofcs-' parča. Dėl to pradėjo 
niai stengdavosi sekti jų pa- plisti balta spalva, kuri tam- 
vyzdžiu, žinoma, kiek leis- Pa būdinga vokiška mada. 
davo materįalinės galimy- Kitose Europos salyse balta 
bės ir visuomenės luomui nuotakos suknele paplinta 
papročiai, kas ką gali dėvė-! tik aštuonioliktojo amžiaus 
ti. Jeigu dvariškių vestuvi-j pabaigoje. Balta spalva, 
niuose drabužiuose vyrauda
vo ne balta spalva, o Įvai
riausios spalyos. tai nėra pa
grindo manyti, kad baltai 
spalvai paprasti žmonės 
teikdavo pirmenybę. Vidur
amžiais pagarboje buvo 
linksmi, spalvingi drabužiai, 
didelei šventei balta spalva

kadaise buvusi gedulo ženk
lu. tampa nekaltybės ir 
skaistumo simboliu. Ir Vy
riški drabužiai praranda 
ryškius dekoratyvinius ele
mentus. juos pakeičia tenai 
vienspalvė gelumbė arba ' II- 
nonė medžiaga. Sidabrinė 
parča dar kuri laiką lieka

tona eina į teismą St. Louis, Mo.. Jam iškelta byla dėl buvo Jaikoma perdaug kuk-‘diduomenės vestuvių drabu-

daugiau nenoriu, tik meldžiu, kad leistumei už manęs Ži
vilę. Būsiu dėgingas iki mirties ir kaip Įmanydamas tau 
tarnausiu!

Kunigaikščio veidas staiga tapo rūstus. Jis tuojau 
suprato, jog Parajus buvo jo. dukters mylimasis. Supyko 
baisiai. Bet numanė, jog negali dabar Para jaus surūstinti, 
nes rusai dar nebuvo galutinai nugalėti, dar reikėjo juos 
išvyti iš kunigaikštystės. Kas kitas mokės juos taip nu
veikti. kaip Parajus? O supykęs Parajus galėtų pabėgti 
ir nestoti Į kovą. Ką tada veiktų kunigaikštis?

Taip pagalvojęs, paslėpė širdies gilumoje savo jaus
mą ir tarė:

— Labai mane užrūstino tavo prašymas, Parajau!
Žinai, kad aš myliu tave, ir gerai suprantu, kaip ištikimai 
man tarnauji. Bet savo dukters leisti už tavęs negaliu. Ži
nai pats, jog iš senų senovės Lietuvos kunigaikščiai nelei
do savo dukterų už valdinių. Ko tik nori prašyk, padary
siu. bet to negaliu niekaip.

Liūdnas ir nusiminęs nuėjo Parajus į savo rūmą. Ne
žinojo, ką dabar daryti. Po kelių dienų Živilę sudegins, o 
jis jokiu būdu negali jos išvaduoti. Ką daiyti? Kaip gel
bėti?

Galvojo, galvojo suspaudęs galvą, pagaliau pašoko 
nuo suolo nušvitęs. Sugalvojo, mat, pagalbą.

Nakties metu, kad niekas nematytų, išėjo jis iš mies
to. Tolokai nuo miesto laukuose stovėjo rusų pulkai. Pri
ėjęs prie rusų stovyklos, pasisakė sargybiniams turis labai 
svarbų reikalą Į vyriausiąjį karo vadą.

Nuliūdęs sėdėjo rusų karo vadas savo bute, rymoda
mas prie stalo. Jo pulkai ištaškyti, tiek žmonių išmušta, o 
kokia gėda! Ir kaip dabar Įsilaužti Į NaujapilĮ. kai ten sėdi' pakelį ir užpilkite

santykiavimo su 26 m. amž. Jean Shelby (dešinėj) tuo metu. kai jo skyrybą byla buvo iškelta lia-.Tik plačiai paplitusių| ZIUOSe, bet devynioliktaja- 
tame teisme. Hasler prisipažįsta susitikinėjęs su Shelby moteliuose jos bylos reikalais. Shelby antikinių maimuro skulptū- amžiuje H čia piu< i< a

ma ieškoti pigesnių ir leng
vesnių medžiagų. Gražioji 
ispanė sutuoktuvių su pran
cūzų imperatorium Napole
onu III dieną vilkėjo balta 
aksomo suknele. Anglijos 
karalienė Viktorija tuokėsi, 
apsivilkusi balto atlaso suk
nele. Taigi, mums Įprastas 
paveikslas — baltai apsivil
kusi nuotaka ir jaunikis juo
da eilute — iš tiesu pasirodė 
tik praėjusiame amžiuje.

( Galas kitame numery)

vvras kaltina savo žmoną neištikimybe, nes ji pagimdė kūdikį po dvieju metu jį sterilizavus. | gipsinių kopijų dė-
--------- ------- -- -- — ■ - —---------: . ‘ . . ....-------ka mes įpratome Įsivaizduo-

Į ti senovės graikus sniego 
i baltumo apdaruose.

Ir vis dėlto, būtent, pir
masis specialus vestuvių 
drabužis buvo baltos me
džiagos. Bet ji dėvėjo ne 
nuotaka, o jaunikis. Tai bu
vo romėnų ”tunica tolaris“. 
Paprasta vyriška tunika vos 
siekdavo kelius ar būdavo 
net dar trurojjesnė, o vestu
vių tunika siekė žemę ir bu- 

! vo siuvama iš gražios bran- 
' gios medžiagos. Deja, šis ap- 
; daras neturėjo Įtakos sekan
čių šimtmečių vestuviniams 
drabužiams, bet jo pagrindu 
atsirado dvarininkų drabu
žiai, dėvėti ankstyvaisiais 

! viduramžiais Įvairių iškil- 
! mių proga. Šis apdaras buvo

į Tai tiktai paukščiai, j puošiamas turtingu austu ir
j siuvinėtu Įvairių spalvų raš- 
į tu, o vestuvių metu pirmeny- 
į bė buvo teikiama raudonai 
! spalvai (raudona spalva 
kaip reiškianti meilę, vyra- 

Į vo ir Įvairiuose kituose ves- 
jtuviniuese drabužiuose), 
i Penkioliktajame amžiuje 
1 Italijoje nuotaka ir jaunikis 
dėvėdavo ryškiai raudono 
aksomo ar atlaso apdarą 
Jei drabužiai būdavo kito
kios spalvos, tai bent vilki
mas apsiaustas arba nors 
matomas sijono kraštas pri
valėjo būti violetinės arba

ž._
Colorado universiteto studentė 
Mary Smiley išrinkta "vilnų ka
raliene“.

Vladas šlaitas

KAIP SAULĖLEIDŽIO SAULĖ

VAISTAI PLEISKANOMS 
GYDYTI

Sumaišykite du dideliu 
šaukštu sieros (sulpher) su 
10 centų vertės glicerinu. 
Nupirkite šąlaviejų (sage)

I pakeli ir užpilkite ant jų

Ai niekur nebeskuhu.
Nuo to laiko,
kai pamečiau laiko baimę,
ai, e f
ii tikrųjų,
jau niekur daugiau neskubu.
Ir kodėl ai turėčiau skubėti?
Laikas vistiek už mane greitesnis, 
ir būčiau juokingas,
jeigu svajočiau pabėgti nuo bėgančio laiko.
Tai tiktai paukščiai, 
kurie skrenda į pietus, 
tai tik jie pasvajoja
prasilenkti arba pabėgti nuo savo saulėleidžio. 
Žiūriu, kaip leidžiasi saulė žemyn į pakalnę, 
ir ai pats,
kaip saulėleidžio saulė, 
esu laimingas.

SOJOS PUPELIŲ MĖSA

toks vyras kaip liūtas — Parajus? Atėjo čia su tokiais kvortą verdančio vandens, 
pulkais, tiek daug vargo, ties išlaidų, ir dabar reikės grįž- 
ti namo, nieko nepešus! Tamsios buvo vado mintys, kaip 
rudens naktis.

Tik staiga uždangalas prie durų pasikėlė, ir Įėjo aukš
tas vyras, — visas šarvuotas. Priėjo prie vado ir tarė:

— Esu Parajus... ateinu...
Perkūnui trenkus iš giedro dangaus, rusų karo vadas 

nebūtų taip nustebęs ir nusigandęs, kaip dabar, Parajų 
pamatęs! Kaipgi nenustebsi? Dar šįryt puolė jis kaip koks 
viesulas, kapojo rusus kaip žąsis, o dabar štai ateina vie
nas... Jau turbūt ne geruoju. Gal nužudyti ketina. Ir vadas 
jau stvėrėsi kalavijo, norėdamas kirsti Parajui, bet tasai 
sutūrėjęs ranką, tarė:

— Ne muštis ateinu. Ateinu pasakyti, jog galiu jus 
Įleisti Į miestą. Tik prižadėk, kad nemuši žmonių ir kad 
atiduosi man kunigaikščio dukterį, kuri sėdi kalėjime. 
Eikime tuojau!

Rusų vadas dar labiau nustebo. Bet ir nudžiugo, kad 
taip lengvai paims miestą. Prižadėjo, ko norėjo Parajus, 
ir tuojau Įsakė pulkams rengtis Į žygį.

Netrukus Parajus įvedė priešus į miestą. Niekas, ži
noma. negynė, nes Parajus pats, eidamas pirmas, liepė 
tarnams atkelti vartus, ir niekas nedrįso prieštarauti. Nie
kas lietuvių nė nemanė, kad pats Parajus priešą vestų. 
Bet kai rusai įėjo į miestą ir visi žmonės juos pamatė, pa
kilo neapsakomas šauksmas ir klyksmas. Vyrai puolė 
prie ginklų, bet rusai neleido. O Parajus kuo greičiausiai 
nubėgo Į kunigaikščio rūmus, liepė kareiviams išlaužti 
kalėjimo duris ir įbėgo tekinas pas Živilę jos vaduoti. Ir 
kokią ją rado? Ant šiaudų ji gulėjo taip išbalusi ir nusil
pusi, jog vos begalima buvo ją pažinti. Parajus puolė prie 
jos šaukdamas:

— Živile, mieloji mano, laisva esi! Nebekentėsi dau
giau, nebedegins tavęs!..

Taip netikėtai pamačiusi Pąrąjų, Živilė iš džiaugsmo 
ir išgąsčio apalpo.

(Pabaiga kitame numery)

Padėkite ant krosnies ir leis
kite stovėti tris valandas. 
Kada atvės, iškoškite ir su
pilkite Į rudo stiklo bonką, 
pridėjus sierą ir gliceriną.1 

| Įpilkite gryno alkoholio du
dideliu šaukštu. Jei siera ne
visai ištirpus, nesibaiminki-

-tirti:'

Vaisią dėmių vaymas
Visokios vaisių dėmės minučių išskalbti. Vienspal-'purpuro raudonumo spal- 

! lengviau išimamos prieš vi šviesų audinį reikia valy-į Vos.
ti eteriu arba spiritu. Pir- jųj aštuonioliktojo
miausia reikia išsiaiškinti, £ amžiaus nuotakos vilkėda- 
kokią priemonę panaudoti, 
ir ar ji nepakenks audiniui.

te. Vaistai geri, tinkami var-į kibimą 
toti.

Įvairių vaisių iviežios dė-
Per ou mėnesius kas va-į g^į išnyksta, jei su

kąrąs patrinkite galvos odą teptą vietą ištempsite ant 
pirštų galais, kol galva. jndo įr pį}site per ją verdan-su pirštų galais, kol

bus karsta. Tada gerai iš- ų vandenį. Jeigu dėmė Įsi- i kuriu nereikia skalbti, gali- 
trinkite odą tais vaistais. Po genėjusi, galima vietoje van- ma išimti eteriu ar alkoho

liu arba plauti amoniaku su

I Žolės dėmes iš audinių,

dviejų mėnesių, jei patarimą dens pilti verdajltj pieną, 
gerai vykdysite, pleiskanos.
bus visai pradingusios iri Vaisių dėmes ii baltų lini-
daug naujų plaukų pradėję. nių audinių galima išimti giicerinu i, balty-
dygti ir augti. I taip: apibarstyti jas krak- mii ii.

j molu ir po vąlandos įsskalb-
Vėliau užtenka gerai pa- tiarba suvilgyti drobe ir lai- 

trinti galvą vaistais tik vie-' kyti ant uždengtos sieros, 
ną ar du kartu per savaitę. Į Audinį su Įsisenėjusia dėme 
Bent kartą kas dvi savaitės reikia pamirkyti rūgščiame 
reikia galvą gerai išplauti su, piene ir kitą dieną išskalbti, 
castile muilu. .

Dėmę ii iiBčo galima į&va-
Būtina. kad šukos visuo- lyti virta, suvilgyta spirite, 

met butu sv ai ios. Jas reilc^a. Vatą reikia vis keisti. Kitas 
plauti kas savaitė ir daz- būdas: sumaišyti porą unci-

vandeniu. Žolės dėmes iš tri
kotažo baltinių galima išim- 

pant glicerinu ir balty
mu (lygiomis dalimis). Po 
1-2 valandų išskalbti.

Vyšnių dėmes — pamerk
ti audinį Į skiedinį, sudarytą 
iš vienos dalies amoniako, 
trijų dalių eterio ir keturių 
dalių vandens. Po to išplau
ti vandeniu.

mau. Niekada nevartoti ki
tų amonių šukų.

AA. J. Jokūbaitis

• « •

jų virinto vandens ir ketvir
tadalį uncijos citrinos rūkš- 
ties. Šiuo skiediniu valyti 
dėmę. Po kelių minučių iš
skalbti.

Kad manikiūras ilgiau Spalvotų audinių 
laikytųsi. Įmerkite nagus su reikia suvilgyti muiluotu

Pastaruoju metu Ameri
kos mėsos gaminimo firmos 
kariauia dėl pasaulinės rin
kos tikros mėsos pakaitalui 
— sojos pupelių ”mėsai“ 
pardavinėti.

Ta sojos pupelių mėsa yra 
net vengiama vadinti mėsos 
pakaitalu ar dirbtine mėsa, 
nes ii taip pagaminta, kad 
skonio ir maistingumo at
žvilgiais gali būti visiškai 
panaši i kiauliena, jautieną, 
vištieną ar kurią kitą mėsos 
rūši.

Ją gaminančios k orn poni
jos tikisi rasti šiam naujam 
produktui plačia rinką vpač 
ekonominiai atsilikusiuose 
kraštuose,, nes tokia dirbti
nė mėsa vra daug pigesnė, 
o ios maistingumas yra di
delis.

MOTERYS LAIMĖJO

LAISVI SMUKLĖJE

Kaikur moterims drau
džiama gerti atsisėdus prie 
baro. .Toms leidžiama tai da
ryti tik sėdint prie staliukų.

Toks potvarkis yra Ba-

vo rvškiai raudonas sukne
les, tarytum eitų ne už vyro, 
o ant laužo.

šešioliktajame amžiuje 
vyravo ispaniška mada su 
savo niūriomis spalvomis.
Puošniausiais vestuvių dra-’yonne , N.J.. mieste Prieš 
bužiais buvo laikoma aukso!! laiką ten atsirado mo-
parča juodame fone. Netgi; teris. lygių teisiu atkakli ša- 
sekančiame amžiuje vestu- Uninkė, ir iškėlė byla teisme, 
vinė juoda aksomo suknelė, ja nuvarydama net iki aukš- 
vilkima ant apatinės, pasiū- čiausiojo teismo. Neseniai 
tos iš raudono šilko (ir ma- aukščiausiasis teismas nu- 
tomos, pakėlus priekyje vir- Sprendė, kad valstijų istaty- 
šutinės kraštą). buvo laiko- mai ar miestų potvįąrkJaį1, 
ma pačia elegantiškiausia, kurie draudžia moterims at- 

Tuo pačiu metu (penkio- sisėsti prie baro, yra priesin- 
Hktajame - šekšioliktajame j gi konstitucijai. ' 
amžiuje), kai vestuvių dra-Braikių ir aviečių d^~__ . , .

iš lininių audinių išimamos ’Palva "tbuvo ,aba!
taip: audinį išekalbU n*»»; "h0!8™8-nuo,takoa suknele 
(lytame vandeny, kuriam*' bu™ fMaus kirpimo. Ypač 
virė baltos pupelės. Audinį dekoratyvios buvo ilgos. į a- 
su dėme galima palaikyti Pac!’ praplatintos rankoves.
chloruotame vand.ny ir po l™™' S“ butl lk’,ze:
valandos išplauti vaatkniu. ąr net tokio ilgumo, kad 

lydintiems nuotaką asme- 
Slyvų dempe — \prieš nims reikėdavo jas nešti

Šeimininkėms

! dar neišdžiūvusių laku Į šal- vandeniu įpylus, į jį keletą skalbimą būtina pamerkti į kaip šleifą. Kartu su kita
tą vandenį. šaukštų amoniako. Po kelių žibalą. ispanų šešioliktojo amžiaus

-t J ’

Virtinukai su rabarbarais

Virtinukams rabargarus 
reikia apvirinti, nusausinti, 
sumaišyti su cukrumi ir dė
ti j virtinukų vidų.

Valgyti su grietine ir cuk
rumi.

it#!
k.
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Operos

Vietines žinios
”Dana“

reikalu

gaidų

Saulių ir ramovėnų gegužinė
Ilgai visų laukta gegužinė 

jvyko praeitą šeštadienį, lie
pos 13 d., buvusiame Kerei- 
šų ūkyje W. Bridgevvater, 
Mass.

Liepos 16 d. Lawrence, 
Mass.. įvyko mažaiį bet lie- r*“ 
tuviams reikšmingas ir žino
tinas susirinkimas. Čia po-; 

Bostono' miestas ir šiaip nios Ievos Brox bute kompo-'; 
auga ir modernėja. Bet zitoriui Juliui Gaideliui bu-

.Parduoda
GERAS AITOMOBILIS ! pOMIOS KNYGOS

Romanai
Rene Rasa. MEILĖ TRI

KAMPY, 219 psl. kaina $3.-
Vincas Ramonas: MIG 

LOTAS RYTAS. 166pusi 
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, 28C 
psl.. kaina $3.00.

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

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeli 
kietais viršeliais S3

♦40. keturis d&>
tnag. pigiai par-

SG7 Ash Street. 
Brockton. Mass, 
Tei. 1-588-9091

MUZIEJAUS

RETENYBĖ!
d į augę su ta pažanga auga vo įteikti 388 atskiriems in- 
ir jo gyventojų mokesčiai, strumentams perrašyti ope- 
Kaip atsakingi mokesčių ros ”Dana“ gaidų lapai, 
apskaičiuotojai ir rinkėjai

rv-. . . - , .. skelbia, šiemet mokesčiaiDel telefonų kompanijos ų dw s .............. ... ............. .........
' nai. o kitais metais didesni/ Penasytos gaidos astuon.em Didy,u w ,itų _ preI. A.

Operos gaidų perrašymo 
darbas beveik įpusėtas. Jau

streiko ir vietinio pašto ne
galavimų svečiai pakvieti- , -• ~~~ a* - i negu šiemet, irmus j gegužinę gavo pave-; |o dar

mokesčių udugcua . ^baigti dar pritrūko tų
; nes ar prekvbos įmonių be-' , , . . , . /
ga iš Bostono i kitas valsti- ., , . , ,

Parduodamos Lietuvos mo
netos: 5 litai — J. Basana- 

! vičius, 10 litų — Vytautas

į instrumentams. —liko dar
1 , . . , , . , . .-'galo dar nematyk Dėl tų! d«yni Už atliktą darbą
luotai, bet Ui nesutrukdė. mokesčiu daugelis pilnai atsilyginta, betgi dar-
šventės nuotaikos ir pasise '
kimo.

Gegužinėje, kaip visuo-i sidelsė arba kurias gausos
met dalyvavo daug švėnų ja už aukotojai buvo pažadėję nu-
» tolimiausių apylinkių Jų, j į,0J(lerninim0 da,4s siųsti rinkėja!. Ut vis dar 
tarpe buvo matyti atšakiu-, tenka sumokėtj likusiems' savo pažadų neistesejo.
gas pai eigas einančių >io į ~ piliečiams, ir sumokėti ”Danos“ operos gaidų 
krašto pramonėje, mokyk-j 
lose ir kitokius darbus dir-

Smetona ir kitos. 
Kainoraštis — pareikalavus.

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

Canada

Ieško

vis daugiau, negu anksčiau, perrašymas gali būti užbaig-
. • k • • • ; •tas mgsėjo mėnesį. Ponios Audėnu Lrbancių žmonių bei jaunimo.. Amerikiečiai apic R žičkų Brox rūpesčiai, išlaidos, su- Rauden’par

Svečiams buvo pnema- Ą™Pri-Vn<; ™pdipinn« i gaištas laikas ir pastangos, 
mos visos ūkio gerybes ir; Amerikos medicinos tech- renkant aukas šiam kiln:am
platūs aviečių laukai. Šeimi-’ nolcgijos sąjunga tun kas- ? . . as sm įa
p«uus aviečių į4umi aei i suvažiavimus ir ta tikslui, žymiai palengvės,
ninkui nereikejo pakartoti- metinius nuvažiavimus ir ta .... v„riA VArtina lietuvis, nai svečių kviesti - berną-' Proga išleidžia specialią £' !.‘L “ t'S. 
tant buvo dorojamos prino-, knygelę su viso suvažiavimo
kusios avietės ir ūkyje už
auginti metanai.

programa, kalbėtojų-paskai- 
tininkų pavardėmis ir jų fo-'

ką kūrybą, pasiųs savo auką 
adresu:

Marijona ir Barbora Mickai- 
tės ieško savo brolio Vincento 
Mickaus iš Kemersių kaimo.

i Ameriką atvy
kusio 1913 metais.

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

Barbora Medets,
214 Mapie Street. 

Marlborough. Mass. 01752. $3.15.

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIU

AMERIKOJE

Opera DANA Foundation, 

117 Haverhill Stret, 

Lawrence, Mass.

Vaišėmis rūpinosi iš anks-į tografi jomis, kalbų-paskai- 
to parinktos ir pakviestos, ty temomis ir trumpais pa- 
šeimininkės, garsėjančios į Raitininko aprašymais, 
savo sumanumu. į Šiais metais yra trisdešim-

Mėsos patiekalus gamino'įsistos sąjungos suvažiavi-Į _____________
Irena Ralkevičienė, daržo-: mas Dalias, Tex. Toje kny- Gaidelio operos numatoma 
vių paruošimu rūpinosi Liu-' gilėje salia Įvairiųmedici- pateikti Pasaulio Lietuvių 
da Šukienė, o nepamainoma nos. biologijos ir kitų sričių Bendruomenės Seimo New. 
vyriausia šeimininkė ir šį daktarų yra ir didžiulė ma- Yorke proga, diriguojant V. 
kartą buvo Genė Bačiulienė. ‘ gistro Raimundo Žičkaus Marijošiui.

Jeigu praeitais metais šei- fotografija. Apie jį rašoma: Į k. Da.
mininkės buvo vaišingos, tai Raimundas žičkus gimė 
šiais metais nepalyginamai Europoje (in Lithuania) ir j 
vaisingesnės. i dali pradžios mokyklos Bostono

Nemažas jaunimo būrys ‘mokslo praėjo Vokietijoje.) 
žaidė baseballą ir kitokius 196o metais baigė Bostono,r*ARENGIš»^j aALENDORiUS 
žaidimus, bet, deja. neatsi-universitetą, gaudamas ba-Į
laikė prieš vyresnio amžiaus kalauro mokslinį laipsnį; Rugpiūčio 11 d. Minkų

Ištraukas iš naujosios J.

Ieškau moters, vyro ar vedu
sios poros, pensininkų, 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, gausi pagalbą.

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

Tuojau siųsk šį skelbimą Ir 
į savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistu išbandymui. 

ROYAL PRCDVCTS 
North SUu, P.O. Bot 9112 

4 K'*w 1

sportininkų ir sporto vado 
vų komandą.

Dėl visiems suprantamų 
priežasčių šiais metais šau
dymo varžybų nebuvo. 

Šeimininkas svečių pato

kalamo mokslinį 
(BS in Engineering) 
m. Babson Institute 
magistro laipsnį (Babson 
Institute Graduate School). 
Žičkus yra Amerikos chemi
kų sąjungos narys ir taip

1968., radijo gegužinė Romuvos 
gavo Į parke Montelloje.

♦ ♦ *

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už S2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

Rugsėjo 8 d. Lietuvių 
Enciklopedijos rengiamas Il

gumui iš anksto buvo viską) Pat Applied Spectroscopy 
numatęs. Kad uodai per-i sąjungos narys, 
daug neįkyrėtų, ūkio sodas; žičkus yra skaitęs paskai- 
iš anksto buvo išpurkštasjaP^e Atomic Absorbtion- 
specialiais chemikalais. Begiame Emission įvairiuose 
to, ir pačios šventės metu! American Chemical Society, 
kartas nuo karto praeidavo! Society of Applied Spectro- 
ttm tikslui pasamdyti žmo-j scopy, American Society for 
nės su purkštuvais ir tuoji^esting Metals (Nationally 
pat sunaikindavo per neap-i meetings) suvažiavimuose, 
sižiūrėjimą iš kaimvnystės J*5 ta’P Pat skaitė paskaitas 
atskridusį uodą. ‘ ‘ įvairiuose Europos ir Pietų

teraturos vakaras So. Bos-

DAR GAVOME 

LIETUVA BUDO, Stepo-

O, 4 O,

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.59

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mi juotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.-50.

Kazvs Almenas, UPĖ Į 
RYTUS, UPĖ J ŠIAURĘ.
romanas I dalis. 325 psl., 11 į 
dalis 302 psl.. kiekvienos da- ’ 
lies kaina $3 00.

Alė Rūta, KELIAS Į) 
KAIRĘ, premijuotas romą-' 
nas iš JAV senosios kartos 
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

SLA—jau 80 met y 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 savitarpinė* pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra kr saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikaiiagiausiaa 
apdraudas nuo |100.06 iki $10.000.06.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Eu. 
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.

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

SLA- -kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir \ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIHanee 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* labe< daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus matus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.&0.

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street,

Vėlyvą vakarą skirstyda
miesi, svečiai tarėsi vėl po

Amerikos universitetuose. 
Žičkaus atsakingos pareigos

metu susitikti ir dėkoio šei-’ Jerrel-Ash yra Atomic Ab- 
mininkui Vytautui Zenkui sorption Metods Develop- 
už taip reto lygio suruoštą nient laboratorijoj, kur daug 
gegužinę. Moterys jau dabar šiandien vartojamų metodų 
pradėjo sukti galvas, kaip ir technikos atradimų, kaip 
aa patekus į šeimininkes ki- tyrimų, taip ir instrumentų 
tais metais, jies tam reikia suplanuota ir . pagaminta, 
nemaža pastangų. ■ Žičkaus paskaita šiame su-

Pats seimininkas buvo pa- važiavime bus ”The Role of
tenkintas šventės pasiseki
mu, svečiu gausumu ir reta 
proga, kad galėjo aprodyti 
savo lauku platybes ir pra
vėdinti ūkio vyno rūsius.

Naujas
Buvęs Bostono

uoste

John F. Collins. kuris dabar 
profesoriauja Mass. Techno-

tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa- no Kairio atsiminimų I tomo 
Įėję. Programoj dalyvauja nedidelį skaičių. Jų kaina 
rašytojai Pulgis Andriušis t«k $2.00
(iš Australijos). Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Gus
taitis, Stasys Santvaras. Imkite ir skaitykite!

* e s

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

Vacys Kavaliūnas. KAL 
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas. 20) psl.. kaina 
$2.50.

Kazys Plačenis, PULKIM
i . .. . ! ANT KELIU..., romanas iš

Rugsėjo 15 d; So. Bostono < kun. Strazdelio gyvenimo.
II laida. 160 psl. kaina $2.00Lietuvių Pil. Dr-jos. salėje Aleksas Ambrozė. 664 psl..

■ gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10.

Lietuvių Bendruomenės pa
rengimas.

* * *

Spalio 6 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 
Balfo banketas.

* » *
Spalio 27 d. So. Bostono 

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

Atomic Absorbtion — Fle- 
me Emision in Clinical Che- 
mistry. Žičkus kalbės ir nag
rinės atominės absorbacijos 
teori ją, prinicpus ir jos pa
naudojimą medicinos klini
kose ir biochemijos labora
torijose. Jis taip pat duos

majoras) santrauką jau pavartotų į-
vairių metodų tose srityse“ 

Taip rašo 30th Afonual
logijos Institute, sako, kad Convention American Me- 
Bostono uostas galėtų apgy-Į dical Technologists 
vendinti 200.000 gyventojų.- Raimundo brolis studijuo

jame yra daug salų. ku- ja geologiją irgi Bostono u-
riose šiandien niekas negy-* niversitete. šią vasarą jis
vena. Be to, galima nesun
kiai užpilti kaikurias uosto

atlieka šešių savaičių prak 
tikos ir studijų darbus Bos-

dalis ir vandens užlietus plo-| tono universiteto įrengimuos 
tus paversti sausžemiu, ku- Kingsfield, Maine, 
riame galėtų sutilpti jau mi-j universitetą baigs api“ 
nitas 200,000 žmonių skai-Į metu Kalėdas, 
čius.

Miesto platintojai turės 
apie tai pagalvoti.

• •
Lapkričio 10 d. Lietuvos 

kariuomenės atkūrimo minė
jimas So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos salėje.

* * •
Lapkričio 16 d. Lituanisti 

nės mokyklos puota So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Bernsteinchen, 24 psl. 
Vlados Stančikaitės iliustra
cijos. Tai J. Narūnės Ginta- 
rėlė, išversta į vokiečių kal- 

Tomas bą. Vertė Birutė Girdvainy- 
šių tė, Vasario 16 gimnazijos 

mokinė. Gintarėlė jau yra
Abu Žičkai, kadaise lan-) išleista ispanų ir anglų kai- 

kydami vidur, mokyklą, pa- bomis. Tai dešimtasis J. Na- 
dėjo ekspedijuoti Keleivį, rūnės kūrinių leidinys.

minkštais — $8.
BALADĖS

gražiai išleistoj, gausiai į- 
liustruotoj knygoj yra sep 
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina..............$6.00

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgi* 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 Naumiestis 
kis. Kaina.............. ..  .  . $2 5(

LIETUVOS ISTORIJA
VLji.Taida, paraše dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė.
414 psl., daug paveikslų, ke 
li žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji 
Kaina ................... .. $6.

Išrašykite
KELEIVĮ

,savo draugam

Jurgis Gliaudą. SIKSNO 
SPARNIŲ SOSTAS, piemi

šitoj labai 7manas iš. Po,iti^
I emigrantų gyvenimo, 26> 
Į jsl., kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT 
NAGO UGNIS, premijuota, 
omanas, 205 pusk, kain* 
i2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP 
fAI IR BEDUGNĖS, pre 
nijuota? romanas, 279 psl 
aina $3,00.
Vytautas Alantas: TARI 

JVIEJŲ GYVENIMŲ, 461
)usl., kaina $4.50.

Juozas Švaistas: 2IOB 
*IAI PLAUKIA, romana ' 
š knygnešio kun. M. Sida 
avičiaus gyvenimo, 233 psl 
<aina $2.50.

Pranas Naujokaitis: U 
PEL1AI NEGRJZ T A į 
KALNUS, 509 pusi., kain: 
<6.00.

Alovzas E«rcna<: VlENI 
SI MEDŽIAI, 117 psl. ka; 
na $ 1,50.
M7NDAUGO 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 
Perkais abi dalis kaina tik ...................................... $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo- 
:*i, 176 psi., Kama • ••••• •••• • O •••••••• OOOOOOO* OOOO O • o-voo $2.00

Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsą teisynas, 81 psl.. .60 cnt

Gicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
>5 puslapiai, kaina........................................................$100

’rof. P. Pakarklio Popiežiaus 
0 puslapių, kaina........................ » >••••••••••• • • $1.00

Prank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičiai nuo 
.879 m. iki 1955 m. 190 pal. kieti viri. kaina seniau 
□uvo $6.00, o dabar tik................................... ... .......................$2.00

Dan Kui \ičio Magiškuoju kilimu j Vikrių, 830 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra- 

šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ........... .. $3.00
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Vietines žinios
Pirmas keltuvas lietuvių 

klube

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos liepos 18 d. susirin
kime inž. Eugenijus Mano
masis painformavo apie 
keltuvo (elevatoriaus) sta
tybą. Lizdas jam jau baig
tas, rugpiūčio vidury prasi
dės keltuvo montavimas. 
Gruodžio 15 d. keltuvas tu
ri pradėti veikti. Keltuvo 
pajėgumas 2.500 svarų. Juo 
galės kartu pasikelti 14 as
menų. Per pusę valandos ga
lės pakelti iki 200 žmonių. 
Jis veiks automatiškai, bet 
galės būti ir žmogaus aptar
naujamas. Tai bus Bostone 
pirmas keltuvas lietuvių 
klube. O aplamai pirmas 
keltuvas lietuvio namuose y- 
ra inž. J. Rasio dangoraižy 
Cambridge.

Per birželio mėnesi drau
gija pajamų turėjo §10,394. 
išlaidų §10.183, taigi pelno 
liko §210. O kadangi prekių

padaugėjo §936, tai per bir
želio mėnesi viso labo pelno 
liko §1146.'

Susirinkimo gale A. Mat
joška priminė, kad vakar 
sukako 35 metai, kai du drą
sūs lietuviai — Darius ir Gi
rėnas — perskrido Atlantą, 
bet galutinio savo tikslo — 
Lietuvos nepasiekė ir žuvo 
Vovietijoje. Po to visi daly
viai jų atminimą pagerbė 
atsistoję minutės susikaupi
mu.

Iš anksto spaudoje buvo 
skelbta, kad tame susirinki
me 5 nariams bus suteikta 
staigmena. Tikrai, susirinki
mui pasibaigus, dalyviai bu
vo paprašyti pakelti savo 
kėdes ir pažiūrėti, kas yra 
jų apačioje. Penki nariai ra
do prilipdytą po §1. Jiems 
tai ir buvo staigmena.

Bet ir tas skatinimo bū 
das nepatraukė i susirinki
mą didesnio žmonių skai- ..ciaus.

Sveikino ii Romo*

Dalia Jasaitytė, dr. Stasio 
ir Laimos Jasaičių duktė, 
Keleivio redaktoriui atsiun-1 
tė sveikinimų iš Romos.

Dalia Jasaitytė yra Font-i 
bonne akademijos -Miltone • 
paskutinės klasės mokinėj 
Ji šiemet baigė ir Bostono li
tuanistinę mokyklą.

Numatydama studijuoti 
prancūzų kalbą, ji atostogų 
metu išvyko i Europą tos 
kalbos pasimokyti Svetimų 
kalbų lygos organizuotuose 
kursuos Leysin mieste Švei
carijoje ir Paryžiuje.

Ta proga ji galėjo aplan 
kyti ir Romą.

R. Ivaška — majoras

Adv. Rimantas Ivaška, i 
atlikęs karinę prievolę kari- ', 
ninku, pasiliko aktingame 
rezerve ir šiomis dienomis 
pakeltas i majoro laipsni, j

Kiek miestas turi tarnautojų

Bostono miesto savivaldy-, 
bė turi 22,320 tarnautojų.Į 
Jie sudarytų nemažo Lietu
vos apskrities miesto gyven
tojų skaičių.

Pamaldos evangelikams

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 28 d. 1 vai. popiet First 
Lutheran Church, 299 Ber- 
keley St.-, Bostone, Įvyks lie
tuviams evangelikams pa
maldos su Šv. Vakariene, 
kurias laikys kun. Algiman
tas Žilinskas iš Toronto.

J. Keslerienė ištekėjo 

už. V. Jankaus

Jadvyga Keslerienė. ilga 
metė Sandaros Moterų Klu 
bo pirmininkė, liepos 2 d. iš
tekėjo už taip pat veikiau- 
sandariečio Vinco Jankaus 
nuolat gyvenančio Floridoj 
Tuo būdu susikūrė dar vie
na lietuviška šeima, bet Bos 
tono visuomenė neteko ma 
lonios ir darbščios narės.

Sveikiname naujavedžim 
ir linkime jiems ilgo ir lai 
mingo gyvenimo ir ateity.

1

Mirė P. Lapenas

Liepos 13 d. mirė Povilas 
Lapenas, prieš keliolika me
tų veikusio radijo vedėjo 
Povilo Lapėno tėvas. Palai
dotas Bridgevvateiy.

Septynios dovanos Iš Tautinės Stovyklos 

grįžo skautai

Praeitą sekmadienį, lie-

KARŠTA LIETUVIŠKA 

RUGINĖ DUONA!Fitzmaurice Motor Sales! 
i Juozo Kairio) Broktone 
dovanotas 4 padangas auto
mobiliui, Fartuna I*uel C o. tų Stovyklos jau grįžo visi dieniu rytą jau pardavinėjama 
alyvos ir kt. bus galima lai-j skautai, — sveiki ir links- karšta lietuviška 
mėti Minkų radijo geguži-1 mi, gerai saulėje išsimaudę r u s i n ė duona šiose vie- 
nėje rugpiūčio 11d. Romu-! jr gražia gamta pasigėrėję. įtose* 
vos parke Brocktone-Mon-i Jie ten Įprato klausyti sa-; 
telloj, 71 Claremount Avė.'vo vadovų, laikytis stovyk-j

Rengėjai kviečia visus da-p°Je pastatytos tvarkos ir 
lyvauti, nes visiems bus įdo- i stropiai atlikti savo parei- i
mu ir malonu tą dieną pra-; Sas- . ... i
leisti gražiame parke., o, be' . Stovyklos vieta — didžiu-; 
to. dar laimėti vertingų do-! lis miško plotas. Chicagos;
-----  1 lietuvių nuosavybė. j

Stovykloje buvo lietuviui 
skautų atstovų iš viso pa-'
šaulio: Vokietijos, Australi- Mr. Brown, German Delicatesse 
jos ir kt. Iš Bostono dalyva-j (31)
vo iš viso 53 skautai ir skau-:
tės. Jų kelionė ten ir atgal Autobusai į tradicinę šventę 
atsiėjo 4,000 dolerių. Taigi,

o Laisvės Varpo'valdybos i kasa visai ištuštėjo, bet už- ', Putname

narys Vladas Noreika liepos tat jaunimo džiaugsmas pa
didėjo.

■ Prd. Marijos seserų vienuo- 
Skautų sveikinimas Į lyno sodyboje, Putnam, 

Iš Penktosios Tautinės' Conn , išvyks iš Bostono lie- 
Skautu Stovyklos v. s. fil. P. Pos28 d., sekmadien, 9 vai. 
Molis ir ps. A. Glodas Kelei- Oi® nuo So. Bostono Lietu- 
viui atsiuntė sveikinimų V1U Piliečių Dr-jos namų. 

Mūsų kaimynai Emilija ir \Vorcesterio skautų vardu. ; Bilietai gaunami pas O. 
Antanas Aleknos grįžo is Sveikino ir Ona ir Anta- Ivaškienę, O. Ulevičienę ir 
Floridos ir žada čia pabūti nas Saulaičiai. Vyt. Stelmoko draudimo į-
iki rudens. ' Nuoširdus ačiū. i staigoje.

rr - oi i įsidėmėkite, kad kiekvieną 
pos -1 d., is Tautines Skau- penktadienį pu pietą ir sekma-

- var.ų.

Sukaktuvininkai

Balfo skyriaus finansų 
sekretorius Vincas Kazakai- 
tis liepos 7 d. minėjo savo 
amžiaus 50 metų sukaktį, 

vai
liepo

10 d. Įžengė į septintąją de
šimtį.

Sveikiname ir linkime dar 
ilgų darbingų metų.

Aleknos grįžo

So. Bostone:

917 E. Broadway. 

Adams Food Shops —

469
113

E.
H

8th Street, 
Street.

Hill Stop, —G Street.

Jamaiea Plain:

Autobusai į Tradicinę Lie- 
: tuvių Susitikimo Šventę N.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELfi LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėm.-, ir užsienio lėktuvą 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems į Florid ą— 1 
MIAMI— iš Bostono. — tik $65.-

VISŲ LĖKTUVŲ’ LINIJŲ* BILIETAI (AIR TICKETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT - 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.

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

KARTU f R A

Išnuomoja

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogilts 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 į NUO
LAIDA.

Įstaiga atdara: kasdien nuo 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

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

8 vai. iki 12 vai. dn.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 We»t Broadvvay., South Boston. Mass.

”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

5%

išnuomojamas 6 kambariu bu

tas. Skambinti tel. $25-6351.

Dorchesteryje gerame rajone COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
IVAIRIAUSIAS DOVANAS

11 Swaiiow Street, So. Bosto- siunčia betarpiškai
ne. C it.» Point rajone. III aukš- .* Rf,ęTfiKJA 1 I ICTI1VA1 
te išnuomojamas 5 kambariu 15 BOSTONO t LIETUVĄ 
butas, apšildomas karštu van
deniu. Krosnis kūrenama gazu.

Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai valutm, išpildoma gydytoją re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vatstiaą.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo P raL ryte iki 8 vaL f, Išskyrus šventadienius ir seka.

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

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

FORTŪNA FUEL Co Dovanų 55 
certifikatas 164

24 valandų 

aptarnavimas

lOOdo, OOct ’IOO“
I

perkant bet kurią karštu vandeniu ar šiltu oru ’baseboard' , 
šildymo sistemą.

Išsimokėti iki S m.
(I-mas mokėjimas 1968 spalio m.)

Pasiūlymas baigiasi 
1968 m. liepos mėn. 31 d.

Nėra rankpinigių
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124

436 1204 By 0- i»ic<-o? (1. čJorhnia

Ypatinga nuolaida 40 metų

apšildymui alyba patyrimas

Fortūna Fuel Co.
nuleis

Kreiptis ten pat i pirmą aukš 
tą arba telefonu 268-5844; ge
riausia nuo 12 iki 3 vai. popiet.

Parduoda
Nebrangiai parduodamas 1 po

ros dury gerame stovyje For
das 500. standartiniu vairo lizdu.

Kreiptis bet kuriuo laiku te
lefonu 436 3505, ar asmeniškai

123 Capen Street.
Dorchester. Mass. 02121.

Pigiai parduodamos dvi bičių 
šeimos. Kreiptis:

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

vakaro)

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068
Vedėjas J. Vaičaiti a[

i Peter Maksvytis
Carpenter A Builder

į 49 Church Street 
E. Milton, Mass.

j Atlieku riaus pataisymo, raman- 
| to ir projektavimo darbus iš lau- 
| ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
Į biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
| tavim*. šaukite visados iki 9 va- 
{ landų vakaro.
• Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKS Y
i Real Estate A Insurance ;;

321 County Club Rd- :; ’
Newton Centre. Mass. 02159:; 

Tel. 332-2645

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio

knygą

►TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

Joje smulkiai aprašyta 
tos vergų stovyklos, kuriose 
bolševikinio teroro sistema.

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
VVorcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iŠ kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų 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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St

VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8 2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

Skelbtis Keleivyje yre piga ir naudinga! _ _ _j/##f#*o*aa**eweew»w»##w»e**#*oe#*###**ee#*o***#****»**»*************************************** L. t—

kentėjo ir žuvo mūsų ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
1 broliai, seserys, giminės ir Patarnavimas atliekamas grei- 

draugai. Knygos kaina — tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-
75 centai, kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarmo

IPfi DIN IS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
Seath Boston, Masu

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRlSTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis 4 Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Vsktras Prietaisai 
KSpaatingai taisoma laikrodžius 

žiodąs, papuoialua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
7—a——a—aaaa—a»waa—a

: Dažau ir Taisau :
• Namus iš lauko ir viduje. <
I Lipdau popierius ir taisau4 
; viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Ava
Dorchester, Mana.
TeL CO 5-5854

a«eaeea* anava*

RADUO PROGRAMA

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis) 

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimas
Kreiptis senu adresu;

BRONIS KONTRIM 
59S Broadnray 

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

Flood Sąuare w 
Hardware Co.

R. J. ALKRNA
S» KAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popiaroa Sienoms 

Stiklą* Langam* 
Visokia reikmenys narnami 

Baikmanya plumberiama

e P


