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Sovietų Sąjunga stiprina 
ryšius su Jugoslavija

Tito, 13 dienų viešėjęs Sovietų Sąjungoje, grįžo na* 
mo. Bendrame pranešime nepamiršo apkaltinti JAV-bių.

Kare per 4 metus žuvo 461,

Jugoslavijos diktatorius 
Tito 13 dienų viešėjo Sovie
tų Sąjungoje. Jis ten buvo šį 
kaitą ypatingai šiltai priim
tas. Išleistame bendrame su 
Maskvos valdovais pasitari
mų pranešime nepamiršta 
mesti kaltinimų JAV dėl jų 
politikos Domininkonuose ir 
Vietname. Žinoma, reika
laujama iš ten tuojau pasi
traukti.

Toks naujas Sovietų Są
jungos ir Jugoslavijos suar
tėjimas komunistų tarpe lai
komas reikšmingu faktu, nes 
Kinija jugoslavų komuniz
mą laiko didžiausia komu
nistine erezija. Tito draugiš
kumas Sovietų Sąjungai yra 
reikalingas, nes jis turi ne
mažos įtakos kitoms Rytų 
Europos komunistinėms vy

VVilliam Stevens, baigęs Sacra- 
mento, ('ai., aukštesniąją mo
kyklą išvyko pasaulio pamatyti. 
Indijoje jis susidomėjo budiz
mu. todėl nuvykęs j Siamą jsto_ i 
jo j budistų vienuolyną ir po 3 i 
savaičių tapo jų kunigu.

Nereikia cirko
konvencijose

Visi televizijoje yra matę, 
koks cirkas yra partijų kon
vencijos, ypač kada jos no
minuoja prezidentą. Buvęs 
prezidentas Eiser»howeris 
pasiūlė tą cirką iš konvenci
jų pašalinti. Pasak jo, rei
kia sumažinti atstovų ir 
laikraštininkų skaičių, pir
mininkui duoti diktatūrines 
teises tvarkos ardytojams 
sudrausti.

Jei respublikonai savo 
konvencijas paverstų rim
tesnėmis, tai ir demokratai
juos pasektų. .

riausybėms-. Jis įtakingas ir 
vadinamųjų neutralių vals
tybių tarpe. Visa tai, o taip 
pat ir turint galvoje Mask
vos varžybas su Kinija, So
vietų Sąjungai yra svarbu 
su Tito palaikyti glaudžius 
santykius.

Šia proga Tito pakvietė 
apsilankyti Jugoslavijoj Ko
syginą. Brežnevą ir Mikoja- 
ną, ir šie sutiko.

Tito, kaip žinoma, suge
ba pamirkčioti ir JAV-bėms 
ir pasinaudoti jų medžiagi
ne pagalba. O Vakarai, tikė
dami pasaka, kad "riebus 
komunistas mažiau pavojin
gas už liesą“, užaugino Ti
tui ragus, kuriais jis jau da
bar bado savo maitintojus.

,   -M — —»

Šen. Robert F. Kennedy senate 
ragino prezidentą tuoj pradėti 
derybas atominių ginklų pliti
mui sulaikyti. Tai esąs svarbes
nis klausimas negu Vietnamo.

Juvelyras iš Hammond. Ind.. Ir. 
ving Chayken rodo ”Croix de 
Guerre". kuriuo jis buvo Pran
cūzijos apdovanotas už didvy
riškumą Pirmojo pasaulinio ka
ro metu. Jis tą ordiną žada grą. 
žinti dėl to. kad de Gaulle yra 
užsispyręs santykiuose su JAV.

o keliuose per 3 dienas S30
Kai per metus Vietname žūna 115 amerikiečių, tai 

kai kieno keliamas didžiausias triukšmas, o kai eismo 
nelaimėse per tris dienas žūna keli šimtai, tai mažai kas 
jaudinasi. — tai paprastas reiškinys šiame krašte.

Bendrojo Amerikos Pabaltiečių komiteto deiegacija audiencijoje su Valstybes sekretorium Dean 
tRusk. Iš kairės: B. Albats, latvių sąjungos biuro Washingtone vedėjas, Latvių Sąjungos vice- 
pirm. Alf- Berzinš, Alto pirm. L. šimutis, Valst. sekr. Dean Rusk. Latvių Sąjungos pirm. prof. 
Petras Lejinš. estų atstovas J. Buše h man. Estų Tautinio komiteto pirm. Heikki Leesment ir Alto 
vicepirm. Antanas Rudis.

Vietname partizanai puola 
didesnėmis jėgomis

Partizanai persitvarkė. Jie puola didesnėmis jėgomis. 
Menka JAV stovyklų apsauga. Bombardavo Diem Bien 
Phu. Amerikiečiai gali kariauti ir džunglėse.

Pirma tik iš pasalų puldi
nėję. Vietnamo komunistų 
partizanai persitvarkė ir jau 
drįsta stoti į mūšį didesniais 
daliniais.

Keista, atrodo, JAV kari
nių bazių apsauga. Praeitą 
savaitę didžiausioje Danang 
lėktuvų stovykloje, kuri. ro
dos, turėtų būti saugoma 
kaip akis kaktoje ir niekas 
svetimas prie jos neturėtų i 
prieiti, partizanai susprog-! 
dino 6 lėktuvus ir padarė a- j 
pie 5 mil. dolerių nuostolių. Į 
Panašių žioplysčių ten jau 
nebe pirmą kartą įvyksta.

JAV lėktuvai bombarda
vo Dien Bien Phu. Tai istori
nė tvirtovė. Prie jos 1954 
metais prancūzų kariuome
nė buvo taip sumušta, kad 
prancūzai atsisakė nuo In- 
dokinijos kolonijos. Komu
nistų valdomai Vietnamo 
daliai ji dabar yra nepri
klausomybės simbolis ir la
bai svarbi jų karinė stovyk
la.

Praeitą savaitę amerikie
čiai su vietnamiečiais valė 
vadinamąją D zoną. Tai 18 
mylių pločio ir 36 mylių il
gio džunglės, kurios prasi
deda 40 mylių į šiaurės ly

Sprogo laboratorija,
milionas nuostolių

Liepos 5 d- anksti rytą į- 
vyko didelis sprogimas MIT 
ir Harvardo universiteto ty
rimų laboratorijoje Cam
bridge. Mass.. Sunkiai su
žeisti 3 asmenys ir 5 leng
viau. Medžiaginių nuostolių 
padaryta daugiau kaip mili- 
onas dolerių.

Dėl sprogimo ilgesnį laiką 
turės būti pertrauktas tyri
mo darbas.

t

tus nuo Saigono. Tai viena 
iš patogiausių vietų partiza
nams slėptis.

Joje rasta 200 tonų lyžių 
ir kitokio maisto, vaistų, ci
garečių ir kitko, bet partiza
nų neužklupta — jie spėjo 
pasitraukti.

Nors belaisvių nepaimta, 
bet surasta slaptų kelių. į- 
rengtu slėptuvių ir sandėlių, 
šiuo žygiu įsitikinta, kad 
JAV kariai gali ne tik išsi
laikyti džunglėse, bet jose 
kariauti ir žengti pirmyn

EXPERIMENT-2
SPACECRAFT TRANSMISSION 
OF ATMOSPHERIC PRESSURE 
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EXP£RIMENT-1
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1961 m. lapkričio 28 d. JAV' paleido i Marsą erdvėlaivį Mariner I. Jis praskris Marsą š. m liepos 1 t d., per tą laiką nukeliavęs apie 
325 milionus mylių. Praskrisdamas pro šia planetą apie 3.600 my lių atstume, per 25 minutes Mariner-1 padarys 21 nuotrauką Ir 
išmatuos Marso atmosferos spaudimą. Tas nuotraukas jis per sekančias 10 dienų atskirom dalim perduos į žemę. Kiekvienoj 
nuotraukos perdavimas, kol ji pasieks žemės antenas, truks astuonias valandas, čia dail. John Kraner to įvykio piešinys.

KIAULĖS KEPENYS 
NEIŠGELBĖJO

Praeitame numery Maikis 
su tėvu kalbėjosi apie 34 
metų moterį, kurios kepenys 
buvo nustojusios veikti, to
dėl Harvardo universiteto 
gydytojai miesto ligoninėje 

1 panaudojo kiaulės kepenis
i fūi ronforini nnn miviizka or^l_ • *<%£ zxv*vz nm nuo

bėti. Nors tuo jos gyvybės 
neišgelbėjo, bet jiems pavy
ko jos gyvenimą pratęsti 18 
dienų.

Tai nebuvo pirmas kartas 
šitokių susirgimų atveju pa
naudoti kiaulės kepenis- Jau 
6 kartus tai buvo daroma, 
bet ligonio gyvenimą pra
tęsti tepasisekdavo 12 die
nų. šį paskutinįjį kartą, pri
taikius geresnę techniką, 
ligonė išbuvo gyva net 18 d. 
Gydytojai mano, kad jie yra 
jau geresniame kelyje.

Vietname, gindami to 
krašto laisvę ir aplamai 
rietiyčių Aziją nuo Komu
nistų antplūdžio, nuo jų dik
tatūros ir laisvų tautų paver
gimo, per ketverius metus 
iki šiol žuvo 461 amerikietis. 
Dėl to keliamas didžiausias 
triukšmas, rengiamos pro
testo demonstracijos ir kai 
kurių agitatorių šaukiama, 
kad tas karas "nevertas vie
no amerikiečio gyvybės“. 
Tuo tarpu beveik visai ne
kalbama apie tai, kad Ame
rikos keliuose žūna tūkstan
čiai,. sužeidžiama dešimtys 
tūkstančių ir visa tai įvyksta 
visai beprasmingai, per ap
sileidimą, neatsargumą, ar 
kvailumą ir girtumą- štai 
tik praeitą savaitgali žuvo 
530 žmonių. Laikraščiai ki
tą dieną parašė kiek kur 
žuvo, skaitytojų smalsumui 
patenkinti smulkiau ir pla
čiau aprašydami didesnes 
nelaimes. Tuo viskas ir pa
sibaigė. Viskas be demonst
racijų, be profesorių protes
tų ir "graudžių“ pamokymų 
prezidentui..

Tik įsidėmėkite, piaeitą 
savaitgalį per 78 valandas 
žuvo 530 žmonių! Tai jau 
didesnis skaičius, negu žu
vusiųjų pernai per Nepri
klausomybės paskelbimo sa
vaitgalį (tada žuvo 504) ir

žymiai daugiau, negu per 
Kapų puošimo dieną (tada 
žuvo 4/4). Dar prisimintina, 
kad didžiausias Nepriklau
somybės paskelbimo savait
galio aukų skaičius buvo 
1963 metais, kada buvo 
švenčiamos 4 dienos ir per 
jas žuvo 557 žmonės.

N. Anglijoje šiemet žuvo 
16 žmonių, iš jų Massachu
setts valstybėje 8.

Kol kas težinoma, kad iš 
bostoniečių lietuvių labai 
nukentėjo Edvardas Bajer
čius. Jis su šeima grįžo į 
Bostoną. Į jo automobilį iš 
šono įvažiavo sunkvežimis. 
Laimė, kad jis trenkė tik į 
mašinos galą. Šeima mažiau 
nukentėjo. Brocktono ligo
ninėje suteikus pagalbą, ji 
grįžo namo, o pats E. Ba
jerčius buvo nuvežtas į Car
ney ’igGninę BoStGne. kur 
tebeguli ir dar reikės ilgiau 
pagulėti.

šitaip tyliai naminio "ka
ro“ aukos didėja iki dešim
čių tūkstančių per metus...

Kinija, Sovietų Sąjunga ir 
Šiaurės Vietnamą* atsisuki 
kalbėti su Anglijo* valstybių 
Bendruomenė* taiko* misi- 
ja. Taigi komunistai nenori 
taikos, o yra tokių "išmin
čių, kurie kaltina JAV, kad 
šios norinčios karo.
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0 kaip pagal Sniečkų ir 
Paleckį Lietuva tapo tarybinė

Praeitą kaitą rašėme, kaip "istorikas“ Antanas Bim
ba rašo apie Lietuvos sutarybinimą, kitaip tams,—paver
gimą. šį kartą pakalbėsime, ką apie tai sako dabartiniai 
Maskvos pastatyti Lietuvai valdyti ponai — A. Sniečkus, 
J. Paleckis ir kiti.

A. Bimba "Laisvėje“ rašė. kad Lietuva susovietinta 
teisėtai, pagal veikusią Lietuvos konstituciją, bet jis tuo 
savo teigimu įklimpo, kaip anoji musė į išrūgas —nei iš- 
ėst. nei išlipt.

1940 m. birželio 14 d. Lietuvai Įteiktoje notoje Sovie
tų Sąjunga reikalavo:

”Kad tučtuojau būtų patikrintas laisvas įėjimas į Lie
tuvos teritoriją Sovietų Sąjungos kariuomenės dalinių, 
kurie bus įkurdinti pačiuose svarbiausiuose Lietuvos cent
ruose ir bus pakankamai gausūs, kad galėtų patikrinti 
galimumą įgyvendinti Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savi
tarpio pagalbos sutartį.“

To meto Lietuvos vyriausybė, kitos išeities neturė
dama, tą Sovietų Sąjungos reikalavimą sutiko patenkinti. 
Nuo tada Lietuvos padėties viešpačiu tapo Sovietų S-gos 
kariuomenė. O. anot -lietuvių patarlės, kieno balius, to ir 
tabakas.

Tų pačių metų birželio 15 d. Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto išleistame atsišaukime jau buvo 
pasisakyta:

"Mūsų tauta niekad neužmirš Sovietų Sąjungos jai 
suteiktos broliškos paramos tokiu pavojingu tarptautiniu 
momentu“.

Liepos 21 d. vadinamam Liaudies seime Antanas 
Sniečkus šitaip kalbėjo:

"Galingoji ir nenugalimoji darbininkų ir valstiečių 
Raudonoji armija, išlaisvinusi mūsų kraštą, užtikrins mūsų 
sienų neliečiamumą“.

Tą pačią dieną tame pačiame posėdy dabartinis "pre
zidentas“ J- Paleckis pasigyrė:

*
"Visos tos kovos ir aukos, sudėtos mūsų liaudies lais

vės troškimus pasiekti būtų ilgai dar likusios be vaisių, jei 
ta broliška pagalba, kurios susilaukėme iš visada mums 

broliškų ir draugiškų didžiosios Ta»ybų Sąjungos tautų ir 
kurią atnešė mums tautų išvaduotoja Raudonoji armija“.

Taigi patys aukščiausi Lietuvos komunistų vadai aiš
kiai sako, kad jokios revoliucijos nebūta, kad Sovietų 
Sąjungos kariuomenė, okupavusi Lietuvą, primetė jai ir 
sovietinę santvarką.

Tiesa, pirmomis dienomis kraujo nebuvo pralieta, 
bet jau liepos pradžioje buvo suimta keli tūkstančiai dar
bininkų, ūkininkų ir inteligentų, kurių beveik visi taip ir 
nebeišėjo gyvi iš kalėjimų arba vergų stovyklų. O 1941 
m. birželio mėnesį jau kelios dešimtys tūkstančių Lietuvos 
žmonių, jų tarpe daug senelių ir vaikų, buvo išvežti i ver
gų darbus Sibire ir kitur. Vėliau tie išvežimai buvo dar 
kelias dešimtis kartų didesni. Jie nesibaigia ir šiandien, 
tik yra gudriai pridengiami "savanoriškumu“. Bet mes, 
gerai pažindami komunistų melą, visai nesistebėtume, 
jeigu jie paskelbtų, kad štai Lietuvoje, iš meilės sovieti
nei santvarkai keli tūkstančiai žmonių savanoriškai atsi
sėdo į kalėjimą, norėdami sustiprinti savo tarybinę dvasią.

Taigi šitaip "be kraujo praliejimo“ komunistai "iš
laisvino Lietuvą. Bimbos ir kitų komunistų akys dūmų 
nebijo, sąžinės jausmo jie neturi, lodei ir meluoja, kiek 
tik jų gyvatinis liežuvis išraito.

Štai ir komunistų istorikas šarmaitis iš piršto išlaužęs 
skelbia, kad Lietuva pasirašiusi savitarpinės pagalbos su
tartį su Sovietų Sąjunga, slaptai ki eipėsi į hitlerinę \ okie
ti ją kariuomenės įvedimo į Lietuvą reikalu. Šiandien vi
siems yra žinoma, kad dar prieš Sovietų Rusijos kariuo
menės įgulų įvedimą Stalinas su Molotovu jau buvo pasi
rašę slaptą sutartį, kuria Lietuva buvo palikta sovietų įta
kos srityje. O Sovietų Sąjunga, pareikalavusi įsileisti Į 
Lietuvą Raudonąją armiją, tvirtino, kad tos Įgulos reika
lingos Lietuvai apginti nuo galimo hitlerinės Vokietijos 
užpuolimo.

Šitaip komunistai klasta, melu ir Raudonosios armi
jos brutalia jėga okupavo Lietuvą, ir ta okupacija tebesi
tęsia iki šių dienų. Bet ji nebus amžina, kaip nėra amžina 
ir Maskvos baudžiavinė sistema, kaip neamžini jos vergų 
prižiūrėtojai ir akiplėšiško melo bimbintojai.

Indonezijos diktatorius Achmed Sukamo (kairėj) svei
kinasi su Kinijos ministeriu pirm. Chou En-lai, susitikę 
Kaire, vykdami i Afrikos-Azijos valstybių konferenciją, 
kuri turėjo būti Alžirijos sostinėje, bet atidėta iki lap
kričio mėnesio pradžios.

Thomas McKean iš Dela-, 
ware, kilnodamasis su šei
ma 5 kartus, skundėsi buvęs 
"medžiojamas kaip lapė ir 
vengiamas tų. kurie buvo 
laikomi mano draugais.“ •

John Morton iš Pennsyl- 
vanijos pasirašęs deklaraci
ją buvo išsižadėtas draugų 

, ir giminių, ir jo paskutiniai 
žodžiai — "Pasakyk jiems, 
kad jie išgyvens, iki pama
tys valandą, kada jie galės 
pažinti, kad tai buvo garbin
giausias patarnavimas, kurį 
aš kada nors padariau savo 
kraštui.“

„Istorija - kaip jos nereikia 
rašyti“

J. Vilu

Vilniaus universiteto mo- spaudoje per didelis biznie-
kovai jaučiasi lyg musę pra
riję. kai A. Bimbą apdova-

riškumas- Esą, kas iš krautu
vininkų duoda skelbimą, su

Kas kitur rašoma
AR BUS IŠLEISTOS I

TOS KNYGOS?

"Naujienų“ birželio 30 d. 
laidoje klausiama, ar bus iš
leistos ir kada knygos: Ge-; 
nocidas Lietuvojee ir Lietu
vių teatro almanachas. Pir
mąją žadėjo išleisti J. Rima- 
šauskas. o antrąją S. Pilka. 
Joms buvo renkama prenu
merata- Praėjo daugiau kaip 
10 metų, bet apie tų knygų 
išleidimą nieko negirdėti.

Straipsnis šitaip baigia
mas:

"Žmogus lengvai apgau
namas vieną kartą, bet se
kanti kartą yra atsargesnis, 
taip lengvai nepasitiki ir są
žiningam asmeniui. Tie du 
atsitikimai nepatarnavo nei 
spaudai, nei suteikė garbę 
autoriams. Jei autoriai jau
čiasi. kad ateityje ištesės sa
vo pasižadėtąjį uždavinį ir 
yra neužtarnautai paliesti 
spaudoje, tai lauksim jų at
siliepimo. Dešimties metų 
laikotarpis yra nemažas, to
dėl autoriams užmetimas 
nėra be pagrindo. Prenume
ratoriams išseko kantrybė 
belaukiant autorių pradėto, 
bet nebaigiamo darbo, kurį 
jie pats savo noru ėmėsi at
likti“.

NEPRIKLAUSOMYBĖS

AUKOS
Liepos 4 d. sukako 189 m. 

kai JAV paskelbė savo ne
priklausomybę. Negana bu
vo tokį nutarimą paskelbti,! 
bet reikėjo jį ir ginklu ap
ginti. Taigi nemaža buvo li
aukų.

"Darbininkas“ birželio 30 
d. laidoje priminė, kaip nu - 
kentėjo kai kurie iš 56 ne
priklausomybės akto pasira
šytojų :

"Richard Stockton, New 
Jersey teisėjas, buvo ištemp
tas iš lovos. Įkištas į kalėji
mą. jo ūkis nuėjo vėjais, ir 
kalėjime palaužtas sveikatą 
tik 51 metų mirė.

Lyman Hali ir George 
Walton iš Georgi jos atsidū
rė kalėjime, ir jų turtas buvo 
konfiskuotas.

William Hooper iš N. Ca
rolinos turėjo su šeima bėgti 
iš namų..

Levvis Morris iš New Yor
ko neteko savo prabanginės 
vilos Manhattane, neteko 
1,000 akrų žemės ir kaime
nių. Su šeima per eilę metų 
turėjo žiūrėti, iš ko kąsnį pa
darys.

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis
loooeooeeeeeeeooooeooeooseeeeeeooeoeoooeeeooo

Harrison Schmttt, 
29. Ffogstaff, Arta., 94. Saa 

• Physidaa.

Šitie mokslininkai parinkti skristi į mėnulį ne vėliau 
kaip po 5 metų. Jie iSrinkti ik 1.500 kandidatų.

NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖ I
1776 m. liepos 2 d. Kon- 

tinentalinis Kongresas priė
mė trumpą nutarimą, kad 
"Jungtinės kolonijos vra ir 
turi teisę būti laisvos ir ne
priklausomos valstybės“, bet 
praėjo dar pora dienų, kol 
liepos 4 d. formaliai buvo 
paskelbta Nepriklausomy
bės deklaracija. Tą dieną ją 
tepasirašė kongreso prezi
dentas John Hancock ir sek
retorių; Charles Thomson, 
o kiti atstovai pasirašė vė
liau.

John Adams, vėliau JAV 
prezidentas, rašė. kad iš tik- 
lųjų ne liepos ketvirtoji, o 
antroji diena turėtų būti iš
kilmingai švenčiama visame 
krašte kaip nepriklausomy
bės paskelbimo diena.

Bet pradėjus švęsti liepos 
ketvirtąją, ji ir tapo Nepri
klausomybės Diena.

ŽYDŲ SRITIS BE ŽYDŲ

Rimtas "The Christian 
Science Monitor“ dienraštis, 
kuris leidžiamas Bostone, 
birželio 21 d. išspausdino il
goką straipsnį apie Birobi- 
džana, autonominę sritį, ku
ri Sovietų Sąjungos valdovų 
buvo numatvta žydams su
telkti Ji iškilmingai buvo 
Įkurta 1934 metais.

Ta sritis yra tolimame Si
biro pakrašty, netoli Kam- 
atkos . Jos plotas yra dau
giau nei tris kartus didesnis 
už Lietuvą, bet gyventojų 
tėra apie 200.000. Jos sosti
nėje gyvena 46,000 žmonių, 
iš jų žydų tik 37G-.. o kitur 
tas procentas dar mažesnis.

Negalėdama ten sutelkti 
tiek žydų. kiek norėta, val
džia dabar ten veža visokių 
tautybių gyventojus. Mat, 
jai labai svarbu kuo tirščiau 
apgyvendinti Sibirą, nes juo 
ten bus mažiau gyventojų, 
tuo labiau Į jį veršis kaimy
nai kinai.

Ta sritis nuo svetimųjų e- 
santi uždaryta, korespon
dentai neįsileidžiami, net ir 
geležinkeliu sunkiai leidžia
ma tą sritį pervažiuoti-

Pasaulio akims muilinti 
stočių parašai ten yra rusiški 
ir žydiški. Seniau ten buvę 
ir žydiškų mokyklų, bet žy
dai "nutarę“, kad jos nerei
kalingos. Taip koresponden
tui aiškinęs Chabarovsko 
provincijos, kuriai priklauso 
ir Birobidžanas. sostinės 
1 aikraščio redaktorius.

Ta pati politika vedama 
ir kituose kraštuose. Ir į 
Lietuvą vis daugiau bi-uka- 
ma "poselencų“ iš Sovietijos 
gilumos, kad kada nors ir 
čia ''vyresnysis brolis“ (su
prask: rusas) sudarytų gy
ventojų daugumą ir tada tie 
vadinamieji "lietuviai“ nu
tartų, kad jau nereikia nei 
•lietuviškų mokyklų, nei lie
tuvių kalbos.nes visi susikal
ba rusiškai...

nojo garbės daktaro laips- tokiais sudaromas bendras 
niu. Žinoma, gal ta "dova- frontas, ir tokie biznieriai, 
na“ buvo sumanyta ne Vil
niaus universiteto profesū
ros. bet kompartijos įsaky
mu įteikta, bet mokslo įstai
gai tai nesudaro garbės. Tai j žinoma, čia nieko naujo, 
tik akivaizdus įrodymas,1 visa pagal Kremliaus veda- 
kad Lietuvoje ir mokslas iš mą liniją: kas su komunis-

kurie komunistų laikraš
čiuose skelbiasi, vadinami 
švariais, o kiti visi nešva
riais.

tais, tie visi geri ir švarūs, o 
kas prieš juos. tie visi liau-

šalies yra kontroliuojamas 
ir kraipomas partinių be
mokslių, kurie ir mokslo i- dies priešai, verti tik vergų 
staigos vardą naudoja savo stovyklų 
politiniam reikalui.

Aišku. A. Bimba, kaip ir 
R. Mizara turi savotiškų 
"nuopelnų“- štai. kai tik ku-

Prisimintina. kad po na
cių sutarties su sovietais pa
sirašymo jiems ir Hitleris 
buvo geras. Viskas vyksta 

ria proga į JAV atvyksta iš, pagal Kremliaus politinį orą 
Pavergtos Lietuvos komu- ir to momento reikalą. Taip 
nistai. tai jie turi kur užeiti pagal reikalą ir A. Bimba 
ir gauti įvairiausių įvairiau-į buvo "iš po skverno“ apvai- 
sių informacijų savo būsi- j nikuotas.
miems kelionės įspūdžiams, i 
"Laisvės“ štabe jiems nu
šviečiamas JAV gyvenimas
tamsiomis spalvomis, kaip 
tai reikalinga komunistinei 
propagandai ir Lietuvos 
žmonių mulkinimui, grįžus 
namo. Tokiems "turistams“ 
A. Bimba yra naudingas. Už 
tai jam galėjo būti atitinka
mos įstaigos suteiktas "in
formavimo garbės daktara
tas“. Bet kaip "istorikas“ ir 
"literatūros žinovas“ jis jau 
pačių maskvinių komunistų 
buvo seniai nuvertintas.

EGIPTE PASAKOJAMI 

JUOKAI
Egipte, kurį valdo dikta

torius Nasser, ūkininkas pa
gavo didelę žuvį ir, parnešęs 
namo. padavė žmonai išvirti 
pietums.

—Bet mes neturime kepa
mosios alyvos,—skundėsi 
žmona.

—Kepk svieste!
—Kad ir sviesto neturi

me. — aiškino žmona.
—Pagaliau kepk bet ko

štai kas 1926 m. liepos kiuose riebaluose! 
mėn. komunistų proletari-1 —Būtų grai, bet kad mes 
nės literatūros kritikos ir nieko neturime, — kartojo
mokslo žurnale "Kibirkšty“ 
(nr. 13) buvo pasakyta apie 
A. Bimbos knvgą "Istorija 
klasių kovos Amerikoje“, 
už kurią jam suteiktas "gar
bės daktaro“ titulas:

jam žmona.
Tada ūkininkas nunešė 

ir įmetė žuvį atgal Į upę
Žuvis pašoko virš vandens 

ir sušuko:
Lai gyvuoja Gamai Ab-

"Knyga didelė, net 608 del Nasser ir arabų socializ- 
puslapių, bet... paimi tą kny- mas! 
gą į rankas ir manai: kam C ♦
ją rašė A. Bimba, o jei rašė.
tai nebuvo reikalo išleisti. mo g^.l0 pažiūrėti ir pasi- 
Tai ne istorija, o 'ien žalia,, klausyti televizijos. Atsuko 
blogai surinkta medžiaba is- kanaįą 5 Nasser kaltina sio- 
torijai. Nors imam paskuti-, niSlUS įr imperialistus, kvie- 
nius laikus, pradedant nuo ^a arabus vienytis ir auko

tis. giria Egipto revoliucijos; karo. Tie laikai knygoje už
ima ne maža vietos (apie 
150 pus.), bet mes tenai ne-

Darbininkas, grįžęs na-

laimėjimus.
Nusibodus klausytis, jis

randam nei tikro nušvietimo nuėj0 išsimaudyti ir grįžęs 
j socialistų partijų kaio metu. j pO pUSValandžio pasuko vėl 
nei karui pasibaigus, mes te- • ta pati kanalą. Nasser dai
nai nematom ir Amerikos j įuvo nebaigęs savo kalbos, 
komunistų partijos įstoi įjos-, Darbininkas nuėjo nusi-
Randam vien truputi istrau-i pį,.^ cigarečių, bet ir grj- 
kų iš dokumentų, nevisuo- ^anaju 5 Nasser tebekal-
met charakteringiausių, blo
gai surištų tarp savęs, be 
tam tikrų išvadų. Labiau 
pasakojimų, kaip klasių ko
vos istorijos“. (Psl. 38.).

Ši knyga išleista 1925 m. 
Brooklvne, N.Y.

Vadinasi, tada A. Bimbos 
"mokslinis“ veikals buvo vi
sais atžvilgiais komunistam 
nieko nevertas, o dabar tas 
pats jau vertas daktaro gar
bės....

Tos pačios "Kibirkšties“ 
nr. 14 apie Amerikos lietu
vių komunistinę spaudą pa
sakyta :

"Švakai ir ideologijos 
fronte. Be nukrypimų meno 
ir literatūros fronte, dar ma
tosi didelis trūkumas dėl iš- 
turėjimo marksistinės leni- 
nistinės linijos aplamai. Su 
tuo rišasi trūkumai vadovau
jančių straipsnių; juos pa
keičia įvairios pastabos“. 
(Pusi. 43).

bėjo apie tą patį-
—Palauk, pasuksiu kana

lą 7.
Ir ką ten pamatė? Jame 

stovėjo karininkas su šautu
vu ir komandavo:

—Grįžk į kanalą 5!

Nasser mirė ir, nuėjęs pas 
dievą Alahą, pamatė, kad 
jis sveikinasi su žymiais pa
saulio vyrais.

Kai prie sosto prisiartino 
Nehru. Alahas atsikėlė ir 
paspaudė ranką. Ta pat pa
darė. kai atėjo Kennedy. 
Panašiai jis atsistodavo, kai 
sveikinosi su kitais.

Pagaliau priėjo Nasser. 
Alahas ranką paspaudė, bet 
neatsistojo.

Nasser, sumišęs dėl tokio 
Alaho elgesio, paklausė, ko
dėl iis neatsistojo su juo 
sveikindamasis, kai tai darė 
kitų rankas spausdamas.

—Ar tu manai, kad aš no-
Ten pat pasakyta, kad A- riu netekti savo sosto?—at- 

merikos lietuvių komunistų sakė Alahas
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEVEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
CONNECTICUT KLONIUOSE , mas verbuoti svečius i rusų 

pavergtą ir sutarbintą Lietu-

KAS SKAITO KASOt 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

NEW BRITAIN, CONN.

Lender Frary & Clark 

vėl dirba

Kovo mėnesį minėtą ben
drovę ..perėmė ...,Williams 
bendrovė iš New Yorko, ir 
tuo būdu be darbo liko apie 
1,000 darbininkų. Kilo di
delė išgąstis, nes bedarbių 
čia ir taip netrūko. Ir senato
rius Ribicoff dėjo pastangų, 
kad kas nors perimtų Wil- 
liams oastatus ir ką nors 
juose gamintų. Pagaliau Ge
neral Electric bendrovė juos 
perėmė ir pertvarkius birže
lio 28 d. atidarė kavininkų

HARTFORD, CONN.
Didžiulė pabaltiečių

demonstracija

Pabaltijo užgrobimo 25 
metų sukakties proga bend
ra estų, latvių ir lietuvių 
protesto demonstracija buvo 
surengta birželio 20 d.

2 vai. popiet Šv. Juozapo! 
katedroje mišias laikė vysk. 
V. Brizgys, pamokslą sakė 
prel. J. Balkūnas, giedojo 
J. Petkaičio vedamas cho
ras.

Visų tautų organizacijos

vą-
—Važiuok. Mortele, ten 

mūsų laukia saulė, tėvas, 
mokytojas šviesiausias!

O Mortelė:
— Manęs tai jau ne, tik 

mano tų dolerėlių ten lau
kia. kuriuos susikroviau 
munšeiną pardavinėdama a- 
nai? senais laikais.

Na, sakykite, argi neslau- 
nas tas mūsų Waterburys? .

Nugirdęs
t
i

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Skaitau "Keleivy“ prane-
Beatričės Kerbelienės nuotrauka

Jie susitiko Keleivio bankete balandžio 25 d. Sėdi iš 
kairės i dešinę Keleivio teisiu skyriaus vedėja adv. Ma
rija šveikauskienė. Keleivio bendradarbis Pranas švei 
kauskas ir Bostono tautiniu šokiu sambūrio vedėja 
Ona Ivaškienė. Stovi ta pačia tvarka Keleivio redakto
rius Jackus Sonda. Keleivio patikėtinių ižd. Povilas 
Brazaitis ir Keleivio bendradarbis dr. Balys Matulionis.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

dirbtuvę, kur dirbs apie po-: tautinius drabužius- Katedra 
ra šimtų darbininkų. Žada- buvo pilna, dar daug kam 
ma netrukus atidaryti mote-
i-ų plaukų džiovinimo apara
tų skyrių, kur dirbs apie 200 
darbininkų, daugiausia mo- 
terų.

dalyvavo su savo vėliavom, ( šimus K.Pratapo Moksleivių 
labai daug moterų dėvėjo Fondo reikalu ir stebiuosi, 

kaip ir kiti skaitytojai gal 
stebisi.

kubiečių su plakatais, ku
riuose buvo įrašyti šūkiai, 
reikalaujantieji laisvės Ku- 

j bai. Buvo atvykusių iš Wa- 
Bet vis dėlto kol kas tik terburio. Nevv Haveno ir ki- 

pusei darbininkų tėra vilties' įu,.
gauti darbo.

teko stovėti lauke, nes vidų- T ašir(tis ,ietu.
je nebebuvo vietos. Buvo net yfe Kazimie,.as Pratapas pa_

liko $30,000 neturtingiems 
moksleiviams sušelpti, kad 
jie galėtų baigti mokslą, bet 
jo valios-testamento vykdy- 

i tojai nieko nedaro.
Spaudoje skaitėme tik' 

vieno Juozo Lėkio paaiški
nimą. kuris rodo, kad kiti

Po pamaldų visi žygiavo į 
Burhnell Menorial Hali. Čia 
minėjimą atidarė dr. P. \i-l (ju — Sakalauskas ir Klin{steigė seniems užeigą

Miesto ir valstybės lėėo- trukdo darb,.
mis įsteigta ir birželio 15 d 
atidai yta pensininkams spe
ciali užeiga (drop in cen

JAV himną sugiedojo lat
vių ir lietuvių chorai, kalbė-

Velionio paliktoji suma y- 
ra tokia didelė ir palikta vi
suomenei, todėl paskutinioji

ter). kur jie galės susirink- jo šen. Dodd, Lietuvos at- turi teisę tuo reikalu domė
ti nuo 9:30 vai- ryto iki 12 stovas Juozas Rajeckas, V. 
vai. ir nuo 1 vai. iki 4 vai. Sidzikauskas ir kt. 
popiet. Atidaryme dalyvavo Meninę programą atliko 
miesto majoras Davvson, es^ų tenoras Ruvald, estų šo- 
vaistybės atstovai ir kiti žy- jęgjų grupė, latvių choras, 
mūs pareigūnai. . jcgriam vadovavo V. Aldinš,

Patartina ir lietuviams te- ir lietuvių tautinių šokių gru- 
nai lankvtis, ypač kurie ne- P®s: L. Mikalavieiūtės iš 
toli gyvena. Ten bus galima New Haveno. G. Maurutie- 
susipažinti su kitų tautų nės iš Waterburio, K. Mari- 
žmonėmis ir idomiai praleis- jošienės iš Hartfordo. Nevv 
ti laiką. i Britaino ir Manchesterio.

Minėjimas buvo baigtas 
visu trijų tautų himnais.

tis ir daryti, ką ji gali. kad 
velionio valia būtų tiksliai 
vykdoma.

Testamento vykdytojai 
geriausiai pasielgtų, velio
nio K= Pratapo moksleiviam 
skirtą sumą perleisdami 
SLA Moksleivių Fondui ar

KANADOS NAUJIENOS
Kanados Lietuvių Diena 

bus rugsėjo 4-6 dienomis St. 
Catharines mieste, tik kelios 

Šiai didžiajai Kanados mylios nuo garsaus Niagaros 
lietuvių šventei St. Cathari- krioklio.
nes Lietuvių Bendruomenės Nakvynių reikalu kreipki- 
valdyba sudarė komitetą iš tės į Kazį Stundžia — 2 a 

Wilev St., St. Catharines, 
Ont.. Canada. Tel. 684-3035 

J.Š.

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA ST. CATHARINES

tinkamų asmenų, kurių 
kiekvienas rūpinsis ta ar ki
ta darbo sritim- Į komitetą 
įsijungė visa eilė visuomenės 
veikėjų, kurie ITIpinSiS Z tcV.

BRISTOL, CONN.
Mokėjo taupyti, bet 
nemokėjo apsaugoti

1
Albertina Bali per 25 me- Paci^a 

tus sutaupė $42,000, bet lai
kė juos ne banke, o namie 
komodoje. Birželio 10 d..
Bali esant darbe, į jos butą 
kažkas įsilaužė ir išnešė 
$27,000, kažkaip pražiopso
jęs paimti ir dar ten buvu
sius $15.000.

Tai buvo didelis, gražus ir 
nepamirštamas visų Pabalti
jo tautų pasirodymas ir pro
testas prieš Pabaltijo oku

Luckienė

BROOKLYN, N.Y. ,

Minėsime Dariaus-Girėno

tragiškąją žuvimo sukaktį

Šiemet sueina 32 metai, 
kai perskridę Atlantą Soldi
no miške (Vokietijoje) žu
vo mūsų didvyriai lakūnai 
Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas. Ta sukaktis iškil
mingai bus paminėta liepos 
17 d. 3 vai. popiet prie jiems 
pastatyto paminklo Lituani- 
cos aikštėje (Union Ave. ir 
So. 2nd St.). Minėjimą ren
gia paminklo pastatymo ko
mitetas.

Himnus giedos Lionė Juo
dy tė-Matth e vv, kalbės gen. 
konsulas V. Stašinskas, adv. 
St. Briedis (angliškai) Mo
terų Vienybės priim Helen 
Kulber, buvęs Lietuvos avia
cijos karininkas dail. Jurgis 
Juodis, komiteto atstovai B- 
Spūdienė. P.J. Montvila ir 
J. Šaltis bei kiti.

Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti, draugijos, kurios 
turi savas vėliavas, prašo
mo? jas atsinešti.

IŠ BALFO VEIKLOS

Imigrantai iš sovietinio 

bloko

Susirgo Fr. Stankūnas

Muzikas Francis Stankū
nas susirgo ir guli Bellevue 
ligoninėje, lst Ave. ir E. 26 
St. Jam jau kelis kartus da

vė kraujo, bet tebėra silp
nas.

Aplankykite jį, kas tik 
galite.

Aš savo. žmonos ir visos 
SLA 152 kuopos, kurios F. 
Stankūnas yra pirmininkas, 
vardu linkiu ligoniui kuo 
greičiau pasveikti-

Frank Lavinskas

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psi., kaina .. $0 75

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS Kai
na ............. *................. $0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų tragi
kai na .......................... $0.20

JAUNiiviu KuNukksai

Šių metų spalio 8-10 die-
B. Mikalauskas — pamaldo-

, . . A . ..... e mis, Petras Balsas — pro- .ba Lietuvių milioniniam fon- p.rama Ka7Vq Roe-uši^_ lo- nomiP Toronte bus Kanados
dui. (Chicagoje veikia Lie- terija Jonas Grigas__čiur- Lietuvių Jaunimo Pirmasis
tuvių Studentų Šalpos Fon- jjonjo ansambliu, Kazys Kongresas, o kitų metų lie- 
das. kariams vadovauja gen. | Stundžia — nakvynėmis, J. pos pradžioje Chicagoje bus 
Diiinantas, Talalienė ir kt. Qustajni<; iš Toronto__spor- PasauK° Lietuvių .Jaunimo

tu. Pianas Meškauskas ir 
Jonas Kolainis — valgių bu
fetu, Juozas Šarapnickas — 
propaganda ir gėrimų bufe
tu.

Kei. red.).
Z. Jankauskas

Philadelphia

MANO PADĖKA

WATERBURY. CONN.
Ivairūg prajovai

Waterburys nuo senų lai-' dovybė;

Kongresas.

LIETUVIS DIPLOMATAS 
JAPONIJOS SOSTINĖJE

Vvtautas Meilus vra Ka-Nuoširdžią padėką reiškiu Komiteto atstovams bus, nadOg užsienio reikaJu mi. 
visiems, kurie mano ligos reikalinga visa eile padeje- nisterijos tarnyboje. Jis pa
metu mane žodžiu ir laiškais M todėl prašomi visi. kast gkirtag . Kana(ios ambasadą 

tifcgah. ateit! pagalbon sa-. imi™riios skv-guodė ir drąsino. Tai pa-j 
j lengvino man ligą įveikti. 

Ačiū Lietuvių Klubo va- 
už svetainę ir

kų yra pasižymėjęs miestas.> moter'ms, kurios parūpino 
Kai kurie juokdariai jj ya_ j vaišes visiems, atsilankiu- 
dina Lietuvos Kaunu. Sako,!

, , x . ... x Japonijoje imigracijos sky-vo darbu, patanmais ir kt. A oreanizuotL p,.ješ ui jis 
švente įpareigoja yisus Ra- važinėjo vi? Kanada, už- 
nados lietuvius pne jos pa- el, ,vaij,iau.mezge ivsius su 

siais japonų tautos 
Šiai? metais Lietuvių Die- jais.

sisekimo prisidėti. veikė-

7------------ - .. įsiems z parengimą, kurio, nos reikšmė dar didesnė,
jame yra per 30 tūkstančių, tiks]as buvo sutelkti lėšų nes šiemet sukanka 25 me- ; 
lietuviško kraujo asabų Gal • mano 2y(jvmo išlaidoms ap- tai, ka; Sovietu Sąjunga pa-, 
jų tiek ir nėra. bet lietuvis-, mokėtj ’ i ‘m J

Baigės Olivetti-Underwood kas "unaras“ bene leis ki
taip mąstyti!

HARTFORD, CONN.

streikas Šiomis dienomis Water-
šios bendrovės darbinin-' būrys pergyvena negirdė- 

kai, 14 dienų streikavę, grį- tus ”dzyvus“. Dr. Vileišis, 
žo į darbą. Jie laimėjo: atly-, surengę? Hartforde Pabai
giamai pakelti, pagerintos! tiečių Dieną, giriasi nušluos- 
kito? sąlygos. Ypač svarbu, tęs šimučiui, Grigaičiui ir 
kad dirbtuvė nebus iškelta i visiems alininkams nosis, 
toliau iš Hartfordo kaip už
30 mylių.

Visi gerai žino, kaip sunku 
ištiūkti iš "raudonojo ro
jaus“. ~
-SHZį ‘hui.fc.IBAnS 
met iš sovietinio bloko į J. 
A. V- atvyksta per 16.000 as
menų

GYVULIŲ 
kaina 75

PROTAS.
centai.

212 peL

DĖL PINIGU. 3 veiksmų dra- 
_ .. nia. L. Tolstojus, 62 psl., kai-
Taciau, nežiūrint j-Į ne .....................................$0.35

hisnnuneAl LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis. 24 psl., kaina *0.25

a ni/ru tviaiz a O I C#If\ A T IE'Tl A. LID I U T/R,
32 psl.. kaina .............. $0.10

LIETUVOS SOČIA LDEMO-
KRATŲ t’ARTI JOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS. 32 psl., 
kaina 25 centai.

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

Iš pačios Sovietų Sąjun
gos ir jos okupuotų kraštų 
Amerika pasiekia per 8.000 
žmonių. į tą tarpą įskaityti- 
ni ir lietuviai, kuriu kasmet 
atvyksta tik kelios dešimtys. 35 centai
Kiti yra iš Lenkijos, Rumu- fok
nijos, Bulgarijos, Vengrijos! FREEDOM. parašė S. A. Vilt- 
ir kt. kraštų. Sovietai beveik Į toras. 32 psl.. kaina 50 centų 
niekada neduoda leidimo iš- NEPRIKLAUSOMOS L1ETD- 
vykti darbingiem, sveikiem. VOS PINIGAI, Jona^ K. Ka- 
specialistam. Daug lengviau rys’ 225 psl” kaiua •• S6 00
išleidžiami seneliai, vaikai, i SIELOS KAL'AĮ, J. Sitdstb- 

. . , . , , .i naus eilerasčiai, 221 psi.. kai-pensimnkai, vykstą pas gi- na ............. ’.......^, $0.75
mines- J ANARCHIZMAS. 29 psl., kak

Lenkai daro mažiau sun-i va .............................$0.15
kūmų, bet jų kvota yra ma-(lS DūMiNfiS I .USNELĖS. K- 
ža. Lenkijoje atsidūrę lietu-1 Kraučiūnr eilėraščiai. 124
viai dabar visai nesunkiai į P*1*’ *ina ................

ŽMOGUI REIKIA 
IR VALGYT. dr. A.

jiems trūksta darbo ir buto 
garantijų bei pinigų laiva- 
gali atvykti į JAV, deja. 
kortei. Balfas stengiasi to
kiems padėti, yra net suda
rytas 15,000 dolerių fondas 
kelionė? paskoloms teikti, 
tačiau nėra lengva norinčius 
atvykti kur nors įkurdinti 
arba juos atrinkti. Mat, Len-' MATERIALISTIŠKAS 
kijoje nelengva lietuvį atpa-

Garmus. 40 psl.. kaina $0.15 
KAIJ SENOVĖJE ŽMONĖSn * vPERSISTADY SAUO

ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10
EILĖS II STRAIPSNIai 

(Kaip Atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25 

ISTORI
fOS SUPRATIMAS. 80 psl’ 
<air.a .......................... $0.20

grobė Lietuvą. Mes, laisvėje 
gyvenantieji, ir ta proga kel
sime viešumon Lietuvai pa
dalytąsias skriaudas ir rei
kalausime jai laisvės. Todėl 
kuo gausiausiai dalyvaukim 
Kanados Lietuvių Dienoje.

Jos meninę programą at
liks Čiurlionio ansamblis. 
Koncertui salė išnuomota 

‘ viena didžiausių ir geriau- 
Rašo J. Bačiūno biografiją šių. Tai St. Danes mokyklos

Rašvtoias PulHs Andriu- auditori>- Susipažinimo va- 
V J ' n p karui naimots dvi ukrainie-s,S ras- Juozo Bacuno, Pa- .ju , ku,,įos pastatvtos 

šaulio Lietuvių Bendruome- įeš(ivcius metu, irturi vi-
nes pirmininko, biografiją. patogumus. garuose y-'

ra įrengti šaldytuvai, todėl 
VOKIETIJA ir karštą dieną bus galima

. „ , - , , - atsigaivinti šaltu alučiu. A-
bi sales yra po vienu stogu.

Dar kartą nuoširdus ačiū 
visiems, mane ligos metu 
prisiminusiems ir pagalbos 
teikusiems.

Kun. Julius Gaspariūnas,
Tautinės Parap. Klebonas 

Lavvrence. Mass.
žinti, o jų ten ir be Suvalkų . 37 jūrinė IŠKILMĖ, 
trikampio yra tūkstančiai.! -no komedija. 29

Lietuvos prisimniimų ra
dijo vedėjas, L- Bendruome-

,, . .. .. nės skyriaus pirmininkas irMat. naujieji bendroves . ,.
• • 1 • 1 • knkscionių demokratų di-savimnkai italai grasino is- ** .. **, n- - j- 7 i Tfoiiio t dis sulas Paliulis, surengęs kelti šią dirbtuvę į Itahją. Vileišio so-

,,, į-įSSSt.

j puikus draugas Melninkas 
taip sutašė šonus, kad juos 
atitaisys tik ligoninė. Mušty-

Bankrutavo viešbutis

AUSTRALIJA

CrPoniypc ri T j Alvif if»^p
Bankrutavo Bond viešbu- „^"d^lmvę PaHuiiai "ir Bendruomenės valdyba ši- ir bus galima šokti, šokiams

tis. Jį nupirko Lairy Ross, vienas Melninkas. Čia paro-taip pasiskirstė pareigas: gros muziko V. Bubecko or-
kuris įsigijo dar vieną vieš- ^yta tikra krikščioniškai pirm- J. Valiūnas, vicepirm. kestras iš Hamiltono. Sve- Sharon Sius. 34 m. moteris, ši-

meilė artimui. Bravo! 'kun. Br. Liubinas, sekr. J. čiams nereikė? ir alkti, nes tuo laiveliu plaukia S Los An- 
Dar vienas ’ dzyvas“ tai' Kriščiūnas, ižd. J. Barasas, bus Įvairiausių užkandžių, ffries i Havajus. Vienintelis gy-

davstklj sukrutį* narys E. Simonaitis. net ir kopūstų su dešromis- vas sunėrimas su ja yra vėžlys.

būtį, už abu sumokėjęs apie 
2 mil. dolerių.

Pr. Naunčikas

Dėl labai menkų pragyveni-! 
mo šaltinių jie norėtų į JAV 
atvykti.

1 veiks- 
psl.. kaK 

kaina .......................... $v.25
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 

kaina ............................ $0.25

Vajus pavyko
Balfo knvgų vajų reikia 

laikyti pavykusiu. Gauta net 
du Lietuvių Enciklopedijos 
komplektai ir tūkstančiai 
knygų. Ypač daug knygų su
rinko ir į Balfo Centrą pri
siuntė Detroito Balfo sky
rius (pirm. A. Musteikis). 
Knygos Balfo Centre paren
giamo? siuntoms į Pietų A- 
merika. Maži siuntinukai 
jau pasiųsti Vargo mokyk-! 
joms Vakarų Vokietijoje. ..' 

Kun. L- Jankus

Į DAINOS aPIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis. 32 psl., kai
na .............................. .. $0.75

s 4S

na

YRA SOPI A LIZA CIJA, 
Kautsky. 31 psl., kai- 
................................... $0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos »■ 
pvsakos.. A. Antanov, 45 psL 
Kaina 10 centų

Užsakymus su pinigais oraM 
ma siųsti:

KELEIVIS 
636 Rroadwa«

► — M...
»
»»
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Jaunimas tebevyksta 
j šiaurę

(E) Vilniuje leidžiama 
„Komjaunimo Tiesa“ pasta
ruoju metu nuolat praneša 
apie vis naujus Lietuvos

ATSISAKO DALYVAUTI 

JAUNIMO FESTIVALYJE

(E) Ryšium su perversmu 
Alžyre, Ben Bellą nuvertus, 
pastaruoju metu jau kelia
mas klausimas, ar nebus at-

jaunimo transportus j Ar. Uepos nlėn. pabai-
changelską, Komi respubli
ką, į kitus šiaurės rajonus 
Sovietijoje. Laikraščio ko
respondentas S. Karbovskis 
praneša, kad jau išvyko ket
virtoji jaunimo grupė”Lie- 
tuvos entuziastų, kurie nu
tarė dalyvauti įsisavinant 
šiaurę. Po jų seks penktoji, 
šeštoji... Savanorių pareiški
mai vis dar plaukia į kom
jaunimo miestų ir rajonų ko
mitetus“.

Šalia išvykusių į šiaurės 
taigas, netrukus iškeliavo 
busimieji darbininkai į Ar
changelską. Dabar praneš
ta, kad mieste prie Šiaurės 
Dvinos jie statysią prieplau
kas, bendrabučius, gyvena
muosius namus.

Moksleiviai — karinių 
žaidimų entuziastai

(E) ”Komj. Tiesa“ infor
muoja, kad vyresniųjų kla
sių moksleiviai Lietuvoje e- 
są dideli karinių žaidimų 
entuziastai. Ypač įdomins 
planus turįs Pabradės jauni
mas — esą, kiekvienos gat
vės vaikai sudarysią atski
ras „kariuomenes“, turėsią 
savo vadus, vykdysią „kovi
nes“ operacijas. Jaunimui į 
talką numatyta pakviesti ka-

goję Alžyre numatytas ati 
daryti 9-tasis jaunimo ir stu
dentų festivalis.

Verta prisiminti Pasaulio 
Jaunimo Seimo (WAY) pa
skelbtą „atvirą laišką“ Al
žyro jaunimui 57 kraštų 
jaunimo organizacijas atsto
vaująs Seimas pabrėžė vie
našališką komunistų organi
zuojamo festivalio pobūdį. 
WAY gen. sekretorius Carl- 
Axel Valen festivalio orga
nizatoriams rašė:

„Patyrimas liudija, kad 
buvusieji Vienos ir Helsin
kio festivaliai surengti, ne
paisant Austrijos bei Suomi
jos jaunimo organizacijų ir 
pačių gyventojų opozicijos. 
Bandyta sutelkti įvairių 
kraštų jaunimą ir visiškai 
nepaisyta, kad tas jaunimas 
daugiau atstovavęs pažiū
roms, kurios priimtinos tik 
paskirų kraštų mažumoms. 
Įvairiuose kraštuose buvo 
demonstracijų prieš žmo
gaus teisių pažeidimus, tuo 
tarpu visiškai nutylėta, kad 
su tomis teisėmis nesiskaito 
kiti kraštai“.

Alžyro rengėjai pradžio
je buvo minėję, kad šios va- 

nus-zymunus, kurie lietu-! saros festivalis būsiąs skir- 
viams jaunuoliam^ papasa-i tingas nuo anksčiau rengtų- 
kosią apie sovietų kariuome- Paaiškėjus, kad komu- 
nės „šlovingus žygius“. Tai-;nistų agitatorių vadovauja- 
gi bus sklpirižiama vadina- mas komitetas neatsisako 
ma tarptautinė draugystė, o nuę įprastinės ir Maskvai 
jaunimas bus pratinamas' priimtinos taktikos, Pasau-

AUKOS VLIKO DARBAM 

PAREMTI Eisime į Jungtines Tautas
Po $100: Dr. M. ir E. Dė-1

veniai. Ant. ir Reg. Pūrai, I New Yorkas, birželio 29 d. kėjimą pradininkų kompe-
Ant ir J. Pumpučiai. Lietu’; cia „padedamas naujas tendingumu vadovautiČia piddedamas naujas vykdymui Pasitikėjimas iš-

ninku S-ga. Lietuvos Ūki 
ninku Partija, Lietuvos Vie
nybės Sąjūdis, Vilniaus Kr. 
Lietuvių S-ga.

Po $70: Lituanistinės mo
kyklos Marųuette Park. Chi-' 
cagoje mokiniai per kun. V. 
Zakarauską.

Po $ 50: Forest Park Re- 
creation, III., per K. Rudai- 
tytę ir Malešką, P. A. Rauli- 
naitis, J. Lieponis.

Po $25: Dr. C. Artzibu- 
shev, dr. D. Jasaitis, B. Ku
činskas, M. ii* J. Kuprioniai, 

inž. J. Stankus, Chicagos 
Vyr. Giedrininkės.

Par L. Kukanauzą iš Pro
vidence, R.I., gauta $20.75.

Po $20: Dr. A. Goeldne- 
rienė, Tautinės S-gos Nevv

delsdamos imtųsi priemonių .. .
kolonializmui likviduoti ir tlntu. ZJgl°

muoju Komitetu, 2) pasiža
dėjimu apsiimti ir atlikti pa
reigas, kul ias atlikti vykdo
masis komitetas kvies. 

Komitetui patarta arti-Kaireje Janos Kadar, kuris atsisakė is Vengrijos min Es
terio pirmininko vietos, bet pasiliko partijos vado pa
reigose. Dešinėj Gyula Kaliai, buvęs Kadaro padėjėjas, 
dabar užėmęs jo vietą.

Birželio atgarsiai Europos 
spaudoje

(Elta) Pabaltiečių laisvės sios moksleivės tautiniais 
kovos 25-rių metų, sovietų‘ drabužiais ir minėjimo kal- 
okupacijos ir deportaedjų ‘ bėtojas dr. P. Karvelis. Vo- 
sukaktys plačiai atžymėtos kiečių spaudoje straipsnių Vnrkn iVn *
Vak. Vokietijos, šveicarijo3į apie Pabaltijį šiemet pasiro- Po $15. n‘ ir j Rungai 
ir kt. kraštų spaudoje. Viso- dė daugiau, negu praėjusiais * F° Dl’1 KunSiai> 
je eilėje dienraščių paskelb- metais.
ti straipsniai apie Pabaltijo j Kaip minėta, Švt ? arijos 
valstybių okupaciją, dabar-Į spaudoje šiais metais pa
tini pavergtųjų kraštų Ilki- skelbti platūs, įsidėmėtini 
mą, paminėta pabaltiečių straipsniai ir kita medžiaga 
laisvinimo kova. Vokiečiai: apie Pabaltijį. Plačiai skai- 
aprašė ir bendruosius pabal-! tomos įtakingas „Neue Zue- 
tiečių ar pačių lietuvių su-' richer Zeitung“ dieni-aštis
rengtus minėjimus.

Pabaltijo okupaciją ir Es-
birželio 14 d. (šveic. laido
je) ir 15 d. (tarpt, laidoje)

tijos. Latvijos bei Lietuvos įdėjo išsamų dr. A. Geručio

A. Viiiušis, Kalifornijos gy
dytojų dr-ja.

Po $10: Kun. V. Balčiū
nas, kun. J. Marčiulionis, 
prel. M. Krupavičius, dr. J. 
Petrikas, dr. J. Valaitis, dr. 
R. Šomkaitė, A. Diržys, V. 
Alksninis, dr. J. Petkevičius, 
A. Galchus, V. ir V. Kulbo
kai, C. ir E. Masaičiai, prof. 
V. Bieliauskas. K. V. Šven- 
toraitis, V. Vaitiekūnas, Mo-

Europoje, būtent Lietuvoje, 
Latvijoje bei Estijoje — pa
čiame Europos geografinia
me centre.

„Žalia šviesa“ tam žygiui 
pradėti duota birželio 25-to-: 
sios vakarą New Yorke įvy
kusiame lietuvių visuome
nininkų susirinkime, kurių 
tarpe buvo Vliko. Am. Liet. 
Tarybos, Am. Liet. Bend- 
ruomenės ir eilės kitų orga
nizacijų vadovai ar atsto
vai.

Žygį suplanavo Amerikos 
lietuvių jaunimo komitetas, 
tas pats, kuris gegužės 15 d.

miausiu laiku, pasitarus su 
kompetentingais visuome
nės atstovais, pasirinkti jo 
paskirti tiksliau apibūdinan
tį pavadinimą. (Susirinkimą 
šaukdami, pradininkai pasi
rašė kaip „Lietuvių Už Ne
priklausomybę Laikinasai 
Vykdomasis Komitetas“).

Komitetas tuoj pradėjo 
organizuoti darbo komisijas, 

suorganizavo apie dviejų i Iš trylikos numatytų korai- 
tūkstaačių lietuvių žygį i į sijų jau sudaryti branduo- 
Washingtoną. Sumanymas liai šešių, daugiausia turli
jau anksčiau lietuvių visuo-« čių tuojau pradėti veikti Ro
mėnei buvo praneštas ir ži- • misijų:

Dokumentacijos — vedė
jas Juozas Audėnas, Vliko

nomas, kaip "septynių 
punktų programa“.

Užsimojimo pradininkai. generalinis sekretorius (tai 
—Antanas Mažeika, Anta- reiškia, kad žygio memoran-
nas Sniečkus, Algirdas Bud- 
reckis ir Algimantas Gurec- 
kas, Romui Keziui pirminin
kaujant, visuomenininkų su
sirinkimui smulkiau išdėstė 
sumanymo esmę ir planą. 

Esminis žygio tikslas —

durnai bei pareiškimai bus 
rengiami bendradarbiau
jant su visomis toje srityje 
kompetentingomis instituci
jomis;

2) Nelietuvių Viiuome- 
Informuoti — ved.likimą iškėlė Bonnoje gyve- straipsnį „Pabaltijo valsty-! toiaitks V. Vaitiekūnas, Mo- "em. intormuoti

nąs laikraštininkas Georg Į bės sovietų okupacijoje-"! terų Atąovybfc Philadelphi- i atk^įPl> , į Broniu. Bieliuk..;
dėmesį į Lietuvos ir apskri

čiai atpasakota pati okupa-1 apie Maskvos paglemžtas Po E- Urbaitytė, r/tai j Pabaltijo valstybių pa- 
cija, sovietų įvykdyti sutar- Pabaltijo valstybes Įdėjo Mainelytė, K. Keblys. I( eJrta,ipt.gir
čių laužymai, deportacijos, Berno dienraštis „Bemer* Gauta per Tautos Fondo ..į^ ' 1& f^i-7- -I
žudymai—riaa tai esą užre- Tagblatt“, turįs Šveicarijos įgaliotinius ir L. Bendruo- U 1 "lm3 V1$ ai nu y ei n| 
gistruota atmintyje ir balto- sostinėje didžiausią tiražą.i menę: Br. Paliuli (Dorches-* ^ai. n.fL V1&ai pamuš i- 
riose knygose. Straipsnių “” - - - - - - - - ‘ -t-
antraštės: „Prieš 25 metus—

Meisner. Jo straipsnyje pla-j Birželio 14 d. vedamaji str. j°s Klubas per J. Augaitytę.

Neuer Zuericher Zeitung“ 
birželio 19 d. (tarpt, laido- 

mirties diena Pabaltijo lais- i jg i paskelbė išsamų naba.!- 
vei“ (Muenchener Zeitung),; tiečių bičiulio Edzard*Scha- 
„Sovietai okupuoja Pabalti- peno' straipsnį „Pabaltijo

prie karinių operacijų—-viM 60 Jaunimo^as' atšaukė fdtaS
x _ • 1    _ s 1 * 1 onlromm, mtėsVlmo TP J) <111* V. Berlyno dienr as-; spektre“ f Strainsnis nese-

3) Lietuvių Visuomenei 
Informuoti — ved. Vincas 
Rastenis;

4) Teisių (sutartys, įsipa
reigojimai) — ved. adv. S- 
Bredes;

5) Technikinė (demonst
racijos,, patalpos ir priemo 
nės) — ved. J. Subačius;

6) Nakvynių — ved. K 
Vainius.

sa tai vyksta tuo metu, kai anksčiau duotą sutikimą da- 
Maskvoje, Vilniuje, visoje gyvauti festivalyje.

spektre“ (Straipsnis nese-

Sovietijoje šiaukiama apie 
taiką įvairiuose Europos 
miestuose kviečiamos „tai
kos organizacijų“ konferen
cijos...

Kl. Griauzdei 60 metų
Chorvedžiui, kompozito

riui Klemensui Griauzdei 
sukako 60 metų. „Literatū
ra ir Menas“ pažymi, kad jo
kai kurios dainos —Alutis, , ,.. , , . .
Anoj pusėj Nemuno - yra A Pradeta dabar garsiosios 
labai plačiai dainuojamos.: H™™™ Rankos staty- 
1945-1950 metais jis Klaipė- ba‘ Ta. aukščiausia uztvan.
doje dirigavo simfoniniams ka "Y- "es 725 P^,auks-

J ® cio. Ji užtvenkia Colorado

Kaip skelbiama. 9-tasis 
jaunimo festivalis turėtų į- 
vykti (jei iš visi jis šiais me
tais įvyks) organizatoriams 
paskelbus skambius ir pa
trauklius šūkius: „Solidaru
mas, taika, draugystė“.

ter, Mass.) $110, J. Butkų laikas tokiam užsimoji- 
(Bridgepoit. Conn.) $45, P. mul. ‘^karnas ir pa tankus.
Mikalauska (Omaha. Nebr.) bad ne tik įtakingoji
$35, B. Vitkų (Chicago, aPaUfla> bet ir Amerįkos Įjj v ■ Kongresas įs naujo aiškiai

Kalifornijos T. F. atsto-! Pasisakė prieš tok* Pamirši-
vybės rėmėjų grupės $135,’, mĮ; v
Mihvaukee apyl. rėmėjų gv. I Kac* butų pastebėtas Komitetas gavo praneši 
$123 35 j° reikalavimas būtų iš- į mą. kad lapkričio 13 d. ma-
’ Vliko Lietuvos laisvinimo 8iretas- -T-?' siniame aasi,rinkjme Madi’
darbams paremti Tautos baus masto. Tode | ji būti- son Sųuare Guardens sutiko 
- - 1 r,Q hont ororiai, dalyvauti ir kalbėti senato

rius Thomas J. Dodd (D., 
Conn.).

tis „Tagesspiegel“ birželio niai Įdėtas ’The Baltic Re- 
16 d. laidoje str. „Sovietų ‘ view“ nr- 28). 
okupacijoje* priminė Pabal- j proga pažymėtina, kad 
tijo likimą, atpasakojo dr.:^birželio sukaktys turėjo at- 
B. Ka mns. socialistų sąjun-. <artio j, radiofoou<>^. Bir. Fondui mėn auko_: na sutelkti bent lo genau
gos Viduno ir Rytų Europo- 15 d. per Berno radijui jo: bent 20 tūkstančių dalyvių.
koiwcrvatorijoje birbta?! ^Zek. -^kUn- ““s išgaS ne Uk Afrikos”

d. pasakytas mintis apie pa- * ą Geručio apžvalga, ku- 
dėtį Pabaltijy bei primine j-jojg nušviesta, kokiomis ap-

! V. Berlyne. Europos Rū- Rnkybėmis Maskva, susita 
LIEPOS MCNESĮ t muose, birželio ^1^ dieno- Hitleriu, okupavo

Prieš 35 metus lieDos 7 v’u/y^uslus Posė<iz.lus’ Pa" Lietuvą. Atpasakota genoci- 
Pnes 35 metus, liepos 7 baltieciams dalyvaujant V. dinė poHtika ir rusifikacija.

isgars
bet ir viso pasaulio politiš
kai sąmoninguose visuome
nių sluoksniuose. Pradinin
kai iau turi sudarę tam rei-

koncertams, vėliau pakvies
tas i konservatoriją, chori
nio dirigavimo klasę, kur 
dirba ir iki šiol.

Koncertavo Vokietijoje
(E) Birželio mėn. Rytų 

Vokietijoje koncertavo 85 
vyrų Vilniaus „Varpo“ cho
ras. Jo koncertai buvo Ryt 
Berlyne (universitete irkt), 
Leipzige, Weimare, Magde
burge ir kituose miestuose.

AMERIKIEČIAI VYRAI
YRA AUKŠČIAUSI

Harvardo universiteto ty
rimai parodė, kad amerikie
čiai vyrai yra aukščiausi.

Tirtųjų 18-79 m. amž. il
gio vidurkis yra 5 pėdos ir 
8.2 colio, o 18-24 m. amž— 
net 5 pėdos 9 coliai. Vadina^ 
si, jaunesnieji yra aukštesni.

Per 30 metų ūgio vidurkis 
padidėjo 2.1 colio.

Mokslininkai nemano, 
kad tas ūgio didėjimas bus 
be galo, jie spėja, kad jis pa
kils iki 5 pędų ir 10 coli$

upę prie Nevados-Arizonos 
rubežiaus. Jos rezervuaras, 
dirbtinis Mead ežeras, ga
rantuoja per ištisus metus 
pakankamą vandens kiekį 
jo reikalingoms sritims, o, 
be to, suka elektrą gaminan
čias mašinas, ir tuo būdu 
pdati apylinkė yra aprūpina
ma pigia elektros jėga.

Prieš 20 metų liepos 16 d. 
nuošalioje Alamogordo oro 
pajėgu stovykloje, 120 my
lių nuo Albuquerque, Mex., 
buvo išsprogdinta pirmoji 
atominė bomba, o po trijų 
savaičių ir visas pasaulis su
žinojo apie atominio am
žiaus pradžią, kai atominė 
bomba buvo numesta į Hi- 
roshimą (Japonijoje).

Prieš 20 metų liepos 17 d. 
prasidėjo Potsdamo konfe
rencija. kurioje buvo sutar
ta Vokietijos kontrolės, ka
ro nusikaltėlių, reparacijų,

dalyvaujant 
Vokietaijos dienraščiai Pa
baltijo kraštų tragediją pa- i 
minėjo birželio 15 d. Pvz.,; 
„Darmstaedter Tagblatt“ 
straipsnyje „Pabaltijy užge
so šviesos“ plačiai nušvietė! 
1940 m. okupacijos įvykius 
ir 1941 m. birželio mėn. iš
vežimus įvertino kaip ’Ta- 
baltijo Baltramiejaus nak
tį“.

Po Vasario 16 Gimnazi
joje. Huettenfelde. įvykusio 
minėjimo pasirodė platūs, 
gausiai minėjimo nuotrau
komis iliustruoti straipsniai. 
Jie įdėti „Mannheimer Mor- 
gen“, „Neue Frankfurter 
Presse“. Darmstaedter E- 
cho“, Heidelbergo „Rhein- 
Neckar Zeitung“, ”Wein-i 
heimer Nachrichten“ ir kt. 
spaudoje. Straipsnių antraš
tės: „Gedulas ir skausmas 
buvo mūsų likimas“, „Au
kos nėra pamirštos“ ir kt 
Straipsniuose ne tik aprašy
tas gimnazijoje vykęs minė
jimas,. dr- P. Karvelio pa
skaitos mintys, bet ir pateik- i 
ta smulkių duomenų *P*e 
Pabaltijo nuostolius, išvež- Šitie seneliai Rogers Houston, 

Tex^ —ji 79 m., o jis 81 m.—

nada)
Po $25: prel. Ig. Valančiū- 
nas ir kun. S. Morkūnas.

$20: kun. M. Čyvas.
Po $10: kunigai St Alek

siejus, J. Bacevičius, J. Bak
šys, F. Bartkus, C.A. Batu-' no biuožų, kurių dalis jau'ilstant keliauti 
tis, prel. A. Deksnys. prof.Įminėta skelbiant „septyniųj 
Pr. Manelis, E. Paukštė. V.J.I punktų programą“.
Svirnelis, V. Karalevičius, j Pradininkai yra sudarę 
L Dieninis. J. Maknys, T. i organizacinius ir techniki-

Sveikinimai
Sveikinu „Keleivį“ 60 m.

kiamų ryšių ir yra numatę j sukakties proga ir linkiu 
konkrečių to garsinimo pla-! jam daug daug metų nepa-

Izidoriu* Sauiytis
Sao Paulo. Brazilija

rubežių ir kitais svarbiais turo skaičius ir tt Nuotrau-11 • • iz . i a

Palis. J. Ruokis, A. Senkus, 
L. Gižinskas, Pr. Jokūbai-

nius žygio vykdymo planus 
-JT narių atstovybių indivi-

tis, V. Aleksonis. J. Burkus, dualaus lankymo, demonst- 
V. Dabušis. kun. iš Monta- racijos dalyvių sutelkimo ir
na., J. Pakalniškis, V. Pik 
turna. A. Kardas, Z. Smilga,

lėšų telkimo planus. Garsi
nimo ir vykdymo sąmata—

„DOVANOS“ SOVIETŲ 
MEDŽIOTOJAMS

Sovietų Sąjungoje me
džiotojams ir meškerioto
jams leista savo laimikius

--- ——  ~  ------luuiv ii v v rvvt y iiivj i a* • • • i •
A. Martis. V. Zakaras, J.!apie 25-30 tūkstančių <lole-'|,a"lu,,ll1 Pn\acl0Je. n.nkoJcm ,•« t-, i z-n 1 ■ O iki Q1O IIP tol VeShlikas, Fr. Mockus, Ch.| 
Auglys, A. Račkauskas, pre- 
lat. J. Varnas. Jėzuitai — 
Chicago. Pranciškonai—N. 
Y., M. A. Šimkus, inž. J. Mi
kaila. prof. A. Kučas, J. Ma- 
tyckas. P. Povilaitis.

$5: P. Montvila.
$100: Lietuvos valstiečių 

liaudininkų metinis Įnašas.
Per LB centro valdybą 

paaukota $97.50.
Iš IjB Great Neck apyl. 

per P. Minkūną—$$73.
Iš New Britain. Conn., per 

įgal. J. Petušką aukojo: po 
$10—Kartonas Funeral H.. 
E.A. Žigas, Jos. Griškevičius 
ir Jos. Petuška.

o iki šiol jie tegalėjo tai. ką
! sumedžiojo ar sumeškeriojo, 

valdines
! nM-

Pradininkai pareiškė pa-i parduoti Vik’™ 
sitikčjimą laisvėje esančių • jęrautuves> 
lietuvių visuomenės susipra-i 
timu. kurio ir tik kurio dėka . 
bus joje pakankamai pasi
aukojimo, būtino sutelkti to- j 
kiai eibei dalyvių ir lėšų.

Žygis prasideda dabar. Jo 
viršūnė — masinis susirinki
mas New Yorke (Madison 
Sųuare Guardens) su atitin
kama programa ir masine 
eisena su pareiškimais Jung
tinėms Tautoms — bus šei 
tadienį, lapkričio 13-tą.

* * *

Visuomenininkų susirin
kimas, po eilės įspūdžio pa-

48 m., rastas sukapotas savo 
jachtoje Gvatemalos vandenyse.

klausimais. Konferencija tę-' koše pavaizduotos specialų y*®1’ s*'® bute sukapoti ir įkišti ja — 
sėsi iki rugpiūčio 2 d. [ minėjimo montažą atliku- i 3«Hytuvą. i t.

Visiems nuoširdžiai dėko- sisakymų. pastabų bei pata- H,n”Į aktorius Steve Cochran,

i Tautos Fondo Valdyba
rimų, vieningai pareiškė pri
tarimą sumanymui ir pasiti-
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

įkalbėjimas ' 
Maikio sn Tėvu

praėjo. Mokslo ir mašinų 
amžius palengvino darbą vi
siems. Mašinų dėka šiandie 
žmonės dirba trumpesnį lai
ką, daugiau uždirba ir ge
riau gyvena. Bet moterims 
vis dar sunkiau, negu vy- 
rams. Joms reikia anksčiau 
keltis, pagaminti visiems _ 
pusryčius, visus aprengti, j 
apskalbti, apsiūti, ir noi’s jos i 
eina gulti vėliau už kitus, jų 
darbui nėi-a galo. Todėl tė-

Išpažintis ir paskutinis 
patepimas

RAŠO J. PR.

Išpažintis

VLIKO IR TAUTOS 

FONDO ATSTOVYBĖS

! Tauos Fondas telkia lėšas 
į Vyriausiam Lietuvos Išlais- 
} vinimo Komitetui (Vilkui)-

Tautos Fondo centro va- 
I dovyr,ę sudaro:

’ peth. N.Y. 11378.
Ji įvairiausiose formose ir pavidaluose buvo ir yra Vicepirm. ir reikalų vedė-

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt 

penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 

! psl., aiškiai pavaizduojama, 
| Pirm. prel. Jonas Balkū- kaip lietuviai priešinosi vo- 
' nas, 64-14 56th Rd., Mas-! kiečių okupantams, kaip 

priešinosi ir tebesipriešina

vas neturėtum pykti kad Praktikuojama įvairių tikėjimų ir įvairiuose .kraštuose.: jas Albertas Ošlapas, sekr. 
šeimininkė atsisakė žuvį pas žydus> iš kurių išpažintis buvo paveldėta bei modifi- Juozas Pažemėnas, ižd. Pet-

kuota krikščionybės, vyriausias kunigas atlikdavo nu- ras Minkūnas ir nariai — 
sikaltimų Jehovai išpažintį už visus savo žmones sykį i Vaclovas Alksninis ir Pet- 
per metus Atgailos dieną (Atonement Day). Krikščionys ras Matiekūnas. 

ku, tegul*tik d*ža ugiasF kad ’ Pirmaisiais amžiais darydavo išpažintį kongregacijų su-į Kanadoje: Pirm. V. Vai- 
gauna ką skusti. Pirma rei-! brinkimuose (exomologesis) su viešais atgailavimais, ku-1 dotas. 45 Cameo Cr., Toron- 

rie trukdavo kaltais po kelis metus ir net visą amžių. |t0 9, Ont.
Vidunumiau upazintu buvo tuk uaisiraiui, kad Mašaiaitis 39 Lowther Hou- 

nuodėmių atleidimai, vadinami indulgencijomis, nuo de- se London E8; sekr Z ju_ 

vinto šimtmečio buvo pardavinėjami už pinigus, ir tai ras> įžd- S. Kasparas ir na- 
nusitęsė iki pusiau šešioliktojo šimtmečio. Indulgencijas
panaikino Triento (Tridento) susirinkimas, nebepakel
damas protestantų prieš tą nešvarų biznį varomos sėkmin
gos agitacijos.

Išpažintis, kokia nuo Latei-ano ir Triento susirinkimų 
avo pi o langą Ale oabai plaktikuojama kaip sakramentas, individualiai, per kuni- Australija: Pirm. dr. Ą. 

rai eyvu”vitu iau neDerka ‘ eą’ Bsivystė K dviejų sakinių Naujajame Testamente: Jįauragiss \ictor Avė..
Jie liūną ja? be galvų, be Mat0 18:18 **'Jono 20:23’irsudale normalią krikščionių 
kojų, be plunksnų ir iškly- bažnyčios viešų pamaldų dalį. Kai kariais atvejais tokias 
nytas. Ir ten pat po stiklais < išpažintis atlikdavo vienas kitam, be jokio dvasininko 
su lektrika jas išspirgina. Iš- tarpininkavimo, kaip pav- karo lauke.
eina geltonos, giažios, kaip- Laterano susirinkimas 1215 metais priėmė pri-
mergos ant bycių saulės ap-

skusti- *6 1
— Maiki, nebūk bobų lo- 

jeris. Žuvį nuskusti nesun

kėdavo daugiau padalyti, 
ir tai padarydavo. Būdavo, 
jei nuperki bučemėj vištą, 
tai bučeris tik galvą jai nu- 
kirsdavo, o gaspadinė turė
davo ją ir nupešti, ir iškep-! 
ti. Pamislyk. kiek čia būda
vo darbo! Ir ne visada iš
eidavo gerai. Kaliais padėta 
ant stalo kepta višta išskris-

riai — prel. J. Gutauskas. P 
Senkuvienė ir J. Vilčinskas.

N. Zelandija : Pirm. V. 
■ Grigaliūnas, 360 Parnell Rd. 
Auckland C4.

komunistų okupacijai, kai
na $4.
PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

nės atsiminimai iš Sibiro 
tremties kentėjimų, sura
šyti Algirdo J. Nasvyčio, 

253 psl., kaina $3.00.

Picnic Point, N.S.VV
Prancūzija: Dr. 

rauskas, 21 rue de Verneuil.Į 
Paris, 7-me, France-

Italija: Kun. V. A. Biti-' 
20,

VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

čio-Dėdės šerno gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas, 206 psl., kai
na $2.00.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

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

Tu-! GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

PLAUK, MANO LAIVELI,
nas, Casalmonfenato

degintos. Gaspadinėms iaui"l?m« .fart, per Roma 4, Itely.
nereikia ir duonos kepti, ba metu* tun e,tl “P*zlntl **vo nuodėme* kunigui. t Vak. Vokietija: J. Glem-' Petro Segato eilėraščiai,

— Na, kų pasakysi, tėve? giau gyveno. Kartais netu-i y™ prikepta viso-' Kaip Uk apie t ų laikų buvo nradėte praktikuoti ink- ^- Gr^anustr lL 7410 Įlipsi., kaina......... $2.00
valgyti badavo ! K10s' ^umPiai telP Pat 1SY1" vizicija, ir 1209 metais popiežius Inocentas III buvo pa- Reutliugen, W. Germany.

rinti. Net bulvės prancūziš- skelbęs kryžiaus karą prieš ”eretikus“. Venezuela: Jurgis Bieliū-
— Pasakysiu, kad Ameri-■ rėjo ko 

koje darosi velniava. Tfu. i dažniau sirgdavo ir greičiau rin.u:.fieL DU1V«> Piancuzis- 
negaliu piktumu trivoti! į mirdavo. Į įai įkeptos,tik susisridyk.

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

— Nesijaudink, tėve. Ra
miai pasakyk, kas atsitiko.

— Žinai, aš myliu žuvau
ti, nu ir...

— Palauk, palauk, tėve. 
noriu klaidą pataisyti.

: — Kokią klaidą?

; Drapanų skalbti taip pat ne 
— Tas neteisybė, Maiki. j reikia, ba mašinos išskalbia. 

Seniau žmonės buvo daugi Kitos mašinos dišius sumaz- 
sveiResni ir daug ilgiau gy-
vendą vo. Juk šventas raštas 
nemeluoja, o tenai pasaky
ta. kad Nojus gyveno 950 
metų. O parodyk tu man

— Nesakyk: “myliu žu-’. šiandien žmogų, kuris taip' 
vauti“. Sakyk: mėgstu žu-’ ngai gyventų. Susilaukia 80
vauti. I metelių — n Kapui. otuv| mjninkę nuvargina, negu jai i

_ O koks čia diferensas? i veJ buvodauS padeda. Jos užima daug vie '
— Matai mylėti galima’,esnl- Niekas nesibuntevojo., namnnae ir nuolat rei. 

tiktai gyvą daiktą

t - •«. . T.. x ....................... nas, Vladas Venckus ir Zig- noVeiių, kaina $5.
laciau tik 1551 metais Tndento bažnyčios susirin- mas Domeika: Avė A“ No„ 

kimas išpažintį, kaip ginklą prieš beplintančią reforma- 5. Quinta ”Juragis“, Cara- VYNUOGĖS IK KAKTŲ 
ciją, nubalsavo, kad išpažintis yra įsteigta paties Dievo, ir cas-LaCarlotta, Ven. 

goja, dar kitos auzą iššluo-, patvirtino, kad ji vieną kartą per nietus yra privalo-i Kolumbija: Vytautas Di- 
ja. Gaspadinei jau nėra kas ma, ir įtraukė ją į kanonų teisę kaip sakramentą. ’ džiulis, Kazys Kumpis ir Jo-
namie veikti, taigi noi’s žuvį i . . - ir- , . nas Pikčilingis: Calle 39 Nr SIDABRINĖS KAMANOS,
galėtų nuskusti, jeigu kas .. per pussesiohkto šimtmečio po Kristaus kriki- £8.36 Bogota, Colombia. , Kazio Bradūno eilėraščių

.00.

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

pagauna.
— Tėvas nežinai, kad tos. 

mašinos daugiau namų šei- '.

i i
čionys atgailavo už savo nuodėmes, kaip kas išmanė, ir 
išpažintis dar nebuvo laikoma sakramentu.

I Kun. M. Tamošiūnas. Ap- premijuotas rinkinys, 94 
artado Aereo 1970, Medei- psl., kaina $2.

. lin, Colombia.
jonas

Li galima!’^'"-‘Xlcn,a”,e5‘uu"";uJ'J',tos namuose, ir nuolat rei-! Aliejais tepimas, masažas, is žiliausios senovės buvo lombia 
į: motiną,!nlekab ™eko neuzmusdavo,|kia ja, tampyti., labai svarbi psichosomatinė, tai yra ir dvasios, ir kūno,
ir taip to- nebuvo nei komunistų, nei į kiekvieną kar-'gydomoji priemonė. Kol automobilių nebuvo, žmonės tu-

Paskutinis patepimas i mūrams, Lancia
.Medellin. Co-

tėvą, gerą draugą .. —r — ... . . . .. r------- --------------- , — — . . «. ------- ,---------
liau. Senos moterys myli dar sliuptarnių, visi gyve o zga-. iššluostyti, išdžiovinti. Ir. rėdavo savomis kojomis atlikti ilgas keliones, dėl to kojų KOMUNISTAS NUDŪRĖ 
šuniukus, kates, paukščius, j u°Je n v jno ,lev^'|jos nesulopo suplėšytų: mazgojimo ir aliejais patepimo kultas net į šventąjį raš- KOMUNISTĄ
Bet žuvavimą galima tiktai! ~ , e^a?’ a 1_aį>1^ sv.?^. jskalbtuvuose drabužių, neiš-'tą pateko. Paskutinė kelionė i amžinybę anais pėsčiomis n , ... , , .
mėgti, tėve. i nedaUg aple 11 zi’i plauja puodų, nepakloja lo-i vaikščiojimo laikais irgi negalėjo būti kitaip įrivaizduo- D£bar 1Va"'1U Va,Styb,U

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

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

na.i— Maiki, jeigu tu nori ži-' 
noti. kas man atsitiko, tai! — Maiki, aš žinau viską,
pamokslų man nesakyk, bat — Ne, tėve, nežinai. Ne- 
aš supyksiu. žinai, kad Dievas pradėjo

uv. . PANEVĖŽYS, didžiausia
n>nuv£o >anCT: nepa_ga;i jamaj kaip labai varginantis basomis lipimas siauru ak- Maskv’osl.'ba P?kingt šllb! Ml^kS^a

menuotu takeliu aukštyn... . ninkės- Tarp jų narių daž-] £b 50.f’ ' '
Brangiais kvepiančiais aliejais tepimas senovėje na* *>4a tokių susidūrimų,, oapvat iz f”

fOripntPl sndarp vipna <jvarhian.i i iikilmin hoi ritualu kurie baigiasi net mirtimi. , KGU1SIN& oA.ri\Ai, ROtry* (Unente) sudarė vieną svai blausių iškilmių bei ritualų j^kime Belgijos ko_ nos Grigaitytės eilėraščiai,
.... - , . ... ... . . . 1U n,unistus. Pailiia turi 16.000 Premijuota knyga, 80 ps’,ir dvasiniai vadovai. Is to kilo gaisusis senovės izraelitų 

1 titulas

mina valgyti, nesudeda į1 
stalą ir nenuima. Visa tai 
turi atlikti moteris-

— Na, tai kas gi atsitiko? į baust: žmones nuo pat pra- — 'fai tu. Maiki, priešin-
— Taigi sakau, kad bu- d.ž'“r Visų pirma jis išvijo 

vau išėjęs žuvauti ir paga- rojaus Adomą n Ievą. Pa- 
vau gražios žuvies; paine- skui jų sūnus Kain^ užmušė 
šiau savo gaspadinei ir sa- jaunesnių broli Abel; Die- 
kau, va, turėsiva gerą vaka- vasuz tai Kainą prakeikė. O 
rienę. Sakau, tu ją iškepk, o tėvas saka., kad niekas me- 
aš tuo tarpu alaus parsine- ko neuzmusdavo. 
šių. O ji pažiūrėjo i tą žuvį — Oirait. olrait, tegul jau

gas mašinoms:

— Mašinos, tėve, labai
munistus. Partija turi 16.000

a. . .. . . , .. , , .... . narių, kurių dalis yra kinų,'^aina $2.00.
pateptmis (annointed, mesijas, hebrajiškai ma- i Q šaiini„kai'

įr sako: Tai ką, sako, ar tu čia bus mano misteikas. 
milini, kad aš tavo žuvį, _ ne viska& Tė

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
Naujajame Testamente apie patepimą yra prisiminta 1 mus ' ienas sovietų šalinin- pgk kaįna.............. $1.00

tik Jokūbo laiške, kuris tik vienui vienas yra įtrauktas' kas kandidatas i pai .amentą _ STRAIPSNIAI
į pripažintųjų raštų tekstus. To laiško 5:13-16 pažodžiui ATSIMINIMAI, parašė Juo-
pasakyta: „Kenčia kas pas jus bėdą? Tesimeldžia. Turi
kas gerą nuotaiką? Tegieda psalmes. Serga kas nors pas 
jus? Tepasikviečia kongregacijos vyresniuosius (bažny-

įeikaliiigos ten kui jos !'a‘. iįjab — pateptasis, graikiškai chnstos), ir toks titulas Ta7n in kvū ’kaiitu vinču 
naudingų išradimų. Pavyz- buvo telkiamas zydU kunigams, pranašams ir karaliams. ; Gegužės mėnesį, prieš rinki-
džiui, elektriškas šepetukas 
dantims šveisti, arba elekt
riškas peilis duonai raikyti, 
arba elekriškas įrankis bu
teliams atkimšinėti, — tai 
tik laiko eikvojimas. Bet 
mašinos stambiai pramonei, 
žemės ūkio darbams, keliam 
tiesti ir namų statybai yra 
didelė žmogui pagalba; be 
jų nebūtų progreso.

— Maiki, mudviejų pasi
kalbėjimas išėjo kitaip, ne
gu aš norėjau. Aš norėjau 
tau parodyti, kodėl Ameri
koje nėra parėdko. net juo
dukai nenori būti juodi. Ale 
apie tai galėsime pasiginčy
ti kitą kartą.

— Iki pasimatymo, tėve!

lininku buvo taip sužeistas, 
kad netrukus mirė.

skųsiu rankas sau peckio- fakaj ka<, vjsj 
siu? Nausa! Paėmė žuvį su veno )aimi ai ir garbin0 
regsu. pašaukė katiną kac-j a>. ne,
kac-kac. ir numėtė jam ma
no procę. Nu, tai kaip tu ro-! — Jes. Maiki. taip buvo. 
kuo ji, ar tai ne ištvirkimas? t _ Bet jeigu taip buvQ>

— O kodėl tėvas pats tos ko(iėl I)ievas užleido visuo-
žuvies nenuskutai? į tinį tvaną ir sunaikino visą

— Tai ne vyro darbas.' žmoniją? Ar ne dėl to, kad 
Maiki- Juk ir Amerikos pre-1 jį buvo jau perdaug ištvirk- 
zidentas eina žuvauti, bet ar kusi?
tu mislini, kad jis pagautą į j Maiki, čia tavo teisy- 
žuvį skuta? Nausa! Vyrai
tik pagauna žuvį, o boba turi ’ ... ...
ją nuskusti, išklvnyt ir iš-j — Taigi tėvas sutinki, 
kepti. Taip jau buvo nuo kad senovėje nebuvo geriau, 
amžių, ir per amžius turės žinoma. Biblija nėra moks- 
taip būti. Ai bečiu! < line knyga ir jos pasakoms

__Neturėtum ”bečyt“. tė-' nereikia tikėti. Tačiau yra ir
ve, nes amžiai keičiasi. -Juk patikimų žinių, kad seniau 
ir pat- sakai, kad Amerikoje buvo daug blogiau, nei šian-
”darosi velniava“. Reiškia, dien. Juk buvo vergija, kai kun M VaIadkos :do. i

tėvas tiki, kad praeity buvo! žmogus buvo naudojamas • . ,_____ •

DAR GALIMA GAUTI
Dar turime labai ribotą

genau. ; kaip’darbo arklys. Paskui] mios kr*yg°s
__Šiur. kad buvo geriau., buvo baudžiava, kada dva-; Romos popiežius yra
— Bet tėvas klysti. Seniau! ras darbininkus plakdavo., vietininkas?“

buvo daug blogiau. Žmonės Nejauku ir skaityti apie tuos kaina tik $1 20
sunkiau dirbo ir daug blo- laikus. Bet su laiku viskas 22 i psl., kaina tik $1.20.

Kinų šalininkai net krei-
čios seniūnus), o jie tesimeldžia už ji. patepdami jį aliejų- Į’ės’ i policiją, pi ardami 
mi Viešpaties vardu. Ir tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir apsaugoti nuo ga imu 
Viešpats jį pakels; o jei jis yra padaręs nuodėmių, jam | SOT,etM sal,n,nk’1 "aslkes1’ 
bus atleista. Išpažinkite tad vieni kitiems savo nuodėmes
ir melskite vienas už kitą. kad būtumėte pagydyti“. Tai 
ir viskas apie “patepimą“, kurs originaliai nebuvo laiko
mas paskutiniu, nei tokiu laikomas Jokūbo laiške, taigi 
V. Rmš- teigimą Lietuvių Enciklopedijoje (32-ras tomas), i 
kad “Paskutinis Patepimas Kristaus Įsteigtasis N. Testa
mento sakramentas“ ir kad “paskutinį patepimą gali teikti DOLERIUI 180 METŲ 
tiktai kunigas“, reikia priimti su geroku žiupsniu druskos. J7h5 m 1Jepos Ronti.

Patepimas, kaip ir išpažintis, sakramentu buvo pa- nentalinis Kongresas nutarė 
darytas penkiolikai su puse šimtmečių praėjus po Kris- priimti Thomo Jeffersona 
taus tame pačiame Tridento susirinkime, apie ką Liet pasiūlymą įvesti savą valiu- 
Enciklopedijoje (31-mast.) pažodžiui parašyta: “Antrojo ! .doleri, padalintą į 100 
tarpsnio 12-16 sesijos vyko Tridente 1551.VI-1552.IV.28.
Čia priimti nuostatai apie sakramentus apskritai, Eucha
ristiją, atgailą, paskutinį patepimą

Britanijos Enciklopedija sako. kad paskutinį patepi
mą. kaip penktąjį sakramentą, priėmė Florencjos susirin
kimas 1439 metais.

(“Naujienos“)
(Rus daugiau).

juos apsaugoti nuo 
soviet 
nimu.c

Kinų šalininkams vado

vauja Grippa. kurs sugeba 

Pekingo gauti per metus pa

šalpos pusę miliono dolerių.

centų.
Iki to laiko kai kurios

valstijos buvo išleidusios sa

vo pinigus, greta jų apyvar

toje buvo Anglijos, Prancū

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, karna......... $3.00.

aIURKLYs, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina..............................$1.80,

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psi., kieti vir

šeliai, kaina............. $3.60
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

zijo.x. .Ispanijos, Vokietijos Keleivio administracijoje: 
pinigai, todėl toks pinigų 
mišinys, sudarė prekyboj ne
mažai sunkumų.

So. Boston 27, Mas*. 
636 E. Broadvray,

Z
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KAZIMIERAS BARĖNAS

Karališka diena
Iš jo novelių knygos "Karališka diena“, išleistos 

Nidos Knygų Klubo

Iš pat lyto, eidamas i stoti, ūkininkas Širmulis apsi
dairė. paieškojo danguj bent tų baltųjų debesiukų ir tarė 
žmonai:

— Karališka diena!
— Aha. Graži diena, — atsakė širmulienė ir paėmė 

pintinę j kitą ranką.
Diena iš tiesų žadėjo būti karališka. Nė vieno debe

sėlio, net ir veislei. Net ir tie maži baltieji, kurie nuolat 
plavinėja apsnūdę, net ir tie kažkur dingo. Žmonės jau 
su aušrele ėjo iš apylinkės kaimų ir iš pačių Klevalapių 
i geležinkelio stotelę važiuoti i Gulbinus. Nuodėmė nepa
sinaudoti tokiu karališku oru! Suk galvą ar į rytus ar i; 
vakarus — grynas dangus!

Šiai apylinkei dar lyg ir tarpušventis, nes vakar buvo 
šv. Jurgio atlaidai. Tai Klevalapių bažnytkaimio gatvėse 
dabar dar baltuoja marguoja saldainių popieriukai. Dar 
yra net tokių žmonių, kurie stumdosi stotelėje vakarykš
tėmis akimis ir laukia traukinio. Kai Širmuliai pasiekė sto
telę, čia jau buvo visas būrys keleivių.

Jau saulė buvo gerai pakilusi, kai nuo generolo brolio 
dvaro atiteiškė brikelė ir pasuko tiesiai prie stoties. Dar 
su aušrele buvo atvežtas ir pakrautas jautis, tai iš tolo 
užmatę keliu atidulkančią brikelę v yrai ėmė spėlioti.

—Pats generolo brolis, žiūrėk, lydės jautį. — tarė 
Širmulis.

— Kur tau generolo brolis pats lydės! — tarė Koje- J 
lis. — Užteks ūkvedžio ar berno.

— Tai kodėl brikele atvažiuoja?
Šitas Širmulio klausimas nutildė kaimyną, o kai bri- • 

kėlė atiterškėjo, tai iš jos išlipo generolas ir jo pirmosios 
klasės gimnazistė duktė Irutė. Jis palydėjo dukterį į vago
ną, surado jai vietą ir tada atidavė pintinę, kurioje žvy
gavo paršiukas-

— Irute, neužmiršk išlipdama paršiuko. — dar tarė'
J*is- 'Sc

— Jis man žviegs gatvėje.
— Stoty bus Jurgis, nebijok, parveš.
Į tą patį vagoną įsirito ir Širmulis, nes ten jau sėdėjo 

jo žmona. Traukinys pajudėjo ir ėmė pūškuoti.
Širmulis jautėsi šiek tiek kaltas prieš generolą. Kai 

tiesė tą geležinkelio šaką. tai pas jį gyveno mokytojas.' 
O tas, būdavo, kur buvęs, kur nebuvęs, jau ir sako ir vis 1 
pakeltu balsu:

— Dabar generolas turės geležinkelį!
Šitaip kalbėjo ne vien tik mokytojas ir kartojo ne! 

vien tik Širmulis- Iš artėjančio geležinkelio apie metus ši
taip šaipėsi daugumas Klevalapių bažnytkaimio ir apy-; 
•linkės gyventojų, kurie labiau mėgsta pasvarstyti krašto 
ir valstybės reikalus.

— Dabar generolas turės geležinkelį! — užgėrę

Meilė nugalėjo visas kliūtis — Olandijos princesė 
Beatri.v gavo vyriausybės sutikimą tekėti už Vokietijos 
diplomato ('lauš von Amsberg. kuris priklausė Hitlerio 
jaunimo organizacijai, todėl Olandijoje daug kas buvo 
prieš tas vedv bas.

Adomas Mickevičius

ODĖ JAUNYSTEI
(Ištraukos)

Be dvasios, be širdies—tai griaučių minios! 
Paduok, jaunyste, man sparnus!
Virš žemės negyvos lig pat žydrynės 
Pakilsim rojun, j kraštus.
Kur įkvėpimas kuria stebuklus,
Kur puošia jis žiedais naujovę —
Tenai viltis — jo palydovė

Kas būdamas vaiku kapos hidras. 
Tas jaunas smaugs centaurus,
Iš pragaro išplėš aukas 
Ir iš dangaus parneš sau laurus! 
Žvelk ten, kur nepasieks akis. 
Laužk tai. ko nepajėgia protas! 
Jaunyste, aras tu sparnuotas,
O tavo rankose — žaibų ugnis!

.

Petys petin ! Mes žemės rutuli apjuosim 
Gyvąja rankų grandine!
Vienais troškimais, mintimis Iiepsnosim — 
Vieningo židinio ugnia!..
Pasistūmėk pirmyn, planeta!
Naujus parinkom tau kelius- 
Vėl prisimink metus žalius.
Nusviedus kiautą nudėvėtą.

(Vertė E. Matuzevičiu?)

LIETUVAIČIŲ GERASIS 
DARBELIS

Baltimorės Karaliaus Min-

Klausimas

Teises patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti i Keleivio skaitytojų klausimus veisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Ištiškę reikia pažymėti. kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

darbo pažymiai yra 
geri.

Prince George, B.C., 
Canada

labai

K. D.

Atsakymas

Darbo įstaiga, kuri at
siuntė nas Tamstą darbdavį, 
žinoma, turi būti painfor
muota apie šį įvykį. Dar bda
vys negali būti verčiamas 
Tamstą priimti darban, nes 
darbdavys gali darbininką 
samdyti ir atleisti savo nuo
žiūra. Tik unijos, kurios tu
ri sutartis su darbdaviais, 
gali šitokiais klausimais su 
darbdaviu ginčytis. Nors ir 
susitaręs su Tamsta dėl dar
bo sąlygų, darbdavys neža
dėjo Tamstai duoti dar bą 
tam tikram laikui ir jokio 
kontrakto su Tamsta nesu
darė. todėl jo pasielgimas

••*
r

davys galbūt patikėjo jais 
ir paėmė kaimyno giminaitį 

Gyvenu Kanadoje. Šioje i darbą ir man paskambino, 
apylinkėje labai daug be- kad jam darbininkas nerei- 
darbių. Aš jau trys mėnesiai kalingas.
nedirbu ir gaunu bedarbio Dėl šio nuotykio aš daug
pašalpą (UIC). Prieš por ą nukentėjau, turiu daug nuo-
savaičių iš darbo įstaigos stelių ir dar tebesu bedarbis.Į ''teiMnia'r'ija.
paskambino man. kad turi; . - .. .

j u • j uj Ar as ganu rs ko nors rer- smerktas.man darbą n- darbdavys pas 
mane atvažiuosiąs. Mes su kalanti man susidariusių Tamstos kaimyno pasiei-

I.H i tl I H
 »,H I I

sitarėm žodžiu su dar bdaviu 
dėl darbo sąlygų. Buvęs pas 
mane mano kaimynas tą mū
sų susitarimą girdėjo. Mano 
kaimynas turėjo savo gimi
naitį. atvykusį iš kitos pro
vincijos, kuris dirba toie pa
čioje specialybėje kaip ir 
aš. Mano kaimynas su savo 
giminaičiu nuvyko pas ma- 

• no būsimąji darbdavį ir jam 
J pamelavo, kad aš esu pras
tas darbininkas, kad neturiu 
tam darbui tinkamų įrankių 
ir- tt. Mano busimasis darb-

ir garbės diplomas jų moky- 
į tojams, nes be jų geros įta- 
! kos ir darbo tos septynios 
; lietuvaitės nebūtų pasieku
sios tokio aukšto lietuviško 
i sąmonėjimo lygio-

nuostolių? Ar reikalauti iš 
provincijos vyriausybės, 
kam ji leidžia įsibrauti į 
daVbus atvvkusiems. o vieti-

gimas yra visai kitos rūšies 
reikalas- Tamsta gali ji pa
traukti atsakomybėn dėl su
trukdymo gauti darbą. Tei-

niu? palieka be darbo? Ar siniai tai vadinasi "Interfe- 
r eikalauti iš dar bdavio, kad rence with an advantageous 
jis nesilaikė savo susitari-Į relationship“ arba ’Tnterfe- 
mo? Ar reikalauti iš kaimy-. rence with contractual re- 
no. kuris mane žiauriai į- lationship“. Ar Kanados į-
žeide ii padarė daug nuosto
lių?

statymai numato tokį elgesį 
kaip pagrindą bylai kelti.

Šioje apylinkėje aš dirbau tik Kanados advokatas pa
jau virš 10 metų, ir mano lėtų Tamstai pasakyti.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanot’
DEL LATSVOS T TETUVOS.. Liet" 

vnj eocia’dem-ik-atu reėta’ dėl 5o’ 
šev-Vn <>k-macijos ir teroro Lterij—-- v-:-.. .▼MJC. namu . - * • . • ė ė = = == = - **

Tos septynios lietuvaitės 
i yra: Ramunė Buivytė. Dalia 
Diljonaitė, Laima Diljonai- 
tė. Danutė Drazdvtė. Rasy
tė Griškėnaitė. Onutė Las-; 
kauskaitė ir Ilona Noreikai-.

, tė. Joms gerąjį darbelį į-1 
vykdyti padėjo mokytojos! fJETFVTU 
O. Adomaitienė ir M. Norei- 

• kienė. Be abejo, kartu su 
jomis buvo ir mokyklos ve- 

! dejas A. Radžiius.

tVTLG-’NTS I VRAETTI. X. Žuko ♦ 
Anrrn= jrtmmimmai. 4^7 psl. kai
n. .......................................... >5.00

DIENOJANT “V-v?—’»<i’3 karaBane” 
Bikinio -domb® atvi 

mirimai 4CJ psl.. kaina . ..W.OO

’9OB VETV. Kbmo BieTm’.o ataimt- 
nimp antro ii dalis. 592 rosiant"4- 
Kaina ......................................... M 00

mokytejais ir mokykla. Di
plomų gavimą jos atžymė
to geni visuomenišku darbe
liu — surengė loteriją ir susmuklėje šūkavo ir patį tą geležinkeli tiesusieji darbinin- į daug0 šeštadieninės Mo- darė $70>00 vaikų laikraštu

kai. snabzdejosi ūkininkai ir preKvbinmkai n net kampi-! kyklos abiturientės, septy- kui "Eglutei“ paremti, 
ninkai. ; nios lietuvaitės, šiemet ori-

Geležinkelis nuo Gulbinų jau buvo atvarytas iki Kle-j Sinaliai atsiskyrė su savo Neabejotina, kad tai yra
valapių palaukių, kai už tas kalbas tniputį atkentėjo gal = . , ---- _, .... - ,
labiausiai neįveikęs liežuvio nulaikyti mokytojas. Jis gavo |
šešis mėnesius priverčiamųjų darbų stovyklos. Kol jis atsė-J 
dėjo savo bausmę, geležinkelis buvo baigtas tiesti, tai ir 
jis pats jau traukiniu grįžo pasiimu savo daiktų ir išlipo 
Klevalapių pakluonėse, kur kūpsojo maža nauja stotelė.

Dabar jau visiems buvo aišku, kad nauja geležinke
lio šaka tiesta visiškai ne generolui, šalia Klevalapių di
dįjį tą pavyzdinį dvarą turėjo pirkęs ne generolas, o jo 
brolis, o generolas atbirbdavo dažniau tik vasarą kartais | 
pats vienas, kartais su žmona ir su mažąja Irute.

Kai baigė geležinkelį, tada jau ir generolas rečiau Į 
besinaudodavo automobiliu: atpūkšėdavo jis traukiniu, Į 
pabūdavo pas brolį dvare ir vėl išpūkšėdavo sau. 0 gele- • 
žinkelis ėmė patikti apylinkei. Pėsčias ar važiuotas pa
siekei Klevalapius. sėdai sau traukinin ir nuterškei mies
tan. Su geležinkeliu kartu, rodos, priartėjo ir daktaras, o 
netrukus žmonės įprato net kiaules miestan nužvyginti ir 
karves numūkinti vis dažniau jau nebe savo vežimu, a 
traukiniu. 0 kai generolas nieko čia nepirko, tai žmonės 
liovėsi net spėlioti, kam čia tą geležinkelį tiesė, o tik nau
dojosi ir buvo patenkinti.

(Bus daugiau). |

čia matome JAV seržanto Bennett šeimą — motiną, 
seseris ir brolį. Komunistai seržantą nužudė, keršydami 
už P. Vietname sušaudytą teroristą, kuris kėsinosi su
sprogdinti JAV karių gyvenamas patalpas.

VAISTŲ AUKŲ TĖVŲ 

SUSIRINKIMAS

Atsimenate, koks buvo 
susijaudinimas, kai prieš 3 
metus paaiškėjo, kad varto
jusios raminančius Thalido- 
mide vaistus moterys gimdo 
vaikus invalidus. Tas vaistas 

t labiausiai buvo paplitęs Vo- 
l kietijoje, bet jo buvo pate- 
, kę ir i JAV.I
j Šiomis dienomis Bonnoie 
• (Vokietijoje) buvo susirin- 
! kę tu nelaimingų vaikų tė
vai, iš viso apie 2.000. Jų bu
vo atvykusių net ir iš JAV.

Dabar žinoma, kad tokių 
invalidų gimė apie 10,000,;

| iš ju apie 5.000 Vakaių Vo-į 
| kietijoje. ir pusė jų jau m i re
iki šioj V. Vokietijoje tų in
validu suregistruota tiktai 
2,000. o iš tikrųjų jų vra) 
daugiau, bet ju tėvai gėdisi 
savo nelaimę viešumai paro
dyti.

Tie vaikai yra įvairiai su
žalotomis rankomis ar kojo
mis, kurti ar nebyliai bei su 
kitais trūkumais.

Vyriausybė tų vaikų gy
dymui ir mokymui yra pa
skyrusi daugiau kaip 2 mil. 
dolerių. j

Datvos šmertvotf 
anrif.V'' Mrronac-nvn .Tonas Ra- 
Tv« 472 dainos su m5domia. Ane- 

HšT-ai dnrtas IrioVvieno* dainos 
turirv« todėl tinka dovanoti m 
Ti*tnvi*V-»i - įkalbantiems. ir*P*a 
>26 pus!, kaina .........................>5.00

S0CTM T7't *c n? ’ELIOTJ* 
ra?s K. Vandervelde. vertė Vgmin 
nas. Kaina .............................25 Cnt

Vf ARLBOPOT’OTLS LITHUANIAN 
SELE-T AT’CTTT 51 Tnkienė. re
ms vadov*ii«> Ketu’S.j kalbos mo
kytis upeliukai kalbančiam lė* 
nai.. kaina ............................. >1.26

>EM ATVES PASTAI. Garsiosios m* 
®u mSvtoios nirmtojo karo meb 
AmeriVoie oarašvti vaizdelio’ ” 
rašytojos paveikslu. 128 parimi* •
kaiua .......................................... 50 C*

TAVO KELTAS T SOCIALIZM* 
Para*? T .eonas BĮ-amas Trumna' 
socializmo aiškiniTunas. Kair.a 25 -

JUOZAS STALINAS, arba ka. 
Kautrazo išponis buvo pasidarė* 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cn*

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų plėtojimos’ pagrin
dai. Paulius Galaune, didelė kny- 
za su uaugybe paveikslu, gerame 
popieriuje. Kaina .................... >8.50

TTKRA TEISYBE APTE SOVIETU 
RUSTJ A. arba komunistą diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdvmc nmktika. 
Labai daug informaciją, 96 
Kaina ..................................... 50

NK'.fTTNO SŪNŪS. And^au® Vai", 
ko romano antroji dalia. 426 ona-
lapiaL Kaina ............................

i LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE 
vaizdi šio krašto lietuviu istorija, 
gausiai iliustruota, paraše St. Mt- 
cbelsonas. virš 500 pąrianią. Kai-

NKMUNO SŪNŪS. Andriaus Vaiuo 
ko romais? iš 1935 metą Suvalki
jos flkinmku sukilimo prieš Sme. 
tono® diktatūrą. Pirma dalis ?.?*
pei. Kaina................................ on

..IETUVA BUL'O. Stepono Kain-. 
labai vaizdžiai tr ,uorr.iai parašyt; 
atsiminimai kaip Lietuva kė!ė«» 
iš miejro. periausi* dovana kiek
viena pro»ra, gražiais kietais vtr- 

šeliais, iliustruota. 416 ousiapip. 
didelio Formato. Kaina Is **

na kietais viršais >5.00. mirkalais 
viršais........................................ >400

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOi^ 
ŠEV1ZMAS. Pagal Keatskį, n*«- 
jaus’omis žiniomis papildyta tua 
klausimu knyrutė. Kaina.. 25 Cau

pasaulio lietuvių žinynas 
paruošė Anicetas Simutis, daugy- 
oe žinią lietuvių ir ančių kalbomis 
apie lietuvius rišame pasauly, 

44m pal. Kama ........................ 46.oo

LIETUVOS SOCIALDEMOKRA IV 
PAKTUOS PROGRAMINES WtL 
RES, 32 pat, kaina.........  25 Cn»

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilki*. Pritaikinu 
Amerikos lietuviam.-., 144 pusią..................... tl.0n

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuoae nė
ra vienybė*;, 80 psl., kaina .. Ši.Oė

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Apelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laiką, kieti apdarai .... H-frl

VISUOTINAS TVANAS. Ar fjaiėj© 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt

<si

ENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nuc 
seniausią laikų iki Lietuvos no- 
nriklauscmvbcs calo 1796 metais. 
Parašė Jonas Karys, daufrybė ne
veiksią, 396 psl., soras popierius, 
kate* .......................................... >10.00

AL1-ORIŲ ŠESELT. V. Puttoo-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys jrlštos | viena 
Aat->rias. pats buvęs kuniras, ap
rašo. kaip kunipa« Vasaris išsižu
dė'o kunigystė* dėl moterystės 
knvars, kieti viršai. 631 puslapis 
Kaina ..................................... 10.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė, 250 įvairią lietu, 
vliką ir kitą tautą valyią recect 
132 puslapiai, knisa ....

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai dane paveikslą, 256 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ >5.0>

3IAUKUOJU TAKELIU. K. b. 
Kriaučiūno atsiminimai is fdeva- 
vos ir r* Am»db.« lietuviu rvve
dimo. 178 psl., kaina ........... >2.04

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpa, s. 
aiškiai parodo, kaip keitė“! risuo 

a fr kodu

ceotų.
>1.21

ji dai 
28 Ct

DEMOKRATINIO SOClAL17Mv 
PRADAI. Popuiian ir naunnga 
knyga Siu dienų klausim&n.t. su
prasti. Kama ............................Me.

Užs&tcyir.ug ir pinigus prašome riųsti Šiuo iresni:

CM L Broaduray
KELEIVIS

Tf. f * «



Nr. 27, 1965 m. liepos 7 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintas

Mirus
KAZIUI ULEVIČIUI,

jo žmonai, mūsų draugijos narei, Onai Ulevičienei, 
jos šėmai ir artimiesiems reiškia nuoširdžią užuojauta 

Pabaltijo Moterų Dr-jos Bostono Sk. Valdyba

Mirė K. Ulevičius

B1

Liepos 4 d. staiga mirė, 
So. Bostone gyvenęs Kazys: 
Ulevičius, naujasis išeivis, i 
palikę? liūdinčią žmoną O-Į 
ną. sūnų Vytautą ir (lukteri 
Birutę Skabeikienę su šei
ma.

Kazys Ulevičius buvo vi-

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo-

JDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

Kazvs Almenas, UPĖ I 
RYTUS, UPĖ I ŠIAURĘ,
romanas I dalis, 325 psl., II

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE C O D - O S T E R V I L L E 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO OKEANO PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JONSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

X
A

KAZIUI ULEVIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
Onai Ulevičienei ir visai šeimai

Bostono Jūrų Skautų Nemuno Tunto 
Tėvu Komitetas

B.J.S.N.T. budžiui

VITUI ULEVIČIUI,
jo mamytei ir seseriai, netekusiems savo 
brangaus vyro ir tėvelio, gilią užuojautą reiškia 

L. J .S. Nemuvo Tunto Štabas ir skautai

suomeriiškas žmogus, daly- je galite gauti šias tinkamas dalis 302 psl., kiekvienos da- 
vaudavo Įvairiuos lietuvis-! knygas: i ties kaina $3-00.
kuos parengimuos, mokėjo LEAVE YOUR TEARS: Alė Rūta, KELIAS Į 
dailiuosius medžio dai bus, į jų MOSCOVV, B. Armonie-į KAIRĘ, premijuotas romą- 
yra padėjęs Bostono Dra-į nės atsiminimai iš Sibiro nas iš JAV senosios kaitos 
mos sambūriui gaminti de- vergl| stovyklos, surašyti A.

J. Nasvyąio, 222 psl., kaina
$3.95.

HISTORY OF THE LI
... . ...... THUANIAN NATION, pames reiškiame gilią uzuojau- ra„ KosUs Jurg-,a kaina

$10-

koracijas ir aplamai buvo i paslaugus ir turėjo daug 
geni draugų.

Visiems jo artimiesiems

tą.

I

Ji< pašarvotas Lubino lai
dojimo ištaigoj ir bus laido
jamas liepos 7 d.

lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl., kai-į 

Į na £2.50 J

VIETINES ŽINIOS
Mirė O. Žibikienė

Liepos 3 d. mirė Ona Ži-

’Audronėje“ ramu. gražu 

ir patogu
New Jersey Romas Subavi- 
čius, Jurgis Miežaitis. Pra-

Į bikienė-Talalaitė. gyvenusi Į roes, parašė 
Braintree. Mass. Velionė kaina $4.75.

”Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania-“ 

' redagavo J. Audėnas, 
na $1-50.

"Lithuania land of he- 
“------ Valiukas

Jonas Aistis, POEZIJA
Toje yra šio žymaus poeto 

kai- visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na ?6.

Tos knygos gaunamos ir
CploGno -»ri m ir-’c* «-•»/-■» io-

Alė Rūta, PRIESAIKA

87 Kast Bay Rd. OSTERVILLE Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų. beržų ir kitų dekora
tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žait’imams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 minutės 

pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą, 

todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleiti savo atostogas 
viloje Audronė.

•Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
• Iš anksto kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Rosedale Street, 

Boston. Mass. 02124. telefonas 288-50519, o po birželio 15 d. tiesiai 
i vilą Audronė — Marija Jansonas. Osterville, Cape Cod. Mass. 
02655. telefonas 428-8425.

Dovanos už naujus skaitytojus
priklausė Stepono Dariaus 
posto moterų organizacijai,

na§ Damijonaitis, dailininkė! So- Bostono Lietuvių Pil. 
Aleksandra Vitkauskaitė-į Dr-jai. Paliko liūdintys sū-M. ir E. Jansonų vila 

"Audronė" (87 East Bay 
Rd., Osterville. Cape Cod) 
yra prie pat gražaus paplū
dimio, i kurj ir pėsčias per 
10 min. gali nueiti. Vasar
vietė yra pakilioje vietoje, 
tun didžiulį žemės sklypą,
kuriame daug gražių kve- į Stasė česnavičiūtė. iš Bosto-i Viešėjo rež. Ip. Tvirbutas 
piančių pušų ir kitų medžių no Lidija Herbstaitė, Biru-1 .A

tė Lendraitytė, Rita Ausie-1 . ..Bostone 
į viesejo režisierius Ipolitas 

. Tvirbutas. kuris čia buvo at-

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

Merker, kuri ir čia ne tik. nūs Algirdas Balčius ir dūk- $.4.00. minkštais $3.00. 
atostogauja, bet ir dirba—Į tė Rūta .Mitchell su šeima, popui ar I ITHIIAN1. 
pamačiusi jos akį patrau- ■ kuriems reiškiame užuojau- AKI Drciurc -- i - kiantį vaizdą, tuoj skuba jį; tą ,pa.ri,eJ““
įamžinti drobėje ; iš Connec-1 Ji laidojama liepos 7 d. j D*u*v»rd“"'- •»"“ » 
ticut — Genovaitė ir Petras1 iš Lubino laidojimo ištaigos.1
Viliūnai; iš Philadelphijos1 ‘

bei krūmų. Kam saulutė į- 
kyrėjo. tas gali patogiai kė-
dėje ar lauko pievoje atsigu- i Savo atstovus turėjo ir. Hartfordo nas savo
lęs pavėsy pailsėti, skanų i Kanada. Tai Vacys Vaši-i s ?artt,0lcl.0 Pas
kvapa į save traukdamas? liauskas su dukra iš Torom, sunlį kuris vra inzi-
a , x menus ir gyvena Braitone.0 kam cia nepatinka, tas t to. : o T ,
gali eiti Į bent šiuo metu žy-i Esu tikras, kad nevisus .^z* P . . , ?ir ..
dintį lauka ir jame išsitiesti, suminėjau, o tik tuos, su ku- s\e? ata yra jau labai susi p-

jūtė, Jackus Sonda ir kt.
ŽODYNAI

"KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM
.................. : VIENĄ NAUJĄ METINĮ ’KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA-

?,i tuLu?™' • MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA "TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $3.50—$6.00:

ST. KAIRIO "LIETUVA BUDO“ ir "TAU, LIETUVA“.
K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir "PENKTIEJI METAI“.
NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 

premijuotas Į BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI "KELEIVĮ“, 
psl.. kaina i kad jis galėtų drąsiai keliauti ir į septintąją

nas. 309 psl.. kaina $3.25. .
Jurgis Gliaudą. SlKSNO 

SPARNIU SOSTAS, premi- 
juotas romanas iš politinių 

! emigrantu gyvenimo, 26S 
psl.. kaina $2.50.

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

Vacys Kavaliūnas. KAL
NU GIESMĖ, 
romanas, 201

Į $2.50

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, w. Baravyko, apie 

bet šiap jis dar vfe 58-3 pustepiad.
ir ramybės, tas gali susirasti! erdvės tiek kad per vieną Syvos minties ii meninių, 
tinkamą kampeli o kurie1 antrą dieną visų nepažinsi, interesų žmogus, šia proga. Lietuvių-anglų kalbų žo-

ieško draugijos, tie gali telk-! J.V<aa į A. Gustaičiai, dail. V. Viz? ■*’ ied«avo Karsavi-
tis pne fontano, greta lie- j .Atostogauja j
tuviško darželio su rūtomis,' Dabar nats atostogavimo 8 
jurginais ir kt, kuris vaka- - laikaf. Gražųjį Cape Codą

žodžiu, kas nori vienumos į riais teko susitikti, nes čia neJusl»

rais gražiai apšviečiamas. , savo atostogom pasirinko 
Kas susirūpinęs savo ”li- rašytojas Stasys ir Elena

Pavogė Irenos Baškienės 

automobili

Keleivic administracijoje j Juozas Kralikauskas, Tll- 
galite gauti šiuos kiekvie-? NAGO UGNIS, premijuotas1 
nam reikalingus žodynu* • romanas, 205 pusi., kaina

$2.50.

dešimtį įžengus

Alovzas Etti'ons: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai- , 
na $ 1.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB- į 
{RIAI PLAUKIA, romanas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE (SLA)

naitė ir šlapoberskis. apie ravičiaus gyvenimo, 233 psk.

Lietuvių patriotų organizacija gyvucj* nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ 
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternaline ekranizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir .auio iidžiauo{ ka

. sitalą. ____ * » R
iš knygnešio kun. M. Sida- < Sąmoninęs n«-lo.b APDRAUDOS. bet

stoja nariu į SLA. nes žmo: 1) kad SLA aparauua gera, 
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir-ę gl^ba. 3) SLA and ra ūda vra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DU9DA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumu.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoie oašaina tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją
v*.:na pats.
SLA galima gauti apnraurta nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos vra i’etnvjp kolonijose, jos teikia
žinias apie andrauda® ir įstojimo salvgas.
Kas nori platesnių in<omaciiu tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th StreH York N. Y.

kaina $2.50.
Juozas Sva»s tas: JO SU

ŽADĖTINĖ, premijų o t a s f 
Lietuviškai angliškas žo- romanas Iš Vinco Kudirkos 

gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

27.000 žodžių. 511 psl., kai 
na — $5.00.

... ! dvna.*. Vidaus Peteraičio. IIPraeita ketvirtadieni ne- , ;
sios valandos prie stalo vai- nė, Laima Jasaitienė su jau- ’ žinorni piktadariai pavogė' !aiįa? i -P
gomajame. nes ten visada nąja karta Dalia ir Jurgiu,. irenos Baškienės, dr. Bro- į zoriz,M- obb psl., kaina $7.00. 
randa daug viliojančių ska- i,-ena Mickūnienė, inž. dr.
nėstų. ir sunku susilaikyti jų1 Jurgis Gimbutas ir kt- 
neparagavus.

Vila atidaryta nuo birže- Svečiai iš Izraelio 
Ho 13 d. Vienas pirmųjų Praeitą trečiadienį mūsų ,-j (jar padidino našlės nelai- 
svečių buvo prof. Jonas Įstaigoje lankėsi buvęs Kau- mę
Vengris iš Amherst, Mass., no advokatas Nachimas Le-
ir dr. Vladas Kaupas iš Chi- vitanas su žmona, kurie iš A. Lauručiui nupiovė koją
cagos, III. Izraelio į Bostoną atvažiavo Antanas Laurutis jau ket-

Praeitą savaitgali i Aud-; savo sunaus dr. R. Levitano j.a,.nev H.
ronę“ jau buvo sugužėję sve- aplankyti. goninėje ir dar turės ilgiau
cių net iš 6 valstybių IsNew Jie papasakojo, kad Te] « „aįu,ėti. jam nuplauta 
Yorko buvo inž. Antanas Avive tebera gyvi šiauliečiai
Novickis, inž. Peck su žmo- dr. Direktoravičius, vaisti- 
na. kun- Antanas Grigaitis, ninkas Z. Volpė. bet jau mi-_ _ _- w W _

nijomis“. tam gal blogiau-į Santvarai, Elena Vizgirdie-;

. niaus Baškio našlės, auto- Dabartinės lietuvių kalbos 
mobili, kurį buvo pasista- zodvnas, .edagv-’c prof. J.

Orbit“ parduotu- j Balčikonis ir kt.. yra apiečiusi prie ”
• vės. Tai biauri niekšybė, ku- 45.000

kaina
žodžių, 990 psl.

.... $12.00

fa! frfSjf š at’ M’ g «Wxljąa3>ę i

Ona Aleknienė, Sofija Sko- rė buvęs žydų gimnazijos 
beikienė: iš Chicagos jau , direktorius dr. Bergeris, 
minėtas dr. Vladas Kaupas. _
Marija ir Petras Stak ės; iš

kairioji koja.
Linkime greičiau pasveik

ti-

DAI GIAU PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Sijokite pinigą* i USSR

Tegul jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNA! GARANTUOTA
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20.000.00

Mūsų firma yra VTENINTET.fi, 
kun visada siuntėjui prisiunčia 

Pdvėjo pasirašyta KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

JOKIŲ ATSKAITYMŲ
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiant imas: iki $2.75

per
GRAMERCY SHIPPINO INC. 

744 Broad Street
Newark, N. J.

Katalogų prašykite angliškai arba 
lietuviškai.
GRAMERCY SHIPPING Co. 
11$ E. 28 SU New York 1«. N.Y. 

Tel. M U 9-0598
Įeteiyta 1945 tn.

Atidaryta: kasdien <K—5:30, 
Liepos ir rugpiūčio jnen- 
uždaryta šeštadieniais

"KELEIVIO“ SUKAK
TUVINIO BANKETO DA
LYVIŲ BENDRĄ NUO- 

Ieškomas Frank Aleshunas. TRAUKĄ GALIMA GAU- 
girdėjau. kad gyvena New Yor- PIVIAM inuiMic
ke. Nuoširdžiai prašau atsiliep- TI KELEIVIO ADMINIS- 
ti.

Jieskofimni

Anna M. Baltis. 
415 Old Center St., 
Middlehoro. Mass.

Vedybos
(29)

TRACIJOJE UŽ $2.00.

1 PALENGVINKITE MUSŲ 

DARBĄ
Kiek laiko ir pinigo sutau-

; sas si muziejų panaikino.

NAUJIENA
Dr. Kazys Grinius. ATSI 

MINIMAI IR MINTYS, I>
tomas. 336 psl. kaina $5

VLADAS NAGIUS-NA 
GEVIČIUS, jo gyvenimo i» 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
erražiai išleista, daug pa
veikslu, 374 psl., kaina $6

Knygoje pirmą karta pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovu 
paminklais. Okupantas ru-

Aloyzas Baronas: LIEP-' 
TA! IR BEDUGNES, pre -j
mijuotas romanas, 279 psl..; 
kaina $3,90.

Vytautas Alantas: TARP i 
DVIEJU GYVENIMŲ. 462 
pusi., kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
*5.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ii 
rūpestį išauklėti savo vai 
kus pilnais žmonėmis ir ti 
krais lietuviais, 397 psl. 
kaina $4.00.
mo.

Vincas Ramonas: MIG 
LOTAS RYTAS, 166pusl.
kflina $2 DD
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.

Vidutinio amžiaus pasiturinti 
•moteris ieško išmintingo gyve-, , , .....
nimo draugo, pageidaujama 45- pytume, jei mielieji prenu-i nimo urau^u,

’ 55 metu amžiaus. Raršyti Kelei- 
j vio administracijai, perduoti — 
E. Z.; <27)

Į GREITA PAGALBA
! Nenusimink, gausi pagalbą. 
..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų.

meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa- 
*V«. be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstų reikalingą sumą*

Esame labai dėkingi tiem.
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 1 kurie tokių raginimų nelau-
jau yra. ..... kia, ir tikime, kad ateityje

Tuojau siųsk ši skelbimą ir

laisvės kovų paminklai din
go.

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

TAUTOS PRAEITIS

Keleivio administracijoje 
galite gauti žurnalo ”Tautoa 
praeitis“ II tomo knygą I, 
198 psl.. kaina $5.00-

Joje J. Jakštas rašo apie

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITJ

Tš

KNYGOS JAUNIMUI

iMURKLYS, A. Giedriaus apy- 
praeitie, tavo sūnū» te saka 130 kajna 80 

stiprybę semia,“ -giedame
Lietuvos himne, o ar taip GINTARO TAKAIS, J. Na-

savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiusime vaistų išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
Nevark 4. New Jemev 
North SU., P O. Boa 9112

vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini 
mus.

Keleivio adm-ja

riinės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psk, kaina $1.80.
gfiLYNT KARVELIAI. Aloyzo B*, 

rono apysakairėn vaikams. 69 pM_
VebrMi __

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

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos. 24
psl.. kaina .............. $1.00
Ta pati knyga anglų kalba.
kaina ....................... $1.00

TERORO IR VERGIJOS TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
IMPERIJA SOVIETŲ 15 pasakų ir padavimų, 186

RUSIJA P”"1“kaina ...................12 00

Joje smulkiai aprašyta " '
bolševikinio teroro sistema, LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
oarašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1.000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
a dmin istraci jo je.
Moooeeooooeeoeooeoooeooee*

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A-
d.mo Varno pieštą Lietuvo,' 1863 m- ,ukilira* Lieta™i‘- 
nepriklausomybė, paakelbi-i Vi,niiki’ apie lietuTiu* Vil’ 

mo akto pasirašytojo Stepo*i n'au* krašte, J. Rūgi, apie . j.,
no Kairio spalvotą portretą Sibiro lietuvių batalioną
8x6 colių dydžio už 80 cnt. 1918-1919 m. ir kt

tos vergų stovyklos, kuriose 
ir žuvo mūsų 

broliai, seserys, giminės ir 
j draugai. Knygos kaina —
' $2.50.

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

!
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Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 27, 1965 m. liepos 7 d.

Vietines žinios
Gražiame Bernice Claire sodybos pušyne 

N. Eastone liepos 2 S d. bus maloni 
Lietuviu Darbininkų Dr-jos gegužine

Išvyksta į Kolumbiją

Judita Subatkevičiūtė šį 
ketvirtadienį išvyksta į Ko
lumbiją. kur žada pabūti 
porą mėnesių.

Judita su savo tėveliais į 
JAV atvyko iš Kolumbijos 
prieš 8 metus, ten palikusi 
daug geiiJ pažįstamų, ku
riuos sumanė aplankyti.

Lindime Juditai daug ma
lonių Įspūdžių ir laimingai 
grįžti į Bostoną.

Dar du inžinieriai

Northeaster 
elektronikos 
plomą gav
vaitis. Jis žada dirbdamas 
siekti inžinerijos magistro 
laipsnio.

Ona Ivaškienė grįžo

Ona Ivaškienė grįžo iš 
Dainavos stovyklos prie De
troito. kur ji buvo pakviesta 
dėstyti tautinių šokių kur-

Netrukus Bostono 

nebepažinsime

Geriau vėliau, negu niekad

Taio žmonių sakoma, to- 
. dėl ir aš bent keliais žo-

Milž'.niškos statybos da- džiais prisimenu komp. Ju- 
suose. Be jos, ten dėstė dar bar vykdomos Bostono cent- liaus Gaidelio mokinių k on- 
keli žinomi tautinių šokių re, kurios visiškai pakeičia ceitą, kuris buvo gegužės 
mokytojai. Be to, kuisantam ištisas miesto dalis. Jau pa- 23 d* bet apie kurį Keleiviui 
skaitė paskaitas apie tauti- statyti Pindential bendrovės dar niekas nieko neparašė, 
nius drabužius, tautinę mu- rūmai su kitais gretimais pa- T, ., , x . .
zika. folklorą tų dalykų spe- statais, tebestatomas vais- , ?s‘ai *am8al tai atiodo la- 
cialistai. ‘ tybinių namų centras apie bai menkas *vyk£ bet *tlk’

Viso labo kursus lankė 24 buv. Scollay aikštę* ir kt. To- .taįV n!ra- Tok?e kon" 
asmenys, šokių mokytojų di- kios pat didelės statybos nu- ce 3l ai 1 sų jaunimo pei 
plomus gavo 16. ‘ matytos ir ateityje.

Mirė P. Čepas

Liepos 2 d. mirė senas so
cialistų veikėjas Petras Če
pas. palaidotas Belmonto 
kapinėse liepos 6 d. Kitą 
kaną parašysime plačiau.

Susirinkimas žygio į Jungt. 

Tautas reikalu

metus dėtų pastangų der- Bostone lankėsi Žygio į 
liaus šventė. Kas tas šventes Jungtines Tautas Komiteto

Pasinaudokite proga!

Savininkui išvykstant iš 
Bostono, visai pigiai par- 

į duodami naujutėliai miega- 
i mojo baldai, paveikslai ir 
kiti buto reikmenys.

Tokia proga pigiai įsigyti 
gerus daiktus retai pasitai
ko, tad paskubėkite ja pasi
naudotu

Skambinti po 6 vai- va
karo tel. AN 8-1968.

VASAROTOJŲ DĖMESĮII
..Nantasket. netoli pajūrio, iš
nuomojami kambariai su teise
pasinaudoti virtuve. Atskiras 
1 kaml»arys—$20 per savaitę, 
dviese gyventi—$30 per savaite. 
Skambinti tarp 9-5 į Nantasket. 
Telefonas: 1089.

(28)

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
925 E. Fourth SU 

So.
Atlieku visus pataisymo, 
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakam.

Tefcfc AN 8-3639

Mooaoooaoooooooaaaoas
Televiziją 
ir radiją

Ta»o Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

jOooooooeoaeeoooeeGoooeo^

7.4O0 automobilių, ir visa tai ki.
atsieis 80 mil. dolerių. Tos
statybos bus prie South Sta- t .na21pll

Bronė Spūdienė atsiuntė tion. I *" • J ♦ i-r : kuru jau yra toli pažengę.

Sveikino ii Montreal. P.Q. Ir š, Kartą į

Toki pat diplomą gavo iri
Jonas ’ Grinkevičius, kurisi sveikinimą iš Montaeąl. kur Arenoj b vieto. 
pasiekė mokslo rūpindama- Ji buvo nuvykusi dalyvauti žiūron) J 0 stadione žai. 
sis ir savo šeimos išlaikymu., J- Stanulytes vestuvėse.

žengia j pne Bostono Lietu
vių Piliečių Dr-jos patalpose 

ir baieė tie saukiamas draugijų atstovų
.. w eiicnnrikimnc l/iiviomn 1

Roma Šukytė, Andrius 
Ambraziejus, Jarūnė Gir-

susirinkimas, kuriame bus 
išrinktas vietos komitetas 
aukščiau minėtu reikalu rū
pintis.

70% JAV gyventojų gy-' Imdamas turi sakalo akis, 
vena miestuose. o atiduodamas — šuns.

Trans-Atlantic Travel Service

džiant futbolą -53,000. o niūtė Asta Danasaitė, Dai.
' /'t • ? ,7o -S A1U,'°71 va Izbiekaitė, S. Sullivan
aukštu^namas) U Stadione (amelikiecėl- Petras Bizin- pakengDIV KALENDORIUS ( aukštų namas). stadionas kauskas Ramunė Cibaitė,

" X%,™asTk?SvS‘ bl 0,iai Linas K VytaUt? Liepos 26 d. Bernice Clai-
me pasaulyje Reikalui e- i Daį)rĮ!os’ Ehaitė, re Farm sodyboje North
sant oer 90 minučių bus ca Kristina Baltaltė» Danutė Easton Lietuvių Darbininkų, *ant, pei ;0 minučių bus ga- Paliulvtė> Jurgis Lendraitis,, n™ „emižinė.Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus .... „ * — —_______

L-adeba sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- j ljma ta. aliumininį stogą už- yįj™* Eikinaitė. Saulius Ci
w 1 nnnnrti n voi Iranu nroomo Jsas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine

! dengti, o reikalui praėjus bas; Milda Daiyt4i Bielke. 
vėl nuimti. Stogą uždengus.^. Birutė Račkauskaitė,
viduje vasarą tempeiattua £>arius Menkus. Raf. Ber-l Rugpjūčio 8 d. Minkų ra- 
bus 10. o žiemą 70 laipsnių. žinskai. Birutė Adomavičių-, dijo gegužinė Romuvos par- 

Šitas stadionas nebus di- tė. Algis Senuta, Povilas Ei-i ke Brocktone.
džiausiąs JAV, nes. pav., tas, P. Sabaitis, Aldona Gi-

COSMOSPARCELS 
EXPRESS CORP- 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 

IS BOSTONO I LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

• Telefonas: AN 8-2805
\Dr. Jos. J. Donovani
\Dr. J. Pašakarnio
J i p e d į n i s 

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

447 BR0ADWAY
j South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STR 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T rečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

* « •
390 West BUOADWAY, So. Boston 27, Mass., Tel. AN 8 - 8764
fersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS w . avv,vvw, w zxiuun« iyaviu«iųv, u,,. ..

. . kitas Rusijos vakloma, sritL. Soldier Field net 178.000' Vaičjurgtte ir Milda Bakšy- . Besėjo 12 d. Tautos
Smneunuv nau,, įvairus da.kta. ir nmionservuotas maistas. Gah-. a ,abiausia pažen., Šventes minėjimas So. Bos
ią siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa <iese-, mokinė, _ taj vis tie su' Sėtuvių PIL Dr-jOS sa-
je, kurios dydis yra H”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs-!kių j.,airiy kitokių patogu- gabumais muzikoj besilavi-i le?e- L. Bendruome-
kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siutą- kokie numatyti Bostono nantieji jaunuoliai ir jau- ne*
vėjo ir gavėjo adresus. stadione.
Visi doRumentai paruošiami rusų kalta, ir siuntiniai išsiunčiami Sporto organizacijos ir pp koncerto mokinių ma- 
tiesiog iš BOSTONO per 18 valandas nuo jų priėmimo. Persiuntė mėgėjai ypač džiau- mylės — Adomavičienė. Da-
■v»n ičloirloc >u» muitų ųnmnkii ~ Tie-

nuolės.

Ket virtis & Co.
_JEW£LERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Prietaisai
taisome laikrodžina, 

Medus, papuošalui

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI 
KAINA mūsą Įstaigoje

giasi šituo sumanymu. Jis čienė. Dabrilienė ir kitos vi- 
malonus ir visiems bostoniš- sus dalyvius pavaišino. Inž-

„ . .. . , T.ooo . . kiams. nes stadione ir are- Dačvs mokinių tėvų vardu
Ta,p pat priimame atsakymus LSSR esminiams, pav.. kaip au- nojg bflsimieji parengimai jte^(. k J Gaideliui
tomobiliam. motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa- bug j, geras miest0 pajamų ‘ .ją dovan,

Spalio 3 d. Balfo banke
tas So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos III aukšto salėje.

ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų šaltinis 
daiktų. Siuntėjas sumoka musų isuiąeje visa kaina už norimas - jekWs taĮ
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite musų didžiu,ė Ch,.jstian Science 
katalogų.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KKEIPKITfeS LlETUtlšKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SĄŽ’.MN- 
G1AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais 

Siuntiniai priimami Ka^iien nuo y i«ci -5 vai. vak.. Ketvirtadieniai? nuo 
8 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

ios ąd ą|a»M«»MC

bažnyčia kartu su kitais pa
statais — 22 aukštų admi
nistracijos, 34 aukštų gyve
namųjų butų namais, 3.000 
automobilių gaiažu ir tt. Ši
tam projektui įvykdyti nu
matyta $71 milionas-

Spalio 9-11 dienomis JAV 
. Inž. ir Architektų S-gos su
važiavimas, posėdžiai Tau- 

Įna&ai Lietuvių Fondui tinės S-gos namuose, o ban- 
Inž. -Juozas Rasys į Lietu- ketas spalio 9 d. Dorchester 

vių Fondą įnešė $1,000, o Plaza-
Morta Bratėnienė — $100.

P. Ž-ry*

« « £

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti 6E61204
Naujas "PAGAL UŽSAKYMĄ*

f-ORTUNk
ALYVOS BURNERIS

5 meti) garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

| JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

Šaukštas įsmigo į košę ir 
atsiduso: ”Toks jau mano li
kimas'*.

Spalio 10 d. Laisvės Var
po konceitas So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje.

Patvaru

Shell degimo galva

a s

Švarus geras šildymas 

Aliumininis apdangalas 

Darbingumas, taupumas

LAISVES VARPAS
NAUJOSIO0 ANGLUOS LIETUVIŲ' 
KULTŪRINI RADUO PROGRAMA (

Sekmadieniais 8-9 **L ryta 
AM Bangomis 1WO kfloeiUa 

FM Bangomis 106.7 megaeikhj 
U WX0X, FramhKham, Maaa. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BROCKTON 1% MASS.

TaL JUaipcr 3-73H

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga W ore estery, 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 vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis) 

Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-048S. Ten gauna
mas ir Keleivis.

TeL AV 2-4626

Dr. John Repshis •
LIETUVIS GYDYTOJAS {

Valandos: 2—4 ir 6—8 J 
Sakmadieniais ir šventadieniais

pagal susitarimu 
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Maaa.

Mėgiamiausias 
modelis 
FT 2

Visos V»s žymės rodo. kad "pagal užsakymą“ 
pagaminti tokiam svarbiam darbui alyvos 
hurneriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams. t

PARDUODA, JRENGIA IR APTARNAUJA

FORTŪNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai 
487 WASHINGTON STREET 

DORCHESTER, MASS. 02124

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaiatM, išpildoma gydytojų ru 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i ttetuviikų vabtteų.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. Sm Bet. Pharm.

382 a W. Broadway, tarp E lr F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN
Nuo 9 vai. ryta iki 8 vaL v^ Išskyrus šveutsdiSBlus Ir

Apsidrausk
; NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
j Draudžiame nuo polio, viso- į 
{kių kitokių ligų ir nuc nelai- { 
! mių (ugnis, audra ir kt.) .. | 
Visais insurance reikalais { 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastiee ®f thePeaee—Constable 

598 E. Broadvray 
So. Boston 27, Mana.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488!
t

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

(.tetaria Gydytojas ir Chirurgu
X K.AY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN 6-2712
Namai ir Cltis:
287 Concord Rd, Billerica, Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

tTTTtrrvrrTM

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

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė.

Flood Sąuare 
Hardware Co.

SaTiaiakaa N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAY 
8OUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys

Reikmenys plomberiama 
Visokia geležies daiktai

t




