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Permainos Vietname: 
Lodge ’ pakeičia^ gen. Taylorį
JAV ambasadorius Taylor atsistatydino- Jį pakeičia 
Henry Cabot Lodge. JAV karių skaičius Vietname didina
mas. Partizanai siekia perkirsti Vietnamą pusiau. JAV 
įspėja raudonąją Kiniją.

Praeitą savaitę JAV am
basadorius Vietname gen. 
Taylor atsistatydino. Jis bu
vęs prezidentui pažadėjęs 
tose pareigose tebūti viene
rius metus, todėl, tam termi
nui pasibaigus, norįs kartu 
su savo šeima pagyventi. Jo 
vieton prezidentas vėl pa
kvietė Henry C. Lodge, ku
ris ambasadoriaus pareigas 
Vietname ėjo prieš generolą 
Taylorį paskiriant ir iš tų 
pareigų atsisakė, norėdamas 
aktingai dalyvauti preziden
to rinkimų vajuje.

Vyriausybė užtikrina, kad 
ambasadorių pasikeitimas 
nereiškia JAV politikos kei
timo Vietname. Komunistai 
Lodge vadina uoliu advoka
tu tęsti Amerikos agresiją, 
nes jis yra tvirtos JAV laiky
senos šalininkas ir tą politi
nę Amerikos liniją aiškino 
važinėdamas Europoje i r

Sue l)owncy iš Columbus. Ohio, 
yra šių metų JAV gražuolė, o 
Rio de Jeneiro pripažinta tarp. 
tautine gražuole.

Azijoje, prezidento Johnso
no pavestas.

Komunistai, pasinaudo
dami lietaus laikotarpiu, P. 
Vietname vis smarkiau puo
la. Jų tikslas perkirsti Pie
tų Vietnamą į dvi dalis. Tai 
žinodama, JAV karinė va
dovybė ten išlaipina vis 
daugiau karių. Jų skaičius 
jau siekia 60,000, ir kiekvie
ną dieną išlaipinami vis nau
ji daliniai, kol bus pasiekta 
75,000, o iki rudens gal ir 
100.000 amerikiečių.

Paties prezidento žo
džiais, Vietname reikalai 
gali net pablogėti, kol jie vė
liau pradės gerėti.

Šiomis dienomis valstybės 
sekretorius Rusk įspėjo Š- 
Vietnamo rėmėjus atsiminti, 
kad neliečiamų vietų jokio
je jų šaly nėra, tuo duoda
mas suprasti, kad ir tie rė
mėjai gaii būti JAV skau
džios rankos paliesti.

Per 48 dienas (nuo gegu
žės 15 iki liepos 3 d.) Viet
name žuvo 6,496 kariai, iš 
jų 40 amerikiečių ir 1,900 
pietų vietnamiečių, o visi ki
ti —komunistiniai partiza
nai. Pats prezidentas praei
tą penktadienį pasakė, kad 
jam užėmus prezidento vie
tą Vietname žuvo apie 300 
amerikiečių, o nuo antrojo 
pasaulinio karo pabaigos 
kovoje su komunistais žuvo 
arba buvo sužeisti apie 160, 
000 amerikiečių (Korėjos 
kare).

Valstybės sekretoriaus 
Rusk žodžiais, raudonieji 
anksčiau ar vėliau įsitikins, 
kad jie negali ginklu nieko 
laimėti, todėl sutiks ateiti 
prie derybų stalo. JAV ne- 
kapituliuos prieš komunistų 
jėgą. Jos nereikalauja iš 
Šiaurės Vietnamo ar Kinijos 
komunistų pasiduoti, bet jos 
siekia, kad tiek Š. Vietna
mas, tiek ir Kinija paliktų 
savo kaimynus ramybėje ir 
nesikištų į jų vidaus reika
lus.

Aplamai, ši karinė ir po
litinė padėtis dar vis tem
piasi. ir iš abiejų pusių didė
ja grasinimai, kurie dar ne
žinia kokiais naujais veiks
mais gali išvirsti.

Mažėja JAV aukso 
atsargos

Per paskutinę birželio sa
vaitę JAV laukso atsargos 
sumažėjo 359 mil. dolerių, 
o nuo metų pradžios iki lie
pos 1 d. tos atsargos suma-

Aktoriai Elizabeth ir Richard Žėjo 1 bil. 400 mil. dolerių. 
Burtonai grįžo iš užsienio vai- Paskutinį mėnesį suma
žinti filme ”Who’s Afraid of žėjo ir Anglijos aukso atsar- 
Virginia Woolf?“ __ . gos 67 mil. dolerių.

Partizanams nuolat puolant Thuan Mon 
gėlių, čia matome iš helikopterio išlipusius 
liuką, o antrą neša kareivis.

Pensijas galės gauti Gemini pasaulinėje
fltfo 60 metų

Antrame puslapy plačiau 
rašoma ape senato priimtą-

JAV rūmai priėmė balsavimo 
įstatymą

Penktadienį atstovų rūmai tą įstatymą priėmė 333 
balsais priei 85. Senatas jį priėmė gegužės 26 dieną.

Praeitą penktadienį kon
grese buvo priimti du svar
būs įstatymai: senate — se
nųjų žmonių draudimo ligo
je, o atstovų rūmuose—bal
savimo teisių įstatymas.

Atstovų rūmų priimtas 
projektas yra griežtesnis už 
senato priimtąjį. Pagal at
stovų rūmų projekaą panai
kinamas rinkimų mokestis 
(net ir vietos savivaldybių 
rinkimuos), taip pat ir šešio-

vietov,. JAV helikopteriai ikvežė « ten apie 2.000 paM- pietinėse’vaktybėse prak-
“us v,et naaatms. Mergattė neša vien, savo mai, bro- : tikuoti specialūs raštingumo

I egzaminai; ten gali būti pa
siųsti specialūs federalinės

| valdžios regis tratoriai, ku
rie registruos pirma nesi-

parodoje
Erdvėje vėl skrajoja 
lėkštės?

Erdvėlaivis Gemini-4, iš
kurio astronautas White bu- kalbų buvo apie erdvėje 

jį senųjų žmonių draudimąvo išlipęs "pasivaikščioti“ skraidančias "lėkštes“, at- 
ligoje. Čia primintina, kad i tolimoje erdvėje, kitą mėne- seit, pasivaidenančius

kreipus į vietos registrato
rius.

Respublikonai šito įstaty-
Prieš kelerius metus daug J”0, Priėn?im* m^no su' 
lhu h„vn trukdyti, bet tas jiems nepa

vyko.
I Nors bus sunkumų senatonguje. via priminima, Kaa i tolimoje eraveje, Kirą mene- ben, pasivaiaenanciUs ne . \ . . .

gal ne vėliau kaip per 2 sa-sį bus išstatytas pasaulinėje į šios žemės erdvėlaivius. Tos gerinamojoj
vaites įstatymas jau bus pa- parodoje New Yorke ir ten kalbos jau buvo kurį laiką -T1'
ruoštas prezidentui pasira
šyti, ir jis pradės veikti.

nutilusios, bet praeitą , kia tikėtis kad galutinė jsta- 
madieni » Portugalijį 2-jų ‘>'m0 redakcija bus atstovų 
vietų vėl pranešama apie to-;clva51°s-

Ragina bombardusti kių lėk5či« parodymą. Jų1, 'ziS'kjAv^mo-

raketų bazes tinos ir karių krat,J08 laimejimas' pa‘
galio srityje pastebėtų skra- 

Atstovų rūmų mažumos jojančių kūnų aprašymus.

pasiliks iki parodos uždary
mo.

Tas įstatymas numato ir 
pensijų padidinimą 7% nuo 
šių metų sausio 1 d., todėl!
visi pensininkai rugsėjo mė-jlUKtių vuzcs p^bėtu"skra šalins neteisybe> kuri bu-
nesį gautų tą priedą. | Atstovų mažuraos Jojančių linų apra&nus. yo vykdoma pietoj vais-

Gydymas tebūtų teikia- i vadas Ford, respublikonas iš, Portugalijoje tą prajovą! t^Ulv^jie Si - 
mas tik nuo kitų metų liepos Michigano, ragina vynausy- matę sako, kad tas daiktas Kanj geltoni ar juodi—ea- 
1 dienos. bę subombarduoti Šiaurės kuves ja5a; šviesus Današus , - , .ge .ni a, g

Vietname 4 raketų bazes.1 • ^paitl baHoną’ o S la?svai.naudols Pag™-- 
kurias ten pastatė* Sovietų

Sąjunga. cr VtTI-
JAV vyriausybė sako. kad pajs beveik raudoną, tarpais * muose‘

tos bazės kol kas dar nevei-j jg šonų leidusią žalius spin- 
kia. dėl jų dar nežuvo nė duHus< Ta lėkštė apie 3 ne
vienas amenkietis, todėl nute£ stovėjo vietoje ir ne-j Senato komisija pradėjo
nėra reikalo jų dabar liesti. paprastu greičiu nuskrido į viešą apklausinėjimą auto- 
Kaip bus ateity, sako, paziu-1 •
rėsim.

Atlante nuskendo
karo lėktuvas

Sekmadienio vėlų vakarą 
Atlante 100 mylių nuo Nan- 
tucket salos nuskendo karo 
lėktuvas. Jo 19 narių įgulos 
likimas rašant šiuos žodžius 
dar visų nežinomas. Jiems 
ieškoti sutelktos visos gali
mos jėgos.

Lėktuvas buvo vienas iš 
tų, kurie dieną naktį saugo 
JAV teritoriją, naudodama
sis sudėtingais radaro įren
gimais. Jis kainuoja daugiau 
kaiu 2 mil. dolerių. Kas 2 
valandos vienas tokių rada
ro sprausminiu lėktuvų nu
sileidžia Otis aerodrome 
(Cape Code), o kitas pakyla 
nenutraukiamon sargybon. 
Šitam uždaviniui atlikti bu
vo pakilęs ir nuskendusis 
lėktuvas.

Paskutinėmis žiniomis, jū-
r-zv i Kiiv-za loLhlVUI VZJ VTVC ▼ VF
dešimt nuskendusio radaro 
lėktuvo įgulos narių, plūdu
riuojančių su gelbėjimosi 
apranga. Septynis jų ištrau
kė netoli buvęs vokiečių 
laivas naikintuvas. Deda
mos visokeriopos pastangos 
juos visus išgelbėti, tik labai 
audringa jūra ir blogas ma
tomumas trukdo gelbėjimo 
veiksmus.

Plačiau parašysime, kai į- 
statymas pradės veikti-

Meany apie vergų 
darbus Sovietijoje

JAV darbo unijų vyriau
sios vadovybės (AFL-CIO) 
prezidentas George Meany, 
kalbėdamas tarptautinėje į/r Sovietijoje kyla 
laisvųjų darbininkų unijų į 
konferencijoj Amsterdame,į nedarbas 
pareiškė, kad Stalino įsteig
tos vergų stovyklos nepanai-

įsiziurejus —į apverstą lėks- _ iaisvai balsuoti rin ki
tę, oranžinės spalvos, tar-

maie
BUS SAUGESNI 
AUTOMOBILIAI

mobilių saugumo reikalu. 
Jai rūpi išaiškinti, kas dary-

siaurę.

Kai ji buvusi netuli ją ma
čiusiojo namo. tai sutrikusi tina. kad automobiliai būtų 
radijo muzika. Azorų saloje , saugesni ir kad būtų galima 
dėl to .esą, sustojęs net e- išvengti tokio milžiniško ne- 
lektromagnetinis oro biuro laimių skaičiaus, koks dabar

.. .... . , ! laikrodis... kasmet įvyksta ir dar didė-Komunistai vis pirštu ba- , . . , ., .. . ! -
do rodvdami kad ”kanita- Aplamai, skraidančiųjų ja.
lizmo tvirtovėje“ — JAV v-'lėkščių regėtojų iki šiol at- Vyriausybe savo 60,000 
ra miiinnai i u ri- ’.- sirado gana daug. o dar dau- užsakomų 1967 metų laidos

Meany kaitina Sovietą S- ?a“.‘ais da*kais “į "±iti"ri^ na
gos vyriausybę dėl naudoji- T,z' t,rfl naim. nakeitimu. kūne Da
mosi vergų darbu ir reika
lauja. kad konferencija tai liamas nedarbo pašalpos J* 
pasmerktų. klausimas tiems darbinin

kams. kurie dėl automatų į- 
vedimc nustojo darbo ir jo 
negali gauti kitur.

kintos ir jos dar šiandien te
beveikia.

Kalėjimas už 
jaunimo gundymą

Komunistų

netrūksta 1 ,be miškiniui tirti yra naujų pakeitimų, kurie pa-
Bet štai dabar ir ten ke- 511,1 arę net sav0 organizaci-, didintų ju saugumą. Gene- 
oet štai uaoar ir ten Ke-| . , raj ^otors bendrove pa

skelbė, kad, be to. kas jau

Patricia Jovce iš Gardner, Mass. 
rasta pasmaugta kojine. Polici
ja ieško kaltininko.

Kanados lėktuve 
žuvo 49 žmonės

Praeitą ketvirtadienį Bri
tų Kolumbijoje sudužo ke
leivinis lėktuvas, skridęs iš 
Vancouverio į Yukoną. Žu
vo 49 asmenys.

Mirė buvęs Izraelio prem
jeras Moshe Sarett, žymus 
sionistų veikėjas, politikas ir 
poetas.

Komunistų tarptautiniu 
jaunimo kongresas, numaty
tas Alžyre, šiemet neįvyks*

padaryta, dar 6 patobulini
mai bus naujose laidose. 
Chrysler taip pat žada toje 
srityje eilę naujų pagerini
mų-

Dvasiškių ginčas 
dėl krikšto

i
Prezidento duktė Luci iš 

episkopalų bažnyčios perė- 
labai ” jo į katalikus- Katalikų ku-

plinta girtavimas, o su juo iri Bogalusa, La., kelias die- nigas ją pakrikštino kaip ka- 
visokie kriminaliniai nusi-į nas demonstravo tai juodie- talikų bažnyčioje yra numa- 
kaltimai ypač jaunimo tar-, ji tai baltieji. Teisėjas įsakė tyta. Dėl to labai pasipikti-
pe. Todėl Rusijos respubli- civilinių teisių demonstraci- no episkopalų kunigai. Jie padalydama apie $2i 
ka baudžiamąjį statutą pa-; jų netrukdyti, ir sekmadienį sako, kad Luci jau buvo jų nuostolių, šeštadienio 
pildė griežtesnėmis bausmė-j net 375 karių demonstrantus pakrikštyta ir antrą kartą re sprogo antra bomba, pa- 
mis. Dabar kalėjimu bus saugojo nuo muštynių. jos krikštijimas yra panie- kišta po Chicago Tribūne 
baudžiami ir tie, kurie gun-{ Vienas negras čia nušovė kinimas pirmojo krikšto, ku- tarnautojo automobiliu, o 
dys jaunuolius gerti ar var-1 baltąjį, kuris bandė pulti ris yra toks pat geras, kaip ir trečioji vakarinėje 
toti narkotikus. 1 demonstracijos vadą. i katalikų. ^,jlv

je • • arojuje“

DEMONSTRUOJA VIENI 

IR KITI CHICAGOJ VĖL BOMBOS 
SPROGINĖJA

Praeitą trečiadienį Chica
gos centre sprogo bomba, 

$200,000 
vaka-

miesto
daly, ledų firmos kieme.



POSlckĮjiS tellbTtaZ

I pensiją gat eisime 60 metų
Niekam nekelia abejonių, kad JAV yra pati turtin

giausia valstybė, tačiau kai kuriais požiūriais ji yra labai 
atsilikusi nuo kitų daug mažesnių ir ne taip ūkiškai pa
jėgių valstybių-

Imkime kad ir medicinos reikalų sutvarkymą. čia 
yra tokių tos srities specialistų, kokų kitur nerasime, čia 
yra geriausiai Įrengtų ligoninių, čia gausi kokių tik nori 
vaistų, bet visa tai ne visiems prieinama, čia visa tai tiek 
brangu, kad kiek rimčiau susirgęs praranda visas savo 
santaupas, jei tokių turėjo.

Teisybė, čia yra plačiai paplitęs privatinis draudi
mas, bet jis yra brangus, ne visiems prieinamas.

Jau kelinti metai, kai vyriausybė siūlo kongresui pri
imti socialinį draudimą ligos atveju tuo tarpu bent tų, ku
rie gauna pensiją. Kennedy administracijai tas nepavyko, 
bet Johnsonui, jau galima sakyti, pavyks savo sumanymą 
Įvykdyti.

Atstovų rūmai jau svarstė vyriausybės pasiūlytą pro
jektą ir jį su tam tikrais pakeitimais balandžio 8 d. pri
ėmė, o praeitą savaitę tą pati padarė ir senatas.

Ir senatas Įnešė kelioliką papildymų. Jų visų čia nėra 
prasmės minėti, nes abu priimtieji projektai turės eiti i 
abiejų rūmų bendrą komisiją, kuri juos turės suderinti.

Pažymėtina, kad senatas priėmė senatoriaus Byrd, 
demokrato iš W. Wirginijos. pasiūlymą, pagal kuii pen
siją būtų galima gauti jau nuo 60 metų, bet tokiu atveju 
ne pilną, o tik du trečdaliu. Pilna pensija būtų mokama 
tik sulaukus 65 metų.

Priimtas ir šen. Saltonstallo, respublikono iš Massa
chusetts, pasiūlymas, kuriuo būtų apmokami 175 vizitai 
slaugių ir kt. ligonio namuose, nors ligonis nebūtų gulė
jęs ligoninėje (Vyriausybės projektu slaugėmis namuose 
tegalėtų naudotis tik tie, kurie išėjo iš ligoninės ir dar 
nevisai pasveikę).

Vyriausybės projektas numato gydvti ligoninėse 
ne ilgiau kaip 100 dienų.- Šen. Ribicoff, demokratas iš 
Connecticut. pasiūlė gydyti neribotą laiką, jei yra būtino 
reikalo, bet jo pasiūlymas 43 balsais prieš 39 buvo atmes
tas.

Numatoma, kad abiejų rūmų derinamoji komisija 
ilgai netruks skirtumus išlyginti, todėl reikia laukti, kad 
įstatymo projektas netrukus bus galutinai priimtas ir pre
zidento pasirašytas. Tada teks plačiau apie jį parašyti.

Galima iš anksto sakyti, kad šitas Įstatymas nebus 
toks, kokio norėtume, bet jis bus didelis žingsnis pirmyn 
socialinio draudimo srityje. Turint tuo tarpu kad ir neto
bulą Įstatymą, vėliau bus galima ji keisti ir tobulinti.

Verta čia priminti, kad paskutinysis Amerikos gydy
tojų draugijos susirinkimas nebuvo toks karingas socia
linio draudimo ligoje Įstatymo atžvilgiu. Jame buvo tokių, 
kurie siūlė nutarti Įstatymą boikotuoti, bet viršų laimėjo 
sveikesnio proto žmonės, ir todėl palikta kiekvienam gy
dytojui pačiam šiuo atveju apsispręsti.

Aišku, ir senate yra tokių, kuriems tas Įstatymas at
rodo labai baisus. Pavyzdžiui, Nebraskos respublikonai 
Curtiss sako, kad tai yra ne tik socializmas, bet "begėdiš
kas socializmas“. Tai rodo. su kokia baime sutinkamos 
net tokios „naujos“ idėjos, dėl kurių Europoje niekas 
neabejoja ir nesiginčija, kaip lėtai švinta net kai kurių 
senatorių galvos, kaip pavėluotai praregi akys.

Pažangos stabdytojų visuomet buvo ir bus. bet tobu
lėjančio gyvenimo eigos jie negali sulaikyti. Neabejotina, 
kad jie nesulaikys ir socialinio draudimo plitimo ir vėliau 
patys pamatys jo palaimą visam kraštui.

1966 METŲ „KELEIVIO“

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS 

Jj redaguoja Stasys Michelsonas
B. •

Kaip ir kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalev dorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre
numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA
LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY
TI NEPASIVĖLINKITE!

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųst; 
šiuu adresu:

„KELEIVIS44
636 E. Bro«dway — : — South Boston, M*m. 02127

*ūū_iuviS, 50. BOSTON

"Keleivio" bankete š. m. balandžio 25 d. Iš kairės Į dešinę '•Kelei
vio" redaktorius Jackus Sonda. "Naujienų“ vyr. redaktorius dr.

padaryta korektūros klaida. 
Tikriausia "Laisvė“ norėjo' 
parašyti „SSSR Konstituci
ją“. ir tik per klaidą pasirašė 
JAV... Juk kitaip ir būti ne
galėtų, nes, kaip kiekvienam 
žinoma, tie visi vadinamie-1 
ji "pažangieji" jau kiek tik 
atmenama veiksmais ir žo
džiais spiaudo ant tos JAV. 
konstitucijos, knisa JAV de
mokratinės santvarkos pa
matus ir niekina tos sant
varkos kūrėjus ir demokrati
nio gyvenimo vadus.

O. tiesa, gal „Laisvė“ il
gina..- -Ji gina tik tuos para
grafus. kuriais prisidengia 
visi čionykščiai sovietų šni
pai. atsisakydami bet ką a- 
pie savo veiklą prasitarti, iš-

Pijus Grigaitis ir buvęs "Keleivio" leidėjas ir redaktorius Stasys skyrus tik savo vardą ir pa- 
Mirbdsoaas. varde... Taip. šitą JAV

konstitucijos dėsnį ji gina,
-l.-.-:—  .................................... ...... . — ----  nes tuo paragrafu teks ir jai

pačiai pasinaudoti.

Kas kitur rašoma
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

„Naujienos“ liepos 7 d.' 
priminė John F. Kennedy 
kalbą, kuria jis pasakė sena
te 1949 m. ryšium su komu
nistų Įsigalėjimu Kinijoje.

„John F. Kennedy savo 
pasakytoje kalboje pabrėžė, 
jog Kinija buvo pralaimėta 
komunistams dėl Amerikos 
neapdairumo ir nesugebėji
mo Įvertinti tikrosios padė
ties.

"Amerika, kuri teikė pa
ramą Chiang Kai-sheko vy
riausybei ir jo vadovauja
moms karo jėgoms, staiga 
pradėjo reikalauti, kad Kini
joje būtų sudaryta koalicinė 
vyriausybė. Įsileidžiant Į ją 
ir komunistus. Priešingu at- 
veju buvo grumojama nu
traukti pagalbą.

Tai buvo didžiausias 
smūgis Kinijos nacionalisti
nei valdžiai. Negaudama 
reikalingos paramos, ji ne
galėjo tinkamai apginkluo
ti savo karo jėgų. kurių pasi
priešinimas laipsniškai silp
nėjo. O tai ir privedė prie 
komunistų Įsigalėjimo.

"Pasak Kennedy, Ameri
kos diplomatai taip buvo su
sirūpinę visokiais išpūstais 
ir iški aipytais pranešimais 
apie didelę korupciją nacio
nalistinėje valdžioje, kad 
jie negalėjo pramatyti, kas 
atsitiks, jei Kinijoje Įsigalės 
komunistai.

„Liūdna, kad taip atsitiko 
su Kinija, dėl kurios laisvės 
amerikiečiai kovojo- Ką A- 
merikos jaunuoliai išgelbė
jo, visa tai diplomatai pra
švilpė“.

„Tekiais maždaug žo
džiais Kennedy baigė savo 
kalbą“

Tokių „prašvilpimų“ dėl 
JAV diplomatų neapdairu
mo ir trumparegystės būtų 
galima ir daugiau prisimin
ti. Reikia tikėti ir linkėti, 
kad nors ateityje tokių klai
dų nebūtų daroma.

„LAISVĖ“ „GINA“ JAV
KONSTITUCIJĄ

Maskvinių "Laisvė“ lie
pos 2 d. rašo:

„Esame tie žmonės, kurie 
visomis jėgomis giname pa
grindinius principus, Thomo 
Jeffersono išdėstytus Ne
priklausomybės Deklaraci
joje.

"Pažangiesiems nūnai ten
ka ginti nuo reakcionierių 
pasikėsinimų JAV Konstitu
ciją ir jos papildymus — 
Teisių Bilių“.

Galima būtų tik juoktis iš 
tų žodžių, jeigu jie būtų pa
rašyti juokais ir juokų sky
riuje. Bet "Laisvė" rašo rim
tai, norėdama Įtikinti, kad ji 
ir jos gengė tikrai yra kons
titucijos gynėja. Taigi belie
ka manyti, kad čia bene bus

JAV helikopteriai veža karins Į fronte numatytas vie
tas Vietname.

KOMUNISTU „ROJAUS“ 

KAINOS

„Naujienos“ liepos 7 d. 
paskelbė iš Lietuvos gautą 
laišką, kurio ištrauką čia 
spausdiname.

„Pasiųstuosius daiktus ga
vau visus tvarkoje, nuošir
džiai tau už juos dėkoju, o 
štai yra jų kainos:

1) Vilnonis kostiumas,, 
3’ jjaido, kainuoja 67 rub
liai ir GO kapeikų;

2) jam pamušalas, 3 jar
dai — 14 rublių;

3) velvetas sukniai, 3 jar
dai — 25 rubliai;

4 > votinukė šiltu pamuša
lu — 25 rubliai;

5) kepurė — 12 rub.;
L? k Lzvit O Lr«x«U! TVVJIIIių —

nuoja 9 rub.;
7) odinės pirštinės — 12 

rublių:
8> du rankšluosčiai — 10 

rublių:
9) dveji vii šutiniai marški
niai — 12 rub-:

10) skustuvas — 5 rub.; 
kirpti — 10 rub.;

12) dvi vilnonės skare
lės — 24 rub.;

13) šilkinė skarelė —6 
rubliai;

14) kilimas— 70 rublių;
15) diržas skustuvui ga

ląsti — 7 rub.;
16) Įrankiai mašinai ir 

kirpimui — 2 rubliai;
17; sagos-guzikai—1 rub.
Siuntimo daiktai kainuo

ja 311 rublių ir 60 kapeikų“.
Palyginkite tas kainas su 

tamstų mokamomis kaino
mis ir turėkite galvoje, kad 
Lietuvoje žmonių uždarbiai 
vra 4-5 kartus mažesni negu 
JAV. Į

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
The Living Testament of 

Faith and Courage. Tai dr. 
J. K. Valiūno ir kun. L. Jan
kaus ’ėšomig išleista 4 lietu
vaičių Sibiro tremtinių su
kurtos maldaknygės „Mari
ja, gelbėki mus“ originalas 
ir vertimas Į anglų kalbą su 
kard. Cushingo įžangos žo
džiu ir kitais priedais, iš vi
so 58 psl., didelio formato. 
Viršelis ir iliustracijos dail. 
P. Osmolskio.

Knyga nepardavinėjama, 
bet dalinama veltui tiems, 
kurie Balfui paaukos bent 
kelis dolerius. Balfo adre
sas: 105 Grand St., Brook
lyn, N.Y. 11211-

1
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Estų ir Latvių organizacijos 
Stockholme

Švedijoje gyvena 22,000 estų ir 4,000 latvių. — Estai 
su latviais pasižymi gyva informacine, politine, kultūrine 
bei bendruomenės veikla.

(Elta) Pagal „Nachrich
ten aus dem Baltikum" (nr. 
28) duomenis, šiuo metu 
Švedijoje gyvena apie 22. 
000 estų, 4,000 latvių ir po
ra šimtų lietuvių išeivių. Es
tai su latviais Stockholme 
turi visą eilę organizacijų, 
kurios yra daug nuveikusios 
kultūrinėje ir politinėje sri
tyse. Kai šią vasarą sovieti
nis okupantas Pabaltijy 
triukšmingai mini 25-ją pa
vergimo sukakti, tai Švedi
joje Stockholme isikūrę pa
baltiečiai žvelgia Į 20 metų 
veiklos sukaktį. Per tą lai
kotarpi pabaltiečiai nepa
liaujamai kreipia švedų bei 
aplamai Vakarų dėmesį Į 
padėtį okupuotuose Pabalti
jo kraštuose. Pernai vasarą. 
Chruščiovui lankiusis Švedi 
joje bei kituose Skandinavi
jos kraštuose, pabaltiečiai 
buvo išvystę efektingą pro
pagandine akcija.

Iš pabaltiečių organizaci
jų Švedijoje žymiausios yra 
šios:

Estų Komitetas (Lesti 
Komitee) — tai svarbiausio
ji estų bendruomenę Švedi
joje apimanti organizacija. 
Švedijos valdžia ją remia 
materialiai. Komitetas turi 
dvi šešiaklases pradžios mo
kyklas — jas išlaiko valsty
bė. Be to, visoje Švedijoje
L’zv*v\ifor. ialoiLrr* 1 QrkvninLervas- I^iainv iu iirvnjn-
lų. kuriose jauni estai gali 
pramokti savo kalbos, isto
rijos, geografijos ir pan. Ko
mitetas palaiko glaudžius 
ryšius su estų bažnytinėmis 
organizacijomis laisvajame 
pasaulyje. Stockholme vei
kia ir Estijos laisvosios baž
nyčios centras. Estų Komi
tetas rūpinasi šalpos reika
lais bei atlieka kai kuriuos 
konsularinius veiksmus. Jo 
išduodami dokumentai pri
pažįstami Švedijos Įstaigų 
ir svetimų valstybių atsto- 
vygių Stockholme-

Kita organizacija, Estų 
Tautinis Fondas (Eesti Rah- 
vusfond), Įsteigta 1946 m. 
Ji skelbia medžiagą apie Pa
baltijo padėtį, išleido 8 lai
du „East and West“, skelbia 
periodinius biuletenius — 
„Nevvsletter from Behind 
the Iron Curtain“ ir „Nach
richten aus dem Baltikum“. 
Fondo veiklą finansuoja pa
tys estų išeiviai — 2,000 es
tų kasmet yra Įsipareigoję 
paukoti tam tikrą pinigų su
mą. Fondas palaiko ryšius 
su latvių ir lietuvių išeivių 
organizacijomis.

Estų Tautinė Taryba (E-
esti Rahvusnoukogu) Įsteig
ta 1947 m. Tai koaliciniu 
pagrindu apsijungusių poli
tinių gmpių organizacija. I 
ją Įeina Estijoje prieš karą 
veikusios partijos ir išeivijo
je atsiradusios naujos poli
tinės organizacijos. Taryba 
veikia politinėje srityje, sie
kia laisvo apsisprendimo 
teisės ir laisvės Estijoje, sa
vo veiklą derina su tarptau
tinėmis, veikiančiomis prieš 
visų tautų pavergimą orga
nizacijomis. Tarybos cent
ras — Stockholme, skyrius 
ir atstovybes Taryba turi Į- 
vairiuose Vak. Europos 
kraštuose bei užjūryje.

r i

Skandinavų Jaunimo Ta-

ryb (SYSl veikia nuc 1966 
m. ir apjungia politiniais 
klausimais besidominti jau
nimą. Organizacija bendra
darbiauja su panašių tikslų 
tarptautinėmis organizaci
jomis. Jos nariai, daugiau
sia estų ir latvių studentai, 
su kitu kraštų jaunimu daly
vavo akcijoje prieš Helsin
kyje 1962 m. surengtą ko
munistų jaunimo festivalį. 
SYS bendradarbiauja su Es
tų Tautiniu Fondu ir Tauti
ne Taryba.

Iš latvių organizacijų 
svarbiausios yra šios:

Latvių Tautinis Fondas,
Įsteigtas 1947 m. glaudžiai 
bendradarbiauja su Estų 
Tautiniu Fondu bei jo infor
macijų centru. Fondo užda
vinys — skleisti informaciją 
apie Latviją bei teikti žinias 
apie vedamą kovą už laisvą 
Latviją. Fondas tur didelį 
archyvą, skyrius visame 
laisvajame pasaulyje- Jam 
lėšų parūpina latviai išei
viai. Fondas remia ir latvių 
kultūros veiklą Skandinavi
joje ir kituose kraštuose.

Latvių Pagalbos Komite
tas — tai švedų pripažinta 
latvių išeivių atstovybė soci
aliniais ir teisinians klausi- 
mais JĮ atitinka estų Komi
tetą. Latvių Pag. Komitetas 
turi polikliniką, vasaromis 
organizuoja vaikų stovyk
las, turi turtingą biblioteką.

Pasaliau. Latvių Centro 
Taryba Švedijoje yra Švedi
joj latvių rinkta atstovybė. 
Ji turi rvšius su įvairiuose 
kraštuose veikiančiomis lat
vių organizacijomis..

Čia reikia priminti dar ir 
Baltų Komiteto veiklą. Jis 
veikia nuo 1942 m. šalia 
švedų — Pabaltijo bičiulių. 
Komitete dirba ir estų. lat
vių ir lietuvių atstovai. Ko
mitetas yra išleidęs leidinių 
švedų kalba, organizuoja 
paskaitas, dalyvauja tarp
tautinėse konferencijose. 
Baltų Komitetui vadovauja 
prof. R. Nerman. Minėtasis 
Baltų Komitetas ir Vak. Vo
kietijos kultūros organizaci
jos 1964 m. Įsteigė sąjungą 
„Mare Balticum“. Jos užda
vinys apjungti tautas ties 
Baltijos jūra ir jos organas 
yra kas 3 mėn- leidžiamas 
žurnalas „Mare Balticum“ 
(Redakcija Įsikūrusi Ham
burgo ir Stockholmo mies
tuose).

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

Prez. Johnsonas ir šiemet 
paskelbė Pavergtųjų Tautų 
Savaitę nuo liepos 18 d.

Prezidentas ją paskelbė, 
pasiremdamas kongreso re
zoliucija, prašančia prezi
dentus, kad Pavergtųjų Tau
tų Savaitė būtų minima JAV 
tol, kol visos pavergtos tau
tos atgaus laisvę ir nepri
klausomybę.

’irmąją tokią savaitę pa
gal tą kongreso rezoliuciją 
paskelbė prez. Eisenhowe-

i -

ns.



Nr. 28. 1965 rr*. liepus i4 ū v 13, avr. ovsivu 4 —»

IAS NIEKO NEVEIKIA* 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

38 metai Kanadoje, 
til 2 dienos sostinėje

NAUJA KANADOS 
LIETUVIŲ TARYBA
Kanados Lietuvių Bend

ruomenės Taiybos rinki
muose dalyvavo 1.865 asme
nys- Dauguma balsų j Tary-, 

Kanadoje gyvenu 36 me- Bendiuomenės pirm-šiman- bą išrinkti (surašomi pagal 
tus. seniai rengiausi ap-lan- skis, po jo Šimanskienė, gautų balsų skaičių): gyd. 
kyti sostinę, bet tai šiokios, Trečiokai, Morkūnai. Al- J- Yčas. kun. P. Ąžubalis. 
tai tokios kliūtys trukdė tą šauskai. Kadžiai ir dar keli stud. G. Rinkūnaitė, red. J. i 
norą įvykdyti, todėl ir Otta- kiti. Kardelis, teis. J. Matulionis,,
wą tepamačiau tik šių metų Visiems ekskursantams rašYt- H- Nagys> mok. A. 
gegužės mėnesi. Už tai esu susėdus į ottavviškių maši- Ri nkūnas> radijo progr. ve- 
dėkingas Bačėnui. kuris nas, pasileidome per miestą, dėJas J- Simanavičius, agr. 
SLA kuopos susirinkime iš- patraukę per Ottavvos upę dr- Lukaševičius. gyd. J. 
kėlė minti surengti ekskursi- senuoju tiltu į Quebecko Sungaila, gyd. A. Pacevi,-,'
ją i Kanados sostinę Otta- provincijos žemę _  Hu-11 čius, vaist. S. Kairys, kun.;
vvą. Pasiūlymui visi pritarė, miestą, per jį į garsiuosius Staskevičius, inž. P. Le-! 
vėliau prisidėjo ir Šaulių Laurentians kalnus-parką. lis- sekr. A. Lukoševičiūtė,;
Klubas. o x , , tarn. V. Aušrotas, tam. A.. .. bakoma. kad tuos kalnus v

EktKursųa. metas buvo apvažinėti reikėtų kelių die- % Beresnevdaus Itud i parinktas ilgasis Viktorijos nu Gamta čia lahai atari n bLUU- oeiesneviclP5-»tua. į 
savaitgalis gegužės 22-24 __ A. Šileika. dr. R. Paplaus-rudeniais esanti dar gražės- kienė buhalt. L skripkutėi1

į ne* vet. gvd. S. Čepas, inž. dr. Į
Gegužės 22 d. 7 vai. ryto Iš čia grįžome į Ottavvą.j a. Jurkus, tarn. V. Judzen-' 

didžiulis Grev Codch auto- Važiuodami

dienomis.

miesto gatvė- 
busas, beveik pilnas, iš mis matėme naujuosius 
Bloor ir Dundas gatvių san- miesto valdybos rūmus, po- 
kryžos pasileido Ottavvos piežiaus ambasados pasta- 
link. Važiuota 401, 35, 115 tus, Kanados pinigų kalyk- 
ir 7 keliais. Jie buvo pasi- lą, gražių didelių valdinių ir 
rinkti dėl to, kad būtų gali- privatinių namų, išgarsėjusi 
ma kuo daugiau gražesnių šnipų lizdą — sovietų am- 
vietų pamatyti. basadą, iš kunos. jei atsi-

Ottavvą pasiekėme per 6 menate, jos tarnautojas Gu- 
valandas zenko išnešė špionažo pla

nus Kanados policijai. Vie
toje seno sudegusio namo

... . . dabar stovi naujas gražusparkais, kūnais Ottawa pa- baltas tatas 
sizymi, pasiekėme galutiną

tavičiūtė, stud. S. Masionis, 
stud. R- Staškevičius, teis. 
S. Balčiūnas, gyd. J. Šemo- 
gas ir darb. S. Bakšys.

Iš ju 21 yra iš Toronto, 5; 
iš Montrealio, 2 iš Ottavvos 
ir 2 iš Hamiltono.

Jacqueline Kennedy su šeima atvyko i Hyannis Port, 
Mass.. atostogauti.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Aukštesniąsias mokyklas Į Nekokia Joninių šventė 

baigę lietuviai i Joninių šventės vis mažė-
Vietos aukštesniąsias mo-' Ja- nebuvo nei choio,

kyklas (High school) baigė nel mutnkos Buvo kviečia-
liomviai. mi visi kartu dainuoti, bet įs

D. , , , , , T i to nieko neisejo. Nebebuvorietu aukst. mokvklą: Jo-' ,- ,- , - - - , , -an R Didžbalytė, Algi Ju-1

iš vfauo-
,« i- o , .. ta • menines veiklos.M. h . Baliukonyte. Denis
Nudinavičius. Josepr Lingis, Taigi šiemet Joninės Mai- 
Thomas Šilale, Paula Jese- ronio parke buvo be nuotai- 
liūnaitė. ; kos, be programos.

Komercijos: Jean Žeimy-1
tė, Evelyn Rudytė, Richar-' 
das Jonitis. Babra Jenely-

J. Krasinskas

tė, Dalia Mačytė, Julija---------------
Mankauskaitė, Jean Mike- 
lionytė, Teresė Nedzinskai-: 
tė, Jenet Obraitvtė, John i 
Pocevičius, Ruth Pockevi- 
čiūtė, Alena Pinkiūtė. Mau-j 
rinė Plitnikaitė, Joyce Šar
kaitė. Ronald Valungis, Ro- 
beitas Vištaris, Margareta 
Balčytė. Denis Balkus. Bar
bora Cipaitė. Merry Delio- 
nvtė, Jane Didžbalytė.

Klasikinę: Francis Aš-;LIETUVOS 
menskaitė. Anita Česnaitė, ISTORIJA su spalvotu

Ar turi šitas 
knygas?

Gražiomis, švariomis mies
to gatvėmis taip kanalų.

CL EVELAND, OHIO 

Lietuvos okupacijos 

minėjimas

! bei staiga vėl nutildamas su- dis ir šv. Jono latvių evan-
gebėjc atkreipti ypatingą gelikų parapijos klebono Aleksandra Gedmintaitė. 
dėmesį į Lietuvos himną, kun. J. Lilins palaiminimas. Andrius Keblinskas. Kazi-
kurį sugiedojo 
sambūris.

Ir plaukė Lietuvos himno

Čiurlionio Garbės svečiais buvo Pabal
tijo valstybių diplomatai.

Kildušas. Nicholas

RESPUBLIKOS 
su spalvotu žemė. 

lapių, 96 psl., kaina .. $0.75

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS Kai- 
...................... $0.50mieras

Mažonaitis, Paula Miškiny-i NIHILISTAI 3 veiksmų trage.
tė. Zuzana Molyte, Paulius, kaina ...................... $o.2O
Norkevičius, Elzbieta O-Laisvės Dienos apeigose 

dalyvavo 65 amerikiečių ir 
tremtinių organizacijos, tarp

garsai, lyg. rodos, susilieda- 
Protestuojame prieš kolo- mi su visame laisvajame pa- 

3 vai atsisveikinome su ’ nializm3- prieš masines žu- šauly tą dieną giedamais to . _ 
sustojimo vietą pne East- aw;eAįais ir skubiai vėl d>'nes’ Prieš rusifikaciją, himno garsais, lyg pasiekda- Ju Pavergtųjų Tautų Drau
ge*’ viešbučio. Čia pietus, k .7 - qaVn autobusą 1 Prieš atnešt3 ekonominį ir mi gintarinės mūsų žemės Amenkiečių Susivieniji-
trumpas poilsis, ir mūsų va-! ' kultūrinį skurdą Pabaltijo
dovai Bačėnas su Jokūbai
čiu išvežė mus miesto paro-
rlvtit • Ta 

■ 't dipna namatėm no-r-----------------------------------r~

licijos buveinę, gubernato
riaus dvarą, kuris yra di
džiuliame parke, ministerio 
pirm- Lester Peai'son apar-

GYVULIŲ 
kaina 75

PROTAS. 212 
centai.

psl..ginskaitė, Juozas Pauliuko-
nis, Jonas Pipiras, Petronė

č-,1 o noko o DeL PIMGŲ, 3 veiksmu dra-Rainvte. Joseph Šilanskas, ma L Tolstojus, 62 psl., kai- 
Linda Šimkonytė, Robertas j na ............................. $0.35

nes dar turėjome apžiūrėti I in* ®kurd^ Paba^ijo pakrantes, lyg sakydami įropos > Statku?j Gevaldas Gustai-LYTMKOS
Panament Hill. čia stovi krastuose- mūsiškiams Lietuvoje, kad laytų beimąs, Pabaltijo Ju-. Raimondas Vasys, Rai- tul&itis,
parlamento rūmai, žemiau
kiti valdiniai namai, pa
minklai, aikštės ir daugybė mo principų išniekinimo, gija tėra laikina.

su

Kaltiname dėl svetimų že- jie turėtų kantrybės ir stip-
inių grvvhiiO. uei ZinOniSKu- i v UZ.VI, IIJU VCI-

tulpių. i dėl savo laisvę gynusių ir gi- j
Dar apžiūrėjome tautinį nančių Pabaltijo žmonių

muziejų, kuriame ypač ge- kankinimo ir žudymo!
Pagerbiame mūsų brolius,'

venimas nuo senų laikų iki žuvusius kovoje su klastin-
tamentus, Ottavvos upės . . ...
krioklį ir tulpių parodą. O ž
sviete mano. kiek jų ten bu
vo! Vienos už kitas gražes-

, t

Pagerbiame iš-šiu dienu, ir meno muziejų, gu atėjūnu
nes: žmonės būriais pėsti ir1 «™1. turėjome išvykti, 
važiuot į ją traukė. Paroda j Ottawa didelis ir gražus
baigrčsi su gesužės mėnesiu, miestas. Jis turi apie 300, . , .

000 gvventojų. jame daug mą tęsti kovą prieš okupan
* __ ežerėlis ir dvi tus visomis jėgomis, kol lai- Kignls

A- Plavičius

DVYLIKTOJI LAISVĖS 
DIENA

Philadelphijoje. istorinė-

Ta paroda užbaigėme pir-
mosios dienosi programą Su- upė§ _ parRų gėHų meSi;re:
gnzę į viešbuti galėjome .^ykgta dideIė statyba> nėra šaukiame laisvojo pasau- 

o,t, ,n nnrpm. fabHkų^ dvi dienas ne_jlio žmones ir jų vadus susi-
matėm nė vieno juodo žmo- domėti ir ištiesti pagalbos 
gaus ranką jau 25 metus paverg-

kiekvienas eiti, kur norėjo, 
me.. Aš su žmona telefonu 
susisiekėm su P. Ancevičie- 
ne. dr. Prano Ancevičiaus 
našle, kuri po vyro mirties 
persikėlė iš Oakvillės į Otta- 
wą. Ji tuoj atsiuntė automo
bilį. kurį vairavo Ancevičie- 
nės sesuo agi’. Anelė Matu
levičiūtė. dirbanti žemės ū-

vanoen;

tremtuosius. kankinius, žu- je Kongreso salėje, kurioje 
vusius ir tebevergaujančius’. 1790-1800 m. posėdžiavo 

Reiškiame savo pasiryži- JAV Kongresas, kur 1791 
m. buvo priimtas ”BiIl of 

birželio 30 d. buvo
j atžymėta dvyliktoji Laisvės 
Diena, Astuonios Laisvės

tiems kraštams!

ristų Draugija, Lietuvos 
Laisvės Komitetas, Vlikas. 
Centro ir Rytų Europos Kil
mės Amerikiečių Sambūris. 
Moterų Tremtinių Taiyba, 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija, Jungtinis Ameri
kos Pabaltiečių Komitetas, 
Philadelphijos LB. Altas, 
Pav Romana. Salėje plevė
savo 9 sovietų pavergtųjų 
Europos valstvbiu vėliavos. ■

mondas Jaskis.

LIGOS. dr. F. M*. 
24 psl., kaina *0.25

Petras DCIIttUS-siaures: 
kas. Diana Kacevičiūtė. Zu
zana švedaitė. Janet Šusgy- 
tė, Gary Pliusas, Cyntia But- 
rimaitė. Monika Kacevičiū
tė. Petronė Lapinskaitė. E- 
lena Putelytė. Nancy Stepa- 
nauskaitė, Morta Jurkėnai- 
tė.

Mirė
Birželio 21 d.

STABMELDIŠKA LIETUVA,-- 1 i—:_ az*psi.. Kaina ...............  >v.iv
LIETUVOS SOCIALDEMO- 

KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINES GAIRES, 32 prI., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

Dėmesio vertas ypač Lais
vosios Europos Komiteto §jr^ies smūgio ugniagesiu <IFlrią 
prezidento Richardsono žo- > ieitenantas Jurgis Zinkus, 
dis, pi įminęs Bill of Rights 50 metų amžiaus.

mirė dėl

v X* IllflU čtl IlZ/idUO.
Irenos buvo atžymėtos New esmę ir brutalaus pavergi- Be dar mirė Mikalina 
Yorke prie Laisves statu- mo metines, kurios išpuola Glavečkienė, Ona Kasperai- 
los, ir keturios paskutinės birželio _ r

Ekskursija visi patenkin ...... ,
ti. Tie. kuiie buvo žadėję: Štai tie sūkiai kūne vyra- 
važiuoti. bet atsisakė, gali v? m™nt Pabaltijo paver- 
nuoširdžiai gailėtis. 1 2’”»„e? SUKakt! b‘™- i parapijos

v. , lio 20 dieną. ; Philadelphijoj klebono kun.
Is namų \ aziavome be p0 pamaidų katedroj visi i A. Batučio 

dainos, o grįžome su daina gu V(jiavomis jr plakatais
kio departamente. Pakeliui ii^ muzika. nužygiavo į miesto centrinę
ji parodė savo darbovietę.* žinojau, kad ekskursijos aikštę, kur sugiedoti tauti-i mano žods. Laisvosios Euro- 
senus ir naujus jos pastatus, vadovas Jokūbaitis muzika- nįaj himnai ir pasakytos tai pos Komiteto prezidento Ri 
bandomąjį žemės ūkį, ap- lUg žmogus, kad grojo or- prOgai pritaikytos kalbos.
link supantį gražų parką ir kestre ir jam vadovavo, bet Be pabaltiečių, dalyvavo 
šalia jo bandomąjį gėlyną, kad jis taip geyai mokėtų i «r kjbj tautybių organizacijų 
kuris taip kvepėjo, ly g ū- j groti burna pučiama armo- jr Spaudos atstovai — vokie- 
tum kvepalų fabrike Nuva-į „ikėie. nebuvau girdėjęs- čiai, kroatai, čekai, vengrai, 
žiavę radome ir daugiau. Pasirodo, jis ir to instiumen- ]ępkai ir slovėnai, tuo savo 
svečių iš Toronto. i to tikras meistras. ! dalyvavimu lyg duodami

Aišku, kalboms nebūtu; Ottawos lietuviams ir pradžią tautinių mažumų 
buvę galo. bet reikėjo grįžti ekskursijos vadovams Bačė- bendro veikimo sąjūdžiui, 
į viešbutį, nes prieš akis bu- nui ir Jokūbaičiui reiškiu Jo sumanytojas ir vadovas, 
vo nelengvas rytojus. Mus padėką ir linkiu, kad tokių kandidatuojantis į miesto 
kartu su Paulioniai? iš Cul- ekskursijų dažniau suruoš- majoro vietą, Ralph J. Park 
tus, Ont., nuvežė dar didės- tų. savo kalboje, be kitko, api-
niu limozinu J. Ancevičius -jn. budino tą sąjūdį, kaip besi-1
ir Prisciopenka iš Foresti formuojančią jėgą. galinčią
Hill. Ont. ' .-.-.-u-u-u-u-.-,-,-.-,------------turėti svorio ir įtakos šio

, , .. , krašto politiniame gyveni-
Grižus ekskursijos vado- KELEIVIO“ SUKAK- me ir pavergtųjų tautų ie

vas liepė būti pasiruosusiem > TUVINIQ BANKETO DA- laisvinimo kovoje, 
rytoj IO vai., nes tada atva- nrunDi Rairiantis nroerrytoj i u vai., nc» vau® , BENDRA NUO- Baigiantis programai ir iš-žinos omuos lietuviai ir klau^,s Utvit, himną, iš
paims ekskursantus pavazi 
nėti po miestą.

Ir tikrai sutartu laiku pir 
masis pasirodė Lietuvių

TI “KELEIVIO 
TRACIJOJE U2 $2.00.

menesi. Priminęs
vyksta Philadelphijoje. Pabaltijo valstybių užgrobi- kienė •

Šių metų Laisvės Dienos ma ir okupaciją ir pacitavęs Kaiifnrnnoie mirė Wor-progiamoje buvo Sv. Kaži- 1940 7.23 d. Valstybės De- «9^yje girnai Margareta 
paitamento pareiškimą dėl Meleikytė-Skrtckienė, daini- 
sovietinės agresijos Pabalti- nįnko Petro Skrickio žmona, 
jo valstybių atžvilgiu. Ri-
chardsonas pažymėjo: ’Aš 

Goki- didžiuojuos JAV vyriausy
be. kad nepripažino ir, esu 
tikras, niekada nepripažins 

chardsono žodis. Amerikos Estijos. Latvijos ir Lietuvos
Pabaltiečių Jungtinio Komi- aneksijos“ 
teto pirmininko Lejinš žo- ELTA

malda. Laisvės 
Dienos organizacinio komi
teto pirmininko W.

garsintuvu lyg perkūnu ADMINIS- *renk. Jono Daugž,os žo..
John Honeycatt tt Anniston. Ala., savo inkstą atidavė 
savo 14 metu dukrelei, nes šios inkstas sugedo.

Čuplienė - Stankaus-

Daug kas atostogauja
Su liepos 4-ja daug ka§ iš

vyko atostogauti. Julius ir 
Bronė Sviklos jas praleis 
Cape Code, Jonas Stankevi
čius išvyko pas savo seseri 
Stulgaitienę. kuri turi gražų! 
ūki.

Ir vienuoliai mažiau 

žmonių besutraukia

LSnr FOR LilHvAr«iA'S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl., kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka
rys, 225 psl., kaili* .. $5.00

BAL3A1, J. Snr.elsto-
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ............... .....................  $0.75

ANARCHIZMAS. 29 psL kai
na ..................................... $0.15

IS DŪMINES LŪŠNELĖS. K. 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

KAI1 SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl.. kaina .. $0.10

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina ., $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
IOS SUPRATIMAS. 80 psl.,
Aaina ............................ $ČJ20

SLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
lo komedija. 29 psl.. kai- 
kaina ............................ $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ............................ $0.25

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

Liepos 5 d. buvau nuvy- 
i kęs į Marianapolio vienuolių 
gegužinę. Ten publikos bu
vo mažiau kaip anksčiau.! 
nors ir be mokesčio įleido.
Dauguma buvo vvorcesterie-; ,AP*^° <ZIEv1?į?ir i čiai. kuriems iki Marianapo 

’• lio tik 26 mylios.
čia sutikau pažįstamu iš Užsakymus su pinigais nrašn. -uvi u t t ma Siusti:

Connecticut valstijos —Ka-
KEl.KIVK

<AS 
K.
na

YRA SOCIALIZACIJA, 
Kautskv, 31 psl., kai- 
................................... $0-30

pysakos. A. Antanov, 45 pat. 
kaina 10 centų

, džiai. Jis keliais taikliais ir 
garsiai pasakytais sakiniais

rolį ir Joną Miglinus bei jų 
žmoneles. Apoloniją Banie
nę, Oną Ručinskienę, Oną 
Kvajauskaitę. Juozą Radze
vičių. Kostą Valiūną, Joną 
Beinorių ir kt.

636 Broadvvay
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Sovietinė sukaktu —
akstinas kelti gamybą
(E) Okupuotoje Lietuvo* 

je jau vyksta paskutiniai pa
siruošimai paminėti 25-ją 
sovietinės santvarkos įvedi
mo sukaktį. Birželio mėn. 
vidury Vilniuje posėdžiavu
si vad. Respublikinė Komi
sija iškilmėms rengti pa
skelbė apie atliktus darbus 
bei nurodė kai kuriuos mi- 
nėjimo tikslus. Dabar pra
nešta „Tiesoje“, kad „gar
bingai sutikti šventę — reiš
kia visų pirma lenktyniauti 
už gamybinių planų vykdy
mą ir viršijimą, už naujus 
laimėjimus, vystant pramo
nę ir žemės ūkį, mokslą ir 
meną. dar aktyviau kovoti 
už nauju* komunizmo staty
bos laimėjimus, už komunis
tinę pažiūrą į darbą ir bui
tį“. Toliau išryškinta, kad 
25-čio minėjimas turėsiąs 
dar labiau sustiprinti „tary
binį patriotizmą ir tautų 
d raugystę, skatins liaudį dar 
aktyviau kovoti už šviesią 
komunistinę ateitį“.

Artėjant iškilmėms, susi
rūpinta apšvarinti kolcho
zų aplinką, kiemus, aikštes 
ir kt. Buvo surengti švaros 
mėnesiai. Vis dėlto dar 
trūksta tvarkos, nes „Tiesa“ 
kreipia ir milicijos organų 
dėmesį, kad ji susirūpintų 
individualių namų kiemais, 
kad būtų geriau tvarkomas 
pakelių ūkis. geriau prižiū
rimi istoriniai - revoliuciniai 
( komunistiniai!—E) pa
minklai ar fašizmo aukų 
kapai. Nurodyta, kad visi 
metai būsią jubiliejiniais, 
tad ir raginama per ištisus 
metus švarinti miestų ir kol
chozų aplinką. Ta proga! 
pranešta, kad iš vad. broliš
kųjų respublikų ir iš užsie
nio kraštų iškilmėms laukia
ma daugiau kaip tūkstančio 
svečių. Norima jiems atitin
kamai parodyti sostinės Vil
niaus svetingumą. Dainų ir 
šokiu šventėje (liepos 21 d.) 
dalyvių skaičius viršys 30, 
000. Jie įspėti, kad teks gy
venti mokyklose ar bendra
bučiuose.

Žinoma, susirūpinta pa- 
į-uošti įvairius suvenyrus. 
Paskelbta, kad vilniečiai su 
svečiais turėsią galimybių į- 
sigvti ir vaisių, o šių siuntos 
numatytos atgabenti iš! 
Moldavjos. Svarbiausia, kad 
šiomis prieššventinėmis sa-j 
vaitėmis Lietuvoje jau vei
kia” daugiatūkstantinė lek
torių armija“, kuri pramo
nės įmonėse, kolchozuose ir 
kitur skaito paskaitas ar 
pranešimus apie „komunis
tų partijos vadovaujantį 
vaidmenį liaudies kovoje už 
laimę...“ ir pan. Aplamai, 
vis labiau pabrėžiama, kad 
minėjimas tilrės didžiulę 
auklėjamąją reikšmę, o tai 
reiškia propagandą už „ta
rybini patriotizmą ir tautų 
draugystę“.

1939 m. tarp Molotovo ir Ri- 
bbentropo pasirašytus slap
tuosius protokolus, kuriais 
agresoriai pasidalijo Rytų 
Europą. Jau žinoma, kad 
nacių-sovietų suokalbis pri
sidėjo prie sovietų įvykdy
tos Pabaltijo kraštų okupa
cijos. Slaptieji protokolai ir 
jų turinys paaiškėjo poka
rio metu. Juos paskelbė 
JAV Valst Departamentas 
1948 m. knygoje „Nazi-So- 
viet Relations 1939-1941 
Protokolas nutylimas ne tik 
Sovietų Sąjungoje, bet ir ki
tuose komunistinių režimų 
kraštuose.

Maskva atžymėjo geriausia*

lietuviškas knyga*
(E) Birželio mėn* Lietu

voje paskelbta iš Maskvos 
gauta žinia apie keturių Lie
tuvoje išleistų knygų pažy
mėjimą. Kasmetiniame So
vietų Sąjungos konkurse pri
pažintos geriausiomis pagal 
turinį, meninį ir poligrafinį 
apipavidalinimą keturios 
„Vagos“ leidyklos Vilniuje 
išleistos knygos: A. Vienuo
lio legenda „Užkeikti vie
nuoliai“ ( iliustravo dail. S. 
Valiuvienė), A. Liobytės 
paruoštos ir dail. R. Gibavi- 
čiaus iliustruotos lietuvių 
liaudies pasakos „Nė velnio 
nebijau“, A. Venclovos ei
lėraščių rinkinys apie Itali
ją „Ar tu žinai tą šalį“ (dail. 
S. Krasauskas) ir A. Laurin- 
eiuko knyga apie Ameriką 
„Trečioji dolerio pusė“ dai- 

! lininkas V. Kalinauskas). 
Lietuvoje išleistos minėtos 
keturios knygos pažymėtos 
iš visoje Sovietų Sąjungoje 
atrinktų 28-nių.

Kova lėktuve virš Pabaltijo
(E) Birželio mėn. vidury 

sovietų spauda (Lenino Vė
liava) paskelbė pavėluotą 
žinią apie sovietiniame lėk
tuve vykusią „nusikaltėlio“ 
kovą su lėktuvo įgula. Esą, 
keleivis su viena palydove 
bandęs įsakyti į Leningradą 
skridusį lėktuvą nukreipti į 
užsienio kraštą, nušovęs 
lėktuvo inžinierių. Kova 
lėktuve vykusi tuo metu. kai 
lėktuvas skridęs virš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos teri
torijų. Lėktuvas turėjo nu
tūpti Taline, keleivis, norė
jęs skristi į užsienį, buvo su
imtas. Mirusiam lėktuvo į- 
gulos nariui Romaškinui su
teiktas pomirtinis „Sovietų 
Sąjungos didvyrio“ vardas 
ir surinktos aukos pastatyti 
jam paminklą-

Mirtie* bausmę JAV pa
naikino arba ją labai apri
bojo šios valstybės: Alaska, 
Hawaii. Maine, Michigan. 
Minne«ota, N. Dakota, Rho
de Island, Vermont, W. Vir- 
ginia. Iowa, Oregon, Wis- 
consin ir tik šiomis dienomis 
New York.

šitos trys prancūzės kartu su kitomis keturiomis 360 
pėdą požemyje išbuvo dvi savaites. Bandymo duome
nys reikalingi būsimiems astronautams.

VLIKO IR TAUTOS
FONDO ATSTOVYBES

Argentinoje: Pirm. Ignas 
Padvalskis, San Blas 4220, 
Buenos Aires; sekr. Stasys 
Babronis, ižd. Jurgis Gilvy- 
tis. Nariai: Jonas čikštas, 
Ceferino Juknevičius-Iujne- 
vich, Kvirinas Runimas.

Balfo metai
Balfo bėdos ra kontrole
Balfo Centras yra kaip 

žuvelė stikliniame inde. Jį 
turi teisę lankyti ir aktus pa
tikrinti kiekvienas aukoto
jas. Balfo operacijas gali 
tikrinti (ir tikrina) net pen
kios oficialios revizijos. Ne
seniai Balfo operacijas per
žiūrėjo (ir pagyrė) Internal 
Revenue Service, prieš ke
lias dienas lankėsi Balfe ir 
tikrino 1963-64 metų opera 
cijų rekordus Albany, N.Y., 
organizacijų departamentas. 
Revizoriams viskas patiko, 
tik nenori tikėti, jog Balfo 
organizacija 1963-64 metais, 
sutelkdama per 150.000 do
lerių (pinigais ir gėrybėm), 
teišleido tik $128-36 jų tel
kimui. 1964-65 metais tam 
tikslui išleista $405.89. Ir 
vėl netikės revizoriai, bet 
kitokių skaitlinių nėjra iš 
kur išplėsti...

Balfo metinės pajamos

Pagrindinės Balfo lėšos y- 
ra aukos, o ne kokios pasto
vios pajamos. JAV lietuviai 
per metus suaukojo Balfo 
bendrajai šalpai 56,891 do
lerį, mokyklų šalpai 28,000 
dolerių ir įmokėjo 1,645 do
lerius nario mokesčio. Buvo 
dar ir kitų smulkesnių paja
mų (nuošimčiai, Balfo namo 
nuoma, parduotos rūbų at
rankos ir pan.). Viso per 
biudžetinius metus gauta 
$90,763 (1963-64 metais 
106,333 dol.). Balfo Centras 
1964-65 metais turėjo išlai
dų 84,455 dolerius. Praei
tais metais JAV-se lankėsi 
Vasario 16 gimnazijos di
rektorius, tai per Balfą susi
rinko žymiai daugiau aukų.

Balfo šalpa

Imigracijos darbai

Balfo Centras vis tebe
tvarko per 300 imigracijos 
bylų. Vieni atvyksta, kiti 
pradeda dokumentus tvar
kyti. Didelė problema yra 
atvykimas iš Lietuvos. To
kias bylas dauguma tvarko 
privačiai, nes okupantai 
Balfo tarpininkavimo ne
mėgsta, tačiau Balfas turi ir 
mielai duoda įvairias for
mas, blankus bei patarimus. 
Balfo afidavitus priima ir 
pripažįsta rišo pasaulio ( tai 
ir Maskvos) JAV konsulai.

Balto darbininkai

Balfo Centre dirba tik du 
apmokami darbininkai: raš
tinės vedėjas ir sekretorė; 
dar vienas žmogus ateina 
pastoviai padirbti dvi die
nas per savaitę. Daug darbo 
praeitais metais atliko Bal- 

iš

Brazilijoje: Pirm. Jonas 
Valavičius, Rua Hanoel Pe- 
reira Guimaraes 87, San 
Paulo, Brasil, koresponden-' frit- 
cijai — Caixa Postai 8232,
San Paulo, Brasil; vicepirm. 
Gediminas Draugelis ir A- 
lexandre Bumblis. sekr. A- 
leksandras Boguslauskas. 
kontr. Mečys Paleckis.

Urugvajuje: Pirm. Gvido 
Kęstutis Mačanskas, Bogota 
3369, Montevideo. vicepirm- 
Jonas Ščesnulevičius, sekr. 
Mykolas Svečiulis, ižd. Pia
nas Stanevičius. Nariai: Al
fredas Stanevičius, Antanas 
Zubka.

Tautos Fondo įgaliotiniai
1. Lietuvių gyvenamose 

vietovėse Tautos Fondo Val
dyba (arba Atstovybė), su
sitarusi su atskirais asmeni
mis ar organizacijomis, juos 
paskiria Tautos Fondo įga
liotiniais.

2. Tautos Fondo įgalioti
nis suranda savo apylinkėje 
5-15 asmenų ir kviečia juos 
būti pastoviais Lietuvos lais
vinimo rėmėjais, įsipareigo-

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą

ir senąjf.

DAR GALIMA GAUTI

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Iiemja 
Amerikoje,” DAUG PA- 

, VEIKSLŲ. KAINA MINK, 
S T Al 5 VIRSAIS 
KIETAIS—6530

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

„Ar Romo* popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“

227 psl., kaina tik $1.20.

TJ

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
ta* didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti 
vio prieš 15 metų 
knygelę —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAIN1N- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
25

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis— apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 

jant kasmet įnešti į Tautos kaį kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors
Fondą nemažiau kaip po 10 
dolerių. ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

3. įgaliotiniai taip pat! Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
renka ir vienkartines Tau- skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-
tos Fondui aukas iš asmenų, 
klubų, draugijų ir kitų orga
nizacijų.

Rusa* „Komuniste* neigia 
nacių-sovietų suokalbį

(E) Vilniuje leidžiamas 
„Komunistas“ (nr. 5) įdėjo 
istorijos mokslų kandidato 
V. Guščino straipsnį „TSRS 
kova už Lietuvos saugumą“.

Straipsny pateikti taria
mai istoriniai faktai, tačiau 
iš tikrųjų keliama „didelė 
Sovietų Sąjungos parama“ 
Lietuvai. Įdomu tai, kad „is
torikas“ Guščinas visiškai 
nekalba, atseit, paneigia

Iš darbo unijų viršininkų 
didžiausią algą gauna Jūri
ninkų unijos prezidentas 
Curran, būtent, —$105323 
per metus. Nedaug mažiau 
tegauna ir sunkvežimių kro
vikų unijos prezidentas 
Hoffa, kuri* gauna $91,206. 
Trečioje vietoje tuo požiūriu 
eina Geležinkelių tarnauto
jų unijos prezidentas Harri- 
•on ra $63322 metine alga.

Tiesioginei šalpai Balfas 
per metus išleido 68,149 do
lerių. Buvo nusiųsta 26,853 
doleriai Vasario 16 gimna
zijai (tam tikslui suaukota 
23,253 dol.), Saleziečių gim
nazijai duota 6.548 dol. (su
aukota 4,548 dol.). Į pa
vergtą Lietuvą ir Sibirą nu
siųsta 284 individualūs siun
tiniai ir už juos sumokėta 
18.294 dol- grynais pinigais. 
Lenkijon pasiųsta 830 įvai
rių siuntinių, už kuriuos su
mokėta vien paštui 5.831 
doleris. Siuntinių turinys 
vertas 24,000 dolerių, bet tai 
buvo supakuoti dovanoti 
drabužiai (pasiųsta Lenki
jos lietuviams 72 vaistų 
siuntiniai 528 dol. vertės). 
Vokietijon išsiųsta 60 rūbų 
siuntinių ir 6,112 dolerių 
pinigais individualiai šal
pai. Taip pat atskirais at
vejais siųsta šalpa į tuziną 
kitų pasaulio kraštų.

fo rėmėjai, savanoriai 
BrOOkiynO. ReikejO rie 
įvairius raštus tvarkyti, su 
valdžios ar panašiom insti
tucijom susirašinėti, reikėjo 
peržiūrėti per metus bent 
5,000 prašymų, dokumen
tuoti, supakuoti ir išsiųsti 
1.209 siuntinius, vesti imi
gracijos bylas, sutikti ir pa
lydėti imigrantus ir pan. Be 
savanorių talkos nebūtų į- 

manoma tai padaryti. Lėšų 
suteikimui Balfo Centrui tal
kino direktoriai ir ypač sky
riai. Visokios revizijos vėl 
netikės, kad Balfas išleido 
tik 405 dolerius lėšų sutel
kimui.

Tai ženklas, kad lietuviai
tautiečių vargą supranta, pa- ba. 

!tys aukoja ir patys surenka 
šalpai reikalingas lėšas, ne
laukdami. kol Balfo Centras 
apipils juos atsišaukimais, 
telefonais, vizitais iš Centro 
ir pan. Tiems Balfo aukoto
jams iv aukų rinkėjams pri
klauso visa padėka.

Kun- L. Jankus,
Balfo Reikalų Vedėjas

x:i.UR

4. Įgaliotinis pats suren-. įr pažįstamiems. Apysako 
ka pasižadėtuosius pašto-; 
vius įnašus ir vienkartines i 
aukas.

sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 

kaina $1.80 su persiuntimu.
Užsakvmus jr Dinisns Drąsom siusti šiuo adresu:•r Z <37 Z ---- C----- ----------------------------

5. Paėmęs įnašus ar au
kas, įgaliotinis išduoda Tau
tos Fondo Valdybos vardu 
kvitą.

6. Surinktuosius pinigus j

636 E. Broadvray

“KELEIVIS’

So. Boston 27, Mas*.

įgaliotinis persiunčia Tautos: AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 
Fondo Valdybai nereciau; v

LITERATŪROS FONDO
nereciau 

kaip kaitą per tris mėne
sius.

7. Įgaliotinis lagausapi-j
7. Įgaliotinis gali sau pa

sikviesti du asmenis būti jo 
patarėjais ir talkininkais.

8- Tautos Fondo įgalioti
nio darbas yra garbės tarny-

«000000000000000900000000

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam
mraooooooeooooooooeooe

Prezidento Johnsono jaunesnioji dukra Luci iš episko
pai u perėjo į katalikus. Kai kam tas įvykis davė progos 
ilgoms kalboms.

PRAN EšIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 
2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.0tT
K. Bielinio Dienojant ” ” $6.00 ” $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai ” * $6.00 ” $4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” $2.50 ” $1.80

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku
sieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai" už šias dvi knygas moks 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x 1P/4) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6.324 So. Maplewood, Chicago 29, III.
J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, III.
A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.
A. šemeta, 1.3508-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12, Ohio.
J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATUPOS FONDO LEIDINIŲ AT-
STOVYBĖ "KELEIVIO" ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Bostim, Mass., 02127.
Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šioo 

adresu: K. Bielinis, 29 West 57th St, 101h fl„ New York, N. Y, 
10019.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

JAV PO 10 METU

Jeigu viskas vyks taip, 
kaip iki šiol, tai po 10 metų 
JAV jau bus 235 mil. gy- 

i ventojų, iš jų pusė vyresnių 
' kaip 26 metų; 72% gyvens 
j miestuose ir jų priemiesčiuo- 
se; per metus bus 5 mil. gi- 

l mimų ir 2 mii. sutuoktuvių.
Keleivinių automobilių 

skaičius pasieks 100 mil-; 
visos tautos pajamos bus

Išpažintis ir paskutinis 
patepimas

RAŠO J. PR.

(Galas)

Tiesa, kad geroka dalis lietuvių praktikuojančių ka
talikų tiki tuo, kų praktikuoja. Betgi, kad ir ne su visomis

Gera dovana l

Kai rengiatės duoti kokią 
dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
dausią dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy-novo utuiuo paimlius muo • • • • .... —— * --z

955 biiionai dolerių (1963 parafemalijonus, i visus pagrindimus dalykus, kaip Die-! tojų parašytos ir i anglų
m. jų buvo 580 bil.); bus 
visokių elektroninių įrengi
mų, kurių šiandien neturim, 

Į pav. .automatiškai uždaromi 
langai audrai, lietui užėjus 
ir kt

vas, gyvenimo prasme, moralinis imperatyvas ir pan., tiki, ka|ba išverstos knvgos. ku
lt daugumas tų, kurie nebūtinai į bažnyčias vaikšto. Dau-jrios į: bai tinka dovanoms: 
gelis taip daro dėl to, kad jaučiasi galį patys pasitikti gy

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt

penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie

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

253 psl., kaina $3.00.

venimo, mirties, Dievo ii- kas ten toliau problemas. Kiti, 
labai "geri“ krikščionys, pradeda vengti bažnyčių, maty
dami, kaip tenai užuot susikaupti žmonės yra paversti1 psl., kaina $5.00. 
automatais, kurių visas darbas yra stotis, sėstis, klauptis 
ir žegnotis, stotis, sėstis, klauptis ir žegnotis, žinodami, 
kad visi tie ritualo pridėčkai yra per amžius pačių baž
nyčios vadovų pridėlioti, taip kad pagaliau pro ritualizmo 
medžius krikščionybės girios beveik nebematyti! Be to. 
labai daugeliui praktikuojančių katalikų akis atveria pa-' 
čių tų Dievo reprezentantais pasišovusių uniformuotų val
dininkų — kunigų charakteriai ir jų elgesys, kurių auto
riteto nei vardo nepakels jokie daktariški ar net profeso- i
riški diplomai, nors jie ir tiek ilgi būtų, kaip šis mano ra- ' .. Hous^.!Jp?n ! , $ ,
šinys! Yra taurių, tinkamų savo pareigai kunigų, bet kaip! į • *<395 °S ’ 168 psl.,
ir dr- Jonas Adomavičius per Sofia Barčus radiją aną pir-! aina

į 13, Australijoje 97, Brazdi-' madienį kunigų Vienybės seimo proga pasakė — kaip yra i "The Ordeal of Assad Pa
joję 75, Italijoje 33, JAV, šundaktarių, taip apsčiai yra ir šunkunigių! Yra daug *ha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-, 

i 734, Kanadoje 159, Pran- puikių kunigų, ministeriu ir rabinų. Bet taip pat labai daug - kaina $2.00. i
i cūzijoje 8, Vokietijoje 45. jyra neinteligentiškų, netolerantingų, ignorantų, kvailių. į , . f God“
i J tarybą išrinkti: dr. A.' maskaraduojančių, atbulą kalnierių pasirišus... |Ten stories, pa-
' Liulevičius, prel. J. Balkū-' Kiek mūsų daktaruoti kunigai yra atsilikę visose savo ’ Stepas Zoborskas,’ 131'l’LAUK, MANO LAIVELI,L ~ X — —~ e-I a. ** s - a   .. .        —   "   *  A. *  * L? a. rtVO C* PI V

Daug patogumų žmonės 
’ turi dabar, o po 10 metų jų 
bus kul kas daugiau.

ATBITININKŲ
VADOVYBĖ

Ateitininkų Federacija
* ko/espondenciniu būdu iš- 
i rinko savo vyriausiąją tary- 
! bą. Rinkimuose dalyvavo 

1110 ateitininkų: Anglijoje

’Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280

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

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 Šeinius), 
209 psi., kaina $4.95.

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 
GIMĖ, lietuvių dainynas, 

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

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

Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina......... $2.00

į nas, V. Skrupskelytė, V. Lu- amato srityse, rodo ne vien jų nenoras įsivesti gimtąją • ps|., Ura $3.00.
— Maik. ko tu taip žiūri są, pa juodino antakius, ale ' Kalelius St Baradukas^dr Panfl^ld^» b€t ir .tin^ėjimas ar nesugebėjimas at-j Tale*“ ' '

į mane? | iš auzos niekur nėjo. Paša-i v v-rdV v r mc vimu pažiūrėti j tas pačias dogmas, įvairių bažnyčios su-» Lithuanian Fdk Iales , ŠVENTADIENIS Už MIES-
— Žiūriu, kaip tėvas atro-J kyk, Maiki, kodėl dabar A- T rridnT T sirinkimii bei Paežių nukaltas pagal savo gadynės rei- į V*™** Stepas Zobankas, T0> Marlaus Katiliškio 17!_____________ r j_ = ; niataice, ar. j. orimus, j. loiVoi0 240 psl., kaina $4.50.dai.
— Ar tai tu manęs jau ne-, čiudni prajovai?

i menkoje pasidarė tokie i Soliūna; dr’ j Meškau^kas, ir jų tais laikais Naujojo Testamento sakinių inter-

bepažįsti?
— Man norėtųsi žinoti, 

kodėl tėvas paskutiniais lai
kais viešai nepasirodai. 
Žmonės jau pradėjo apie ta
ve negražiai kalbėti.

— 0 ką jie sako?

novelių, kaina $5.00.
VYNUOGĖS IR KAKTU

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

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

t įTvkono, u pretaciją. Dar 1964 m. giuodžio 12 d. Davė Meade, Chi-1 .. ,
”Draio-! Patlaba ’ cago Daily News religinis redaktorius, štai kokias atska- L. . ^°.®S1OS n.vSosyiaSpiajo-, ratiaoa. I,- ... • . ziai įnstos._ , .. , . luniskas mintis paskelbė: ‘

Federacijos vadas yra dr- ,................. . . , .....
- Aš kalbu apie dabartį- Juozas Garnius iš Bostono. Vok“7» J*“ teol<,Sa“ P^relsk«> knksc.ony- 

nes mada- Per rordžmaiu. > Mass. • be eventualiai gali išvystyti tikėjimų, kuns sieks toliau
km- uani.n hūd.vu r it-' i- o , j- . „ 1 tradicinį "Dievo Žodį" biblijoje. Jis argumentavo, kad
Kui seniau būdavo tiek Dienos 3-4 dienomis To- - • , . , °
trenksmo ir šumo, dabar; ronte.’KanadniP. h„vn at.i. Knksciomų Šventraštis neturėtų būu aikomas Dievo

, ožiu, kurs mums pateikia visą sandėlį atsakymų . Šven- ,
• tosios knygos (šventraščiai) yra tik pačių žmonių ”teolo- 

Tai vra oniniia knn Kari Wei-

— Apie kokius 
vus“ tėvas kalbi?

sumo, dabar, ronte, Kanadoje, buvo atei 
miestas buvo kaip numiręs.: yninkų 7-sis kongresas.

— Yra visokių kalbų, tė- ° kur nereikia, tai keliamasi
ve. Vieni juokiasi, kad tu į- 
simylėjai į kažkokią našlę,

Beveiktikras pasiutimas, 
nei vienas didesnis susibūri-

I gijos formos“ apie Jėzų“. Tai yra opinija kun.
■! cho, S J., kurs išreiškia galvoseną tokių žymių mokslinki- • 
' kų, kaip Tėvo Kari Bahner. vieno iš antrosios Vatikano i

GERIAUSIA DOVANA AUKOS TAURĖ, Stasio
Santvaro eilerascių

o kiti spėja, kad pradėjai su: mas nepasibaigia be mušty-Į j kų, kaip Tėvo Kari Bahner. vieno iš antrosios Vatikano į Jei galvojate apie dova-
Zacirka vaiyti naminę d e g- niM- Jeigu nėra maišto irį šiai. Antras dalykas, per to-' Santarybos teologinių ekspertų. Tėvas VVeich iš Muenche- jną savo pažįstamam ai 
tinę iš razinkų. Šiomis die- muštynių, tai nėra fonių. kias apeigas būdavoiseikyo-1 no Vokietijoje, Loyolos universitete, Chicagoje, savo vei-',‘lraugui, tai atsiminkite, 
nomis Bostone valdžia su-. anądien Hampshiie į jama daug spiogstamorios kale "šventraštis: Suvereninis Dievo Žodis ar Žmogaus kad geriausia dovana bus
sekė kelis slaptus degtinės į štęĮte buvo surengtos bai-, medžiagos, kuri buvo reika- Teolo^ja?„ agUBa kad apaštalinės (ankstyvosios) baž-
bravorėlius ir suėmė keletą siKlminkų lenktynes. Šuva-; linga karui. O trecias daly- vimo m(!,ais „aD,.eikšto Dievo žodžio
degtindariu todėl kai kas žiavo keliolika tūkstančių kas, per toki šaudymą būda- „ .. ... ... ** . . , , .spS kadU ir tėvas galėjl? žmonių. Vakare, kai lenkt)-, vo sukeliama daug glisrų ir; sU«a. nebuvo“ j,s tik pradėjo augt., kaskart naujesnę 
patekt, j belangę nės pasibaigė ir daugiau ne-1 įvykdavo daug susižeidimų.' form4 kanu su Mato, Luko. Moikaus, Povilo, Jono n kitų

-Tai bobų pletkai. Mai-! buvo kas \e!kti> tai jaunaa, t0 tas šaud3™as ir buv0‘ 
ki. Tu žinai, kad ant tokiu sviete pradėjo nerimaut, uždraustas.
zbitkų aš niekad nepristo-i ?avo ,.fkbl°j b v^enas

. - . . r i ko: Let us have a good
jau ir nep i . , Keiškia, sukelkim ge

ras riaušes! Ir raidavei riau-— Na. gerai, tėve, o kur
gi buvai per Nepriklausomy- šėS prasidėjo. Didelėj žmo- 
bės šventę? nių minioj tineidžeriai ap-

— O kada tokia
buvo? *

— Nu, tai tas gal ir gerai, 
ba kartą ir man šoną nupli
kino, kai vienas vaikėzas į

teologija..- ir tuo būdu mes vieną dieną galime turėti for
mą tikėjimo, kuris savo pilnumu sieks toliau Povilo ar 
Mato“.

"Tai, ką mes turime šventraštyje, yra atspindžių apie 
Jėzų rezultatas.“

Jei mūsų daktarus apopleksija nesmogė, štai dar ke-

Stepono Kairio ”Tau, Lie
tuva“, kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo“, kaina $5.50

«?-JI
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.59.

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie fą *nie«tą ir a- 
pylinkę, 130 psl. kaina
$6.50.

<vipro Bielinio “Penktieji • RUDENS SAPNAI, Kotry 
metai", kaina $6.OU ' nos Grigaitytės eilėraščiai,

premijuota knyga, 80 ps’. t

šiais laikais keliamas riau- svente verte -r uzdege armobilą su . ?
žmonėms. Kai pribuvo fa-,568* *•

— Ji buvo liepos 4-ja die-1 jermonai. tai į juos pasipylė; — Kodėl Amerikos jauni-
n_ . . i akmenys ir bonkos su alum.; mas aabar maištauja, tai ne-
ą’ 1 ! Policija pradėjo mėtyti virk- lengva išaiškinti, tėve. Šį
— Ne, Maiki, tą dieną bu- - kančias bombas ir ” kelias- , — -----

vo Fordžiulajaus šventė, ar-! dešimt huliganu suėmė. Bu
gi tu nežinai?

! kišo man į kešenę fajerkre- 
kerį. Ale kaip tu išaiškinsi į Hos to jėzuitų mokslininko mintys:

klausimą svarsto visokie 
švietėjai, teisėjai, pedago-

vo pašauktas ir šteitavas, gai ir kitokie žinovai ir vis

Pristatydamas Loyolos universitete savo rašto darbą, j 
tėvas Weich pastebėjo: ”} Naująjį Testamentą buvo žiūri
ma kaip į iš dangaus iškritusią knygą iki to laiko, kol Spi- 
noza ją (tą knygą) pajuokė, vadindamas iš popieriaus ir 
rašalo padalytu stabu“.

„Biblijos kritika nuo tol pakeitė mūsų idėjas, ir mes 
išmokome matyti į tą paveikslą pareinantį žmogaus as
pektą. Dievo Žodis daugiau nebeatrodo toks "suvere-

Kipro Bielinio “Dieno 
jant", kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie-
i tuvių Išeivija Amerikoje,”
Raina minkštas vrseiiais $4, 
kietais $5.00.

_ Tai yra tas pats, tėve:’ vaiskas. Bet kol maištą nu-J neranda atsakymo. Kai kas; nūs“ — o vien tik teologų darbas“._   — . .. . . I 1 * T 1. — * *   1 w««« t M 1 - Z-! zl I V 1 1 H V S V V O •• a ... •••*!•! *Fouith of Julv reiškia Ame- malšino, tai jau daug galvų? mano, kad dėl jaunųjų iš- 
rikos nepriklausomybes pa- buvo kruvinų, keli namai su-į tvlikimo daugiausia yia kai- 
skelbimo dieną, kurią šven- deginti ir šimtai langų iš- ti tėvai, kurie pei daug sav o 
čia visa šalis, miestų gatvė- daužyta. Gazietos rašė, kad vaikus myli ii pei daug 
mis vaikščioja šaunūs para-Į bus daugiau kaip milionas
dai su muzika ir būgnais- dolerių iškados. Tai va, Mai- ko, kad vaikus įeikia giiez-
Bet tėvo aš niekur nema-į ki. ką aš vadinu prajovais- ......

j Kaip tu rokuoji, kodėl taip
*• i • i yra?tie paradai ’ J

netraukia, — Tuos reiškinius, tėve,
Maiki. galima aiškinti visaip. Kai

T, , . - , • dėl Liepos Ketvirtosios, tai— Bet seniau mėgdavai H -
juos stebėti, ar ne?

— Seniau, Maiki. būdavo j nebūtų buvę dviejų pasauli- 
kitaip. Seniau visas miestas'nių karų, kada Amerika ir , 
drebėdavo nuo šaudymo, o Anglija kariavo išvien prieš mylL 
dabar nei pikšt! Nu. tai kas' bendrus priešus. Amerikai ir1

ciau.
— Tai kad 

dabar manęs

ir
duoda jiems valios. Jie sa- 

id vaikus reikia griež
čiau valdyti ir už blogą elge
sį juos bausti.

— Dac rait, Maiki. Vai
kams nereikia gailėtis bizū
no!

, —Bet kiti autoritetai gal-
! ir šiandien gal būtų šaudo-j v • ^a- priešingai, tė-
I i,. linL-em,namaS, v<; Jjc ąak0 jog vaikaj jš_

kiypsta iš gero kelio dėl to, 
kad tėvai nepakankamai

Baigiant pacituotini keli išlikę žymaus graikų neo- 
platonisto filosofo Eusebijaus iš Myndus doriniai tarimai:

"Tenebūnu nė vieno žmogau^ priešas. Teneišgalvoju 
nieko pikto prieš jokį žmogų; jei kas prieš mane pikta 
galvoja, teišvengiu-neturėdamas reikalo jį pažeisti. Pada
ręs negera, te niekuomet nelaukiu kitų subaramas, bet vi- 
visuomet tebara save. kol negera būsiu atitaisęs.

'"Tenelaimiu pergalės, kuri pakenktų man arba mano 
oponentui. Teteikiu, kiek mano jėgos leidžia, pagarbą vi
siems jos reikalingiems. Tegerbiu pats save. Tenedisku- 
tuoju. kas yra blogas ir kokius blogus darbus padaręs, bet 
tegul pažįstu gerus žmones ir seku jų pėdsakais“.

Ar daug yra mūsų bažnyčias lankančių ir praktikuo
jančių krikščionių, ypač jų sielova.ių, kurie savo gyveni
mu galėtų prilygti toms aukso taisyklėms? Tačiau jos yra 
ne kurio nors tikėjimo mokytojo, bet “pagonio“ Eusebi
jaus tartos prieš porą tūkstančių metų

Tikra teisybė
Apie komunistus ją rasiu 

Keieivio iš.eistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietu 
Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžia, tvarko ūki, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt. ir t.t.

Ypač šiuo metu ji naudin-
iš tokio Fordžiulajaus? Va-i Anglijai tada labai reikalin- — Tas neteisybė, Maiki.i ______ _____________
luk to ir mano gaspadine j ga buvo vienybė; todėl sau- Vaiką reikia mylėti, ale rei- jaig tvarkę savo gyvenimą, šiandien mums nereiktų 
nėjo tų paradų žiūrėti. Ji dvmas ir džiūgavimas, kad: kia ir kailin duoti. Ir tu bū-' jšįaikyti brangiai kaštuojančių aviganių armijos nei šian- 
buvo prisipirkusi ir visokių pįr kolonistų revoliuciją' tum daug iagadnesnis, jeigu jign vegti bergždžius solo - dialogus.

«------------------------Anglija buvo is Amerikos is-!as būčiau dažniau tave ap-: 6 ..
v vta. mieštai autu laiko dva-1 šventinęs. Ai bečiu! ! v Naujienos )

Jei žmonės šiuos aukso žodžius būtų įsidėję širdin ;ga įr įdomi paskaityti. Jos
kaina tik 50 centų.

pagrazinimų: nagus sau pa- 
zalati’no, nusimalevojo fei-

kaina $2.00.
ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 86 
psl. kaina............. $1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

MURKLYS), A. Giedriaus graži 
apysaKa jaunimui, 130 psl., 
kaina..................................$1.80,

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

LIE
PŲ VA STATANT, Rapolo 

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

Ke’eivio administracijoje;
So. Boston 27, Mat*. 

636 E. Broadvray,

t



Puslapis šeštas Nr. 28, 1965 m. liepos 14 d.

MOTERĮI SKYRIUS
Esssas^sBBBasBau^

KAZIMIERAS BARENAS

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

Nidos Knygų Klubo

(Tęsinys)

Netoliese buvo ežeras. Sakė. kad ten augins žuvį ir 
veš į miestą ir tam tiesė geležinkeli. Netoliese buvo pušy
nas. Sakė. kad Klevalapiai išvirsi kurortą. Netoliese buvo 
malūnas. Sakė. kad generolas eis i atsargą, pirks malūną, 
mals ir veš miestan miltus. Bet ežeras tyvuliavo sau. ir 
jame nepatirštėjo žuvies, pušynas susilaukdavo tik gry
bautojų, o malūnas malė tik apylinkei, kaip ir visada, ir 
generolas nebuvo ten net kojos Įkėlęs. Tai pamaži visiškai 
išblėso visos karingos mintys, o ypač toji. kad geležinkelis i 
buvo statytas generolo patogumui. O jei kas slapta dar Į 
panuodėmiaudavo mintimis, tai iau nebe dėl generolo, 
o dėl jo brolio, kai matydavo Į vagonus kraunant jo grūdų 
maišus ar kitokias gėrybes. Kadangi pamažu jau buvo ap
mirštas atsitikimas su anuo darbo stovykloje sėdėjusiu 
mokytoju, tai kai kas šitokiomis nuodėmingų minčių ant
plūdžio progomis daugiau savybėje net prasižiodavo:

— Štai kam labai reikalingas geležinkelis! Generolo 
broliui!

Pasakydavo ir apsidaii-ydavo. nes po tokio prasiver
žimo žmogų tuojau užplūsdavo, ners ir labai neiyškus. 
ano mokytojo vaizdas, kai ji suėmė ir išsivežė.

Širmulis nieko nepamiršo. Kiti ūkininkai, sutikę Kle- 
valapiuose generolą, drąsiai keldavo prieš ji kepurę ir 
sveikindavo ir išnaudodavo kiekvieną progą paspausti i 
jam ranką, susipažinti ar pasakyti koki žodi, jei generolas į 
šventą dieną užeidavo Į paduotuvę nusipirkti papirosų ar j 
kokios smulkmenos. Paskui būdavo kuo didžiuotis Tr 
džiaugtis:

— Tai generolas sakė man... Tai su generolu pasi- 
sveikinom-..

Širmulis vis dar privengė generolo. Jam vis rodės, 
kad generolas žino. ką jis kalbėjo, tai jis ir lenkėsi iš tolo 
tiek kelyje, tiek parduotuvėje, o jei nukeldavo kepurę, tai j 
vis labai nedrąsiai, paprastai tada jau, kai generolas ; 
būdavo praėjęs ar pravažiavęs. Dabar jis irtraukinin Įsi- > 
repečkino tik tada, kai generolas atsitraukė nuo durų ir 
atsistojo ties vagono langu.

Nors Širmulis labai troško neišsiskirti iš kitų, drąsiai 
pakelti prieš generolą kepurę, bet ris nedrįso. O kas čia 
žino, gal generolas sustos ties juo ir pasakys:

KELEIVIS SO. BOSTON

Turtuolė Gable Kenedict. 24 m. amžiaus, prieš kelerius 
metus vyro pareigom buvo pasigavusi šoferi, bet neilgai 
juo džiaugėsi. Dabar ji ištekėjo už policijos tardytojo 
Thomas GaHagher. 32 m. amžiaus.

V. Mykolaitis - Putinas

ROMANSAS

Su pirmuoju pavasario saulės šypsniu 
Tu kaip laimės svaja į mane atskridai, —
Ir dabar, kai tyloj tavo vardą miniu,
Vis man juokiasi saulė ir kvepia žiedais. 
Nežinau, ar ilgai tu buvai su manim:
Tarpu dviejų aušrų nesutemo naktis.
Ir dabar tų aušrų tebešviečia ugnim 
Vakarinis dangus ir manoji buitis.
Nežinau, ar dar vėl tu sugrįši kada.
Ar kaip džiaugsmas pirmasis spindėsi toli: 
Bet pavasario saulės šypsniu užburta,
Tu iš mano akių pasislėpt negali.
Kur tik eičiau, visur spinduliai ir žiedai. 
Merkias akys ir klysta apsvaigus mintis,
Kaip tada, kai džiugsmu į mane atskridai,— 
Nors dabar pas mane tik naktis, tik naktis.

- «. * a-r ; .L

ležinkeli?

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskieaė sutiko atsa
kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausinius prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 lieiyrade Avė., Roslindale,
Bostoa. Mass. 02131.

galima tuoj nustatyti, ar tai 
tavo, ar ne tavo vaikas. Pra
šau mums patarti.

Nusiminę tėvai
Massachusetts

Atsakymas

Tamsta, matyti, turi gal
voje kraujo tyrimą—"blood 
tęst“, kuris yra naudojamas 
tokiais atvejais, kad nusta
tytų, ar "kaltinamas“ vyras 
gali ar negali būti vaiko tė
vu — "paternity tęst“. De
ja. šis tyrimas nėra labai to
bulas ir dažnai klausimo ne
išsprendžia. Mat, šis tyri
mas yra ne pozityvaus, bet 
negatyvaus pobūdžio. Kar
tais tokio bandymo pagalba 
galima Įrodyti, kad vyras 
jokiu būdu negalėjo būti šio

1 tiksianti. O dabar reikalau
ja iš mūsų vaiko pinigų tam 

Prieš keletą mėnesių ma- vaikui išlaikyti. Per paskuti- 
no sūnus draugavo su tokia nius metus mus pasiekė vi- 
mergina, kuri mums atrodė sokie gandai. Daug kas 
netikusi ir negera mūsų sū- mums pasakojo, kad ta ne- 
nui. Bet vaikai čia neklauso tikusi mergina ne tik su mū-
tėvų ir su jais labai nesi- sų sūnum draugavo, bet ir su vaiko tėvu. Tačiau, jei sis

: skaito. Bandėme trukdyti, daugeliu kitų vaikinų. MeSj kand.VTnas rodo^ kad vyras
i bet jis vis savo. Sakėme, kad dabar labai abejojame, ar l

gali būt> +o vaiko tėvu. tai
iš to nieko gero neišeis, o da- mūsų vaikas vra to vaiko tė- t°li gražu neirodo, kad jis 

yra to vaiko tėvas. Jei moti
na sutinka ir Tamstos sūnus 
sutinka, toks tyrimas nepa
kenks- Gal bus iš karto nu-

bar mūsų vaikui bėda ir tuo vas. o kam dar priversti ji 
pačiu bėda mums. Mat, ta mokėti už svetimą vaiką? 
mergina pagimdė vaika ir Jei žinotum žmogus, kad tai 
dabar kaltina mūsų sūnų. tavo anūkas, tai jį Įsūnytum
kad tai esąs jo vaikas, ir pra- ir gana. O dabar nežinia, ir j statyta, kad Tamstų sūnus 
šo ji mokėti už vaiko išlaiky- turėk tu, žmogau, vargo su 

I mą, kitaip grasina teismu, tokia mergina iki amžiaus ■
■ Tik mums vienas dalykas galo.
Į neaiškus: jei tas vaikas vra
į mūsų sūnaus vaikas, tai ko- Kaip mums reikėtų iš- 
:dėl ta mergina atsisakė už vengti nemalonumų ir viso-' . _ 
l io tekėti, kai iis. sužinojęs, giu. gal nepagrįstų, gandų?j Nežinant visų aplinkybių, 
kad ji laukia vaiko, siūlė ją Sako. kad yra būdas, kuriuo sunku ką pasakyti, 
vesti. Ji tada sakė ne- nesu- __ - .... ___ ... j— -------f- - -- *

nėra to vaiko tėvas. Man 
sunku Tamstoms smulkiau 
patarti, nes Tamsta man net 
nesakai, ar mergina kreipėsi 
i teismą šiuo reikalu — "pa
ternity proceedings“, ar ne.

I

PO 20 METŲ ŽMONĖS 

GIMS RETORTOJE

Hopkins universiteto bio
logijos prof. Glass tvirtina, 
kad r»o 20 metu žmonės bus
AH/V1 VIII >Y\ »uiti mi Į L z u-i n i z ilamn atui imu* 1 ū-VVC"
du.

KODĖL PUPELIŲ KAVA PRIVALOMAS MOKSLAS T. , , ,
1 Jis sako. kad ateity gim- 

Pnvalomas mokslas Eu- dvmai bus kontroliuojami i 
ropoję seniausiai buvo Įves- moksliniu būdu- Moterų ir' 
tas Anglijoje. Ten 1405 me- vyrų gimdomosios ląstelės 

laikomi kavos autoritetai, tų Įstatymu buvo reikalau- bus saugojamos specialiuose 
tai Įdomu išgirsti, ką jie sa- jama. kad visi nedirbantieji laboratorijų sandėliuose ir 
ko apie kavą. Jų "Die Illust- raikai būtų mokomi. . gimdymas bus vykdomas 

Europos žemyne privalo- dirbtinu būdu. Tas gemalas

PAKELIA NUOTAIKĄ

Vokiečiai Europoje yra

rierte“ laiki-aštis rašo: ... ______ _____ ___ «,______-
, Kiekvienas yra kada nors mokslai- pradėtas Įvesti ^urj laika bus auginamas 1a-

— Širmulis? Tai tu čia kalbėjai, kad man stato ge-' pajutęs, kad "pupelių kava reformacijos metu. Aštuo- boratorijoje, o vėliau Įdėtas
- — pakelia nuotaiką, pašalina ?2°Ilkta,^ne amziuJę J1S i moters gimdą ir ten :

Į nuovargi, galvojimas tampa įgyvendintas Įvairiose \ o- augs jau natūrali ai.J . k t otiiAc J,- Pran/manot J
Širmulis
mulis kanuuavu. uei uauar neisimu »huicoh i ueJ tokio centnnes nervų
kad ten nebėra nė krislelio pikta. ■ sistemos veikimo sustiprini-

Traukinys terškėjo sau. Irutė sėdėjo prie lango ir daž-1 nio labiausiai atsakingas yra 
nai žvilgčiojo Į pasienyje stovinčią pintinėlę, iš kurios
sklido pastovus kurtinantis žviegimas.

1111 Iširtu IIIU. # 1 1

je iki revoliucijos privalomo nyotl genus. .paveldėjimo
^Kinirjts vim mokslo nebuvo įvesta. vienetus) taip, kad žmones
X ‘rtkrn JAV pirmoji" privalomąjį ?u tam tikromis is
tam tihrą o__ A .* anksto numat\nors 

raidina ir dvi ki
tos medžiagos — kavos ta- Massachusetts valstybė,

’----- bės palaipsni
pii-mojo pašau

mokslą Įsivertė 1852 metais anksto numatytomis kūno ir 
0 dvasioP savybėmis.

— Pakalbink mergaitę, — Širmulis stuktelėjo alkūne. ninė rūgštis ir kavos aliejus ki.tos,\akt.' Pa'aiPsniui 3! 
žmoną, rvždamasis parodyti savo nuoširdumą bent gene- i (riebalai). >sl'ed' numojo pašau.,-
rolo dukteriai. ! K?™ taninės rūgšties

'veikimas žymia dalimi pa- 
Ta, rodos, laukusi tokio paraginimo misą laiką žiū- į alinamas kavą spirginant.

nio karo.
Lietuvoj privalomas moks-1

las iki 4 mokslo metų Įves-!
rėdama čia Į mergaitę, čia i žvygaujančią pintinėlę, tuojau : ne?, £0? rūgšties kavoje be- 0 ^6 me^sj
ir paklausė:

— Ką ča veži. panelyte Imte?
— Paršiuką. — atsakė mergaitė ir paraudo.
— Paršiuką? Matykittik! ____
— Dėdienė davė parvežti mamai. Mama iškeps.
— Ar nebus gaila piauti? Ar gražus paršiukas? Bal

tas? _
Mergaitė susimąstė.
— Baltas, gražus, — atsakė ji, greit atsitūpė prie pin-, 

tinės, pravėrė viršelį ir ėmė glosty ti paršiuką. — Čiuk, Į 
čiuk, čiuk, balčiuk, čiuk, čiuk, čiuk.

Paršiukas aptilo, ir jo žviegimas dabar buvo, rodos, 
tiesiog malonus, nes tarpais jis dar glostomas vis praver
davo snukį, gal nebe tiek iš vienišumo ir nuobodumo, kiek 
iš to Įsirėkimo. Apie generolo Irutę susibūrė jau kelios 
moterys, širmulienė Įkišo net ranką pintinėlėn, kartu su 
Irute glostė paršiuką ir kalbėjo:

— Koks baltas, koks baltas! Lyg išpraustas! — ste
bėjosi ji.

(Bus daugiau).

, lieka vos apie šeštadalis ko 
1 feino veikimo.
, Kavos

iki 6 mokslo metų.

aliejus tesudaro Yra dvi moterų rūšy*: tos,
vos dvidešimtąją kofeino 
veikimo dali. Kavą spirgi-

pro kurias prairtame, ir tos, 
pro kurias negalime praeiti.

♦ 1

r"j

nant. tas aliejus ir duoda Sustojus joms būtinai reikia'
svarbiausia kavai kvapą, 

šviežiai spirgintoje kavo
je visos trys medžiagos stip
riau veikia, ilgai stovėjusios 
kavoc: veikimas žvmiai su-K’

i silpnėja.

kažką pasakyti, ir mes ta-j 
kome: "Aš myliu tave..

e » »

Mūsų gyvenimas trumpas, 
bet mes ji dar labiau tu

Kofeinas savo natūrali- trumpiname . .nerūpestingu 
niame junerinvie neturi laiko švaistymu, 

į kenksmingų pasekmių. O. Svvett Marden

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis
M*0*00000000000000090Q9SOeCO<

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačbm Skaitvti ir Kitam Dovanot?
DET. LAISVOS T FFTŲVOS. Lietu 

vo? •ocmldemoArstu rašte* dėl 
šėriko oknuac* *©? ir teroro Lietu 
▼oje. Kaina........................... • 28 Cot

tVUG-NTS T K. žuvo t
doTiv- sts**nin*mai. 477 nsl.. ka*
oa ........................................... 25 H®

karaHa’is**
**> *> v?Q TT * o ’’r> *dnni8 =

oriintr.ai. 464 pal.. kaina . ..26 00

1908 METAI K foro Rie’tni© atsimt- 
nl’nu antroji dali? 592 ovslsn-ai 
Kaina ........................................ U 00

Kaip patinka šis Anglijoje su
kurtas maudymosi kostiumas? 
Jis užsegamas iš priešakio zipe- 
riu.

GlFTnvTn p»Tvrv«
•-Trink- Ir ■»rriar?vn .Trina? Ra- 
lv. 4^2 dainos ?u {raidomis. Ang- 

dnot?? k*ekvb»T>o? dainos 
biri?. todėl rinks dovanoti ir 
Įipt„v-:*V .i nekalbantiems.
S26 posl. kaina ......................S5 OO

ąfvm 4 T v*rv a c to ppr TCT7 A p« 
rašė K Vandervelde. vert? Ve—** 
naa. Kaina .............................28 C”*

MAm.POROT’CTT's T TTHT7ANTAN 
8ET,F-TATTOrcT V. TnkienS. ve- 
ra? vadavo!:- katlvo? ino-
kv’j? anemiškai kalbančiam. 744 
>«!.. kaina ............................. 21.28

ATTT<! RASTAI Gsrrioato? m* 
?n račvtoloa pirmojo karo met’ 
Amerikoje . areAvfi vaizdeliai vt 
rašytojo? oaveik?lo. 128 paeiant*. 
ketina .......................................... 50 C*

TAVO KKT.TAS T ROCTAI.IZM4 
ParaSė T>eona? RI jma?. Trumo*’ 
aociaazmo a’Skirnn.oae. Kaina 28 *

JUOZAS ŠTAI INAS. arba k»». 
KaoK&za ivronis buvo oaaidare* 
Rusijos diktatorių. Kaina 26 Cn*

METTJVTŲ (JAUDTES MENAS, jo 
meniniu formų plMojimoa> oajrrlYi- 
dai. Pauliu? Galaunė, didelė kny- 
ea su oaujrybe paveikslą, gerame 
popieriuje. Kaina .................... S8.50

TTKRA TE1SYBS APTE SOVIETU 
RTTST.T A. arba kemunivtn diktatū
ra faktu *vie«oje. Tr.imn» bolievit- 
mo istorija valdymo praktika, 
labai dau? informaciją, 96 psL 
Kaina ...................................... 56 Cnt.

NEMUNO SŪNŪS. Andriau? Vaini
ko romano antroji dalis, 426 nuo- 
lapiai. Kaina............................ tx no

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJ*, 
vaizdi šio krašto lietuvi,: i^orjla. 
(ausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 5OO puslani’4. Kat-

N'EMUNO SŪNŪS. Andriaus Value- 
ko romaias iš 1935 metą Suva:W- 
joe Skinmku sukilimo o’ieš Sme. 
tono? diktatūra. Pirma dali? 3.1’* 
pai. Kaina................................SS o*.

.JETUVA BUDO. .Stepone Kalrv, 
labai vaizdžiai Ir įdomia: parašyt* 
atsiminimai, kaip Lietuva 
it miejro. perinusia dovana kiek
viena proga gražiais kietai? vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
dideli© formato Kaina ?K SO

na kietais viršai“ 25.60. minkytais
viršais ......................................... 14 00

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOt, 
SEV1Z.MAS. Papai Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tue 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 C.a»

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Si n, ’tis. daugy
bė žinių lietuvių ii aarlų kalbomis 
apie lietuvius visa;.»e pa-uuly, 

464 pei. Kaina ........................ S6.MI

.‘•ENOVES LIETUVIŲ PINIGAI noo 
seniausiu laikų iki Lietuvo* no- 
Driktau?< —lybė? palo 1795 metai* 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų. 396 psl., srerav popierius, 
kaine ...........................................210.00

ALTORIŲ EESELT. V. Pattso-lly- 
kolaičio romanas trijose dalys*. 
Viso? trys dalys {riitos J vten* 
Autorius, oat.? buvęs kuniyas, ap
rašo, kaip kunipa? Vasaris ilsiža- 
dė»o kunierystėe dėl moterystės 
k n v gra. kieti virtai. 681 puslapis 
Kain* ...................................... 26.00

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAx_ 
RES, S2 psL, kaina......... 26 Caa

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pntsikints 
Amerikoe lietuviam-, 144 pusia- 
pių. Kleine SI.06

-LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl inūiuuee nė
ra vienybėm, 80 psl., kaina .. Si.OS

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkie 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laiką, kieti apdarai .... S3.6O

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ks apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 28 Cnt.

NAUJA VALdŲ KNYGA, parašš 
M. ATIcbelsonienė, 250 įvairią lieta, 
višką ir kitą tautą valgią recectų 
122 puslapiai, kaina................S1.2I

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Joną? Karys, la
bai daug paveikslą, 255 psi. gers 

Kaina ......................... 25.0S

SIAURUOJU TAKELIU, K. K 
Kriaučiūno atslmtnimui ii Mela
vo* ir i* Amerikos lietuviu rv.e- 
atmo. 178 psl., kaina ........... S2.nt

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tr 
parodo, kaip keiie-i ’.iruo- 

a tr kodėl ji dar
................ 22 CK

DEMOKRATINIO 8OCIALI7MO 
PRADAI. Populiari ir naujinta 
knyga Siu dienų kUuMiraair^ *s-
prasti. Kaina ...........................

Užsakymus ir pinigus praiome siųsti iiuo udresu: 

KELEIVIS
<34 E Bro*dw*r 17.

>
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VIETINES ŽINIOS
Dar yra ir tokių žmonių

Praeitą savaitę i mūsų Įstai
gą atėjo pilietis ir, nusipir- Mes linkime visam 
kęs laikraščio vieną numeri, leivio“ štabui 
sako:

PABALTIJY MILIONAS 
KOLONISTŲ i

Latvių socialdemokratų i J 17
,Hn Rvimn t’ol„5„ė ™ (tOVHIlOU fSvCllClIllITiai vado Bruno Kalninš zo-

K džiais, i Pabaltijį jau atvež-
geriausios !a 1 ™(-2W tūteunčių k°‘

sveikatos bei tvirto pasiry- b » <>ai\išraugiau jų padovanoti knygą.
užsimenume ž*mo *r t0'iau laikraštį vesti k- f 1J° Z-"3°' tai Keleivio administracijo-
uzsiptenunte- tos pakraiI)(,s kaip nes všokiai budais grūda- je ffalite gauti šias tinkamas

nu pas toki namų savininką, lkl®10 buvo vedamas. gos užkampius.. Latvijos knygas:
Mums patinka kad Ke- fabHkuose au ie 50,.Je_ LEAVE YOUR TEARS 

leivis gina liaudies reika- „ i „ •J . • • in Mfs<;rnw R Armonie-lus sieloiasi Lietuvos išlais- ą ne !atvlų‘ R-vS°Je latviai ‘N M^5COW, B. Armon 
ius, sielojasi Lietuvos įsiais besudarą tik 44 S visų gv- nes atsiminimai is Sibiro 

ventojų, o visoje Latvijoje verSU stovyklos, surašyti A. 
60'< (nepriklausomos Lat- J* Nasvyqio, 222 psl., kaina 
vijos metais buvo 76'7 ). $3.95.
Latvijos komunistų partijo-j HISTORY OF THE Li
ję esą 95,000 narių, iš jų lat- THUAN1AN NATION, pa 
vių tik 40,000. arba 48'i, rašė Kostas Jurgėla, kaina 
o visi kiti rusai. Į $10-

Lietuvoje padėtis dar yra "Twenty 
kiek geresnė, bet ir ten rusi-

Skaitau 5 laikraščius, bet nimas vykdomas kiek tiktai redagavo J. Audėnas, kai-
Keleivis“ man labiausiai galima

"Norėčiau 
ruoti, bet negaliu, nes gyve

kuris nepakenčia "Kelei
vio“. Jis, kartą pamatęs 
laiškanešio atneštą "Kelei
vi“, pasakė, kad jo namuose 
tam laikraščiui vietos nėra 
ir kas jj skaito, tas taip pat 
turi jo namus apleisti arba 
nuo to laikraščio atsisaky
ti.“

Žinojome, kad praeityje 
"Keleivio“ skaitytojai vi
saip buvo kai kurių namų 
ir butų savininkų persekio
jami. bet kad ir dabar dar

vinimo ir lietuvybės svetur 
gyvenant išlaikymo reikalu.

Kartu siunčiame "Kelei
vio“ paramai $15.

Su aukšta pagarba
J. ir A. Bartash

Windsor, Conn.

LAIŠKAS RERAKCIJAI

būtų tokių kvailių žmonių, patinka. Ji skaitysiu, kol ga- 
tai tikrai nemanėme. O, pa- lesiu matyti, 
sirodo. dar jų esama. Tai Siunčiu linkėjimų visam 
jau tikri senovės šmėklos!

URUGVAJUS

U
Jeigu yra reikalas ameri-

ĮDOMIOS KNYGOS , 
ROMANAI

Albinas Baranauskas, j 
KARKLU PENUOSE, pre-j 
mijuotas romanas. 224 psl., 
kaina $2.50.

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

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

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

Į na $2.50

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER ATOSTOGAS 
GARSIAME (APE U 0 D - O S T E R V I L L E 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO OKEANO PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JONSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay R<l. OSTERVILLE Cape Cod. Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Viki Audronė vra apsupta didelio pušų. beržų ir kitų dekora
tyvinių medžiu parko. Daug vielos poilsiui ir žaidimams.

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

pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Visa tai suteiks Jums tikrą poilsi 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,

I Boston. Mass. 02121. telefonas 2ŠS.59#). o po birželio 15 d. tiesiai 
years’ struggle Jonas Aistis, POEZIJA.j Audronė — Marija Jansonas, Osterville, Cape Cod, Mass. 

for freedom of Lithuania- * Joje vi a šio Žymaus poeto 02655. telefonas 128-8125.

na $1-50. 
"Lithuania

visi eilėraščiai. 420 psl., kai
na $6.

Netoli didelė linksma 

gegužinė
juos visus aplankysiu. 

Rugpiūčio 8 d. Romuvos J. Jakaitis
parke, Brocktone, bus pa- Flushing, N.Y. 
skutinis šios vasaros didysis
linksmas metinis seniausių VIENUOLIAI—VAGYS 
Naujojoje Anglijoje lietuvių Solonikuose (Graikijoje) 
radijo programų 31-rių me- suimti 5 vienuoliai: du grai- 
tų sukaktuvinis piknikas. kai ir trys rusai. Jie kaltina- 

mi pavogę ir pardavę meno 
Šio pikniko, kaip ir kitų kūrinius iš garsaus insu vie

netų piknikų, programa bus nuolyno Afone- Tardomi 
Įvairi, naudingos ir Įdomios vienuoliai aiškino, tuos kū-

I roes, paraše
..... I kaina $4.75.

'Keleivio" stabui ir savo Serga Krasinskienė j Vytautas the Great Grand

J. Krasinskui, J. Salaviejui ,I.lkeLelv10' bendradarbio Duke of L.tbuania dr. X B 
ir A. Tomkui. Aš kiek sune- Mlko Krasinsko žmona po Konc.u., .I.u.truota 211 
galavau, bet kai pasveiksiu operacijos tebeguli ligoninė- osl. kam. kirtau virielia..

land of he- Tos knygos gaunamos ir

Alė Rūta. PRIESAIKA.
Didžioii meilė, II d., roma
nas. 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą. ŠIKSNO 
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 

268je. Linkiu jai greičiau pa- ■ $.4.00. minkštais $3.00.
sveikti. POPULAR LITHUANI- *>(?’enirno'psl.. kaina $2.50., AN RECIPES- parašė Juzė 

Mirė lietuvių draugas j Daužvardienė- kaina $2-
Mirė prof. dr. Mario Ca-; į

sinoni, universiteto dekanas.
seniau buvęs klinikų direk- 1
torius, jas pavyzdingai orga-! 
nizavęs, gai-sus kalbėtojas,; ŽODYNAI
socialistų atstovas parla-

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

Vacys Kavaliūnas. KAL-

Dovanos už naujus skaitytojus
“KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 

VIENĄ NAUJĄ METINI "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA "TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5-50—$6.00:

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

NU GIESMĖ, premijuotas j BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVI“, 
i romanas, 201 psl.. kaina į KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR I SEPTINTĄJĄ 
• I DEŠIMTI ĮŽENGĘS

laimėjimo ir Įžangos dova
nos. šokių varžybos su dova
nomis. metinis gražuolės 
"Miss Lithuania of N.E.” 
rinkimas, skanūs valgiai ir 
gėrimai. Į ji atsilankiusiems

mente.
Velionis buvo visų skriau- 

, - .. , džiamujų uolus užtarėjas.
-==- J ,-------- /S’ Lietuviams jis ypatingai pa-; Auglu-lietuviu kalbo. io-

tarnaudavo, būdamas sočia- dynas v Baravvkn apie 
lįstų laikraščio redaktorium. 30 oft„ žodžiu 5Įjfį nUSiapįai. 
Jis negailėjo vietos straips-, k„ina ....................... $6,00.

rėję iš ko gyventi.

Ktleivic administracijoje j Juozas Kralikauskas, TU - • 
galite gauti šiuos kiekvie-' NAGO UGNIS, premijuotas 
nam reikalingus žodynu® • ! romanas. 205 pusi., kaina

$2.50.
Alovzas Baroną?. VIENI 

SI MEDŽIAI, 117 psl. kai-; 
na S 1,50.

Vilkas šuns balso visai niams, smerkiantiems Sovie- ....................... į jUO2as Švaistas: ŽIOB-
hnVV^kms vienna dienom at- nebijo, tiktai nekenčia, kai tu Sąjungos kolonializmą Lietuvių-anglų kalbų žo- j RIAI PLAUKIA, romanas 
ostogos. ' jis lo,a. Pabaltijo kraštuose ir ragi-Į dynas, redagavo Karsavi-1iš knygnešio kun. M. Sida-

♦ ♦ ♦
Kviečiam lietuvaites nuo

16 metų amžiaus registruo- Kas netiki pasiaukojimu 
tis metiniam gražuolių kon- tas pamiršo motiną.
testui. Užsiregistruokite su _____
savo draugėmis, sesutėmis
ir giminėmis, rašydamos ši
tuo adresu: Valentina Min- Ieškomas Frank Aleshunas. 
kienė, 502 Broadvray, So. girdėjau, kad gyvena New Yor-

Jieskojimai

nantiems laisvąjį pasaulį pa- naitė ir šlapotcrskis. apie Į‘avičiaįT g’veni010’233 Psl~
Xi'MZtOm?taUtOmSat̂ 27,'(,0žo'iž,l!-511JO su-!

A. P. | na ~ $°-00- i ŽADĖTINĖ, premijų o t a s i
Lietuviškai angliškas žo- romanas Iš Vinco Kudirkos 

dvna.«. Vidaus Peteraičio, n l ^4 pusl kaina ,
laida, daugiau Kaip 30,000.
žodžių, 586 psl., kaina $7.00. i

Boston. Mass. 02127-
Praeitų metų gražuolė bu

vo Joana Antanėlytė iš So. 
Bostono. Kažin iš kurio 
miesto ar miestelio bus iš
rinkta šių metų gražuolė?

ke. Nuoširdžiai prašau atsiliep
tu

Anna M. Baltis.
415 Old Center Si.. 
Middleboro. Mass.

(29)
GREITA PAGALBA 

Nenusimink, gausi pagalbą. 
..Vaistai, kurie buvo ilgai lau- 

, .. kiami. noo reumatizmo, ranku,minėmis. draugais ir pazis- koją nutirpimo ir skaudėjimo 
tarnais šios vasaros links- k“* yra.
mvbes baigti paskutiniame Tuojau siusk ši skelbimą ir 

” 1 savo vardą so antrašo, ir mes

Jau dabar tarkitės su gi-

radijo piknike Romuvos 
parke rugpiūčio 8 d.

Visus kviečia

Steponas ir Valentina 

Minkai

atsiųsime vaistų išbandymai. 
ROYAL PRODUCTS

Newark 4. New Jersev 
North Sta., P.O. Box 9112

PALENGVINKITE MŪSŲ
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa- 
fvs, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edacA^o pref. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžiu, 990 psL 
*<a;ra ..................... S512.OP

fš's's’H a a’a a srf's a rfa’a a

NAUJIENA

DAI GIAI PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTU PASIKINKIMIT 

DABAR
Siąd(il* pinigu- j USSR

Tegul jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNA! GARANTUOTA
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20.000.00

Mūsų firma yra VIENINTEI.ft, 
kuri visada siuntėjui prisiunčia 

jravėjo pasirašyta KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

JOKIŲ ATSKAITYMŲ
Vertė: 9 rubliai už 910 
Persiui.iimas: iki $.30.00—42.75

per $.30.—10%
GRAMERCY SHIPPING INC. 

744 Broad Street
Newark, N. J.

Kutalojrų prašykite angliškai arba 
lietuviškai.
GRAMERCY SHIPPING Co.
1IX E. 2S St- New York 1«. N.Y.

Tel. M U 9-0398
pteijrt* 1945 m.

Atidaryta: kasdien 9—5:3(1. 
Liepos ir rugpiūčio mėn. 
uždarvta šeštadieniais

NERIZIKUOKITE PALIKTI SAVO GIMINES 
BE DOVANU,

nepatikrindami, ar yra Įgaliota firma, kuri priima 
iš Jūsų dovanų užsakymus.
ĮSIDĖMĖKITE, kad tik

PODAROGIFTS. INC.
220 Park Avė. South, Nevz York. N.Y. 10003, 

Telefonas 228-9547
yra vienintelė firma JAV-bėse, kuri turi 
VNEŠPOSYLTORG Įgaliojimą priimti dovanų užsa
kymus Jūsų giminėms.
Visa. ko tik norite.—AUTOMOBILIAI, DVIRAČIAI, 
RADIO PRIIMTUVAI, ŠALDYTUVAI, AUDINIAI, 
LAIKRODŽIAI ir daugelis kitų prekių pristatoma 
gavėjui Į jo gyvenamąją vietą laike 20-40 dienų. 
DIDŽIULIS ‘PASIRINKIMAS DELIKATESŲ IR 
MAISTO SIUNTINIŲ.

— KELIALAPIAI —
Į kurortus-sanatorijas su mineraliniais vandenimis 
Kaukaze, Kryme, Rygos pajūryje, i Odesos gydomuo
sius purvo natūraliuosius pakraščius ir kitur. 
UŽEIKITE Į MŪSŲ SALĘ. KURIOJE IŠSTATYTI 
DAIKTAI APŽIŪRĖJIMUI, IR PASIRINKITE 
DOVANĄ SAVO GIMINĖMS.

Reikalaukite iliustruotu katalogų

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas. 336 psl.. kaina $5

VLADAS NAGIUS-NA 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ii 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa 
veikslų, 374 psl., kaina $6

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašvtas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovu 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go-

$4.00
Aloyzas Baronas: LIEP-’ 

TAI IR BEDUGNĖS, pre-} 
mijuotas romanas, 279 psl.. ; 
kaina $3.90.

Vytautas Alantas: TARP j 
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 Į 
motinos meile, jos tikslą i? 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl. 
kaina $4.00.
mo.

Vincas Ramonas: M1G 
LOTAS RYTAS, 166pusl.
'raina $2
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246 
psl.. kaina $3.

SUSIVIENUMAS LIETUVIU 
AMERlKOJk (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvucj* nuo 1886 metų ir 
jau atšventė «avo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ 
SLA didžiausūa ir t o (-tingiausia fratemalinė o-?anizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nanų ir .a.oo iidžiauot ka 
Ditaia. ____ ____ _______’

ę Aantuninras nei o vis tsETEšE“ MC.' ’'K APDRAUDOS. bet
> stoja nariu j SLA. nes žino: I) kad SLA aporauo* v«-ra, gw 
r resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal-
> bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 

o stengiasi savo nariams teikti visokeriopa pagalba ir fra- 
temalir-ę globa. 31 SLA apdrauda vra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
ST.A DIODĄ GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
sio.ooo.oo.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsauga; nuo netikėtų sunkumų.
ST.A akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SI A ligoje Dašatna tuo svarbi, kad ligos atveiu narys ją 
ga.ina oats.
SLA galima gauti arzirauda nuo gimimo dienos iki gilios se- 
->qtvės.
SLA kuopos vrr. 1 ’etnriu koloniiose. jos teikia
žinias anie andraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesniu informaciiu teyu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALI JANGE OF AMERICA 
307 West 30th St»w» Vorfc I. N. Y.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITĮ

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS. A. Giedriaus apy- 
"Ii praeities tavo sūnūs te saka 130 p<5, kaina $1 g0 

stiprybę semia,“ -giedame
Lietuvos himne, o ar taip GINTARO TAKAIS, J. Pa
darome? Ar pažįstame jos riinės eilėraščiai, daug ilius-

tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
FCI.YVT KARVELIAI. Aloyzo Ba

rono apysakai??!* vaikams, 69 p-»L 
¥»’»»» KA

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelia* 
su Įdomumu 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
Į

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema,, LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
tos vergų stovyklos, kuriose! Turime Lienjvos žemė)a. 
kentėjo ir žuvo mteų iy _ centy yž 5„
broluti, seserys, giminės ir (sulankstomas) ir už M
draugai. Knvgos kaina —

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 
admin istraci joje.

TAUTOS PRAEITIS

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

Joje J. Jakštas rašo apie

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS 
Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A-| 
domo Varno pieštą Lietuvos! 1863 m Lietuvoje,

nepriklausomybės paskelbi V,ln,sk,s ap,c ketuviu*
mo akto pasirašytojo Stepo

no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

niaus krašte, J. Rugis apie 
Sibiro lietuvių batalioną 
1918-1919 m. ir kt.

eeoooeooooeeoooooooot 

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

pusi., kaina $2.00

$2.50. ’! (sieninis).
IOOOOOOO
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MIKE PETRAS ČEPAS

Gražiame Bernice Claire sodybos pušyne 
N. Eastone liepos 2 S d. bus maloni 

Lietuviu Darbininkų Dr-jos gegužine

i Šiandien gyventi ir nepri
pažinti rasių lygybės yra tas 
pats. kas gyventi Alaskoj ir 
priešinti* sniegui.

William Faulkner

Velionis Petras buvo ty-
IiHMK *? H mirė žmogus, labai draugiš- ba*gs- kurį laiką teks Jonas Žilinskas—sąžiningas
Laepos - d. mue senas kas jįs turėj0 tvirtus Įsitiki- pasilikti ligoninėje. :

ISNUOMOJAMAS BUTAS

„Keleivio" skaitytojas Pet
ras Čepas, gyvenęs Belmont, nimus, principiniais reika- Tad aš norėčiau iš giliau- 

z? j , -j lais jis buvo labai kietas, bet sios širdies padėkoti visiems 
^eImXkapHSę to ™kčje juos kultūringai gin- draugams ir pažįstamiems.
Sažta kalba uaSSTranas!tL todėl buv0 visų mėgiamaS į“™.™”*. lankė “ dar te- 
gražią Kalbą pasakė n anas if gerbiamas. belanito, uz visas užuojau-

V VelioniTilgus metus pri- T^> bu!,a,»len^'a Mkaj^ &
klausė Amerikos Lietuvių merisosžeme! dovanas. As nesitikeiau. .. ,
Socialdemokratų S-gai, Lie
tuvių Darbininkų Draugijai,
Cambridge Lietuvių Klubui 
ir kt. Jis buvo didelis dainos 
mėgėjas, kol tik galėjo ge
riau judėti, lankė visus ge-

teievizijo* taisytojo

inž. R. Žičkaus paskaita 

inžinierių suvažiavime
, inž. Raimundas ŽičkusTelevizijos, kaip ir laikro- biHeiio 

dzio, pataisymas lemiamai , Amerikos chemik
pnkiauso ne tik nuo taisyto- chemijo? inžinieri(J k spe£ 

trochemikų sąjungos Piet-

2 dideli kambariai, virtuvėlė ' 
ir vonia, su šviesa ir šildymu, į 
su baldais arba be jų, City Point 
prie pat paplūdimio, seras susi* 
siekimas, 862 Fourth St., III ''ooaeeeoooooo 
aukštas, skambinti vakarais 
tel. AN 8-8251.

(29)

Peter Maksvytis
Carpeater 4k Builder 
825 E. Fourth 8L,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakam.

mn AN 8-3630

Televiziją 
ir radijąsavo amato mokėjimo, 

nuo sąžiningumo, nesj j dovanas. Aš nesitikėjau. “ T, vakarių skyrių suvažiavi-
etras paliko liū- sulaukti tiek daug geradarių ^VAniitTneTno^dėl^'i mu<^ DalIas ir Houston 
a Uršule ir se- lr nu<®rdzių bičiulių nelai-: miestuose, Tex„ ir skaitė pa-

meriKOs žeme 
Velionis Petras

dinčią žmoną Uršulę 
šen Lietuvoje.

Uršulė Čepienė šiuo metu 
gyvena Brocktone. Green 
Oak Nursing Home. Gera

mes dienomis.
Širdingas ačiū!

Antanas Laurutis

rios priežasties ten atsirado 
vienoks ar kitoks trūkumas. skaitąs: „Atominės

pa 
absor-

V'AŠAROTOJ V DĖMESIUI
..Nantasket, netoli pajūrio, iš
nuomojami kambariai su teise
pasinaudoti virtuve. Atskiras 
1 kambarys—$20 per savaitę,1 
dviese gyventi—-$30 per savaite. Į

Atviiumo valandą pasi- išsisklaidymas chemijoje“, 
kalbant su laikrodininkais, nos išsisklaidymas chemijo- 
paaiškėja, kad jie kartais. J* •

cerius, rėmė visus gerus lie- lankytų. Lankymo valandos Liepos 2 d. mirus mūsų pataisymą. kuris vertas Inz’ R- Ž^kus, lankyda- 
tuvių reikalus. nuo ž iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. brangiam vyrul ir tėvui ** 1 dole, io. paima net 10 do-. mas autetesmųjų tnoiųrklų.

Velionis buvo gimęs 1883 vakaro. dui liinui, nuoširdžią pade- Ie.nų nes< esą’ zni°^ vis 91™ keleivio ekspedici
ni. Kupiškio valse., Leičių • ką reiškiame giminėms ir bi- vien nezino> ko ten trūko— ijoje*
kaime smulkaus ūkininko p.jal, čiuliams už gėles ii- atsilan- t- . • - , - • :šeimoje. Atitarnavęs Rusi- P,dek* kyma į šermenis ir laidotu-', v'’,“?. ,7 , U. f?'-T7 KALENDOMIS
jos k!iuomenėje, Petras at- Man prieš mėnesį laiko ves, užjautusiems, raminu-' lUdarie nlt’ThZB^n r e- l n. n • 
vyko į JAV 1910 metais, teko atsigulti į Camey hgo- siems ir padėjusiems mums: Fi n •, i • • • i Liepos 2o d. Bemiee Clai-
Belmonte apsigyveno prieš ninę dėl didelio kojų skau- pergyventi gilaus liūdesio „ante JugotiT^SžininSi' p /“TU 
41 metus, dirbo 18 metų dėjimo. Ten kairiąją koją valandas. nancu saugotis nesąžiningų Easton Lietuvių Darbininkų
Harvardo universiteto labo- virš kelio nupiovė, o dešinio- Ypatingai dėkojame sese- namTaparata' no gegUŽi"ė'
ratorijoje, kol išėjo į pensi- ji taip pat nedaug geresnė, dai Metai, jos sūnui Genui d?enT kitos iiTažiiT'rdl

1- ii- iru? vnrinii Dzvt.n.i XT„._X._ - " . _ ® ’

rus lietuvių rengiamus kon- būtų, kad ją kas ūk gali ap
lankytų. Lankymo valandos 
nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai.

PADĖKA
Liepos 2 d

ją. tad nežinia, kuo viskas pasi-

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose

; bacijos pažanga“ ir ”Lieps-į * Nantasket

ir jos Petnu Naruševi- kalaudami kelių dešimčių 
ciams, padejusiems rūpintis žalių dolerių už 
v įšali, su šiuo liūdnu Įvykiu mą.‘, nors ten buvo tik visai 
susijusiais reikalais. Nelai-, menka< trūkumas, 
meje pažinsi biciulj!

Nuoširdžiai dėkojame ku- Tokių „taisytojų“ globon 
nigui Paul W. Brauer už jau būtų patekę ir keletas

Rugpiūčio 8 d. Minkų ra- 
dG° gegužinė Romuvos par
ke Brocktone.

12 d. Tautosmaldas ir pareikštų užuojau- čionykščių lietuvių, kuriuos . j". .. „ _
tokiu būdu jau rengėsi ”nu- UeUriuDr-josi T 

.... . . . skusti“ net didelių ir šiaip; jgj Lnd^ome-
aciu kunigui Žilinskui, atvy- ’rimtų firmų atsiųsti atsto- J b j kušiam iš Kanados ir kapuo- vai. Visa laimė, kad jie,

390 West BUOADWAY, So. Boston 27, Mass., Tel. AN 8.8764 se sukalbėjusiam gražia lie- prieš pasitikėdami svetimai- 
rersiunčiame jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS tuvių kalba šitai liūdnai va- siais, pirmiau kreipėsi Į So.

. „ kitas Rusijos valdoma, sritis. landai pritaikyta maldą. Bostoite, 629 E. Sixth St, Rugsėjo 26 d. So. Bosto-
Srančiama nauji Įvairus daiktai u neaonservuotas maistas. Galt- Džkojame ]ajdojimo di- gyvenanti lietuvį televizijos noLietuvių Pil. Dr-jos 3-jo 
ma siųsti iki 44 svarų siuntimus, jei siunčiami daiktai telpa dėže- ( rekt0liui j. Lubinui už joū: radijo taisytoją Joną aukšto salėje Vinco Krėvės 
je, kurios dydis yra I4~xl3^xzw~ eonų. iš tolimesniu vietų sių^ į nuošjrdų patarnavimą.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

tą laidojimo koplyčioje ir 
kapuose. Taip pat nuoširdus

ne.

v inscenizavima& ku-

(28)

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E Sixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645

eeeooeeooeeoeM

kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun 
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi doKumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au-

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-
(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
Iš BOSTONO ( LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo S vai. ryto iki 6 vai. vak- 

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

t Telefonas: AN 8-2805 {
:Dr. Jos. J. bonovan• «
Dr. J. Pašakarnio',

irtDINIS 
Į OPTOMETRISTAS 

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

447 BR0ADWAY
| South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAV 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
_jeweleRs—

Laikrodžiai-Deimantai

I
t

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžio*,

Zilinską, Kūris sugedusias
televizijas labai sąžiningai rj rengia ALTS-gos skyrius, j 
patikrino ir pataisė už tam’ * * *
darbui taip pat labai sąži
ningai atseikuotą kainą, tuo SpaIio o d banke-
apsaugodamas žmogų nuo Bostono Lietuvių Pil.
apgavikų ir didelių nuo- UI aukžto

. stolių. Buvo atsitikimų, kai
Liepos 24-25 dienomis atsiųstas nepažistamas tai-

Giliam liūdesy
Velionio žn *vna Marta 

llinienė ir dukros 
Lidija ir Alvira

Indėnų šventė

tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa- naujojoj \\ ai Memoria, Au- gytoias reikalaudavo net 80 
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų ^*L0l*um bus pirmoji Bosto-i dolerių už ’ remontą“, O iš 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas ne lllf ėnų šventė, OS tiknijų visa

papooialufr

379 W. BROaDwa¥ 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Spalio 9-11 dienomis JAV 
Inž. ir Architektų S-gos šu

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tet SW 8-2868

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 kk 
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 j 

Baltic Florist8 gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

tą operacija
prioUtyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų progi amoje numatyta para- tebu; 0 verta tik 3 ar 5 dole- važiavimas, posėdžiai Tau 
p y p s » das in(jenų apeigos, šokiai rių. tin^s ^gos namuose, o ban

ir jų meno dirbinių paroda. _ ‘ , ketas spalio 9 d. Dorchester
Šventėje dalyvaus JAV ir ~

katalogų.
IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 

VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAJTNIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURiSTO įgaliojimai?

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vate, ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

ION«

Kanados indėnai, šventės 
pelnas skiriamas indėnų 
moksleivių stipendijoms ir 
indėnų kultūros centrui Bos
tone.

Daugelis Jono Žilinsko 
patarnavimu pasinaudoju
sių klientų reiškia jam gilią 
padėka už retą sąžiningumą 
ir nuoširdžiai linki geros 
sėkmės ir ateityje.

Plaza-
C * *

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

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti GE61204
Naujas „PAGAL UŽSAKYMĄ*

FORTUNE
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DfcME5| 

I JO 5 YPATYBES:

Patvaru 

Shell degimo galva 

Švarus geras šildymas

a •

Aliumininis apdangalas

Darbingumas, taupumas

iMėgiamiausias 
modelis 
FT 2

Visob žymės rodo, kad “pagal užsakymą
pagaminti tokiam svarbiam darbui alyvos 
bumeriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

PARDUODA. ĮRENGIA IR APTARNAUJA

FORTŪNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai 
487 WASHINGTON STREET 
DORCHESTER, MASS. 02124

LAISVĖS VARPAS
naujosios angluos lietuvi v ‘ 
KLLTCRINt RADUO PBOGBAMA'

Sekmadieniais 8-» vaL ryta 
AM Bangomis 1190 ldlociklu 

FM Bangomis 1U&7 megacikto 
U WKOX. Fmmingham, Ma«. 

VEDftJAS—P- VMČINIS 
173 Arthur St 

BROCKTON 18, MASS.

Tat SUaiper 6-7268

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, 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

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

BRONIS KONTR1M

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vatotaa, iftpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavu* vaistus.

Jei reik vaistų — eikit ( Melu įtik | vaistiaų.

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

382 a W. Broadtray, Urp S ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6626

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vak Buk j ras švcntediMdni ir

598 E. Broadtray 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483,

vvvvvvvvstvv

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. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Rakmadieniaia ir šrentadianiaia 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir 
X RA Y 

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN 6-2712
Namai ir ūkis:
267 Coneord Billerica, Mi 

TEL. MO 3-2948

Chirurgas

A. J. NAUAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Square 
Hardware Co.
Saviaiakaa N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieron Sienom*

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys plumberiams 
Visokia




