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Kaip baigti karą Pietų
Vietname ?

Prezidentas sako — nepasitrauksime. Komunistai vis 
smarkiau puola. Jie gauna dar skaudesnį atkirtį. JAV no
rėtą karą baigti, bet negali. Kodėl? Kas kaltas dėl karo 
ir kas gali jį baigti?

Prezidentas Johnsonas JAV jau keli oliką kaitų 
praeitų savaitę laikraštinin- siūlė komunistams baigti 
kų konferencijoje dar kartą karą. bet jie j tai nekreipė 
pakartojo, kad JAV Viet- dėmesio. Jų partizanai, Š- 
name kariauja ne egoisti- Vietnamo reguliarios ka- 
niais tikslais, ne norėdamos riuomenės apmokyti ir pa
svėrimų žemių užimti. dedami, vis smarkiau puola.

Ir Azijai gresia komuniz-. Jie gauna vis skaudesnį at- 
mas, o ši grėsmė j pavojų kirti, JAV lėktuvai vis dau- 
stato ir Ameriką. giau daužo š. Vietnamo ka-

Vietos žmonės nepajėgia rinius taikinius. Štai vien 
atsispirti komunistų organi- piaeitą pirmadienį 30 JAV 
zuotam antplūdžiui, todėl lėktuvų numetė 500 tonų 
JAV, vietos vyriausybės pa- bombų į komunistų karinę 

stovyklą netoli Doxa aerod
romo. X-

prašytos. atėjo pagalbon ir 
iš ten nepasitrauks, kol ne
bus garantuota P. Vietnamo 
laisvė.
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Jack E. Ryan. aukštas JAV pa. 
reigūnas Vietname, iš pasalu 
nušautas komunistu partizanų 
Saigone, einant i namus.

Kadangi vis daugiau didi- 
1 narnos komunistų jėgos, tai 
ir JAV priverstos savo ka
rių skaičių ten didinti. Šiuo 
metu ten jau yra 80,000 ka
rių. Tą skaičių prezidentas 
nutarė padidinti tuo tarpu 

135.000. o jei bus reika
linga ir daugiau.

Todėl pašaukiamų naujo
kų skaičius bus padidintas 
per mėnesį nuo 17,000 iki 
35,000. Atsarginiai ir nacio
nalinė gvardija kol kas ne
bus šaukiama, bet bus pa
greitintas naujokų ir sustip
rintas atsarginių pakartoti
nas apmokymas. Be to, nu
matoma karių skaičių padi
dinti 300.000 (Tada būtų 
3 milionai).

Visa tai daryti verčia ko
munistų nenoras taikytis. 
Valstybės sekretorius Rusk 
laikraštininkams aiškiai pa
sakė, kad karas galėtų būti 
tuoj baigtas, jeigu to pano
rėtų Š. Vietnamo komunisti
nė vyriausybė. Tik tegu ji 
nutraukia siuntusi į Pietų 
Vietnamą partizanus ir savo 
reguliarią kariuomenę, ir ta
da Vietname bus taika. “Tik 
Šiaurės Vietnamas tegali a- 

į tidaryti kelią į taiką“, pasa
kė Rusk. O kol jie to nenori, 
tenka kariauti.

Graikija gyvena politinę krizę. Karalius atleido iš pareigų ministerj pirmininką George Papan- 
dreau ir pavedė tos pačios partijos kairiojo sparno nariui George Novai sudaryti naują vyriausy
bę, kuri šiuos žodžius rašant dar nebuvo gavusi parlamento pasitikėjimo. Dėl Papendreau atlei
dimo įvairiuose miestuose buvo surengtos didžių lės demonstracijos, nukreiptos prieš karalių. Vir
šutiniame paveiksle matome, kaip sostinės stud entai demonstruoja, o apatiniame, kaip policijai 
-sunku praskirti kelią per Papandeou šalininkų

Lietuvos pavergėjai nėra
ramūs dėl ateities

Maskva rūpinosi, kad Pabaltijo įjungimo į Sovietų 
Sąjungą 25 metų sukaktis būtų kuo iškilmingiausiai atžy
mėta. J tas iškilmes pasiuntė aukščiausius pareigūnus. Vi
sas tris valstybes apdovanojo Lenino ordinu. Neramumas 
dėl ateities.

Kaip pagal Maskvos įsa
kymą visos trys Pabaltijo 
valstybės buvo neveik tą pa
čią dieną Sovietų Sąjungos 
pavergtos, taip pagal tos 
pačios Maskvos Įsakymą ir 
to pavergimo 25 metų su
kaktis buvo tą pačią dieną 
paminėta. Žinoma, tas iškil
mes stengtasi padaryti kuo 
didžiausias, kuo skambiau
sias, kad tuo būdu būtų gali
ma uždengti nuo pasaulio a- 
kių žiauną tiesą — brutalų 
šių tautų pavergimą.

Estijoje iškilmėse dalyva
vo pats Sovietų Sąjungos 
prezidentas MiKojanas, Lat
vijoje ministeris pirm- Ko
syginas, o Lietuvoje partijos 
sekretorius Suslovas, tas, 
kurį karui pasibaigus Stali
nas buvo atsiuntęs į Lietuvą 
ina ”autvarkvti“. Jie. įr “SU-I

Aukštų pareigūnų 
paskyrimai

Prezidentas paskyrė: mi
rusio ambasadoriaus Jung
tinėse Tautose Stevensono 
vieton aukščiausio teismo 
teisėją Arthurą Goldbergą, 
o šio vieton—adv. Abę For- 
tasą.

Voice of America virši
ninku paskiitas John Chan- 
cellor, buvęs Baltųjų rūmų 
korespondentas.

Atsisakius sveikatos, švie
timo ir labdaros ministeriui 
Celebrezze, jo vieton prezi
dentas pakvietė Camegie 
korporacijos pirm. Johną 
Gardnerį.

Ed-ard Healt. naujas 'nelijo ^r.s/o 
konservatorių vadas, išrinktas; •
pasitraukusio .Mer DouClas-Ho

me vieton.
st ei rymą

Muz. D. Lapinską ir\v^Q jaunimo organizacijo- Witsonlaimėjo
I *

jo seserį Audronę į JAV buvo užplanuota eilė Anglijos darbiečių vy- 
Dariaus Lapinsko kūrybos riausybės galva Wilson lai- 

istiko baisi nelaime koncertų, kuriems jis pats mėjo pirmąjį mūšį su nau- 
turėjo diriguoti. Tikimasi, juoju konservatorių vadu

Laikraštį baigiant rinkti, kad iki to laiko kompozito- Health. Health smarkiai 
gauta žinia, kad Ispanijoje rius dar pasveiks nuo sužei- puolė parlamente Wilsoną, 
eismo nelaimėje sužeistas dimu. kaltindamas jį ardant vals-
bostoniškis jaunas ir talen- jų tėvams reiškiame gi- tybės ūkinį gyvenimą ir siū
tingas muzikas Darius La- liausią užuojautą.
pinskas. o jo sesutė Audronė 
užmušta Smulkesnių žiniųip - - y
tebus galima gauti vėliau. J

Lapinskų tėveliai gyvena draudimo įstatymą
So. Bostone. Jų sūnus Darius . _ _._r_____ __________
jau Kelinti metai gyvena Vo- Penktadienį prez. .John- 290. o prieš 303 atstovai, 
kietijoje, dirba dirigentu sonas« nuvykęs į Indepen-

lė pareikšti nepasitikėjimą.
Darbiečiai parlamente te

turi tik kelių balsų daugu-

tvarkė“, išžudydamas dar su 
ginklu rankoje kovojusius 
partizanus ir šimtus tūkstan
čių ištremdamas vergų dar
bams.

Jie visi atvežė po Lenino 
ordiną, pasakė karingas kal
bas, bet juose jautėsi ir ne
tikrumas dėl ateities. Jie y- 
pač jaudinosi dėl JAV kon
greso priimtos rezoliucijos, 
reikalaujančios iškelti Jung
tinėse Tautose Pabaltijo pa
vergimo klausimą, ir pa
vergtųjų tautų savaitės pa
skelbimo. Jie tai vadino 
“niekšiška JAV imperialistų 
vadeivų demagogija“. Bet 
dėl tų rezoliucijų keikdami 
Jungtines Valstybes, šį kar
tą patys komunistų vadai 
parodė pavergtiems pabal- 
tiečiams, kad Vakarai jų 
nėra pamiršę, kad čia rūpi
namasi vergijos pašalinimu.

Vilniuje tose iškilmėse 
dalyvavo apie 70 iš JAV at
vykusių “pažangiųjų“, su 
“liaudies rašytoju“ Rojum

Dabartinis New Yorko guberna
torius Nelson Rockefeller .pa
reiškė, kitais metais vėl staty
siąs s avo kandidatūrą į guber
natorius. bet niekada nebekan- 
didatuosiąs į JAV prezidentus.

mą. bet už konservatorių re
zoliuciją pareikšti vyriausy-j Mizara ir jo žmona priešą
bei nepasitikėjimą balsavo

Senato komisijoje valst. 
sekr. Rusk ragino senatorius 
ratifikuoti konsularinę su
tarti tarp JAV ir Sovietų Są
jungos. JAV numatančios 
savo konsulatą steigti Petra-

dence miestą Missouri vals
tybėje, Trumano bibliote
koj. Tiumanui dalyvaujant, 
pasirašė kongreso priimtąjį komunistus 
socialinio draudimo ligoje

.įstatymą (medicare). Ta Sveicarijaištrėmė8pran- 
Jo sesutė Audionė atosto- garbė Tiumanui padaryta cūzu komunistus už slaptą 

gų meto buvo nuvykusi sa- dėl to. kad jis prieš 20 metų politinį veikimą ru Kinijos

Stuttgarto teatre, rašo mu
ziką įvairiems vaidinimams 
ir yra savo kūryba aukštai 
iškilęs Vokietijos modernių
jų muzikų tarpe.

Šveicarija išvarė

pily Kame sovietai steigtų! \° aplankyti ii atsi-Į į)UV0 pasiūlęs panašiai susi- ambasados Berne žinia ir
kvo konsulatus. Rusk nenu- stacluslos Europos pamatytu...........................................................

rodė. Šia proga ji su broliu buvo
Į paklausimą. koks būtų nutekusi bpan«J»n. Vąziuo 

nepriklausomu Pabaltijo i J3"1 a»to™ob,1,5 ku/i P dar 
valstybių konsulatu likimai nesanial b«vo išmokusi vai
tą sutartį pasirašius. Rusk ,v>’ko u dldzl°J> ne‘

atsakė, kad ji nepaliestų A- laimė.
merikos vyriausybės nusista 

Naujasis Graikijos .ministeris tymo nepripažinti Pabaltijo 
pirmininkas George Athanassia- valstybių inkorporavimo i gusi Bostono lituanistinę 
dis Nova. Sovietų Sąjungą. ! mokyklą, studijavo ir daly-

Audronė Lapinskaitė dar 
tik prieš porą metų yra bai-

i

rūpinti senųjų žmonių medi- pritarimu, 
cinos pagalba.

Kitą kaitą parašysime . . • • »
plačiau apie tą įstatymą. D<lbar tarpminkūUS

N. Zelandijoje 
amžiaus moteris

Tito ir Nasser
26 metu 
pagimdė

ky. Rojui buvo leista ir pra
bilti iškilmingame posėdyje. 
Jis pasveikino J A V pažan
giųjų“ vardu, o Aido choro 
vedėjai M. Stenslerienei bu
vo duota proga padiriguoti 
choiui, dainuojant “Mergu
žėle lelijėle“.

Gubernatoriai remia 
Vietnamo politiką

Gubernatorių konferenci
ja visais balsais, išskyrus 
Michigano gub. Romney ir 
Oregono Hatfieldą, pareiš
kė remią prez. Johnsono po
litiką Vietname.

Prezidentas savo politikai

Jesse Meadonrs, B6 m. amžiaus, 
yra pirmasis negras mažo Ge- 
orgijos miestelio Crawfordville 
policijos viršininkas. Jo pirma
sis veiksmas naujose pareigose 
buvo suimti negrą, ei vilinią tei
sią demonstrantą.

Indijos min. pirm. Shastri 
penketuką. Tai pinkai toks sutarė su diktatorium Tito, 
atsitikimas toje valstybėje, kad geriausias tarpininkas 
Ir aplamai Ui retas įvykis. Vietnamo byloj būtų dikta- šiuo metu siekia paramos iš 

torius Nasser. demokratų ir respublikonų.
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Kaip bolševikai rinko 
„Liaudies seimą“

(Tęsinys)

Kaip buvo kandidatai i- 
traukiami j Lietuvos Darbo 
Sąjungos sąrašus, papasako
ja buvęs vad. Liaudies Sei
mo narys dr. Antanas Gar
mus. Pateikiame porą ištrau
kų iš šio doro ir ramaus gy
dytojo pasisakymų, kurie 
parodo, kaip bolševikai ap
gavystėmis ir teroru sugebė
jo savo tikslams panaudo
ti net ir gerus patriotus.

Dr. Antanas Garmus apie 
anuos linkimus ir savo pate
kimą i Liaudies seimo kan
didatus savo atsiminimuose 
šitaip rašo:

"Ir štai vieną dieną iš ryto, perskaitęs 'Lietuvos Ai
dą“. sužinojau, kad toji staiga išdygusi 'Lietuvos Darbo 
Sąjunga’ mane išstačiusi i Liaudies Seimą, nors apie tai 
manęs visai niekas nesiteiravo ir mano sutikimo ar nesuti
kimo neklausė. Labai nustebau ir pasipiktinau. Ėmiau 
galvoti ir ieškoti priežasčių, kodėl jie mane pasirinko 
tokiam nedėkingam uždaviniui, tokioms nemalonioms pa
reigoms. Juk aš niekuomet nesu buvęs komunistas, nieku 
nesu jiems pasitarnavęs, kodėl jie man reiškia toki 'pasi
tikėjimą’ ir suteikia tokią 'garbę*.. Ši ‘garbė’ iš tikrųjų 
manęs nė kiek nedžiugino, nes jau iš dalies galima buvo 
nujausti, kad iš tokio bolševikinio seimo nieko gero ne
galima tikėtis, kad jis greičiausia tebus tik dekoracija 
ir platforma komunistų partijai ir Maskvai Įvykdyti savo 
planus“

Toliau dr. Garmus rašo apie savo pastangas išsi- 
braukti iš sąrašo kandidatų Į Liaudies Seimo narius. .Jis 
bėgiojo pas Įvairius žymius komunistus, bet šie apie jo 
išbraukimą nei girdėti nenorėję. Įtikinėję, jog Sovietų Są
jungoje esąs paprotys, kad tokių garbingų pareigų niekas 
neturįs teisės atsisakyti. Be to, sąrašai esą paskelbti, ir nie
ko jau negalima padaryti.

Taip bolševikų išprievartautas, d r. A. Garmus savo 
atsiminimuose tęsia:

"Taigi, turėjau sutikti su mintim, kad aš būsiu seimo 
atstovas, nors visa rinkiminė savaitė ir visa? vėlesnis daly
vavimas tokio seimo posėdžiuose, kai ten reikėjo kasti 
patiems sau duobę, buvo viena kančia. O kai rinkiminėje 
kampanijoje mūsų, kandidatų, atvaizdus pradėjo visur 
kabinti ant sienų ir stulpų, kai visuomenei pradėjo mus 
vaizduoti, kaip 'ypatingai liaudžiai nusipelniusius žmo
nes*. ’ištlrimus darbo klasės reikalu gynėjus*, tiesiog labai 
biauru buvo“ (žr. Lietuvių archyvas, bolševizmo metai. 
Brooklyn. N.Y, 1952).

Klimato ir spalvos santykis

Kad juoda oda yra per 
amžių amžius pasidariusi 
žmonėms gyvenant kraštuo-į 
se. kur daug saulės ir šili-Į 

' mos. šiuo klausimu sutinka 
ir mokslininkai, ir nemoks- 
linir.kai, ir tai laikoma Įro
dyta. Tamsi odos spalva pa
deda odai apsiginti nuo per
daug saulės spindulių. Tą o- 
dą dažanti medžiaga y»-ą 
vadinama melaninu.

Kūno sugebėjimas pasi
gaminti melaniną yra laiko
mas paveldėtu, vadinasi, 
kuri rasė sugebėjo daugiau 
pasigaminti melanino, ta iš
liko karštuose, saulėtuose 
kraštuose gyventi, tuo tarpu 
kai to nesugebėjusios išny
ko. Mokslininkai mano, kad 
tamsioms rasėms pasaulyje 
išsivystyti reikėjo poros de
šimčių tūkstančių metų. ■

Tamsiosios rasės išsivys
tė — nėgių Afrikoje, pigmė
jų negritu Azijoje, juodųjų 
žmonių Australijoje ir Piet
vakario Pacifiko vandenyno 
salose.

Baltoji rasė savo odą irgi 
išvystė klimato sąlygom rei-j 
kalaujant. bent mokslinin
kai laip tvirtina. Yra nusta-J 
tyta. kad ultravioletiniai ‘ 
spinduliai, kai jų perdaug,! 
žmonėms yra kenksmingi, 
bet nedideliais kiekiais yra 
reikalingi, kad žmogus ga-1 
lėtų normaliai augti ir būti 
sveikas. Jie organizme ga
mina vitaminą D. kuris ir. 
vadinamas "saulėkaitos vi-į

nas iš ”

Keleivio draugų veidrodis

JUOZAS VINCIŪNAS

Bostono apylinkėje daug 
kas pažįsta Juozą Vinciūną. 
Tai malonus taktiškas vy
ras, kuris su pusiausvyra iš
dėstys jam rūpimą reikalą

į liau, Vinciūnams (1916 m. 
Juozas vedė Juliją Priebai- 
tę) kibus Į kitą bizni, jau se
kėsi geriau. Jie daug nuken
tėjo depresijos metu.—ne
teko namų. žmonai teko eiti 
dirbti i fabriką už 7 dol. sa
vaitini atlyginimą.

Anais laikais Cambridge 
lietuviai stipriai veikė. Kiek- 

. vieną sekmadieni būdavo 
■ koks nors parengimas: pra- 
į kalbos, debatai, konceitas, 
vaidinimas ar kt.. Prakalbas 
sakydavo F. Bagočius, d r. 
K. Matulaitis, S. Michelso
nas. Antonovas ir kt. Veikė 
Simonavičiaus vadovauja
mas choras, Įvairios draugi
jos — Lietuvos sūnų, SLA 
371 kuopa, kurios steigėjas 
buvo Juozas. įsteigta Socia-įr organizacinėje veikloje M ,

moka sujungti priešingų bū- i..^
dų žmones ir nukreipti jų

Juoda linija rodo svarbiausią kelią, kuriuo Vietnamo 
komunistai viskuo aprūpina savo partizanus. Jis eina 
ir per Laosą, todėl galvojama, kad karo veiksmus teks 
išplėsti ir i 1-aosą.

veikimą vienybės linkme.
Juozas Vinciūnas yra vie- 

’Keleivio“ patikėtinių 
(trustistų). SLA darbuoto
jas, socialdemokratų sąjun
gos ir Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos veiklus narys. Jis gi-

i kurios veikimą ir Juozas 
tuoj Įsijungė. Kiti tos kuo
pos žymesnieji veikėjai bu
vo Vincas Anesta, Jonas 
Kairaitis. Juozas Bieliaus
kas, Petras Kubilius.

Juozas savo krautuvėje 
platino "Keleivi“. "Naujie
nas“ ir kitus laikraščius, o

Kodėl žmonės spalvuoti
Mokslas dar neatsakė i klausime, dėlko žmonės yra 

balti, juodi, rudi ir geltoni

. r RAŠO J. PR.

Šių dienų pasaulyje, veik viešpatauti iš Indijos kilu- 
kur tik pažvelgsi, visur ma-1 siems ateiviams. Prancūzi- 
tysi didėjančius susidūrimus' ja turėjo ilgas kruvinas 
tarp rasių. Rasių problema i grumtynes su Alžiro ara- 
plinta nuo vieno pasaulio j bais. kurie kovą su imperi- 
oalo iki kito. ! alistais“ prancūzais vadina

.... . . ,. .. . . i "šventuoju karu“. Ameriko-Afrikoje juodieji kovoja 9n miHnnll vjs
prieš baltuosius; Indonezi-

tamir.u“ ir kuris gyvūnams' 

padeda išvystyti stiprius; 

kaulus. Bet debesuotame, • 

dažnai suniukusiame Šiau-1
rėš Euronos klimate tu <min----------- .. -----,-----------------j
dūlių nėra per daugiausia,' 
dėl to tamsi, juo labiau juo
da oda.esą. čia netinka, nes 
ji perdaug spindulių išfilt- 
ruoia. ir dėl to, esą. žmonių 
vaikai liktų neūžaugos. Pa
vyzdžiui, nurodoma, kad 
negrų vaikų šiaurinėse pla
tumose daug daugiau yra 
silpnakaulių, deformuotų ir 
neužaugu, negu baltveidžių 
vaikų. Per praeitą karą A-į 
menka Įsitikino, kad jos ka- . 
riuomenėje tarnavę negrai,' 
išbuvę ilgesnį laiką Aliasko-, 
je. daug daugiau nukentėjo 
nuo nušalimų ir visokių su. 
šalčiu susijusių ligų, negu 
baltieji.

Viceprezidentas Hubert Humphrey (kairėje) guberna
toriams, susirinkusiems konferencijos Miimeapolvje, 
surengė savo namuose puotą, čia matome ji kalbantis 
su New Yorko gubernatorium Nelson Rockefeller.

męs 1889 kovo 8 d Galvo- ka!bas ir koncertus
nių apvhnkeje, Vilniaus 1 J . .. , t.
krašte Jo tėvu mažažemiu PardavmeJ° knygas. Jo krašte. Jo tėvų mažažemių . d N Trumpickas, vė
simoje buvo penki sūnūs ir tikėles i Akron Ohio dvi duktervs. Visiems na- i13“ ^įkėlęs į Ak on, ui,

\ , ir ten pnes kelerius metus
muose sunku buvo pragy-. . aikraščius ir knveas
venti. todėl vienas Juozo mn.ęs; laikiascius lr Kn>£a’ 
brolių, Jurgis, išvyko Į A-inesi0J° P° namUS\ 
meriką. Vinciūnai užaugino ir iš-

„ . .. -t •* mokslino du sūnus — Ed-Kai tėvas mirė Juozu, te- vards h. Ričal.dą. kurfe
ko tvarkyti ūki. bet 190,m. amatininkai. ir dukterį
ir jis išvažiavo pas broli Jur- . . . - v.J . . 1 , Elena, kuri baigė braižybosgi. Apsigyveno Cambridge,! rnokyk]ą

Prieš kelerius metus Vin- 
i ciuiiai mete bizni ir dabai' 

yra "pensininkai“. Floridoj 
jie Įsigijo namus ir ten pra
leidžia žiemą.

Per savo gyvenimą Juozas 
Vinciūnas išgyveno nevieną

Mass.. ir dirbo 6 metus A- 
merican Rubber bendrovėje.

1913 m. iš Lietuvos atva
žiavo jaunesnysis brolis, ir 
tada Juozas kariu su juo ati
darė mėsog krautuvę. Abu 
neturėjo prekyboje patyri
mo, todėl jų krautuvė per
pirmuosius metus davė S500 sunkmetį, bet jokie sunku- 
nuostolio- Skoloms sumokė- mai nepalaužė jo energijos 
ti reikėjo skolintis iš vyrės- ir nesutrukdė aktingai reikš- 
niojo brolio. Ne kažin kaip tis visuomeniniame gyveni- 
sekėsi ir toliau. Tik daug vė- me. A. V.

je 20 milionų negrų vis 
smarkiau kelia savo reikala
vimus. Aplamai, tame ar ki
tame krašte, tuo ar kitu šū-

Sniegas ir kreivos akys

Dar Įdomiau, kad ir akių 
konstrukcija bei jų galvoje 
Įsodinimas pasirodo turis 
prasmę, kaip ištyrė ir Įrodė 
vienas Pennsylvanijos uni
versiteto profesorius dr. 
Caileton Coon. Ne tik akys, 
bet ir atsikišę žandikauliai 
bei trumpos buko? nosys, 
kuo ypač pasižvmi azijatai, 
turi tą pati tikslą, kaip ir 
kreives akvs. Štai kaip dr. 
Coon tai aiškina:

-1

Studentas Mario Savio ir jo žmona Suzana gaus “pail
sėti“ kalėjime ryšium su studentų riaušėmis Kaliforni
jos universitete. Jis to poilsio gavo 120, o ji 45 dienas.

joje rudieji grasina juodie
siems; Amerikoje ir Brita
nijoje juodieji šiaušiasi j kju taę ragi persirungimas 
pnes baltuosius, baltieji: . ki,ainvvk5,a. Vėl
prieš juoduosius. Kas pasi-

vienaip ar kitaip vyksta. Vėl 
klausimas dėl ko? Ar tikrai 
rasės yra skirtingos ne vien[,al;ė •. — klausln«la ne‘P rases vra sk,rungus >.e v.ru 

noksi,ninkai to naujo glo- tiktai odos spa|va? Kodėl 

lannio reiškimo akivaizdo- ragfet skirtingos? Kodėl

Juodajame kontinente,
vieni turi juodą, kiti balta, 
raudoną ar geltoną odą?

šiaurės Azija yra žemės 
planetos šalčiausioji dalis, 
kur žiemos vra stačiai "svi
linančiai“ šaltos. Žmonės, 
kurie tose platumose išliko, 
buvo tie. kurie turėjo po a- 
kimis storus "pamušalus“, 
tai yra specialų riebalų klo
dą aplinkui akis. Kad rieba
lams aplink akis būtų vietos.

Keleivio prenumerata - gera_____ ,___ _____ ,,_____ gamta turėjo specialiai pa-
taip Afrika baltųjų yra va-j Vieni turi juodus, kiti rudus dirbti pritaikintas akims Į- 

: - sodinti duobeles (sockets).
Tos duobelės buvo padary-. • i • • •
tos ilgesnės, negu apskrita- (JOVSIUI VlSOklOITliS PFOgOmiS 
kių (baltaodžių ir kitokių' * °
ne azijatų) žmonių.

Imama, Čiabuviai negrai J jr geltonus plaukus, vieni
nadėjo -rodyti ragus“ bai-1 juof) kiti rudas ar mėly-
’esiems. vienodai, ar jie ju J 3 J - nas akis ir tt.? Rasių proble-

1966 METŲ "KELEIVIO“

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS

Ji redaguoja Stasys Michelsonas

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

Kalendorių 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 siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS**

636 E. Broadway — : — South Boston, Masa. 02127
>osai ir ponai, ar ramūs ko 
onistai žemdirbiai. Negana 
o. negrai "rodo ragus“ net 
kitų Guianoje, norėdami

mų tyrinėtojai pirmiausiai 
nori ištirti tuos išorinius ra
sių skirtumus. (Bus daugiau). MOOOOMOM

■ - ’.Tfr 2/>\
MoooMoeoaoft:

v.ru
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KAS NIEKO NEVEIKLU 

TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEFKAftO.

Gana 25 metų klaikios tylos!
Visuomenininkų susirinkimo įgaliotas. Komitetas 

Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti skelbia to susirinki
mo nutartų atsišaukimų j lietuvių visuomen. .:

Lietuvių visuomenininkų 
susirinkimas Nevv Yorke. 
birželio 25 d. apsvarstęs žy
gio i Jungtines Tautas užsi
mojimą. kreipiasi j visą lie
tuvių visuomenę išeivijoje, 
ypač Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Kanadoj, šiais 
pareiškimais:

Dvidešimt penkeri metai 
nišų bolševikų fizinio ir 
dvasinio teroro Lietuvoje ir 
dvidešimt metų klaikios ty
los apie tai Jungtinėse Tau
tose — jau perdaug ilgas 
laikas.

Pribrendo diena, kada 
lietuviai ir jų draugai lais
vajame pasaulyje turi viso
mis jėgomis spausti Jungti
nes Tautas, kad lietuvių tau
tai daromoji skriauda būtų 
iškelta aikštėn tai-ptautinėje 
plotmėje ir atitaisyta.

Šie metai — dėkinga pro
ga pradėti tokiam lietuvių 
tautos laisvės žygiui Į Jung
tines Tautas ir jam tęsti ligi 
laimėjimo.

Šio žygio centras turi būti 
Nevv Yorke, kur yra ir Jung
tinių Tautų centras.

Šių 1965 metų lapkričio 
13-tosios manifestacija turi 
būti kulminacinis taškas vi
su šiais metais vykdytų de
monstracijų ir protestų prieš 
Lietuvos pavergimą.

Todėl visi. kas ligi tol 
rengtose demonstracijose 
bus dalyvavę, ir visi, kas 
progas jose dalyvauti bus 
praleidę, kviečiami prie šio 
žygio būtinai uoliai ir veik
liai prisidėti.

Kviečiame visas organi
zacijas ir kiekvieną gyvą 
lietuvi prisidėti prie šio už
simojimo lėšomis, darbu ir( 
populiarinimu.

Vis? lietuviai kviečiami i 
ši prasminga žygi. nepaisant 
ar jie gimė Lietuvoje, Ame- 
rikoie ar kitur, ir nepaisant 
ar iie kalbėtu lietuviškai, 
angliškai ar kitaip-

Lietuviu spaudą ir radiją 
prašome sudarvti palankiau
sias salvgas išgarsinti šiai 
manifestacijai lietuvių vi
suomenėje ir sužadinti pasi- 
rvžima prisidėti prie jos pa
sisekimo.

Tikime kad bent dvieiu 
dešimčių tūkstančiu lietuviu 
minia, suplaukusi Jungtinių 
Tautu papėdėn, bus žymus 
akstinas pagreitinti Lietuvos 
klausimo kėlimui Jungtinėse 
Tautose.

Reiškiame visišką pasiti
kėjimą šio žygio sumanytoju 
pajėgumu bei sugebėjimu jį 
suorganizuoti ir jam vado
vauti. Kviečiame juos, kaip 
vadovaujanti komitetą, šį 
uždavinį vykdvti ir pasiža
dame visomis išgalėmis jam 
padėti.

* * *

Visuomenininkų pareiški
mo priėmimą stebėjo susi- 
rinkiman atsilankęs Lietu
vos Generalinis Konsulas 
Vytautas Stašinskas, užsi
mojimą įvertinęs, kaip svei
kintiną iniciatyvą Lietuvos

nepriklausomybės bylai gin
ti. Pareiškimą — atsišauki
mą i lietuvių visuomenę — 
priėmusiam susirinkime da
lyvavo šie visuomenininkai, 
daugumas formaliai ar bent 
nefoimaliai atstovavusių 
daugiau kaip 20 visuomeni
nių organizacijų bei laikraš-, 
čių:

A. Ošlapas — Nevv Yorko 
Lietuvių Taiybos pirminin
kas, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pavedimu;

A. S. Trečiokas — iš Nevv 
Jersey Lietuvių Tarybos;

J. Šlepetys. K. Miklas, V. 
Padvarietis — iš Amerikos 
Liet. Bendruomenės Tary
bos ir New Yorko apygardos 
vadovybės;

Prel. J. Balkunas — iš A- 
merikos Liet. Kunigų Vie
nybės :

V. Alksninis — iš L.V.S- 
Ramovės;

K. P. Žvgas — Liet. Stu
dentų Sąjungos pirmininkas 
(iš Bostono);

A.P. Gureckas. J.P. Mik
lovas — iš Liet. Jaunimo 
Org. Federacijos — Antiko- 
lonijinės Lygos;

S. Gedvilaitė, I. Sandana- 
vičiūtė, A. Vainius, sr., A. 
Vainius. Jr.. K- Vainius —į 
iš ateitininkų studentų ir 
sendraugių;

A. Sperauskas. S. Macke
vičius — iš neolituanų stu
dentų ir filisterių;

V. Steponis — iš Santa
ros-Šviesos Federacijos;

R. Petrauskas, R. Ke- 
zys — iš skautų studentų ir • 
filisterių;

Al. Wesey-Vasiliauskas, 
D. Mažeika, J. Mažeikaitė— 
iš Lietuvos Vyčių N.Y. apy
gardos ir 41 kuopos;

P. Baniūnas.OFM, A.P. 
Jocys, OFM, J. Brazaitis — 
iš t. pranciškonų ir „Darbi
ninke;

J. Kiaunė, A. Jurgėla. D. 
Penikas. V- Čekas, E. Če- 
kienė, V. Rastenis — iš A. 
L Tautinės S-gos 1 ir 11 
skyrių ir „Dirvos“;

J. Rūtenis — iš „Kario“;
B. Bieliukas — iš Rezis

tencinės Santarvės;
J. Vilgalys — iš Mažosios 

Lietuvos Rezist. Sąjūdžio:
L. Tamošaitis — iš Lietu

vos Atgimimo Sąjūdžio;
Kun. V. Piktumą — iš 

Liet. buv. politinių kalinių 
s-gos;

A. Vakselis — iš ŠAL- 
FASS ir Rytų Sporto apy
gardos ;

P. Vytenus — iš Pas. Pa
rodos Komiteto;

A. Visminas, V. Radziva- 
nas — iš Brooklyno Liet. pa-< 
lapijų chorų;

S. Lūšys. K-J. Čeginskas, 
kun. J. Pakalniškis, E. San- 
danavičius, M. Razgailis, S. 
Dzikas. J. Makauskis. J. Su
bačius — nepareiškę atsto
vaują organizacijas.

Vokietis Hans Julich, 55 m., sumanė dviračiu perva
žiuoti visas Amerikos Jungtines Valstybes. Iš New 
V orko i Miami Beach jis nuvažiavo per 8 savaites. Jį čia 
matome studijuojanti žemėlapį, kaip iš Miami Beach 
važiuoti toliau.

lietuvių vestuvės
PASAULINĖJ PARODOJ

i, m , I MERIDEN, CONNšiemet Nevv Yorko pašau-1
Hnėje parodoje dar daugiau Mirė inž. v. P. Trečio... ...... , , ..
lietuviškumo ženklų. Štai Vytauto tėvas Jokubas at
šalia Lietuviškojo Kryžiaus! Gegužės 13 d. inžinierius vyko į JAV prieš pirmąjį pa- 
ir greta plevėsuojančios Lie- i Vytautas Povilas Trečiokas saulinį karą tik pasidaiiyti. 
tuvos vėliavos parodos lan- i pasijuto nesveikuojąs. Nuė- Mat, jis žinojo, kad JAV yra 
kytojai ”Better Living Cent-! j° ligoninėn. Gydytojai rado gaišius įvairiais išradimais, 
re" paviljone (Ilaukšte)1 viduriuose žaizdą. Tuoj bu- o jo taip pat būta nagingo.

CONNECTICUT KLONIUOSE
. Meksikoje, Vokietijoj, Ang
lijoj ir kitur.

vo padaryta operacija. Pra- Atvyko tik pasidairyti, bet.

KAI JŪS NORITE SIŲSTI 
SAVO GIMINĖM AR DRAUGAM. GYVENANTIEM USSR. kankinė mirė. 
DOVANŲ SIUNTINIUS, TAI PASIRINKITE SAUGIAUSIĄ
KELIĄ:

gali pamatyti ir Lietuvos 
kaimo vestuvių vaizdą.

Tie, kurie 1939 m. lankė 
Nevv Yorko parodą ir buvo
užsukę į Nepriklausomos ... , ,
Lietuvos paviljoną, be abe-! .e* U1^’. oan"’ , bet vakarais lankė įvairius
jo, mate sį su nepaprastu' jokūbo Trečioko kursus ir domėjosi mecham-
kruonstumu paruošta „kai-!. . L \ . ka. 1933 m. pradėjo dirbti
mo vestuvių- parodymų. O i įe,™>J“T Scovill Mtg IVaterburv. Cia

“ proga vėl at- ; kia jis d,rbo iki 1960 m. ir nuo
r 4, PaC- nelaimė- mylimo sūnaus tų metų išėjo pensijon-

so jo nebuvo matę. Į Vytaut0 stalgl mlrtls! * ?.0,e !mOneJe Jamb!r pas“
J v ; seke po įvairių sunkių tyn-

Tų kaimo vestuvių scena , gautas Povilas Trečio- „ėjimų atsiekti įvairių išra- 
sukūrė dailininkė K Petri- buvo daug žadanti ir dimų ir patobulinimų me-
kaitė-Tulienė, to meto Lie- darbstl asmenybe. Aukstuo- chanikos srityje.

. įsius mokslus jis studijavo;uvos vyriausybes paprasv-, Alabamos univJer9itete. Jcia Jokūbas Trečiokas taip
dab!f kure,J°tnc" -jagijo chemijos ir metalur- P* darbavosi įvairiose vie- 

e gyvųjų .t.Pe*. 1..uvoi gijos inžinieriaus diplomą, tos lietuvių diaugijose, n. 
okupantų .ūsų išvežta is sa-.- į . dviejų moks- Lietuvą okupavus svetimie- 
vo namų i Sibirą ir ten kaip: Jq .. inžinierium ! riems, Jis kartu su kitais h

1 kūrė Amerikos Lietuvių Ta- 
1952 m. savo tarnybą pra- rybos skyrių, buvo kurį lai-

slinkus keletui valandų po ištikus piimajam pasauk
tos operacijos V. P. Trečio- niam karui, jis čia ir Įstrigo, 
kas mirė. Dai bą surado Waterbury,

Jis gimęs 1919 m. spalio!^™-.- Ludington Cigaretie 
3 xi Masrune. Cia ne tik dirbo,

„K aimo vestuvių“ lėlių- ... *• , . , x • . ■ x
f,™, drabužiai išausti ran- deJ° & whltneY Alr“ k3 sekretorium, o taip pat

1. Nuspręskite, ar jūs norite siusti iš čia esančiu prekių, ar , ‘ craft East Hartforde labora- kelis metus iš eilės ir pirmi-
užsakyti, pav. automobili, motociklą, siuvamąją mašina. Komu, taikant, kad atitiktų mg*taliir<ni 1U53 m LinL-vn
televiziją ar maisto siuntinį. aukštaičių, suvalkiečių, že- tO> 'J0^ n?etalU'p ""j nlnkav0'

2. Pasinaudokite patikimos ir turinčios gerą vardą firmos maičių ir klaipėdiečių api e- buvo perkeltas pilė tane į gųnus Vytautas Povilas.
patarnavimu. dą. Kiekviena vestuvinė fi- Plojękro dai 11 va ovav° kaip ir kitas jo sūnus ir duk-

3. žiūrėkite, kad firmos personalas turėtu pa t v rimo ir mokė- 7 ..... . . įvairiems bandymams bei .. . - „ „__
m tvarkyti gura savaip įdomi ir ongi- ! " . J... . . te, paseke savo senelių ir tetų t\arR>ti jūsų užsakomą. ® .. ‘radioaktyviu medžiagų tvn- , . ... ......

4. Patikrinkite, ar toji firma turi reikalingus dokumentus. nah. biame vaizde yra 21 fi- _, J vų pėdomis. \ įsi jie linkę i
5. Pasirinkite firma, turinčią ilgą patyrimą tame biznyje, gūra. Jaunasis su jaunąja neJimams. «tyrinėjimus, 0 tuo ypač pasi

jai visa tai persvarstysite, tai Įsitikinsite, kad geriausiai pasitinkami prie„gonkų“ se- Inž. Vytautas P. Trečio- žymėjo miręs Vytautas. Jis 
Jums tiks turinti jau virs 30 metų patyrimo nųjų į^vu, o už jų visas ves- kas buvo visuomeniškai nu- įv pasirinko tokią mokslo

PI PARPTI ^FRVlfT IMČ tuvinis „pulkas“ — šelmis sitei.Kęs, draugiškas, visada šaką. kur labai plati dirva
” " lzUTY v IVEi tllV piršlys, pajaunys, pamergės, geros nuotaikos ir todėl sa- tyrinėjimams. Deja, negai-

CENTRAS "V RA 716 \VALNUT ST., PHTLADELPII1A, PA. 19106 svočia, kvieslys, muzikantai vo bendradarbių bei draugų Jestinga mirtis nutraukė vi-
Telefonas MA 5-3455 ir kiti vestuvių dalyviai. Ves- buvo gerbiamas. Laisvalai- sag gražias viltis. Neteko

tuvių scena papuošta lietu- kiu jis mėgo žvejoti. i jam pasveikinti net savo 70
kaimo gamtovaiz- Sav0 moksio šakoje buvo' me‘U sulaukusio tėvo, nesSKYRIAI

PHILADELPHIA 
6-32 V . Girard Avenue 
Philadelphia. Pa. 19123 
Tel. VYAlnut 5-8878
BLOOMFIELD. N.J.
228 230 Montgomery St. 
Bloomfield, N.J.
Tel. 748-8524
BALTIMORE
3206 Eastern Avenue 
Baltimore 24. Md.
Tel. DI 2-2374 
BOSTON
390 ‘.Vest Broaduay 
South Boston. Mass. 02127 
Tel. AN 8-8764

CHICAGO
4102 Archer Avenue 
Chicago 32. III.
Tel. KR 6-6399 
Branch
2242 VY. Chicago Avenue 
Chicago 22. 111.
Tel. BE 5-7788

CLEVELAND 
7023 Superior Avenue 
Cleveiand 3, Ohio 
Tek UT 1 0807 

DETROIT
6460 M’chigan Avenue 
Detroit 10. Mich.
Tei. T A 5 7560

ELIZABETH
943 Elizabeth Avenue 
Elizabeth, N.J.
Tel. EL 4-7608

HAMTRAMCK
11415 Jos. Campau Avenue
Hamtramck 12. Mich.
Tel. TO 8-7940 
KANSAS CITY 
18 S. Bethany 
Kansas City. Kansas 
Tel. aT 1-1757

LOS ANGELES 
3216 Sunset Blvd.
Los Angeles 26, Calif.
Tei. NO 5-9887 
MIAMI
2755 Biscavne Blvd.
Miami 37, Florida 
Tel. FR 9-8712 
MINNEAPOLIS. MINN.
217 E. Hennedin St. 
Minneanolis 14. Minn.
Tel. FĖ 2-4908

•MILLV1LLE
<19 VVesbvood Terraęę 

Mnivtlle.;N.J? • 1
Tel. 825-5362 
NEVY YORK. N. Y.
481/-, e. 7th Street,
New York 3. N. Y.
Tel. GR 3-1785
NEVY BRITAIN
165 Hartford Avenue
c o N. Yazkewich
New Britain, Conn. 06051
OMAHA
5524 S. 32nd Street 
Omaha. Nebr.
Tel. 731-8577 
PITTSBURGH 
346 Third Avenue 
Pittsbv.rgh 22. Pa.
Tel. GR 1-3712 
ROCHESTER 
683 Iludson Avenue 
Rochester 21, N.Y.
Tel. B A 5-5923 
SAN FRANCISCO 
1236 Ninth Avenue 
San Francisco 22. Calif.
Tel. OV 1-4229 
SEATTLE. VVASHINGTON 
1512 N. 39 Street,
Seattle. VVash. 98103.
Tel. M E 3-1853.
TRENTON 
730 Liberty Street 
Trenton, N.J.
Tel. L Y 9-9163

viškojo
džiu- ' ! k, uopštus “cTarbinlnkas. “ viš mirė tik po,a dienų prieš šią

„Better Living Centre“, sieluąs daugiau žinių, a L
paviljone šis lietuviškas dėl darė įvairius tyrinėji- Jo gaili ne tik likusi žmo- 
vaizdas patraukia daugelio mus. Jo laukė pasirinktoje na, du sūnūs, tėvai, bet ir vi- 
dėmesį. Paviljono informa- specialybėje graži ir darbais si jo bendradarbiai, drau- 
cijos pareigūnai stebisi skai- naši ateitis. Ir ŠUi staigi mir-( gai ir visi tie. kurie tik Vy- 
činmi lankvtnin. kurie tei- tis- Liko žmona ir du sūnūs, tautą Povilą pažino.čiumi lankytojų, kurie tei-.........................
raujasi pamatyti šią lietu-' Šeimai ir jo tėvams didis 
viškąją paviljono kertelę, skausmas. Lietuviai neteko

J. Vik*
-r-r

. I nuoširdaus ir darbštaus lau-
Kaimo vestuves paro-, tiecio. , į

doje rodomos vien dviejų . ...
lietuvaičių dėka. Jos—Ka-. .L,let?V1U . Enclkl°PedlJos KĄ LAUMĖS LĖMĖ
zimiera Genevičienė-Karpa-i trisdešimt piimame tome y-i
vičiūtė ir Elena Kulber-Vi- ra !d<*a zmia apie Jokūbą, Tai rašytojos Petronėle* 

‘ Trečioką, o taip pat ir apie Orįntaitė* parašyti atsimim- 
jo sūnų inžinierių Vytautą maj apje žymiąją poetę Sa- 

I lomėją Nėrį, tiek daug kal- 
* * * bų sukėlusią ir šiame žemy-

1 ne, 224 pus!., kaina $3.

zytė. Jos savo rūpesčiu ir 
triūsu visa tai įrengė, nuošir- 
džiai talkininkaujant Lietu-į P°V1U 
vos pasiuntinybei Washing-| 
tone. D.C. Reikia pabrėžti, 
jog šios lietuvaitės nėra nie
kados mačiusios Lietuvos.
Abi gimusios šioje Atlanto 
pusėje.

Vytautas Povilas gimė Knygą išleido Chieagos 
nagingoje ir darbščioje šei- Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
moję. Jau jo senelis, ūkinin-į ji lengvai skaitoma, pradė- 
kas iš Kiliškių viensėdijos,1 jęs ją norėsi ir baigti.

Better Living Centre“ į Papilio vaisė.. Biržų apskr ' „ ama ir Kelei.
paviljonas yra visai netoli savo aPyLnkėje garsėjo, re; vj0 administracijoje, 
nuo Lietuviškojo Kryžiaus.
Norint greičiau atrasti, kur'

tos „kaimo vestuvės“,: Uį jo nagingas senelis pats 
pasidarė didelį žiūroną, kad j 
geriau matytų tą gamto? ste- j 
buklą. retai kada pasirodan-1 
tį. O Vytauto prosenelis su
galvojo linaminę mašiną

yra
patariama paklausti to pa
viljono informacijoje.

Pasižiūrėti šių vestuvių 
pravartu kiekvienam lietu-

Susirinkimui vadovavo 
prezidiumas: R. Kezys (vie
nas iš pradininkų) —pirmi-

nas Sniečkus. Antanas Ma
žeika, Algirdas Budreckis ir 
Antikolonijirtės Lygos pir- 

mnkas. S. Lusys ir A. Oslą- mininkas Algimantas Gu- 
pas — vicepirmininkai. Su- rėčkas.
manymą išdėstė pradininkų šio susirinkimo dalyviai 
komiteto dalyviai — Anta-l (drauge su atstovais organi-

pylinkėje garsėjo 
radimais. Kai prieš pirmąjį
pasaulinį karą buvo laukia- į__
mas kometos pasirodymas,

STEPONO KAIRIO

PORTRETAS 

Keleivio administracijoj*
viui ir tiems, kurie domisi lė- arkliu varomą. Tas jo išradi-
lių menu bei tautodaile. mas buvo išstatytas Rygos __

parodoje ir anais metais tai įį d.ilininl«> A-
buvo ne tik retenybe, bet ir . __

• —domo Varno piestą Lietuvos. pirmiena. r
... . . , , , , , nepriklausomybės paskelbi-zacijii, vėliau prisidedančių Vvtauto tėvas Jokūbas y-

prie žygio vykdymo) bus ra trijų patentuotų išradimų mo •«<> P^'^sytojo Stepo-
kvieciami dar kartą susi- autor'iUs ir dar sentvniolikos no Kaino spalvotą portretą

• __ _______ x ... , __ i.- a w a „r anrinkti šių metų giuodžio mė- kitu patobulinimų ir išradi- 
nesį išklausyti Komiteto Lie- jo patentuoti išradimai 
tuvos Neprikl ausomybei At-’ įregistruoti ne tik JAV. bet 
statvti ataskaitos. j j,- Argentinoje, Kanadoje, iI i

8x6 coliu dydžio už 80 cnt.
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Ar pajamos už parduotus 

siuntiniu yra teisėtos?

ta»nEr ?°.Vie<? S?jW0je, 0 
taip pat ir okupuotoje Lie
tuvoje veikia įstatymas, ku
ns sako, kad nekilnojamasis 
turtas, konkrečiai namai, 
gali būti Įsigyjami tik už tei
sėtas pajamas. Gi teisėtom 
pajamom sovietai laiko tik 
pajamas, gaunamas iš savo 
darbo.

•Daugelis lietuvių, gyve
nančių okupuotame krašte 
tun pasiturinčių giminių A- 
menkoje ir kitur ir iš jų gau
na vertingų siuntinių. Kai 
kurie dalį tų siuntinių pa
naudoja ne tik prasimaitini- 
mui ir apsirengimui, bet ir 
įsigijimui nuosavos pasto
ges -- namų. Degdami 
pavydu, komunistai, remda
miesi minėtu įstatymu, dau
geli namukų, įsigytų pade
dant giminėms iš užsienio 
nusavino. Tačiau "Tiesa“ 
(nr. 151) aprašo atsitikima, 
kur Kretingos liaudies teis
mas nusprendė, jog siunti
niai, gaunami iš užsienyje 
gj t enančių giminių, gali su
daryti ir teisėtas pajamas.

Lietingos rajono dantų 
technikas Jonas Garbūzas 
Palangoje pasistatė net dve
jus namus: vienus savo, o ki
tus tarnaitės vardu. Kai Pa
langos vykdomojo komite
to pirmininkas jį užsipuolė, 
kad tą turtą Įsigijęs iš netei
sėtų pajamų, Garbūzas pa
rodė jam Toronto miesto no
taro patvirtintą liudijimą, 
kuriame pažymėta, jog ten 
gyvenanti sesuo jam 10 me
tų siuntė vertingus siunti-
TT111C1 T_ 2 _i. •— Avuvgi nurašyta KieK ir 
kurių dalykų yra pasiuntusi. 
Tačiau vykdomojo komite
to pirmininkas pajamas iš 
siuntinių palaikė spekulia
cija. Sudaryta 12 asmenų 
komisija ištirti, iš kur Gar
būzas gavo pinigų namui ar 
namams pasistatyti. Tuo 
tai-pu byla atsidūrė Kretin
gos liaudies teisme.

Nors 12 asmenų komisija 
neva Įrodė, o Palangos mies
to vykdomasis komitetas pa
tvirtino. kad Jonas Garbū
zas namus pasistatė ne iš 
darbo pajamų, bet Kretin
gos liaudies teisėjas nu
sprendė, kad kaltinamasis 
turi tik vieną namą, kuiį pa
sistatė iš siuntinių ir tą ap
linkybę net 1 sprendimą įra
šė- Palangos miesto vykdo
mojo komiteto skundą at
metė.

"Tiesos“ korespondentas 
Miniotas, pagarsėjęs kaip 
piktas partinis žvalgybinin
kas, rašo: "Jonas Garbūzas 
tyčia vaikšto kiaurais batais, 
giria Ameriką (kaip tokiam 
nenaudėliui galima leisti tu
rėti nuosavus namus!—E.) 
ir šaiposi iš tų, kurie sąži
ningai užsidirba duoną“. 
Miniotas mano, kad jis, kib
damas prie nekaltų žmonių, 
sąžiningiau užsidirba duo
ną, negu jie, kurie gauna 
siuntinius iš savo artimųjų.

Gi klausimas, ar pajamos 
gautas už parduotus siunti
nius, via teisėtos ar ne, dar 
nėra visiškai aiškus. Kretin
gos liaudies teisėjas, dary
damas sprendimą, juk turė
jo žinoti sovietinius įstaty
mus. Jis taip pat turėjo nu
manyti. kad, dalydamas ko
munistams nepageidaujamą 
sprendimą, užsitrauks jų 
rūstybę. Matyti, kad savo 
sprendimui pagrįsti jis turi

"Maryte“ Vietname
(E) "Tiesos“ birželio 29 

d. 150 nr- išspausdintas laiš
kas iš Vietnamo. Jo autorius 
Jonas Valdys, atrodo, lietu
vis, rašo, kad jis Vietname 
žiūrėjo Lietuvoje pagamin
tą sovietinj filmą "Marytė“. 
Įdomus ne tik pats filmo ro
dymo faktas, nes šiaurės 
Vietnamas yra komunistų 
valdomas ir rusai i tokius 
kraštus siunčia savo propa
gandą, kiek lietuvio buvi
mas tolimame pietryčių Azi
jos krašte. Kaip jis ten atsi
dūrė — kaip sovietų karinis 
technikas, kaip laikraštinin
kas ai kaip nors kitaip?

Kai vyko karas Korėjoje 
ir šiaurės korėjiečius rėmė 
raudonieji kinai su sovie
tais, pastarųjų tarpe buvo ir 
lietuvių. Galėjo tada leng
vai susidurti brolis su bro
liu: vienas amerikiečių, o ki
tas sovietų eilėse. Ar toks 
pavojus ir dabar atsiranda? 
Yra žinoma, kad nemaža lie-

Dr. Sam Sheppard už savo žmonos nužudymą buvo nu
teistas kalėti iki gyvos galvos. Buvo dėtos pastangos, 
kad teismas savo sprendimą peržiūrėtu. Jis laikinai iš 
kalėjimo buvo paleistas ir tuo metu spėjo vesti kitą 
žmoną (kairėje). Dabar teismas atsisakė sprendimą 
peržiūrėti, ir dr. Sheppard turės » grįžti j kalėjimą. 
Tai. aišku, nėra maloni žinia nei jam, nei jau

Laukinės kiaulės
tuvių kariauja amerikiečių j iaukinė kiaulė, kurias įpras- 
gretose Pietų \ ietname ir u va<iįnti šernais. Iš tikrųjų 
jau yra net žuvusių. Toks '■ šernas yra laukinis kuilys — 
pavojus būtų okupacijos iš- vyriškoji lytis.
dava. Vienos tautos dalies; ' ,. _ , . -
jaunimas okupanto siunčia- Laukinė Kiaule pasiekia 
mas kovoti už komunistinį 1-80-2 metrų kūno ilgio, 25 
pavergimą. Kita dalis, atsi- j cm- uodegos ilgio, apie 95 
dūrusi laisvajame pasauly- clp- aukštumo ir apie
je, pasiryžusi lieti kraują už; 150-200 kg. svorio. Bet pa- 
laisvės idealus. Kai Lietuva £al laiką ir maisto
buvo laisva, tokių atsitikimų-gausumą svoris keičiasi, 
nebuvo ir negalėjo būti. Le- i Laukinė kiaulė savo for- 
tuvis kovojo tik gindamas ma labai panaši į naminę 
savo krašto laisvę.

puola piktai ir aklai. Jinai Svarbiausieji laukinės «••••••••••••••••••••••••••
puola greitai ir tiesiai j jį kiaulės priešai, kurie drįsta u,
bėgdama ir stipriai suduo- pagauti net šerniuką, yra; bKAlIYK aiAaiu im
dama savo smailu kaulėtu vilkai ir lūšiai, o kartais ir CHELSONO PARAŠYTĄ 
snukiu, o ypač šernai kerta gudrioji lapė. Prieš keletą KNYGĄ: “Lietuvių iieivija 

' savo smailomis iltimis. Jei metU Lietuvon buvo atvežta Į Amerikoje,” --------- ~ *
žmogus neissigąsta ir susi
valdo. ta tokią jdūkusią lau
kinę kiaulę gali prisileisti ir

iš Sovietų Rusijos ir užveista VEIKSLŲ. KAINA 
kažkokių sūnų, kurie yra la
bai plėšrūs, tai ar tik nepa-

DAUG PAMINK-

Lietuvos miškuose gyvena maudyti“. Tas atsivėsinimas 
joms atrodo labai reikalin

visai arti, staiga pašokda- į kenks jie ir Lietuvos šei
mas už kokio medžio, nes- nams? Dr. G. Steibacher 

' praėjusiai metais "Kosmos“ 
žurnale rašė. kad tų "Moer-

gas, nes "maudyklės“ ieško
ti nukeliauja gana toli. O 
kai visa gamtoje aptyla, ta
da šernai jau traukia į lau
kus geresnio maisto paieško
ti. Kur noi-s įpratusios atsi
lankyti, šios kiaulės ten pa
kartotinai grįžta, ir sunku 
jas nuvaikyti. Ypač sunku 
nuo jų apgint javus, kai var
pose jau atsiranda grūdų. 
Jos ne tik suėda, kiek viską 
savo pakartotinais atsilan-

ji nesugeba daiyti aštrių po
sūkių. prabėga tiesiai pro 
šalj h jau niekuomet negrįž
ta atgal. Jeigu vieta visai 
atvira ir žmogui jau nėra nei 
laiko, nei galimybės išveng
ti pavojaus, tai reikia kristi , 
ant žemės, nes laukinė kiau-' 
lė niekuomet negali pulti sa
vo priešą žemyn, o tiktai... i 
viršų- Bet vis dėlto ir tada 
dar nėra visiško saugumo. 
Nors patelė ir ne taip su
pyksta kaip patinas šernas, 
bet ji pasilieka prie savo 
priešo, trypia jį kojomis ir 
kanda.

Pavojui esant laukinės 
kiaulės padeda viena kitai. 
Jeigu kas užpuola jos vai
kus, tai ji persekioja tą už
puoliką koi jam atkeršija ar 
kol savo vaikus apsaugo.

Laukinės kiaulės balsas 
yra panašus į mūsų naminės 
kriuksėjimą.

STAIS VIRSAIS 
KIETAIS—45.00

14.00.

z

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš

derhunde“ vien tik Lietuvo
je 1961 metais buvo nušauta 
apie 3.000.

Šerniena mėsa labai bran
ginama. Tai yra skanėsis, o 
ypač gardžios šernienos deš
ros. Tik veisimosi metu nu-; mauzoliejaus Maskvoje, la- 
šauto šerno mėsa nevalgo-j įdomu Kelei-
ma. Dar yra naudojama pra- B
moneie šernų oda ir senai. ’ *
Tačiau kokia šernų nauda 
bebūtų didelė, nemažesnės 
ir žalos jie padaro.

J. Čekauskas

„Keleivis“ - 
jūsų draugas!

vw pnes ia metų 
knygelę —

JUOZAS ST AUNAS, 
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARĖ RU

SUOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

į kiaulę- Spalva yra įvairi, re-: kymais sutrypia, suknisa, 
čiau pasitaiko pilkos su bal-; kartais didžiulius pasėlių 

ar kitų lauko gėrybių plotustomis dėmėmis. Jaunikliai 
paišai turi rausvą pa
grindinę spalvą ir gelsvas
:: t. - <J V«WtV J'V Vj-J Irm-i/Yc. orą nu

sulygina su žeme, taigi ir 
tuo požiūriu jos yra labai ža-

Tikra teisybe
Apie komunistus ją rasite 

Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą."

lin/mg AjficLrnr ii* rvizruncA XXIXg\Zi3’ aTXXOIVT7 XX J/rVTVVV
ieško žemėje — šaknelių, 
kirmėlių, bobausių, o rude-

siai eina iš priekio į užpaka
lį. bet pirmaisiais gyvenimo 
mėnesiais jie tas juosteles' nį ir žiemą nugritusių gilių, 
praranda. Laukinių kiaulių riešutų, kaštanų, bulvių, bu- 
"apdaras“ yra pastirę, ilgi ir rokų ir visokių ankštinių au- 
smaili šeriai. galų. Jos ėda net nudvėsu-

Anksčiau laukinės kiaulės šių gyvulių bei laukinių žvė- 
gyvendavo beveik visoje Eu- reJllJ mčsą. tad kartais pagal 

sąlygas darosi plėsnos ir pa
vojingos.

Laukinės kiaulės judesiai

Joje rasite bendrų žinių | ropoję, bet dabar jų ten jau 
apie Sovietiją. apie jos pa- • ne visur beužtinkama. Miš- 
dėtį, kaip bolševikai paėmė i kininkai tuo džiaugiasi, bet 
valdžią, tvarko ūki, kokia

Lapkričio pabaigoje pra
sideda laukinių kiaulių po
ravimosi laikas, ir jis tęsia
si 4-6 savaites. Iki tol vieni
šai gyvenę šėmai, instinkto 
vedami, ateina prie būrio 
patelių, ir čia prasideda ko
va tarp "vyriškosios gimi
nės“, kol stipresnieji išvaro 
iš gaujos silpnesnius. Nors 
ta kova dėl meilės ir smarki, 
bet ji retai pasibaigia kon
kurento mirtimi, nes senų 
šernų oda yra labai stora, 
tad ir priešo iltys nedaug ją 
gali pažeisti. Ir aplamai, 
šernas vra labai gajus ir net 
medžiotojo sprogstamąja 
kulka pašautas dar nubėgai 
100 ar 200 metrų, kol su
krinta. Jeigu atsiranda du 
vienodai stiprūs šernai, ku
rie nepajėgia vienas kito nu
galėti. tai, nors ir nenorom. Į 
yra priversti vienas kitą ša
lia savęs pakęsti.

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, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

636 E. Broadvvay

“KELEIVIS”

So. Boston 27. Mas*.

yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir Įdomi paskaityti. Jos 
<aina tik 50 centų.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova 
ną savo pažįstamam ai 
•iraugui, tai atsiminkite 
Kad geriausia dovana bus

Stepono Kairio "Tau, Lie
tuva*. kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuve 
bodo", kaina $5.50

Kipro Bielinio “Penktieji
metai", kaina $6.00.

Kipro Bielinio 
jant", kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje," 
Raina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

‘TDieno

medžiotojai apgailestauja.; nėra lankstūs, bet užtat la 
bai greiti ir stiprūs. Jos bė-Li etų voje jų buvo dar pa

lyginti nemažai. ga greitai, mėgsta tiesią li
niją ir vengia staigių pasisu- 

Laukinės kiaulės gyvena kimų. Tiesiog stebėtina
drėgnose, balotose vietovė-' kaip laukinė kiaulė savo 
se, kad ir nelabai miškingo- aštria galva ir didžiule kūno
se. Gyvenamose savo vieto
vėse jos išrausia išknisa duo
bes — guolius ir, jeigu rei
kalinga. dar iškloja juos sa
manomis. sausa žole ar la
pais ii ten atsigula taip pa
togiai, kiek tik galima.

Laukinių kiaulių būrys į- 
sitaiso sau "katilą“, ypač 
žiemos metu šilimai palaiky
ti, — jos sugula taip, kad vi
sų galvos nukreiptos į vidu
rį. ir laip guli. Jeigu koks

jėga prasimuša pro tankiau
sius krūmus ir šakas, tary
tum kokia tanketė. Ji su 
traškėjimu ir braškėjimu 
staiga pralenda ten, kur ki
tiems tokio ūgio ar net ma
žesniems gyvuliams būtų 
neįmanoma praeiti. Lauki
nės kiaulės puikiai sugeba 
ir plaukti. Jos lengvai gali 
nuplaukti 6-7 kilometrus.

Laukinės kiulės yra labai 
atsargios ir pastabios, nors

medžiotojas eina nieko ne-j negalima būtų sakyti, kad 
galvodamas ir prisiartina' «Į°s bailios,, nes pasitiki savo
prie tokios laukinių kiaulių 
krūvos, tai tikrai labai nu-

jėga ir iltimis. Jos nėra ir 
kvailagalvės, nes moka su-

stemba. kai jos staiga suju- siorientuoti kiekvienu atve
da ir pasipila i įvairias ša
lis.

Laukinės kiaulės bičiu
liškai laikosi kartu būry iki 
veisimosi laiko. Tiktai se
niai. ypač šernai, gyvena 
vieniši.

Tokia gauja dienos me
tu ramiai ir tingiai guli sa
vo "katile“, o vakarui artė
jant atsikelia ir eina ieškoti 
maisto. Pirmiausia laukinės

ju, tik praranda atsargumą, 
kai labai supyksta. Šernas, 
jeigu nesuerzintas, žmogui 
nieko nedaro, jo privengia, 
kaip ir kiti gyviai, bet šuns 
tai jau labai nemėgsta ir 
jam pavojingai priešinasi. 
Bet visos laukinės kiaulės 
nepakenčia jokio "įžeidi
mo“, nors tai būtų tiktai ne-i

Po 18-20 savaičių šerne 
atsiveda 4-6, gi stipresnės ir 
iki 11-12 paršiukų. Prieš at
sivedimą sernė pasitraukia 
į miško tankumyną-brūzgy- 
ną, kur ji pasiruošia vietą ir 
ją išsikloja spygliais, sama
nomis ar lapais. Pirmąsias 
14 dienų ji laiko savo vaikus 
ten gerai paslėptus ir palie
ka juos tiktai maisto ieško
dama. Vėliau ji juos išsive
da ir jau moko vartoti kau
lėtą snukutį maistui rasti ir 
apsigynimui. Kartais ji susi
tinka su kitomis šėmėmis ir* 
jų vaikais, tada visi kartu 
bastosi. O jeigu kuri motina 
padvesia ar ją kas nušauna.} įfonn**? 
tai kitos rūpinasi jos vaikais * ' ’ ' 
taip, kaip savo.

Jauni šerniukai yra gra
žūs ir malonūs gyvuliukai. 
Jie labai daug juda, bėgioja, 
o motina, išgirdusi mažiau
sią jų skundo balsą, žaibu 
šoka pagalbon ar pulti pa
sirodžiusį priešą.

18-19 mėnesių šernės jau 
gali vaišintis- 5-6 metų lau
kinė kiaulė jau laikoma pil
nai suaugusia. Jų amžius y- 

1 ra 20-30 metų. Prijaukinta 
laukinė kiaulė niekuomet 
nepasiekia tokio amžiaus, 
nes jai trūksta laisvės ir tin-

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

kalta< užkibinimas. Jeigu į kamo natūralaus maisto, 
žmogus sau ema ramiai pro:
šalį, tai ir kiaulė juo nesi-| Jos mažai serga, tik jeigu 

kiaulės pavarto paknaisio- rūpina arba net pasišalina iš labai šalta žiema ir trūksta į 10019* 
_ ja žemę ir eina į kokį nors kelio, bet suerzinta puola maisto, arba yra sunkiai su-

įtiinius motįvūį ' Lianą bei dumblyną "išsi-į net ir ginkluotą medžiotoją, žalotos, tai išdvesia

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 $4.00*
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 
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 11*4) įrėmi- 
r.imui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6321 So. Maplewood, Chicago 29, III.
J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, III.
A. Sukauskas, 2002 Ferdinand. Detroit 9. Mich.
A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd.. E. Cleveland 12. Ohio.
J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont-, Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT-
STOVYBĖ "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Brosd- 
way, So. Boston, Mass., 02127.
Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 

adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SU lOth New York, N. Y.,
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Didžioji beždžioniška byla
(Tęsinys)

O gynėjai mokėjo kalbėti, 
i Darrow sakė, kad ta byla 
! yra begėdiškiausias pasikė-

mo teisėtumo klausimas taip 
ir paliko neišspręstas. 

Šiame straipsny minimas
i sinimas į laisvę, koks buvo įstatymas tebėra nepanai- 
I kada matytas tik viduram- kjntas nei Tennessee. nei 

Mississippi, nei Arkansas 
valstybėse. Paskutinosios į- 
statymas sako, kad iki $500

ziuose.
Žmonės, kurie rašė tą 

šventraštį, manė, kad žemė 
yra pasaulio centras. Jiems baudžiami tie, kūne dėsto 
rodėsi, kad saulė sukasi ap- teoriją ar doktriną, kad 
link žemę. Mokslas, apie ku- žmogus išsivystė iš žemes- 

J rį šventraštis nieko nežino, • nio laipsnio gyvūno. N. 
sukūrė visą civilizaciją, o Mexikos valstybėje biologi- 
jūs norite tą mokslą už- jos vadovėliuose yra pasta- 
drausti ir jo vietoje palikti ba, kad valstybės švietimo 
šventraštį. valdybos nuomone evoliuci-

Pagal bibliją Jašua su- j? 7za ° “ S?’
stabdė saulę. O kai kurie 
džentelmenai dabar norėtų 
sulaikyti laiko bėgimą ir at
stumti atgal amžius, —karš
tai kalbėjo Darrow, pirštu 
rodydamas į Bryaną.

se vietos įstaigos gali už
drausti evoliucijos dėstymą.

I —Kas yra biblija??__

Tennessee valstybėje evo
liuciją dėstyti draudžiantis 
įstatymas tebėra ir dabar, 
tik visaip apeinamas. Vie
nur viešųjų mokyklų moky-

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Įklausė Darrotv ir atsake:— tojaj EU evoliucija SUpažin 
žmonės mano, kad tel yra djna mokinius už m0 
Dievo žodis. Ji parašyta teis k,.klos ribų (Mat, evoliuci 
laikais, kada buvo manoma, ' d j draudžiama tiktai 

, Kad žeme yra plokščia. Ir "ok klose ..) kitur išdalija-! 
!jUs ją vadinate teisingu ma \titinkama literatūra,! 
|mokslu ! Mokslo joje nėra 5^^ ne mokykloje. | 
, jokio. Ji neparodo, kaip rei- • Reikia man^ kad jr ka.,
; kia tiesti geležinkelius, apie „ bažnyčiai nesiprieši-1 
I chemiją jus is jos taip pat ’ evoljuci os moksluii 
• nieko nesužinosite; apie bi-

— Maik, apie ką tu dabar, šiai kalbėtu Aš čia tiumpai ologiją jj nė neužsimena;
mistini? I paduosiu tėvui visų planetų nerasite joje nei žodžio

— Aš, tėve, galvoju apie' V. *.aip J°S t0 1 nU°įapie evoliuciją ir nedaug iš
Manss. (sauies. otai. į jos išmoksite astronomi

ni—*— Kiek mylių — tęsė Darrow
nuo saulės!

bus pagaliau panaikinti visi 
jai priešingi įstatymai.

Dar keli žodžiai apie tos 
bylos dalyvių likimą.

vienas?— O kas jis per
Ar tai nebus tas pats žydas.Į vaiaas- 
ką išgalvojo socialistų moks- Marsas 
lų? j Venera

— Visai nepanašus, tėve. Žemė
— Ar be barzdos? . Merkuras 

Jupiteris
— Marsas, tėve. nėra žmo-’gaturras 

gus. bet planeta. Jis yra mū- j „ 
sų žemes kaimynas erdveje,

Scopes tuoj gavo stipen- 
Kok^ buvo toje byloje pro- diją, Chicagos universitete 

141.500.000 mil. i kuroras, galima spręsti iš to, baigė mokslus ir tapo geolo- 
nnn ™ii ' kad ji* labai apgailestavo, gu, dabar 64 m., perėjo Į ka- 

ooonnnnn -i' kad toks žymus advokatas talikų tikėjimą, dirba natū- 
aaa kaiP Darrow stoja ralaus gazo bendrovėje ir

šmėklą (evoliucijos moks- gyvena Shreveporte, La.36,000,000 mil.
483,000,000 mil. 
886.000.000 mil.

AHce C rim mins iš New Yorko. kurios šitie du vaikai— 
Alice 4 ir Edmund 5 metų — bu\o pagrobti liepos 11 d. 
Jų lavonai buvo po kepu dienų surasti, bet žudikų poli
cija iki šiol dar nesurado.

lleisbolo žaidėjas Lawrence Robert Colton su savo jau
na žmona. Užpakaly jo uošvienė Hedy l^imarr.

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.
VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai-

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

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

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

‘ GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi-

į minimai, 360 psl., kai- 
į na $3.50.
PLAUK, MANO LAIVELI, 

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

' ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
VYNUOGĖS IK KAKTU

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

ŽODYNAI
Keleivk administracijoje 

lą), kuri „nuodingomis ilti- Rappelea gyvena Miami. galite gauti šiuos kiekvie 
stengiasi sunaikinti tnhuKndamas savo išrasta nam reikalingus zudynu® ♦mis

1,782.000,000 mil. kiekvieną krikščionybės dai-: , nę"medžiagą stogam A . .. . . .
o ™ nnn AAA ^a“. i V ? r* Anglų-lietuvių kalbo. zo-

Ka dovanoti?
tik truputį už ją mažesnis. į Neptūnas 2,793,000,000 mil- .dengti Plasmofalt. Gpa> dyna8t v Baravyko, apie

! Plutas 3,670,000,000 mil.; Jis taip pat buvo priešin-, tebėia n piokuroras ^e’, 30,000 žodžių, 583 puslapiai,
— Nu, tai mėnulis, ar ne? j . . . ... : gas įsileisti į teismą liudi-iwart, dabar advokataująs Į kjna $6.00.

' — Maiki, aš ant tokių lič-i ninkaLs mokslininkus. ”Ati- Nashvillėj. Prieš mėnesį mi- “ ............................... į je galite gauti šias tinkamas
k’i PacalrvV • , .. -• -r----  j„_:_ rg jr paskutinis prisiekusis Lietuvių-anglų kalbų žo-i Knygas:

Jeigu yra reikalas ameri-! 
Kiečiui padovanoti knygą. I 
tai Keleivio administracijo-

— Planeta negali 
mėnulis, tėve. j bų negramotnas. Pasakyk,1 da,-vti šio teism0 duris 

Ikaip tu galėjai įšfigenuotų į mokslo liudininkams būtu
— Kodėl? { kad tos planetos taip toli į didžiausia Tennessee vals-
— Planetom mokslas va-, nu0 sau^®s■ ’ tybės teismo prostitucija ‘.

dina tik tuos erdvės kūnus.' — Tas. tėve. yra astrono-; Nuo t pradžios niekas 
kurie yra atskilę nuo saulės mų apskaičiuota. Erdvę ma-( neabejojo, kad Scopes bus 1938 metais, 
ir sukasi aplink ją. Saulė y- \ tuoti yra jų specialybė. • pripažintas kaltu. Posėdi- 
ra jų centras. Mėnuliai yra, — taj dėl to, Maiki, j ninkai toki sprendimą pada- 
atskilę nuo planetų ir sukasi mudu nesusibarsime, Alei rė per 8 minutes, o teisėjas 
aplink planetas, Todėl jie y- pa#a];yk> kodėl iš visų devy-i tedriso skirti bausmės $100.
ra vadinami planetų palydo- nių pjanetų tau parūpo tik-« c . . . . ... - ! Įžymusis rusų rašytojas Če-
vais arba satelitais. Tokių tafyjarsas? Sakai, tu apie ji - opės i p chovas 1887 metais parašė
palydovų turi beveik kiek- mislini Kodėl?
viena planeta. Mūsiškė pla-

. Iposėdininkas Taylor, sulau
kęs 93 metų amžiaus.

Bryan mirė po 5 dienų by- '■ 27.000 žodžių. 511 psl., kal
iai pasibaigus, o Darrow— i na _ $5.00.

dynas, redagavo K arsa vi
naitė ir Šlapobcrskis, apie

PASKUBĖJO
PRISIPAŽINTI

Pe* juokingą istoriją iš vasaro-
—Pone teisėjau! Aš jau-. tojų gyvenimo.

Valdininkas Migujev. iš-
neta, kurią mes vadiname Marsas paiūpo man dėl
žeme, turi vieną palydovą: to. tėve, kad pastaruoju lai- nusižengimą „eteisngam j- .. ‘7
Marsas tui i du; Jupiteris de- ku mokslininkai pradėjo Į ir atei^ prie. ėjęs vakare pasivaikščioti.

"”nv” kad to,, olan.ro,. istetvmui teip. sustojo pne vieno telepate
kaip tik galėsiu. Jeigu as ki- ‘ .
taip daryčiau, nusižengčiau /oje pačioje vietoje,
_..L -i.fj__ : kada jis guzo

čiu, kad esu baudžiamas už

Lietuviškai angliškas io- 
- dvnas. Viliaus Peteraičio, II 
j laida, daugiau Kaip 30,000 
: žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edaga^c prcf. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl. 
Kaina ...................  S12JR

LEAVE YOUR TEARS! 
IN MOSCOW, B. Armonie-i 
nės atsiminimai iš Sibiro 
versrų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyqio, 222 psl., kaina 

| $3.95.
HISTORY OF THE LI- 

THUANIAN NATION, pa 
rašė Kostas Jurgėla, kaina

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

AUKOS TAURĖ, SUsio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.59.

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie miestą ir a- 
pylinkę, 130 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1 e 
Kaina $2.00.$10-

”Twenty years’ struggle ; ATSIMINIMAI APIE JUO- 
for freedom of Lithuania.” ‘ ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet-

vynis ir taip toliau- »manyti, kad toje planetoje
. [ gali būti gyvybės. Todėl, e-

— Ar yra jų ir daugiau? , verčiau organizuoti skri-
— Iki šiol, tėve. astrono- dimą į Marsą, negu į mėnuli, 

mijai yra žinomos 9 plane-: nes mėnulyje gyvybės nėra, Į f. 
tos, kurios sudaro saulės šei- ’ o Marsas gali būti apgyven- 
myną. Pati mažiausia ir ar-'tas, ir reikėtų jį ištirti.
čiausia prie saulės vadinasi į _ Tai ką, gal ir tu norė-1 
Alerkuras. 0 pati didžiau- i tlirn aklinti? 
šia, penkta nuo saulės, vra' \ .
Jupiteris. Gi pati toliausia,! Skrisčiau, teve, jeigu
devinta nuo saulės, vra Plu-į Pa ™a- Norėčiau pa
tas... Bet gal aš be reikalo; ™>tyii, kaip atrodo Marso 
tėvui kalbu apie planetas,; gyventojai, jeigu tenai tokių 
gal nuobodu klausytis, ar y,a-

Į — Nebūk vartotas. Maiki!
Maiki. be fonių' K3 tu <ali žinoti- kokįe

ne?

Audėnas, ka>-

land of he- 
L. Valiukas

redagavo J. 
na $1-50.

"Lithuania 
roes,“ parašė 
kaina $4.75.

ronėlč Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina...............$1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

namo pasi
vaikščiojęs. jį pasivijo jo 
buvusi tarnaitė Agnė ir pik- 

Teismo nutarimas buvo tai jam pasakė:
apskųstas aukštesniam teis- , . .. a x '_______________________
mui, kuris ta bausmę 1927 .. xe”
m. sauso 14 d. panaikno. bet Z1 ‘^psiu, kad tu žinosi 
dėl formalių priežasčių: ne Jog nega ima nekaltų mer 
teisėjas, o prisiekusieji posė- S3“™ zudytl- Ąs kūdikį tau pl ,slp lz,no žmonai 
dininkai galėjo skirti baudą. I Pak,sl.u- telsn,ui apsčiu »'

' didesnę kaip $50. Bet įstaty- tav0 zmonaI Pasakysiu '.
Grįžęs j savo vasarinę. Mi- 

gujevas atsisėdo ant laipte
lių pailsėti. Gatvėje ir na-j

savo akademinės laisvės i-

biskj nuobodu! Ale tei nieko tedrišiaVtenai gyvena?' Gal' užaugau ir net Amerikon at-
neiškadija, Maiki. ba ir man kokl? žmogėdros, raguoti važiavęs dainuodavau: , ni«ji va^ar0^.aiJaY ie !
reikia žinoti, kas yra ant v elniai. Tai ką tada dary- 
svieto. tum, a?

— Seniau, tėve. bažnyčia' ^ėl to, tėve, aš ir norė- 
griežtai drausdavo tokius! čia“ Mars^ pamatyti, jeigu 
dalykus aiškinti ir ne vienąjį Salima ten nuskristi, 
mokslininką už tai nukanki-! — q ag ^au pasakysiu, 
no. Bet šiandien jau ir pati jjaįki, kad jeigu būtų gali- 
bažnyčia pripažįsta, kad že
mė sukasi 

gi ir mes

Plungėj gėriau, 
Plungėj šokau, 
Plungėj uliavojau. 
Gėriau dieną, 
Gėriau naktį.
Po stalu nakvojau! 

— Jes,

engesi
gulti, o jaunieji miške vaikš
tinėjo. Ieškodamas kišenėse

Vytautas the Great Grand
Duke of Lithuania. dr. J- B i dURKLVb, A. Giedriaus graži
Končius. iliustruota. 211 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI 
j AN RECIPES- parašė Juzė

pėdamas iėjo į kambarį ir Į Daužvardienė- kaina $2. 
“blogai

padarę:
Bet jis dar nespėjo žmo

nai visų aulinkybių išaiškin
ti. kai į kambarį įšoko sar- j
gas Jermolaj.

”Tai istorija“, sušuko jis-
"Pas mane atėjo skalbėja 
Aksenija ir kvailė paliko 

vaiką ant laiptelių, o

PALENGVINKITE MŪSŲ | 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktu, kol

i juos paragina mokėti, o pa
♦ys. be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiustu reikalinga sumą-

kažką minkšta. Staiga jo «as ujamą pogivue u ..u„- Ejame ,abai dįl(ingi Seln 
veidas išbalo iŠ baimės: ant ne?e- kurie tokių raginimų nelau-

į laiptelių prie pat durų gulė-' žinoma, reikalas kiek pa- kia. ir tikime, kad ateityje 
Maiki, Plungėje, jo kažkoks ryšulys. Įsitaisė, bet Migujev prisipa- vis mažiau bebus tokių, ku

riems reikės siųsti primini
mus.

Į Keleivio adm-ja

id egtukų papirosui užsideg- fay°
Iti. Migujev alkūne palietė n’udu kalbejova, kažin- 

jo kas vaik3 Pagrobe ir nusi-

apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina........................... $1.80,

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl.. kaina $1.56

BEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ 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
Keleivio administracijoje;

So. Boston 27, Mass. 
636 E. Broadvay,

olan.ro
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MOTERŲ SKYRIUS ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio’' aaministraci- 

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž 

-niršti parašyti ir smąjj.

KAZIMIERAS BARĖNAS

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

Nidos Knygų Klubo 

(Tęsinys)

— Stasiuk, varyk artyn i mane, — viską užmiršusi 
sušuko Širmulienė vyrui ir pati jau susiėmė saujon dali 
sijono platybių, truputi kilstelėjo, kad rasa ne taip siek
tų, ir leidosi jau Į griovį ir į slėnią balotą pievą. Kol ji žiū
rėjo į surūdijusio vandens prisemtus savo be auliukų ba
telius. čiurkšlėmis parudavusias blauzdas ir brūkšniais 
dar aptiškus; sijoną. Motiekos Vincas praginė paršiuką 
pro Širmulį.

— Nebūk kvailas! Kur gi nuvarei? — sustojo uždusęs 
Širmulis, pažiūrėjo į berną, ištiesė ranką į paišiuką ir ėmė 
šaukti: —čiuk, čiuk, čiuk. čiukutis, čiukutis. čiuk, čiuk, 
čiuk.

Jis buvo jau apsitaškęs visas. O Motiekos Vincas pa
stovėjo, pasidairė, nieko nesakęs nusišluostė į kelnes ran
kas ir pamažu nužingsniavo į geležinkelį. Netoli paišiuko 
liko vienas Širmulis. Nuo geležinkelio aidėjo patarimai.

— Gaudyk, gaudyk. Širmuli! Ateis pietūs, kol pa
gausi ! Paskubink.

— Už uodegos! Už uodegos!
širmulienė dairėsi į tuos, kurie tik praveria bumą. 

bet visiems neatsakysi. Tada ji tarė:

— Padėkit žmogui!

— šlapia, — atsakė jai Kojelienė.
— Stasiuk, Stasiuk, griebk dabar! — suriko širmu

lienė, nes paršiukas apsigrižo ir bėgo atgal į Širmulį, kol 
tas ilsėjosi ir klausėsi rėkojimų. Staiga visas išilgas jis 
griuvo ant paišiuko, kai tas. rodos, sukinėjosi per porą 
ar trejetą metrų nuo kojų. Paršiukas kvykteiėjo ir nubė
go- Žiūrovai ant geležinkelio kvatojosi. Keldamasis Šir
mulis pirmiausia sausa rankovės vieta brūkštelėjo sau 
per šlapią veidą, paskui purtė labiausiai šlapias rankovių 
dalis, ranka velėjosi šlapią pilvą, kelnių priekį ir nebesi
domėjo nei žmonėmis, nei paišiuku.

Nusikvatojimas tartum paskatino dalį keleivių paju
dėti Širmuliui į pagalbą. Ėjo Kepelis, paskui jį ir šalia 
žingsniavo Skrebio Antanas, Motiekos Vincas, Rudys ir 
dar keli. Buvo jau susiėmusi saujon sijono platybes ir šir
mulienė, net paėjo kelis žingsnius pieva, o kai vanduo vėl 
ėmė sunktis į batus ir nušvirkšti blazdas, tai sustojo, lais
va ranka prisidengė nuo saulės kaktą ir stebėjo vyro ju
desius.

— Ateinam, ateinam, — kažkas šūktelėjo- Tie atei
nantieji laikėsi rimtai. Jie vienas kitam tik rodinėjo pirš
tais ir sakinėjo, kur katram eiti. kur stoti. Jie supo paršą 
iš visų pusių, o apsikratęs vandenį ir dumblą į tą ratą Įsi
jungė ir Širmulis.

Paišiukui vis sekėsi prasprukri pro vyrų apsupimą, 
bet ir vyrai, patyrimo pamokyti, kas kai tas labiau mažino
lanką, ėjo vis arčiau vienas kito. lyg vakaruškose šoktų j koja už kojos, dirsčiodami į purvinus savo drabužių kelius,'7^3 jųew Yorko policininkai iš 
ratelį. « a ;; ankoves ir pilvus

Kai paišiukas pasidavė, tada jau beveik visi traukinio 
keleiviai buvo atbridę į talką, ir didžiuliame rate žmogus 
lietė žmogų pečiais ir kojomis, o purvinais keliais ir alkū
nėmis su Šii-muliu jau susigiminiavo beveik pusė jų visų. 
nes dažnas labai norėjo savo rankomis sučiupti generolo 
paišiuką ir dribo žemėn visomis keturiomis, jei tas žvieg- 
lys tik pasisukdavo arčiau jo.

Kai paskutinį kartą gaudytojai sukrito vienas šalia 
kito ir kai kur vienas ant kito, Širmulis sušuko:

— Pa-ga-vau! čiukutis, čiukutis, čiukutis!
Širmulis stipriai laikė žviegiantį paršiuką, klaupėsi

jau ant kelių ir traukė jį į save iš tų kitų gaudytojų rankų, 
kurios neskubėjo trauktis.

— Ne tu vienas pagavai, netrauk, — šalia Širmulio 
rėkė Rudys.

— Aš pagavau! — reiškė savo teises Motiejus Stel
mokas, laikydamas paišiuką už paskutiniųjų kojų.

— Leisk. — tarė Širmulis, nes Stelmokas buvo pa
skutinė kliūtis, kiti jau atitraukė rankas.

Kai pasidriekę ir taikstydamiesi bent dabar jau ne- 
beįbristi didesnėn balutėn pirmieji gaudytojai, o pirmųjų 
priekyje Širmulis su paršiuku įžingsniavo į kalnėlesnę 
pievos vietą, jau netoli geležinkelio, ten jų laukė generolo

Viršuje Dorothy M. 
Bressie, 55 m„ Los An- 
“6es. CaL, nušovusi kar. 
dinolo Mcintyre sekreto
rių kun. Thomą (apačio
je). Kodėl ji taip padarė, 
dar neišaiškinta.

I

”- węĮSiamietė Apasra Hongsakula iš
rinkta pasaulio gražuole.

L

SVARBUS PRANEŠIMAS

Pagal Ynešposyltorjj patvarkymą painformuojami asmenys, 
kurie užsakė dovanų siuntinius savo giminėms USSR per firmas, 
neturinčias įgaliojimų priimti užsakymas, kad jų užsakymai bus 
išpildyti su sąlyga, atliekant formalumus per firmą

PODAROGIFTS. INC.
220 Park Avė. South. New York 10003, Phone 228-9517.

kuri yra vienintelė firma JAV, turinti įgaliojimus priimti užsa
kymus dovanų siuntiniams savo giminėms, gyvenantiems LSSR.

rv!

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
<!I I LIETUVOS. Meti
vo, cociaMenn .lc-M'u rašta- dėt ho“ 
deriku ir >ero<< t t*ti
voje. Kaina . ..................... 25 Co’

IT C-VIS 1 f-RAFm X Zo»e I 
4o»*»h« atwi*n»nin»ai. 1"7 n*l ^at 
na ....... ............

Ben. Rutkūna*

APIE ŽIEDĄ

Dainą niūniuoja, liūdesiu kliedą 
rūtų pamintą, nukrėstą žiedą; 
vaikšto po taką, po lygų lauką, 
kur bernužėlis raselę braukė. 
Sukreiktos rūtos — žaliavę, želę — 
guldė galvelę už vainikėlį, 
žaduos skandino, kraičio neklausė, 
sakė: "Pasauly tu mylimiausia!„.“ 
Ašarom prausias, gėdą mazgoja — 
žalią jaunystę mynė po kojų. 
Kalbos kalbelės kėlės — apaudė — 
it gegutėlė vieniša rauda, 
galvą šakelėm diemedžio rėdo — 
vis pasigenda mylimo žiedo; 
keliasi, gula, dirba darbelį — 
prieš baltą veidą šelmis bernelis. 
Šaltekšnio krūme volungė gieda 
rūtą nuskintą, nukrėstą žiedą...

! New Yorko . majoras . RobertI
• Wagner. 55 m., su savo jauna 
žmona. 36 m. amžiaus.

'FN‘1.T4NT “knven«>šiu karaliaaa"" 
Kir>r.< Kalinio -t*’

•ninimai. 4 €4 oaL. kaina.

vFTV K’-'n atci-nl
nhnų antroji dalia. 592 coaian**' 
Kaina ..................................... $6.(*c

•Errvrv oatnos amkrikotf 
tiiri-.lr*' 5r Joną* Ba
iv«. 47? «w jraidr.mia. Anp
titrai kiekrieiv*“ ėvino*
enrinr* t->dė! tinka dovanoti v 
Setrrvijkai nekalbantiems, iri4ta 
»2* pne?. ka*na......................$50°

rp etFnnri* ”•
-e<ė F V«nderv“lde. vertė Varde 

Kaina ........................... $8 Cnt

M ART ROROrOTRS LITHUANTAN 
SEI.F-TAUCITT V Tnkienė. e*- 
—a* vadovė!5* i-etn*-is kaTboe me. 
kvtie anebkkai kalbančiam. 144 
pal . kaina ........................... $1.26

’EMATTRS RAST AT. Careioaio* m* 
sų rašvtojos pirmojo karo met* 
Amerikoje oaraSvti vaizdeliai « 
-e-vtojo* paveiksią. 128 puelani*-
kaina ........................................ 66 C*

TAVO KELIAS T SOfTALTZMA 
Parai- Teona* RFjmas. Trumpa 
socializmo aiSkip’nffa.* Kaina 26 •

Nft’.dUNO SUNOS. Andriai'* Vaio*- 
kc rjmar-o antroji dalia 426 i»u» 
’apiai. Kama ............................. ti no

1 1ETUVTŲ IŠEIVIJA AMER1KOJR. 
vaizdi šio kraiko ’i-luvii: Ltorija. 
gausiui iliustruota, parašė St. >1>- 
chel.-onas, virš 500 pu.-ianiu. Kat-

\FMHNO SŪNŪS Anonsu* Vailo
ke romą ta.* iš 1935 metu Suvaivt 
Jos ūkininkų sukilimo prieš Sn» 
tonos diktatūra- Pirma d -Ii* 
uoL Kaina.................................$a no.

.IETUVA BUDO. Stepono Kairu, 
laba aiz«” ai r įdomiai parašyt* 
ataii • mo k »«o Lietuva Kėlės* 
ii n..t.u, ,cn-.£ia dcvai-.a kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapi.
,,įdėlio formato Kaina *6 AP

na kietais viršais $5.00. minkytais 
viriais .......................................... S4 OO

SOCIALDEMOKRATIJA IR W»b- 
SEV1ZMAS Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cu*

CAbAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruodė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir augiu kainomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

4P4 pat Kaina ......................... $6.60
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, S2 n«U kaina.........  26 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka, mtaiklrta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................. $l.u*

LIKO GRUPIŲ

Irutė, prilaikoma širmulienės. kad tik nebristų gaudyti 
ir nesušlaptų, ir ten dar stovėjo kelios moterys. liūtė plojo 
lankom ir iš tolo siekė paišiuko.

— Tik stipriai laikyk. — atiduodamas tarė šimulis..

I

JUOZAS STALINAS, arba kai 
KanKazo iknonis buvo oaaidare* 
Rusija* diktatocm. Kaina 26 Cn*

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslu, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.5v

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistu diktatū
ra faktu šviesoje. Trumo* boiševte- 
mo istorija ir valdymo praktika. 
T.ahai daug informacijų, 96 osl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINTGAI nuo 
seniausiu laiku iki Lietuvos ne- 
priklausomybė* galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė ua 
veiksią, 396 geras popierius, 
kaina .... .............................. $10.0®

KOMISIJOS PRA-
__ ____ | kndęĮ mąauoMe rm-
ra vienybei., 80 psl., kainu ..$!.<*

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Aneikio 
istorinis romanas ia žemaičių niik- 
ito laikų, kieti apdarai .... $S.oW

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir k^ apie tai sa
ka mokslas? Kaina........... 26 Cll

NAUJA VALGIŲ KNYGA, paraM 
M. Miebcfaeaienė, 250 įvairių lietu, 
visko ir kitų tautų valgių receptų, 
132 poslapiai, kaina................ ll.Ll

NEPRI KLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys. Ia- 
bai aaug paveikslų, 256 psl. gers 
popiera. Kaina ........................ $5.06

SIAURUOJU TAKELIU. K. R 
Kriaruciūno at¥i’»'ir.«T>»i is I i«tu
vos ir iš iieiiiviu irv.e-
nimo. 178 psl_, kaina ........... $2.06

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėi ji darALTORrŲ »ES«Lr. V. Puttoo-My- 

kolaičio romanas trijose dalyse. 
Visos trys daly .s įrištos i viena 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigą* Vasaris išsiža
dėk) kunigystės dėl moterystė* 
knyga, kieti virėsi, 081 pualauis 
Kaina ................................... $6.00

2$ Ckkeisis. Kaina
|

— Nešk, panelyte, dabar pintinėlėn. — tarė Širmulie-. Jo i«*ko 36 valstybių policija. 
1 Tai neturįs teisės .praktikuoti
! Kubos gydvtojas . Luis Bulas 

Mergaitė su paršiuku nuskubėjo. Vyrai ir moterys ėjo i IJarquet kuris padarė abortą, 
už koios. dirsčiodami i Durvinus savo drabužiu kelius. 7ryS \ew yorko policininkai iš 

į nuslėpimą. Jis traukiamas teis-
T, . ,, ... . , . , . „ i-1jo reikalavę $50.000 už to fakto— Kaip dabar tokie mieste pasnodvsim? — tarė • . , - .. . . .1 1 , mo atsakomvben. o policininkus

Kojelis.

ne.

I
— Iki miesto dar pradžius, — tarė Širmulis.

— Svarbu, kad generolo paišiukas pagautas, — tarė 
Rudys. — Kai griuvau, kai griebiau, tai žiūriu — laikau• 
už paskutinės kojos.

— Vyrai ir moterys, greičiau, greičiau, skubėkit, va- i 
žiuojam. — visa gerkle užplėšė geležinkelietis, pralenkęs 
visus ir jau keliolika žingsnių nušlavęs į priekį- Eidamas I 
jis ranka dar brūkštelėjo sau per purviną kelią.

į nubaus jų viršininkai.

— Palauk, duok apdžiūti. — tarė Širmulis. ___

— Greičiau, greičiau, vyrai, moterys, greičiau, va-1 
žiuojam ! — dar labiau užriko geležinkelietis.

Atsilikusieji dėl to riksmo sujudo bėgti. Pirmieji jau 
ritosi Į vagonus. Kai traukinys sujudo, Kojelis tarė Širmu
liui:

— Tave gali nubausti už traukinio sustabdymą.

— Kas jau čia baus? Žinai, gelbėjau generolo paršiu
ką. Taip ir pasakysiu, jei norės bausti. Tik tiek negerai, 
kad drabužiai šlapi ir puivini.

(Bus daugiau).

Hector Garcia Godov. kurį A- 
merikos Valstybių Organizacija 
remia į Domininkonų laikinus 
prezidentus.

■ IEMOK RATINIO SOClALlZMv 
PRADAI. Populiari ir nau hnga 
anyga šio dienų klaasimanr.s su
prasti. Kama .............................56c.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo uireeu: 

KELEIVIS

CĮMdEaK a * * x x s

NAUJIENA

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

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

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

I
"KELEIVIO“ SUKAK

TUVINIO BANKETO DA- 

LYViy BENDRĄ NUO

TRAUKĄ GALIMA GAU

TI "KELEIVIO“ ADMINIS

TRACIJOJE U2 $2.00.

... _

Išrašykite 
KELEIVĮ 

savo draugam
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VIETINĖS ŽINIOS ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

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

Kazys Almenas, UPĖ I 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $300.

Alė Rūta, KELIAS į 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kaDos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran- 

,s tų gyvenimo. 242 psl., kai-į

Jie Įpusėjo pirmenybes 
pirmoje vietoje su 5-2 tš. ir 
du kaitų Įveikė pačią stip-' 
l iausią lygos komandą Cam- 
bridgfc II, kurios sudėtyje

Darbininkų Dr-jos gegužinė
Lietuvių Darbininkų Dr- 

jos 21 kuopos gegužinė lie
pos 25 d. Bernice Claire so-; , ... _ -
dyboje ir šiemet pavyko : ma(henl bus senausių lietu- Bostono čempionai —K
Nors iš ryto saulutė nebuvo vi? ‘,adi> Programų 31 ir Scheffer, N. Jersey

sukaktuvinis piknikas. Tai pertas Luko\viak ir kt. san- 
paskutinė šios vasaros links- tykiu 4:1 ir 3:2. To nepajė- 
ma gegužinė. gė padaryti nė viena kita ko-i

Norintieji laimėti vienos mar,da. Naujasis l\go>- čem- 
savaitės vasaros atostogas P10na^ MJ.T. Menas rungty- 
dviem asmenim puikioje nes la:rpėjo, kitas pralaimė- 
Blue Waters Manor vasari- J° Ūambndge II. Mūsų.

.. . ... . .... . . nėję Lake George, N.Y., ir šachmatininkai antram rate j
ciais. Visi pasklido erdvioje kius dovanas, prašo- I’atX1<; 1’°'? nelauktų pralai-
geguzines vtętoveje Vieni mi sugrąžlnli bilietų Įakne. mėjimų (itin su Sylvama).' 
daugiau laikėsi didelėje sa- ]es Baltic Florist. 502 Broad- lėmusių viltis išlaikyti pir- 
!eje. kiti labiau mėgo ęazų wgy> So arba atvy. mą vietą.

kus i oikniką Romuvos par- Lietuvių komandos šulas 
ke Brocktone rugpiūčio 8 d. buvo Gediminas

bet dalis gegužinės 
darbininkų jau anksti nuvy
ko Į gegužinės vietą pasi
ruošti svečius priimti.

Vėliau pradėjo rinktis ir 
svečiai. Nustatytu laiku at
važiavo ir autobusas su sve-

pasiraosta svecius sutikti- 
Čia juos vaišino Ieva Vit- 
tauskienė. A. Vadelis ir K. 
Zabitis.

Greta salės esančiame 
kambaryje Jonas Valeraus- 
kas su Kazimieru Marcilio- 
niu sušilę darbavosi trokš
tančių troškulį malšindami, 
o gerosios šeimininkės—Ne- 
ly Kamėnienė, Agnė Matu- 
liauskienė ir Elzė Arma- 
kauskienė stengėsi 
kinti išalkusius.

Mūsų piknikas 
šį sekmadienį

buvo Jugoslavijos rinktinės 
Primename, kad šį sek- dalyvis Milan Vukcevič. du 

-Keyes 
eks-

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

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO OKEANO PLIAŽO
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JONSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

Visus kviečia
Steponas ir Valentina 

Minkai

Albert Erickson, 35 m. amž 
Leicester, Mass., neprisipažįsta 
nudūręs savo žmoną, du P’r* 

ŠveikaUS- mojo vyro vaikus ir jo pirmąją 
kas. Jis pakrovė 8.5 taško. žmOną. Jis paguldytas Bridge- 
du kaitų sužaidė lygiomis su wateri<» valstybės ligoninėn pro- 
Jugoslavijos žymūnu Vuk- (llį ištirti
cevičiu.

Gera talkininku buvo lat
vis Jurijs Ozols. Jis pelnė • 
7 tš.; Algis Makaitis 6.5 tš. j 
ir K. Merkis 6 tš. Makaitis

piono Gedimino Šveikausko abu kartu sudorojo Bostono 
-- . , , , • • pfifbmnifinfl Aleksą Keyes,

Šveikausko partija su 
jugoslavu

Bostono šachmatų čem-

partija iš tarpklubinių rung- 
naten- su Jugoslavijos meiste

riu Milan Vukcevič, kuri bu
vo prieš trejetą mėnesių nu-

Prie vartų svečius pasitik- traukta apilygėje padėtyje, 
davo Kazimiera Valantienė galop pripažinta lygiomis, 
ir Povilas Brazaitis ir Įteik- Šios partijos išdava buvo 
davo bilietą, iš kurių laimin- lemtinga Cambridge klubui, 
gi buvo Nr. 2579 (M. Straz- kuris po pripažintų lygiųjų, 
dienės) ir Nr. 81522, kuris pralaimėjo rungtynes So. 
dovanos neatsiėmė. Bostono Lietuvių P. D. šach-

_ . , . , . . matininkams santykiu 2-3 ir,
Buvo ir daugiau laimingų. svarbiausia, neteko Bostono 

M. Kuolienė ir C. Janeliū- ]ygOS čempiono vardo, kuris 
menė pardavinėjo biliete- dabar nukeliav0 pas MJ.T. 
liūs gražiom bonkom (žino- jįk vukcevičio laimėjimas 
ma, ne tuščioms) laimėti. Šveikauską būtu gale- 
Pumas laimingas numeris— = išgelbžtj Cambridge klu- 
2070^ (Jono Ūselio), antia.- b- nu0 pralaimėjimo lietu-

a-i. i. viarn? ii- outų paaaręs juos
2076. Dvi paskutiniosios do- , iajmėtojais. Dabar 
vanos neatsiimtos. Bostono MET lygos lentelė

Aluzienės gėles laimėjo tokia (taškai iš rungtynių ii 
Karen Aluza iš New Bedfor- PalTijų):

cocempioną 
o Merkis — buv. N. Angli
jos laimėtoją J. O’Keefe ir 
Bostono David Scheffer.

do. M.I.T-
CAMBIDGE II 
HARVARD 
BOYLSTON

Pinigines dovanas laimė
jo: I-ją —Nr. 545 Petras 
Apšiega iš Roslindale. II-ją “f11?' N
Nr. 506 Jonas Skapėnas iš E . tTT *' 
So. Bostono, m-ją Nr76 SSĮLVANIA
Charles Despen iš Westfor- į*. ArrtiVc 
do. IV-ją Nr 142 L. Eidukas BRANDEIS 
iš So. Bostono, V-ja Nr. 493 
B. Valeika iš Bedfordo ir 
VI-ją nepasirašęs.

9.5 40
9 46.5
9 39
8 36.5
7.5 35
6.5 30.5
5.5 32.5
1 16.5

John Perriera iš New Bedfordo. 
Mass.. rankose laiko .sintetinį 
vožtuvą, kokį jam daktarai Bos 
tono vaiku ligoninėje įstatė į 
širdį vietoje sugedusio natūra

Tokių Stiprių varžybų, ko- lauš vožtuvo. Tai pirma tokia o- 
peracija.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

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

Tuojau siusk šį skelbimą ir emigrantų 
, savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiusime vaistu išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
Newark 4. Nevv Jersev 
Nori h Sta.. P.O. Box 9112

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKO: 
ISTORIJA su spalvotu žeme 
lapių, 96 psi., kaina .. $0-7

LIETUVOS
na ....

Laimėjimo dovanomis rū
pinosi V. Jackūnas.

kios buvo šiais metais, Bos
tono šachmatininkai dar ne
turėjo per visą savo laiką,— 
rašė Boston Sunday Globė.

Miela pabrėžti, kad So. Pasiturinti moteris vedybų 
visos dovanos yra pas N. gostono LDP šachmatinin- tikslu ieško išmintingo gyveni 

lo Cotton Ros* V o i nuipcrp miiltidi tąjįvoHv— rno dr<iu$£o oo B.> metu <imžiaus.lindale. Mass., tel. 327-7949. ti „m^bSStukSu ne E- V“ ' " K'S’,s
’ tl, nors UZDaige KUKIiau, ne- 63ft |{roa<|Way. So. Boston. Mass.

Visiems atsilankiusiems Į gu buvo tikėtasi. (30
gegužinę rengėjai 
džiai dėkoja.

n uosi r-

Gegužinės Komiteto 
sekretorius
N. Jonuika

DAI 61.41 PREKIV IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKI MII 

DABAR
Siuskite pinigus į USSR

T«-kuI jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNAI GARANTUOTA 
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20,000.00 

Mūsų firma yra VIENINTEI.fi, 
kuri visada siuntėjui prisiunčia

gavėjo pasirašytą KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiuntimas: iki $30.00—$2.75

per $30.-10% 
GRAMERCY SHIPPIN’G INC.

744 Broad Street
Newark. N. J.

Katalogu prašykite angliškai arba 
lietuviškai.
GRAMERCY SHIPPTNG Co. 
118 E. 20 96, New York 16. N.Y.

Tel. M U 0-0598
įsteigta 1945 m.

Atidaryta: kasdien 9—5:30.
Rugpiūčio mėnesį 

uždaryta šeštadieniais

NESUTRUKDYKITE SAVO GIMINES 
NEMALONUMAIS IR RIZIKA PALIKTI JUOS 

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

PODAROGIFTS. INC.
220 Park Avė. South, New 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. Į Odesos gydomuo
sius purvo natūraliuosius pakraščius ir kitur. 
UŽEIKITE Į MŪSŲ SALŲ. KURIOJE IŠSTATYTI 
DAIKTAI APŽIŪRĖJIMUI, IR PASIRINKITE 
DOVANĄ SAVO GIMINĖMS.

Reikalaukite iliustruotų katalogų

na 32.50
Jonas Aistis. POEZIJA, 

loję yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai. 420 psl., kal
ia $6.

Tos knygos gaunamos ir
v plpivro uriroįr’K’trnov■ir**’

Alė Rūta. PRIESAIKA.
Didžioji meilė, II d., roma
nas. 3G9 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą. ŠIKSNO 
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 

gyvenimo, 268
osl.. kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas 

: 332 psl., kaina $3.50.
Vacys Kavaliūnas. KAL-

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

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų. beržu ir kitu dekora
tyviniu medžiu parko. Daug vietos 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, 

Boston, Mass. 02121. telefonas 288J»999, «» po birželio 15 d. tiesiai 
į vilą Audronė — Marija Jansonas, Osterville, Cape Cod. Mass. 
02655. telefonas 128-8425.

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

VIENĄ NAUJĄ METINJ “KEIEIYTO“ 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 $52*0—$6.00:

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

NŲ GIESMĖ, premijuotas Į BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVI“, 
romanas, 201 psl.. kaina
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TI*I - j 
NAGO UGNIS, premijuotas 

'.romanas, 205 pusk, kaina 
$2.50.

Aloyzas b«&rona?: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. ka.i- 

. na $ 1,50.
Juozas Švaistas: 2IOB-

i diai mm DI Al liri A r

.ŽE?!£L,.AP?S $0.5t. kaina S2-50-

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage 
kaina ............................ $o.2‘

GYVULIŲ PROTAS. 212 
kaina 75 centai.

ps*

iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psi..

Juozas Sva’ttas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmu dra Aloyzas Baronas: LIEP- 
ma. L. Tolstojus, 62 psl., kai JAI IR BEDUGNĖS, pre

mijuotas romanas, 279 psl.,: 
■ Kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMU. 462

! dus!., kaina $4.50.
Naujokaitis:

n? ............................. $0.3:
LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. >ls 

tulaitis, 24 psl., kaina $0.2

STABMELDIŠKA 
32 psl., kaina .

LIETUVOS SOCIALDEMO 
KRATį PARTIJOS PROG 
RA MINĖS GAIRĖS, 32 psl. 
kaina 25 centai.

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

LIETUVA 
......... $0.1

SOČIA LDEM« 
Nr 4 ir 5, kain

LSuP EOTt LiTnU/t^iiA 
FREEDOM. parašė S. A. Vik 
toras, 32 psl., kaina 50 cent

NEPRIKLAUSOMOS LIETL 
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka 
rys, 225 psl., kaiim .. $5.0<

SIELOS BAL>AI, J. Snr.elsu 
riaus eilėraščiai, 221 psL. ka 
na ..................................... $0.7

ANARCHIZMAS. 29 psl., ka 
aa  ............. $o.j

iš DŪMINES LŪŠNELĖS. K 
Kraučiūnr eilėraščiai, ’ 12<
psi., kaina .................... $i.ot

DELKO ŽMOGUI REIKL 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., kaina $0.1

KAII SENOVĖJE ŽMONĖ 
PERSISTA DYDA VO SAI 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.1»
IL Ė S IF STRAIPSNI  ̂
(Kaip atsirado popiežiai, re 
umatizmas, Kražių skerdynė* 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.21

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 psl 
<aina ............................

šLIUBINft IŠKILMĖ, i veiks 
pel

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

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

Vincas Ramonas: M1G 
LOTAS RYTAS, 166pusl.
kaina $2 00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246 
psl.. kaina $3.

rno komedija. 29 
kaina ...............  .

KELEIVIS 

636 Broad way
a.

KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KEI.IAUTI IR I SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVĄ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizaciia gyvuci* nuo 1886 metų ir 
įau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ 
SLA didžiau«a;a ir turtingiausia fratemaline a-eanizaeija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nariu ir «a.<io lidžiaus{ ka
pitaią. ___ 1 • 5B
Aant«>ninea<> net o vis NETEaKO yv-r-m* APDRAUDOS. bet 
stota nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA adcrautu* rrra, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalinę g’.^ba. 3) SLA aDdrauda vra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
ST.A DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
?’0.000.00.
SLA Taupomosios aodraudos svarbios jaunimui rr šeimos 
ansaugai nuo netikėtu sunkumu.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam. ’
ST.A ligoie pašama tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra beturiu kolonijose, jos teikia
žinias anie andraudas ir įstojimo salvgas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LiTHUANlAN ALLIANI E OF AMERICA 
307 West 30th Strikt New York L N. Y.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS, A. Giedriaus apy- 
”Ii praeities tavo sūnūs te no kaina $] g0

stiprybę semia,“ -giedame
Lietuvos himne, o ar taip GTNTAKO TAKAIS, J. Na- 
darome? Ar pažįstame jos rūnės eilėraščiai, daug ilius* 
praeitį? tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

Geriausia knyga

a

“i
h

TAUTOS PRAEITIS

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

Joje J. Jakštas rašo apie 
į“ l 1863 m. sukilimą Lietuvoje,

su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1.000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administraci joįe.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

ąei.YNT KARVELIAI. Aloyzo B*, 
rono •py’aka;:ės vaikams, 69 p<«L
k«»»»» ............ ............. RA

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovan*. 
vaikams, bet ir seneliai 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

GINTAR6LE, J. NarOnės pasa
ka. gražios iliustracijos. 24
psl.. kaina .............. $1.00
Ta pati knyga anglų kalba,
kaina ....................... $1.00

TERORO IR VERGIJOS trys SAKALAI, A lf. Vambuto 

IMPERIJA SOVIETŲ 16 pasakų ir padavimų, 186
RUSIJA ■ P09’- lcaina ................... $2.00

Joje smulkiai aprašytai*
$d^ū! vilniškis apie lietuvius Vii- • bolševikinio teroro sistema, LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 

' „i.u. krašte, J. Rūgi. apie! vergų stovyklos, kuriose! Turime Lietuvos žemfla-

Sibiro lietuvių batalionų __ ' P’M — UŽ 59 centų, už $2.50
1918-1919 m. ir kt.

$2.50.

broliai, seserys, giminės irr(su|ankstomaa) jr už W 50 
draugai, knygos karna - (aienini9).

VIENINTEI.fi


Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 30-31, 1965 rugpiūčio 4.

Garnys Ivaškų namuose J. Rūtenio dailės paroda

Dalia ir Rimantas Ivaškos Dailininkas Jonas Rūte- 
liepos 28 d. susilaukė antros nis Jansonų viloje ”Audro- 
dukrelės. Dabar jie turi du nėję“ (87 East Bay Rd., Os- 
sūnus ir dvi dukreles. terviile) atidarė savo kūri-
• .. . . ... . . nių parodą.Nauiagime džiaugiasi ne 

tik tėvai, bet ir jos seneliai—
Ona ivaškienė ir Škudzins- 
kai.

Imdamas turi sakalo akis, 
o atiduodamas — šuns.

PASKUTINIS ŠIOS VASAROS DIDYSIS LINKSMAS i dė, kad jų visai čia nebuvo.
Kalti ne dalyvavusieji 

vilkstinėje, bet tie lietuviai,>

; Lietuviai dar niekur taip

blogai nebuvo pneirod, Vięškalnių "Dubysos“ va. j Rugpiūčio g d. MWtų ra.
Pavergtųjų Tautų Savai- salinėje galima tiki ai malo- <jjj0 gegužinė Romuvos par- 

tės proga Bostone liepos 21 n^a^ Pra^e^s^ atostogas. ke Brocktone.
I d. buvo sumanyta atitinka- Ji yra Centervillėj, Cape , „ „
mais šūkiais papuoštais au- Uode į
tomobiliais pavažinėti mies- * D _. _ !
to centre ir prie Washingto- čia P^mieji vasarojo Si- _ Rugsėjo 12 d. Tautos 
no paminklo padėti vainiką, niauskai, vėliau Elena Gim- šventės minėjimas So. Bos-

šitoje automobilių gana butienė inž- Treinys su šei- Ltamt

didelėje vilkstinėje buvo ir, ma, Lizdemai, V. \akauzai- 
keli lietuvių automobiliai, tė. Jančiauskienė, Kiliuliai.
Kitų tautų automobilius Br. Skrabulis ir kt. Dabar 
puošė plakatai su atitinka- dar atostogauja Treiniai. I. 
mais sūkiais, kai kurie jų Kamantauskienė įr kt 
buvc labai taiklūs. Deja, lie- Kdmantau>Klene 11 KL 
tuviai neturėjo nė mažiau- Kas dar neatostogavo, at- 

Į sios vėlevėlės. Iš šalies atro- siminkite "Dubysą*4.

Gera vasaroti ir "Dubysoje“ PARENGIMŲ KALENDORIUS,

Į Reikalinga pagelbininkė prie j 
namų ruošot 
per savaitę.

Skambinti telefonu 325-6049.

VAS ARO TOJ Ų 
DĖMESIUI

Geriausia praleisti atostogas 
garsiame Cape Cod, Centerville,

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

AN 8-3630

ne.

Rugsėjo 26 d. So. Bosto- 
noLietuvių Pil. Dr-jos 3-jo 
aukšto salėje Vinco Krėvės 
veikalu inscenizavimas, ku
ri rengia ALTS-gos skyrius.

Mass., kurorte, puikiame Atlan-. ^aoooooooeeooeoooa 
to vandenyno paplūdimy, gražio
je ir patogioje LIETUVIŠKOJE 
VIĘŠKALNIŲ "DUBYSOJE“.

1000009',

Televiziją 
ir radiją

* *LIETUVIU RADIJO
PIKNIKAS
SEKMADIENJ, 1965 M. RUGPIUČ1O - AUGUST 8 D. 

GRAŽIAME LIETUVIŠKAME

ROMUVOS PARKE 
71 Claremont Avė., Montellc je - Brocktone

Aplankė I. Baškienę

kurie buvc bendrame komi- Velniai mirusio dr B 
tete ii ne tik patys nepasirū- ■ Baskio našlę Irena Baškienę1 ?°* Bostono Lietuvių Pil
pino plakatais, bet ir visuo- aplankė jos jau seniai maty- Dr'JOri 111 aukšto 
menės apie tai tinkamai ne- u draugė Nijolė Matuliony-Į . , *
painfoi mavo. Už tai jie ver- ir jos vyras estas Hans
ti papeikimo. Nogės, kurie gyvena Hali- Spalio 9-11 dienomis JAV

■ faxe. Kanadoje. jnį jr Architektų S-gos su-
Jokubaičiai turtuolių Nijolė ir Hans Nogės i važiavimas, posėdžiai Tau- 

namuose JAV atvažiavo savo tėvo ir tinės S-gos namuose, o ban-
uošvio dr. B. Matulionio, dir- ketas spalio 9 d. Dorchester 

Antanas ir Bronė Joku- bančio Valium Lake, R.I-, Plaza-
baičiai šiuo metu gyvena ligoninėje, aplankyti. Ta

Spalio 3 d. Balfo banke-

« « *

Prašome kreiptis šiuo adresu: 
21 Bowdoin Avė.,
Boston 21, Mass.

Telelonas: GE 6-5139.
Z. A. Vieškalniai

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645 

09006000000000000000600*

Wellesley Hiils, prižiūrėda- proga jie užsuko ir i Bosto-
mi i pietus išvažiavusių tur- ną su Irena Baškiene pasi- Spalio 10 d. Laisvės Var- 
tuolių namus. matyti.

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

sargia sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
OIDŽ1ALSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
396 VVest BROADVV AY. So. Boston 27, Mass- Tel. AN 8 - 8764 
hersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali-

■ ma siusti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė- geibejo g» venukie. ji gan ir
.................... .. : joms pagelbėti. Atsilankykite

je, kunos dydis yra 14 xl3 x20 colių, ls tolimesnių vietų siųs- mano namuose 71 Broadvay,
gite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun- Arlington, Mass. Daugiau infor-
- - . maciju te). 616-0490.tėjo ir gavėjo adresus. J -_______________________

po koncertas So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje.

Yra dvi moterų rūšys: tos, 
pro kurias prainame, ir tos, 
pro kurias negalime praeiti. 
Sustojus joms būtinai reikia 
kažką pasakyti, ir mes sa
kome: ”As myliu tave..-“

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mas*. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėja* J. Vaičaiti*

Telefonas: AN 8-2805 }
Dr. Jos. J. bonovan • 
Dr. J. Pašakarnio |

ĮPĖ DINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY »
South Boston, Mass 1

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T rečiadienia is—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

MRS. CONWAY
amerikietė ateities spėjikė ir 
patarėja. Ji tūkstančiams pa-

Bostono Liet. Tautinių Šokių Sambūris, ved- O. Ivaškienė

PROGRAMA prasideda 4 vai. popiet
1— Bostono Liet. Tautinių Šokių Sambūris, vadovaujamas 

Onos Ivaškienės.
2— Jugoslavu tautiniai šokiai, vedėjai M. ir C. Taylor. , _ . A. . . .. . „ ..
3— Metinis tradicinis gražuolės "MISS LIETHUANIA OF Visi doKamentel ^ruošiami rust) kalba, .r s.unttnia. risiunčiami

N-E “ rinkimas. i tiesi°* iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti-
no išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas, 

i Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje.

6— Laimėjimų ir įžangos dovanų paskirstymas. i rajp pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au- .
7— Skaniausi lietuviški piknikiniai valgiai ir gėrimai. tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa- į

Kviečiame visus į seniausių lietuviškų radijo progra- ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų j j. ren iriatės duoti kokia
mų 31 metų sukaktuvinį metinį PIKNIKĄ. Tai bus šios daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas angliška’ kalban
vasaros paskutinis radiio piknikas. Baikime šios vasaros pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų - ®.

, i ii - . - -- , tiems, nepamirškite, kad ge-Imksmybes šiame piknike, kur ju bus visokio amžiaus katalogu. , ,
dalyviams. * įstaiga lietuviška, kreipkitės lietuviškai >'lausta dovana yra knyga.

... 1 ... - e, VISI SIUNTĖJAI ISITIKINO, KAD MCSU IŠTAIGA SĄt'NIN- štai čia kelios lietuvių rašy-
įzanga radijo programoms palaikyti suaugusiems $1, ,1AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIA! PERSlUNCIA . - naraSvine ir i nn^bi 

mažamečiams — veltui! Į SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI. ■ P asyms , ,
Siunčiame su INTURISTO įgraiiojimais e # kalbu CPStOS knygOS. kil-

rios 1-oai ‘inka dovanoms:
—«««"•"« "Sdected Lithunūu.Short

4— Šokių kontestai, Smito orkestrui grojant.
5— Klounas vaikams.

Autobusai išeis nuo So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos namų (368 Broadway) 1:30 vai. popiet.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Užsakykite pas mus įvesti GARSŲ.JJ 1965 METŲ

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ
Į ĮRENGIMĄ 

ĮEINA:
95.000 KTU 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

įrengimas 
SU 20 METŲ 

rašyta 
GARANTIJA

$ 100.- b
NUOLAIDOS 

PER LIEPOS IR 
RUGPIŪČIO 
mėnesius

FORTŪNA FUEL CO.
187 WASHINGTON ST.. DORCHESTER, MASS. 02124

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

Gera dovana

Storlc“ (2I autoriau.), 280
i3 i. LAISVĖS VARPAS

NAUJOSIO3 ANGLUOS UETUVIŲ - 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA'

Sekmadieniais 8-9 eat. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklu 

FM Bangomis 108.7 megaeiklu 
IS WK0X. Framingham, Maaa. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON 13, MASS.

Tek JUniper 3-7239

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaasta*, išpildome gydytojų re 
ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką Teistiną.

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

382 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nno 9 vak ryto iki 8 vaL v^ išskyras š^entadtaaias lr

pal., kaina $5.00. 

"The Herd* tn and the 
Linden TreeM (Vinco Krė
vė*), 128 psl., kaina $3.95.

”Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

”Hou»c Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudo*), 168 p*L, 
kaina $3.95.

”The Ordeal of A**ad Pa- 
»ha“ (L Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

,rThc Maker of God*“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zohorska*, 131 
psl., kaina $3.00.

“Lithuanian Folk Tale*“, 
paruošė Stepas Zobarskas, 
240 psl., kaina $4.50.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-DeimantaI
Papuošalai j

Elektros Prietaisai
RajMati&gai taisome laikrodžioa, •

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

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

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 la- 
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 Į 

Baltic Florists gėlių ir dove- 
jnų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 
Sskmadisniais ir šrentadisniais

pagal susitarimą 
495 Columbia Road

Arti Upham’s Co 
Dorchester, Maaa.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN S-2712 
Namai ir Ūkis:
2S7 Concord Rd.. Billerica, Maa 

TEL. MO 3-2948

« i i « » • i
j Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
{kių kitokių ligų ir nuc nelai- { 
} mių (ugnis, audra ir kt.) .. | 
{Visais insurance reikalais { 
{kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jestira sf thePeaee—ConstaUs 

598 E. Broadvray 
So. Boston 27, Mass.

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

‘VTTrrTTVTrrvr rrrvT

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 4
Lipdau popierius ir taisau^ 

E viską, ką pataisyti reikia, j 
- Naudoju tik geriausią j 

medžiagą. 4
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tek CO 5-5854

Flood Sąuare 
Hardware Co.
8ariainkas N. J. ALEKNA
•28 EAST BR0ADWAY 
SO17TH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys

Reikmenys plumberiams
Vtookte gsleiies daiktai




