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Konsularine sutartis gali 
būti nepatvirtinta

Senato užsienio reikalų komitetas sutarčiai pritarė, 
bet vyriausybė nėra tikra, ar senatas ją patvirtins, todėl 
ji neberaginsianti senato tą sutarti svarstyti ir lauksianti 
patogesnio laiko.

Aną kartą rašėme, kad se- Čia verta priminti, kad 
nato užsienio reikalų komi- tuo reikalu Amerikos Lietu- 
tetas pritarė JAV ir Sovietų vių Taryba aktingai veikė. 
Sąjungos konsularinei su- Ji, be kita ko, atitinkamą 
tarčiai bet ją dar tun pa- memorandumą išsiuntinėjo 
tvirtinti senato visumos po- visiems senatoriams. Jame 
sėdis dviem trečdaliais bal- išdėstė, kodėl sutartis netu- 
sų. retų būti patvirtinta. Kiek

JAV ir Sovietų S-gos vy- tas memorandumas galėjo 
riausybės kelerius metus ta- paveikti senatorius, kas čia 
rėsi dėl tos sutarties. Paga- tiksliai pasakyti, bet 
liau pernai birželio 1 d- jos nevienas senatorius pranešė 
susitarė ir sutartį pasirašė, valstybės departamentui. 
Susitarta dėl principo kon- kad jis ruošiasi balsuoti 
sulatus steigti, bet kiek ir r Pneš tą sutarti. Jie nurodė į 
kuriuose miestuose jie bus FBI direktoriaus Hooverio 
steigiami, tektų dar atskirai
susitarti.

1964 m. birželio 12 d. pre
zidentas Johnsonas pasiun
tė sutartį senatui ir paprašė 
ją greitai ir palankiai ap
svarstyti.

Per liepos mėnesį užsienio 
reikalų komisija įvykdė vi-? _
sus apklausinėjimus. Liepos Z2ZŽCI1/
30 d. liudijo valstybės de- , , ,.
partamento sekretorius D. OOuelių 
Rusk, kuris paprašė sutartį 
patvirtinti, nes, esą. ji padė
tų pagerinti santykius, su
mažintų trynimąsi tarp abie
jų valstybių.

Rugpiūčio 3 d. komitetas

Tautinės gvardijos kariai, pasiruošę šauti, vaikš to jau nurimusiomis Los Angeles gatvėmis, knr 
buvo didžiausios negrų riaušės.

Erdvėlaivis Gemini S tęsia 
8 dienų kelionę

Turėjo pakilti ketvirtadienį, bet pakilo šeštadienį. 
Netrūku* pasireiškė kliuvinių elektros įrengimuose, buvo 
abejonių, ar nereikės anksčiau nusileisti, bet vėliau kliū
tys išnyko. Tuo tarpu astronautam mažai belieka laiko 
miegoti.

Praeitą ketvirtadienį tu- Vietname partizanai
rėjo į erdvę pakilti erdvėlai
vis Gemini 5 ir nusileisti tik pralaimi 
po 8 dienų, bet dėl blogo oro
ir kitų technikinių priežas- Chu Lai pusiausaly JAV

kariuomenės daliniai Viet- 
namo partizanams sudavė 
didelį smūgį. Ten buvo už-

čių jis tepakilo šeštadienį.
Netrukus pasireiškė sutriki
mas elektros tiekimo įrengi
muose ir buvo kilę baimės, mušta ne mažiau kaip 600, 
kad Gemini turės grįžti į že
mę, neišbuvęs erdvėje 8 die

pranešimą, kad konsulatai 
būtų nauji sovietų šnipinėji
mo lizdai, juos įsteigus pa
didėtų sovietų šnipų' skai
čius ii- tuo būdu būtų dar la
biau apsunkintas FBI valdi
ninkų darbas-

Rami demonstracija Prancūzijoje mirė 
Springfielde N. Zverevas

Nušautas klierikas 
ir sužeistas kunigas

Springfielde, Mass.. buvo Prancūzijoje saulės smū- Hayneville, Ala., praeitą 
nedidelės negrų riaušės, gio ištiktas mirė įžymus ba- penktadienį nušautas epis- 
Praeitą penktadienį jie ren- letininkas N. Zverevas. kopalų klierikas Jonatan M. 
gėsi demonstruoti. Guber- Daniels iš Keene, N. H., ir
natorius. norėdamas išveng- Lietuviams jis yra labai sunkiai sužeistas Romos ka
ti visokių netikėtumų, buvo gerai pažįstamas ir Įjotu. ■ talikų kunigas Richard Mnr. 
susiur^^su negrų vadais risroė iš Chicagos. kaijieH
šiuo metu demonstracijos pejnec nes kelerius „.p,,,, jo gatve su keliais negrais, 
nerengti, bet antroji pusė su- ____J Juodu buvo ką tik išleisti
sitanmo neištesėjo ir sek- buvo Kauno baleto teatro

Frankfurte baigėsi 20 mė
nesių užsitęsusi byla, kurio
je buvo teisiama 20 buvusių 
Auschwitzo koncentracijos 
stovyklos administracijos 
narių. Visi jie buvo kaltina-

madienį demonstraciją su- baletmeisteriu, išauklėjo ne- dėj^už^ikim’ą civilinių tei-

rengė vieną gerą baletininką ir 
Lietuvos baleto teatrą pakė-

sių sntyje.
Suimtas šerifo padėjėjas

sutarti patvirtino. Tame po- mi žmonių naikinimu minė- 
sėdyje prieš ją tepasisakė toje stovykloje. Iš jų trys iš- 
vienas komiteto narys, bet teisinti, 17 nuteista kalėti 
vėliau prie jo prisidėjo dar nuo 3 su puse iki 14 metų ir 
keturi. Tuo būdu iš 18 komi- g iki gyvos galvos. (Mirties 
teto narių prieš tą sutartį y- bausmė Vakarų Vokietijoje 
ra penki. • panaikinta).

Kaip minėta, sutartis turi .v . .
būti patvirtinta dviem treč- Vienas iš nuteistųjų kalėti,
daliais balsų, teigi komiteto lkl ąalvos> »*«•. bu-
nusistatymas rodo, kad nėra v$s Hitleno rudmarskmių 
garantijos seržantas. bu\osenato posėdy 
tiek balsų surinkti. Todėl 
vyriausybė ir nusprendusi 
nebespirti senato šiuo metu 
tą sutartį svarstyti, ji pa
lauksianti patogesnio mo
mento. juo labiau, kad ir 
Sovietų Sąjunga nerodo no-

Hitlerio
vadinamas 

Auschvvitzo velniu. Jis buvo 
kaltinamas žvėriškiausiu 
būdu kankinęs kalinius, net

l kojas buvo pastatyta vi- ,. °. .Y ? 5 nuimtas senio padėjėjai
sa vietos policija ir iškviesta A PasiSeretln3 aukštumą Tom Coleman. kuris kalti- 
1.000 nacionalinės gvardi-i1)61 lsvede i tarptautinę sce- namas įvykdęs tą žmogžu- 
jos karių, kurie saugojo, kad n3«
neįvyktų susidūrimų.

800 demonstrantų ramiai
nužygiavo mieste porą my-,________________________
lių prie miesto valdybos, kur no balete Vera" Nemčinova, tamsiam kambary 
kalbėtojai savo kalbose kai-’ dabar gyvenanti Nevv Yor- 
tino majorą ir policijos vadą ke, ir Tatjana Vasiliauskie- 
dėl jų žiauraus elgesio su nė-Babuškinaitė, gyvenanti 
negrais. Bostone, pas kurią velionis

Gubernatorius buvo pasi- turėJ° atvažiuoti, 
rūpinęs, kad tą dieną nebūtų ____ .___
ten pardavinėjami svaigina
mieji gėrimai.

dystę.

N. Zverevas rengėsi at
vykti į jav. Tuo rūpinosi jo 30 metų uždarytas 
buvusios bendradarbės Kau-

nacių taisykles peržengda
mas, nes jis ypač nekentęs Alkanų maištas
lenkų.

Šitoje stovykloje buvo nu-
ro pagerinti abiejų v aisty bių žudyta daugybė žydų, rusų, 
santykius. lenkų ir kitų tautų žmonių.

Prezidentas smerkia 

Los Angeles riaušes
Prez. Johnsonas praeitą 

penktadienį pasmerkė Los 
į Angeles riaušininkus. Jis sa
ko, kad ”riaušininkas su Mo-

John Riding. 25 m. anglas.

Indijoje
Jau rašėme, kad Indijoje 

siaučia badas, kad ryžių ir 
kvietinių miltų ir taip mažą 
davinį dar labiau sumažino.

Alkana žmonių minia Kol- 
į hapur mieste pradėjo plėšti 
valdžios grūdų sandėlius. 
Panašių reiškinių buvo ir ki
tuose miestuose bei vietovė
se.

Indijoj ir šiemet dėl saus-

nų ir neatlikęs jam duotų 
uždavinių. Rašant šiuos žo
džius, tas pavojus jau buvo 
praėjęs, ir, jei neatsiras ki
tokių trukdymų, Gemini 5 
erdvėje išbus visą jam skirtą 
laiką.

Šiuo skridimu į erdvę ast
ronautai Gordon Cooper ir 
Charleg Conrad turi atlikti 
daug uždavinių. Jie bandys 
susitikti edrvėje su satelitu 
ir savo pačių jėgomis instru-

į nelaisvę paimta per 1,000. 
Kova buvo labai sunki, nes 
partizanai buvo labai įsi
stiprinę, įsikasę požemiuos 
iki 30 pėdų gylio urvus ir 
net iki ŠOOjardų ilgumo. Bet 
amerikiečių marinai juos į- 
veikė, nors būdavo partiza
nę gynybos puolami iš prie
kio ir iš nugaros.

Lietaus laikotarpis eina į 
gaią, o komunistai iki šiol 
nepasiekė to, ko jie tikėjosi. 
Jie buvo pradėję pulti dides
nėmis jėgomis, bet be pasi
sekimo, tik turėjo didesnių 

prie jo priskristi. Tam susi- nuostolių, 
tikimui palengvinti jie turės Nuolatiniai lėktuvų puo- 
visai naujus radaro įrengi- limai neduoda partizanams 
mus bei patobulintus kom- ramybės ir poilsio net ati- 
piuterius. Jie turės atlikti 1 trauktiems daliniams. Se- 
keliohką stebėjimų bei ban- nįau p0 kiekvieno mūšio bū- 
dymų: matuos radiaciją,: davo kelios dienos poilsio, 
stebės ir fotografuos įvairius, o dabar daugiausia tik vie- 
objektus žemėje ir erdvėje. na diena, nes bijomasi toje 

Labai svarbu bus patirti, pačioje vietoje ilgiau stovė- 
kokią įtaką daro žmogaus ti. kad nebūtų pastebėti ir 
organizmui ilgesnis buvimas subombarduoti. Jiems ima 
erdvėje be svorio, ar tai ne- trūkti ir amunicijos, nes a- 
pakenkia kuriems organams merikiečių ir pietų vietna- 
bei aplamai visoms fukci- miečių bombardavimai truk- 
joms. Visa tai ir dar daug do jos tiekimą, 
kitų dalykų reikia gerai ži- ge To> nuolatiniai bombar- 
noti dar prieš 1969 metais davimai neleidžia partiza- 
numatomą skridimą į menu- nam? sukoncentruoti didės-

Italijoje du broliai Lecce- 
se. norėdami paveldėti savo 
trečiojo brolio turtą, užraki
no jį tamsiame kambaryje ir 

! ten išlaikė 30 metų. kol visai 
; netikėtai policija tai susekė. 
Jis buvo rastas gulintis ant 
šiaudinio matraco, skarma
luotas, nesiskutęs, apsuptas 
per mėnesius susirinkusių 
visokių nešvarumų.

To kankinio broliai suim
ti, o jis paleistas į laisvę- Da
bar jig yra 56 metų amžiaus.

U. nes jėgas ir sudaryti tvirtą 
fronto liniją.

Iki praeito penktadienio 
Pietų Vietname žuvo 561

Čia reikia pastebėti, kad 
Gemini 5 turi naujus įrengi
mus elektros srovei gaminti.
Paprastos baterijos ilgai ke- ^erikietoT^žeSų'^' 
lionei per daug svertų todėl be
jos pakeistos specialiomis & -
celėmis, kurios maitinamos
iš skysto stovio dujomis pa-j 
verčiamu deguonimi, gami-j 
na elektros energiją.

Astronautas Cooper erd
vėje skrenda antrą kaitą.
Pirmą kaitą jis 22 kartus 
apskrido žemę 1963 m. ge
gužės 16 dieną. Jo bendra
keleivis Conrad skrenda pir
mą kartą.

Kol kas abu jaučiasi ge
rai. Tik kiek rūpinamasi: 
kad jie kolkas mažai miego
jo. Gal dėl to. kad turi at
likti labai daug sudėtingų 
uždavinių, o gal ir dėl psi
chologinių priežasčių.

Jeigu erdvėlaiviui Gemi
ni 5 visi duotieji uždaviniai
pavyktų atlikti, tai galima Anthony De Angelis. 49 m.

Trečias sudarė 
Graikijos valdžią

Novos ir Stephanopoulos 
nepavykus sudaryti parla
mentui priimtinos vyriausy
bės, karalius pavedė ją su
dalyti socialistui Elias Tsi- 
rimokos. Jis vyriausybę su
darė, bet ar ji gaus parla
mento pasitikėjimą, rašant 
šiuos žodžius dar nebuvo 

liūs geras, bet vietos valdžia Charles DiMaggio, New Yorko žinoma.
nenori tuo derlium dalintis vaigomyjy dalyky krautuvės Bet ir šis kandidatas į

lotovo kokteiliu rankose tė-j ros numatomas blogas der
va toks pat kovotojas dėl ci-’ liūs. Yra provincijų, kur au- 
vilinių teisių, kaip ir Ku'
Klux Klano narys su paklo
de ant nugaros ir kauke ant

| veido. Jie daugiau ar ma- su kitomis badaujančiomis savininkas, eina iš policijos i- premjerus minios nenurami- 
žiau yra tie, kuriuos istaty- provincijomis. vJos geriau staigos. Jis savo gyvenime per no. Praeitą penktadienį Atė-

ginama daug kviečių ir der-

zanų aukų yra kelis kartus 
daugiau.

mas laiko įstatymų laužyto- grūdus laiko sandėliuose ir 20 mėty yra nušovęs 3 ir sužei- nuošė demonstravo vėl apie būtų tvirtinti, kad amerikie- žiaus. pasodintas j Newarko. N.
*12 jais. konstitucinių teisių ir vėliau parduoda spekuliaci- dęs 6 užpuolikus ant jo krautu- 15,000 nepatenkintų kara- • čiai daugeliu atžvilgių sovie- J^ kalėjimą 20 mėty už sukty*

pėdu laiveliu išplaukė iš Ply- laisvių griovėjais, kurie galų nėmis kainomis. Centrinei vės. ir šiomis dienomis jam pa- liaus sprendimu, šūkavo nu- tus jau pralenkė, nes būtų bes valgomojo aliejaus preky-
mmith t An<rliini»l ir atnlnukė rroU _____ _ ,___ ... I -.: ,__ - .______ I ilrrion orrlvėip Slisitl- how sritvio. <l»l kn nrvirna hMld-mouth (Anglijoje) ir atplaukė gale suardys 
j New Portą, R. I. i laisv

ir Amerikos valdžiai sunku su tuo kovo- 
__ jti.

sitaikė proga vieną tokį paukštį kreiptus prieš karalių šūkius išbuvę ilgiau erdvėje, susiti
nušauti, o kitą sunkiai sužeisti. jr mušėsi su policija. kę su satelitu ir kt.

bos srityje, dėl ko neviena bend
rovė bankrutavo.

i
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Sulaukėme draudimo ligoje
11

Aną kartą rašėme apie svarbesniuosius pakeitimus 
pensijų srityje ir pažymėjome, kad kartu su tais pakeiti
mais yra visai naujas dalykas — senųjų žmonių draudi
mas ligos atveju. Apie tai šj kartą ir pakalbėsime.

Visų pirma, teneapsidžiaugia senieji ir tenemano, 
kad jau dabar jie gali gauti veltui gydymo pagalbą. Ne.
taip bu* tik nuo 1966 m. liepos 1 d.

Tada visi sulaukę 65 metų amžiaus gaus šitokį gy
dymą:

Ligoninėj galės gydytis kiekvieno susirgimo atveju 
iki 90 dienų (bet pertrauka turi būti ne trumpesnė kaip 
60 dienų). Jei gulės n eilgiau kaip 60 dienų, tai ligonis te
turės mokėti $40. visa kita sumokės socialinio draudime 
įstaiga. Kas sirgs ilgiau kaip 60 dienų, tas galės ligoninėje 
gulėti iki 90 dienų, bet už tas pradgintas 30 dienų turės 
mokėti po $10 už dieną. Tuo būdu, jei kas ligoninėje gulės 
60 dienų ir už tai ligoninės sąskaita bus, sakysim, S 1,800 
tai ligonis turės sumokėti $40. o likusius $1,760 sumokės 
socialinio draudimo įstaiga. Jei jis gulės 90 dienų ir jo 
sąskaita bus $2,700. tai ligoniui teks viso labo sumokėti 
$340, o kitką sumokės soc- draudimo įstaiga.

Jei ligoniui nebereikalingas intensyvus gydymas li
goninėje, bet jis namie neturi pakankamai reikalingo.- 
priežiūros, tai jis galės būti pasiųstas į slaugymo (nursing) 
namus 100 dienų, bet po 20 dienų jis už visas likusias die
nas turės mokėti po $5 už dieną. Pastebėsime, kad į slau
gymo namus patekti tebus galima tik po gydymo ligoni
nėje ir tik nuo 1967 m. sausio 1 d.

Ligonis galės gauti gydytojo patarnavimą (pav..dia
gnozės nustatymą) ir be ligoninės, bet jis tuiės sumokėti 
$20 ir likusios išlaidų sumos 80%.

Išėjus iš ligoninėj ir gulint namuose jam bus apmokė
ta iki 100-to slaugės vizitų.

Tai svarbiausia, ką duos naujo įstatymo pagrindinis 
planas.

Bet. be to. dar visi senieji galės savanoriškai papildo
mai apsidrausti. Jiems teks už tai mokėti po $3 kas mėnesį. 
Ta suma bus atskaityta iš gaunamos pensijos, o kas jos 
negauna, tam teks iš savo kišenės sumokėti.

Ką gaus savanoriškai apsidraudęs?

Gydytojo patarnavimą, nesvarbu, kur toks bus at
liktas — ligonio namuose ar daktaro kabinete, bet ligonis 
turės pats sumokėti pirmuosuis $50 (per metus) ir kitų 
išlaidų 20%. Ir savanoriškas draudimas n eapmokės vais
tų, dantų gydymo, akinių, klausos aparatų, paprasto svei
katos patikrinimo sąskaitų.

Kaip matome, įstatymas yra su didelėmis spragomis, 
dar didelė gydymo našta kris ant senųjų žmonių pečių 
ir tada, kada to įstatymo numatyta gydymo pagalba bu? 
pradėta teikti, tai yra po 1966 m. liepos 1 d. Bet, kaip jau 
aną kartą rašėme, tai yra tik pradžia, Nuo mūsų pačių 
pareis to įstatymo plėtimas ir tobulinimas. Jei visi reika
lausime. jei visi tebalsuosime tik už tuos kongresmanus a; 
senatorius, kurie yra nuoširdūs plataus socialinio draudi
mo ligoje šalininkai, tada greičiau šitas įstatymas bus pa
gerintas.

Dar kelios pastabos. Kas gauna senatvės pensiją arba 
jau yra atlikęs formalumus jai gauti, bet dar dirba ir pen
sijos neima, neturi nieko daryti gydymo gavimo reikalu. 
Pati socialinio draudimo įstaiga kitą mėnesį parūpins ii 
išsiuntinės visiems informacijų knygeles. Jose bus ir pa
reiškimai savanoriškam apsidraudimui-

Tie, kurie jau yra 65 metų arba bus tokio amžiaus iki 
1966 m. liepos 1 dn bet dar nėra davę socialinio draudimo 
įstaigai pareiškimo pensijai gauti, gali kreiptis į artimiau
sią socialinio draudimo įstaigos skyrių jau pradedant šių 
metų rugsėjo mėn. 1 diena. Nesvarbu, ar jie dirba ar ne. 
Ten jiems nurodys, ką jie turi daryti.

Tiems jau minėto amžiaus asmenims, kurie gauna 
pašalpas iš miesto ar valstybės įstaigų, reikalingų infor
macijų duos vietos įstaigos, iš kurių jie gauna pašalpą.

Patartina nedelsti tų informacijų paprašyti.
Tie asmenys, kurie dar negreit pasieks 65 m. amžiaus, 

gali registruotis gydymui gauti bent tris mėnesius prieš su
laukiant 65 metų.

Kadangi, kaip matėme, ligoniui įvairiais atvejais 
teks iš savo kišenės primokėti, tai nepatartina nutraukti 
turimų draudimų privatinėse įstaigose. Jas turint, ko nesu
mokės socialinio draudimo įstaiga, sumokės privatinė 
bendrovė.

Astronautai Gordon Cooper (dešinėje) ir Charles Coa- 
rad pasiruošę pakilti į erdvę sa Gemini 5. Jie turėjo pa
kuti praeitą ketvirtadienį, bet dėl įvairiu techsikinm 
kliūčių jų skridimas buvo atidėtas šeštadieniui. Jei 
viskas eis kaip numatyta, jie erdvėje išbus 8 dienas.

Kas kitur rašoma
TĄ PATI SAKO IR 

URNIEŽIUS
UŽ VIENA ŽODĮ—LAUK 

Iš PARTIJOS

Praeitame numeryje iš- Sovietijoje rengėsi švęsti 
spausdinome, ką pati mask- revoliucijos 47 metų sukak- 
v inių davatkų "Laisvė“ rašė tį. "Volgogrado pergalės 
įpie uždarbius ir kainas Lie- fabrike vienam veikliam

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis
iusopi

KEIS SOVIETŲ ŽEMES 
ŪKj

(E) Rugpiūčio 8 d. Mask
vos dienraštyje "Komsomol- Sveikiname Čiurlionio ’ ris gimnazijos auditorijoje
stoja Pravda“ paskelbtas Sambūrį ir Xl-..o. Kanados <Glen Morris Dr.) Meninę 
sumanymas, kuris, jei būtų . . . programą atliks činrliomo

Lietuvių Dienos svečius!

Kanados lietuvių diena

įvykdytas, iš pagrindų keis-
tų sovietinės žemės ūkio Uetuvių DienOs ga>b&
struktūros pagi indus.. Laik. svečiais pakviesti: 
rastyje pasiūlyta sovehozus;
(vad. tarybinius ūkius) su- ~ "B* Bagdonas, O.F.M-, 
skaldyti į mažesnius viene- St. Catharines vienuolyno 
tus. o šiuose sava atsakomy-. vlrjlnl?

atliks Čiurlionio 
samDūris ir solistai Juzė 
Krištolaitytė - Daugėlienė, 
Henrikas Jonsonas ir Algis 
Gilys.

Kalbės Lietuvos genera
linis konsulas dr. J. Žmui-

v c.uve-v , . _. džinas. Pagrindinę kalbą
be ir bent trejus metus dirb-! P^kys Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės Valdybos... . . .... . i vos generalinis konsulas Katu vis tie patys žemdirbiai. nad*- 
Vienetų sudarytų keturi-šeši dr p’ Lukoševičius KLB 
žemdirbiai. Tariama, kad

būdu būtų suprastintai Robert M johnston, St.
, . , Krašto V-bos pirmininkas;

tuo būdu būtų suprastintai 
administracija. Jei tokios 
reformos būtų įgyvendintos, 
būtų galima kalbėti apie kol
chozu ir individualaus ūkio 
suplakimą. Esą, pagal auto
rių. Altajaus sovehozo di
rektorių V- Šuliną. pagal jo 
planą Kazachstane jau buvę 
vykusių bandymų. i redaktore;

Pagal iš Maskvos gautas J- Kardelis. Nepriklauso- 
žinias. šiuo metu Sovietu Są- m°s į^tuvos redaktorius; 
iuneoie yra 9.000 sovehozų 
ir 39.500 kolchozų.

Catharines miesto majoras;
kun. Alg. Žilinskas, Lietu

vių evang. liuteronų Vilties
parapijas klebonas;

kun. dr. Pr. Gaidamavi
čius, Tėviškės Žiburių re
daktorius ;

lz. Matusevičiūtė, Moters

pirmininkas J. Bačiūnas.
Bus lankomas Niagaros 

krioklys ir kitos žymios vie
tos.

Nakvynių reikalu prašo
ma kreiptis į Kazį Stundžią 
( 2a Wiley St.. St. Cathari
nes. Ont., Canada, telefonas 
684-3035).

Komitetas

KUNIGĄ NUTEISĖ
UŽ VAGYSTĘ

Romos katalikų kunigas 
prelatas Archibald Monroe

1,000 AGENTŲ SEKA
T D o. ... ... VAKARŲ TURISTUSJ. R. Simanavičius, radijo 

programos "Tėviškės prisi- (E) Kaip paskelbė Lon- 
minimai“ vedėjas. dono dienraščio Sunday Te-

legiaph Maskvos korespon-
Lietuvių Dienos progra- dentas, tūkstančiui sovieti-

bus šitokia:

Šeštadienį, rugsėjo 4 d.
10 vai. ryto prie McKin-

nių agentų tenka sekti į So
vietiją atvykusius Vakarų 
kraštų turistus. Be to, į sekė
jų skaičių įeina ir įvairūs pa
tikėtiniai ir jų tarpe nema-Bottoms iš Amarilio. Tex..

Kainas ±ne- --y- , 4g m amžiaus prisipažinoI non plant II šaudymo rung- mokdin'ink,,uvoje. Is ten duotų duome- pamečiui buvo pavesta tin- n(,mai navo?cs automobi]iI tvnasP nalwa.ua Lritot ^n1"’. .m0!£sl‘“nkų 
nų buvo aišku, kad uždar- karnai paruosti klubo salę,
Mai yra labai maži, o visos kurioje turėjo būti tos iškil- 
prekės labai brangios. Tą mės. 
patį patvirtina ir kitas Lie- Pavestąjį uždavinį jisai 
tuvą lankęs asmuo, kuris sa- stengėsi atlikti kuo geriau- 
vo įspūdžius papasakojo šiai- Salė buvo papuošta ža- 
Naujienų dienrašty. Štai kas lumynais, Įvairiais šūkiais ir 
ugpiūčio 13 d. buvo parašy- Lenino; Chruščiovo, Brežne- 

ta: ; vo ir Kosygino paveikslais.
'‘Kalifornijos lietuvis Kos- Partinės organizacijos^ lyginai atleido, jeigu jis ne- 

as Urniežius. Lietuvoje pra- sekretorius atvyko patikrin-1 nusikals per du metus, 
eidę? 17 dienų, grįždamas ti. kas ir kaip padaryta. Įė-Į ,, -

namo sustojo Chicagoje ir jęs Į J-alę, jis sustojo lyg sta- 'imnmmnmmm 
papasakojo savo įspūdžius bo ištiktas, 
iš gyvenimo rusų pavergtoje —Ar tu pasiutai? Tuoj)
Lietuvoje. pašalink to ištvirkėlio ir iš-;

, daviko portretą! — šaukė!
‘."“a;Aa<? ęrag>ve’ sekretorius.

Išsigandęs partietis pa
klausė :

—Kurio?
To vieno žodžio užte

ko. kad ta? partietis išlėktų 
iš partijos ir netektų geros 
vietos. Vargšas dar nežino
jo, kad Chruščiovas jau bu
vo nusiritęs nuo savo sosto.

Jis
nimas tenai labai brangus.
Nepaprastai brangus yra 
maistas ir drabužiai. Darbi- 
įinkų algos labai žemos. Už 
gautus pinigus jie negali nu- 
sipirkti pakankamai maisto.
Paprasti darbininkai dau- 
riausia uždirba per mėnesį 
50 rublių, bet su šeima už to- 
.<ią sumą neįmanoma pragy-,
'venti.

Didesnes sumas uždirba 
tiktai aukšti valdžios parei
gūnai ir labai reti specialis- 
tai- Inžinierių ir gydytojų • — i ■
gyvenimas taip pat sunkus, jūsų araugasi 
nes jie teuždirba tiktai apie 
100 arba 120 rublių per mė- 
nesi. Visi vra priversti ’kom- .
binuoti*.“ KlK ?"*•

vaisienes knygos 'Tautą kapi. 
nynas Sibiro tundroje4* egzemp- 
liorią? Prašome jį perleisti ož 
atlyginimą "Keleiviai44.

P VI

Keleivis“ -

Alaskoj beveik visa žemė 
priklauso vyriausybei-

Kairiojo paveiksle dešinėje Roberto Raminez, karto 
prisipažino nužudęs Seven Seas tono kapitoną ir 4 ji. 
rininkas. Dešinėje Barynatoe Ehtin, vienintelis iš to 
laivo įgalės išlikęs gyvas. Jis bos ir vienintelis Kntfftrin 
kas teisiant Raminezą.

pernai pavogęs automobili tynės Dalyvauja Hamiltono bei kilu intelektualų. Paga 
ir jį pardavęs uz $3,o00. Jis. ir St. Catharines ramovėnai, įzpd /Vaktvbp. 
teisme sakė. kad automobi-; Toronto šauliai ir Wellando 0 įstaigos) agentų tink- 
hai JI visuomet žavėjo ir jis medžiotojų - meškeriotojų j dar papildo 25 arinkti 
per 23 metus pardavęs sim- klubas Lituamca. užsieniečiai - tai daugiau-
tus tokių automobilių, o uz- Susipažinimo balius-so- sia įvairj kelionių bi 
darbi sunaudodavęs bazny- kiai_ Black Sea salėje <4oo vininkai įr tarnautojai. Su- 
cios reikalams. Welland Avė.), šokiams

Teismas pripažino kunigą gros Vyt. Babecko orkest- 
kaltu, bet nuo bausmės są- ras iš Hamiltono. Salė ir bu

fetas atidaromi 12 vai.

stiprintas užsieniečių seki
mas vykdomas lygiagrečiai 
su sovietų "Inturisto" pla-
»a»i *a. I Ja.ė’y »__
nų j7i’3xrm«.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
gauti dailininko A- 

domo Varno pieštą Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą

Ligi 1968 m. numatoma 
pastatyti 70 viešbučių, 40 

, , motelių ir 20 campinko vie-
katankų katedioje (Chuich Užsienio turistų skaičius 
gatvėje). Jas laikys prel. J. jggą metais buvo pasiekęs 
Tudarauskas, pamokslą sa- vjeną milioną asmenų ir ti- 
kys T.T. pranciškonų pro- kimasi> kad 1968 metais jig

Sekmadienį, rugsėjo 5 d.

1 vai. pamaldos Romos

T.T.
vinciolas poetas T. Leonar
das Andriekus, giedos Čiur
lionio sambūris-

pakilsiąs dvigubai
Vakarų turistus seką turį 

keletą uždavinių: suverbuo- 
ti galimus agentus, apsaugo
ti sovietinius piliečius nuo 
galimo " užkrėtimo Vakarų

2:30 vai. popiet Chicagos 
ir New Yorko klubų futbolo 
(socker) rungtynės Heidel- 

8 x 6 colių dydžio už 80 cnt. bergo aikštėje (564 Lake 5aciĮomįs“, pagaliau, tiems 
gatvėje). turistams norima suteikti

5:30 vai. iškilmingas ak- kiek galima teigiamą Sovie
tas ir koncertas Denis Mor- tų Sąjungos vaizdą.

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

LEAVE YOUR TEARS; 
IN MOSCOW, B. Araonie- 
nės atsiminimai iš Sibiro 
vergų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyąio, 222 psl., kaina 
$3.95.

HISTORY OF THE Li
THUANlAN NATION, pa 
rasė Kostas Jurgėla, kaina
$10.

"Twenty yeors’ struggle 
for freedom of Ladmuniu.** 
redagavo J. Audėnas, kai. 
na $1*50.

"Lithuania land of b» 
roes," parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke ef Lithuania, dr. J. B. 
Končius, iliustruota, 211 
p»l., kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUAN1- 
AN RECIPES. parašė Jusi 
Daužvardienė. kaina $2.

1966 METŲ "KELEIVIO"

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS 

Ii redaguoja Stasys Michelsonas

Kaip ir kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir įdomių 
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. Broadvray — s — South Boston, Mass. 02127

>/ąu7eh«>e\.zari zą. ą /e\.ve\»ya\'.zą\«za w .

nalwa.ua
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Nr. 34.1965 m. rugpiūčio 25 .f.Lr.1 r O, ovr. OVF3 i Ui,

KAS NIEKO NEVEŠIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO 

TAS DUONOS NIEKAM).

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
V. Kalvelio Įspūdžiai 

iš kelionės po Lietuvą

DEVENIAI RUOŠIASI

ILGAI KELIONEI
Plačiai žinomi visuome

nininkai Alena ir dr. Myko-

Skraidančios lėkštės
leliai dabar apžėlę, lyg nie
kas jais nevažinėtų. Pasitei
ravo vieno pareigūno, kodėl las Deveniai, ilgai gyvenę 

Rugpiūčio 14 d. sesutės tie keleliai taip žolėmis ap-• Waterbury. Conn.. o prieš 
M. Akelienė ir Br. Spūdienė želę? Šis atsakė: "Nėra ark- kelerius metus išsikėlę į Ka-

*2
sumose vaišes V. Kalvelio lių. tai ir keliai nereikalin- 
grįžimo iš Lietuvos proga, gi.“
Tas kviestų svečių pobūvis Tikrai, važiuojant retai 
Įvyko M. Akelienės bute. Su- kur buvo matyti arkliai. Vie-

liforniją, rugsėjo prodžioje 
rengiasi išvykti Į ilgą kelio
nę.

Iš Los Angeles jie lėktuvu

irt ‘

sirinko per 30 asmenų. nur l<įįur galima buvo užtik-, skns i Hawajus. kur nori pa- 
Besivaišinant V. Kalvelis ti bevažiuojančius automo- simatyti su ten gyvenančiu

J
pasidalino savo Įspūdžiais, biliais. 
ką jis matė ir girdėjo Lietu- V. Kalveliui atrodė, kad 
voje. V. Kalvelis Lietuvon 1930 metais kaimo žmonės 
išvyko pasimatyti su savo buvo šnekesni, linksmesni, 
broliu, kurio nematė nuo Dabar labiau paniurę, bet 
1930 metų. Tais metais jis savo likimu nesiskundžia ar-

Keleivio bendradarbiu An
tanu Jenkinsu. Iš ten skris i 
Hong Kongą, Siamą, Indiją, 
Egiptą. Izraelį ir galų gale 
sugrįš i Europą, kur žada ap
lankyti beveik visas laisva-

taip pat buvo atsilankęs Lie- ba nutyli, klausiami kaip s*as valstybes Ilgiausiai ža-
tuvoje. Tai dabar jam buvo gyvena. da paviešėti Vokietijoje sa-
proga palyginti, kas seniau V. Kalvelio būtuose vieš-™ sei?® pažįstamo Jono 

Norkaicio globoje.būta ir kas dabar jo maty 
ta-

Dabar Į Vilnių per Mask
vą atskrido kaip tik dainų ir 
šokių šventės metu.

Maskvoje atskridusiems 
lietuviams turistams iš JAV 
buvo parodvtog žymesnės is
torinės ir kitos vietos. Paaiš- kus

bučiuose švara nebuvo pa
vyzdinga- Kaune norėjo 
viešbutyje vonioj išsimau
dyti. Vonia laikoma užra
kinta. Patarnautoja mėgino i .
vonią paruošti, bet kažkas "U^]-1Z 1 -

Namo Deveniai grįš vėlų 
rudenį.

Ir mes linkime jiems ma
lonios kelionės ir laimingai 

savo gražius na-

C*F<- -Melvill* 
W. Toule. 42. 
Wyck«ff, SJ.

l»t Officer Ko-erM. WbitezeM. 34 
Plainfield. X. J.

’nd Officer M. 
l~ Emmer. 26. 
Klinont. X. Y.

Samtra Fukrer. 2«, 
Mt. Prospeet, BL

Phyllis Rickert, 
22, Chicago.

Jeneal Beaver. 20. 
Long Beach. Calif.

Jie kartu su 26 keleiviais žuvo. I nited Airlines spraos- 
miniam lėktuvui Boeing; 727 nukritusį Michigan ežerą 
netoli Chicagos. Lėktuvas skrido iš Xew Yorko į Chica- 
CT-

su vandeniu buvo netvarkoj' mus Santa Monicoj, Pacifi-r 
Tai ir maudytis nebuvo kaip. co ,ran Je- 
Patogumu vietose oras sun

kinamai buvo daromi anglų 
kalba.

Vilniuje lietuviai turistai 
iš JAV buvo gražiai aerod
rome sutikti. Tokių svečių iš 
JAV buvo arti 70.

RAŠO J. PR.

Lėkštė vijosi japonų keleivinį lėktuvą

O štai, ką JAV kariuomenės laikraštis "Pacific Star 
and Stripes“ praeito kovo 27 d. per dvi skiltis pirmajame 
puslapy parašė:

Jokahama, Japonija. AP. Istorija apie vakarinėje 
Japonijoje praeitą savaitę matytą paslaptingą skraidan- 
čiąi lėkštę paskatino tarptautinę mokslininkų grupę nuo
tyki ištirti. Tarptautinis Neatpažintų Skraidančių Objektų 
korpusas (IUDC) pranešė, kad trijų vyrų tylimo grupė iš
siųsta Į Hiroshimą ir Takamatsu. vakarinės Japonijos 
miestus.

Japonų keleivinio lėktuvo pilotas praėjusi ketvirta
dieni pranešė, kad viršum jūros per 350 mylių nuo Tokio 
jie susitiko "paslaptingą šviečiantį objektą“. Vienas to 
lėktuvo pilotas Yoshiaki Inebe pasakojo, kad tas paslap
tingasis daiktas leido žalsvai nuspalvintą šviesą ir smar
kiai paveikė lėktuvo automatinį krypties rodiklį ir radiją.

IUOC turi savo vyr. būstnę Jokahamoje, yra pasau
liniai žinoma civilinė profesionalų tyrinėtojų organizacija, 
kuriai priklauso pasaulinio garso mokslininkų, kaip dr. 

i Hermann Oberth iš Vokietijos, kuris yra laikomas moder- 
j nios aviacijos tėvu.
i T ai tiek "Pacific Stars and Stripes. O štai. ką apie 
tą patį nuotykį plačiau perduoda privatūs laikraštininkai- 
Timothy Green žurnale "Fate“ pateikia pasikalbėjimą su 
to keleivinio lėktuvo Covair 240 pilotu Yoshiaki Inaba. 
Jo lėktuvas su 28 keleiviais praeito kovo 18 d. skrido tarp 
Hiroshimos ir Osakos. Laikas buvo apie 7 vai. vakaro.

WORCESTER, MASS.

Struckus kandidatas Į 

miesto tarybą

V. Kalvelis pats žada Ke
leivyje savo Įspūdžiais pasi
dalinti, taigi čia tik kai kas 
iš jo pranešimo suminėta.

Lietuvoje dabar tokie už
darbiai ir pragyvenimo kaš
tai:

Eilinis darbininkas pe

Jis yra dr. Anthony Arento čiulis. negalėdamas kitaip 
Į globoje. jo šios kalbos sustabdyti,

vis Edvardas Struckus kan
didatuoja į miesto tarybą, i gauti- 
Visi lietuviai turėtų remti jo į • za ta- i- •

stovas. Jis kalbėjo rusų kai- mėnesį uždirba 42 ar ‘ 50. kandidatūrų, kad jis galėtų „on“s‘L?“? D}"® “’.l
ha. Daug kam rusų kalba rublių. Gydytojų atlygini-, laimėti. Kandidatų yra net d ®uSnimo eksper’

lovui kalbė- mas prasideda nuo 90 rub. 30-

Dainų šventę atidarė ru 
sas. atvykęs iš Maskvos, Su

svetima, tai Suslovui 
ti baigus, mažiau delnais 
pinta, kaip dainininkams 

dainas sudainavus. Dainų 
šventė buvo įspūdinga. Vien 
tik dainininkų buvo kelioli
ka tūkstančių, o atsilankiu
sių į ta dainų ir šokių šventę

Jaunas energingas lietu- Juozas g vis mynes batu kojų, kol net . ,”AL“ apie 6.000 pėdų aukštyje“, pasakojo
oeojorio oirstas sutino... .maaa. vos persKiiausmirties nasrų, pradeda atsi- -

J. Krasinskas

VOKIETIJA

mažą H ima ji salelę, staiga ties 
i lėktuvu atsirado objektas, kuris, trumpai pasekęs iš pas
kos, kokiom trim minutėm sustojo ir po to per kokias 55 
mylias lydėjo lėktuvą iš kairiojo sparno pusės, kol pasie- 

! kerne Mtsujama. Čia jis dingo.“
Inaba sako, kad objektas skleidė žalsvą spalvą ir su

stabdė jo automatinio krypties rcdyklio bei radijo veiki-Į tas. Taigi, jis ne tik geras 
Elektra nutrenkė M. Šilalę5 muzikas, Aušrelės ehorui 

i - . t a tr . - vauuvavęs io metus. : .r . - . i ,
palyginus su JAV uzdar- Rugpiūčio 11 d. Mikas Ši- į metus išbuvo Lietuvių Pilie- gas sav0 tarpe sltaip pas1' kur £alctll nusllelstl-
biais, jie labai kuklūs. ;lalė, 17 m. amžiaus, rastas Klubo pirmininku. skirstė: pirm. inž. Jonas K.j Bijodamas susidūrimo su "objektu“. Inaba pasuko

Sviesto kilogramas kas- negyvas savo kambaryje.; _ _ ! Valiūnas, vicepirm. kun. Br.' savo lėktuvą visais 60 laipsnių dešinėn, bet NSD (UFO),
tuoja apie 3.50 rub., marga- Jis buvo aukštesniosios mo- Jokūbas Ješkevičius, išvy- Liubinas, ižd. ltn. Jurgis Ba- a,ba "Neatpažintas skraidantis daiktas“, visą laiką laikė-

..... rinas 1 rub. 50 kap.. 10 kiau- kyklos mokinys,'labai domė- kęs į Lietuvą su ekskursija, rasas. sekr. kpt. Juozas si labai arti ir skrido drauge, darydamas tuos pačius stai-
buvo gal baugiau kaip sim-; šinių j rub 20 kap, oiandiš- josi elektra, turėjo įsigijęs buvo susirgęs ir atsigulęs Kriščiūnas, naiys Erdmonas - posūkius kad ga]ėtu išsilaikyti šalimais Inabos lėktu-
tas tūkstančių V įsi chons- Ro gūfio R x 40 R visokių aparatų ir su jais da- Kauno ligoninėn, bet pasvei- Simonaitis. į N UFO visą laiką laikėsi arti Convair lėktuvo
^^,iltedrlbXaPS" ę bet >ra ” blan™ i“®- rė band-vmu?’ “o! __________________________ i, pasiliko stebėtinai arti. sekdamas lėktuvų lygiagrečiai,

tautiniais drabužiais. dos duonos kg 14 kap , bal- juos bedarydamas ir žuvo. j Kitas ekskursantas skun-
ta bulka 12-30 kap. Megztu-:
kas — 30 rub. ir daugiau.

per mėnesį. Žinoma, tie visi 
allvodnimaį nevienodi, bet.

Bendruomenės valdyba

LB Krašto valdyba narei- mą. Dėl to Inaba negalėjo susisiekti su jokiu aerodromu.

jis nepadarė lėktuvui mažiausio nuostolio.
dėsi, kad jo kojos pirštas te- Paragink «avo pažįstamus; Inabos kolega pilotas Tetsu Umashima kelis kartus 

. i D . Q{- , - — besąs dar paraudęs. Mat. kai .. . 5 . Ke|eivį Kaina ! bandė įjungti radiją ir pranešti apie keistąjį objektą Ma-
vai pavedžiojo po įmestų ir, Batų pora 35 rub ir dau- Mirč Jonas p. Rurda, A. Jis Vilniuje lietuviams paša- j tsnjam0Js stoties bokštui vettui besistengdamas staiga
parode įdomesnes vietas ir, giau.. Moteriškos kojines 3 domas Stoškus, buvęs Juli- kojo, kad Amerikoje uzdirb- J Neeishi ^kridurio Tokio Line*

on<wifl rfafvho i tr krantu TTž vieno jQg ^„3^ Flo-' davęs $4 per valandą, jo bi- 1 pagav0 klt0 p,loto Jojl NeglShl’ 9kndus,°
ridoje, vyras. . | į • . _ •;

Parašęs šiuos žodžius.' s J ;
iau,; 1 ‘M*

Vilniuje iš JAV atvyku
sius svečius paskirti palvdo-

rub. ir brangiau. Už vieno 
kambario ir virtuvės butą y- 
ra mokama 14 rub. mėne-

Mirė

mieste augančią statybą.
J vieną prieš dvejus me

tus pastatytą namą V. Kai- . . ... . ,■ ---- -------------
velis pats vienas atsilankė.! S1U1’0 dldesm bian^ snL; vietos spaudoje perakaičiau 
Lipdamas laiptais į aukštą, ‘ Jei krautuvėse ką pirkda- kad mirė graži gabi ir tik 14 
pastebėjo, kad tie cementi- j mas moki doleriais, tai gau- metu sulaukusi Dona Pu
niai laiptai jau gerokai buvo ni apie 10% nuolaidos. Do-
aptrupėje. Šeimos butas su-! lerį priima visose valdžios 
sidėjo iš vieno didesnio krautuvėse. -Jei dolerį keiti 
kambario ir mažutės virtu- banke, tai už vieną gauni 90 
vėlės. Kambarvie buvo dvi kap. Dabar dolerius gali Į 

Lietuvą įsivežti.

» v v w ''O ------ r

lėktuviuku, vardu Piper Sherokee 140, sujaudintą šauki
mą. Negishi šaukė, kad jo lėktuvą seka "keistas švlečiair-

lovos, šis tas iš baldu, tai
laisvos vietos tik praėjimui.! Atvykusiems g JAV tu-

Iš Vilniaus svečiai buvo ristams buvo suruoštos gau- 
nuvežti į Druskininkus. Tai sios vaišėmis išleistuvės. Į

- —------jag at?ilankė v-isi aukštieji
pareigūnai, kaip J- Paleckis. 
A. Sniečkus, generolas Kar
velis ir kt. Karvelis dainų 
šventėje pasirodė generolo 
uniformoje su krūtinėje nu
sagstytais ordinais. Į vaišes 
atėjo paprastai apsirėdęs.

vasarojimo ir sveikatos grū
dinimo vieta. Veikia ir ligo
ninė- Graži vieta, gerai su
tvarkyta.. Iš ten nuvyko į 
Klaipėdą. Iš čia, progą nu
taikęs. V. Kalvelis pats vie
nas nuvažiavo brolio aplan
kyti. It ta proc^a spėjo atsi
lankyti Plungėje. Telšiuose, 
Kuršėnuose. Šiauliuos. Rad-1 
vilišky, Baisiogajoj, Dotnu
voje, Kėdainiuose ir Kaune. 

Tokioje skubioje kelionė-

merytė. palikusi liūdinčius 
motiną, brolį ir dvi sesutes: 
Teresę Povilanskienę Kana
doje ir Ireną Savickienę 
Worcesteryje. Velionės tė
vas Pumeris, naujakurys, 
taip pat neseniai mirė.

A. Ambroze atkėlė
i

Į Atlanto pakraštį
Worcestery baigęs Šv. 

Kryžiaus kolegiją, o univer
sitetą VVashingtone, Anta
nas Ambrozė - Ambrozevi- 
čius jau 17 metų tarnauja 
karo tarnyboje Pacifico pa
krantėje. Dabar jis atkeltas

Atgal į JAV teko grįžti į Bostono apylinkę, todėl jo;
per Leningradą, Suomiją. 
Daniją.

Buvęs

sūnus, futbolo žvaigždė 
Seattlc, Wash.. lankys Wor-į 
cestery Šv. Kiyžiaus kolegi-' 
ją, kurioje ir jo tėvas buvo 
pasižymėjęs sportininkas.

Ta proga anie šitą šeimą 
daug rašė ir vietos spauda. 

Ambroze vi čių 3 broliai y-

je daug ko nepamatysi. Va- LAKEWOOD PARK. PA.
žiuojant pro žemės ūkio so- «j-
dybas. jos atrodė skurdžiai. ! Lietumi diena
Namai senoki, stogai įvai-; J Lietuvių dieną, kuri bu , . . .
riai sulopyti, kiti kiauri, vo rugpiūčio 15 d., buvo at-! ra universitetą ir tun
Žmonės gal neapsileidę. bet vykęs Lietuvos atstovas Juo- j atsakmgas valdines paiei- 
remontams negauna reikia-! zas Rajeckas ir pasakė ilgą; £as-
mų medžiagų. Ir kaip pas gražią kalbą .
savo brolį, taip ir kitur pa- Kaip žinoma, J. Kajeckas Kitos zmioi
stebėjo, kad iš tokių gyven-i yra gimęs ir kurį laiką augęs Sunkiai susirgo visuome-

*••• r.tf.

Laikraštininkas Robert Manry. 4$ m. amž.. iš Clevelan
do 13 su puse pėdu laiveliu išplaukė iš Falmouth. Ma». 
ir per 7S dienas nuplaukė į to paties vardo uostą Angli
joje, nuplaukęs 3,200 myliu.viečių seniau buvę keliai ke- šitos vietovės kaiminystėje. nininkas Vincas Mitrikas

tis objektas“- Visi lakūnai patvirtino, kad dangūs tuo 
Į metu buvo skaistūs Tr tnėftūo beveik pilnatyje.

Joji Negishi nupasakojo, kad tas daiktas, kuris staiga 
pasirodė jo lėktuvo užpakalyje iš dešinės pusės, buvo raus
vai baltas ir nebuvo panašus į jokį daiktą, kurį jis iki tol 
buvo matęs. _

Neatpažinti daiktai viršum Wa»hingtono
Šio krašto sostinė Washingtonas, D.C., jau dukart 

i pergyveno skraidančių lėkščių "invaziją“. Pirmoji, didžio
ji, buvo 1952 metų vasarą, per du savaitgalius liepos mė
nesį. Antra, nebe tokia sensacinga, buvo praeitais gruo
džio ir sausio mėnesiais, kai ’ lėkštės“ ypač padažnėjo 
viršum Washingtono ir kaimyninėse Marylando ir Vir
ginijos valstybėse.

Pirmasis į spaudą patekęs UFO pasirodymas įvyko 
praeito gruodžio mėnesio 19 dieną apie 3:30 vai. popiet, 
kai Patuxent laivyno aviacijos stoties radaras pagavo 
savo ekrane du nuo 30 iki 40 mylių atstu po 4,800 mylių 
per valandą greičiu skrendančius UFO. Aviacijos vadovy- 

’ bė. kuri visuomet stengiasi tokius įvykius nuginčyti arba 
; išaiškinti, kaip paprastą dalyką, ir šį kaitą paaiškino, kaip 
I ir 1952 metais, kad tatai būta radaro klaidos. Bet kai 
! trejetą savaičių vėliau, sausio 11 d., panašų pasirodymą 
! viii Washingtono bandė nuginčyti, kaip visiškai nebuvu

sį. sostinės spauda išėjo ne tik su smulkiais UFO pasiro
dymų aprašymais, bet ir su mačiusių liudininkų parody
mais.

Sausio 11 d. pasirodymą matė mažiausiai tuzinas 
liudininkų, iš jų šeši armijos signa-lų korpuso inžinieriai: 

i 4:20 vai. vakaro pro langą jie matė saulės šviesoje atsi- 
spindint nuo 12 iki 15 pailgai apskritų (ovay shapedj ob
jektų, zigzagais skrendančių iš šiaurės į pietus tarp 12,000

1 ir 15,000 pėdų aukštumoje.
(Bus daugiau).
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Iš pavergtos Lietuvos Einame į Jungtines Tautas
Lietuv ių Studentų Sąjun- kraštuose — telkti manifes-

Locarno festivaly atžymėtas

lietuviškas filmas

(E) Liepos 21 - rugpiūčio 
1 dienomis Locarno, Šveica
rijoje, vykusiame 18-me 
tarptautiniame filmų festi
valyje šalia įvairių valsty
bių filmų parodyta ir Vil
niaus kino studijos paga
minta „Paskutinė atostogų 
diena“ (Locarno gavusi ki
tą pavadinimą — „Mergai
tė ir aidas“).

Geriausią „Auksinės bu
rės“ prizą laimėjo britai, ta
čiau vienas iš penkių „Si
dabrinių burių“ prizų buvo 
pripažintas „Pask. atostogų 
dienai“. Jos režisierius A. 
Žebriūnas, o vyr- operatorius 
J. Gricius. Filmas atžymėtas 
„Už lyrizmą, jausmų tyru
mą ir puikų gamtos pavaiz
davimą“.

Vis dėlto filmas ne gry
nai lietuviškas, nes jis su
kurtas pagal ruso J. Nagibi- 
no apsakymą „Aidas“, gi 
filmavimas atliktas Kryme.

Lietuviško* knygos 
Leipcigo parodoje

(E) Liepos mėn. Leipcige 
vykusioje Tarptautinėj kny
gų parodoje dalyvavo 42 
kraštai. „Tiesa“ informuoja, 
kad parodoje buvo ekspo
nuota apie 20 lietuviškų 
knygų. Jos, žinoma, buvo 
vertinamos kaip Sovietų Są
jungos indėlis. Vertinant ge
riausiai išleistas knygas, gra
fikos darbus ir kt., buvo 
skirstomi medaliai. A. Ste
ponavičiaus iliustruota V. 
Kubilinsko knyga „Varlė 
karalienė“ buvo apdovano
ta aukso medaliu. Knygos 
konkurse tai buvo vieninte
lis sovietams skirtas aukso 
medalis. Sidabro medaliu 
buvo atžymėta A. Kučo i- 
liustruota Žemaitės „Marti“, 
o bronzos — E. Mieželaičio 
„žmogaus“ rusiškasis verti
mas.

Lietuvos istorijos III tomas

Vilniuje pasirodė „Lietu
vos TSR istorijos“ III tomas.

ga remia ruošiamąjį „Žygį 
į Jungtines Tautas“, nes 
kiekvieno lietuvio pirma pa
reiga yra Lietuvos išlaisvini-

Jis apima 1917-1940 m. lai-, mas. Mes tikime, kad šis žy- 
kotarpį. Žinoma, visi įvykiai '■ gis sugebės pasiekti didesnę 

1 dalį amerikietiškos visuomenušviečiami grynai iš komu
nistinių pozicijų, ypatingai 
išryškinant saujelės Lietu
vos komunistų pogrindžio 
kovą bei jų siekius. Atski
ras skyrius paskirtas gyve
nimui Vilniaus krašte Len
kijos okupacijos metu. Vei
kalą redagavo A. Gaigalai-
te, R. Šarmaitis ir J. Žiugz-Į , .. oc
, z.. j i . • \ Jungtinėms Tautoms 25 mečia (jis — vyr. redaktorius). " T . t , x’ tų Lietuvos pavergimą, bet 

kariu suvienys lietuvių gre
tas tolimesniems žygiams 

Lietuvoje sovietai įsteigė į dėl Lietuvos išlaisvinimo.
m^bTsk^^Sia^y'i Žygi° į JungUnes TauUs
nei“ ti X in^: P-isekimui užtikrinti mes
žaliavas ima brangiau. ' siūlome žygio rengėjams ap- 
pagamintus dalykus moka1 svaratyb ir į žygi Įtraukto 
mažiau negu reikia. Tai yra latvlus lr tuo padarant 
visų kolonialistų politika, jų Pati gi visų pabaltiečių 
valdomų svetimų kraštu iš- bendra pasisakymu prieš 
naudojimas. Komunistai ui! Pabaltijo tautų pavergimą.

tacijai lėšas; b) išduoti ma
nifestacijos komitetui savo 
$3,000 garantiją, reikalingą 
sudarant sutartį su manifes
tacijos patalpų administra
cija.

Pritarimą ir paramą pa-
nės ir supažindinti ją su Lie- • reiškė Amerikos Lietuviu
tuvos pavergimu. Mes taip 
pat suprantame, kad Jung
tinės Tautos esanti ligi šiol

Bendruomenės pirm. V. Vo
lertas visos Tarybos vardu, 
pažymėdamas, kad manifes-

neišnaudota galimybė Lie- tacijos komitete kaip tik y- 
tuvos išlaisvinimui atsiekti.! ra ir šios Tarybos narys (R. 
Esame tikri, kad šis žygis ne' Kezys).
vien tik primins pasauliui ir « «

Gamina ne sau

sugeba d ar geriau, negu kas 
kitas.
Štai kur buvo išvežtos 1964 

metais pagamintos Lietuvo-; ^a mūsų trėmimo ir trem-
je prekes: __j ties kančios yra vienodos,

J Rusijos Federaciją 57.8 jęaip jr dabartinė okupacinė
... Vlsų TaT™,. I,Jr-eklU-! padėtis. Net laisvajame pa- 
Ukrainą—10.6'<, Gudiją- Iietuvos> utvijos ir
Latvija - 4^užXnta prijos laisvės atgavimo

kraštus - 4.6%, Estija - v j™?!..
3.7%, Vidurinės Azijos res-1 bendra Pabaltijo tautų lais-
publikas 3.6%. Kaliningra-^ vėskiauslmu-.Vlenln«as,zy' 
do (Karaliaučiaus) sritį — gis būtų sėkmingesnis ir kar- 
3.1%, Užkaukazės respubli- tu pabrėžtų pasauliui, kad 
kas — 1.6% ii* Moldaviją— mes vieningai kovojame 

prieš rusu kolonializmą Pa- 
Kaip liudija pateikti duo- baltiiy. Mes tikime, kad dar 

menys. Lietuvos pramonės yra likę laiko apsvarstyti ir 
gaminiai ir maistas daugiau- priimti šį mūsų pasiūlymą, 
}Į> lfpliania į Rntiiot Fede
raciją ir Ukrainą. O visa So- 
vietija įsiveža net 95% iš-'

Lietuvių, latvių ir estų 
praeitis ir ateitis yra bend- 

j ra: mūsų pavergimo valan-

<x/G

1.1%.

3i e s raginame visus lietu
vius studentus kuo gausiau
prisidėti prie šio žygio orga-vežimui skirtų Lietuvos pre- -. . . , , . -__ _kiu bei produktu Tai vadi- nizaclnnI darbll ir 3ame da‘' U ” S%endX-! K- 5a-iau.
prisidėsime pne sio zvgio. 
tuo daugiau užtikrinsime

narna 
biavimu“..-

Jau pradeda ateiti ii* au
kos. Putnamo mergaičių sto
vyklos liepos 25 d. uždary-! 
mo iškilmėse surinkta $213,’
Jokūbo Stuko radijo gegu
žinėje $102.

Po $10 aukojo J. šepetys 
iš Detroito, kun. J. Danie
lius iš Kanados, Denis Tri
makas iš Cievelando.

Po $5 — C. A. Bakutis iš 
Philadelphijos ir Pr. Gedvi
las iš Chicagos.

Komitetas prašo tautie
čius, ypač tuos, kurie nenu-; jęs ją norėsi ir baigti 
mato galėsią asmeniškai da
lyvauti lapkričio 13 d- mani
festacijoje, jau dabar bent 
lėž°mis prisidėti prie jos 
vykdymo, siunčiant čekius 
ar pašto perlaidas:

KĄ LAUMES LEME

Tai rašytojos Petronėlė* 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėja Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusk, kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, prade-1

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

I

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: ^Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,** DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00, 
KIETAIS—4&00

I,.Į.

Įgulo* bažnyčia—muziejus

(E) Kauno Įgulos bažny
čia paversta muziejumi — 
bažnyčioj neseniai atidary
tas vitražo ir skulptūros 
K. Čiurlionio vardo dailės 
muziejus. Jis veiks kaip Č. 
muziejaus filialas. Muzieju
je dabar eksponuotas P. 
Rimšos „Artojas“, J. Zika
ro, V. Grybo, N. Petrulio B. 
Vyšniausko ir kitų skulpto
rių ir vitražistų darbai. Ša
lia Vilniaus Katedros, Kau
no Įgulos bažnyčia yra jau 
antroji, kuri paversta pa
veikslų galerija ar muzieju
mi.

Įmonė* netaupo kuro 

ir kitų išteklių

(E) Lietuvoje vykdoma 
akcija už taupumą, geresnį 
šeimininkavimą įmonėse. Ši
tam klausimui vedamąjį pa
skyrusi „Tiesa“ liepos 30 
d., nusiskudžia, kad įmonėm 
tenka sumokėti dideles bau
das už vagonų prastovėjimą, 
įmonių vadovai iššvaisto di
deles lėšas baudoms už bro
ką. Esą. daugelyje įmonių 
galima pastebėti dieną be 
jokios naudos žibančias 
lempas, tuščiai besisukan
čias stakles. Ypač esanti blo
ga kieto, skysto ir dujinio 
kuro sunaudojimo kontro
lė- O tai juk esąs turtas, ku
rį Lietuvai tenka atsigaben
ti iš už tūkstančių kilomet
rų... . ___

nacio žvgio ir Lietuvos iš-
. laisvinimo galutinį pasise- 

(E) Poilsiautojai, nuvykę , ,
ĮPalangą, ir šiemet susidu- į . , •
ria su įvairiais trūkumais.! Lietuvių Studentų Sąjungos 
„Tiesa“ skelbia vieno skai-j Centro Valdyba 
tytojo įspūdžius: pavyzd.,j 
keturių žmonių šeima nori j * * *
kelias dienas pernakvoti pa-

Pampinėjo, tai j Amerikos Lietuvių Tary- 
mriicijai reikia sumokėti 12ba oficialiai pritarė lapkri. 
rublių registracijos mokės-,čio 13 d manifestacijai -

žygiui į Jungtines Tautas. 
Žygio rengimo išlaidoms

ALT iš savo iždo paskyrė 
$1,000. Be to, nutarė išduoti 
komitetui $1,000 garantiją, 
reikalingą sudarant sutartį 
su manifestacijos patalpų 
(Madison Sųuere Gardens) 
administracija.

ALT Valdyba taip pat nu
tarė skatinti ALT padalinių 
veikėjus jungtis į žygio ren
gimo darbus savo vietovėse 
ir sutiko peržiūrėti manifes
tacijos memorandumų, rezo 
liucijų bei pareiškimų Jung
tinių Tautų delegacijoms 
projektus, duoti dėl jų savo 
pastabų bei patarimų.

' Netvarka Palangoje

cio, be to, poilsiautojas dar 
turi mokėti savo organizaci
jai už palapinių apsaugą. 
Tad pemakvojimas palapi
nėje kainuoja žymiai bran
giau. negu patogiame vieš
butyje. Be to, Palangos laiš
kai neplaningai išimami iš 
pašto dėžučių, sunku surasti 
tvarkraštį. kada ateina ir 
išeina traukiniai Kretingos 
ir Klaipėdos ir pan.

Jie širdžiai įsakant“ 

važiavo dirbti į Lietuvą...

(E) Lietuvoje paminėta 
Vilniuje leidžiamo dienraš
čio rusų kalba „Sovetskaja 
Litva“ 25 metų sukaktis. Ta 
proga „Komuniste“ ypatin
gai iškeldamas laikraščio 
rusų kalba nuopelnus, paste
bėdamas, kad dažnai spaus
dinama medžiaga apie tai, 
kaip respublikos „pasiunti
niai“ dirba plėšiniuose. P. 
Gelbakas pažymi, kad „Sov. 
Litva“ ypač daug pasitarna
vo „tiems darbininkams, in
žinieriams. specialistams, 
kurie, širdžiai įsakant, atva 
žiavo iš broliškųjų respubli 
kų dirbti į Lietuvą

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirm- J. Bačiūnas 
pritarimą lapkričio 13 d. 
manifestacijai parėmė pasi
žadėdamas: a) skatinti visų 
kraštų PLB organus bei vei
kėjus, kad jie skubiai ir uo
liai imtųsi mobilizuoti daly
vius manifestacijai, arba — 
nuo New Yorko tolesniuose

Komiteto atstovai jau ap
lankė daug vietovių, kuriose 
gyvena lietuviai, ir visur ra
do didelį pritarimą lapkri
čio 13 d. manifestacijai.

Commitee To Restore 
Lithuania’* Independence 
29 W. 57th St, Tenth Fl. 
New York, N. Y. 10019.

Viršuje iš Angli jos atvykę kūtvėlos — beatles, apačioje 
policijos sulaikomos dėl jų iš proto einančios isteriškos 
mergaitės, kurios veržiasi pasveikinti kūtvėlas prie 
Warwick viešbučio New Yorke.

ocsoooooeooooeocc

Išrašykite 
KELEIVĮ 

savo draugam

Šiandien, kada prieš 10 

metų miręs Juozas 
pačių komunistų 
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas B 
mauzoliejau* Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
Knygelę —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBA1NIN-
KAS PASIDARĖ RU-

SIJOS DIKTATORIUM 

Kaina 25 centai.

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, 

1 kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nore 
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. Broadwav

“KELEIVIS*

So. Boston 27. Mas*.

ĮDOMU ŽINOTI

Knarkiantiems

Vienas italų išradėjas pa
siūlė priemonę žmonėms,

daugiau kaip vienai savai
tei. Šio augalo savybės do
mina mokslininkus, nes jei i 
tas augalas pasirodytų esąs 
nenuodingas organizmui, tai 
būtų galima jį vartoti ne tik

kurie miegodami knarkia, reguliuojant per dideli žmo- 
___ • • . . ■ • __Tai ant veido uždedama 

kaukė ir į ją įmontuojamas 
mikrofonas, kuris sujungtas 
su ausinėmis, stiprinančio
mis knarkimo garsą. 

Neblaiviems

Vienos (Austrijos sosti
nės) kavinėse ir baruose pa
statyti automatai, kurie yra 
skirti per daug apsvaigu- 
siems lankytojams išblaivin
ti. Automatas, gavęs smul
kią monetą, išmeta gana di
delę porciją labai koncent
ruoto amoniako garų. Už
tenka tik prikišti nosį prie 
tokio automato ir tuoj pat iš- 
siblaivoma.

Daug valgantiem*

Indijoje aptiktas augalas, 
vardu Kalir Kanda, kurį su
valgius pranyksta apetitas

mų svori, bet ir įvairiose 
kelionėse, kuriose tenka 
griežtai apriboti maisto da
vinius.

Tikra teisybė
Apie komunistus ją rasit < 

Keleivio išleistoje knygutė
„Tikra teisybė apie Sovietv 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinit 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt. ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin- 10019. 
gą ir įdomi paskaityti. Joo • 
kaina tik 50 centų.

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

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, LIETUV’A — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina >6.00. Perkantieji TAU, 
LIETU V A 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 moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8%x 11%) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, UL
J. Valaitis, 1507 So. 51 th Avė., Cicero 50, IIL
A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.
A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12, Ohio.
J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, OnL, Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATUPOS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBE “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.
Visais Literatūros Fondo leidy klos reikalais kreipiamasi šiuo 

• adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SU lOth tl, New York, N. Y^
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Sapnai MIAMI, FLA. 

Sausa vasara

Amžinai netekome kelių 
lietuvių

; jimo haliucinacijos yra 
sigavimas“ už nesapni 

Vaistų ir alkoholio įtaka sapnus alkoholio įtakoje.

(Tęsinys)

laminantieji

Rugpiūčio 8 d. staiga mi- 
1JVD at- ^uo balandžio iki pusės rė ilgametė Keleivio skaity- 
nesapnuotus . P°s neturėjome nė lašo toja Paulina Kučinskaite •;

i lietaus. Kai kuriose vietose Majauskienė, kilusi iš Miti- 
buv<

Protinių ligonių sapnai
Protiniai ligoniai sapnuo- 

! pauarytos iš oarDituraių, ja panašiai, kaip visi zmo- 
’ sapnus sumažina. Taip pat nės dk jau baimingi ir dėl 
j ir alkoholis sutrumpina sap- ko nors susirūpinę sapnuoja 
navimą. Įdomi prielaida yra ilgesni iaįkų.
apie tikrus alkoholikus, ku-t 
rie, kaip žinoma, geria kas
dien be paliovos. Galvoja
ma, kad tokio žmogaus sap- 

i nai sumažėja iki pavojingo 
laipsnio, nes kai toks žmo
gus pradeda išsipagirioti, jis 
pradeda "sapnuoti“ net ne
miegodamas. Kaip žinoma, 

į neretas alkoholikas, nusto- 
' jęs gerii, "subludija“ —gau 
na

Kai kurie 
1 vaistai, pav. miego piliulės, 
! padarytos iš barbitūratų,

Ar skaitei 
šias knygas?

______________ ______ _ __ u VIENŲ VIENI dvidešimt
• o uždrausta laistyti žolę. vidų kaimo? Biržų apskr. Į P^enų metų

Net ir tokios balos, kaip E- Ameriką ji atvyko dar būda- 1 a.rase..^- .E> Suduvis, 424 
verglades National Park iš- ma jauna, čia ištekėjo už j)S viskiai pavaizduojama, 
džiūvo. Ten buvo daug viso- Petro Majausko, su kuriuo netuviai pnesinosi vo
kiu paukščių. žvėrelių ir išgyveno 55 metus. • kl<^5 okupanUms, kaip
šliuzų. Mačiau televizijoje,. Velionė buvo linksma ir P1 žinosi ir tebesipriešina 
kaip traktorius velka apie’ visų mėgiama moteris. Ji pa-j kor™nis^ okupacijai, kai- 
30 pėdų ilgio aligatorių, pa- liko liūdinčius serganti vyrą na *4‘
guldytą ant lietuviškų rogių, ( Petrą, dvi dukteris — Alicę PALIK AŠARAS MASK- 

sapnuojant, tai turi ryšio su jš' itno priido į kitą, kur dar, Deveikienę ir Pauliną du 
Ink rmntnK P a vandens. Visi tie gyvu- ’ sūnus — Petrą ir V ladą,

nai negalėjo rasti maisto,; brolį Dorchestery, dvi sese- 
todėl juos maitino valstybė, j nS Lietuvoje.

* * *
Kad žmogaus akys juda 

turi
sapno turiniu. Juk žmogus 
sapnuodamas tariasi matąs 
tuos dalykus, kuriuos jis 
sapnuoja. Ten ir jo akys 
krypsta, kur jis tariasi ma
tąs kokį daiktą ar veiksmą. 

J Pavyzdžiui, jei toks žmogus 
" sapnuotų, kad jis sėdi teniso 

zaidvnese ties tinklu, peri

bet daug jų ir žuvo 
Temperatūra buvo

kenčiama. 80-88 laipsnių. 
Dabar, kai pradėjo lyti, gy
venimas pasidarė malones
nis. Dar žvalgomės. iš kur

'pradeda vaidentis įvairūs uco pci.iatūš koks uraganas- O gal
gyviai ar kad kas nors jį ta- . ‘ .. ; šią vasarą tas prajovas pa
namai pe,-sekioja, šias eilu- XsVktu sviS’ kivpdį?
tęs rašantis atmena vieną j. akys sektų sviedinį, Krypda 

mos tai j vieną, tai j kitą pu-
liks mus ramybėje.

Antanas Butkus mirė rug- 
pa-’. piūčio 13 d., sulaukęs 77 m. 

amžiaus. Paliko liūdinčius 
du sūnus ir dukterį.

Jonas Plaušinis mirė lie-' 
pos mėn.. 53 m. amžiaus.

Valentinas Aponelis, gi-

vieną
vykį. kai toks kia jojąs žmo
gus buvo prievarta išvežtas 

! į ligoninę. Kai atvažiavo jo 
išvežti pirmosios pagalbos 

i mašina, jis ligoninės sanita
rus palaikė policininkais ir 

i pasislėpė spintoje tarp dra
bužių. Tik su didele jėga pa
vyko šį nelaimingą žmogų 

' iš spintos iškrapštyti. Galvo-
i jama, kad tokios išsipagirio- . ... - .J o sapnai, pnes žmogui atsike

Pats sapnas būna tokio il-
Sugrįžo

Jau sugrįžo Bukaveckai.
gio, kaip tų dalykų eiga. ku- apsukę visą žemę, bet įspū- 
ris sapno metu vyksta- Neį
manoma sapnuoti sapno per 
vieną minutę, kurio eiga už-j 
imtų kelias minutes.

dziais su mumis dar nepasi
dalino. Laukiame.

Ryto sapnai
Pastebėta,kad ryto meto

Serga F. Radžius
I

Florentinui Radžiui pada
lyta kojos operacija. Tai 
veikliausias vietos lietuvis.

męs Alšėnų par., Ašmenos 
apskr-. mirė liepos mėnesį, 
sulaukęs 83 m. amžiaus.

V. Višniauskas buvo 
Lietuvoje

Vietos gyventojas Vilimas 
Višniauskas birželio mėnesi 
buvo nuvykęs i Lietuvą 3 sa
vaičių atostogų. Jis ten matė 
gero ir blogo. Sako, niekur 

j negalima nusipirkti miltų.

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
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

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

Kolchoziečiai baisiai skun- PLAUK, MANO LAIVELI,
Jam susirgus tuoj pajutome džiasi savo likimu. Kainos Petro Segato

- T , , f “ " ' “ “ " _ ‘ ' liant, yra daugiau vaizdingi, didelę spragą, todėl visi lin-j aukštos algos žemos. Staty- 111 psl., kaina.
R’ m°kl l>elbl’'h,?-n JU <o-baUda, Amel lR°Je >u aP.ie šimtas keisti ir jausmingi, negu Rime jam g!.eičiau pasveik- ba didelė, visur švaru, bet ^MTAniPMTR

žegnoti. j buvo sumokėta po $2o pini-j tūkstančių žmonių gavo nakties pradzos sapnai. Ne-
ū- j°S ,^uvo PaĮejstos smerti, armobilais važiuoda- ra patilta, kodėl taip yra. ! Vieną popietę beveik visa

eilėraščiai, 
. .$2.00

— O kam?
— Turim sukalbėti 

rius, kol dar galima.
— Poterius, tėve. visada ' čios prisipažino

. u.. . ... T. ŠVENTADIENIS UŽ MIES-
zmor.es bijo vienas kilo. Jis TQ Mar)aus Katiliškio 17 
patenkintas, turėjęs progos novelių kaįna

pote- gijztiyienuolynan Tai ,eng., mi_ o kas juos užmušė? Vis; _ la.p pat pastebėta, kad klubo vaidyba nutarė Ra-l pii-mą karų pasimatyti su
Į va bausme, teve. Juk jos pa- tie> įĮajkj ką tlezvi važiuo- žmogus gali sapnuoti visą džj aplankyti, žinoma, ir Javo tetomis ir kitais gimi- VYNUOGĖS IR KAKTŲ-

r nu,- -V lsad?; CIOsi»!S'Paz>no kalte, kad, ja. Nu,kaip tas išeina? eilę panašių sapnų vienos d ova,.u nunešti. Jį rado ge- ‘ naiviais, bet i Kėdainių ra- SAI. Julijos Svaoaitės ei-
galima ka-ibet., jei kas nori. I arde miesto tvarką. Jos kar- _ Tai netiesa, tėve. Fak- nakties mettt Kai kurie pa- ros „^taikos. Jis. lazdomis jona. kur jo tėvai vra gimę,i lėraščių rinkinys. 96 psl.,

— Negali žinoti. Maiki. , Įu su negrais demonstravo,. ui palodo. kad daugiausia šalimai dalykai, kaip van- paSjremdamas, aprodė savo jam nebuvo leista nuvažiuo- kaina $2.<W.
„.b „im™,,.: i kartu su jais giedojo jų nelaimių padaro tie. kurie dens užpylimas ant miegan- pažu namą ir sodelį. Klubo įi Taip pat kitiems nebuvo SIDABRINĖS KAMANOS

! maisto mesmes. kartu suiais na. i..v ™ jmoga^jvamūsgaisai taldyoos motei-ys sodely pa-, ieista nuvykti i Šiaulių - SIDABRINES KAMANOS,
' statė stalus, apkrovė juosvi-, Jurbarko

Policija gaii uždrausti.
— Sapnuoji, tėve. - į maišto giesmes, kartu su jais, va^jr^j^ išgėrę. Dėlto juk čio
— Ne, Maiki, as nesap- klaupėsi kryžgaty iuose. mel-į jr draudžiama važiuoti išgė- ar šviesa gali būti Įpinti Į

nuoju. Čikagoj jau uždrau-1 dėsi. protestavo ir reikalavo i 1Tls Dėl to ir tas negras Los sapno turinį, 
dė. _ ♦ policijos viišininko pašalini-! AngeieS mieste buvo polici-' ~ .

,u- ; jos sulai Rytas. y
— Tu sakai, kad tai leng-’ — Džiūsta minut, Maik! Kai kurie žmonės saKosi

— Kas sakė?

šokiais valgiais, o pirm. No
reika turėjo ir skystimėlio.

rajonus.
Garo iškis

Visi maloniai praleido 
pietę.

po-
— Gazietos rašo. Sako,

Cikagos policija suėmė 6 i va bausmė, ką jos gavo. 0 Man rodos, kad čia nesueina niekada nesapnuoją. Tai nė- 
myniškas iš katalikų klioš-1 kokią bausmę tu joms pa- tavo rokundos. Pirma sakei, ra teisybė. Iš tikrųjų visi 
toriaus, ką kalbėjo poterius skirtum, jeigu būtum Čika- kad nigeriams yra duota žmonės sapnuoja, tik vieni 
ant stiyto. ir teisėjas visas gos sūdžia? , laisvė buntavotis, o dabar geriau sapnus atsimena, ki-
nuteisė į lakupą. Taigi ma- • — Aš. tėve. liepčiau įkrės- j pripažįsti, kad laisvės jie ti prasčiau. O pasitaiko ir me patvirtinta 6 mėnesių a-,
tai, kad čia ne sapnas, o tik-' ti joms į nuogas sėdynes po' neturi. i tokių: kurie beveik nieko pyskaita. Klubas bankuose (

Klubo susirinkimas

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI- ,

Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina $2.riVAC TATIPr
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

ras atsitikimas. Už poterius 15 rykščių.
sodina į džėlą. Tai ką tu ant —Į myniškų sėdynes! Ar Ve, pripažino negrams be- 
to pasakysi? ' tu pasiutai?

— Tėve, jos buvo nubaus- į — 0 vyrams, kurie be 
tos nt už poterius, bet už < reikalo maištauja, liepčiau1 moti- Dar daugiau: kai ku- rinėtos, ir surasta, kad pir 
tvarkos laužymą. j duoti po 25 smūgius!

Rugpiūčio 14 d. susirinki-: MINIMAI IR MINTYS, I*< KATRYNA, Sally oalmi- 
— - • ' nen, gailios švedų rašyto

jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie *ą "iie^rą ir a- 
pylinkę, 130 psl. kaina 
$6.50.

tomas. 336 psl., kaina $5
VLADAS NAGIUS-NA

Eik jau eik! Kaip da-1 — Bet iš kur tu, Maiki, ži-
vatka su rožančium rankoje' nai. kad jie be reikalo maiš-

— Federalinė valdžia, tė- neatsimena ką sapnavę. turi gi ynais daugiau kaip; ęcyięĮus jo gyvenimo b I 
pripažino negrams be- Šios dvi grupės — gerai $20,000. Po susirinkimo visi ■ 

veik viską, ko jie reikalavo, atsimenančių sapnus ir ne- buvo pavaišinti kava ir su- 
net ir teisę laisvai demonst- atsimenančių— buvo paty- muštiniais, kuriuos pagami-J 
moti- Dar daugiau: kai ku- rinėtos, ir surasta, kad pir- no V. Valaitienė ir E. Ked-į 
riose pietinėse valstijose į- mieji (atsimenantieji) yra selienė
sakė policijai duoti jų de- daugiau vidiniai įžvalgūs?
monstracijoms apsaugą. O daugiau susidomėję savo są- 

gali tvarką sulaužyti? į tąuja? O gal tą policijos vir- kurie už riaušių kėlimą buvo mone ir daugiau tolerantin- 
— Miesto tvarka, tėve, šininką tikrai reikia išpašol-: areštuoti, tuos įsakė paleisti, gi žmonės.

reiškia laisvą judėjimą gat- vonyti? Juk be reikalo nie-1 Todėl negrai įsivaizdavo. Sapnus prisimiti padeda 
vėse. laisvę automobiliams kas nesibuntavoja. ■ kad dabar jie turi neribotą ir išoriniai dalykai. Pav. jei
važiuoti ir žmonėms vaikš-. — šiais laikais, tėve,! laisvę daryti, kas tik jiems kas koki žmogų
čioti. O tos vienuolės, kartu maištai keliami tik dėl to,! patinka, ir kad policija ne- dažnai klausinėti, 
su juodveidžiais demonst- kad duota laisvė juog kelti- į turi teisės juodo žmogaus a- praeitą naktį sapnavo, toks £jjma 
rantais, tą laisvę miesto gy-, Pavyzdžiui, gali būti ir Los reštucti, o jeigu kuri areš- žmogus pradės savo sapnus

Kuriasi filmų pramonė
Iš Kalifornijos į No- Mia

mi atsikrausto filmų pramo-

J darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai

gražiai išleista, daug pa
I veikslų, 374 psl., kair.a $6
1

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovu 
paminklais. Okupantas ru-nė. Čia bus Movieland. Vie _ . .

nas pastatas, kuris kainuoja j 835 s! n™2’*-jų panaikino 
piadeda keljoijką milionų. jau pasta-į laisvės kovų paminklai din
ką jis rytas. Jau gamina Flipper

ventojams trukdė- Didžiau- ’ Angeles miestas.. Policinin- 
sio eismo metu visi jie su- • kas tenai sulaikė giltą neg- 
klaupė kryžgatvyje taip, Vą važiuojant automobiliu.

tuoja. tai išsiveržia visas geriau prisiminti- Taip pa Antrą pastatą pradėjo sta-
kaip dabar buvo tie, kurie dažniau nakties kvti Interama, kur bus apiepragaras

Chicagoj, Los Angeles, metu pabunda, daugiau ir 30 scenų, valgykla, krautu- 
kt. Kas turėjo čia di-kad negalėtų pravažiuoti: i,- tuojau negrai ėmė kelti ’ Springfielde ir kitur. Žino- sapnų prisimena. O miega- y* V’/1’ tureJ0.c^a^11- 

nei trekai, nei kiti vežimai. I riaušes: daužė langus, plėšė ma, negalima dėl to kaltinti liai viską pramiega. -dėsni žemes sklypą, jj ciaoai
Tai yra tvarkos laužymas,' krautuves ir degino namus, visų negrų. Bet jų tarpe yra VI. K. maino į au są. o. įami
tėve. į Policija jau negalėjo to šė- daug agitatorių, kurie tik

— Bet jie nieko blogo ne- i limo sustabdyti, tai guber- ieško progos sukelti riaušes.; 
darė, Maiki. Jie tik meldėsi. ■ natorius pašaukė valstijos nes be riaušių jiems labai

__Tėve. kas nori melstis, miliciją. Per kelias dienas nuobodus gyvenimas. Jų yra
tas eina bažnyčion, o ne gat- 33 žmonėg buvo užmušti. I net trys organizacijos:’’Juo- 
vėje tarp automobilių kiau- 812 buvo sužeista ir 2,905 ■ dieji Muzulmonai“, Juo- 
pia. Jiems čia įūpėjo ne po-, areštuoti. O dėl ko? Vien dieji Slibinai“ ir “Raudonie- 
teriai, bet miesto tvarkos ar- dėl to, kad policija vykdė sa-; ji Velniai“. Jie važinėjasi iš 
dymas. Ir teisėjas jiems pa-. vo pareigą, neleido giltam Į miesto į miestą, ieškodami 
sakė, kad jis juos baudžia ! negi ui automobilium po' dirvos negrų riaušėms. Neg- 
ne už poterius, bet už tvar-; miestą važinėti. ! rai yra tamsus elementas ir
kos ardymą ir policijai prie-: — Tai tu rokuoji. kad iš-, kurstomi lengvai pasiduo-
šinimąsi. Ir vis dėlto jis pa- > gėręs juodis negali automo- da. Energingai Urp jų vei- 
skyrė jiems labai lengvą ’ bilium po miestą važinėtis? į kia komunistai ir visokių 
bausmę už tokį nusikaltimą.! — Nevalia, tėve. Ne tik : sektų kunigai, nes ir vieni, ir

__ Nesakyk. Maiki, kad! jam, bet ir kiekvienam ki-' kiti nori patraukti juodžius
džėla yra lengva bausmė. Aš! tam nevalia išgėrus važiuo- gavo pusėn. Dnimsdami van
tą bausmę gerai žinau, ba I ti, nes tai pavojinga.
pats savo kailiu esu patyręs. • — O aš tau pasakysiu,
įgrūda Uve, kaip kokį kri- Maiki. kad trezvas yažiuo- 

' ---- ' tojas daugiau demičių pri-minalistą. ir sėdėk nuo svie
to atskirtas.

__Bet tos vienuolės kalė

denį. žuvauja ir vieni, ir kiti, 
tėve. Net vienuolės eina žu
vauti.

_ Okei, Maik, dabar aš

stačiai kraustosi iš proto. Vi-
. si tikisi iš tos Interamos ne- 
• paprastų laikų. Sako. čia 
! bus tokių dalykų, kokių pa- 
į šaulyje dar nėra.

L. J. Stasiulis

GARDNER, MASS.t
Gegužinės

i Šią vasarą lietuvių rutulio 
į (bouling) žaidėjų ratelis ir 
Šv. Petro ir Povilo Dr-ja su 
rengė gerai pasisekusias ge- 

I gūžinės.
Lietuvių Bendruomenės 

metinė Darbo dienos gegu
žinė ous rugsėjo 5-6 dieno- mu#* 
mis. o jos metinis ,Tbarbe-: 
que“‘ rugsėjo 11 d.

Prašoma bilietus įsigyti iš 
anksto iš šeimininkų.

PALENGVINKITE MŪSV 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 

pytume, jei mielieji prenu 

meratoriai nelauktų, ko! 

iuos paragina mokėti, o pa 

*VS, be paraginimo, prieš 

prenumeratai pasibaigiant, 

atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem 

kurie tokių raginimų nelau 

kia, ir tikime, kad ateityje 

vis mažiau bebus tokių, ku 

į riems reikės siųsti primini

Dave Marr. 31 m. amž.. yra pol 
fininku profesionalų čempionas, 
kuris Ligonier. Pa., varžybose

daro. negu girtas. Gazietose jau žinosiu, kodėl juodžiai laimėjo ne tik tą titulą, bet ir 
. į -j -----—I. -V---- •—2 $25.000 dovaną.buvo rašyta, kad šią vasarą! buntavojasi. i

RUDENS SAPNAI, Kotrjr 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 
Kaina $2.00.
ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psi. kaina.............. $1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
Yi'SlMINIMAl, parašė Juo

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

Į dUKKLVd, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psL 
kaina ............................ $1.80,

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai. kaina.............. $3.50
YEIDU 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. Broadway,

ps’..

zmor.es


Puslapis Šeštas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 34, 1966 m. rugpjūčio 25

Ant vergų lavonų pastatytas 
miestas

Neseniai spaudoje paskelbta žinia, kad komunistai Ka
nados valdžios delegacijai parodė tolimoje šiaurėje esantį 
miestą Norilsk. Tai miestas, kuris yra Sibire už l'ralo kabių, 
beveik šiauriau, negu Alaskos šiaurinė dalis. Delegacija ste
bėjosi, kad tame 100.000 gyventojų mieste statomi net 9 
aukštų namai, nors ten visas pašalas niekada neišeina. Da
bar ten didžiulės Sovietų Sąjungos vario, nikelio ir kitų retu 
metalų gamybos centras.

Nežinia, ar tos delegacijos nariai žinojo to miesto tikrąją 
istoriją. Greičiausia ne. o jų vadovai komunistai jau tikrai 
tos istorijos nepasakojo, o jeigu ir pasakojo, tai buvo tik 
propagandinės pasakos, kurios su tikrove nieko bendro ne
turi. . * | jfg

Kas tas Norilsk. vaizdžiai papasakota K. Bielinio knygoj 
’Teroro ir vergijos imperija Sovietų Sąjunga“, štai ta iš 
trauka:

* Kazys Boruta

VASARVIDŽIO BYLA

Vasarvidžio žvaigždės mirga padangėj, 
ir žalsvas mėnulis žvelgi* pro langą. 
Pavargusią galvą paremlci ant rankų 
ir žvilgsnį įsmeiki į tolimą dangų.
Pušynas nuščiuvo- Ir miškas nutyla, 
širdis tik nerimsta ir pradeda bylą 
Bet ką ji tau kalba? Ką ji tau sako?
Rodos, apglėbtum iš karto visatą.
Rodos, sutaptum su jos amžinybe 
ir širdžiai neramiai atrastum ramybę. 
Įremtam į dangų pavargusią galvą 
ir tyliai klausytam, ką amžiai tau kalba. 
Tada gal atrastam šioj žemėje taką 
ir džiaugsmas pagauta, kad dar širdis plaka. 
Ir būtų ramu tau. Ir būtų tau gera.
Taip dulkės ir žvaigždės sudaro visatą.

Ne puošmena, o apsaugos 
priemonėJau minėta, kad carų laikais tremiamuosius Jenisė- 

jaus upe plukdydavo iki Turuchansko. kur jie privalėda
vo apsigyventi paskirtose jiems vietose. Tremiamųjų par
tijas sutelkdavo Krasnojarsko i>ersiunčiamajame kalėji
me. Dabar, bolševikų laikais, vergų darbo stovyklų ir pa
čioje šiaurėje, netoli Jenisėjaus žiočių, pristeigta: Dudin- 
koje, Novorilske, Igarkoje su dešimtimis tūstančių kalina
mųjų. Jei carų laikais ištremtieji (ssilnyje) tremties vie
toje buvo laisvi gyventi pagal savo išgalę, o praėjus, pa
vyzdžiui, šešiems mėnesiams, apskričių viršininkai leisda
vo keliauti po visą apskriti, ieškotis darbo ir apsigyventi 
apskrities ribose, kur nori, bolševikų laikais tremtiniai _ _ .
sprendimais už akių gaudavo paskyrimus i prievartos dar- ne^ šiurpas paima, šalutinė- 
btię ir dėl to virsdavo vergais pilna šio žodžio prasme, s? šaligatviai
nes neišeidavo iš slaptosios policijos priežiūros ir sekimo siauri, išdaužyti, s y ėti. ten-
iki mirties. ka. ’ F‘vę.’ °.?la t,k

I ziurek, kad švilpianti pro 
Knygos "Komunizmo kalinamieji4' autorius K. Pet- Į šąli mašina nepagautų mano

rus, buvęs pasmerktas prievartos darbams. 1936 m. biiže- į plataus lietpalčio skverno, 
lio 9 d. iš Krasnojarsko išplaukė i šiaurę. Karavanas iš 13 Autobusais važinėjuOSi 
baržų vežė 3,000 vergų ir įvairiausios mantos: keletą trak
torių, arklių, maisto ir pašarų atsargas. Minėtą dieną Kras
nojarske žydėjo ievos ir tiištai snigo. Ketvirtą dieną , . . .
karavanas pasiekė JeniseiskąVietiiniame Iakraštyje, apie į autoS £ivo!
plukdomąjį karavaną buvo tilpusi žinute, kad juo į Kais-Į trūkčiaiseina lenktynių. Au- 
ko jūra vykstąs skaitlingas žveju karavanas. Tai buvo j toįusaj senį išklerę, nešva-

Trečias laiškas iš 

Kolumbijos

Kaip matote, tebesu gyva, 
nors čia gatvėje labai lengva 
pakliūti po automobilio ra
tu. Čia važiuojama labai 
greitai. Automobilis švyst 
pro šalt pro pat tavo kojas.

kaip sena kolumbietė. tai y- 
nesaky- 

kai auto-

reikia. Bet vargšas vagis— 
manė pasipelnyti iš turistės 
"amerikonkos“, o rado pini
ginėje tik 50 centavų (net 
ne 50 amerikietiškų centų), 
kurie lygūs 8-9 pezams. ir į- 
vairių popiergalių.

Kitą dieną brolienė ma
ne einant gatve vis įspėda
vo daboti rankinuką. Taip 
jai manimi besirūpinant iš 
jos rankinuko ištraukė pini
ginę su 10 pezų. Ir pikta, ir 
juokas ima!

Vagiama čia viskas ir vi
sur. Namų niekas nepalieka 
vienų net dieną. Visuomet

Teisės patarimai daryti? Žentas prisiekia, 
kad jis su pirma žmona se
niai nebegyveno, kad jie bu- 

Advokatė M. Sveikauskienė sutiko alsa-- v0 ^skyiy, bet nedivorsuo- 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 1 
Ištiškę reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adreso:

ti.
Nelaimingi tėvai 

Massachusetts

Atsakymas

M. Šveikauskas, Attorney at 
8 Belgrade Avė., Roslindale, 
Boston, Mass. 02131.

Law,

Patarčiau Tamstoms nea
tidėliojant nueiti pas advo
katą.

Faktas, kad Tamstų žen
tas negyveno su pirma žmo
na kurį laiką, arba kad jis 
buvo "išsiskyręs, bet nedi-

•laišką iš savo gimtojo kraš- voysu°tas , nieko nereiškia. 
. , .. 1 to. kuri mūsų duktė perskai- žmogus apsiveda antrą
dukrele tė Pasirodo kad jos vyras< kartą be ’divorso“ nuo pir-

mūsų žentas, anksčiau buvo m?s zm°nos, jis yra biga- 
vedęs. kad jis nebuvo persi- ir jo vedybos nėia
skyręs, kai vedė mūsų dūk- ‘galios Tačiau, laimei, mes 
teri. šiuo laišku jam praneš- turime Massachusetts vieną 
ta. kad jo žmona mirė ligo- statutą, įstatymą, kuns gali 
nįnėje. turėti labai didelės reikšmės

.. . . . .. . Mums yra gėda kreiptis i Tamsuos dukters gyvenime,
išvažiuoti su juo ir niekad! vi inj advokat nes Pagal šį įstatymą, tokiu at-
pas mus nebegrjzti Nors ji namenedide]iame mieste ir, veju kaip Tamstų, jei Tams- 

nebuvo pilnamete ir mes yisi mug žį ,ta Kai Tams. tų dukrelė nieko nežinojo
turbut butume 1 -

Klausimas

Mūsų vienturtė 
ištekėjo už kareivio iš Ala- 
bamcs, kuris tarnavo čia. 
Massachusetts. Mes ją labai 
prašėme palaukti ir susipa
žinti su jo tėvais ir arčiau su 
juo pačiu prieš ištekant, bet 
ji mūsų neklausė ir grasino'

galėję už- , tai atrodo mūsų painūs ir į apie savo vyro pirmą žmoną
drausti ir neleisti jiems apsi- skaU(!Qs ,.eika)ai? Al. mOsų,ir jei Tamstų dukrelė ir to- 
vesu, bet visgi nutarėme ne- duk(f. nėra įštekėjusi? Ar liau gyvens su savo vyru (po 
rizikuoti nustoti savo viemn- jo, vaika5 „a „įgalus vai- jo pirmos žmonos mirties), 
teho vaiko. Ta! įvyko pnes kjį jr netun- varflo? Mu(1u jos vedybos skaitysis lega-
tiėjus metus. .... su vyru nemiegame nakti- liomis nuo to laiko, kai mii ė 

ikreles vyras baigė ka- . • (luk,.elž' nustojo 25, j0 pirmoji žmona. Svarb.au- 
ro tarnybą ir gavo neblogą paskutinius kelis šia šio įstatymo dalis yra ta.
darba netoli musų. Jiems gi- mėnes;u? prašome i kuri "legalizuoja“ vaikus,
mė dukrelė, ir jie. atrodo, Ras mums gimusius tokiose sąlygose.
neblogai sugyveno. Prieš 
kiek laiko mūsų žentas gavo 1

:|

i •;

. , . , ... „ namuose vra arba tarnaite,ra labai kantriai, nesaky- , J .. . . T ’ 7 I ar kas nors iš seimos. Lan- - 
gai ir durys piimame aukšte į 
apsaugoti elektriniu auto-

dama "caramba 
svyruoja
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JDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaitvti ir K itam Dovanot-
laisvos Lietuvos. u«eo 

dėl bo’
ĮhvTRj oknrurrlo? ir teroio fJvč’ 
voje. Kama ......................

tVTT.G^VlS 1 K. Saro *
dornū" t’7 o-l. Vai
«. ...................................... «5.W»

NE’.MTTNO S«yN*tS. AnArtnus
ko romano antroji dalis. 426 mm- 
lepiai. Kaina ...........................

I (ETUVTV IŠEIVIJA AVERIKOJB. 
vaizdi šio krašto lietuviu i-tonia. 
ya <ciai ilhistvuota. nerašė St. M*-- 
chelsonas, viri 500 puslapiu. Kai-

EMItHO TUNU* Andriaos Valne- 
ko romaias i* I9S5 metų 3rvslH- 
io« Okimnku ’ukil’mo n-'e* Sme 
MfM»s diktatūra Pirma d Ji’ 
oa) Kaina................................ **

IBTUVA. BUDO. Stepono Kair* 
laMu vaizdžiai U jdo.'iuu: par’»->yn 
atsiminimai. Kaip Lietuva kėiėe* 
iė mietro. peria uid* acvar.a kiek
viena projra, gražiais kietais v. 

Sėliais, iliustruota, 416 ouslapvų. 
didelio 'ormato Kainą **

na kietais viriais $5.00. mirkytai? 
viriais .................-.................... tl 0®

SOCIALDEMOKRATU A IR BOt-
IKVIZMAS. Pacai R*utsU, na^ 
jausminis žiniomis papildyta io? 
klausimu knyjrutė. Kama.. 25 C«m

rA&AULlO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Sim,-tis, daugy
be žinių lietuvių ir angių Kalbomis 
apie lietuviua visame pa-auly, 

•M pei. Kama ........................

' LIETUVOS SOCIALDEMOKRA i v 
PARTIJOS PROGRAMINIS u Ai. 
RKs, S2 nsL, kaina......... 26 Cnt

UETUVIŲ KALBOS GRAMaTiKa. 
Parašė dr. D. imici. Fntaiamta 
Amerikos lietuviam.", 144 pusta- 

.............................. 51.8*

UTENOJ i W “Vrv»-oėho karaHan-’’ Įrpp.i-t IT (r,— inoTufl* afr-1
minimai. ifi kam*

ĮSOS METAI Kmrn Ri-Hnlo atainM- 
ntmn antroj 59? mjalrMa’
Kaina ..................... ..

fJETTTvrr n* TVOS A’.TFKTKOTr 
anrir.kc ’t -nr-dairavo Jonas Fa- 
Tva. 472 «u raidėmis. Ans-

flėkai duotas lrioinH^no- damn- 
tininn V-dėl tinka dovanoti
Fetrrr»v,u ’ekalbantUnia, irl»ta 
>26 pa?:. Vąrna ... .......

SfKTAT T7't PFt.’OVA ”•
P V,r4ervoW*. vertė Vard* 
Kaina............................» Cnt

matiniu pavojaus įspėjimo 
aparatu-

Atvažiavusi į Bogotą, gė- 
rėjausi, kad namų frontinės
stiklinės ir garažų stiklinės Vokįeiė in^rid F»fer — Lorg 
durys, o taip pat ir pirmojo Beach. CaU išrinkta 
aukšto langai papuošti įvai-
rių spalvų ir formų geleži-,
niais groteliais, kai kada —r—T, -r—
orientalinė^ formos. Man tai

aiškus melas. — pastebi K. Petre?. — bolševikai netik , rūg :.. nuojat mažėja, nes ne- 
žiauriai elgdavosi, bet mokėdavo savo žiaurumus nuo pa- 1 prižiūrimi greitai susidėvi, 
šalinių paslėpti — triijų tūkstančių kalinamųjų etapą jie Į Norėdama miestą geriau pa- 
pavertė "žvejais44. Su šituo pavadinimu etapininkai pasie- žinti, žadėjau autobusais va- 
kė Dudinką.

Gulago patvarkymu Į Norilską vergų darbams pasiųs
davo sveikiausius ir darbingiausius. Tokios taisyklės laiky
davosi iki 1939 metų. Bet kai Norilską pavertė ypatingos .....____ _
paskirtieis režimo stovykla, į kurią turėjo atgabenti "Je- nepasilikčiau viena autobu- men3’ priduodanti kiekvie-,

žinėtis iki kurios nors linijos 
galo ir grįžt, bet giminės pri
grasino, kad jokiu būdu pa-
butinėse ar priešpaskutinė-, _:3įr'.„f,j.į2į~in7“ namoji kolonialinė architel 
se stotyse, ka, žmones .sl.pa, '«• Jos namai žemi, r e i

žovo rinktinės44 aukas, viskas pasikeitė
Dudinka — menkas 50-60 suki-ypusių lūšnų kaimelis

se. 
muoti

šoferiai
(yra

čia neunifor- 
ne tik miesto, j

nam namui savitą, individu-l aukštesni kaip 2 aukštų- Šių 
alų charakteri, bet man pa-! d,eIn.’» B^ota pnanaigstyta 
aiškino, kad toji geležinė aukstų, ko ne dangoraižių.

i pastatų, kūne mano akiai y-prie Jenisėjaus. Birželio 23-ją dieną į baržą, kuria Į šiaurę J.7V?C1Ųka:bautJbu?e "puošmena44 vra nuo vagių... .
kimbo "SviUtaias“ autobusų). ir. Kai autoouse, - tj ra įvairesni, ne tokie mono-

pasilieka viena motens ke- aP®,sa."«°'Lf™“?”5L™"”’ toniški kaip amerikoniška

HART/POTtorOTPS LJTHTJANTAN 
SET-F-TAT'CTTT M. Inkisnė. ca
ras vado—siię kalbos mo
kyti? anrliŪrsn kalbančiam. »AJ 

kaina ............................. ttJF

transportavo inžinierius ir technikus, įslinko "šviietėjas 
pradėjęs pasakoti, kad Norilsko kalnuose aptiko įvairiau
sių rūdų: sidabro, aukso, platinos ir anglies klodus- Sovie- i įįįJsą į laukus... Karštas 
tų vyriausybė nutarusi pastatyti čia kombinatą ir miestą. į klimatas, karštas tempera- 
Norilską sujungsią geležinkeliu su Dudinkoje statomu j mentas... 
uostu. Mums būsią teikiamos geriausios sąlygos: kareivis- Taip pat prigrasė, kad va- 
kas davinys, vitaminai, gera apranga, laisvas judėjimas Į kare neimčiau taksio, nes 
statybos teritorijoje ir pan. Sąžiningu darbu mes privalo- j kai v?kare moteris važiuoja biaurų, maždaug man iki 
me išpirkti nusidėjimus sovietų žemei, grįžti į socialistinę į viena (ypač dar užsienietė).
visuomenę pirmūnais, darbo didvyriais, o gal ir ordinuo- ■ tai2°^^H\Pat P ‘ ' 1 •>oks-Va?1-s

tais. "Nebijokite jokių sunkumų, purgų ir šalčių. Atsimin
kite, kad statybai vadovauja draugas Stalinas!..44 Taip 
plepėjo bolševikų agentėlis vežamiesiems į katorgos dar
bus. dideliam vargui ir mirčiai, aiškiai žinodamas, kad 
meluoja nerausdamas.

leivė, tai šoferis pasuka au- kad čia vagys norėtų pavog
ti net skylę iš barankos.

Gatvėse pašto dėžučių nė
ra. Miesto centre mačiau la-

laukus..- Saugiau autobuse negali sugriauti ar nusinešti, 
su žmonėmis. Taksi šoferiai Tokias pašto dėžutes kaip 
čia neturi iškabintu savo nu- Amerikoje vagys po valan- 
meriu su fotografija ir pa- dos išsinešiotų. Norint pa
varde, kaip kad yra Ameri- siųsti laišką oro paštu, reikia 
koje. todėl jų tapatybės ke- .ii nešti i centrą. į Correo ae
leivis nežino.

Kai sutemsta — nemalo
nu. Miestas menkai apšvies-

Į rytus nuo Dudinkos tęsias: Kalnuotos vietovės, va
dinamos Norilsko kalnais. Nuo Dudinkos iki Norilisko 
kalnų, kur buvo numatyta statyti miestą ir kurti pramonę, ♦ \
tiesia linija buvo apie 130 km. Norilską pradėjo statyti
1935 m. vasarą. Visų puma įskilo laikinojo kalėjimo ir danQ. krautuv?s atirta.

roQ iki 7:30-8 vai. vakaro 
(Mat. čia diena visi turi 2 
vai. pietų pertrauka. Tuo 
metu padorus kolumbietfs 
net telefono ragelio nesi
teiks pakelti, vdeu iam kas 
tuo metu skambina).

Va«iu knibždėte knibžda. 
Jie tikri menininkai. Rašiau, 
kad mano rankinuka taip 

* gražiai atidarė, kad stebėtis

NKVD 3-jam skyriui skirti pastatai. Darbai vyko poliari
nio klimato sąlygose prie 40-50 laipsnių šalčio ir baisiųjų 
purgų metu. Žiiauri apylinkinė tundra saugojo kalina
muosius be spygliuotų vielų. Atlikus tyrinėjimo darbus 
buvo pastatytas dviejų aukštų namas stovyklos viršinin
kams, nedidelė elektros stotis, kelios lūšnos technikiniam 
personalui, barakai suimtiems su patalpomis sanitariniam 
punktui. Vienu ir tuo pat laiku buvo statomas įvairių me
talų kombinatas Dudinkoje.

(Bus daugiau) .

kaip
"ofisu“ statyba. Tie moder
nūs pastatai statomi greitu 
tempu, ir jų nuolat daugėja.

u Acutir įPer paskutiniuosius 15 me.
bai seną cementini apskrita L o , . - - ..............stulpą t užrašo, Ūlai

Gyvenamieji namai, net 
ii' turtingųjų rajone, nėra 
aukšti, tik 2 aukštų. Išskyrus 
tuituolių vilas, kur prie 
kiekvienos yra sodas, gyve
namieji namai prilipdyti 
prie vienas kito. o mažutė
lis sodelis iš kiemo pusės y- 
ra aptvertas aukšta mūrine 
siena iš visų pusių, kad va
gys neįlįstų. Tačiau kiekvie
nas namas skiriasi nuo kai
myninio ar tai kokia archi
tektūrine smulkmena ar 
spalva, ar tomis geležėlėmis! 
grotomis, kurios mano akim 
atrodo puošmena.

Čia nėra to įkyraus vieno
dumo ir monotoniškumo, 
kaip bostoniškių namuose, 
kur ištisi blokai namų pana
šūs vienas i kitą, kaip du 
vandens lašai.

L. Januškienė 

(Bus daugiau).

reo pastatą.
Savotiškai idomi vra ta 

staigios modernizacijos ir 
amžiais nusistovėjusiu tra
dicijų, į kraują įaugusio tin
gaus rvvenimo būdo mišrai
nė. Dirbama čia taip, tary
tum viskas iš ranku kristų. 
Daug pradedama ir neuž
baigiama. Darbas jau be
veik baigiamas... ir staiga 
sustojama.

Modernizacija matoma 
labai rvškiai tiek architektū
roje. tiek kasdieninio gyve
nimo reikmenų gamyboje ar 
jų importe. Originali vadi-

ZEMArres PASTAI m*
Sū r»4v*ojo9 ti,rwiin karo rast’ 
A menko onmS’T1 **
r»?Ttojc<» neveiksią. 12A pu«limi« 
kitai .....................................  W O

TAVO KET1AS I SOČI KLIZMA 
P*ra»ę I^on*.« RI- amas. Trumo? 
socializmo a*5Wnmtras. Kair* 25 *

JUOZAS STALINAS, arba ka. 
Kauvazo išpor*’ buvo pa^Mare 
Rusijos diktatorių. Ksina 25 Ca’

tJETUVlŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių forma plėtojimosi pa«Ttn- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su aaufybe paveik.-Iu, gerame 
popieriuje. Kaina ................... ttAO

TTKRA TEISTBR APIE SOVTETV 
RUSIJĄ, arba komunistų diktato
re faktų *viesoje. Trumpa bolieviz- 
mo istorija ir valdyme praktika. 
Laba! dane *nformaeijų, 00 psl. 
Kaina...................................... 5A Cnt.

t ENOVES LIETUVIŲ PINIGAI no<. 
seniausių laikų iki !4etuvos na-

K klausa mybės palo 1795 metais 
rašė Jora« Karys, daagybė pa 

veikslų, S90 psl., garas popierine 
kaina •••••••...... >10.00

ALTORIŲ PEdtir. V. Putino-M?- 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys įrfltos 1 viens 
Antinus, oats baves suniręs, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris iisiža 
dė’o kv’ijrystėe dėl moterystės 
knygų, kieti virtai, ASl pūslėms 
Kelne ...................................... M.OO

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA 
NEŠIMAS, arba kodei musuose nė
ra vienyDėi.. 80 psl., kair.a .. li.JA

2EMA1C1V KRIKŠTAS, P. Ateikio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... *3.6®

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
tona tvanas bdti ir K% apie uo sa. 
ko mokslas? Kaina...........26 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašš 
M. Michaisonionė, 250 įvairių lietų, 
vilkų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 pnalapini. kaina...............$liš

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daucr paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaino ........................ $5.0f

SIAURUOJU TAKELIU, K B 
Kriaučiūno atešmiiumai is lietu- 
vos ir i* Amerikos lietusiu zv.e- 
ahno. 178 p«L kaiaa......... . S2.0Š

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai U 
kaip kaiteni vinoo- 

įtvarka u kodėl ji dar

.................... 2š Ck
aEMOKRATINIO SOCIALI 7 Mu 

PRADAI. Populiari ir muKiinga 
knyga šių dienų tiausimeft.g 
prasti.

Užsakymus ir pinigus praėoma siųsti ttuo ulresu. 

KELEIVIS
R. Broodvray >?. Maaa
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VIRTINCę IN10 ę I Giesmė» tautos himnas,f 1E.I 111 C.O LlllIUO tėvų i, brOlio Dariaus ant
kaisto užbertas iš Lietuvos

GRAUDŽIAI PALAIDOTA dentų ir Bostono Kolegijos atvežtas žemės žiupsnelis
AUDRONĖ LAPINSKAITĖ Pr0^esiil0s nai'iU- Mat, šis užbaigė šią skausmingą ap- 

liūdnas įvykis, aprašytas ir eigą ir palydėjusieji vėl at-
didžiojije amerikiečių spau- sigrjžo j savo dieną dar su __ _____
doje, atkreipė dėmėsi ir ki- spindinčiomis ašaromis aky- uL-Iį’ ~ tai atsiminkite
tataučiu visuomenės. se. | &11 ’ . * .Kad geriausia dovana dus

Ispanijoje tragiškai auto
mobilio katastrofoje žuvu
sios studentės Audronės

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ar

se.
Lap.n,kaitės kūnas po ilgų ,.vų jaunoji Didžio liūdesio gėlos pa-
11- didelių pastangų pagaliau ,io ž b nuį ^ėta į šv. kirstiems Audronės teve- 
buvo pargabentas i Bostoną p j /a ijos!baž. kams n jos broliui Danui
praeitą penktadieni, o šešta- mes nuoširdžiausiai linkime

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

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

Kazys Almenas, UPĖ Į,w^ v • | • •
rytus upė i siAURe 0ovanos m naUjflS skaitytojus

an
romanas I dalis, 325 psl.,

M
M«2V

■ TMwjnFwaas«fflr!. . . . dalis 302 psl., kiekvienos da
Stepono Kairio ”Tau, Lie- kajna $3.00

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

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl., kai-į 
na 52.50 J

Jonas Aistis, POEZIJA|

tuva‘‘, kaina $6.00.
*. J, T- nyčią, kuri buvo taip pat pil- cdieni is Europos atskrido ir žmoni bįv0 pakeiti ir sj sunkų likimo Stepono Kaino Lietuve
jos sužeistas brolis komp. jr d dienl p ge<iuljn. smūgi, kaip .r kitus, tremties nudo". kein. S&SO 
Danus Lapinskas.. pamaldas kurias kelionėj išgyventus. į

Praeitą sekmadieni velio- kun. J. Klimas asistuojamas v .. . „ , . • te annė buvo pašarvota J.’ Lubį- kitų kunigų, giedojo ir so- . K*PO<:“' Kanadoje n..., . k.m. Sfi.no 
no laidojimo įstaigoje. Kars- listas Ben. Povilavičius, vi- Bronė ir dr. Antanas Ka-1 Kipro Bielinio “Dieno 
tas skendo gėlėse. Prie kars- sus laidotuvių dalyvius nu- počiai išvažiavo Kapočienės ,ant”. kaina $6.00. 
to visą laiką stovėjo garbės teikdamas giliu liūdesiu ir brolio Šukio ir jo šeimos ap- ’
sargyboje skautės akademi- rimtimi. Į kapus Audronę lankyti. Šukiai gyvena gana Stasio MicbeHono “L*e„
kės Bostono Tautinių šo- palydėjo apie 50 automobi- toli Kanados šiaurėje, tuvių Išeivija Amerikoje,
’--- O. —Cl----r.c. r • — *— minkštas vršeliais $4.kių Sambūrio narės, nes lių. Čia vėl prie kaisto gai- Sioux Lookout. Ont., mieste. «aina

“KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 

VIENĄ NAUJĄ METINĮ “KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA

MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA ’ TERORO IR VERGUOS 

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 $5J>0—$6.00:

ST. KAIRIO “LIETUVA BUDO“ ir “TAU, LIETUVA“.

K. BIELINIO “DIENOJANT“ ir “PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTI; Sl.STIPRLNTI “KELEIVĮ“. 

KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 

DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS

loję yra šio žymaus poetu 
visi eilėraščiai. 420 psl., kai
na $6.

Tos knygos gaunamos ir 
Keloivin uOmTT'is*—>*•*>«•*

Ale Rūta, PRIESAIKA
Didžioii meilė. II d., romą 
nas. 309 psl., kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
«!.. kaina $2.50.

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

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NU GIESMĖ, premijuotasj 
romanas, 20J psl.. kaina 

$o.5» Į 52*50
Juozas Kralikauskas, TI*1 -

gangsteriai. Jie žudo vienas NIHILISTAI, 3 veiksmų cragt , NAGO UGNIS, premijuotas 
kaina ...................... $0.2» 1 romanas, 205 pusi., kaina

iYVULIŲ PROTAS, 212 oet '$2.50.
kaina 75 centai.

žuvusioji Audrutė buvo šių liai raudojo tėvai, lietuvės ir Į Bostoną Kapočiai grįš rug- kietais $5-00. 
organizacijų narė. Visą die- amerikietės draugės ir aiti- sėjo 7 d.
ną koplyčia buvo perpildy- mieji, stovėjo tautiniais dra- . ,t
ta žmonių, atėjusių atiduoti bužiais pasipuošusios Onos Anysų sveikinimas
jaunajai lietuvaitei paskuti- Ivaškienės vadovaujamo šo- Va)erfja jr dr Martvnas 
nę pagarbą ir pareikšti jos kių sambūrio dalyves ir A j Toronte ‘ at-
skausmo iškankintiems tė- skautės, o Birutė Vaičjurgy- siu^ keteivio redaktoriui 
veliams savo nuoširdžią tė viso ąo jaunimo vardu ta- sveikinj Nja krjok_ 
užuojautą. Lankytojų tarpe rė paskutinio atsisveikini- lio.buvo ne tik daugybė ją ar- mo žodį. Kitos visuomenės 
čiau ar toliau pažinusių lie- ir Bostono Kolegijoje dir- 
tuviii. vyresniosios kartos ir bančių ar besimokančių var-
jaunimo, bet ir nemaža a- du atsisveikino mok. P- Ka- Sekmadienio rytą vienoje
merikiečių, jos kolegų stu- minskas..

Patikimiausias
ir kiekvieno piknikautojo bet kurio ežero pakraštyje 
arba kainuose labiausiai mėgiamas vienintelis tikras 

importuotas

Lenkiškas kumpis
—maisto gaminys toks geras, kad jis užsitarnavo ši 
“Geriausios N>mu Kuošo~“ ženklą.

liet Kurni prūgii giiiiiiin jį 
šiltą arba šaltą. Jo galima gauti 
lengvai atidaromose 2-12 svaru 
skardinėse, žinomu populiarių
KRAKUS, ATALANTA ir POLO 
rūšių.
Taip pat galima gauti 11 13 svarų 
kumpiai žinomi TALA vardu.

Nužudė 23-čią gangsterį

Bostono gatvėje rastas nu
šautas 52 m. amž. Thus Da
vid, buvęs N. Anglijos nar-

Ar turi stos 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKo !
kotikų pirklys, kuris 1952 m. 1STOKU.A su spalvotu žemt 
ta prekyba uždirbo $200,
000.

Per paskutiniuosius 2 me
tus Bostone jau nužudyta 23

kitą.

iapiu, 96 p*u kaina .. $0.7 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
na

Kas norite Floridoje nebran
giai gyventi, nusipirkite pigiai 
3 miegamųjų kambarių namuką 
su baldais netoli paplūdimio— 
Beach. Klauskite lietuvio savi-! 
ninko 3013 50th St. South. St. j 
Petersburg, Fla. (34)

fipgkoiimni
Prašau atsiliepti adv. Fortū

nato Bagoėiaus ir žurnalisto.1 
buv. Tėvynės redaktoriaus Pra
no Bajoro vaikus arba kas apie 
juos ką žino. Ieško giminaitis 
Juozas Kiguolis. Rašyti:

Kigolewski Josef. Suwalki. 
ui. Rynkova 22. woj. Bielystok. 
Poland.

Geri 
žodynai

Keleivic administracijoj 
galite gauti šiuos kiekvie 
nam reikalingus žodynu® *

Ona Lukstinskaitė (Luke) - i 
Raltienė ieško savo brolio John į 
Luke. Girdėjau, kad jis gyvena 
New Yorko apylinkėje. Jis pats 
arba apie ji ką žinantieji prašo
mi rašyti:

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

(34)
Ieškau trijų dėdžių — Juozo. 

Antano ir Petro Mackevičių, iš 
Lietuvos išvykusių prieš pir
mąjį pasaulini kara. ir jų vai
kų Jono. dviejų Pranių. Veros 
ir Anos. 1933 metais dar gyveno 
Brooklyne, išskyrus Petrą Mac
kevičių, kuris gyveno Chicago
je, vedęs amerikietę, ten visą 
laiką dirbo fabrike kažkokiu vy. 
resniuoju. Juos pačius arba apie 
juos ką žinančius prašau rašyti:

Juozas Mackevičius,
Vila Zelina. 515 C. postai 418. 
Sao Paulo. Brazil.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

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

Tuojau siusk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Boz 9112 
Neuark 4, New Jersey

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)Aloyzas Bcdona? VIENI

Tautos 3 veiksmų dra SI MEDŽIAI, 111 psl. k<u-: » Lietuvių patriotu organizacija gyvaci* nuo 1886 metų ir
Jvontn lo!8t°Jus’ 62 P*1- ** na $ 1.50. >S jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBIL1EJTTtęs minėjimas So. Bos-; m ........r....M.. .$0.3- iUO2al švaistas- ŽIOB- \ SLA Aidžiausia ir turtingiausia fra t emaline o-ranizaci ja
tono Lietuvių Pil. Dr-jOS sa- i.vTieirrn? i mns. f ii.. >nv<x 1______> lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir iidžiaus* ka.
Įėję. Rengia L. Bendruome- 'tulaitis, 24 psl., kaina suS f??1 > P’ta*4- _____ ___ .mD ArmAcnė is knygnešio kun. M. Sida-; < ^ąihomneas neto* k nKTESEC ETT’1* APDRAUDOS. bet

, , , !.STABMELDIŠKA LIETUVA ravičiaus gyvenimo, 233 psl. . f rtioja nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA aporauu» g».
32 psl., kaina ................ $0.1« , L go Į ( resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal-

I iPTTlVfK «?nciAi niriun 1 . * ’ e* • m ei i f bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško,
Rugučio 19 d- 5 vai vak " RR ATI hartuok pr!t J“02** Svertas: JO SU- .S o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalhą ir fra- Sandaros salėje Sandari RA MINĖS GĄlttg 32£ Į ĮDĖTINĖ, premijų O t a s« terna.i^g^Sl SLA apdrauda vra saugi, nes paremta di- 

Moteru Klubo banketas A. ^ina 25 cmtai. , romanas Iš \mco Kudirkos j gLA DTnDA gyvybės APD1

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugsėjo 12 d.

«J
n
n

Kropienei ir J. Gudelienei JAUNASIS SOClALDEMt i 3&4 pU!sl kaina
KRATAS Nr 4 ir 5, kaim Į 54-00
35 centai j Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre

pagerbti. * * *
..sur

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, 'r. Baravyko apie 
30,900 žodžiu, 583 puslapiai
k.ina ........................ $6.00 r . . » v. ,Inz. ir Architektų S-gos su- 

Lietuvių-anglų kalbų žo- važiavimas, posėdžiai Tau-
dynas, redagavo Karsavi- tinės S-gos namuose, o ban- 
naitė ir šlapoberskis. apie p^tas sPa^° Dorchester 
27.000 žodžių, 511 psl., kai- aza’
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dvnas. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00

Dabartinės lietuvių kalbo-
žodynas, .'edatrvto prof. J 
Balčikonis ir kt., yra api«
45,000 žodžių, 990 psl. 
kaina ......................... $12.o<

Rugsėjo 26 d. So. Bosto- 
noLietuvių Pil. Dr-jos 3-jo
aukšto salėje Vinco Krėvės NEPRIKLAUSOMOS LIETI 
veikalu inscenizavimas, ku- 'Os PINIGAI, Jonas K. Ka
T-i ,-nn AT rrc i * rys, 225 psl.. kaina .. S5 0n i engia ALTS-gos skyrius.

SIELOS BALSAI, 4. Sirelsu
* * * riaus eilėraščiai. 221 psL. k&>

na .....................................$0.7;
^BostonoBLietuXnRi; z, pd.

Dr-jos III aukšto salėje. |9 DCM|Nes ,.CSNELĖS \
* * * Kraučiūnr eilėraščiai. 12

psi., kaina .................... $1.0
’* • A v • • i » DELKO ŽMOGUI REIKI/

GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., kaina $0.11

KAII SENOVĖJF ŽMONe 
PERSISTADYDAVO SAI 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.1'

EILĖS IF STRAIPSNU

EREEDC'M. parašė S. A. Vii 
toras. 32 psl.. kaina 50 cenv

* # ♦

Spalio 10 d. Laisvės Var- ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.2po koncertas So. Bostono.M _
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje. «ĄTĘRlALįSTISkAS ISTOR,

mijuotas romanas, 279 psl.,; 
Kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462' 
pusi., kaina $4.56.

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

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

_____ Vincas Ramonas: M1G
LOTAS RYTAS’ 166PUS'

APDRAUDA nuo $100.00 iki
SIO.OOO.OO.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek- 
rtenara.
SLA ligoje našaina tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apcrauda nuo gimimo dienos Jki gilios se
natvės.
ST.A kuopos vra lietuviu koloniiose, jos teikia
žinias apie andraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York t. N. Y.

JUOKAI

JOS SUPRATIMAS. 80 ps: 
«aina ............................. sc.2

skelbimas
—Važiuodamas lengvai 

pamatysi mūsų vietovę, kuri 
yra labai graži, o važiuoda-

............................................... mas greitai pamatysi mūsų
. kalėjimą, kuris yra labai

^KELEIVIO“ SUKAK- kiaurus ir drėgnas. 

TUVINIO BANKETO DA-
. Vieno Miami viešbučio
LYVIŲ BENDRĄ NUO- kambariuose yra šitokia IŠ
TRAUKĄ GALIMA GAU- kaba-

—Jeigu naktį negalite už
migti, nekaltinkite mūsų lo-

TRACIJOJE U2 $2.00. vos. bet pirma susitaikykite 
su savo sąžine.

TI "KELEIVIO“ ADMINIS-

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 vei*
Vienoje Prancūzijos vie- 29

toveje pne kelio yra toksai

t:
* *

ALKOHOLIS 
kaina ....

IR kūdikt Ai 
.... $0.2; 

DAINOS a?IE LAISVĘ, / 
Giedraitis, 32 psl., kai 

..................................... $0.7;
KAS YRA SOCIALIZACIJA 

R. Kautsky, 31 psl., kai 
..................................... $0-31

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos s 
pysakos. A. Antanov, 46 psi. 
kaina 10 centų

kaina $2 00.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITĮ

**Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ • giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga 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 
administracijoje.

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS. A. Giedriaus apy
saka, 130 psl., kaina . . $1.80.

GTNTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius* 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
FĖLYNT KARVELIAI. Aloyzo B» 

rono at>y«t*kaitps vaikams, 69 p*L
......  ... n w»

TAUTOS PRAEITIS

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

Joje J. Jakštas rašo apie
Ufc-akrnus su pinigai, pra* i1863 m- »ukilil»» Lietuvoje. 

’i'J”': ! Vilniški, apie lietuviua Vii-
niaus krašte, J. Rugis apie

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

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

į kaina ....................... $1.00
TERORO IR VERGUOS ntYS SAKALAI. Alf. Vambuto

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

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

15 pasakų ir padavimų, 186 
pusk. kaina ................... $2.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-
Sibiro lietuvių batalioną ir žuvo . pių - už 50 centų, už $2.50
1918-1919 n,, ir kt. j—, S!?ery9' (sulankstomas) ir už $3.50

draugai, knygos kaina - (sieninis)- 
$2.50.

KELEIVIS
630 Broadvay 

Ms Hu«to» Z7 M»«

t



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 34,1965 m. rugpiūčio 25Puslapis aštuntas

darbų.

Taupykime
Sausra tebesitęsia, trūks- 

- - - • «, South Boston Tribūne ne- ta vandens. Jei taip das il-
Blue \\ ater Manor vasari- seniai talpino vedamąjį, ku- Sai tęsis, bus dar blogiau,
nėi I^ike v y i j----- todėl visi turime taupyti i

vandenį. Gubernatorius jau' 
uždraudė vartoti vandenį į 
kai kuriais atvejais — lais-

Grižo Minkai

Valentina ir Steponas 
Minkai, savaitę atostogavę

Gražų darbų atlieka 

lietuviai šachmatininkai

nėj Lake Geoige, N.Y., su- riame pabrėžė, jog daugelis 
giįzo pilė savo nuolatinių turbūt nežino, kokį gražų ir 

nuostabų darbą atlieka So. 
! Bostono Lietuvių Piliečių

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus,

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
925 E. Fourth SL,

So. Bostoa
Atlieka visas pataisymo, 
to ir projektavimo darbus is ia 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir

Romanas juokino žmones . suose sukėlė gardaus juoko.

.. Bostono Lietinių - vėiiau jįs visą j aiką ramiai 
liečiu Draugijos mėnesinis. ^ėjo ir panašių "išmintin- 
susirmkimas buvo rugpiucio klausimų nebekėiė.
19 d.. i

Adv. A. Young pranešė, 
kad spalio 17 d. yra nutarta 
pagerbti draugijos narius,

Jame buvo pagerbti 4 mi-' 
rę nariai ir priimti 3 nauji. 
Iš duotos liepos mėnesio a- 
pyskaitos matui, kad per tą 
mėnesi draugija turėjo pel
no $1.1163. '

Kadangi fin. sekretorius 
Druzdis į susirinkimą neat
vyko, tai mėnesinę apyskai
tą. kurią jis buvo paruošęs, 
perskaitė direktorius adv. |

kurie draugijoje išbuvo 25 
metus, ir ragino visus narius 
tame pobūvyje dalyvauti.

Vaikai netrukdo mokyti. Draugijos Šachmatų Klubas Plauti.
r» i r r J-- ■ šachmatų populiarinimo sri- nas lr kt., bet to maža. Vist. I0““ keičia a<nm% prasto*
Ur- J. C. Landztaus duktė tyje. šachmatų klubas per Piečiai turi ir gali visai be ; Uot Muj n

Rutham Sykes Bostono uni- įįvo u m veikla išaugino • skriaudo3 daug vandens su ' 1,1

to ir projektavimo darbas ii laa- 
ir viduje, gyvenamų namų ir 

biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Teiefc AN 8-3630
adresų

miršti parašyti ir
oocseooooooooo* 1

iga\° mo^- iš jaunuolių visą eilę cem-t^up/b
>^,?aT-a aU1^ (bachelor of pjOnų. Bostono šachmatų džiai: 
a* . vaikų motina.Į pįpmenybes penkis kaitusi Vonios vietoje galime:
Sveikiname. i laimėje lietuviai: Povilas' naudotis švirkštu arba vo-|

Tautvaišas, Kazys Škėma ’ nion mažiau vandens įsileis- 
Mass. visur pirmoji (2 kaltus), Gediminas Švei-. ti.

kauskas (2 kaltus). 1 Atsukę kraną, nelaukime.
Keturis kartus Bostono Bį!101 nubėgs apšilęs vanduo

Massachusetts valstybė 
daug kur stovi pirmoje eilė-
je. Joje buvo įsteigta pirmo- klasėsBūtina visų pagalba

lr geriausi teismai ar po
licija nieko nepadės, jei pa- 

A. Yomg.““jam ‘ pradėjus; f-'s piliečiai jų nerems todėl
skaitvti, atsistojo John Ro- ,Bostone sHsl.*?nkS M,ass- 
man ir klausia pirmininkau- 'alstynes policijos detekty. 
janti St. Drevinską. kas da- blu?Įt ™ lr kitų !«aty- 
vė teise Young skaityti apv- m«. vykdymo priežiūros į-
skaių,'jeigu nėra fin. seklį- stal^ atitovai. kl,el|Jes! i '?
, suomenę. prašydami bend-
L OI 1a • i j > • . • v«• radarbiauti, pranešti apie

Toks „išmintingas“ buvu- kiekvieną jiems žinomą kli
šio kadaise finansų sekreto- minalinį Įvykį, kriminalistą
riaus Romano klausimas vi- ar įtartina asmeni. • • -- • .t/ai. a.’____________ } auncių._________  SiniU pozlunu butų išlyginti.

" •• - — ’ j Jei kurioje mokykloje bus
daugiau kaip 50r< vienos 
rasės mokinių, švietimo į-

ji JAV viešoji mokykla, pir-Į lietuvių: P. Kbntauto, J. 
moji kolegija, pirmoji mo-į Starinsko, 12 ir 13-mečio 
kytojų mokykla, pirmoji Gedimino Kuodžio, 
valstybinė mokyklų taryba
ir tt

Praeitą savaitę gub. John 
Volpe pasirašė pirmąjį mo
kyklų rasinio išlyginimo į- 
statymą. kokio neturi nė vie
na JAV valstybė.

Tas Įstatymas numato

Štai keli pavyz-

titulas buvo laimėtas'Pradės bėgti šaltas. Ko-j 
dėl kasdien neturėsi salto! 
vandens šaldytuve?

Skusdamasis ar plauda
mas dantis, nelaikyk visą

15-metis Algis Makaitis laiką atsuktą kranų, 
laimėjo 1960 m. Mass. ir N. i Vw, „„„An^l’io< B klasės nirmenv Yr3 dauSYbe Pro^ van’ 
Angkjos B klases pirmeny-į deniuj teupyti tik reikia to 
bes, kai 14-metis Algirdas norgtj
Leonavičius buvo antruoju ' 
tose Mass. pirmenybėse.

Tarptautinio gaiso pasie
kė klubo įkūrėjas Kazys

PARDUODAMI NAMAI
”l? Roslindale 2 šeimų po 5 
kambarius ramieje vietoje, ša-

Skelbtis 
„Keleivyje 

yra naudinga!
COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

15 BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Televiziją 
ir radiją

tt

Tarno Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Bostoa 
Tel. AN 8-6645

joeoooooccoeeoeeeeaaooomJ

t Telefonas: AN 8-2805 S

\Dr. Jos. J. bonovan •«
Dr. J. Pašakarnio l

ĮPĖDINIS }
OPTOMETRISTAS »

Valandos: |
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak. ’ 
Vakarais iš anksto susitarus j

447 BR0ADWAY į 
South Boston, Mass ♦

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 
reikalingus dokumentus į visus pasaulio 

į Lietuvą.
Kartu yra

OiDžlALSlA SIlJĄlLMV FtltelcNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be 

( PODAROGIFTS SKYRIUS
390 VVest BROADVVAY, So. Boston, Mass. 02127 

Tek AN 8-8764
Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesniu

staigos turės duoti pasiūly
mą, kaip tą nelygumą išly- 

kraštus ir į ginti, ir jei tas nebus padary
ta. tai mokyklai ar tam 
miestui nebus duodama 
valstybinė pašalpa.

Tuo įstatymu norima iš
spręsti ir mokyklose šiandie 
opų negrų klausimą.

Griežčiau baus 

triukšmadarius

oru nemalonus pasirase į- 
vietu statymą, kuris numato daug 

griežčiau bausti triukšmada- 
jį

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

... , - , -------- „ Atidaryta darbo dienomis
šaulio korespond. šachmatų antras laisvas pirkėjui. Namas , ... _ . ,
pirmenybėse. Jis laimėjo 3era* įrengtas. Kaina $25,000. nuo 9 vai. ryto iki I

2. Dedham — vienos šeimos' o šeštadieniais
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Merkis, dalyvaudamas JAV ,atin*je gatvėje, netoli autobu-
rinktinėje 1959-62 m. pa- 1 sų ir krautuvių. Už vieną butą 

: nuomos gauna $90 mėnesiui, o

prieš kitų kraštų reprezen-L . . . , . . ...f . , » 6 kambarių labai gražioje ra
inius ir tapo genausiu tas- mioj€ ^tvėje, netoli centro. Mo
kų rinkėju JAV komandoje, derniški įrengimai. Kaina —
Dabai jis vėl įkeltas į Ame- $23.000. 
rikos komandą, kuri daly-' Ab,em namam

siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS. SKARYTES, MEGZTINIUS IR rius. Pagal 
KT. GALIMA PIRKTI S A V I K A I N A MCSŲ ĮSTAIGOJE, triukšmingo gausesnio kaip 
Taip pat piimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 5 ginkluoti lazdomis ar ku
lne., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems riuo kitu pavojingu ginklu 
radijo ir T\ aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge- : a^ neginkluotų susirin
ku! kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius i kurortus - kimo dalyvių bus baudžiami \ aičaitis,

vauja šeštose pasaulio pir
menybėse.

Straipsnis baigiamas ži
nia. jog šachmatininkai ren
kasi kas antradienis į So- 
Bostono L. Pil. D-ją, 368 W. 
Broadway. nuo 7 vai. vak.

Įdomu pabrėžti, kad pir
mieji atsilankė 3 vietos ai
rių berniukai, atėję su noru

išrūpinti geri
morgičiai.

Agentų prašoma nesikreipti. 
Teirautis: FA 5-2611.

(35)
Parduodu rašomąjį šviesaus 

uosio medžio stalą, tinka įstai
gai ir privatiniam butui.

C. Petrauskas, 76 Ardale St.. 
Roslindale, Mass., tel. 325-9366.

-'34)
KORIŲ IR DELNŲ

cit s. rrv’Toii

neteisėto

Madine Lynn 
geriau pramokti šachmatų : Ji patars ir pagelbės visais gy- 
žaidimo, o norėtųsi matyti ir ven,ra® reikalais.

i daugiau mūsų paunuolių. !

Prieš 10 metų Merkio pa
traukli jaunuoliai Saulius 

Edmundas Spi-

576 Bloe Hill Avė.. 
Dorchester. Tel. 442-5772.

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo nU0. V“ dolerių arba rauskas. Gediminas Kuodis, 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu, j iki Į metu, arba a- pastiprinti Algimantu Ivaš-

' ka. Dikiniu, Naginioniu, da
lyvavo 1955-56 m. Bostono 

Kas norėtų važiuoti autobusu taiTkiubinėse rungtynėse ir

biem bausmėm kartu-Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių - 
katalogų. , ; »

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI ‘
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MtTSŲ ĮSTAIGA SĄŽININ- Į Pabaltiečių dieną Pasaulinėje išsikovojo savo klasės Bos- 
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA Parodoje New Yorke kartu su 
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d. i 

Vedėja ALDONA ADOMONIS

Gera dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy-

p__a„.K.T1UAC lauiini, šokiu tono meisteiystę priešaky
1 bKSILN I1MAS | kreipiasi į O .Ivaškienę vakarais Boston College ir kitų. Pa-

5-7 vai. tel. AN 8-4618. iaįmėjimo galima* tojų parašytos ir į anglų
kalbą išverstos knygos, ku-Išvykstama šeštadienį, rugsė

jo 4 d. 6 vai. ryto ir grįžtama 
pirmadienį, rugsėjo 6 d. vakare.

Kaina į abu galu $12.00.

nasaus
būtų siekti ir dabar, tik rei
kia jaunatviško užsidegimo, 
.valios ir ryžto.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSU KURO IŠLAIDOSE
Užsakykite pas mus įvesti GARSŲJĮ 1965 METŲ

INTERNATIONAL narsto iv k va rt Į
Į ĮRENGIMĄ _

ĮEINA: 
95.000 BTU 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

įrengimas 
SU 20 METŲ 

rašyta 
GARANTIJA

NUOLAIDOS 
PER LIEPOS IR 

RUGPIŪČIO 
MĖNESIUS

...J3Į

-

V ,

The Apothecary 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parauoaame tiktai raMaa, išpildoma gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vairius.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuviškų vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8*6020
Nno 9 vai. ryte iki 8 vaL yn Hskyrns š*enlaiiiwrtns ir sekm.

FORTŪNA FUEL CO.
487 M ASHINGTON ST„ DORCHESTER, MASS. 02124 

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

rios labai tinka dovanoms:

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

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

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliikis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius), 
209 psL, kaina $4.95.

"House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl«, 
kaina $2.00.

"The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

"Lithuanian Folk Talės“, 
paruošė Stepas Zobarskas, 
240 psl., kaina $4.50.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
tniaAma UaflcrodŽĮnR.

žiedas, papuošalus*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mę.> veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
į^ssaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis J 

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

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

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

Vedėja B. Sviklienė

TcL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2— 
Sekmadieniais ir

I ir 
Irentadiaaiais

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

BRONIS KONTRIM 
•f

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tei. AN 8-1761 ir AN 8-2483

pagal sasitarimą 

495 Coiumbia Road 
Arti Upham’s Corner

Dorchester,

vv> vi rvrrvvvvv vvvv.

Dažau ir Taisau
Namus ii lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir t&isauZ 

; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

Flood Sąuare 
Hardicare Co.

Saviaiakas K. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Daiai 
Popieroe Sienome

8tiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama 

Reikmenys plamberiams 
Visokie geieiiee daiktai

i




