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Nepaprastas JAV astronautų^ 
laimėjimas - 8 dienos erdvėj

Chicagoje mirė 
.K. Drangelis

Sekmadienį astronautai Cooper ir Conrad laimingai 
sugrįžo į žemę, apskridę jų 120 kartų. Jie sveiki ir linksmu 
Pralenkti visi ligšioliniai rekordai. Visi džiaugiasi jų 
pasisekusiu žygiu.

Rugpiūčio 21 d. 10 vai. Lėktuvnešin išlipusius ast- 
ryto į erdvę su Gemini 5 erd- ronautus tuoj telefonu pa- 
vėlaiviu pakilę JAV astro- sveikino pats prezidentas, 
nautai pulk. Įeit- Gordon pasidžiaugė jų laimėjimu. 
Cooper ir Įeit. komand. pagy> ė už ramią ir šaltą drą- 
Charles Conrad turėjo ten są (nes porą kartų erdvėlai- 
Išbūti 192 valandas ir ap- vy buvo pasireiškę kliuvi- 
skristi žemę 121 kartą, bet nių) ii pasiūlė jiems pasiva- 
tą kelionę teko vienu apskri- žinėti su taikos misija žemė- 
dimu sutrumpinti ir nusileis- je, aplankant įvairius kraš- 
ti ne toje vietoje, kur buvo tus.
numatyta, nes ten artinosi Dabar visi džiaugiasi šiuo

Rugpiūčio 24 d. staiga mi
rė dantų gydytojas Kazys 
Drangelis, 77 metų amžiaus.!

Velionis gimęs Medviiiš-' 
kių kaime, Balbieriškio vals-. 
čiuje. J Ameriką atvažiavo 
1905 m., čia įsigijo dantų: 
gydytojo diplomą ir ilgus 
metus vertėsi dantų gydyto-1 
jo praktika.

Velionis yra išvaręs plačią 
vagą JAV lietuvių visuome-: 
niniame gyvenime. Jis daug* 
kur stovėjo piimosiose eilė
se.

Jis yra vienas iš Sandaros' 
sumanytojų, jos pirmasis 
pirmininkas, jos centro vi-i 
cepirmininko pareigose bu-j

_ vo ir paskutiniuoju metu.
piktoji Betsy (uraganas), nauju JAV astronautų lai- Jis yra taip pat vienas iš
Jie nusileido 280 mylių į mėjimu. Juos pasveikino ir 
pietvakarius nuo Bermudos Sovietų Sąjunga, nors ten a- 
salos sekmadienį, įugpiūčio merikiečių pasisekimai erd- 
29 d. 8 vai. 56 min. ryto. vėje paprastai stengiamasi 
Kadangi ta vieta iki aiti- propagandos sumetimais 
miausio sargyboje buvusio nutylėti, o iškelti tik savuo- 
lėktuvnešio Lake Champ- sius. Bet šį kartą ir jų spau- 
lain buvo 103 mylios, tai kol da apie šį žygį teigiamai pa- 
helikopteris pastebėjo nu- rašė. Tiktai kiniečiai visa tai 
kritusią kapsulę ir astronau- praleido negirdomis.
iiva ivuo nugavuuu į------

Lietuvių Gydytojų Draugi
jos steigėjų, Dainos ir Dra
mos Dr-jos "Birutė“ pirmi
ninkas. Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondo pirmininkas, 
Lietuvos Laisvės Varpo ko
misijos sekretorius, Illinois 
Lietuvių Pramonės ir Preky
bos Rūmų vienas direktorių, 
pirmasis Amerikos Lietuvių

Pietų Vietnamo kariai erįžta su amerikiečiu patarėja 
į Pleiku, išlaisvinę savaitę apsuptą amerikiečių stovyk
lą prie Due Co.

Gresia plieno pramonės 
350.000 darbininkų streikas

Derybos nesiseka. Maža vilties susitarti. Sutartis 
baigiasi rugsėjo 1 d. Gal valdžia pagal Taft-Harley įsta
tymų streiko pradžių nutęs 80 dienų.

Plieno pramonės 350,000 Lenkas paskirtas 
darbininkų sutartis su darb- j r » • • •
daviais baigiasi rugsėjo 1 d., atstovu Lenkijai 
Derybos dėl jos pratęsimo johnsonas buvufij
jau seniai vedamos, bet su- paštų sekretorių lenkų kil- 
sitarti iki šie žodžiai rašomi mės John Gronouski pasky
dar nepavyko.

Prezidentas yra labai su
sirūpinęs, kad streiko nebū-

rė ambasadorių Lenkijai, o 
jo vieton prezidento padė
jėją santykiams su kongre
su palaikyti Lawrence F.

tų, nes tai tiesioginiai ar ne- O‘Brien, kilusį iš Spring- 
tiesioginiai paliestų 5 mil.1 fieldc, apie kurą buvo kalba- 
dirbančiųjų pajamas ir to- ma, kad kandidatuos į Mass. 
dėl smarkiai sukrėstų visos! gubernatorius.
šalies ūkį. ;

Be Federalinės tarpinin- Streikuoja Meksikos 
kavinio ir taikinimo įstaigos I 
viršininko Shimkino, prezi- audutoiai 
denta^ dar pasiuntė į Pitts-
burgą, kur derybos veda
mos, specialius tarpininkus

Daugiau nei 15,000 gydy
tojų sustreikavo, reikalau-

tuvnešį. praėjo lygiai va- milionus 338 tūkstančius 
landa laiko. Po 29 minučių mylių, apsukdami žemę 120 
tada jie jau buvo išlaipinti kartų ir erdvėje išbūdami 
lėktuvnešyje. Su helikopte- vįso labo 190 valandų ir 55 
riu skrido ir gydytojas, ku- minutes, tuo būdu toli pra
ris tuojau pradėjo astronau- jenkdami sovietų astronauto 
tus tiiti. liepė jiems lanks-1 rekOrdą 119 vai. 6 min- To- 
tyti kojas, vaikščioti. Jie kia amerikiečių kelionė yra 
jaučiasi gerai, bet jų sveika- lygi kelionei į mėnulį ir at- 
ta dar bug tiriama 11 dienų, gaj j žemę, pasiliekant dar 
ir tik tada jie galės su savo pakankamai laiko ir po mė- 
šeimomis pasimatyti. Mat, nujį pasivaikščioti...

svarbiausių šio jk- --oj j^y astro_ 
skndimo tikslų ir buvo pa- nautaj erdvėje bendrai yra 
tirti, kaip veikia žmogaus jgbuVę g.39 Val. 48 min., o 
organizmą ilgesnis buvimą? sovietų tik 507 vai. 16 minu-
padėtyje be svorio.

Buvęs CIA viršininkas John A. 
McConc Kalifornijos gubernato
riaus Brown paskirtas vadovau
ti komitetui, kuriam pavesta iš
tirti Los Angeles riaušes.

__ __ ____ ____ - - _______Astronautai nusKnao 3 į laiyuos vnicague skyriaus
pirmininkas, o paskutiniuo-1 
ju metu Amerikos Lietuvių 
Taiybos centro vicepirmi
ninkas.

Velioniui mirus, ne tiktai 
Sandara, bet ir visa libera
lioji JAV lietuvių visuome
nė ik teko veiklaus ir dar pa
jėgaus nario.

Seni Sovietų S-gos 
siekimai

-CT- ' ~ DĖMESIO!

KITAS NUMERIS DĖL DARBO DIENOS ŠVENTĖS 

IŠEIS VIENA DIENA VĖLIAU.

sen. Morse ir prekybos pra- darni ne tik sau didesnių at- 
monės pasekretorių LeRoy lyginimų, geresnių darbo są

u;™ J luom Kot ir anlamai niiairū,
wiubd. » un jie proiicoc, nau------------- --------------- ----------
susitarti nepavyksta.

Giiflirn-«« ■■■ i ■ ■■■ ■■■■■■■■■—-
pinti geresne medicinos pa
galba, kurios dabar milionai 
žmonių negali gauti.

Erdvės laboratorija 
saugumo reikalui

Prezidentas įsakė krašto 
apsaugos departamentui j 
tuoj pradėti statyti erdvės 
laboratojiją, kurioje pora

JAV ambasadorius Harri-' žmonių, skrisdami aplink 
man, kuris neseniai lankėsi žemę, tirtų, kiek erdvėje 
Maskvoje ir ilgai kalbėjosi į žmogus yra naudingas kraš- ‘ 
su dabartiniais Sovietijos to apsaugos reikalams. To-

Plieno bendrovės tvirtina, 
kad plieno gamyba tepadi
dėja per metus 2%, todėl ir 
atlyginimus daugiau pakė
lus reikėtų kelti ir plieno . 
kainą, o tai atidarytų kelią įstatymas 
į infliaciją. Todėl jos pasiūlė ... . . ,sutartį 35 mėnesiai ir pa- Atst<?^. ™rna' P"em4 
kelti atlyginimus 40.6 cen- "au« ‘nacijos ĮMatymĮ 
tus valandai. Tai būtų 3% kuns, palikina tautines kiį 
pakėlimas. Darbdaviai tokį mes kvotas. Ta tvarka veikt 
pakėlimų laiko pasiaukoji- 40 meU' pągal! naujų Įstaty
mu, nors Ekonomijos Taiy- m? 'migrantai bus Įsileido..
bos patarėjų nuomone, jie J111 atslz.v®^.ant 1 J?1’ e 
gali atlyginimus pakelti 37c, ^as )Utl naudmgas ir

Naujas imigracijos

Cnitarų kunigas Donald Thomp. 
son iš Jackson, Misa., sunkiai 
sužeistas šautuvo šūviu prie sa
vo namu. Jis yra veiklus civili. 
mu teisių kovotojas, savo baž
nyčios duris atidaręs negrams, 
padėjęs sukurti Mississippi įvai
riu rasių žmoniškų santykių ta
rybą-

reikalingas šiam kraštui.
Mums iš to vargu bus nau

dos. Dabar galėjo įvažiuoti 
384 Lietuvoje gimę asmens.

cių.
Be to, niekas iš astronau

tų nebuvo skndęs <lu kartu vadais, gako> kad govjėtų kia laboratorija pastatyti at- 
n tiek ilgai išbuvęs ei c eje g^un^a neatsisako savo sie- sieks pusantro biliono dole- 

kių. Jos vadai yra įsitikinę, i rių. Ją paleisti numatoma 
kad komunizmas yra ateities
neišvengiamas kelias. Jiems 
rūpi laikyti pasaulį revoliu-
cijos sūkury. Jei kuri laisva Sudužo lėktuvas, 
šalis pasipnesma jų gink
luotam įsikišimui ar terorui, 
jie tai vadina agresija. Taip 
šiandien yra ir Vietname.

Sovietai neslepia savo pa
siryžimo palaikyti jų vadi
namus "išsilaisvinimo“ ka-

kaip Cooper — viso 225 vai. 
15 min. (sovietų Bykovskij 
—119 vai. 6 min.).

Pakvietė sovietus 
stebėti Gemini-G

Prez. Johnsonas pareiškė, 
kad JAV nori bendradar
biauti su visais kraštais ti
riant tolimąsias erdves tei- 
kos reikalui, todė! jis pa
kvietė Sovietų Sąjungos 
mokslininku atstovą stebėti 
Gemini-6 iššovimą kitą mė
nesi. Jo tikslas erdvėje susi
tikti su kitu satelitu, atskirai 
paleistu į erdvę.

Nelaimė R, Kennedy 
šeimoje

Šen. Robert Kennedy 14 
metų duktė Katheleen, ark
liui suklupus, nukrito nuo jo 
ant žemės ir buvo smarkiai 
sudaužta. Jos 11 metų brolis 
Robert nukrito nuo garažo

Elias Tsirimokos. sudaręs Grai- stogo Hvannis Port. Žaiz- 
kijos vyriausybę, bet negavęs domg SUsjūtj reikėjo 100 a- 
parlamento pasitikėjimo. datos dygsniu.

rus. bet atominio karo nori

1968 metais.

žuvo 57 kariai
Praeitą savaitę į Hong 

Kongo uostą nukrito JAV 
transportinis lėktuvas, ku
riuo i Vietnamą skrido ka
riai, baigę poilsį Hong Kon-
ge. Iš 71 ten buvusių karių 
išgelbėta tik 13.

išvengti.
Pasak Harrimaną, nega

lima viltis Pekino-Maskvos 
skilimo ir tuo būdu komu
nizmo susilpnėjimo, nes tiek Į 
Sovietų Sąjunga, tiek Kini
ja stengiasi išnaudoti laisvo
jo pasaulio silpnumus. Jų Į
ardomieji veiksmai visur yra; Viename iš didžiųjų 
panašūs.

Studentų riaušės 
P. Vietname

p.
1 Vietnamo miestų Hue sek
madienį buvo didelės de-

Alabamoje negrui
nupiovė liežuvį

Rugpiūčio 27 d. Greens- 
boro, Ala., mirė 87 m. neg
ras ūkininką^ Perry Shaw. 
kuri? prieš kelias dienas bu-

nepakeldami plieno kainos.
Unijos vadai įrodinėja, 

kad 1962 m. atlyginimai te
buvo pakelti 2.5% ir 1963 
m. tik 1.7% ir kad bendro
vių paskutiniųjų metų pel
nas padidėjo 23%, todėl; 
darbininkai dabar turi gauti 
didesnį pakėlimą — 4% |
(bendrovių darbdavių ap- 
skaičiamimu tai būtų 53 
centai valandai).

Kas bus, jeigu nepavyks 
susitarti? Tada unija gali 
paskelbti streiką, bet vy
riausybė, pasirėmusi vei
kiančiu įstatymu, gali jį nu
delsti 80 dienų, kad įtampa 
atslūgtų. Jei ir per tą laiko- 
tarpĮ nebūtų susitarta, tada 
jau streikas neišvengiamas.

10 senatorių įnešė 
rezoliuciją

monstracijos. nukreiptos vo smarkiai sumuštas ir ku- 
prieš valdžią. Jose daugiau- riam buvo nuplautas liežu-
sia buvo studentų. vis-

Ir čia studentai 
triukšmauja

Sekmadienį 2.000 Stock
holmo studentų, apsiginkla
vusių buteliais ir panašiais 
ginklais, "kariavo“ su poli
cija. Miesto centras atrodė 
kaip mūšio laukas. Riaušės

Du nuteisti nacių budeliai, kan
kinę ir žudę Anschwitzo stovyk
los kalinius. Viršuje Willia« 
Boger. apačioje Oswald Kaduk,

Jų vadai savo kalbose rei- Jis gyveno vienas savo na-
Connecticutt šen. Dodd kalavo pašalinti dabartinę mėlyje, ten jis ir buvo ras- _____

savo ir dar 9 senatorių var- karinę vyriausybę su prez. tas sumuštas ir sužalotas, kilo, kai policija susidūrė su kuris sukdamas kalinių spran
du inešė rezoliuciją, ragi- Thiėu ir ministerių pirm. Chaw aštriai kalbėjo prieš 150 studentų, demonstravu- dus kikendavo. Abu Frankfurtu
nančią išlaisvinti Pabaltijo Ky priešaky ir pakeisti ją pilietinių teisių demonstra- šių prie JAV atstovybės dėl teismo nuteisti iki gyvos galvos
kraštus. ■ ii—__ _ ___ •____ I nnlitiVnc Viofnamp. kalėti.1 išrinkta civiline vyriausybe, cijas politikos Vietname-



Puslapis anfraS

Bimbos,moksliškas* aiškinimast
Kaip žinome, Vilniaus universitetas, kuris dabar pa

vadintas universiteto nebaigusio Vinco Kapsuko vardu. 
Antanui Bimbai suteikė istorijos garbės daktaro laipsni. 
Nėra abejonės, kad to universiteto mokslininkai ir šian
dien dėl to apdovanojimo rausta, bet čia ne jie kalti. Ten 
\iskas turi paklusti visagalei komunistų partijai. Ji pa
norėjo, kad Vilniaus universitetas vadintųsi komunisto 
V. Kapsuko vardu. — ir taip padaryta, panorėjo Bimbą 
padaryti garbės daktaru — ir jis "apdaktaniotas“.

Koks istorijos mokslininkas yra tas A. Bimba, jau 
seniau patys komunistai yra pasisakę. Keleivy jau buvo 
rašyta, kaip dar prieš paskutinįjį karą lietuvių komunistų 
žurnale buvo įvertinti A. Bimbos istorijos raštai. Ten buvo 
rašyta, kad jie su mokslu nieko bendra neturi, kad būtų 
buvę geriau, jeigu jie nebūtų parašyti bei išleisti. O šian
dien už tuos pačius raštus jam duodamas istorijos mokslų 
garbės daktaro laipsnis. Bet komunistai^ dėl to nereikia 
ir stebėtis: argi nežinome, kiek jie sušaudė savo garbintų 
dievaičių ir politinių stabų, kuriuos dabar iš numirusių 
liežuviais prikėlę vėl garbina? Tiesa, mokslas ir menas 
ten visada vertinamas tik pagal vadovaujančio bonzos 
galvą ir pataikaujančios klikos reikalą.

O kad dar geriau pažintume "mokslininką“ A. Bim
bą. pažiūrėkime, kaip jis "cirkiškai“ aiškina prekių kainas 
Lietuvoje ir JAV. Tam progos davė jo vienmintis kažkoks 
A- Mitchel, kuris lankėsi Lietuvoje ir "Laisvėje“ parašė 
kai kurių prekių kainas ir uždarbius. Jo skaičiai rodė. kad 
uždarbiai Lietuvoje labai maži, o visos kainos aukštesnės 
negu JAV. (Iš Mitchelio rašinio ištrauka buvo išspaus
dinta Keleivio Nr. 33).

A. Bimbai, žinoma nepatinka, kad komunistų valdo
moje Lietuvoje viskas brangiau, negu kapitalistinėje A- 
merikoje, ir todėl jam parūpo įrodyti, kad taip nėra.

"Laisvės“ įngpiūčio 24 d. laidoje jis rašo, kad

"Ten duonos kilogramas (beveik du svarai su pu
se) — baltos 26 kapeikos, juodos 18 kapeikų. Vadinasi, 
baltos duonos svaras ten apie 11 centų, o juodo5 apieS 
centus. O kaip pas mus?

"Kaip tik tą pačią dieną toje pačioje A « P krautu
vėje pirkau Amold’s baltos duonos bulką (1 svaras) ir 
užmokėjau 33 centus ir už Pepperidgefarm juodos duonos 
bulką (1 sv.) — taip pat 33 centus“.

Ir "mokslininkas“ Bimba mar.o šitaip įrodęs, kad 
Lietuvoje šiandien tikrai duona yra pigesnė, negu Ame
rikoje. O iš tikrųjų tai yra tik geras "magiškas“ numeris, 
įrodantis, kaip galima skaičiais apgaudinėti.

A. Bimba gerai žino (ir Mitchel tą rašė), kad Lietu
voje uždarbiai maži. kad 100 rublių mėnesinis uždarbis 
ten jau yra labai didelis, kad ten per mėnesį uždirbantis 
$100 čia pagal savo profesiją uždirbtų daug daugiau kaip 
$400. Todėl niujorkiečiui daug pigiau atsieina už duonos 
svarą mokėti 33 centus, negu vilniečiui 11 centų, nes niu
jorkietis už uždirbtus $400 gali nusipirkti 1212 svarų duo
nos, o vilnietis už savo to pat lako uždarbį tik 909 svarus 
baltos duonos. Vadinasi, net duona ten yra gerokai bran
gesnė.

"Nešališkas mokslininkas“ A. Bimba dar pamiršo pa
sakyti, kad ten valdžia duonai nustato išimtinai žemas 
kainas- Mat, "geraširdė“ komunistų partija galvoja, kad 
reikia bent duonos kriaukšliu pašerti savo baudžiauninką, 
kad jis netaip norėtų mėsos, sviesto ir kitų geresnių daly
kų, kurių nepajėgia nusipirkti.

Kaip ištikimas komunistas ir A. Bimba mano, kad 
paprastam žmogui vien duonos ir pakanka, todėl jis apie 
mėsos ar sviesto kainas ir nekalba. Kam apie tai kalbėti, 
kad tų gėrybių ten darbininkas tegali tik palaižyti, o ne 
pavalgyti, nes. pav., sviesto svaras kainuoja 3 rub. 50 kap., 
arba visos dienos uždarbį. Ir jautiena jam tik iš tolo pa
sidžiaugti, nes ir jos kaina neįkandama.

Taip "mokslininkas“ A. Bimba apgaudinėja savo 
skaitytojus, tikrai komunistiniai "moksliškai“ rašydamas 
apie Lietuvos gyvenimą.

Keleivio prenumerata - gera 
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Tankeris Chipola (viršuje) ir naikintuvas Goldsbo- 
rough. kurie į šiaurę nuo Hawaju laukė Gemini 5.

Kas kitur rašoma
DR. P. GRIGAITIS 

SVEIKSTA
Ir Bostoną buvo pasiekusi 

žinia, kad dr. Pijus Grigai-: 
tis. vyr. Naujienų redakto
rius. serga. Daug kas dėl to 
i ūpinosi, bet nieko plačiau 
apie tai ir Keleivio redakci
joje nežinota- Todėl džiugu 
buvo iš Naujienų gegužinės 
aprašymo patirti, kad dr. P. 
Grigaitis jau galėjo joje da
lyvauti. Ten taip parašyta:

"Visiems piknikautojams
rsFo inrmnnn _■juru iiraivui

nike pamatyti Dr. Pijų Gri
gaitį, vyriausią Naujienų re
daktorių, o vėliau nuo estra
dos sveikinantį susirinkusius 
piknikautojus. Kiekviename 
piknike Dr. Grigaitis pasa
kydavo trumpą kalbą. Po

sunkios ligos jis dar nėra pa
kankamai sustiprėjęs, bet 
vis dėlto į pikniką atvyko, 
pakalbėjo ir prižadėjo ir to
liau tęsti kovą už lietuvių 
tautos laisvę ir gyventojų 
gerbūvį. Su okupantais jis 
nedarysiąs jokių kompromi
sų ir kelsiąs viešumon lietu
vių tautai ir visam kraštui 
kenksmingus okupanto dar
bus.

Dr. Grigaitis buvo sutik
tas ir palydėtas garsiais a- 
plodismentais.“ ?

Nuoširdžiai linkime dr. P. 
Grigaičuii greičiau tiek su
stiprėti. kad galėtų grįžti į 
redaktoriaus darbą ir savo 
aštria plunksna ir toliau 
plakti visus demokratijos 
priešus.

Vox populi - vox dei
Šiuo posakiu — tautos 

balsas—Dievo balsas — no
rima pasakyti, kad tauta, 
liaudis, žmonės, pakėlę dėl 
ko nors ar prieš ką nors sa
vo balsą, reiškia rimtą sa
vo nuomonę ir kad su tuo 
balsu reikia skaitytis.

Toki baisą yra nūnai pa
kėlę Amerikos žmonės prieš 
konsulaiinės sutarties su so
vietais patvirtinimą, kurį se
natas jau buvo besiruošiąs 
atlikti. Buvo daromos viso
kios kombinacijos ir mani
puliacijos. kaip nors tos ne
lemtos sutarties patvirtini
mą senate prastumti. Ne
daug, jei nepasakyti visai, 
tebuvo paisyta mūsų veiks
nių intervencijos su rimtai 
pagrįstais argumentais prieš 
tos sutarties pasirašymą su 
klastingais sovietais ir 
prieš senato patvirtinimą; 
nepaklausė Valstybės de
partamento aukštieji parei
gūnai ir FBI direktoriaus J. 
Edgaro Hooverio savo laiku 
liudijimo, kad sovietų kon
sulatai, kurie yra žinomi 
kaip šnipų lizdai, besinau
doją imuniteto (neliečiamu
mo) privilegija, labai ap
sunkins kovą su komuniz
mu, kuris yra giliai ir plačiai 
savo šaknis įleidęs šiame 
krašte. Rugpiūčio 3 d., kaip 
žinome, tam tikras senato 
komitetas kalbamą sutartį 
patvirtino.

Ir kaip nepatvirtins, kad 
užsienio reikalų komiteto

pirmininkas, žinomas patai
kūnas komunistams, Arkan- 
zas senatorius J. W. Ful- 
bright ir Valstybės departa
mento sekretorius D. Rusk 
primygtinai siūlė sutartį pa
tvirtinti. nes ji, girdi, padė
sianti sunoimuoti santykius 
su sovietais, ir sumažėsiąs 
trynimasis tarp sovietų ir A- 
merikos. Tuo tarpu kai 

: kiekvienam mūsų yra aiškių 
{ aiškiausia, jog sovietų kon
sulatai su armijomis savo 
šnipų kenks normaliems 
santykiams, nes tarp mūsų 
saugumo organų ir sovietų 
šnipų kils visokių nesusipra
timų, bur areštų nutvertų 
nusikaltimo vietoje šnipų 
(in flegranti), visokių inter
vencijų. keršto aktų mūsų 
nieku dėtiems piliečiams So
vietų Sąjungoje ir tt- ir tt.

Sutartį senato komitetas 
patvirtino, bet ne tokia dau
guma. kuri garantuotų, kad 
ir senato pilnaties posėdyje 
ji bus patvirtinta, nes ten 
reikia dviejų trečdalių bal
sų. Be to, senatoriai pradėjo 
gauti šimtus laiškų su pro
testais prieš tos sutarties pa
tvirtinimą. Galima nekreipti 
dėmesio į Amerikos Lietu
viu Tarybos išvedžiojimus, 
galima neatsižvelgti į FBI 
viršininko Hooverio žodžius, 
bet su Amerikos žmonių bal
su tokiu gyvybingai opiu 
klausimu negalima nesi
skaityti: jų balsas vra svi
resnis už paties Dievo balsą,
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nes juk senatorių likimas: 
priklauso nuo rinkikų balsų, j 
Nesiskaitysi su rinkikų bal
sais. jie pasirinks kitus kan
didatus. Štai ką reiškia tau
tos balsas.

Todėl ir vyriausybė pasi
ryžo nebespirti senatą tą su
tartį tuoj svarstyti ir ją pa
tvirtinti. Ji palauks pato
gesnio laiko.

An. Rg.

ATRĖMĖ SUSLOVO 
MELUS

Į Lietuvos pavergimo 25 
metų sukakties minėjimą 
Vilniuje buvo atvykęs iš 
Maskvos Suslov ir savo kal
boje dar kartą išpylė visą 
maišą melų.

Ryšium su jo padarytais 
pareišzimais Lietuvos atsto
vas Washingtone Juozas; 
Rajeckas įteikė Valstybės 
departamentui atitinkamą 
notą. Joje paaiškinta, kad 
sovietinė tvarka Lietuvoje 
buvo įvesta raudonosios ar
mijos pagalba. Notoje pa
brėžta. kad tai padalyta su
laužant duotus Lietuvai iš
kilmingus pasižadėjimus 
gerbti teritorinį neliečiamu
mą ir politinę neprikluaso- 
mybę.
Primintina. kad Suslov yra 

tas. kuris po karo iš Mask- 
’ vos buvo pasiųstas į Lietu
vą ją "sutvarkyti“. Ir "su-, 
tvarkė“ jis tūkstančius mū- 

! sų brolių ir sesių, vienus vie- 
i toje išžudydamas, kitus į 
vergų stovyklas ištremda- 

j mas. O dabar atvykęs jis 
‘ tyčiojosi, kad Lietuva savo 
1 noru įsijungusi į Sovietų Są- 
{jungą ir, esą. tuo džiaugiasi.

Darbo
DARBO DIENOS KILMĖ

IR REIKŠMĖ
1882 m. gegužės 8 d. Pe

ter J. McGuire, dailidžių u- 
nijos steigėjas ir vienas iš 
Amerikos Darbo Federaci
jos (AFL) steigėjų, pasiūlė 
metuose vieną šventą dieną, 
kuri būtų skirta pagerbti 
darbui, ir ją pavadinti "Dar
bo diena“.

McGuire siūlė, kad rugsė
jo pirmasis pirmadienis bū
tų tinkamiausia tam reika
lui diena, nes tai pats gra
žiausias metų laikas, beveik 
vidurys tarp Liepos Ketvir
tosios ir Padėkos Dienos, ir 
užpildytų platų plyšį teisėtų 
švenčių sąraše.

Jis siūlė tą dieną rengti 
gatvėse eisenas, kurios vie
šai parodytų darbo organi
zacijų stiprybę, o po jų — 
gegužines gamtos prieglobs
tyje.

Jau tais pačiais metais 
rugsėjo 5 d. New Yorke 
Centrinė Darbo Unija pir
mą Darbo Dieną paminėjo 
demonstracijomis ir geguži
ne.

Po dviejų metų Centrinė 
Darbo Unija pasiūlė ir ki- 
toims organizacijoms rugsė
jo pirmąjį pirmadienį pasi
rinkti "dirbančiųjų švente“.

Ta mintis plito darbinin- 
jau 1885 metais Darb oDie- 
na buvo švenčiama daugely 
pramonės centrų.

Daibo Dienai buvo skiria
mas vis didesnis dėmesys. 
Tais ir kitais metais jau kai 
kurie miestai išleido potvar
kius tą dieną švęsti.

Pi’ir.asis bilius tą dieną 
švęsti visoje valstybėje bu
vo įneštas į New Yorko sei
melį, bet pirmoji valstybė, 
kuri Darbo Dieną pripažino 
švente, buvo Oregonas. Ji 
tokį įstatymą išleido 1887 
m. vasario 21 d-. 1894 m. 
birželio 28 d. JAV kongre
sas išleido įstatymą, kuris 
rugsėjo pirmąjį pirmadienį 
numato teisėta švente, šian
dien ta diena švenčiama vi
sose 50-tvje JAV valstybių 
ir Puerto Ricoj.

Ilgu? metus ta diena buvo 
minima demonstracijomis ir 
piknikais, kaip tai buvo da
roma pačioje pradžioje. Vė-

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
ilomo Varno pieštą Lietuvos 

; nepriklausomybės paskelbi*
' mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt

Ką dovanoti? <
i

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

! LEAVE YOUR TEARS 
IN MOSCOW, B. Armonie- 
nės atsiminimai ii Sibiro 
vergų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyųio, 222 psl., kaina 
$3.95.

HISTORY OF THE LI*
THUANIAN NATION, pa 

j rase Kostas Jurgėla, kaina 
'$1®.

| "Tiventy years’ struggle 
for freedom of Lithuania/' 

i redagavo J. Audėnas, kai
na $150.

"Lithuania land of he»
'roes,** parašė L Valiukas,
I kaina $4.75

Vytautas the Great Grand 
l Duke of Lithuania. dr. J« B.
. Končius, iliustruota, 211 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANl- 
AN RECIPES* parašė Juzė 
Daužvardienė* karna $2.

Diena
liau didelės eisenos išnyko, 
bet Darbo Dienos proga u- 
nijų vadai, valdžios atsto
vai ir kt. spaudoje, per radi
ją ir televiziją skelbia savo 
pareiškimus, kuriuose pa
brėžiami darbo žmonių lai
mėjimai, artimiausi sieki
mai ir jų indėlis į viso kraš
to gyvenimą.

LPS

VĖL GAVOME DIDELĘ 
DOVANĄ

Tai dovana ne man, ne 
tau. bet visiems lietuviams- 
Tai Lietuvių Enciklopedi
jos leidyklos išleistas Bro
niaus Kviklio paiuoštos 
Mūsų Lietuva knygos II to
mas, kuriame aprašyti I-ja- 
me tome netilpę Rytų Aukš
taitijos Utenos ir Rokiškio 
apskričių ir Vidurio Lietu
vos Kauno, Ukmergės, Pa
nevėžio ir Biržų apskričių 
miestai ir miesteliai.

Knyga turi 750 puslapių, 
o kiek joje įvairių nuotrau
kų, tegali suskaičiuoti tas, 
kuris turi daugiau laiko, ne
gu šiuos žodžius, rašantis. 
Nedaug tėra puslapių be 
nuotraukų, daugumoje yra 
jų po dvi, o kai kur ir dau
giau.

Mažai kas savo akimis be
galės savo gimtinės apylin
kes pamatyti, savo kojomis 
jose pavaikščioti, bet visi 
gali jas gėliau prisiminti, 
skaitydami šią knygą, kuri 
taip kiuopščiai paruošta ir 
taip gražiai išleista.

Nė vienas nesigailės su
mokėjęs už ją ?lo, todėl pa
tariame visiems ją įsigyti.

TURĖSIM GREITUS
TRAUKINIUS

Norima pastatyti visų pir
ma tarp Washingtono ir 
Bostono, c vėliau ir kitur 
tokius traukinius, kurie per 
valandą važiuotų 150 mylių. 
Tą sumanymą labai remia 
prez. Johnsonas. Atitinkami 
kongreso komitetai tam taip 
pat pritarė ir jau paskyrė 
pasiruošimams S20 mil. Tai 
pirmiesiems metams, o vė
liau dar dviem metams po 
$35 mil.

1966 METŲ "KELEIVIO“

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS 

Ii redaguoja Stasys Michelsonas

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

Kalevdorių 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. Broad way — : — South Boston, Mass. 02127
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO

TAS DUONOS NEPRAŠO.
O

Pabaltiečių Diena New Yorke
Pabaltiečių Diena Pašau* NEW BRITAIN, CONN. 

linėje parodoje New Yorke Vasara baigiasi, prasideda 
bus šj sekmadienį, rugsėjo j posėdžiai
5 dieną. j Sausa vasara ir atostogos

baigiasi. Laikas grįžti prie 
visuomeninio darbo.1 vai. prie lietuvių kry 

žiaus bus pakeltos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavos, 
kalbas pasakys visų trijų 
tautų atstovai. (Iš Washing- 
tono atvyks Lietuvos atsto
vas Juozas Rajeckas).

Spalio 24 d. Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius 
šaukia posėdį šv. Andrie
jaus salėje. Visos draugijos 
kviečiamos atsiųsti savo at
stovus su gerai apgalvotais

Pamaldos katalikams bus sumanymais. Jau reikia 
Vatikano paviljone. Jas lai-; ruoštis Vasario 16 minėji- 
kys prel- Alberto Giovanet- ■ mui. Mokėjome iki šiol vie- 
ti, šv. Sosto atstovas Jungti-! ningai dirbti ir nemaža lė-
nėm Tautom.

4 vai. popiet New Yorko 
valstybės paviljone prasidės 
dalyvaus visų trijų tautų 
meniniai sambūriai.

Lietuvių programos šo
kiam? vadovaus J. Matulei

šų Lietuvos laisvinimui su
telkti, būkime tokie ii- atei
tyje.

Spalio 13 d. bus šv. And
riejaus parapijos choro, ku
rtam vadovauja muz. Jonas 
Beinoris, koncertas. Be cho
ro. rodos, bus ir solistu iš

tieni. o chorams — A. VU- Worcesterio, Bostono ir kt- 
Po koncerto šokiai. Choras Prie šilo namo Ha.'neville, Aja., nušautas klierikas Jo 

nalhan Daniels (kairėje) ir sunkiai sužeistas km. Ri- 
chard Morrisroe (dešinėje), abu civiliniu teisiu kovoto
jai. Jų nužudymu kaltinamas šerifo padėjėjas.

t 52 MIL

Tiek jų yra ____
daug mažiau buvo prieš 10 i
iT-Tli', Tac?a Pėdžios mo- ! *^’Mūsų broliai ir sesės Tė-1 5:30 vai. iškilmingas ak-
♦fitcr. -• nRe j m i “i vynėje. nešdami priespau-' tas ir koncertas Denis Mor-

<a _ ;an, dos bei kančios jungą, tebė- ris aukšt. mokyklos salėjey mil. 900 tūkstančių. V.du-!ra tvilti ir nepalaužti. Mes> ((Jlen Morris 
i ese mo yklose tada bu\ o gyvendami laisvės ir gerovės Kurie galės atvykti šešta-

”}’• °a^ari vės kraštuose, jau kelinti Į dienį, tie turės progos maty-
pa 12 mil. 900 tukst. mo- metaj renkamės į Lietuvių, ti 10 vai. ryto prie McKin- 
įnių. Kolegijoje n univei- Dįenas kurtose vienas kitą! non Plant II tilto per kanalą 

tacU kuv° 2_ mil- i kurtose v ienas kitą stiprina-, šaudymo rungtynes, o va- 
jnn ° ar yra 0 ml1* i me dvasia ir parodome, kad kare 6 vai. Black Sea salėje 

' . r?C1^’ ... . j nesame tik pilka masė, bet' (Welland Avė.) galės daly-
OKslen įų skaičiui dide- organizuota, pasiaukojusi ir vauti susipažinimo baliuje, 

jaut. daugiau reikalinga n ryžtinga Tautos dalis.“ . Kurte pasiliks pirmadie-
Taip rašo XI Kanadosį

10 metu viso labo per metus į Lietuvių Dienos Rengimo' * J 
išleista 21 bil. dolerių, o da- Komitetas savo leidinyje 

‘bar tos išlaidos pašoko iki! programoje.
42 bilionu doleriu.

MOKSLEIVIŲ

JAV. bet Kanados lietuvių Diena

Čia primintina, kad iškil
mingo koncerto meninę pro- 
gramą atlieka garsusis čiur- 

Kaip jau rašyta, XI Ka-[bon;es sambūris su soliste 
nados Lietuvių Diena bus šį Krištolaitvte-Daugelie-

Kam New Yorkas nėra la
bai toli, tiems tikrai verta 
tą dieną nepasilikti namuo
se ar kur kitur vykti. Jie vi-

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPIJBLTKO 
ISTORkI A su spalvotu ženi* 
lapių, 96 p«k, kaina . . $0'/

sekmadienį, rugsėjo 5 d. St. 
Catharines mieste, Ont.

ne. Kas čiurlioniečius yra 
į girdėjęs dainuojant, tas ži- 

1 vai. pamaldos R. kata-| no, kad jų dainomis galima 
likams katedroje (Church dieną naktį gėrėtis.
Street). Rengėjai kviečia visus ka-

2:30 vai. futbolo rungty- nadiečius ir kam netoli iš 
nes Heidelbergo klubo aikš- JAV dalyvauti XI Kanados 
tėję (Lake St.). ! Lietuvių Dienoje. • ♦. 1

• I s

minab.
ir per vasarą nenutraukė sa 
vo repeticijų, todėl jis yra* 
padaręs žymią pažangą. O 
ir pirmasis jo pasirodymas 
padarė gerą įspūdį.

« turėtų būt, Pabalį,ec.ų Jub!,lcjaus Vvrų ir Moterų 
Dienoje Pasaulinėje parodo- Klubo banketas kuriuo bus 
je New V orke. j atžymėta klubo 6 metų veik

los sukaktis. Vieta — 354 ' Baisi nelaimė ištiko Siurbiu* 
Park gatvė, pradžia 6 vai.

MIELIEJI TAUTIEČIAI, vakaro.
New Yorko Pasaulinėje Kadangi kai kurių narių 
.1 odoje reikštis lietuvių a<5re3al e i te. todėl J

MIAMI, FLA. UŽ BUČKI KALĖJIMAS

' LIETUVOS
aa

ŽEMĖLAPIS «a 
........................ $0.&»

Kaip danguje, taip ir ant žemės
Taip gali atsitikti vienam

Dr. J. Siurbis su žmona! italui- kulis d,i90 "P^ogti 
važiavo savo dukters, gyve bučini. Matyti, pataikė piktą

u I (

jai, bet to anaiptol nepakan
ka. Naujuose pastatuose dar 
daug ko Dūksta (tik skolų 

Jau kelinta diena, kai netrūksta).
svečiuojuos vokiečių žemė- Ph mas tris dienas Vokie- 
je: pasimainiau dolerį į ke- tijoje, Frankfurto apylinkė- 
tui*ias markes (beveik) ir je? medžiojau kariškų atlai- 
maniau, kad esu didelis po- kų: lovų. kėdžių, spintų, pa
nas amerikonas. Nors visur tolynės ir panašiai- Aplan- 
mokčjau markėmis, bet čia kiau kariškas bazes Hanau, 
rašysiu, kiek ir kas man kai- Wolfgangą. Mačiau didelius 
navo doleriais. Noriu pirkti kariuomenės būrius, milži- 
oro pašto žeklelį, gi kainuo- nišką amerikiečių turtą, 
ja kaip ir Amerikoje—15 JAV kariuomenė atlaikus 
centų, perku žiebtuvėlį, pa- parduoda vietoje iš varžyty- 
prastų paprasčiausi. — mo- geresnius daiktus atren- 
ku du dolerius. Pasitaikiu- ka AiD (Administration for 
šiam draugui ir mane su o- International Development) 
pelių vežančiam į nakvynę ir gabena į Amsterdamą, o iš 
fundiju gazoliną — ir moku ten dalina Amerikos šalpos 
už galioną 64 centus. Reikia t organizacijoms, panašiai 

invr.i , v v juk užfundvii ir vakarienę, kaip Balfui (Reikia mokėti 
r.T io įSi ki??5 $5 « !ir padoresnis mėsos ga- 15, ( daiktų vertės).

's^M3 K&; .-»j»K3SS-

rmes įstaigas Ti-ankfurte.

IHHJRTAI. 3 veiksmų trag* 
Kama $02'

.YVUUV PUOTAS. 212 
kaina 75 centai.

m*

nanėios Ohio valstybėje, ap-! ita¥ kuri j? Į“****: TO; ? (ttt
parodoje reikštis lietuvių al_,,e’iuJ’e,m i lankyti. Kelias buv;o šlapias, tusiam vyriškiui iškėlė bylą.! .‘Z'*’”*"'.62 "'Sal
komitetas stovi prieš pasku- P^'į5f.™t5?‘12a:=m"ml.i tod«‘.'ienoje vietoje jo au-,' žemasis teismas pripaži-įL¥TISg0S Llfios F

tomobilis paslydo ir atsimu- no. kad "pavogtas“ bučinys'’ šlaitu, 24 p»L kaina «o.2 
sė į geležinę užtvarą." Dak- tėra perdėtas ir įžeidžiantis'
tara? išlipo nulenkto sparno pasigėrėjimo išreiškimas. ’ TARMELD19KA LIETVV/ 
ištiesti, o žmona pasiliko sė- ai,”- ♦ > • - * & ****
dėti viduje. Tuo metu va- Auksc.ausias teismas tą
žiavo pro šali sunkvežimis nutan™» Pak«te r nutarė.

icmvin^vitini labai svarbų lietuvių re- Pranc^u- f1*
prezentacini meninį pasiro- S-1 Pian^im<5*
\ v-, , - i • , Pranas Nauncikasdymą, būtent — pnes įvyk
siančią Pabaltijo Tautų Die- -
ną š. m. rugsėjo 5 dieną su 
gerais norais bei ryžtu, bet 
su tuščiu iždu.

Supratingam bei savo pa
vergtą Tėvynę mylinčiam 
lietuviui nereikia nė aiškinti, 
kiek daug Lietuvių Komite
tas Pasaulinei Parodai yra 
laimėjęs kenčiančios Lietu
vos labui, žinoma, su tais 
tautiečiais, kurte komiteto 
darbą yra parėmę savo au-' 
ka. Praeitais metais didin
gas lietuvių pasirodymas su 
savo menine programa ne 
tik išgarsino Lietuvos ir lie
tuviu vardą svetimtaučių a- 
kyse, bet uždegė širdis am- 
basadorišku Lietuvai pasi
aukojimu ir tų čia gimusių 
lietuvių jaunuolių, kurie š. 
m. gegužės 15 d. suorganiza
vo sėkmingą žygį į Wa- 
shingtoną ir kurie dabar 
ryžtingai imasi organizuoti 
žygį į Jungtines Tautas, rei
kalaudami laisvės Lietuvai.

Paskutinis mūsų pasiro
dymas New Yorko valstijos 
paviljone per Pabaltijo Tau
tų Dieną neprivalo sumažin
ti įgytojo lietuvių prestižo.

Mieli tautiečiai, ir dar ne
pasigailėkite kelių dolerių 
mūsų kenčiančios Tėvynės 
reikalui. Jūsų auka padės 
ne tik šauniai atlikti pasku-, 
tinį Pasaulinėj parodoj lie
tuvių pasirodvmą, bet ir pa
gelbės pagarbiai ir tvarkiu-į 
gai užlaikyti ligi parodos! 
pabaigos mūsų kryžių, kuris į 
patraukia visų praeivių dė
mėsi. bei Lietuvos vėliavą, 
kuri plevėsuodama visiems 
akivaizdžiai primena mūsų 
pavergtąjį kraštą-

Aukas prašome siųsti ko
miteto vardu šiuo adresu:

Ceri
žodynai

Keleivic adminisrratijojt 
galite gauti šiuos kiekvie 
nam reikalingus žodynu®*

Anglų-lietuviu kalbos žo
dynas, w. Baravyko apie 
30.<»O<) žodžių, 583 puslapiai, 
K«Jna .......................... S6.U0

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi
naitė ir Šlapoberskis. apie

picini , , nabi^i imti to nenori n- KAMkMir taip pat paslydęs trenkė K. Pa°ucluotl nemrin-’ r r cios moters ranką yra lyti
nio instinkto pakeiškimas.
Gėrėjimasis moterim turi ri- 
bą. Nors gerbėjas klūpojo

j Siurbio masiną, užmušė 
Siurblinę, o daktarui sulau- 

i žė koją ir ranką. Abu nu- 
Į vežti į Mercy ligoninę Ha
miltone, Ohio. kur rašant 
šiuos žodžius jis buvo sun
kioje padėtyje.

Kitos naujienos

Į
ant kelių, maldaudamas bu-; 
činio. jis peržengė tą ribą, 
per arti glausdamasis prie i 
moters rankos ir ją bučiuo
damas.

-Mikas Jovaras minėjo sa
vo 75 metų amžiaus sukaktį. 
Lietuvių Piliečių Klubas lin
ki jam dar ilgu metų.

Iš šiaurės grįžo P- Krau- 
čiukas. kuris nori pažiūrėti.! 
kaip čia jį veiks vasaros o-

U;
JUOKAI , '

Mielas
Keleivio Redaktoriau,

k.

IETUVOS SOCIALDEMC 
KKATV PARTIJOS 
RAMINAS G A mes. *2 o 

e»atai.
SOČIA I.DEM* 

Nr 4 ir 5. kaip

5i»r FOJt L: i m v.* • A 
t REEOCM. parašė S. A. Vii 
tora?. 32 psl.. kaina 50 eent 

V EPR ĮKLAUSOMOS LIETI

Ka’o metu atviroje jūro
je bombonešių užpultas lai
vas su kareiviais pradėjo, 
skęsti. į

Vienas kareivis sustabdo?

vNAKCHIŽMAS 
n* .............

KAL. >Al, 4 Siteisu au □oienai, o uz daržoves, i 
ar «.'« -eik ateki- i

\ai mokėti. Už patartiavimą * tvarkiau Kai Kurias
29 ka

... $0.1

!.CSNEL±J5. 1
eilėraščiai 12

............ . $M>
, i • i ras. Jei patiks, taigai visai , - --------

1.7.000 žodžių, all ps*., a,-įap)ejs Rrooklyną. Miela bū-i jūrininką ir klausia: 
na — $5-00. : ty, kad jis nuolat Miamyje

Lietuviškai angliškas io-! apgyventų. |
dvnas. Vidaus Peteraičio. II! Sekmadienius yra malonu 
‘aida, daugiau Kaip 30.000? Paleisti Lietuvių Klubo so-

—Ar toli nuo čia žemė?
—Bus gera jūrmylė.
—Dėkui Dievui! O į kulią eilės

* DCMiNCS 
KriMttfŪB'
{MK, ................

/.i4OG(J! REIKI. 
LEKI lR VALG\T. 0r. A 
Garnius. 40 pxl., kaina $0.1

gAU SENOVt-Jt 
, m/.vo sai

28 psl.. kaina .. $0.1*

emigra-
, non nenori reikia“ mokėii'75! problemas ir peržiūrė- 

7, (tai amerikoniškas tips). į įau ka™ko‘“1? t?
Kai ką užšal-

žodžių, 586 psl., kaina $7.00

Dabartinės lietusių kalbos
žodynas, .edac’V'G prcf. J 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl. 
Kaina ...................... $12.o»

dely. Už $1.25 gauni vaka- pusę? 
rienę ir šalto alaus. . ! _žemyn( _

L. J. Stasiulis reivis pirštu į apačią.
JŪ’

forLithunian Committee 
The World’s Fair,
84-11 101 st Street. 
Richmor.d Hill, N.Y. — 
11418.
Prel. Jonas Balkūnas,

Komiteto Garbės Pirm., 
Finansų Seksijos Globėjas

Aleksandras Vakselis,
Lietuvių K-to Pirmininkas

Domas Penikas.
Finansų Sekcijos Pirm.

Astronauty motinos. Kairėje Hattie Cooper, gyv. Te- 
cumseh. Okla.. dešinėje Weir Sargest, Conrado metfna. 
gyv. Haverford. Pa. Ir jos nemažai sielojosi, kad ju 
vaikams (as nepaprastas žygis pasisektų.

H STKAlFSNlz. 
Avsiradv popiežiai, n 

uaiatizmas. Kražių «kerdynė 
ir <l.>. l*L, kaina .. $0.2-

t JI A J L’IUAI .ISTIšKAS istor.
I «)S StPRATl.MAfe. 80 ps.
j ........
JtrORINft IŠKILME. 1 veikt 

vhj komedija. 29 psl.. kai
! ......................

I.KOROIJ3 
.sirut ....

IR KŪDIKIAI 
....... 1b2i

.AlMZs Aptfc t.Ai&VL z 
Gtedrartia. -<2 p*!., sa
n» .................. . ...........<

ne* »*w izacij# 
g. kaolafty, 3t pel., «• 
aa........................ $0-3

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitus t 
pysakas. A. Antano v, -U pa1 
Kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais praši 

ma

KELEIVI^
■i*3o RrtMi<lwa. 
tlMitttO i'i V.

Taigi tuoj pajutau, kad Vo- s^rasus. 
kietijoie ir amerikonui rei-!d.zlau lr , Bal,fo , Se'P’Xt 
kia būti atsargiam su dole-
riu, kad netektų per Atlan-! reikia tvarkyt, is Amenkos, 
tą gižti pėsčiomis. PCT Washingtoną).

Iš lauko dabartinė Vokie-, Vasario 16 Gimnazijos 
ti ja atrodo kaip Amerika,; dar nemačiau, bet jos bėdų 
bet vidaus gyvenime ji daug jau oaug girdėjau, 
kuo skiriasi. Kas tvirtas ir, Rugpiūčio 25-26 dienomis 
daug gali prakaituoti, tai Ralfo pirmininkas ir reika- 
šiaip taip gali verstis, bet jų vedėjas pakviesti į Vasa- 
daugelis mūsų brolių ir se- rj0 Gimnaziją (dabar ten 
šių tremtinių jau yra šelpia- vyksta jaunimo stovykla), 
mieji, deja. jiems valdžia Gimnazijos patalpose ne tik 
nemoka pašalpos doleriais,: susipažinsime su gimnazijos 
o markėmis ir jų neduoda pj-oblemomis vietoje, bet 
daugiau, negu amerikietis dalyvausime ir Vokietijos 
normaliai gauna dolerių iš Lietuvių Bendruomenės 
Sočiai Securitv, o visur turi j Centro Valdybos posėdžiuo-
keturis kartus mokėti bran- se yada gal galėsiu ką nors 
giau nei Amerikoje. Išvado- Augiau parašyti iš savo ke- 
je: nepatartina Amerikos! bopės, kurią atliekame savo 
pensininkui vykti \ okieti- pinigais ir visai "privačiais“ 
jon ir ten laukti saulėlydžio. savo reikalais.
Antroji išvada: mūsų trem
tiniai. nors ir gauna rentes, 
vis dar reikalingi šiokios to
kios Balfo paramos, nors po 
keletą markių mėnesiui.

Atrodo, kad dar labiau y- 
ra reikalingi paramos trem- 

i tiniu vaikai, jų mokyklos. 
Tiesa, vokiečiai duoda gana 

daug Vasario 16 Gimnazi-

Geriausi linkėjimai Jums. 
mielas Redaktoriau, ir vi
siems Keleivio skaitytojams 
bei Balfo rėmėjams.

Jus gerbiąs
Kun. L. Jankus

Frankfurt a M.
1965. 8. 21.
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Lietuviai studentai stato 

kiaulides Kazachstane

(E) Rusai korspondentai 
komjaunimo laikraštyje gi
ria lietuvius studentus, pir
mą kartą dirbančius Ka
zachstano plėšinių žemėje. 
V. čegajevas ”Komj. Tieso-

Sušaudė A. Stonį
Šilalėje nuteistas ir sušau

dytas kilęs iš Šuolių kaimo 
Alfonsas Stonis, kuris buvęs 
kaltinamas ir, kaip ten i- 
prasta, prisipažinęs, kad pa
dėjęs naciams žudyti žydus 
ir kilus sovietinius piliečius.

Po karo A. Stonis gyvenęs
je - džiaugiasi lietuvių stu- ^„^8 Stankūno 'pavar- 

entų panarumu bei.pūslė-: de. Paskutiniuoju metu dir- 
tonus rankomis. Esu. jų tem-1 Ųtanos miškų ūky šalt-
pai kaip senbuvių. Lietuviai Polkija j0 visą laiką
dirba brigados, kuriose rasi 
jvairių tautybių jaunimo.
Darbo jiems netrūksta, nes 
tenka dirbti ir naktinėse pa
mainose ir sekmadieniais.
Lietuviai studentai Kokče- 
tavo srityje, Ruzajevo rajo
ne, pirmiausia turėjo pasta- Liepos mėn. 75 metai am- i 
tyti 1,700 vietų kiaulidę. • žiaus suėjo lietuvių muzikos! 
Darbo pradžia buvusi sunki, Dabar jis dirba \ alstybi- į 
nes patyrusių statybininkų' nės konservatorijos diriga-' 
brigadoje tebuvę tik du trys' vinto klasėje, 
žmonės. Taiei. buvę nūsliir Birželio 1 d.

ieškojusi, pagaliau suradu
si ir perdavusi teismui, kuris Į 
ir nutaręs ji sušaudyti. Baus
mė Įvykdyta.

Sukaktuvininkai

šitaip demonstravo tautinės gvardijos saugojami rug
piūčio 22 d. Springfieldo, Mass., civilinių teisių kovoto
jai.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Tautos Fondui Vliko ve-'
, damai Lietuvos laisvinimo ... , . 
į kovai remti aukojo: į M LAUMĖS LĖMĖ

Po$100: Ohio Lietuvių' Tai rašytojos Petronėlės 
gydytojų Draugija per dr. Orintaitė* parašyti atsimini- 

į J. Skrinską ir Fondo įgalio- mai apie žymiąją poetę Sa- 
tinę Detroite, Mich., E. Bu- lomėją Nėrį, tiek daug kai- j lotie*xę, surinkusią po $10 iš bų sukėlusią ir šiame žemy- 

! E. Bulotienės, K. Veikučio, 1 M
M. Bukauskienės, J. Brie
džio. V. Gurkos, M. Janu- 
kaičic. A- Vaitėno, T. Kubi

ne, 284 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja,

SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Iieivija 
Amerikoje/* DAUG PA» 
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS 
KIETAIS—55.00

T

nos ir T.R. ir po $5 iš A. Mi- ji lengvai skaitoma, pradė- 
siūno ir marinų kario R. Bu- jęs ją norėsi ir baigti, 
lotos.

$60: Įgaliotinis Juozas 
Audėnas, Brooklyne, surin
kęs po $10 iš Br. Juškio, 
dail. P. Puzino, S. Šimoliū- 
no, P. Puzino, S. Remezos 
ir A. Revento.

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

QCOOBOOBOOOCQBOOaOC90QOOQ

žmonės. Taigi, buvę pūslių, 
stigo ir medžiagų, bėgiota 
po "instancijas“, reikalauta 
Įvairiomis kalbomis: rusiš
kai, kazachiškai, totoriškai. 
Be kiaulidės, Lietuvos jauni
mas dar Įpareigotas pasta
tyti 56 vietų vaikų darželį, 
visą eilę gyvenamųjų namų 
ir net ligoninę. Čegajevas 
baigia: "lietuviai visus dar
bus skiria savo respublikai, 
kuri atsiuntė juos patalki
ninkauti Į plėšinius“.

Lietuvos jaunimą siunčia
Į Siaurės "romantiką“

(E) Keli jaunimo, įvairių 
darbininkų-specialistų tran
sportai rugpiūčio mėn. iš 
Kauno, Klaipėdos ir kt. 
miestų "savanoriais“ išvyks
ta darbam Į Sovietijos Šiau
rės taigas. "Komj. Tiesa“

tokio pat am
žiaus pasiekė prof. St- Mas- 
tauskas, dabartinis Žemės ū-

Buvau Lietuvoje,
o Lietuvo* nemačiau

Taip man pasakė vienas 
mano bolševikuojantis pa
žįstamas.

— Važiavau Į Lietuvą, — 
pasakoja jis, — norėdamas 
pamatyti gimines ir laisvai

tiškumo problema sovieti
nėje teorijoje ir praktikoje“,

$80: Įgal. dr. VI. Vilia
mas iš Washingtono, D.C., 
kuriuos sudėjo L. Damb-

kio akademijos augalų ap-; po Lietuvą pasivažinėti. Ke
lionė iki Vilniaus gerai pa-1 
vyko. Vilniuje pasitiko ma
ne giminės ir pažįstami. Pa
klausiau, ko jūs čia visi su
važiavote. Ryt dieną aš bū
siu pas jumis kaime. Dienai

saugos katedros vedėjas

Apleistos rašyt Žemaitės 

gyventos vietos

(E) Nors Lietuvoje buvo
pažymėtos rašytojos Žemai-: baigiantis giminės išvažinė- 
tės 120-sios gimimo metinės,! jo. Aš pasilikau vienas Ne- 
tačiau jau atsiranda balsų.! ringas viešbučio niūriame 
kuriais reiškiamas nepasi- kambarėlyje, kurio vienas
tenkinimas — apleistos vie 
tos, kuriose Žemaitė gyve
nusi. Daromas priekaištas

langas neužsidarė.
— Kitą dieną aprodė Vil

nių ir paklausė, gal norėčiau
telšiečiams. kurie. esą. nega- važiuoti į Kauną. Ne, atša
lėtų pasigirti, kad gerai pri-; kiau. vežkite mane į gimti- 
žiūri Žemaitei artimas vie- ’ nį kaimą. Man sako — mi
tas Bukantėje, Šėmuose ir | vešime ir į kaimą. 
Džiuginėnuose. Pvz., Džiu-: — Laukiu dieną kitą, bet
ginėnuose išlikęs gyvenama- • į kaimą neveža. Skambinu į
Qir» nanvaci L' i 1 I/ . « X Imuvnai, IUU raiuuu

pranešė, kad vienas lietuviš-į P^kas — visa tai neprižiū- 
ko jaunimo transportas iš ^ma. nešvara ir netvarkin- 
Kauno į Šiaurę išvyko rug- „Tiesoje“ baramasi, kad

uesnupniaiicią
koplytėlė su šv. Florijonu,! įstaigą ir klausiu, kada ma

ne vesite į kaimą. Patarė 
dar palaukti, girdi. taip

piūčio 13 d. "Savanorių“ su klaidos, kai leidžiama žūti
komjaunimo kelialapiais vertybėms, šiandien tampa 
tarpe buvo 17 įvairių įmonių nebedovanotinomis. 
darbininkų (šaltkalviai, su
virintojai, mechanikai ir 
kt.). Laikraščio korespon
dento S. Karbovskio žo
džiais, tie "romantikai jau 
kelyje“. Jų tarpe ir kelios

greitai negalima to reikalo 
sutvarkyti- Vėl laukiu dieną 
kitą. Pritrūkau kantrybės, 
vėl skambinu ir klausiu, ar 
dar ilgai turėsiu laukti. Gau-

Konkursa* Sai- Nėries nu atsakymą, kad į kaimą 
. . , i negalėsiu važiuoti. Jei ga-

vertimam* , rusų kalbą dėtume. savo mašina nuvež-
(E) Paskelbtas konkur-i tume, bet mes čia ne šeimi- 

sas išversti į rasų kalbą S. j ninkai. tik tarnai, 
merginos kaunietės, be spe-! Nėries 3 eilėraščius. Iš jų du ( — Gavęs tokį atsakymą,
cialybės. Esą. joms nevertai privalomi — Tu nebūsi ir J pradėjau rengtis kelionėniri
nusiminti, nes nors jų lau-1 Rugsėjo naktys, — o trečio- 
kiąs sunkus darbas, bet "juk į jo, Prie šaltinio, vietoje ver- 
ten, tiesiant geležinkelį, ga- tėjai gali pasirinkti ir kuri 
Įima įsigyti įvairias profesi- nors kitą.
jas“. Lietuvos jaunimas tie- Tuo būdu norima atrinkti 
siąs geležinkelį per taigą — vertėjus, geriausiai suge- 
jis sujungsiąs Archangelską į bančius S. Nėries poeziją 
su miško eksploatavimo ra- perteikti rasų kalba, 
jonais, be to, reikėsią staty- į_________________________

atgal į Ameriką.
J. Šiaučiūnas

prof. dr. J. Eretas: "Mažų-į riūnas $20, B. Paramskag ir 
jų tautų ir valstybių vaid- dr. V. Viliamas po $15, D. 
muo“, prof. dr. Maceina:t Krivickas ir L Kačinskas po 
“Kultūros sekliarizacija“—- Škirpa ii- V. Trumpa
tai buvo gili filosofinė pa- P° Są
skaita, dėl kurios net kuni-' $40: Įgal. Algirdas J. Jo
gai sujudo. Ministeris St i nis iš Reverside, N J., kurias 
Lozoraitis skaitė tema: j sudėjo dr. Alb. Šmulkštys 
"Nuo Atlanto chartos iki; $20, inž. V. Volertas ir A. 
pavergtųjų tausų savaitės“, i Jonis po $10.
vysk. dr. P. Brazys:”Krikš- T . , .
čionybės likimas mūsų tau- ?10: feal- V- Zalatorius.

Išrašykite 
KELEIVĮ 

savo draugam
!

-I

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

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

b. a,a,a.B.a,a.a. a.a .a. a,a.».a, s .a.a.a .a^.a^a^

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

ti ir gyvenamuosius namus. 
Girdi, tegul neliūdi, nepasi- 
raošę kelionei, nes rugpiūčio 
27 d. iš Kauno į Archangels
ko sritį vyksianti kita jauni
mo grupė.

"Atverkite duris Vakarų 

muzikai“

(E) Rugpiūčio mėn. Rum
šiškėse vyko kūrybinio jau
nimo stovykla. Dalyvavo ir 
visa eilė rašytojų, kompozi
torių. Pagal "Komj. Tiesą“ 
jaunimo stovykloje buvu
sios aistringos diskusijos a- 
pie jaunimo literatūrą ir 
jaunąjį herojų. Esą, literatai 
"be gailesčio skelbė mirties 
nuosprendžius viskam, kas 
kliudo jų kūrybai“.

Jaunasis komp. L. Povi
laitis su būdingu jaunimui 
karštumu pareiškęs, kad 
"reikėtų plačiau atverti du
ris Vakarų muzikos naujo
vėms“.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus

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

Stepono Kairio “Lietuve 
bodo", kaina $5.50

Kipro Bielinio “Penktieji 
, kaina $6.00.

Kipro Bielinio "Dieno 
jant", kaina $6.00.

Stasio Micheisono “Lie
tuviu Iieivija Amerikoje," 
kaina minkitas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

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, 

činskas, A. Baltrašiūnas, J. j kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragautu

Cicero, III., kuriuos aukojo 
L Prečkala.

Betarpiai Tautos Fondui

toje ir paskutinioji paskaita 
buvo V. Banaičio apie sovie
tinę ūkio politiką Pabaltijy.
Ji sukėlė net juoko dėl čia atsiuntė savo auką: kun- J. 
nušviestos neproduktingai Žvirblis $20, po $10: kuni 
sovietų vedamos ūkio politi 
kos.

gai P. Celiešius, A Abra-

Visi paskaitininkai buvo Steponaitis, J. K. Miliaus-! i
gerai pasiruošę, jų klausėsi kas, L. Lumas, E. Radze- 
apie 170 asmenų. Diskusijo- vich, P.N. Katauskas. P. C. j Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
se irgi dalyvavo nemažai Chesna ir Br. Dagilis. N.Y. skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-
žmomų. Lietinių Dantų Gydy tojų ?akos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-

Buvo ir meninė dalis, ku- TA“ -------- -------------~ ‘
rią atliko mūsų žinomi dai
nininkai solistė J. Liustikai- 
tė, soliste A. Vedeckaitė ir 
solistas L Baltrus. Buvo su

Dr-ja per Vituvienę, Putna- 
mn vipnuolvnn r»rof
R. Sealey iš Buffalo, A. Ja-' Tai 8era dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
Kelaitis, J. U- baitus, a. e. ir pažįstamiems. Apysasos Kama $i.cu su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

saką dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-

Bartininkaitis, D. ir V. Ano-
organizuotos ekskursijos į niai, N. Birulis, I. Banaitie- 
gražųjį romantišką studentų nė, A. Tumosa, A. Šetikas, 
miestą Heidelbergą. Worm- A. A. Vengris, Fr. Graudis 
są, kur yra Liuterio pamink- ir dr. L. Plechavičius, 
las, bažnyčios iš 11 Šimbnę-J Tautos Fondas Uetuvos 
cio. vyno Liebfrauenmilch ‘ kovai aukas hen.
gamyKlos,, Schwetzingeną. ka įsajame pa-i
kur yra sena pilis su gražiau- , • kur tik lietuviai ev-‘šio Vokietijoje piiies parku, X”aX rinirimui talki- ERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ SCO3 
75 ha dydžio. Ekskureijoms ninkauja geros vaiios lietu.| LITERATOROS FONDO
vadovavo f r Skėrys. Dar viai dar reikaiįnga dau. į
buvo laužas, literatūros va

“KELEIVIS’

636 E. Broadway So. Boston 27. Mass.

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS
PLB Vokietijos Krašto 

Valdybos globojama 12-ji 
Lietuvių Studijų Savaitė į- 
vyko rugpiūčio 1-6 dienomis 
Vasario 16 gimnazijoje, 
Huettenfelde. Studijų Sa
vaitę ruošė Vokietijos Atei
tininkų sąjunga, Vokietijos 
lietuvių studentų sąjunga, 
vyr. skautų rajonas, evan
gelikų jaunimo ratelis ir Eu
ropos Fronto bičiuliai.

Programos moderatorius 
buvo dr. J. Grinius. Techniš
kąją komisiją sudarė stud. 
V- Bartusevičius, stud. R. 
Baliulis ir J. Natkienė. Stu
dijų savaitės bendroji tema: 
25 metai Lietuvos pasiprie
šinimui.

Studijų savaitė prasidėjo 
pamaldomis, kurias laikė 
katalikams kun. dr. Matu
lis ir evangelikams kun. J. 
Stanaitis. Paskaitas skaitė 
prof. dr. Ivinskis: "Pabalti
jo ir SSSR santykiai 1917- 
1940 m.“, rašytojas R. Spa
lis : "Lietuvių literatūros ba
lansas per 25 metus“, dr. 
Čeginskas apie kovas ir pa
stangas atgauti tėvynei lais- 
vę, dr. kun. Vaišnora: "Tau-

uuvu v o- ^au lk ir tod-j Fondc
karas, Tėvynės valanda _ir: » ]d 
hnksmavakanai. Be to, dar - men? vald bas
pyko viešų u- neviešų pose- ,bėti organįzuoti auko- 
dzių .r gryna, moterų susi- būr nurodant as. 
rinkimas, kuriame paskaitą sutinka būti
skaitė čekauskiene apie p j ]iotiniais ir rinkti 

; m^erniąją kosmetiką. , «. buv0 šiemet
Studijų savaite, pasibai- JAy u £ g_nės Ta bos 

gus ten dar jvyko visos Vo-; philadei hijįe nutarta. . 
kietuos lietuvių suvaziavi- 1 J J
mas, kuri atidarė PLB Vo- Tautos Fondo adresas: 
kietijos Krašto Valdybos Rnn prelatas j. Balkūnas. 
pirmininkas inž. J. Valiu- 5g Rd Maspeth. N. y. 1 
nas. Suvažiavo daugiau ne- 11278 
gu buvo tikėtasi, apie 800- ’ .
1000 žmonių. PLB Vokieti-; Visiems aukojusiems šir- 
jos Krašto Valdybai buvo dingai dėkoja—
daug rūpesčių dėl nakvynių.
Kuopų vyrai pastatė palapi
nes, įrengė bufetą, tad kai 
kurie pradainavo ir prašo
ko visą naktelę. įras.i x • V-

Studijų savaitė ir bend- TlKTa t©lSybC 
ras suvažiavimas paliko vi-;

Tautos Fondo Valdyba

siems ten buvusiems malonų 
įspūdį. Kai kurie, grįžę į sa
vo gyvenvietes, pradėjo vo
kiečiams sakyti Laba diena 
vietoje Guten Tag...

Visi skirstėsi su viltimi ir 
dėkingumu PLB Vokietijos

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa-

Krašto Valdybai už tokių dėtį, kaip bolševikai paėmė 
sueigų globojimą, dėkingi valdžią, tvarko ūkį, kokia 
visiem Amerikos lietuviam darbininkų padėtis, apie 
už aukas Vasario 16 pirma- koncentracijos
Zijos išlaikymui ir Federah- “ .
maai VnlriofUrks vvriausvbei Žines laisvę IT Lt. IT Lt.

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos

nei Vokietijos vyriausybei 
pagarba ir lietuviškas ačiū 
už paramą!

J. Čekausk&s kaina tik 50 centų.

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

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00*
K. Bielinio Dienojant " ”
K. Bielinio Penktieji Metai " "
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 Vė) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, ID.
J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, III.
A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.
A. še m eta, 13508-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12, Ohio.
J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATOROS FONDO LEIDINIŲ
STOVYBft ”KELEIV1O“ ADMINISTRACIJA, 636 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SL, lOth tL, New York, N. 
10019.

$6.00
$6.00

" $4.00 
” $4.00

AT-
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Skraidančios lėkštes
RAŠO J. PR-

(Tęsinys)
Sausio 5 d. apie 6 vai. vakaro satelitų sekimo stoties 

j Wallops saloje, Va., viršininkas Dempsey Bruton pats
! matęs šviesų objektą, dideliu greičiu „šaudant“ dangumi 
i iš šiaurės vakarų pusės. Objektas švietęs gelsvai oranžine 
spalva, bet dėl tos šviesos formų buvę sunku sutarti: „at
rodė, kaip didelė kometa be uodegos.“ Keli kiti gyventojai 
patvirtino Brutono regėjimą, kad gelsvai oranžinis ob
jektas, panašus j mažą mėnulį, „mirksėdamas skrido NA
SA įrengimų kryptimi“.

Savaitę vėliau, sausio 12 d., panašus objektas mir
tinai išgąsdino vieną NASA tarnautoją Milliner su jos 
vyru . Eidami 6:30 vai. vakaro namo, jiedu staiga pama
tė priešų priešais dideliu greičiu skrendantį šviesų degantį

t objektą. „Momentaliai pamaniau, kad atskrenda kome- 
' ta“, pasakė Millinerienė.

Neatpažintų skraidančių objektų pasirodymai prie
Į Wallops salos NASA įrengimų esąs palyginti dažnas reiš

kinys-
Virginian-Pil°t korespondentas Innes Harris apie 

minėtą sausio 5 dienos įvykį rašo:
! „Šis naujasis įvykis nė’*a pirmas: kitas toks, iki šiol 

nepaskelbtas, buvo spalio mėnesį, kai vienas inžinierius 
ir trys technikai matė trikampio farmos UFO iš šiaurės

KAIP JĄ VADINTI? •

Anglijoj Elizabeth Kath- 
leen yra pirmoji moteris, 
paskirta aukštesniojo teis
mo nare (už jį bėra aukš-į 
tesni apeliacinis ir lordų 
teismai). Dabar kilo klausi
mas, kaip į ją kreiptis.

Kol teismo nariais buvo 
vieni vyrai, į juos buvo krei
piamasi „Mr. Justice“, „Mv 
Lord“. O kaip dabar kreip
tis? Ar moter teisėją vadin
ti „Mr. Justice“ ar „Mrs. 
Justice“, „Your Ladyship“?

Konservatoriam anglam 
tai didelė
net spaudoje svarsto.

VENGRĖS MĖGSTA 
GRAŽINTIS

Vengrės iš prigimties yra 
gražios, bet jos dar labai 
mėgsta dirbtinai pasigražin
ti.

Ten labai daug grožio sa

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt 

penkerių metų rezistencijoje
, Parašė N. E. Sūduvis, 424 
1 psl., aiškiai pavaizduojama,
■ kaip lietuviai priešinosi vo- 
• kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.

i PALIK AŠARAS MASK-
Aktorė Liza Minneiii su savo VOJE, Barboros Armonie-

problema, kurią sužadėtiniu australiečių kumpo-1 
zitorium Peter AUen.

MAŽIAU KŪDIKIŲ

Per 12 mėnesių (nuo 1964 
m. liepos 1 d. iki šių metų

------------------e ---------- birželio 30 d.) JAV gimė
lionų. štai tik pernai visos 3,908,000 kūdikiai, o per 
vengrės, kurių yra 5 mil., pa-, metus prieš tai gimė 4,081, 
sigražinimui išleido $10 milJ 000 kūdikių.
Žinant, kad ten uždarbio! _ . . . .
vidurkis yra $70 per mėnesį? .P:ae,tI bT °, pH."
tos išlaidos grožiui yra labai nuo 19o3 m-, kada gi-,
didelės j mažiau kaip 4 mil. kū-;

Ten labai gerai uždirba dikių- ,

nes 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.

I_ --------------------------- . ....... .
| greitai atskrendant per Wellope salą, padarant 90 laips- - grožie salionų laikytojai, to- j Mažiau buvo ir jungtuvių. 

_ ' nių posūkį ir per minutę dingstant. Visi liudininkai tvir-; dėl daug vengiių eina moky- į
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA itin0- kad Us ob>ktas sk,rido Srreičiau- »egu trys greičiau- i tf^vo^Uona *

1 šieji sprausminiai, o tokio staigaus posūkio negali joka ti sa o saiioną.
STAS^ S MICHELSONAS Į lėktuvas padaryti. į

Sausio 14 d- daug žmonių matė neatpažįstamus daik

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-

į minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

: PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina. . .. .$2.00

PAKLIUVO DĖL 

MANDAGUMO

KŪDIKIAI PAGAL 

UŽSAKMĄ

Illinois valstybės univer
sitete buvo Amerikos Bio-

Japonijoje yra priimta į- loginių Mokslų Instituto su-— Nu, pasakyk, Maiki, ką tą štofą- Ale jie maišo vodką tus skraidant viršum Virginijos, o vienas studentas James
tu dabar mislini? įsu*''—------>-- - - —-— KT—TTrn ——

— Galiu pasakyti, kad' na
pasauly viskas keičiasi, žmo- — v w ve- ................... .. p«u««e ,r piešiu au
nės progresuoja, todėl ir tė- vui patiko? dienas Virginijos pilietis Horace Burns » Grottoes, apipJėšti Otsukienės kai jos nešė> kad po kelerių metu
vui jau būtų laikas susipras- i — Aš jo negėriau, Maiki. J Va., apraše savo patirti praeito gruodžio 21 d., vaziuoaa- nebuyo namie Bet .. galėg vajkų pa_
ti ir numesti tą branktą, ku-: Pasakiau denkiu ir pastū-j mas U.S. plentu 250 rytų kryptimi tarp Staunton ir aj- kajp Įjk tuo momentu, kai geidaujamos spalvos (blon-
rį nešioji prie šono prisika- miau stiklą nuo savęs, kai’ nesboro, jis pamatė, kaip didelis konuso (vienu plačiu ga- plėšikas rengėsi pagrobti jos dinų ar brunetų) ir ūgio.
1 veiterka jį man pastatė J lu, kitu plonu) objektas jam už akių perskrido skersai brangenybes. Pajutęs pavo-

- Sakau, vyrai, man patiko jū-: plentą. Tas objektas buvo „milžiniškas“, ir Burns pro sa- jų, plėšikas bėgo laukan, bet
binęs.

— Maiki, tu nevadink ma
no zbrajaus branktu! čia ne sų daina, ale nepatinka, kad y0 automobilio priešakinį langą negalėjo viso didumo išsigandęs negalėjo greitai 
branktas, o regli turkiškas, jūs geriat vodką. Juk tai j pamatyti. Tam keistam daiktui praskrendant, jis pajuto, surasti savo batų. Otsukie- 
skimįtaras. • bolševikų baltakė. Viena.-; i , , dctakzte in automobili. Tuo tarpu nė suspėjo pašaukti kaimy-

— O kur JI gavai ? dipukas pradėjo man aiš- ,1 obiektas "švelniausiai lyg muilo burbulas“ atsitūpė pie- ną, kuris buvo judo ristynių
— Pansapėj nusipirkau.! kinti, kad šitą vodką ne boi-'° J švelniausiai lyg ūmi _

Čielą dolerį užmokėjau. Tai. ševikai dar ’ " ‘
ką? Ar negerai?

— Bet kam jį nešioji?

A.? A. B t Hflk! JL
n/AVJiZLPIA

šių vodką ne boi- , J kokį 100 jard nu0 plcnto. Burns vaizduoja tą specialistas ir plėšiką suge-
S “ **!—

SS'JTuSTSSS Zl«, p*up--« i “"P* 5-

— Nešioju dėl to, kad no- pasidaviau. Sakau, ne ma-' skraiduolis skleidė aplink save maždaug pėdos platumo 
riu būti generolas. Be šob-; der. kas tą paškustvą daro, Į melsvai šviečiančią juostą

DIEVAITĖ—KALINĖ
Tokia dabar yra 6 metų

Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, h
tomas. 336 psl., kaina So.

VLADAS NAGJUS-NA-

VYNUOGĖS IK KAKTU
SAI. Julijos Švabaitės ei- 
lerašcių rinkinys. 96 psl., 
karna $2.00.

; SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94

I psl., kaina $2.
' AUKOS TAURE, Stasio 

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai pista, kaina... $2.50.

KATRYNA, Sally Salmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psi., kai-lės aš būčiau niekas. Dabar.1 ale vistiek ji vadinasi vodka,’ v^š stovėjau prie savo automobilio kokias pusantros mergaitė Nepalio valstybėj,! GEVICIUS, jo gyvenimo ii į

VoiVi ii-rlirmVai vadina tartum tac varrloci - - - . i -i _ z______ tnlimnip A’ziinio nmo Wima_ mdanAvn «.

Būras spėja.aplink stalą ir iškėlę stiklus naikinti bolševikus, tai kaip į 
jie dainavo Lietuvos parti-: jūs galit gelti vodką? Argi' 

i jūs nežinot, sakau, kad mū
sų tauta per 40 metų kovojo 

i prieš
i caro valdžia norėjo mums į-Į 
i brukti, tai kaip jūs galit pil-1 
• ti Į save ti'učyzną su rusišku 
i vardu?
i — O ką jie atsakė?

zanų himną:
Bolševikai tegu žino.
Kad dar kartą žygis bus:
Iš miškų ir iš beržynų 
Vyrai jiems paruoš kapus!
Už kiekvieną kraujo lašą 
Bolševikai užmokės;
Tegul savo ”saulę‘‘ neša 
Kur j Azijos gelmes!
Velnias buvo juos išnešęs,
Bet sugrįžo alkani.
Neprašytas—mum ne svečias, ■ 
Vaišės bus jiems mirtimi. 
Kils, kaip žiedas dobilėlio, 
Nepriklausoma šalis.
Ir vėl džiaugsis artojėliai,
Vėl gyvenimas nušvis.
Ir sustos vyras prie vyro, 
Mūs trispalvė plevėsuos;
Ką ligčiol globojo girios.
Eis vaduoti Lietuvos. 
Gedimino seną miestą 
Partizanai išvaduos.
Kad jis vėl klestėtų, šviestų, 
Kaip sostinė Lietuvos.

125 pėdų platumo ir apie 75 pėdų aukščio, neturėjo jokių negali išeiti net į šventyklos Knygoje pirmą kartą pla- 
langų, nei durų, nei kokių sunitavimo siūlų. Iš Burns nu- kiemą ir vilą laiką turi būti ‘

auta per w metų kovojo į tr. tvaizdo UF0 atrodo lyg ledų porcija (ice tamsios šventyklos viduje 
š rusiskas litaras, kurias J nuolatinėje motmos-mokyto-

_į cieaiu cunc/ j & jos priežiūroje. Jeigu ji ziu-
Meponitų kolegijos Harrisonburge profesorius Emest rėdama pro langą pro langą 

G ehman, po devynių dienų atvykęs su geigerio aparatu, j žaidžiančius vaikus pa- 
išmatavo tą vietą, kurioje triamai tas konusas buvo nutū- traukia smalsuolių dėmesį, 
nes ir rado nepaprastai aukštą radiaciją — geigerio ro- tai tuojau nuo lango pavaro-

4 * . • Z»Z\ “ * * ■ .11— Vienas jų pradėjo ma-; įykJė fodė daugiau kaip 60.000 virpėjimų per minutę- 
ne kritikuoti. Sako, tu esi: J

Į slaunas generolas, o nežinai, 
kad išgerti žmogui reikia, 

i Juk kitaip būtų markatnas 
’ gyvenimas. Geriau juoktis, 
j negu verkti. Ir knygose esą- 
• parašyta: „Juokis — ir pa-įstačiau ant stalo savo džio- 
saulis juoksis su tavimi! O j gą ir sakau: va, Rey Whis- 
verk, tai verksi tik tu vie- key. Ar norit paragaut? Jie 
nas.” išlenkė savo „B-loody Mary“

— Žinau, tėve. Taip yra ir pastūmėjo prie manęs ša
pai ašiusi amerikiečių poetė vo sūkius — įpilk, sako. Įpy- 
Ella Wheeler Wilcox. liau nesigailėdamas. Jie iš-

— O kokį štofą ji gerda-1 lenkė ir klausia, ar yra dau
giau? Nu, užfundijau viską 
ir užverstą džiogą pakra-’ 
čiau. Va, sakau, tuščias, tik 
gyvatė plumpsi. Kokia gy- 

” sušuko. Aš pa- 
smarkiau, ir

(Bus daugiau).

DAUG PRIEMONIŲ 

KNARKIANTIEMS

ma.
i Tik retų didelių tikybinių 
1 iškilmių metu ji labai ištai- 
; gingai aprėdoma ir, aukštai 
I iškelta gražiame soste, ne- 
; šiojama gatvėmis.

Tokia dievaite renkama 
3 metų mergaitė (dabartinė 

i išrinkta prieš 3 metus) ir to-
Piaeitame Keleivio nume- kia laikoma, kol ji lytiniai 

įy buvo rašyta, kad vienas subręsta arba kol netikėtai 
italas išradęs priemonę susižeidžia ir kraujuoja. Ta- meratoriai 
žmonėms, kurie miegodami da kunigai paskelbia, kad

vo
— Nemanau, tėve, kad ji 

gerda\o. Taip rašydama ji 
— Kai jie užbaigė, aš pra- j turėjo galvoj, kad linksmas

dėjau jiems ploti. Visi su- ( žmogus turi daugiau draugų ( vate?—jie suš 
žiūro į mane. Vienas klau-į pasaulyje, negu koks surū- kračiau džiogą 
šia: „Kas tu toks?“ O kitas'gelis. Žmogus gali būti išsmuko gyvatė ant stalo, 
jam sako: „Tai Maikio tė-l linksmas ir negėręs. Tai pri- Va. sakau, tai geriausia lie-

jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go-

RUDENS SAPNAI, Kotry1 
nos Grigaitytės eilėrašcuu, 
premijuota knyga, 80 ps’., 
daina $2.00.

^vsnesnfWK''KT'- -.-r-. -7

PALENGVINKITE
DARBĄ

bus renkama nauja dievaitė.
Tada mergaitės tėvų su- 

vežamos j šventyklą, čia jos 
visų pirma suvedamos į tam
sų kambarį, kuriame yra 
daug paaukotų buivolų, ož

knarkia.
Kiek ta jo priemonė nau

dinga, nežinau, bet žinau, 
kad JAV tokių priemonių y- 
ra užpatentuota daugiau nei
300. kurios iš tikrųjų knai- . vj^ kruvinų galvų, 
kianticms nieko nepagelbs- pradedama labai balsiai 

mušti būgnus ir trimituoti. 
Mokslininkai tyrinėja ir Aišku, mergaitės labai išsi

Kiek laiko ir pinigo šutau 

pytume, jei mielieji prenu 

nelauktų, kol

juos paragina mokėti, o pa 

tys, be paraginimo, prieš 

prenumeratai pasibaigiant 

atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem 

kurie tokių raginimų nelau 

kia, ir tikime, kad ateityje

vas, slaunas generolas. Ari klauso nuo jo būdo. I karstvaant svieto. Manodi-į knarkimo priežastis, bet aiš- gąsta ii pradeda verkti, bet, ▼« mažiau bebus tokių, ku-
nematai, kad su šoble?“ Ta-j — Enivei. Maiki, mes te- puka pašoko ir spiaudyda-! kių išvadų dar nepriėjo, kaip tos tikybos kunigai sa-iriem* reikės siųsti primini- 
da visi jie man paplojo iri nai kalbėjomės apie gėrimą. mi išbėgiojo. Tai, vot, Mai-Į Niekas neabejoja, kad tų ko, viena visados pasilieka
paprašė sėstis, o veiterkai1 Aš jiems pritariau, kad iš- ki. dabar mano džiogas tuš- priežasčių yra daug — tra- rami ir neverkia. Ta ir iš- mu*’
sušuko, kad atneštų man gerti žmogui nieko neiškadi- j čias—nei snapso, nei gy-> kūmai gerklėje ir noryje, renkama dievaite,
vadkos. ja. ba ir aš pats myliu truk-i vatės. gulėjimo būdas, dvasinė bū- Taigi, yra ir taip dar ti-

__Ar ir jie gėrė vodką? teiti. Ale aš, sakau, geriu ge- _ Na, ir gerai, tėve. Da- sena ir kt. Į Rinčių ir tokių tamsių žmo-
rą arnerikancką snapsą. Pa- ( bar būsi sveikesnis.— Jes, Maiki. gėrė ir jie

Keleivio adm-ja

O. L ’ n’U kankinamų „dievaičių“!

ATSIMINIMAI APIE JUO- 
Z.Ą LIUDžiŲ, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 83 
psl. kaina.................$1.00

KAŠTAI — STRAIPSNLAI, 
A Į SIMINIMAI, parašė Juo

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

MŪSŲ j .dURKJbYb, A. Giedriaus graži 
jaunimui, i30 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
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje:

So. Boston 27, Mas*. 
<36 E. Broadway,

1
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MOTERŲ SKYRIUS

Ant vergų lavonų pa tatytas 
miestas

(Tęsinys)

"Po poros metų Norilsko stovyklą pavėnė režimine: 
apipynė ją spygliuota viela, paruošė draudžiamąsias zo
nas, Įtaisė bokštelius sargyboms — stovykla vino tikru 
kalėjimu- Politinius atskyrė nuo buitininkų. Įvesdami pir
miesiems kietą režimą. 1939 metų pabaigoje Norilske bu
vo išvalytų iš partijos, buvusių "tauriųjų** bolševikų virš 
20,000. paprastų eilinių sovietinių vergų ir vadinamųjų 
"laisvai samdomų** apie 10,000. Kombinato tarnautojų 
buvo apie 5,000. Prievartos tvarka Įvesta NKVD reika
laujant.

"1938 metais rudeniop atplukdytųjų 20.000 "tauriųjų 
katorgininkų** tarpe po Įvykdyto kompartijos ir sovietinio 
aparato valymo buvo: Jagodos sesuo. Ježovo sekretorius, 
Vorošilovo kažkuris padėjėjas, komandarmas Erlich, 
Liubėenko. Ukrainos "premjero“ sūnus, daug paskutinio 
Kominterno kongreso delegatų ir tarnautojų, "broliškųjų 
partijų“ narių ir kt- Visų čia neišskaičiuosi. "Tauriuosius“ 
tuojau atskyrė nuo buvusių čia eilinių kalinamųjų: mat, 
kai kurie seniau pasmerktieji dabar atvežtųjų buvusių 
"ryklių“ tarpe atpažino savo tardytojus. Tad keletas to
kių buvo iš nakties rasti negyvi.

"Pirmasis Narilsko viršininkas buvo pagarsėjęs Mat- 
viejevas, išbandytas ir patyręs bolševikas, sušaudęs Tur
kestane 2,000 basmačių —sukilėlių prieš bolševikus, to 
krašto okupantus. Sukilėliams patiems pasiduodant, bol
ševikai "garbės žodžiu“ pasižadėjo juos palikti laisvėje, 
tačiau Matviejevas pasielgė bolševikiškai — jis juos su
šaudė, žinoma, Maskvai mirktelėjus.

”1938 metais Matviejevas dėl akių buvo "suimtas“ ir 
su "dešimtim metų bausmės“ perkeltas iš Norilsko Į Koly- 
mą viršininkauti. Tokias tariamas bausmes patikimiems 
budeliams sovietų valdžia dažnokai taikydavo.

”1931 metų vasarą jau buvo pabaigtas siau
rojo geležinkeliuko iš Dudinkos Į Norilską tiesimas. Nu
galėjus pirmuosius sunkumus, prasidėjo Norilsko kombi
nato (plytinės, elektrinės, gipsinės su nedidelėmis metalui 
tirpyti krosnimis) statymas. Pradėjo darbą kelios anglies 
kasimo šachtos. Prasidėjo izoliatoriaus (kalėjimo), lent
pjūvių su miško medžiagų džiovyklomis, gyvenamųjų na-' 
mų statybos. Milionai kubinių metrų statvbinio miško 
rąstų ir jiems apdoroti vergų plaukė Jenisėjum iš Krasno
jarsko Norilskan. Tuo pat laiku buvo statomas metalurgi- 
nis fabrikas — kombinatas. Atlikus šioms statyboms vyk
dyti paruošiamuosius darbus, pagriežtėjo režimas ir mai
tinimas pablogėjo.

1938 metais Norilske pradėjo veikti NKVD "trijulė“. 
K. Petrus teigia, kad trumpu laiku sušaudė 700 vergų. 
Polarinių nakčių laiku "trijulės“ pasmerktuosius nedide
liais būreliais varydavo Į Rūdos Kalną sušaudyti. Šaudė 
buvusius su "svoriu“, nemažai technikų, rabinų, pravo
slavų vyskupą iš Kijevo, gydytojus Soroką, Čaikovski. 
docentą DrozdovskĮ ir šimtus eilinių žmonių, atvežtų iš 
Lenkijos, Moldavijos, Pabaltijo. Matviejevo vieton is 
Maskvos atkėlė Zeveniaginą. Norilske kalbėjo, kad ir ši< 
karjera pagrista 100.000 ištremtųjų ir kalinamųjų Magni 
togorsko statytojų kaulais-

Iš kitų šaltinių patirta, kad Abraam Pavlovič Zave 
niagin vėliau buvo MVD ministro pavaduotojas ir, be to 
Dalstrojo — Rytų Sibiro stovyklų atsakingasai prižiūrė
tojas. *'**&*&%

Pirmieji pabaltiečiai (lietuviai, latviai ir estai) atsi
rado Norilske 1940 ir 1941 metais. Jų dauguma buvo Lie
tuvos ir Latvijos kariai. Grįžusieji vokiečiai, antrojo kare 
beleisviai, teigia, kad dėl nepakankamo maisto, ligų ir žu- ' 
dymų pabaltiečių karių nedaug kas išliko gyvi. Šių vokie
čių yra tokia nuomonė: "Kas lenkams Katynas, tas pabai- 
tiečiams Norilskas“. *

Kitas liudininkas, austras B., teigia, kad baudžiamo 
joje Kaerkan stovykloje, 12 mylių nuo Norilsko, 2-je sto
vyklų grupėje skaitlingiausia tautinė grupė buvo ukrainie
čiai su pabaltiečiais. Iš viso Norilske buvo 35-40 stovyklų. 
Pabaltiečių dauguma buvusi stovyklose Nr. 4 ir 5. Nu
tremtos i Norilską moterys dirbusios sunkiausius darbus 
žvejyboje. Kai kuriose stovyklose vyrai buvo laikomi su
kaustyti geležiniais pančiais ir tokie varomi dirbti.

Iki 1949 metų čia būdavo mirusių badu. Duona bū
davo nedakepta, avižinė košė nemaistinga. o duodamą 
persūdytą žuvį tik dėl išbadėjimo ir nuolatinio alkio ver
gai valgydavo.

Buvo didelė gyvenimo atmaina, kai nuo 1947 metų 
pradėjo mokėti atlyginimą pinigais, bet iš pradžių atlygi
nimai buvo labai maži, pavyzdžiui, moterims mokėdavo 
80 rublių (senųjų) mėnesiui, kai už kaušelį kasdieninės 
sriubos reikėjo mėnesiui mokėti 20 rublių. Mažus atlygi-

KELEIVIS SO. BOSTON

Fiseherių iš Aberdeen. S.D„ penketukas džiaugiasi an
čiukais. Tas penketukas gimė 1963 m. rugsėjo I I d.

„Manana“ - viską atidėk 
rytojui!

Trečias laiškas iš 
Kolumbijos

(Tęsinys)
Gatvėse pastebima gana 

daug angliškų firmų pava
dinimų. Kolumbiečiai kar
tais net savo firmas pavadi
na angliškais vardais. Mat, 
prie jų jie Įpratę, nes didžio
sios Amerikos bendrovės 
(maisto, kosmetikos, maši

kad labai didelė. Milžiniški 
plakatai reklamuoja "Chic- 
iets“, "Charms“ "Coca-co- 
la“.

Mados amerikoniškos, tik 
dar beprotiškesnės, sijonai 
virš kelių ir dar daugiau ap
tempti ir pasiūti taip, kad 
sėdynė akis bado.

Vyrai nesivaržydami gėri
si šia kūno dalimi ir visai at-

nų ir kt.) čia turi savo sky- į vįraį atsisuka ir akimis paly-
1*1110 L . X X-- • i fil. lilO iaKiau Ir ori lzr^linck-i

Teisės patarimai josios sesuo. Aš pasakyčiau
broliui, kad palikau jam
laišką tam tikroje vietoje.

Advokatė M. šveikau-skieBė suliko also- bet nesakyčiau kas tame
kjti į Keleivio skaitytoj, klausimos teisės Ar ta‘P 31 bU-

tų? Po mano mirties nesvar-
reikalais. Tie kl&usmai turi būti bendru u x i • • *•C turi uuti i L------- bU> sau V1S1 21notU, O

dabar nenoriu triukšmo ir 
nesantaikos.

J. P.
Massachusetts

Atsakymas

Laišką palikti testamento 
vykdytojui tik tada būtų 
prasmės, jei tas laiškas yra 

visą laiką prisidedu prie sa- padaromas testamento da
vo to sūnaus išlaikymo; ka-' ^aJ* Matymai numato, kad 

Aš esu vedęs ir turiu tris da tik porą dolerių sugrie- i Je* sudarąs testamentą as- 
vaikus. Prieš kurį laiką žmo- biu. žmonai nežinant, duo- muo ;lon». .d koks nors ki
ną mane prikalbino testą- du vaikui. Ne jo kaltė, kad tas popiens (be paties 
mentą parašyti. Mes abu bu- taip atsitiko. testarrento) taptų testamen-
vome nuėję pas vietin; advo- j to dalimi jis tun tai paria-
katą, ne lietuvi, ir surašėme Dabar noriu Tamstą pa-i vyli pagal įstatymų numaty- 
du testamentu: aš vieną ir klausti. Į testamentą tas vai- tas taisykles. Pirmon eilėn, 
žmona vieną. Ji skaitė mano kas nebuvo Įrašytas, nes jei tas "popiens“ arba laiškas 

- - - žmona sužinotų apie visą tą turi būti parašytas prieš tes-
nelemtą istoriją, būtų galas tamentą sudarant. Rašant 
mūsų vedyboms, o vaikai testamentą, reikia jame pa- 
man niekuomet neatleistų.; minėti, kad toks ir toks laiš

kas arba popieris (aprašant 
tą popierĮ detaliai ir tiksliai) 
bus rastas ten ir ten. Turinio 
nereikia rvinė-i. Tada ir tik

Klausimas

informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
.M. Šveikauskas, Attornev at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

testamentą, o as josios.
Dabar turiu Tamstai pa

sakyti tai, ko aš niekam ne
su pasakęs. Aš turiu sūnų su 
kita moterim, apie kun ma
no žmona nieko nežino. Aš

Tai kaip čia dabar: kai mir
siu, tam vaikui nieko neteks, 
o Įrašyti jo Į testamentą ne
galiu- Ar gerai būtų, jei aš 
surašyčiau laišką, prašyda- tada toks laiškas Įsigalioja, 
mas mano testamento vyk- nes jis pasidaro paties testa- 

! dytoją to mano vaiko neuž- menio dalimi ir teisiniai tai 
miršti. Testamento vykdyto- yra vadinama Incorporation 

■ ju paskirtas mano brolis ir by reference.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGO r*

di, juo labiau, kad kolum- 
bietės moterys pasižymi pla
čiais klubais ir eina linduo- 
damos. Bateliai tokiais siau
rais kulniukais, kad palygi
nus su mūsiškiais atrodo lyg 
adatėlės. Sportinių batų be-j 
veik nematyti. Net Į kalnus 
važiuoja su tais madingais 
siaurais galais ir kulniukais- 
adatėlėmis batukais. Su kel
nėm vaikšto tik užsienietės.
Trumpų kelnaičių, apsau
gok. Vieš} atie, negalima už
sidėti.

Pasigendu V aikų vežime- JAV gražuolė Dianna L. Batts 
lių. Iki šiol nemačiau nė vie- « Asbury Park, N J„ tikisi lap- 
no nei gatvėse, nei vitrino-Į kričio mėnesį Londone laimėti 
se- Vaikai arba ant rankų, pasaulio gražuolės titulą, 
arba vedami už rankos —

rius. Keista nuėjus Į "Tia“1 
ar "Ley“ (čionykštės 5 & 10 
centų krautuvės) matyti 
"Max Factor“ kvepalus (ži
noma, vietinės gamybos),
"Ban deodorant“, "Palmo- 
live“ muilą ir pan. Tos 
krautuvės yra Įrengtos pa- 
mėdžiojant amerikoniškas, 
dk tenai daugiau triukšmo, 
nes visą laiką groja plokšte
lės.

Vra čia ir "supermarke
tų“. Tiek sutvarkymu, tiek 
patarnavimo būdu — ameri
koniškųjų kopija. Ir juose 
skaitau man gerai pažįsta
mus amerikoniškug pavadi
nimus — Kellog’s rice cris- 
pies (užrašyta stambiomis 
raidėmis angliškai, o antroj! vežimėlių nėra. 
eilėj ispaniškai), "Fab“! Daug kavinių. Jose ma- 
skalbimo milteliai ir tt. čiau vien vyrus, čia Įprasta

Iš pradžių akis išpūčiau. gerti "tinto“ (juodą kavą)
Atrodė, kad esu ameriko- iš grakščių labai mažų puo- 
niškame "supermarkete“, dėlių. Einu gatve 11 vai. die- 
tik prastesnės rūšies, ne taip nos,
gražiai ir tvarkingai ireng- nos

žiūriu, — kavinės Pa
vyru. gerai apsirengu-

Bala žino, ar čia klimatas, 
ar kas kitas kaltas, bet dar
bas čia neverda jų rankose 
taip. kaip vokiečių ar ame
rikiečių! * * *

Teko pavažiuoti už Bago- 
tos ir pamatyti puskaimių 
ir kaimų, lūšnelių be stiklų, 
dažnai ir be langų. Vienin
telis šviesos šaltinis — du
rys. Prie lūšnelių sėdi mote-

tame, o vėliau pasidarė ne-! šių, matyti, tarnautojų. Ei- 
smagu: atrodo, kad Kolum- nu trečią valandą popiet — 
biją yra Amerikos kolonija, vėl jos pilnos vyrų. Ką jie 
Neturiu po ranka tikslių • dirba? O velniam dirbti? 
duomenų pasakyti, kokia "Manana** (rytoj)! "Mana- 
dalis Kolumbijos pramonės na“ žodis gerai apibūdina ( _ 
ir prekybos yra amerikiečių' šio krašto žmonių nusista-.rys ir vyrai ir klausosi radi-
rankose, bet. metus žvilgsnį tymą darbo atžvilgiu: ati- 
Į aibe? amerikoniškų firmų dėk rytojui tai, ką gaii atlik- 
pavadinimų. pasidaro aišku, ti šiandien.

jo (tranzistoriaus)). Sėdi ir 
nieko neveikia.

Žemė dosni: pasek sėklą, 
ir ii pati be trąšos ir darbo 

'užaugs. Tai ir Įpratino nau
dotis tuo, ka gamta močiutė 
duoda, neįdedant savo pra
kaito. Taip ir norėtųsi juos 
papurtinti, pažadinti, kad 
jie pradėtų dirbti. Bet ar ne 
vaikiška norėti, kad šimt-

nimus čekistai tuojau panaudojo informatoriams ir agen
tams samdyti.

Atskirose stovyklose buvo sutelkta iki 12,000 vergų, 
todėl visame Norilsko plote turėjo būti keli šimtai tūks
tančių vergų. Tolimesnėse apylinkėse buvo nikelio, plati
nos. kobalto, vario kasyklos, anglies šachtos: veikė plyti-; Tneciais susiformavęs ii tau-
nės. cemento gamyklos; buvo tiesiamas geležinkelis į Kar- t!niu, bru°žui tapęs tingumas 
picą, taisomi vietinės reikšmės keliai. Antrajam karui T? Ja
pasibaigus, atvežtieji pabaltiečiai rado pirmųjų 1941 me nkoje? Atrodo, kad kasdie-
, .... , . , • , . x x- ninio gyvenimo reikmenų
tų išvežimų kai kuriuos dar gyvus islikusius savo tautie-, patobulinimas tik prisideda
C1US • prie tingumo, prie savotiško

* * * nostalgiško indiferentišku-
Kas nori daugiau žinoti apie Norilsko ir kitas vergų mo, prie dainuojančiu balsu 

stovyklas ir aplamai apie komunistų terorą, tam patartina tariamo "manana“.
Įsigyti už $2.50 K. Bielinio knygą "Teroro ir vergijos im- L. Januškienė
perija Sovietų Rusija“. (Bus daugiau).

*i LAISVOS LIETUVOS «.wt m, 'ald*mr>kr»tų rai**’ iW b 4*v«rn <>ic-TW»w>i i- f4stafc. Kairia 35 Cr
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(ENOJ*NT “tovmeik karaliau?’■ūrae- Kipro Stelinio idontO* ats’ minimai. ite ovj.. kain* ...t* ė
<15 METAI Ki-rro Bubnio arsimi 
rimn antroji dalis. 592 puslapiai 
Kaina .........................-......... 8K86

• rBTTTVm DATUOS AMERIKOJ* 
surinko 9 s'-redseavn .1«ma« R- 
lys. 472 3aino« su gaMcmis. Ana 
Iškai duotas dntnn
~urimv* todėl tinka dovanoti i» 
ietuvtėVal ’-ekalhantiema.

pus!, kaina .................... t5.fr"
'OCT4TT2M*« TR PETICIJA *■ 

rašė E. Var.derr-Me. vertė V ardė 
*>aa. Kaina .••••••••*•••• 26 Cal

AKLBOROUGTTS IimUANIAN 
SELF-TAUGTIT. M. Inkienė. gv 
-as vadnv5|j« HePjei-3 kalbi’ mo 
.-s+f. encdiil'ai kalbančiam. T* 
s«L, kaina .......................... «L«

EMATTES RASTAI. Carrioelo- mr 
raSvtoios pirmojo karo met

Amerikoje oarašvri vaizdeliai a 
-aėvfojoe paveikslu. 128 puriau!* 
kaina ..................................... 50 C*

AVO KELTAS I SOCIALIZMU
Paraše Leon*c Trumpa
socializmo a55khi’n«naa Kaira 25

;<>ZAS STALINAS, arba Ma 
Kaukazo išponis buvo oasidarr 
Rusijos diktatorių. Kaina 26 On

1ETUVTŲ UAUDILS MENAS, j- 
meninių formų plėtojimosi caęrir 
da:. Paulius Galaunė, didelė

so oanj/be pav«Malu, geram, 
popieriuje. Aaina .................... to.6-

f KR A TEISTUS AFIE SOVTETT 
RUSIJĄ, arba komunistę diktatu 
ra faktu Avies©je. Trumna bolievi2 
mo istorija ir valdymo praktika 
l^hai daug ’nformacijų, 96 psl 
Kabia .................................. 5R Cet

ENOVtS IJETUVIŲ PINIGAI oc 
seniausių laiku iki Lietuvos m 
pnMisuscmybės galo 1796 
Parašė Jonas Karys, daugybė
vvikshj, 9W paL, gera* .

.... SIO^R

ALTOKIŲ SESCLr. ▼. Pot»ao-My 
kolaičio lomaaM trtjoM dėtyse 
Viaos trys oaiya fnatm 1 nen> 
Autorius, pate bevys Kunigas, a; 
rase, kaip kunigas Vasaris tfeižt 
dėi© kunigystė* dėl moterystė, 
knyg*. kieti virtai, ėSl puetaob 

.................................. H.Ot-

NE.4UNO SCNCS. Anir-so.. v,;-.- 
ko romano antroji dalis 42? r>-'* 
ląniai Kaina........................ J t -v

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIK •• 
vaizdi 4}n kraiti 5-tevio istorii* 
gausiai iliustruota, parašė S*. 
chelsonas, virš puslaorj. Ka.

r.AUNO tjCNCi Andriaus Valus- 
<0 -omą .a- iš IMG meru ? ’-a’ir- 
;o» flkėeir.ke sykfi’ne© urieš Sr.- 
*ome diktarilra. ??rme d .Ii ■
pei.

Tirnu. d Ji?
Kaina............................ » «•-

CltlVZ tfJLO, itepuju 
>*feAj raixt}ž:a> te jdumiai pt.ua»*iM 
itauniaHnM Kaip Lietusa kėtėv 
tš miego, geriausia mes-
etena proga gražiais aietate ’t

sviitsi.-. iliustruota, ilo oualapn>. 
dzdenn formato Kama S” tė
i* kietais variais >5.00. naink-tala 

viriais ........................................ K’*

OCIALDEMOKRATIJA IR
SEVIZMAS. Pagal Kautski, na»- 
jauaroir.is žiniomis papildyta ?ue 
Klausimu knygutė. Kaina.. 25 C«*

r-AfcAULlO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuviu iz angių k&loomia 
apie lietuvius visame pasauly, 

4«4 peL Kaine ......................
.IETUVOS SOCIALDEMOKRA ro 

r.ARTUOS PROGRAMINES GAz_ 
RES, 32 wtL, kaina........  26 Caa

u.iETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pr.taik'nca 
Amerikos lietuviams, 144 pasla
ptį- Kaiaa .............................. tl-»

• LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl masuose nė
ra vienybėm, 80 psl., kaina .. >i.0C

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abeikio 
Istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... J3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas boti ir k% apie tai sa. 
ko mokslas! Kaina.......... 28 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNTGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
višku ir kitu tantų valgių receptų, 
132 poalapiai, kaiaa.............. »1L4

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gers 
popiera. Kaina ...................... 86.0P

4AUBUOJU TAKELIU, K. ė.
AilCAiCluno stsimin«.-n«i /S JxvlJ- 
70S tr »* Am.nf .t ueenviu rv,e 
nimo. rt8 psl- kaina .......... 82.0Š

SOCIALIZMO TEORIJA Tro 
aiškiai parodo, kaip keitėsi ri<-co

santvarka kodėl ji daj
.................. 25 Ck

DEMOKRATINIO SOCIALUMU 
PRADAI. Populiari ir nuii'hnga 

dienų slaj.-una.it.» «u-
ICe.

Užukymoi ir pinigus praiome aąoti šiuo adreeu

09 E. Broatfųray
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VIETINES ŽINIOS
IR VĖL NAUJAS KAPAS tete. Paskutiniaisiais metais

x. . , .. ... . buvo tipologijos katedros
Neiaboji giltinė taip įsi- vedėjas.

suko Bostono lietuvių tai 
pan. kad skina vieną tautietį 
po kito. Ir skaudžiausia, kad

Be mokslinio darbo, ve
lionis yra sukūręs nevieną 

, . • . žymesni architektūrini pa-
Hniu^Tet’daugiausia ,lar i ^U’ių V D

kupinus ;jėgų mūsų visuome-ibeneckiu h K.‘p“eisonu su- 
ne§ nanus- (darė Vytauto Didžiojo mu-

Birželio mėnesį netekome zieJ?U5 projektą, prižiūrėjo 
dar jauno ir daug žadančio nevien4 didelę statybą

ALT Sandaros vicepirmininkui ir vienam iš jos organizatorių 

A. A.
DR. KAZIUI DRANGELIUI 

staigiai mirus, jo broliui, seseriai ir giminėms reiškia 
giliausią užuojautą ir kartu liūdi

ALT Sandaros Pirmosios Apskrities Valdyba

Komp. Darius Lapinskas 

sveiksta Bostone

Padėka

Dovanos už naujus skaitytojus

_____ . Kcmp. Darius Lapinskas
mokslininko dr. Broniaus; karininkų ramovės rūmų, po Ispanijoj ištikusios skau__  _ : tcir-TiniL-ac fnL-n'tz-.tn ,

ĮDOMIOS knygos

Romanai
Ai tinas Baranauskas,

karklu penuose, pre-
-• ■»< • a 4.1 • mijuotas romanas. 224 psk,Gražiame Maine, Atlanto. ““ 1 ’

pajūry’. Tėvų pranciškonų 'tl ’* ~'r ■
sodyboje Kennebunkporte,

dentę Audronę Lapinskaitę, 
kai vėl atskrido baisi šinia: 
rugpiūčio 25 d. anksti rytą

Kazys Almenas, UPE J 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ, 

325 psl., II 
ienos da-

singumo ministerijos techni- savo stovyklą, kuri buvo vi-life kaina $3.00.
k Ac notovoioe noinnock ivoi_ *kos patarėjas, paruošė ivai- sutreilk[;ls
nų jos pastatu projektus ir T. . x .Kaip patyrėme, po auto-

sanusiškai sėkminga.
Alė Rūta. KELIAS J

"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 

RAINA $2.50.

<itaiea mirė inžinierius Kai prižiūrėjo jų statvbą. Žo- , .
zys Kriščiukaitis. : džiu, velionis Lietuvoje yra m»bdių susidunmo juos tra

j palikes žymius pėdsakus. Jo &1S^1 užgavęs sunkvežimis. 
Velionis nebuvo iš tų. ku-1 sukurtais pastatais ir šian- pabėgo, o Darius ir jo sesutė 

rie veižiasi į pirmąsias vie- dien ten naudojamasi ir dar Audronė dar ilgą laiką gu- 
giriamasi. “ Įėjo ant kelio, kol atsitikti-

Čia, JAV, jis suprojekta- nai pravažiuojantis gydyto-
tas ir, ten įsispraudę, dau
giau kalba, negu iš tikrųjų 
dirba. Jis buvo kuklus žmo
gus, nesistengė atsistoti va
dovaujančiuose postuose,
bet visada paslaugus ten,: mažai rašė savo specialybės nugabenti, buvo be moder-į "ie"į^’keiias dienas praleido 
kur įeiKejo ku.turingos ir is- 5 klausimais, buvo Lietuvių nesnių įrengimų ir gydymo! su skautais ir da\ 
mokslintos asmenybės, kur j Enciklopedijos bendradar- priemonių. Dariui teko’ ke-' vertingų patarimų, 
reikėjo visuomeniniam ar bis. - lias savaites išgulėti tarp 80-, Didelės padėkos vertos

Tao suprantama, kad visą gų metų seneliu labai sle- Bajerčienė, Duobienė. Ro
jo se: menų metą bu\ o pilna gjančioje nuotaikoje. Kad vienė ir Ulevičienė, kurios 
didelė J. Lubino koplyčia- j0 sesutė Audronė mirė ir'paaukojo savo atostogas ir

vo Putnamo vienuolyno kop- jas juos paėmė- I gą 5^^ vadovavimą;: tu gyvenimo

Tunto Tėvų Komitetas KAIRE, premijuotas romą-! O KAS SI RAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO-
nori pareikšti gilią padėką r.K Ją v šnariną karinai __Tėvams pranciškonams, ^-££^8 RIUS ARBA PATS SVMOKtS PIRMYN 3 METŲ PKESTME-

dariusiems sąlygas ir šiemet Į kajna
mūsų jūrų skautams stovyk- ;
lauti; stovyklos vadovui B. Vytautas Volertas, GY- 
Kovui ir jūr. instruktoriui VENIMAS YRA DAILUS.
M. Manomaičiui už sėkmin-' romanas iš lietuvių emigran- 

242 psl., kai-
Palencija miestelio ligo-, y Izbickui. inž. J. Mi-! na "2.50Iriu* niHTA , « • • •»-> ▼ ▼. • • 1 ’Kazys Kriščiukaitis ne- ninė. kur sužeistieji buvo kalauskui ir B. Uteniui. ku-;

> dienas praleido 
ir davė jiems

RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 

PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO "LIETUVA BUDO“ ir "TAU, LIETUVA*4.

K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir "PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI "KELEIVĮ**.
‘▼::nrarroe ir Į KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ

kultūriniam darbe pareikšti 
svarią ir rimtą nuomonę, kur 
reikėjo dvasinės paramos.

Jonas Aistis. POEZIJA 
’nię i-r g šio žvmaus poeto 
ris’ ri1ėrašeiai 420 nsl.. kai
na $6

Inž. Kazvs Krikščiukaitis karsto stovėjo inžinie- įau palaidota, iam buvo pra-, pasikesdamos gamino išal- Alė Rūta.

.1. H*V-. •» rJ r»-> ’ r* /■* v y

pač literatūra ir galėdavo Benduomenės vaidu kalbė- gį rudeni JAV yra numa-, Nuoširdus ačiū ir visiems apatiniu SOSTAS, rremi 
atmintinai cituoti ištisus kia-( jo Apylinkės pirm. A. Mat- fVta kompozi+oriau^ Dariaus tiems, kurie parėmė pinigi- įrotas rnr.nnac p politiniu 
sikų eiliuotų veikalų pusią- joška, Neolituanų korpora- j^^ko kūriniu koncertų, nėmis aukomis: Adomavi- oyvonimo *>6?
pius. Tai buvo plataus žvil- cijos — inž. V. Izbickas, ku,^loc nats dirienos. 1 čiui, Andriulioniui. Ausie- $950
gio kultūrininko pavyzdys, buv. Kauno universiteto jokime iam neičiau jui. Bajerčiui, Gaveliui. !
ir jo čia netekę pajusime di- profesorių ir kito mokomojo ,-r ko geriausiai pnsveikti. Grūzdui, Lendraičiui, Ma- Vantas VcUrtas. UPĖ 
dėlę spragą. ... personalo vardu inž. J. Mi- »nomaičiui, Mikalauskui, ;TEKA VINGIAIS, romanas

DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS

u iiuiniciiu F čnriat v~l li<»O»'ir«ė’eNeabejotina, kad velionis
tokį dailiosios literatūros pa- Architektų S-gos vietos sky- F f 4 mitą ištiko šir
mėp-ima ir anlamai mokslo riaus vardu inž. Br. Galinis. Ernestą Smitą ištiko s r mėgintą 11 aplamai mokslo narnald„ «v Petro dies priepuolis trečią kartą,ir meno pamėgimą įsigijo iš ro pamainų b v. reu o r į

tėvo Antano bažnyčioje ilga eilė automo- ^ls paguldytas Cainey ligo-

Matioškai. Vengianskui,
: Vaičjurgiui. Prančiui ir kt.

B.J.Sk. Nemuno Tunto 
Tėvu Komitetą*

332 p?L kaina 83.50.

savo garsaus
Krisčiukaičio—Aišbės. žy- bilių palydėjo į N. Kalvari- 
maus visuomenės veikėjo, jos kapines, kur velionio pa- 
”Aušros“ ir „Varpo“ bend- laikai paliko amžinai ilsėtis, 
radarbio, iškilusio rašytojo Liūdesio kupini velionio ar- 
ir gabaus teisininko. timieii ir visi kiti ten susi

rinkę jo draugai ir bičiuliai.

ninėje dr. Laurinaičio prie- 
žiūroje. i

.Keleivis44

Velionis gimė Rusi joie. i . ■ - T- 4,, — - -Lietuvą grįžo su tėvais 1918 ?yPef:°.ję, .L, , h dien* ir ^sis iki sPaho 20

Balfo vajus 99

Balfo skyriaus piniginis . _ - .
vajus pradedamas rugsėjo 1 jūsų draugas!

skirstėsi kiekvienas savais 
! keliais.

I Laidotuves iš Montrealio

dienos. Aukas prašom įteik- 
ti sekretoriui J. Vaičaičiui,

metais jau baigęs gimnazi 
ją. Čia atlikęs karinę prievo
lę. pradėjo inžinerijos stu- . . _ . .
dijas. kurias baigė Kauno buvo. atvykęs svainis J-Ado- 
universitete 1927 m., o vė- maitis su žmona, o iš. Nevv 
liau kuri laiką dar savo ži- Y orko K. Krisčiukaičio se- 
nias gilino Parvžiuje. ?uo Elena Mekienė.

Velionis paliko liūdinčius PARENGIMŲ KALENDORIUS 
1931 m. jis buvo pakvies- žmona Brone dukteli viole- 12 d Tauto,

tas rlėstvti technikos fakul- Chaves su šeima broli - _*? “• * a“tos• i vnaves su seimą, šventes minėjimas So. Bos-
i Joną su šeima, seserį Eleną tono Lietuvių Pil. Dr-jossa- 

tip.ikoiimai , Mekienę New Yorke ir Ma- lėje Rengįa l. Bendruome-

327 P»road\vay. So. Bostone. >
.... i Paragink savo pažįstamu.Andriulionis, j

pirmininkas i «•»»«»>« Keleivį. Kaina

| metams $5.

Vacvs Kavaliūnas. K/AL* z 
NU GIESMĖ, premijuotas ę 

i romanas. 201 nsl.. karna »
: ?25° ; |

.hioras Kralikauskas. TIT • . » 
NAGO UGNIS, nremiiuotas < 
t.imanas. 205 pusk. kaira < 

($2.50. j '
j Alovzas Baroną- VIENI ? 
(q MEDŽIAI. 117 psl. kai- j į 
i m $1.50.

Juozą* Švaistas: Ž^OB 
;RIAI PLAUKIA, romanai

5 i iš koygmešio kun. M. 
ravičiaus ęrvvenimo. 2 
kair.a $2.50.

Siaa 
33 psl.

J

Sl SIVIbM I/Jl IS HETVVHJ 
AŠIE RIKO.11 (SLA/

Lietučiu natrioru organizacija gyviicy» nuo ISSS metu ,r 
iau 5>:«'>ntp c»vn DEIMANTINĮ JUBTLIF.D 
S| A didzi.?u«:a ir turtingiausia fratemalinr i-ramzaoir 
lietuvių tarpe turi daueriausia nariu .» •».♦> lidžiau^. ki.
pita lą ___

^T-ri-n APDRAUDOS. bet 
-totą nariu < SLA žiro- 11 kad SLA aporaiMm *«ra, ge
resnės nėra. 2) SLA arxlrau<la phri. nes ’2ritarpmės pagal- 
bo« - ;.t rin<iveikdamas SUSIVIENIJT^f AS oelno neieško, 
o ster0a«i -avr nariams trtkti visokeriopą pagalbą ir fra- 
teronln ę eloba. 31 SLA aodrauda vra «augi. nes paremta di
džiais rezervais.
ST.A DUODA CYVYBfiS APDRAUDA nuo $100.00 iki 

O00 00.
^l.A Taupomosios apdraudos svarbios iaunimni ir šeimos 
apsauga: nuo netikėtu sunkumu.
SI,A akndenra’inė apdrauda »4a’>

lenam
SI A lšgoie pa«aina tu«» -»varoi sau .»»»- . »«r’ *
va «na pats.
ST.A galima gauti ar<maurta nuo gmvru" uiep<,« -m gjlio« se.O t
ST.A. kuopos r. s -a.r kolonijose, ios teikia
’inia« anie a^d^irdne -> Istoiimo sąlygas.
Ka« nori riatesi iu informacijų tegu rašo j SLA Centrą

L1THI AMAN ALI IANCEOF AMERICA 
tOT We--» 30th Street York 1. N. >

Ona buksiinskaiič (leke) - ri» Vaidelienę Lietuvoje. nė.
Baltienė ieško savo brolio John į Jiems reiškiame gilią uz- « « •
Luke. Girdėjau, kad jis gyvena uoįautą

I Pranešime apie velionio Rugsėjo 19 d. 5 vai. vak.
m i rašyti:

Anna M. Ballis.
415 Old Uenler SL. 
Middleboro. Mass.

(34)
Ieškau trijų dėdžių — Juozo. 

Antano ir Petro Mackevičių, iš 
Lietuvos išvykusiu prieš pir-

mirti buvo prašoma gėlių ne- Sandaros salėje Sandaros 
nešti, o aukas skirti Vasario Moterį Klubo banketas A. 

gimnazijai. Kropienei ir J. Gudelienei
pagerbti.

A. Vilėniškis — LF narys

Antanas Vilėniškis 
LF Bostono komiteto

*

per Rugsėjo 26 d. So. Bosto
nan noLietuvių Pil. Dr-jos 3-jo 

įmokėjo UetuT
ir Anos. 1933 metais dar jęvveno
Brooklyne. išskyrus Petrą Mac
kevičių. kuris gyveno Chicago
je. vedes amerikietę, ten visą 
laiką cirbo 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 ilyai lau
kiami. nuo reumatizmo, ranku, i 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo > 
jau yra.

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

ROYAL PRODUCTS 
North Sta.. P.O. Bot 9112 
Nevrark 4, New Jersey

vių Fondui 100 dolerių. veikalu inscenizavimas, kū
jo Įnašas yra nepaprastai ri ren-?ia ALTS-gos skyrius.

reikšmingas tuo, kad, pats * *
būdamas pašlijusios sveika
tos ir dėl to išstumtas i pen-... i u • * i-„ n- tas So. Bostono Lietuvių Piksiją dar labai toli nuo ”nm- D . ... . .
to“ pensininko amžiaus, iš- U J 1 auK t0 J 
skyrė iš savo liesos kišenės * * *
visuomenės labui šimtinę, Spalio 9-11 dienomis JAV
Lu2.. I,g™^ren?,.nln ?vpa- Inž. ir Architektų S-gos su- 

yra tikrai važiavimas, posėdžiai Tau
tinės S-gos namuose, o ban

jamų lentelėje 
svan.

Juozas Sv»;*ta»: JO SU
ŽADĖTINĖ. premijų o t a s 
romanas fš Vinco Kndirkor 
orvYPuimo. 394 pusi kaina 
$4.00

Alovzas Baronas: LIEP 
TA F IR BEDUGNĖS, pre 
klijuotas romanas, 279 osl. 
aira S3.90,
Vytautas Alantas: TARF 

V/IEJŲ GYVENIMU. 462 
»usk. kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U 
PELIAI NEGRĮŽTA j 
KALNUS, 5C9 pusi., kaina
-5.nn

Alė Rūta, MOTTNO5 
LANKOS, romanas apit 
motinos meile, jos tikslą h 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
grais lietuviais, 397 psl. 
aina $4.00.

mo.

Vincas Ramonas: MIG 
i OTAS RYTAS. 166pusl
kaina $2 00.

pi. lietuviu. Vn-į mixdaug0 NUŽUDY.

"KELEIVIO“ SUKAK

TUVINIO BANKETO DA

LYVIŲ BENDRĄ NUO

TRAUKĄ GALIMA GAU

TI ^KELEIVIO“ ADMINIS

TRACIJOJE UŽ $2.00.

TAUTOS PRAEITIS

Keleivio administracijoje 
galite gauti žurnalo "Tautos 

praeitis“ II tomo knygą J, 
198 psl., kaina $5.00.

Joje J. Jakštas ražo apie 

1863 m. sukilimą Lietuvoje, 
Vilniškis

j 9 ”• kr““’ J- R“*“ *•>“! MAS. Juozo Rakausko’
patrioto pavyzdys visiems pjaza. 
sveikiesiems, daug už jį tur
tingesniems ir dirbantiems.

LF Bostono komitetas A. 
Vilėniškiui taria nuoširdų 
ačiū.

* ♦ •

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

Sibiro lietuvių batalioną 

1918-1919 m. ir kt.
premijuotas romanas. 246 
psl.. kaina $3.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITĮ

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS. A. Giedriaus apy- 
Iš praeities tavo sūnūs te 3aka. 130 psl., kaina . .11.80 

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

tracijų, 64 psl.. kaina $1.80.
aei.YYt KARVELIAI. AIotzo 

rene ♦nre»»t -‘Po v»=iVa-vc go 
’<•♦>»* «•» •n'

praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti
yra dr. Vandos Sruogienės KETUKKOJIS UGNIAGE- 
parasyta Lietuvos istorija.
Tai 1.000 puslapių knyga,
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.
PQ090090e0009999090000000ei

SYS. D. Bindokienes pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovan«. 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

GINTARfiL.fi. J. NarOnės pasa
ka. gražios iliustracijos. 24
psl., kaina ............... J1.00
Ta pati knyga anglu kalba, 
kaina ........................ $1.00

TRYS SAKALAI. Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186 

pnsl.. kaina <2 OO

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta i
bolševikinio teroro sistema, LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
tos vergų stovyklos, kuriose 

ir žuvo
Turime Lietuvos žemėla-

kentėjo ir žuvo mūsų phj _ M cenh) J2 50 
broliai, seserys, giminės iri (^jian](stomas) jr uf $3.50 
draugai. Knygos kaina - (sieninis).
$2.50.
oooeoooeooocoooeoeooeooMo »

1

GINTARfiL.fi


Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 35, 1965 m. rugsėjo 1 d.

Malonios

Sudie, mieloji kregžde!
(Birutės Vaičjurgytės jauni-, vų pasigėrėjimui, o liko tik 
mo vaidu tartas žodis prie' ant grindinio nukritęs kaspi- 
Audronės Lapinskaitės ka- nelis.
po Bostono N. Kalvarijos į o tolumoje liko Tavo te
ka pinėse 1965 m. rugpiūčio, vų žemės šnekios upės, ilge- 
mėn. 23 d.) ■ sįu kvėpuojantieji sodai ir

miškai, kuriuos Tavo tėvai
Bostono šokėjai išvyksta 

į Pabaltiečių Dieną
šeštadienio rytą nuo So. So. Bostono gyventojai Sudie, fhūsų brangi ir neuž- tetroško Tau kraičiu pado- 

Bostono Lietuvių Pil. Drau- Bendzevičiai turėjo malo-. mirštama Audrone! vanoti
gijos namų išvyksta Onos nias viešnias iš Gary. Ind.—-• Tu išskridai iš mūsų pa-
Ivaškienės vadovaujama pas juos porą savaičių viešė- “•
tautinių šokių sambūrio šo- J° giminaitės Kazimiera 
kėjų gi-upė dalyvauti Pabal- Genčienė, jos dukra Viola 
tiečių Dienos* Pasaulinėje ir Claia Schaffriekaitė.

Lankiai dirig. V. Mari jošiua

Praeitą savaitę Bostone Į 
lankėsi dirigentas Vytautas* 
Mariiošius, kuris svečiavosi 
pas komp. J. Gaidelį ir kitus 
vietos menininkus.

Praeitą savaitę Boatooe 

svečiavosi Juozas Bobelis

Kelias dienas Bostone sve-
. - j- _ i- čiavosi lietuviškos spaudosDeja mes šiandien pilim . ndradarWs JuozasPBube. 

tarų Tau tik paskuunjj, į * „ Philadelphijos Jis čja

parodoje New Yorke 
gramoje.

Peter Maksvytis
Carpenter A Bafldsr 
925 E. Fourth 8L,

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująj) adresą 

nuriti parašyti ir senaji

Atlieka
to ir projektavimo darbas ii lau
ko ir ▼Moja, gyvenamu uuna ir 
biznio pastatų, pagal J&sų reika
lavimą. šaukite visados lŪ 9 va
landų vakar”.

AN 8-3630

aaooaooooooeooeoooaoaaa
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

acBCOcacoaocciOooocooooc^

čiame vidurvasary, palikusi
nenužt dėjusias gėles, dari sutne. ;aiinil Į buvo atvykęs savo senų bi-
nenunokusius vaisius, neisi- Sudie nuo mus visųjaunų, čiuKu Gus^ičių
kunijusias svajones ir vilus, kaip Tu bu^, - ; aplankyti jr su kitais pažįsl

skautų, artimų draugų ir Ta-, Umai/susitikti sia Proįa
ve tik i nzmusių . ps B nuvykęs ir j Cape

Sudiev Tu, mjj v sųitaip k<Jr
mylėta me yn ji 8^> apsistojęs M. ir E. Jansonu

Tu virtai mūsų giliu 
skausmo atdūsiu pačiam

Genčiai yra seni Keleivio 
skaitytojai ir rėmėjai, todėl ?

...... viešnios aplankė ir Keleivic *
važiuoti, kreipiasi į sambų- redakcija> Michelsonus. Ma 
no vedėją Oną Ivaskienę rjja Strazdienę, Agurkienę, 
vakarais tel. AN 8-4618. Į Balčiūnienę ir kt. Sako, visi 
J. Gaidelis ir S. Santvaras jas maloniai priėmė ir gerai akių šypsnys pavirto tik švel- 

išvyko j Cbicagą vaišino. įniu Praamžiaus vėju. kurį.
Praeitos savaitės gaie po- az._ =—mes ^e!a. šiandien jau-

etas Stasys Santvaras

Kas norėtų kartusu jais viešnio^aplankė"kKefeirio jaun> stės krykštavime ir ne-
rūpestingame juokavime. 

Tavo skaistus jaunutis
veidas ir visad draugiškas

mjicta j j _ ® - • apsistojęs
svetimam krašte jaunatves 
sparnelius palūžusi!

Jansonų 
viloje "Audronėj“ ir ten ne
paprastai maloniai praleidęs 
laiką.

Juozas Bubelis yra buvęs

Skelbtis 
„Keleivyje“ 

yra naudinga!
SLA 43 kp. susirinkimas

etas stasvs santvaras ir Viola Genč-rtė labai mėgs-, į'įame’bet”'nielJdti'jo '/ere- Tnčiadienį. ragsėjo 8 d.,'Ravensbiu^o 
s Stasys sa t a as i u žuvauti, todėl jos dau- įr neregėsime- Lietuviu Piliečių Draugijos, etuv ų Dramos bambun

kompozitorius Julius Gaide- iausia ,aiko aleiJdo bež d patai|10įe bus SLA 43 kuo- vėliau d.ibęs Čiurlio-
lis iškeliavo keliom dienom vaudamos jūroje buv0 „J žem £,s nJalių svarbus susirinki-1 a^bteadnumUm^

važiavusios pažuvauti ir į šauktu i tolimąjį dangaus nias. Pradžia 8 vai. vak. į į?* gus metus gy ę 
Cndn St? 1 gaUS Enti™ Kolumbijoje, persikėlęs Ka-

j Chicagą savo senų bičiulių 
aplankyti ir įvairiais kultū
riniais reikalais pasitarti. 
Ten bus aktualus ir jų ope
ros "Gyvnašlė“ pastatymo 
klausimas.

Cape Codą. Daugiausia žu

Telefonas: AN 8-2805 J
\Dr. Jos. J. Donovan • 
Dr. J. Pašakarnio'

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiikai 

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuota*

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vad. ryto iki 6 vaL vak- 

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

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

įpėdinis
OPTOMETRISTAS

I

Valandos: >
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vale.; 
Vakarais iš anksto susitarus ,

447 BROADWAY • 
South Boston, Mass

Kiekvieno nario būtina ižydri
Mes su Tavim jauni jau-

Praeito penktadienio ijta nai kalbėjomės - ir liko dalyv auti ir užsimokėti na- 
jos išvažiavo namo. Ūktai atminimų žodžiai. no mokesti. Atsiminkite,

1 Mes su Tavim mokėmės kad neuzsimokejęs mokės- . ......
laimingai Tavo ir tėvelių at- čio per 3 mėnesius narys su-, tūldnjnkus 
eičiai — ir liko tiktai at- spenduojamas ir netenka v> į lankymosi proga
verstos ant Tavo stalo kny- sų nario teisių kol to mo- ^5^ įr j Keleivio re- 

kescio nesumoka. I -J__
Mes su Tavim šokom, žai- J- Lėky*,

sekretorius

vų pagavusi Genčienė- nadon ir iš ten atvykęs į 
JAV. Jis visur rūpinosi lie
tuvių kultūriniais reikalais, 
aktingai dalyvaudavo kul
tūriniam darbe ir rėmė kul-

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei Į g°vį
reikalingus dokumentus j visus pasaulio kraštus ir' dį‘m' ir dainavome tė.

I Lietuvą. Į ___________________
Kartu yra J

O1DZ1ALS1A SIUM1NIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. 

PODAROGIFTS SKYRIUS
390 We»t BROADVVAY, So. Boston. Mas*. 02127.

Tel. AN 8-8764
Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
(VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MOŠŲ IŠTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus LSSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius Į kurortus - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu. 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių - 
katalogų. . j į-

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI * 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSŲ (STAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JŪSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
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.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti pirkti
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 

FORD TRUCKS *

VISOKS R EM ONT A S —D A LYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODYSHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

žemiausia kaina
Norėdami talkos perkant naują ar vartotą masiną su 
nuolaida bei mažiną remontuojant, kreipkitės j 

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Inc.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

į d akciją, ir įdomiuos pasi
kalbėjimuos su juo teko pra
leisti kelias valandas-

PARDUODAMI NAMAI
1. Roslindale 2 šeimų po 5 

i kambarius ramioje vietoje, ša
lutinėje gatvėje, netoli aatobu-

, sų ir krautuvių. Už vieną butą 
nuomos gauna $90 mėnesiui, o 
antras laisvas pirkėjui. Namas

! gerai įrengtas. Kaina $254)00.
2. Dedham — vienos šeimos 

6 kambarių labai gražioje ra- 
jnioje gatvėje, netoli centro. Mo
derniški įrengimai. Kaina — 
$23,000.

1 Abiem namam išrūpinti geri 
morgrėiaL

Agentų prašoma nesikreipti.
Teirautis: FA 5.2611.

(35)

Gera dovana

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS—

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai

Prietaisai
RSpestingsi taisome laikrodžiu*, 

žiedo*, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

INTERNATIONAL *ar*to ->o itKuoNĮ
I ĮRENGIMĄ 

ĮEINA:
95.000 BTU 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

įrengimas 
SŪ 20 METŲ 

rašyta 
GARANTIJA

$100.-
NUOLAIDOS 

PER LIEPOS IR
RUGPIŪČIO 
MĖNESIUS

FORTŪNA FUEL CO.
487 WASHINGTON ST„ DORCHESTER, MASS. 02124 

24 valandų patarnavimas
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA'

Sekmadieniais 8-0 raL ryte 
AM Bangomis 1190 kiiociklu 

FM Bangomis 106.7 megaciklu 
IA WKOX, Framingham, Maaa. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Artbur St. 

BROCKTON 18, MASS.

TeL JUniper 6-7209

moeooa

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parciuoaame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
eeptua ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Brsadtray, tarp E tr F gatvių, SO. BOSTON.

’ Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v^

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

| tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
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., kains $3.95.

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

’House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudoe), 168 p»L, 
kaina $3.95.

’The Ordeal of Atsad Pa- 
sha“ (L Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

**The Maker of God»“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborekas, 131 
psl., kaina $3.00.

"Lithuanian Folk Talės", 
paruošė Stepas Zobarskss, 
240 psl., kains $4.50.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali ištai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningaL 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ti stoties VVLYN, 1360 tt- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių 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.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ į

Draudžiame nuo polio, viso-j 
Idų kitokių ligų ir nuo nelai- { 
mių (ugnis, audra ir kt.) ..! 
Visais insurance reikalais j 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM

S98 E. Broadvray 
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

iveatadieaius ir

>rvrvrr rrvrrrvvvrvrvvj

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

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maaa.
TeL CO 5-5884

J

TeL AV 2-4028

Dr. John Repshis
LIETUVIS GVDYTOJAS

V*i*ndoa: 2—4 ir 6—8 
Manaaieniai* ir 4vent*di«ni*ia 

pagal •a»Urima 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, ]

l)r. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

So. Boaton, Maaa.
VALANDOS noo 2 iki 6 p.p. 

TEL. AN 8-2712
Namai ir Čltis:
287 Concord Kd, Billerica, Maa 

TEL. MO 8-2948

A. J. NAMAKSY
Real Eatate A Inaaraace

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mana. 

Office TeL AN 8-0943

Flood Sąiuare 
Hardicare Co.
SariafakM K. I. ALEKNA.
«» EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4140

Banjamin Moore Dažai 
Popieroe Sionoma

Stiklaa Langam* 
Visokie reikmenys

Reikmenys piumboriams 
Visokia geležies daiktai

T




