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Sustojo penkių didžiųjų 
bendrovių lėktuvai

Nuo penktadienio streikuoja S lėktuvų bendrovių 
mašinistai. Tūkstančiai keleivių turi ieškoti kitų susisie
kimo priemonių. Kol kas nėra vilties tuoj streiką baigtu

z

Praeitą penktadienį su- ■ Kada jie tieŠduisis 
streikavo penkių didžiųjų, 
lėktuvų bendrovių (United, į£ LietUVOS?
Eastern. National, North- . ...
west iv Trans World linijų) Lietuvoje komunistai vis 
34,000 mašinistų ir kitų ae- ren^a mitingus, kuriuose 
rodromuose dirbančiųjų. Tų smerkia JAV dėl Šiaurės 
bendrovių lėktuvais per die- * ietnamo bombardavimo.
ną skrisdavo į įvairius 231 
miestą JAV ir į 23 užsienio 
kraštus apie 150,000 kelei
vių. Dabai- jie priversti ieš
koti kitų susisiekimo prie
monių — geležinkelių, auto
busų- Streiko nepaliestos 
lėktuvų bendrovės padidino 
skridimų skaičių. Bet vistiek 
streikas sudaro keleiviams 
didelių nepatogumų. Dėl to 
streiko susitrukdys ir oro 
paštu siunčiamų laiškų per-' 
siuntimas.

Mašinistai reikalauja pa
kelti atlyginimus 53 centus
vu lanrlui (Ha Kar era liną

$3.52) ir kitokių darbo sąly
gų pagerinimų.

Į derybas įsikišo pats dar
bo sekretorius Wirtz. bet po 
sekmadienį buvusio posė
džio su abiejų šalių atsto
vais jis pareiškė, kad šiuo 
momentu nėra vilties laukti 
greitos streiko pabaigos.

Štai Klaipėdoje tokie "lie
tuviai“ Mišatkin, Kechle- 
rov, Zlatopolskij mitinge 
šaukė: "Žudikai, nešdinki- 
tės iš taikios Vietnamo že
mės!“ Bet nė vienas nedrįso 
paklausti tų rusiškųjų atė
jūnų : "Kada gi jūs iš Lietu
vos išsikraustysite?“

Nauji Argentinos valdovai, nuvertę prezidentą 
gania skaito priesaikos tekstą, greta jo valdžios 
Benigno Varela, kariuomenės vadas gen. Įeit. 
odoro Alvarez.

Artūro IUia. Jų vyriausias gen. Juan Carloe On- 
notaras. užpakaly 3 vyriausybės nariai: adm. 
Pascual Pistarini ir oro pajėgų vadas gen. The-

Bona vėl išrinktas vežėjų 
prezidentu su didesne galia

James Hoffa vėl išrinktas 5 metams prezidentu. Jis 
pasiskyrė pavaduotoją. Algą pakėlė iki $100,000. Teismo 
išlaidas mokės unija.

Miami Beach, Fla., pasi-■ Sovietai stiprinusi 
baigė vežėjų (teamsters) u-Į
nijos konvencija, kurioj da- Kinijos pasienyje 
lyvavo 1,800 atstovų, kurie •
atstovavo 1.700.000 nariam Kinijos užsienio reikalų

McNamara per 4 m. i Wilsonas keliauja 
sutaupė 14 bilionų taikos rekalais

Socialistų pergale 
Westfalijoįe

Socialdemokratai pirmą 
kart laimėjo rinkimus Šiau
rės Reino-Westfali jos vals
tybėje- Tai gyventojų skai
čiumi didžiausia ir pramo- 
ningiausia Vokietijos sritis.

Iš 200 parlamento atsto
vų socialdemokratai dabar 
turi 99 (turėjo 90), krikš
čionys demokratai neteko 
10 atstovų, todėl turės tiktai 
86, o laisvieji demokratai 15 
(laimėjo 1 atstovą).

Iki šiol vyriausybę sudarė 
krikščionys su demokratais. 
Dabar demokratai pareiškė 
neisią į koaliciją su social
demokratais.

Šelepinas keis

sovietinį lygį
Jauniausias Kremliaus 

politbiuro narys šelepinas 
pagirt rfata vari n vali t i sovie
tų plataus vartojimo prekių 
gamybai ir paskirstymui. Jis 
bus atsakingas už sovietų 
gyvenimo lygio pakėlimą.

Lenkija priesJAV
pašto ženklą

JAV paštas Lenkijos 
krikščionybės 1,000 metų 
sukakčiai paminėti išleido 
pašto ženklą su ereliu, pana
šiu į piieškarinį Lenkijos e- 
relį- Dabartinė Lenkijos vy
riausybė dėl to pareiškė pro
testą ir pranešė, kad į Len- mokratai ir 15 respubliko- 
kiją nebus įleidžiami laiškai 
su tais ženklais.

JAV paštas yra turėjęs ir 
seniau nesusipratimų su ko
munistiniais kraštais. Pav.
Čekoslovakija neįsileido iš 
JAV laiškų su ženklu To
mui Masarykui (čekų tautos 
didvyriui) pagerbti. Tame 
ženkle Masarykas buvo pa
vadintas "pirmosios Čeko
slovakijos respublikos tė
vu“.

Vietname sudaryta 
patariamoji taryba

Ministeris pirm. Ky suda
rė 80 narių (60 civilių ir 20 
karių) tarybą, kuri padės 
jam valdyti kraštą- Karin-

Krašto apsaugos sekreto- Anglijos ministeris pinni- 
rius McNamara paskelbė, ninkas Wilsonas moraliai 
kad per 4 metus sutaupyta remia JAV politiką Vietna- 
14 bilionų krašto apsaugos me. Tuo nepatenkinti kairie- 
reikalamg, nors per tą laiką i ji darbiečiai. todėl jie (110 gųiu budistų taryboje nėra,
sutelkta Azijoje 350,000 ka- atstovų) reikalauja, kad bet Ky pareiškė, kad ir su 
rių. daugiau pagaminta ka- Anglija Vietnamo klausimu jais ieškoma būdo susikal- 

keliu. bėti.ro priemonių, 
numatyta.

negu buvo

Gubernatoriai remia 
prezidentą

Los Angeles mieste posė
džiavę gubernatoriai visiš
kai pritarė prezidento poli
tikai Vietname Tik Orego
no gubernatorius Hatfield 
balsavo prieš- Už balsavo 
49 gubernatoriai — 34 de- 
mol
nų.

Naujas Amerikos Medicinos 
I*r-jos pirmininkas dr. Charles 
L. Hudson.

Valstiečių riaušės 
Graikijoje

Dvi dienas policija karia
vo su Salonikos (šiaurės 
Graikijoje) ūkininkais, ku
rie demonstravo, reikalau
dami didesnių pašalpų kvie
čių augintojams. Per 100 ū- 
kininkų ir 50 policininku su
žeista, keli ūkininkai pašau
ti. pora jų prie mirties

Anglija ir Prancūzija pa
galiau susitarė iikasti tunelį 
po Anglijos kanalu. Jia bus 
20 mylių ilgio. j

Baigėsi Varšuvos - 
bloko konferencija

Rumunijos sostinėje pra
eitą savaitę baigėsi Varšu
vos karinio bloko komunis
tinių valstybių konferenci
ja. Jam priklauso Sovietų 
Sąjunga, Lenkija, Bulgari
ja. Čekoslovakija, Rytų Vo
kietija, Vengrija ir Albani
ja. Paskutinioji šioje konfe
rencijoje nedalyvavo, bet 
užtat prisidėjo nauja valsty
bė — Mongolija.

Konferencijos išleistame 
pranešime smerkiama Ame
rika dėl jos. vedamo karo 
Vietname, pasižadama teik
ti Š- Vietnamui daugiau ma
terialinės ir dvasinės para
mos. net savanorių, jei bus 
reikalo. Konferencija pa
skelbė deklaraciją. Joje vi
soms Europos valstybėms 
siūloma sušaukti konferen
ciją, kuri numatytų priemo
nes šioje žemės dalyje tai
kai ir saugumui garantuoti.

Taigi, karų kurstytojai 
bando vaidinti taikos ir sau-

į gUttlO HpaStalUS.

eitų savarankišku 
Wilsonas jiems atsako, kad Iš kalėjimo paleisti 183 
jis daugiau nei kas kitas rū- asmenys, kurie buvo suimti 
pinasi sustabdyti karą Viet- budistų riaušėse prieš vy- 
name ir, taip sakant, kad riausybę. Kai amnestija bu- 
užčiauptų priešininkam bur- vo paskelbta, budistų vadai 
nas, paskelbė važiuojąs į paragino budistus susilaiky- 
Maskvą ir siūlysiąs Sovietų ti nuo demonstracijų prieš 
Sąjungai imtis iniciatyvos vynausybę, kad Ky būtų 
sušaukti Ženevos konferen- duota proga parodyti gerą 
cijos dalyviams. Konferen- valią.
ciją sušaukti ragina ir In- Tuo būdu yra vilties, kad 
dijos ministerė pinn Gandi- krašto vidaus padėtis ap- 

, .. rims, susidarys sąlygos* ir
Ta konferencija 1954 m. reikalingoms socialinėms re- 

baigė S metus užsitęsusį ka- formoms vykdyti, o visatai, 
rą Indokinijoje ir tą ki aštą ngra abejonės, teigiamai at- 
padaiino tarp V ietnamo, sjjįepS jr frontui.
Laoso ir Cambodžijos. Ang
lija ir Sovietų Sąjunga yra rhAIirlA11<UA
tos konferencijos pirminin- LONDONE DAUGIAUSIA 
Rai. POŽEMINIŲ TRAUKINIŲ

Po vizito Maskvon Wilso- Londono požeminiai trau- 
nas šio mėnesio gale atvyks kiniai yra 400 mylių ilgio, 
į Washingtoną ir čia kalbė- New Yorke 237 mylios. Bos- 
sis su prez. Johnsonu, žino- tone 150 mylių, Maskvoje 
ma, ne vien tik Vietnamo 66 mylios.
reikalais- Kanadoje iki šiol tik To

ronto turėjo požeminį trau
kini 21 mylios ilgio. Mont-

Tito valosi nuo 'rftaiio «usisiekimas 

dravgų
Ir Jugoslavijos diktato 

rius Tito pradėjo didelį par
tijos valymą. Net viceprezi
dentas. vienas artimųjų Ti
to draugų ir ilgų metų bend
radarbis, pasiųstas šuniui 
šėko piauti. Jo taip pat ge
ras draugas Džilas jau se
niai sėdi kalėjime už Titui 
nepalankius raštus- Ranko- 
vič buvo laikomas Tito įpė
diniu

Iš Tito artimiausių bend
radarbių beliko vienas Kar- 
delij, užsienio reikalų mi
nisteris.

niu traukiniu dar neatida
rytas.

Baltimorės kalėjime ka
liniai s’ikėlė dideles riaušes- 
Policija ir ugniagesiai po 
kelių valandų ašarinėmis 
dujomis ir vandens srove at
statė tvarką. Nuostolių pa
daryta 1 mil. dolerių.

Teisingumo departamen
tas iškėlė bylą Amerikoa 
patalogų "kolegijai, kuriai 
priklauso gydytojai, turin
tieji laboratorijas. Departa
mentas kaltina, kad už ty
rimus, visiems susitarus, i- 
mamas nežmoniškai didelis 
atlyginimas.

Konvencija nutarė tai, ko J 
jos dabartinis prezidentas, 
James Hoffa, 53 m- vyras, 
norėjo.

Hoffa yra nuteistas net 
kelioliką metų sėdėti kalė
jime. Aišku, jis tuos nutari
mus apskundė aukščiausiam 
teismui. Jo sprendimo dar 
nėra. Jei aukščiausias teis
mas patvirtins žemesnių 
teismų sprendimus, Hoffa 
turės eiti į kalėjimą, bet jis 
ir ten sėdėdamas mano val
dyti uniją- Todėl jis sugal
vojo generalinio viceprezi
dento vietą. Tas viceprezi
dentas turėtų Hoffą pava
duoti jam sėdint kalėjime. 
Juo jis numatė ir konvenci
ja išrinko Fitzsimons iš Det
roito.

Hoffa norėjo algos $100, 
000 (iki šiol gavo $25,000), 
ir konvencija tiek nutarė. 
Šimtus tūkstančių Hoffa iš
leido besibylinėdamas. Vi
sas tas išlaidas unija pasiė
mė pati apmokėti. (Vienas 
narys yra iškėlęs bylą Hof
fai už unijos lėšų aikvojimą 
savo bylų išlaidoms apmo
kėti, bet sprendimo dar nė
ra. Jei teismas pripažintų, 
kad teismo išlaidas turi mo
kėti pats Hoffa, tada ir kon
vencijos nutarimas negalėtų 
būti vykdomas).

Konvencija Hoffai davė 
ir daugiau galios sudarant 
sutartis su darbdaviais, jis 
galės nuspręsti derybų ap
imtį, paskirti derybų komi
sijų narius ir tt. žodžiu, 
konvencija davė jam dar 
daugiau teisių

Negalima sakyti, kad visi 
Hofios net artimieji bend
radarbiai jį mėgtų , bet jis 
yra taip įsigalėjęs, kad visi 
bijo ką nors prieš jį pasa
kyti.

Hoffa prezidento parei
gas perėmė 1957 m. iš Davė 
Beck. kuris buvo teismo nu
teistas kalėti.

ministeris. kalbėdamas mi
tinge, sušauktame protes
tuoti prieš Šiaurės Vietna
mo naftos sandėlių bombar
davimą, pasakė, kad Sovie
tų Sąjunga yra gėdingas 
JAV bendrininkas, kad so
vietai stiprina savo kariuo
menę Kinijos pasieny, kad 
jie daro pastangas sumažin
ti karo pajėgas Europoje, 
kad JAV galėtų daugiau jų 
sutelkti Vietname. Sovietų 
vadai apsimetą remią Viet
namo liaudį, o iš tikrųjų jie 
begėdiškai išduoda ją JAV 
agresoriams, sakė ministe
ris.

=■===============31

"Diplomatiška44
Castro kalba

Kubos diktatorius, kalbė
dama*- su užsienio laikrašti
ninkais, pasakė, kad žuvęs 
JAV prezidentas Kennedy 
buvo inteligentiškas bandi
tas, o Johnsonas yra papras
tas banditas. Jų abiejų po
litika nė kiek nesiskirianti 
nuo Hitlerio politikos.

Australijos ministeris . pirmi
ninkai Harold Holt, kalbėda
mas spaudos klube Washingto. 
ne, pasakė, kad nėra kito žmo
gaus. kuris daugiau dirbtą tai. 
kai Vietname, negu prezidentas 
Johnsonas.

Annette Buchanan. Oregono »- 
niversiteto studentą liakraščin 
redaktorė, nubausta $300 až 
tai. kad atsisakė teismui išduo
ti pavardes tą studentą, su ku. 
riais ji kalbėjosi ir kurie prisi
pažino vartoję narkotikus. JI 
nori bjlą perkelti į aukščiausią
jį teismą, bet tam reikalui jai 
reikia $2.500. Greta jos advo
katas Arthur Johnson.
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Smūgis komunistams
Kaip rusų, taip ir kinų komunistai stengiasi vis dau

giau žemių užgrobti, vis daugiau tautų pavergti ir tuo bū
du vis daugiau savo įtaką plėsti. Visi atsimename, kaip 
dar neseniai Kinija varvino seilę, žiūrėdama į nuosekliai 
komunistų bučiun slenkančią Indoneziją, ir jau laukė 
paskutinio sprendžiamo momento, kada ją galės neat- 
mezgamai prie savo vežimo prisirišti-

Indonezija gyventojų skaičiumi (100 mil ) yra tre
čioji valstybė Azijoje, turtinga žaliavomis ir prie svarbaus 
jūrų kelio iš Europos Į Tolimuosius Rytus. Ten įsigalėję 
komunistai tikėjosi atkirsti Europos demoki atijų pajėgas 
ir užvaldyti visą Pietryčių Azija ir net Australiją- Kinų 
komunistų vadas Mao Tse-tung iš džiaugsmo jau rankas 
trynė, kai Indonezijos diktatorius Sukamo vis labiau pra
dėjo Indonezijos valstybės vairą sukti į Kinijos vandenis.

Bet Indonezijoje dar nebuvo tikros komunistinės 
valdžios, sukaustančios žmonių valią ir savo šnipais per
smelkiančios visą tautą. Teisėtu būdu komunistams pa
imti valdžią į savo rankas nebuvo ir daug vilčių, todėl 
Pekingas, nenorėdamas ilgai laukti, paruošė planus Indo
nezijoje perversmui įvykdyti, po kurio valdžia jau turėjo 
neabejotinai atitekti komunistams. Tam planui slaptai 
pritarė ir prezidentas Sukamo, ;r perversmas buvo nutar
ta įvykdyti 1965 m. rugsėjo 30 d.

Bet, laimei, perversmas nepasisekė, nes sukilėliams 
nepavyko visų karo vadų išžudyti, gen. Suharto sugebėjo 
komunistų sukilimą užgniaužti ir faktinai visą valdžią 
paimti į savo rankas. Ir žmonių neapykanta komunistams 
suliepsnojo tokia didelė, kad net be teismo įvairiose šios 
valstybės dalyse jų buvo išnaikinta šimtai tūkstančių.

Perversmo nepasisekimas buvo skaudus smūgis ne 
tik komunistams, bet ir prez. Sukamo. Sukamo turi dide
lių nuopelnų savo kraštui. Jis vadovavo Indonezijos ko
voms dėl laisvės. Jis laikomas tautos didvyriu, ir, įsivaiz
duokite, tas didvyris, "amžinas prezidentas“, po pervers
mo turėjo sutikti perduoti valdžią kariams-

Bet jis dar vis turėjo vilties atsigriebti ir vėl visą val
džią į savo rankas suimti

Komunistų partija Indonezijoje buvo gausi ir gerai 
organizuota, todėl jos galią palaužti nebuvo lengva. Su
kamo visaip priešinosi vyriausybės veiksmams, kuine bu
vo nepalankūs komunistams, bet gen. Suharto vadovau
jama vyriausybė atsargia politika sugebėjo visus Sukamo 
pasipriešinimus nugalėti ir vis labiau jo autoritetą silp- 
ninti

Sukamo 1960 m. pats paskyrė patariamąjį kongre
są, kuris 1963 m. jį išrinko prezidentu iki gy vos galvos. 
Tas kongresas darė visa tai. ko Sukamo norėjo, o štai pra
eitą savaitę tas pats kongresas... atėmė iš Sukamo amžino 
prezidento teisę ir vyriausybę sudaryti pavedė gen. Su
harto, nors pagal konstituciją ta teisė priklauso preziden
tui.

Sukamo tam priešinasi, bet jo žodis jau vis mažiau 
besveria. Imtis labai griežtų priemonių prieš jį vyriausybė 
dar nesiryžta, nes. kaip minėta, jo vardas krašte dar labai 
populiarus. Nėra dar galutinai palaužta ir komunistų par
tija, todėl vyriausybei tenka veikti labai atsargiai- Bet jau 
šiandien aišku, kad Kinijos mesta Indonezijoje korta yra 
pralaimėta O tai didelis viso laisvojo pasaulio laimėjimas 
prieš komunistų įtakos plitimą.

Dega gazolino sandėliai prie Hanoi, kuriuos subombar
davo JAV lėktuvai.

šiaurės Korėja žada 
net savanoriais.

visaip padėti šiaurės Vietnamui,

Kas kitur rašoma
KO JIE GAILISI?

"Laisvės“ redaktoriai la
bai gailisi komunistų šnipų, 
kurių nevieną JAV teismas 
yra nuteisęs kalėti ar net ir 
mirtimi. "Laisvės“ redakto
riam jie visi yra nekaltai 
nuteisti, todėl kankiniai.

Negali "Laisvė“ nurimti 
ir dėi pagarsėjusių šnipų 
Rosenbergų. kuriuos teis
mas nuteisė mirtimi ir prieš 
tryliką metų birželio 19 d. 
teismo sprendimas buvo į- 
vykdytas.

"Laisvei“ tas JAV teismo 
sprendimas yra "baisi dė
mė“, ypač to meto pirminin
kui Vinsonui, "kuris skubė
jo Ethelę ir Julių pasodinti 
į elektros kėdę“.

Lieja ašaras "Laisvės“ re
daktoriai ir dėl šnipo Sobel- 
lio nuteisimo 30 metų kalė
ti.

Ką tik JAV teismas nu
teisia už šnipinėjimą komu
nistams, tie "Laisvei“ yra 
nekalti, bet ką nuteisia ko
munistų teismai Sovietijoje, 
tie yra tikri nusikaltėliai.

JAUNIMO METAI 
I JAUNIMĄ JPAREIGOJA

Dirvoje (nr. 69) E. Čekie- 
nė šitaip rašo:

"Mūsų džiaugsmui, jauni
mo kadrai didėja, tačiau vy
resniųjų eilės sparčiai retė
ja. Vieni amžinybėn iške
liauja, kiti pensijon išeina. 
Su jais kartu mažėja lietu
viško darbo rankos ir tuštė
ja iždai. Prieš keletą metų 
girdėjosi vyresniosios kar
tos balsai: kas užims mūsų 
vietas, jaunieji nesidomi. 
Bet šiandien tokių minčių 
nebėra, nes vienas po kito 
lietuviškos visuomenės prie
šaky atsistoja jaunosios kar
tos atstovai, naujos darbo 
jėgos, nauji talentai, kuriais 
mums belieka tik didžiuotis, 
savo patyrimu jiems padėti 
ir pagal išgales remti.

Tačiau daugelis pensijon 
išėję nebepajėgia materia
liai remti, kaip ligi šiol rė
mė. Taip pat nebeturi tiek 
sąlygų amerikiečių sluoks
niuose skleisti lietuvių kul
tūrą ir mūsų tautos laisvės 
ir nepriklausomybės siekius.

Kongresas ir Lietuvos laisvė
Jungtinių Amerikos Vals- alizmą, bet gali teikti vil- 

tybių Kongreso Užrašuose ties ir Baltijos kraštų žmo- 
(birž- 13-15 d prieduose) nėms savose tėvynėse, jog 
yra atspausdinti septynioli- laisvasis pasaulis sąmonina- 
kos Atstovų rūmų narių pa- si jų šaukimąsi ir domėjimą- 
reiškimai ryšium su 25 ir 26 si savo valstybių grįžimu į 
metų sukaktimis nuo sovie- laisvąjį pasaulį. (Thomas 

į tinės okupacijos pradžios ir C. McGrath, jr.. Margathe 
nuo pirmųjų masinių depor- City. N.J., ir Paul J. Krebs.

D-, Livingston, N.J.).tacijų Lietuvoje, Latvijoje 
‘ ir Estijoje.

Čia pakartojamos kelios 
i ištraukos iš tų pareiškimų:

* » #

MURKLYS, A. 
apysaka, 130 
na ...................

* ♦ «

— Tai yra tinkamas mos
tas, kad Kongresas skiria 
laiko pamąstyti apie Balti
jos kraštų tautas ištikusią 
tragediją 1940 ir vėl 1944 
metais. Mūsų uždavinys, ta
čiau, aiškus. Mes turime 
stengtis įkvėpti estuose, lat
viuose bei lietuviuose nesi
liaujančios drąsos ir ryžto, 
kad laisvės viltys neužges
tų. Neturim užsiliūliuoti ma- 

i nyme, esą. sovietai atleidžia 
į vaižtus toms tautoms... Ne

lemtieji įvykiai, kurių su-

— Nuolatinė patyčia, kad 
komunistai, kalbėdami apie 
laisvę ir išlaisvinimo kaius. 
visiškai nepaiso to, kad jie 
tėra vieninteliai pasauly dar 
išlikę užpuolikai. Geriausi 
to pavyzdžiai yra Lietuva. 
Latvija ir Estija .. Dažnas 
kalba apie koalicinę vyriau
sybę Vietname, bet dar ne
girdėjau komunistų balso, 
siūlančio koalicinę vyriau
sybę Baltijos valstybėse-.. 
Galbūt, šiandien minėdami 
žiaurų tų narsių tautų liki
mą, turėtume priminti ko
munistiniams jų priespaudi-

minim s; ninkams. kad reiktų laisvųR<įxLis minim si menesi* Lmi • i • t> u.** i mum. Voži rinkimų Baltijos valstybėse.mums padėti atminti, kad tų 
tautų viltys bei svajonės y- 
ra taip pat ir mūsų. Tai turė
tų mums padėti tvirčiau 
siekti taikingo pasaulio, iš 
kurio galėtų kilti jų išlaisvi- _ 
nimas. / Frank Norton, Rep. 
Rochester, N.Y.).

* * *

— Laikraščiai dabar pilni 
žinių apie azijiečius ir afri
kiečius, kurie, po ilgametės 
kolonijinės vergijos ir kolo
nistų viešpatavimo, paga
liau pergyvena vyksmą išsi- 

« vadavimo iš tironiškų rete- 
; žiu ir sudarymo savų nepri- 
i klausomų valstybių. Bet tai 
1 yra liūdna patyčia, kad tuo

Pradžiai galėtumėm parei
kalauji koalicinės vyriausy
bės, kurioje būtų ne vien 
komunistai, kaip dabar yra, 
bet ir žmonės, tų kraštų 

laisvai išsirinkti. 
Tai būtų pirmas žingsnis į 
tikrą laisvę. (Cornelius E. 
Gallagher, D., Bayonne, N.

! J., ir Richard D- White, D., 
EI Paso, Texas).

* * *

John J. Rooney (Dem 
Brooklyn. N. Y.), priminda-

Knygos
jaunimui

ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ................... $1.50.

Giedriaus 
psl. kai- 
......  $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius* 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka. 24 psl. 
kaina ......................... $1-

Ta pati anglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

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

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ............................ $1.50.

TRYS SAKALAI. Alf. Vam
buto. 15 pasakų ii- padavi
mu. 186 psl., kaina.. $2.

([Naujausios
KNYGOS

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai. kaina...................$2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko
Radausko poezijos rinktinė,

mas pernykštę'lapkričio 131 p37 PsL Poezijos mėgėjams 
dieno? mąnifestaciia. sako. H' -v,a nepaprasta s.o tskt- 

Iaus poeto dovana. Kaina
BAISUSIS BIRŽELIS. Ši

toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiž- 
kis. Kaina...................$3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me
nard M. Gertler. Šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina....... $375.

VARPAS NR. 6, 168 psl. 
Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės, H. Blazo, M. Mackevi
čiaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina.................... $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ............................  $6.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo 

Brazdžionis ir
rauskaz, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš- 
ca 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

Už šj veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

— Tiesa, buvo ten ir aša- 
metu. kai tos tautos veržia- rų, bet buvo ir pasitikėjimo 

=* si į laisvę ir nepriklausomy- bei kovos dvasia, kurią rei
kėjo matyti, kad patikė
tum-.. Mes turime parūpinti 
daugiau radijo programų 
pavergtoms tautoms jų pa
čių kalbomis, kad tiesa ir 
dalykinė informacija at
remtų sovietų kontroliuoja
mąją spaudą. Turim siekti, 
kad būtų atviri keliai mais- 

ji mūsų dėmesio dalis nu-' to, vaistų bei drabužių siun

.. . . , , be, yra kitos valstybės, prieš
Šioms tautinėms pareigoms dentų jau platinamos kny- Valią tebelaikomos netei- 
atlikti turime didelį kadrą gėlės, kuriose surašyti nu- sjamt jr smUrtiškame pajun-
mokslus baigusių profeso rodymai, kaip išvengti ka- • gjme Tų valstybių žmonės,
rių. mokytojų, gydytojų. rinės prievolės, štai keli to- platesniąją prasme, jau ket- 
inžinieriu ir daugeli dirban- k i p m "nata rimai“- __ i -i. • __inžinierių ir daugelį dirban 
čių mokslo įstaigose, kurie 
turi labai palankias sąlygas 
reprezentuoti savo 
būdami plačiai įsijungę ir į 
amerikiečių akademikų tar
pą.

Šiems mūsų akademikam 
daug lengviau ir materialiai 
paremti jų pačių iniciatyva 
ir pastangomis įsipareigo
tus atlikti tautinius siekius. 
Tiek Lituanus žurnalą, ku
rio atsišaunkimo antroje 
pusėje matome tik vieno ki
to jaunojo aukotojo pavar
dę, tiek Jaunimo Kongresą, 
lietuvišką spaudą, radijo 
valandas ir kitus tautinius 
darbus-

Šiais Jaunimo Metais mū
sų aktyvieji jaunieji akade
mikai turėtų patys suprasti 
ir apsnūdusius savo kolegas 
išjudinti, kad šie metai bū
tų išeivijos istorijoje pagrįs
tai pavadinti Jaunimo Me
tais“

KAIP IŠVENGTI 

KARINĖS PRIEVOLĖ?-.

JAV komunistų partija 
duoda nurodymų ir tuo 
klausimu. Jos neseniai pa
sibaigęs 18-sis kongresas 
prez. Johnsoną paskelbė 
"vyriausiu taikos priešu“ ir 
nutarė visomis jėgomis prie
šintis jo vedamai Vietname 
politikai.

Komunistai pasiryžo pra
dėti didžiausią vajų prieš 
karinę prievolę. Tarp stu-

kie jų "patarimai

'Pasiskelbkite idėjiniais
virtis šimtmečio laikomi po
litiniais kaliniais; dar ne

tauta karo priešininkais. Jei nau- matyti jų įkalinimo sąlygų 
- jokų šaukimo komisija į tai į palengvėjimo-.. Nors didžio-

nekreips dėmesio, 
skunda aukštesnei

duokite
įstaigai. kreipta į kitą kampą, mes 

neturime pamiršti šio pri- 
Stenkitės suruošti de- trenkiančio brutalumų ir

monstracijas naujokų šau
kimo patalpose. Į registraci
ją ateikite su plakatais. Kel
kite triukšmą ir šaukite. Kuo 
mažiau jūs ten patiksite, į 
tuo daugiau vilties, kad jū
sų nepriims.

"Atsisakykite pasirašyti 
pareiškimą, kad nepriklau
sote komunistų partijai.

"Apsimeskite esą homo
seksualistai Flirtuokite su 
kitais naujokais.
"Nebloga apsimesti bepro
čiu. Vaizduokite durnelį- 
Paslaptingai pasakokite, 
kad jus seka Vietkongo a- 
gentai, todėl jūs nenorite 
vykti į Vietnamą.

"Apsimeskite girtais. Pa
tartina į naujokų komisiją 
ateiti nesiprausus, nešva
riam. Užsiauginkite ilgus 
plaukus ir barzdą. Tai vi
suomet padeda.

"Būkite triukšmadariai. 
Atsisakykite vykdyti įsaky-u

naikinimų atvejo. (Edward 
J. Patten, Dem.. Perth Am- 
boy, N.J.. ir James J. Ho
vard, D.. Wall, N-J.).

• * *

—Tik nuolat pabrėždam ir 
palaikydami Baltijos tautų 
laisvės bylą kiekvienoje pri
einamoje viešoje vietoje, 
galime tikėti jų laisvę paga
liau paverst tikrove. (Frank 
Annunzio. D , Chicago III.).

• » *

tiniams. bet užvis labiau, 
kaip tai nevaisinga beatro
dytų. turim stengtis privers
ti Rusiją grįžti į protą... Ti
kėkimės, kad Jungtinės 
nusipelnys "ačiū jums“.

♦ * *

Edward J- Derwinski (R., 
Chicago, III.) pareiškė:

— Mano įsitikinimu, mū
sų ambasadorius Jungtinė
se Tautose, gerb. Arthuras 
Goldbergas, turėtų spausti, 
kad Baltijos valstybių apsi
sprendimo klausimas būtų

„ . . „ , , įtrauktas Jungtinių Tautų
. “ Sonetų Sąjunga netu-- dienotvarkėn ir kad tuo bū

rį jokio teisinio pagrindo
laikyti tris Baltijos valsty
bes okupuotas, bet bando 
tai pateisinti klastote ir tau-

tų atkreiptas pasaulio dėme
sys į tebetrunkančią tų tau
tų vergovę... Aš vėl norė- 

.. . , čiau nurodyti Rūmams A-
$LV£..i0LP/eniZ1Znu?: ~S menkos Balso transliacijų
jaučiu, kad šių sutampančių 
liūdnų sukakčių minėjimai 
ne tik primins amerikie
čiams, kokiu būdu Sovietų 
Sąjunga įsileidžia į koloni-

mus.
Ir štai šitie "patarimai“ y- 

ra laisvai platinami JAV 
jaunuomenės tarpe. Jų pla
tintojai už tai nebaudžiami.
O komunistai ant vilų kam
pų išsižioję šaukia, kad 
JAV nėra laisvės, kad tai 
policinė valstybė. Tegul pa- na-

mėgintų jie ką nors pana
šaus išspausdinti, platinti ar 
kalbėti Sovietų Sąjungoje. 
Neabejojame, kad seniai to
kių "patarimų“ skelbėjai 
tenai jau atliktų savo prie
volę Sibiro vergijoje ar am
žinai būtų nutildyti po vėlė-

į Baltijos valstybes nepaten 
kinamumą. Dabartinės ad
ministracijos patvarkymu, 
Amerikos Balsas perduoda į 
Latviją, Lietuvą ir Estiją tik 
plikas žinias, kadangi Vals
tybės Departamentas bijo į- 
žeisti Sovietų Sąjungą. Ma
nau. kad turi būti sustiprin
tas Amerikos Balso progra
mų pobūdis ir padidintas jų 
kiekis.-. Mes tikrai turime 
imtis paveikių žingsnių pa
dėti latvių, lietuvių ir estų 
tautoms morališkai ir teisiš
kai.
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KAS NIEKO NEYKIKU* 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO
TAS DUONOS NEPKAO.

Sveikinimai Jaunimo kongresui

Nepriklausomos Lietuvos atstovas Juozas Rajeckas 
žodžiu šitaip sveikino:

Tempora mutantur — laikai mainosi Užsienių lie
tuviai 1935 m. vasarą, su jaunimu imtinai, laisvai sugu- į 
žėjo Lietuvon Į savąjį kongresą.

Po virš 30 metų nuo to įvykio laisvojo pasaulio lietu
vių jaunimui rinktis kongresan Lietuvoje dabar dėl su
prantamų priežasčių nebeįmanoma. Tad pasirinkote kon
gresui išeivijos sostinę Chicagą.

Lietuvai bundant, jaunimo pastangų, plunksnos ir 
kardo dėka

"Jauna, laisva, pati savęs valdovė 
Tautų eilėn įstojo Lietuva“. (Maironis)

Lietuvos laisvės žiburiams užgesus, dviem atvejais 
Lietuvos jaunimas vėl prašneko priešui suprantama kalba.

Susirinkote liūdnos atminties birželio genocidiniame 
mėnesyje. Šio krašto viceprezidentas savo kalbose prisi
minė liūdnąjį birželį ir priminė JAV vyriausybės džiugi
nančią laikyseną Lietuvos atžvilgiu.

Susirinkote kongresan pasišvęsti dėl Lietuvos, šiame 
mieste yra paminklas, iškalbingai primenąs pasišventimą. 
Turiu omenyje Darių ir Girėną, kurių už poros savaičių 
sueis 33-čioji transatlantinio skridimo sukaktis. Tų progųl 
supuolimas — ženklas, kad po gera žvaigžde renkatės 
kongresui.

Pagaliau susirinkote kongresui šio krašto Nepriklau
somybės Deklaracijos sukakties išvakarėse. Toji deklara
cija mums gimininga. Tadas Kosciuška, Lietuvos sūnus, 
prisidėjo atkakliu darbu, kad ji taptų kūnu- Toji diena 
mums dvelkia ir Lietuvos prisikėlimo viltimi, nes Lincol- 
nas pareiškė, kad Amerikos Nepriklausomybės Deklara
cija "suteikia laisvę ne tik šio krašto žmonėms, bet viltį 
visam pasauliui, visiems laikams4, taigi ir lietuvių tautai 
Tokiomis aplinkybėmis džiugu, kad mūsų jaunimas, ve
lionies prezidento Kennedy žodžiais tariant,

Naujas paminklas John Kennedy 40 myliu nuo Jaru. 
žalės (Palestinoj). Jį sudaro 60 pėdu aukščio 51 kolono 
(po vieną kiekvienai JAV valstybei ir VVashingtono 
distriktui). Jis pastatytas prie įėjimo į Kennedy parką, 
kuriame bus pasodinta penki su puse milionu medžiu.

VOKIETIJOS JAUNIMO

APYSKAITA

Vokietijos Lietuvių Jau
nimo metų Komiteto ižd. 
Fi. Skėrys atsiuntė to komi
teto pajamų ir išlaidų apy
skaitą iki birželio 22 d. Pa
jamų gauta 18,594.97 mar
kių, iš tos sumos Vokietijoj 
surinkta 3.504.76 mk.. o ki-į 
ta gauta iš JAV: centrinio 
komiteto 12,014 85 mk-, V. 
Kizlaičio (Clevelande) 1. 
600 mk. ir skautų korpora
cijos Gintaras 1,474.96.

šešiolikos asmenų dele
gacijos nariu kelionės išlai
doms ir kitiems reikalams 
išleista 18.141.69 mk. Taigi 
komitetas dar turi 452.88 
markes, kurios bus sunau
dotos Vokietijos lietuvių 
jaunimo suvažiavimui liepos 
30 d.—rugpiūčio 7 d. Sody
boje Romuvoje, Huetten
feld Lietuvių Vasario 16 
gimnazijos patalpose.

Komitetas dėkoja visiem 
aukojusiem ir prašo grą
žinti gautus aukų lapus, 
dar paaukoti jaunimo reika
lams prašomi savo aukas 
siųsti: Konto nr- 555, Litau- 
ischer Jugendkongress, Be- 
zirkssparkasse Weinheim. 
Bergstrasse Ji tun' ir Post- 
checkkonto nr. 1180 Post- 

1 scheckamt Karlsruhe. Per
vedant aukos per

Leon Robinson aiškina polici
jai. kaip jis be bilieto du kartu 
atskrido iš Japonijos į Arizoną. 
Jo tėvas tarnauja JAV kariuo. 
menėje Japonijoje.

LAIŠKAS IŠ PIETŲ 

AMERIKOS

Vakar, birželio 28 d., mū
sų kaimyninėj valstybėj Ar
gentinoj įvyko karių suruoš
tas perversmas, pašalintas 
demokratiškai rinktas pre
zidentas dr. Artūro Illia, iš-Tai, sakyčiau, tam tikras tautinių jėgų patikrinimas, kuris 

parodys, kokią ateitį mes turime kaip tauta.
Išeinančius į visuomeninio gyvenimo areną, jus pasi

tinka stipri prožektorių šviesa iš visų šonų. Savieji ir v ,______  ___x______
svetimieji jus idėmiai seka- Iš jūsų daugiau ar mažiau tvir- scheckkonto prašoma nepa- šalies demokratinės 
to žingsnio, taiklaus ir ryžtingo pasireiškimo ne tik mes ’ mirštl ir komiteto

Gera
dovana
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 Ubai tinka dovanoms:

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

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

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

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

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

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

Vytautas the Great Grandvaikytas parlamentas, užda
ryti darbininkų sindikatai Duke of Lithuania by dr. Jo-
(unijos) ir kitos perversmi-,seph B. Končius, 211 psl..

viršeliaisį pinkams nepatinkamos tos 
istai-

- . . gos.
i sąskaitos numeri 555 Litau- Greičiausia pasaulio "de
isher Jugendkongress.

susirinko
keiti klausimą: "Vvhatcan i flo for my counti/?“ HARISON. N-J.

mokratai“ ii Argentinos 
diktatorių vadins preziden-Į 
tu. o teisėtai rinkta žmonių

kaina minkštais 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

r.mirlonlo nravarrlyiiincprs-------------

patys, bet ir mūsų draugai ir priešai sprendžia apie lietuvių 
išeivijos ir pačios lietuvių tautos ateitį.

Man, Lietuvos laisvinimo veiksnių atstovui, šis Kong
resas ypatingai miela sveikinti Lietuvos laisvės kovų, tau- 

.tos sukilimo dvidešimt penkerių metų sukaktį minint. 
Pavergta tauta džiaugiasi, ka jūs aisvi, aisvoje yaj kelią rodantis švyturys mūsų tautos prailgusioje ne-

šalyje susirinkę, galite laisvai aptarti, kuomi Lietuvai, laigvės naktyje Teguj šis Kongresas sutvirtina visos tau-
padėtina. tos pastangas ir viltis teisingumo ir laisvės pergale Lie-

Prospektai Lietuvą prikelti dabartiniu metu daugiau tuvaj.
žadanti, negu 1917-18 metais- Tada Lietuva nebuvo lai-j Jūsų Kongresas tars žodį. kurį išgirs visas pasaulis— 
koma nepriklausomų valstybių seimos nariu, ian įen Įjetuvos jraUga j ;r priešai .Jūsų žodis nuaidės pavergtoj 
Baltijos valstybių okupacija laisvojo pašau m pasmer a-j dvynėj. Vyresniąja! kartai jis įkvėps džiaugsmą ir viltį, 
Lietuvos okupacijos nekomunistiniai. rastai nepripazjsta. Q jaunajaj — padės surasti vietą Lietuvai šių dienų pa- 
Jeigu aš šiandien galiu į jus prabilti, kaip nepriklausomos gauHo būku*
Lietuvos atstovas, tai irgi tik suminėtos Lietuvos okupaci
jos nepripažinimo dėka.

Aš giliai nuoširdžiai sveikinu kongreso dalyvius, su
sirinkusius iš arti, o ypatingai susirinkusius iš toli.

Aš sveikinu pradedant bene jauniausia vakarykščios 
dienos nusipelniusia veikėja p-le Jūrate Reiskyte ir bai
giant bene seniausiu jaunuoliu prel. M. Krupavičium, ku-

Linkiu jums savo tautine veikla ir savo pavyzdžiu 
uždegti viso laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą.

III

Lietuvos Socialdemokratų Partijos Delegatūros Už
riš dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą pateikė bene pirmąjį sieny vardu Jonas Valaitis taip raštu pasveikino Pasau- 
jaunuomenei skilią vertingą leidinį: "Idealas ir Jaunuo- ]į0 Lietuvių Jaunimo Kongresą:

Lietuvos Socialdemokratų Partija, šiais metais mi
nėdama savo 70 metų gyvavimo ir kovų sukaktį, su pasi
tenkinimu gali konstatuoti, kad ne' veltui siekta lietuvių 
tautai valstybinės nepriklausomybės, kurios reikalavimą 
Socialdemokratų Partija visų pirmoji savo programoje

menė44.
Nuoširdžiai linkiu kongresui ir jo dalyviams sėkmės. 

Te jūsų pastangos neša paguodą tautai namų nevalioje. 
Šis kongresas tebūnie svari pastanga prikelti Lietuvą ir 
palengvintį pavergtų tautiečių naštą.

munistu ir kitaip.
Pas mus Urugvajuje kol

kas demokratija laikosi, bet1 
Senas Keleivio skaityto- jos rytojus nėra užtikrintas 

jas Aleksandras Songaila ir Artinasi rinkimai. Demo- 
io žmona, gyvenantieji 709 kratijos šalininkai, užuot 
Warren. Harrison, N. J., jungęsi ruoštis bendrai ko- 
liepos 9 d. minėjo savo ve- vai prieš reakciją, vis dau- 
dvbinio gyvenimo 50 m. su- Hau skaidosi Vadinamieji 
kaktį. Ta proga suruošta raudonieji (liberalai) suski- 
puota Pateo restorane- Jo- ]o net i 6 grupes. Į dvi frak- 
je dalyvavo gausus būrys cijas oasidalino katalikai ir 
sukaktuvininkų giminių ir socialistai.
draugų. Kas bus, pamatysime vė-

Songaila 47 metus dirbo Įiau. Rinkimus gali vėl Iai-
Worthington bendrovėje, mėti baltieji (nacionalis- 
prieš 8 metus išėjo į pensiją tai). O jeigu laimėtų libera- 
Songailos išaugino sūnų lai. tai nacionalistai su ka- 
Valterį ir dukterį Claire, rininkų pagalba gali neper- 
kurie turi sukūrę savas šei- duoti jiems valdžios, 
mas. Ir mūsų dešinieji vis di-

Dar ilgų metų sukaktuvi- dėsnius ragus igauna. 
ninkams! '■ Urugvajietis

Songailų sukaktis

Linkiu, kad sekantis Jaunimo Kongresas galėtų susi- yra paskelbusi jau 1896 m. gegužės 1 dieną, kad šiuo būdu
rinkti laisvoje Lietuvoje. Gedimino mieste. Linkiu, kad 
ten Lietuvos trispalvės kaimynystėje galėtume už ilgame
tę paramą bei palankumą Lietuvai su dėkingumu pagerb
ti ir šio krašto žvaigždėtąją vėliavą.

II

būtų sudarytos palankiausios sąlygos tautai išlikti gyvai, 
o tautiečiams būtų garantuota laisvė, demokratija, socia
linis teisingumas — šie didieji socializmo tikslai

Tatai buvo auomet. kai jaunoji Lietuva kilo, kovojo 
ir laimėjo.

Mūsų tėvų žemę pasigrobus ir pavergus nebūto is
torijoje žiaurumo aziatiškiems (Lenino-Stalino) Rusijos

. . . T * ____ vrUrminin bolševikams, Lietuvos socialdemokratams reikėjo viešąVyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirminiu- ’ Vt: • , ■ ...... ....

Mieli jaunimo atstovai.

IV

PIGIOS. ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas. J. Mi-

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylės meilė, P- Orin-
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gyvulių ūkis. George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą į audrą. Myko
lo Vaitkau? 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75, minkštais — $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50. minkš
tais — $1.90.

veiklą nutraukti ir kovą dėl Lietuvos laisvės tęsti Partijos 
delegatūrai užsieniuose.

Anuometinės jaunosios Lietuvos įpareigota ir pavel- 
dėjusi jos kovų tradiciją, L.S-P. Užsienių Delegatūra iš 

Man didžiai miela ir malonu pasveikinti Pasaulio susjrjnkusi0 į Kongresą viso laisvojo pasaulio lietuvių 
Lietuvių Jaunimo Kongresą Vyriausiojo Lietuvos Išlais- jaunimo laukia anuometinio Lietuvos jaunimo dabar pa- 
vinimo Komiteto. Lietuvos Laisvės Komiteto ir Paverg
tųjų Europos Tautų Seimo vardu.

Tauta be jaunimo — tauta be ateities. Nėra jokios ________________________ ___ _____ ______
abejonės, jog šis Kongresas yra paties gyvenimo pašauk- zacjjas jr nepamirštant, kad lietuviais esame gimę. 
tas reiškinys. Tai įvykis, kuriuo mums visiems reikia nuo-

kas Vaclovas Sidzikauskas šitaip žodžiu sveikino:
* u

Brangus jaunime. Kongreso svečiai ir dalyviai!

širdžiai džiaugtis. Svarbus yra pats Kongreso faktas, pri
statys mūsų jaunąją kartą pasauliui ir parodąs jos veidą 
Juo labiau džiuginančiai veikia mus šis Kongresas, kai d 
nauja kūrybinė jaunosios lietuviškos išeivijos apraiška.

"Keleiviui“, kuris jau daugiau nei 60 metų keliauja________________________
per tolimiausius mūsų žemės kampus, kur tik lietuvių gy-• 
venama (tik į dabartinę Lietuvą jam kelias uždarytas).!
skelbdamas, kad lietuviais esame mes gimę, lietuviais PALENGVINKITE MŪSŲ 
turime ir mirt. kad kiekviena tautr turi teisę būti laisva, 
kad visi žmonės turi naudotis lygiomis teisėmis, labai 
džiugu pasveikinti šio mūsų aktingojo jaunimo kongreso 
atstovus. Džiugu, kad jūs išgirdote Vinco Kudirkos šauks
mą: "Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdą“, kad jūs sa
vo gyvenimą grindžiate šūkiu: "Mūsų jėgos, mūsų žinios 
laisvai Lietuvai Tėvynei“.

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, priei 
atsiųstų reikalingą sumą*

"Keleivis44 linki kongresui sėkmės ir neabejoja, kad r
........™ „....... ............. .. _......... „B_........ J° nu‘af!"’ai bus pagrjst. laisves troškimu levų žemei, tokiu ra8inimu nel«u-
tai, jungiantis i kovojančias dėl Lietuvos laisvės organi- Jauna ™ku veržlumu , s, idealą ir panieka žmogaus ir ki> k kad aUi^j.

* tautų teisių mmdziotojams. prenumeratai pasibaigiant,
Jaunime, nepalaužiamai tikėk, kad Lietuva bus lais- mažiau bebus tokių, ku-T i - • _ •_ *.• • • - ♦

sikartojančio ryžto ir pasišventimo laimėti Lietuvai laisvę 
Tatai bus laimėta, veikiant pasauliniu mastu organizuo-

Šis Kongresas yra laisvojo pasaulio jaunųjų lietuvių 
didžiųjų žygių graži pradžia- Tad jį nuoširdžiausiai svei
kinam, linkėdami visokeriopos sėkmės.

Jūsų ir mūsų žygiai, jūsų ir mūsų viltys Tau, Lietuva!

va. ir dėl to toje kovoje būk ištvermingas ir nepalenkia- r’em* reikės siųsti primini
mas! mus.

Jackus Sonda,
'Keleivio“ redaktorius

Keleivio adm-ja



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 28, 1966 m liepos 13 d

I symas, visų kitų dalykų tai
syme būtinų reikmenų tieki
mas. Būdingi nusiskundi
mai:

Alytuje gaminamą šaklv-
tuvėlj ("Snaigę“) nusipir-

Mirė A. Kaminskas tampa chuliganais, padaro Į k^g šiaulietis skundžiasi ne-
Kaune. ilgai ir sunkiai sunkllį nusikaltimų. Nepil- jlgai džiaugęsis, nes šaldy-

«irge- mirė advokatas Ado- nameelM- komisijos, v įsuo- tuvas sugedęs- Tekę tris mė- 
urgę.. mne advokata. Acto- organizacijos nėra nesius lauk^ kofv<¥ais

pakankamai principingos,, negaiajs buvusi iš Alytaus 
kovojant su siais pazeidi- gaula pakeistina dalis. Iš 

šį pavasarį laetuvoj vien ^TbiudŽa

V1SU įstatymų i sakius kostium, ar palt.

mas Kaminskas.

Rusai degina miškus

pats miškų ūkio ministras 
A. Matulionis birželio 25 d. 
1 iesoje. Itin nuostolingu 
gaisrų būta Tauragės, Jona
vos, Veisiejų ir Šalčininkų 
miškų ūkiuose. Bet ypač 
daug gaišių buvę Kuršių 
Neringoje (kuri, kalbininkų 
patarimu, dabar dažniau va
dinama Kuršių Nerija).

— Čia vien tik birželio 10 
dieną *ilo 31 gaisras — sa

gneztumu. prasidedančios tikros "kai
Nupiešęs tokius tarybi- varijog“, nes užsakytojas

ruo žmogaus auklėjimo re- ĮUrj pM|-ūpjnti dirbtuvei pa
mušalus. visus kitus priedus 
ir net sagas. kurių gauti rei
kia turėti "medžioklinio

zultatus (jaunieji chuliga
nai gimę ir augę bolševiki
nėj santvarkoj). Gailevi
čius ieško pasiteisinimo 
"praeities atgyvenose“. Gir
tavimas esąs ryškiausia 
"praeities atgyvei^a“...

— Viešosios tvarkos ap-į 
saugos ministerijos analizė* 
rodo. — aiškina tvarkos

šuns uoslę“. •
(Elta)

Rinkimai Lietuvoje
Brežnevo-Kosygino reži

mas truputi reiormavo šo
ko A. Matulionis ir prideda. ‘^ugoririas/— kad iš"l965 vietin* ’'ParlamenLą": padi- 
kad iš viso Klaipėdos giri- mS^regisUuotų^ehulb dij? deputatų skaičių nuo 
runki joje kasdien kyla po ganiškumo atvejų beveik'' au.-nt.mu sąjunginių ir au- 
keietą gaisrų. Klausia, kas ivvkdė neį]aivūs tonomimų respublikų (są,
kaltas dėl gaišių, ir ten pat menys. Beveik visi asme. ; Joginės dabar vietoje po 
atsako, kad vasarotojai, tu-; rys/uisti smuikų chuli- 2o deputatus, turės po 32 
ristai, uogautojai, gvybau- paniškumą, pažeidė įstaty- tautybimame soviete). Tai 
tojai | mus būdami girti. Tarp kit-! ?arė .jog nerusų tau-

Grybaujama. uogaujama ko omenys, patraukti bau- toms (tiksliau nerusų 
ir šiaip keliaujama po miš- džiamojon atsakomybėn už tau.^ .Y^a^ vadinamoms

teritorijoms) duodama dau
giau svorio nors šiaip ir ne- 
svonngame soviete.

Tačiau štai kaip tas da
vo- Be to, pasitaiko atvejų, ^kas atbodo Lietuvoj. Tei- 

... ...... . . kad girtaujama darbo metu. ^'be- Lietuvos tentonjai
čiausia miško gaisrų apie jr kūrent dėl to kai kur kelia uuota Ja atstovai, vietoj 25.

kus Lietuvoje nuo senų se- 
rovėfe, bet niekada nebuvo 
taip. kad vienam miške per 
dieną kiltų keli ar net ke
lios dešimtys gaišių. Krinta 
į aki aplinkybė, kad tirš-

chuliganiškumą ir administ
racijos bausti už smulkų 
cnuliganiškumą. kaip tai
syklė. sistemingai girtauda

Klaipėdą. Tai miestas, ku 
riame dabar gyventojų dau
guma — "didieji broliai". 
Jie ir po Neriją pasiausti 
lengviausiai gauna leidi
mus.

Miškų ministras, galbūt, 
paklydo, 
šaukimą
liąji draugą’.") lietuviškai

galvą chuliganai..
Iš to aišku, kad Gailevi-

čius turi bėdos ne su savai
mingu chuliganizmu, o dau
giausia su pasigėi-usių siau
tėjimu-

Girtavimas Lietuvoje nie-

bet užtat septynioms apy
gardoms paskirti deputatai 
rusai, Lietuvoj .negyveną il
su Lietuvos gyventojais ne
turį nieko bendra. Būtent:

Varėnos apygardai pa
skirtas deputatas — gene-

žalotų lapelių "liaudies prie
šų“ skaičių slaptai tyrinėja 
tik čekistai.

• • •

Sovietinių "rinkimų“ re
zultatų pranešimuose visa
da tvirtinama, kad "Visi iš
rinktieji deputatai vra ko
munistų ir nepartinių bloko 
kandidatai“.

Iš pastarojo balsavimo 
"rinkikų“ sąrašų matyti, 
kad Lietuvos teritorijoje 
priskaitoma 1.932 tūkstan
čiai oalsavimo teisę turinčių 
gyventojų (tą teisę bolševi
kai beveik prievarta duoda 
visiems ruo 18 metų am
žiaus).

Bet komunistų partijoje, 
yra tik 90 tūkstančių, tai y-' 
ra, tik keturi ir du trečda
liai balsuotojų nuošimčio. 
Atseit, šalia kiekvienų pen
kių komunistų yra 95 "ne
partiniai“. Bet komunistai 
yra kietai organizuoti, o 
"nepartiniams“ kaip nors 
susiorganizuoti neleidžia
ma- Todėl niekas tenai nėra 
girdėjęs, kad komunistai su 
"nepartiniais“ būtų kada 
nors taręsi dėl bendro "blo
ko“ sudarymo ir dėl kandi
datų. Kaip deputatai galėjo 
tapti "komunistų ir neparti
nių bloko“ kandidatais — 
yra garsiai neminima pa
slaptis- Tai yra vienas iš 
bolševikinės sistemos balsa
vimu "slaptumo“ požymių.

t

Fidel Castro pirmą kartą po «retružės 1 d. pasirodė vie
šai susirinkime, skirtame K’ibos atletams, grįžusiems 
iš Puerto Rico, pagerbti. Jis ir čia puolė JAV.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽE

(Tęsinys)

MAZEL TOP

Pastaba: Pas žydus pir
mas šokis su jaunave 
tie vadinasi Mazel top.

skelbdamas atsi- ka(j nebuvo pasiekęs tokio 10 9l^sakovskls- 
( Saugokime ža-. jaįpSnjo^ kad būtų giliauja-, Klaipėdos apygardai 

ma net darbo metu. Girta- *“1'° kaPltonas Ivanovas.
leidžiamoje Tiesoje- Gal ge- vimui palankios sąlygos ir ganiai
riau būtų pataikęs, skelbda- paskatinimai suklestėjo ru- Jėnmūvaš.
ir.as tą atsišaukimą rusiško- gams Lietuvą užplūdus, be- Mažeikių apv gai dai 
je Sovietskaja Litva. jeigu vejk pačios pirmosnos die- į
didžiųjų brolių" vaikėzai nos Girtavimas ir girtas 

iš viso kreipia dėmesį į "čia- chuliganizmas tai ne kokios
būvių“, nors ir ministrų, at- praeities atgyvenos“ (to-
sišaukimus. į k-jos būtų turėjusios gana

į laiko išnykti), o Gailevi-
Šaukia kovon su chuliganais čiaus saugomosios tvarkos 

Viešosios milicijos mi- nešamieji "ateities pumpu- 
nistras Lietuvoje (A. Gaile- rai“ ir jų besirpstančios uo-
vičius) birželio 26 d. per tie- gėlės.

(Elta)

"Kalvarijos“ norintiems 
ką nors siūdintis

Birželio 23 d. Vilniuje į- 
galbininkai, kurių, bent po- steigta nauja vietinė minis-' 
pieriuje. Lietuvoje esą suor- terija — Buitinio gyventojų 
ganizuota bene kelios de- aptsmavimo ministerija, 
šimtys tūkstančių. Ministrti paskiitas Kazys

Chuliganams esą perdaug Plechavičius.
nuolaidžiaujama. Adminis- Buitiniu aptarnavimu 
tracija atgalia ranka tesi- vadinama tai, ką atlikdavo 
naudojanti baudimo teisė- smulkiosios dirbtuvėlės ir 
mis, bausmių laiku nevyk- paskiri amatininkai: siuvi- 
danti. o vadinamieji "drau- mas, skalbimas, plaukų kir- 
giskieji teismai“ esą dar pimas, Įrankių bei mašinų 
ruolaidesni. Tas chuliganus taisymas (įskaitant dvira- 
tik padrąsina leistis į didės- čius. motociklus arba ir pri- 
nius nusikaltimus- (Nebe vačius automobilius, kiek jų

są kreipėsi į visuomenę, 
kviesdamas padėti suvaldy
ti chuliganus. Su jais nebe- 
susidoroja ne tik milicija, 
bet ir "draugovininkai“, tai 
yra. savanoriai milicijos pa-

pirmas kartas, kad valdiniai 
laikraščiai skundžiasi vi
suomenės. ypač jaunimo pa
syvumu talkininkauti val
džiai )

— Nors draugovininkų 
skaičius kasmet didėja, — 
rašo Gailevičius, — pasta-

dabar pasitaiko) ir kt. Da
bar visi tie darbai atimti iš 
savarankiškų amatininkų ir 
atliekami valdžios organi
zuotose dirbtuvėse, kurios 
tačiau tuo tarpu dar toli 
gražu nespėja reikiamų pa

Mažeikių 
Maskvoj gyvenąs nišų ki- 
nemotografininkų sąjungos 
valdybos pirmasis sekreto-
inus Kulidžanovas.

Švenčionių apygardai — 
Borisas Popovas, prieš ket
verius metus Maskvos at
siųstas Sniečkui prižiūrėti 
antrasis partijos sekretorius 
(tas bent laikinai gyvena 
Vilniuje).

Anykščių apygardai — 
Maskvoj gyvenąs Sov. S-gos 
vyriausybės ekonominių ry
šių su užsieniu komiteto pir
mininkas Skačkovas.

Šiaulių miestui — Sov- 
S-gos elektrinės pramo
nės ministras Šokinas.

Vadinamajan sąjunginin 
sovietan iš Lietuvos teritori
jos, kaip seniau, taip dabar, 
"renkama“ 10 deputatų (po 
vieną nuo 300.000 gyvento
jų) Vienas iš jų irgi mask
viškis, partijos centro komi
teto pareigūnas Stepakovas- 
Jis paskirtas atstovauti Uk
mergės apygardai

Kiti deputatai iš Lie
tuvos beveik visi lietuviai. 
Bet ne: lietuvių "atstovauja
mos“ apygardos dėl to 
džiaugiasi, nei rusų "atsto
vaujamos“ liūdi, kadangi vi
siems aišku, jog tai "vis
tiek“...

tamavimų atlikti dėl to. kad 
moju metu sumažėjo laisva- jų nepakankamai yra, ir dėl 
noriškų liaudies draugovių to, kad dažnai veikia biu- 
aktyvumas saugant viešąją rokratiškai. Apskaičiuota,; mo lapelių birželio mėnesio 
tvarką. Neretai draugovi- kad tos dirbtuvės jau atlie- sovietiniuose balsavimuose, 
ninku patruliavimas būna kančios patarnavimų be-1 anot oficialaus pranešimo, 
formalus. Kai kurie draugo- veik už 10 rublių per metus buvo paduota per 636 tūks- 
vininkai nesąžiningai atlie- kiekvienam gyventojui, bet* tančius (sakoma, kad tie

tai kaip tik dar labai maža.į "balsavo prieš“). Lietuvoje 
Naujai ministerijai teks tokių lapelių buvę apie 11 

susidurti su tokiomis pro-Į tūkstančių. Tiek jų užrašė 
biemomis. kaip labai men-. balsų skaičiavimo komisi- 

mėti. kad dalis jaunimo, vei- kai suorganizuotas radijo ir jos. Bet kadangi rinkimai 
kiama amoralių žmonių, ypač televizijos imtuvų tai- slapti, tai tikrąjį tokių su

Suplėšytų, subraukytų li
ko nors prirašinėtų balsavi-

Viešoji pasaulio nuomo
nė iau yra apsipratusi su tie
siog mistišku sovietinių rin
kimų reiškiniu — nepapras
tai aukštu balsuotojų nuo
šimčiu. Normalioje visuo
menėje neįmanoma, kad tik 
keli asmenys neatvyktų bal
suoti iš dešimties tūkstan
čių. O sovietinių "rinkimų“ 
statistikai tą nepaprastą 
balsuotojų nuošimtį visada 
ir skelbia. Tuo būdu jie sėk
mingai įtikino viešąją pa
saulio nuomonę, kad bal
suotojų skaičiai surašomi 
irgi iš anksto, kaip ir busi
mieji deputatai, ir kad tie 
skaičiai maža ką bendra te
turi su tikrove. i

Vis dėlto ir šįmet "rinki-i 
mų“ komisija skelbė, kad! 
vidutiniškai visoje Sov. Są
jungoj oalsuotojų buvo 144 
milionai ir iš jų balsuoti ne
atėjo tik šeši iš 10 tūkstan
čių, o Kaukaze tik... vienas 
iš 10 tūkstančių. Ukrainoj— 
du iš 10 tūkstančių. Tai jau 
taip ’ perdaug gerai, kad 
būtų teisybė“, jog blanksta 
visos abejonės dėl prielai
dos, kad ta "statistika“ yra 
iš anksto suplanuota. Tame 
suplanavime tačiau yia įdo
mus reiškinys: baltiečiai 
parodyti kaip iš visų labiau
siai nerangus“ balsuotojai. 
Nors pagal ta statistiką bal
tiečiai irgi, lyginant su va
karietiškais standartais, 
balsavę neįtikėtinai puikiai, 
bet pagal bolševikinės pro
pagandos standartus jie yra 
vistiek "juodos avys“: Lie
tuvoje iš 10 tūkstančių ne
atėjo balsuoti 13, Latvijoje 
18, o Estijoje net 54! Tokios i 
statistikos planuotojam tur-l 
būt atrodė, kad bus patiki-Į 
miau, jei Baltijos kiaštuo- 
se parodys kiek "stipresnę 
opoziciją“.-.

(Elta)
ka savo pareigas, nereaguo
ja į įstatymų pažeidimus, 
"nepastebi“ chuliganų... To
dėl su kartėliu tenka pažy- „Keleivis“ - 

jūsų draugas!

mėlę, ima juos pajuokti- O 
kas to nori savo vaikams? 
Tai geriau susitvarkyti kaip 
visi

— O pagaliau kokie mes 
čia komunistai?. Mes tik 
manome, kad šita valdžia 
geriau aprūpins biednus. O 

Į kaip iš tiki-ųjų bus. pamaty- 
Į sim, — aiškina tėvas.

Dar neatšokus kaip rei
kiant Mazel top. prasidėjo 
mūsų sodybos nauji vargai.

(Bus daugiau)-

LABAI ĮDOMUS
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD-

kios vežikų spūsties niekur 
neteko matyti.

Čia »r Karolis vienplaukis 
(kiemsargis) nuo bromos RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-

Moteris gali būti jau ir skubiai eina apstotas net minimų (1909-1918) IV to-
senokai ištekėjusi bet kelių vežiku ir atsisukdamas' mas 272 nsl., kaina kietais 
jeigu su ja po vedybų -į- 1 --------Skį įaii j*™8 .,ankiai be,ia P3’! viršeliais ...................
sakyti: Mazel top. aisKimmus. j minkštais viršeliais ..

$3.75, 
$2.50-

V ■ - .. . , , K.3? čia dalosi, Ka™-| LIETUVA BUDO, Stepo-
Vyresnioji muzikanto dūk- h? _ klausiu. - Kas oa' Klirio, 416 kainajJ 

te Kstera buvo-apie 21-22 juos suvarė?.. j
metų, neaukšta, bet propor- _  Rytoj pradeda veikti TAU, LIETUVA, Stepo-
cingų linijų, gerai išsivysčiu- civilinė ’metrikacija, tai iš no Kairio> 480 PsL» kai_
siu moteriškų formų, taisyk- viso miesto grūdasi jauna- i na ...............................$5-50
lingu veido bruožų ir. kaipl vedžiai pas M. Šapyrą (vyr.1 DIENOJANT, Kipro Bie-
reta išimtis semitų giminė- rabiną), kad dar šiandien linio, 464 psl., kaina .......$6
je — mėlynakė ir geltonka- sušliūbavotų, — paaiškino' , Br.
sė. O tos kasos! Kiekviena Karolis, eidamas atidaryti PENKTIEJI METAI, Kip- 
moteris galėjo pavydėti: juode kiemo vartų i užpaka- ro BieIinio> Psl- k.aina $6 
storos, ilgos, apie smilkinius iinę gatvę. Tegu. girdi, pro (Kas su ’ Tau, Lietuva“ 
ir galuose kiek šviesėlesnės j vienus įvažiuoja, pro kitus k"^u užsisako kitas čia mi- 
ir papurę; nuleistos per pe- išvažiuoja, tai nebus kieme ™mas kiurio , ar Bielinio 

vežikų spūsties ir to erzelio.
Štai kas suvarė jų tokią 

vilkstinę!
Išeinu pro geležinę bro

mą į pagrindinę gatvę. Bro-

knygas, tas kiekvieną sekan
čią knygą gauna už $4).

ATSIMINIMA! IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl.. kaina ...... $2.

ATSIMINIMAI IR MIN- 
su TYS, dr. Kazio Griniaus,

keleiviais kiek akys užmato. II tomas. 336 psl., kaina $5. 
O rabinų jau net keliolika:) GYVENIMO VINGIAIS, 
vien- kieme, kiti šoninėje d,, p. KalVaitytės-Karvelie- 
gatveje abipus frontinių du- 360 psL kaina . $3 50 
ru ant vejos tarp sienos ir, _
šaligatvio sutuokia jaunave- VIENIŠO ŽMOGAUS 

Ir va. ši mūsų miela kai- džius- Vieną porą dar laimi- GYVENIMAS (apie Dėdę 
r.a rabinas, skaitydamas Šerną), Antano Rūko, 206
maldas, palindęs po dideliu Psk» ka’na ..................... $2.
melsvu lietsargiu, o už kelių KĄ LAUMES LĖMĖ 
žingsnių kiti jau klykia. (apie Salomėją Nėrį), Pet- 
kvatojas, ir visi urmu pata- ronėlės Orintaitės, 234 psl.,

grojusiu, ir nutarė sumainy- rinėja jaunajam, kaip iš kar- kaina ...............................$3.
ti aukso žiedelius. | to sutrypti koja numestą že- c,Aiipiinni taicfi iii

Žinoma, jos tėvams nauji mėn stiklinę Susijaudinęs v ..7 ,
rūpesčiai: reikia parėdus nepataikys iš karto sutryp- , . Kriauciuno, 178 psl.,
siūti, derinti, kraitį ruošti iri tt — apsijuoks- Į ma .............................. •
visa eiiė kitokių smulkme-i Grįžtu butan pasiimti šei-' ATSIMINIMAI APIE
nų. O čia ir laikai neramūs, mos. Nagi, priešais takučiu JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 

Pertiaukų metu išėjęs ant skuba mėlynakė geltonkasė Liūdžiuvienė*, 88 psl., 
tvorelės paiymoti, senis tė
vas atrodė dar labiau sens
telėjęs. dar labiau sudribęs 
ir praplikęs. O laikas bėga 
nesustodamas, neilsėdamas.
Tuoj pasklinda mieste radi-

č:us, nudrimba žemiau juos
mens. o permestos per paki-.~«x zvL Lr »iiiMUUIię, miasiiius.

Vienu žodžiu, mergaitė ver
ta grieko, kaip žmonės sako.
Jaunesnioji Chanelė, atseit j^iai' jūs man?! Abiem gat 
Onutė, savo išore ne is tolo vės pakražčiais vežikų
negalė;.) lvgintis. nors buvo 
augalotesnė.

Bet vidiniai jos buvo tik
ros seserys: prasčiokės, sta
čiokės ir abi gerokai palin
kusios į Maskvą

mynėlė. kaip ir kiekviena 
jaunatve žydinti mergelė, 
susiuostė su gana linksmu 
bernioku, taipogi muzikan
tu. neretai tėvo kapeloje

mano kaimynėlė su visa pa- ka^Ra ..............................$1.
lydą prie rabino. Jai ir ve-) PALIK AŠARAS MASK- 
žiko nereikia: viskas čia pat' VOJE, Barboro* Armonie- 
vietoje. I nės, 253 psl., kaina .... $3.

— Ilgiausių m^tų. p-le į Tas knygas galite gauti 
Estei ! Daug laimės, daug Keleivio administracijoje 

jo garsai, kad rytoj įsigali j džiaugsmo!—skubu paber- (636 Broadway, So. Boston, 
j ti savo linkėjimus. — Bet Mass. 02127).

visas falej'a‘ <?ar ’.r PalaRkti... Ry-1 NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
toj rikliausia bus tuscias njVĄ ATSTATANT, Ra-

emas... Skipičio, 440 puslapių,
— U j. lytoj jau bus kita kaįna ....................................

ŽVILGSNIS J PRAEITĮ,

civilinė metrikacija.
Sujudo, subruzdo 

senas Vilnius.
Sekmadienis ūkarotas, 

bet oras dar nešaltas. Paval
gom pietus, apsitvarkom ir tįk E . . . £ ,
eisime pasivaikščioti, gal i ; ‘ s paskos be ,
, . - r» • • • * sivydamas tėvas.kiną užsuksime Prieinu prie 
lango — pilnas kiemas leng

įvydamas tėvas. !
Po vestuvių moterys ir vėl na

Žuko, 476 psj kai-
$5

vų vežikų, ir jau ima šūkau- nna na^an sGRi kaimyną:
ti- Mat. visi įvažiuoja pro . — Kokie iš jūsų komu- ąK.ITY|^ ęTA<lrfc M1
medinę bromą ir suka ap- n,slaū Kad dar vaikotės re- 2>KAII iK STANIO MI-
link sodeli. Jau pirmieji prie prietarų, — provo- CHELSONO PARAŠYTĄ
bromos nori išvažiuoti, bet kuoja pašnekesį jos. KNYGĄ: “Lietuvių lieivija
iš ten nenutrūkstama srovė Visi taip daro. tai ir ji Amerikoje ” DAUG PA- 
plaukia vis naujų ir naujų, (suprask: duktė) nenorėjo VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
ir pirmiesiems nėra kaip iš- išsiskirti iš kitų. Žinote. 1 $TA1S VIRŠAIS $4 00. 
važiuoja. Užsimetęs palta, paskui atsiranda vaikų, jie KIETAIS—15410 
išeinu kieman pasiteirauti, paauga, o jei kaimynai su
kas čia darosi? Niekada to- žino kokią nors tavo nuode-

ŠE

>
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MAIK.1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

įldomi žinia užmiršuoliams
Prieš kelias dienas spau

doje pasirodė jdomi žinia 
tiems, kūne turi trumpą at
minti ir greitai viską pa- 

j miršta. Skelbiama, kad yra 
i išrasta ”memory pili“, kuri 
{ pagerina ir sustiprina silp

ną atmintį. Tik nuryk tą 
pilę. ir jau niekad nieko ne
užmirši — ne tik nepamirši, 
ką sužinosi, bet ir praeiti 
atsiminsi. Ir būsią labai 
lengva išmokti naujų daly
kų, nes ka tik perskaitysi ar 
iš kitu nugirsi. to jau niekad 
nepamii ši-

Bet ar tai galimas daik
tas? Ar tai nebus tik laik
raščio sensacija?

Šie klausimai buvo aną
dien karštai diskutuojami

pagerės ir sustiprės žmo
gaus atmintis.

Taip argumentavo dr.
Plotnikoff ir dr. Glasky i.
Chicagos Abbott laboratori
jų ir dr. Lionei N- Simon. 
biochemikas iš Illinois vai. 
vaikų ligų instituto.

Jie aiškino, kad bandy
mai buvo daiomi su žiur
kėmis. Paimta dvi žiurkių 
grupės. Vienai grupei duo
ta magnezijos pemolino 
chemixalo, o kitai neduota.
Ir pirmosios gi upės žiurkės Chicagos FBI agentai atnešė į 
parodžiusios daug geresnę 
atmintį, daug greičiau iš
mokusios vengti elektrizuo
tos vielos, negu antrosios 
grupės žiurkės. Ir išmoku

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa- 

f lomėją Nėrį, tiek daug kai- 
Į bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 

j ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti.
vio administracijoje.

Knyga gaunama ir Kelei-

sios žiurkės jau nepamiršu-
American Association for sios savo patyrimo per k 
the Advancement of Scien- lis mėnesius-
ce posėdžiuose Kalifornijos 
universitete. Diskusijose da
lyvavo daug medicinos dak
tarų. biochemikų ir kitų 
mokslininkų

Daugiausia buvo svarsto
mas klausimas, kas yra at
mintis? Kodėl, sakysim, 
vienas individas atsimena, 
kas buvo prieš 10 metų, o! 
kitas — ne?

Vėliausia teorija aiškina 
šį klausimą taip: pergyven-

Dabar dr. D Ewen Ca
meron bando tą chemikalą 
Veteranų administracijos li
goninėje Albany. N.Y.. su 
žmonėmis.

Laikraščiai rašo, kad tos 
“memory pilis“ darysian
čios stebuklus. Nurijęs ke
letą tų “pillių", žmogus per 
mėnesi galėsiąs išeiti uni
versitetą- Bet tai vi a smal- 
suoliams taikoma sensaci
ja

Šv. Vincento ligoninę Chicagoje 
6 mtn. pagrobtą kūdikį. Prieš! 
kelias savaites policija suėmė
mokytoją Helen Isaac, kuri kak! ' ANTROJI PRADALGĖ 
tinama ią kūdikį pagrobusi, bet'
ji tai neigia.

X

Tai literatūros metraštis,

Ar skaitei 
šias knygas?

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
pal-, aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

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

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina...........$2.uu

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17i redagavo K. Balėnas, 39 ra- , . ~t

Įšytojų. pradedant J. Aisčiui 
į ir baigiant M. Vaitkumi, kū-’ 1 ”
rinių pavyzdžiai. 446 psl., 
kaina $3.20. Pirmoji pradal
gė turėjo didelį pasisekimą, 
nemažesni turėtų turėti ir 
antroji. Gaunama Keleivio

— Maiki. mano gaspadi- griežtai jų prisilaikyti, nes 
nė nori. kad aš paprašyčiau jei padarysi perstiprų miši- 
tavęs rodos, ką reikia dary- nį arba skiedinį, tai suga- 
ti, kad vabalai neėstų jos dins lapus ir vaisius; o jeigu 
darže7 Ji prisodino binzų. padarysi persilpną. jis ne- 
jurginu ir kitokių kvietkų, veiks- žinoma, reikia turėti 
bet viską nuėdė. Vakar ji ir gerą purkštuvą, kad purš- 
net apsiverkė. Sako, tiek kaias pasiektų iki medžio 
procės padėta ir. rodėsi, kad viršūnės. Ir medi reikia su- 
viskas gražiai sudygo, o da- lieti gerai, kad varvėtų nuo 
bar tik stabarai liko. Ar tu šakų ir lapų
nežinai kokios rodos? — Aie pasakyk, ką daryt

— Kovai su tokiais ken- su kvietkom ir binzais?
— J uos. tėve, taip pat 

nuodais ginti

ti patyrimai arba įgytas ži-' tas vaistas dar nėra pilnai j 
nojimas susikrauna smege-| ištirtas, ir kol Kas.dar me as, 
nų ląstelėse (celėse), kurių tikrai nežino, kaip jis veiks,

KELEIVIO PRENUMERA- 
Teisybė yra tokia, kad, TORiŲ DĖMESIUI

administracijoje.

Paragink savo pažistamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

Tie, kurių gaunamo Ke
leivio kamputyje šalia adre-

soeooeooooooBGiooeeecM =1

branduoly yra Rna rūgšties.
Todėl mokslininkai gal

voja. kad suradus būdą tai 
rūgščiai padidinti savaime

kėjais yra visokių pesticidų, 
tėve, nes ir kenkėjų yra vi
sokių. Sunkiausia kova yra kenkėjų, 
su skruzdėmis, kurios taip — Tu vis kalbi apie nuo- 
pat naikina daržus, išraus- dus. Ar tai nebus poizinas? 
damos urvus po augalų sak- — Taip, tėve, tai yra tasj 
nimis- Joms naikinti yra pats elementas, bet aš vadi

reiKia
,b

IIUV

parduodamas chemikalas, 
vardu cyanid gas. Tai vra
labai stipins nuodas Kur y- lietuviškai.

r;u nuodais. Taip ir tėvas 
turėtum sakyti- Kalbėkim

ra skruzdžių urvų. reikia 
įdaryti žemėje skylių, to

Maiki, jeigu tu nori 
lietuviškai, tai turėtum sa-

chemikalo miltelių priberti kyti tručizna. Ale duokim 
ir skyles užlyginti. Gavęs o- tam žodžiui pakajų, o kal- 
ro. cyanid gas pavirsta i du- bėkim apie tą bradą, ką su- 
jas ir skruzdės išnaikina, ėdė mano gaspadinės daržą.
Tai būtu nesunkus dalba.' Daržovėm, tėve. gali-
tačiau bėda, kad tos dujos ma vaitoti tuos pačius nuo- 

augalus. Jeigu gus, kaip ir medžiams, bū-uzmus i ir 
skruzdžių ce- tent: arsenate of lead. Betprisiveisia

;alima
jas išnaikinti verdančiu prie jo pridedama kalkių, 
vandeniu arba ugnimi- Bet kurios palieka baltų nuosė- 
jų prisiveisia ir vėl, nes iš- dų. Todėl gėlėms patartina 
naikinti iki vienos negali- vartoti nikotiną, kuris būna 
ma parduodamas buteliukuose

— Bet pasakyk, kaip ap- ir vadinasi black leaf 40. 
saugoti kvietkas, daržoves 3 ai yra tabako ekstraktas ir 
ir vaisius,
auga°

žmogaus atmintį. Vis dėlto $o nėra pašto numerio —j Išrašykite
KELEIVI 

savo draugam

pravartu žinoti, kad tokie 
bandymai vra daromi.

S. M.

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

zip code, malonėkite pirma 
proga sužinoti savame pašte 
ir mums pranešti, nes nuo 
Naujųjų 1967 m. sausio 1 d. 
be zip code numerių paštas 
laikraščio adresatui neį
teiks.

Kol mes tuos numerius 
surašysime, užtruks laiko- .
....Todėl jau dabar prašome 
mums pranešti savo pašto Ką dovanoti?
rirv eA/fo nnmAn.

Administracija
i

pūti. Serga ir dekoratyvi-j 
niai krūmai, kaip rožės, for- 
sitijos ir kiti.

— Tai ką. reikia šaukti: 
daktarą?

— Galima apsieiti ir be' 
jo, tėve, tik reikia žinoti 
vaistus.

— Ar tu juos žinai?
— Vaistų augalų ligoms

mente plyšiuose, tai galima gėlėms jis nelabai tinka, nes via daug, tėve, bet geriau- 
iunak-inti verdančiu nrie io nridedama kalkių, šia veikia mėlynasis akme

nėlis su kalkėm. Jo galima
Ji buvo patalpinta psichiniu li
gų ligoninėn, bet 1959 m. išleis
ta. Dabar ji vėl kaltinama nu
skandinus kitus tris savo vai
kus — 6. 4 metu ir 9 mėnesiu.

X

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

land of be
parašė L Valiukas.

“Lithuania 
«

Constance Fisher prieš 12 me-
gauti jau paruošto. Anglis- ■•kandinn tris savo^vaikus.^n^irarijoje. 

kai vadinasi: cooper-lime

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
Jeitn* nebus panaudotos tuoj 

pat apsaugo-; priemonės, airi 
die.s priepuoliai ištiks ; 
•as penktą vyrą ateinančiu pen- i 
keriu metu laikotarpy. Paskai
tęs kn.'zą

ŠIKUI ES PRIEPUOLIAI, 
tu sužinosi, kad šiai ligai gali 
pasipriešinti ir jos išvengti. .. 

Knygos kaina 3 dol. 75 c.
Kn yga gaunama Keleivio ad

dust.
— Nu, tai dabar aš galė

siu pasakyti savo gaspadi- 
nei, kad ji tų liekarstvų nu
sipirktų. . Ale veidi minut! 
Ar bus gerai, jeigu pradė-

ką ant medžių labai stiprus nuodas. Jo de
dama arbatini šaukštuką

— Vaisinius medžius. te-Į galionui vandens—ne dau-
ve. patartina purkšti chemi- giau ii ne mažiau. Jis purš- sim taisyti Dievo sutvertąjį 
kalu. kuris angliškai vadi- kiamas iš rankinio purkš-, pasauli? Juk jis žinojo, ką į 
naši a r segate of lead. Bet tuvėlio ir užmuša kenkėjus j darė-Jeigu išnaikinsime vi-Į 
dabar jau pervėlu, nes vai- kontaktu, t- y. palietimu S sus vabalus ir kirminus, tai 
siai jau sugadinti. Juos rei- Bet kaip daržas, taip ir so- 1 J ,'xxs~ °
kia pradėti purkšti anksti das turi dar ir kitų priešų.
pavasarį, kol lapai dar neiš- su kuriais reikia kovoti, 
sprogę. Paskui duoti nuodų, — Žinau, Maiki, yra va- 
kai žiedai nubyra ir taip gių.
kartoti kas 10 ar 12 dienų — Gali būti ir tokių, te
iki liepos mėnesio vidurio.

— O kodėl taip dažnai?
— Dažnai reikia dėl to. 

tėve, kad yra visokių kenkė
jų. Kai vienas jų spiečius 
praeina, tai užeina kitas,

kuo tada paukščiai gyvens? i 
Juk tas bradas buvo jiems 
sutvertas, ar ne?

— Aš manau, kad ne.
— Olrait, pasakyk, kaip 

paukščiai galėtų gyventi be

AUGANČIŲ AUGALŲ 

JĖGA

Kokia didelė dygstančių 
iš žemės augalų jėga. gali 
paliudyti toks pavydys:

bedygstantis iš žemės 
sparagas gali pakelti 7 sva
rus sveriančią plytą;

ve, bet daug pavojingesnės, jokios žyvnasties?
yra visokios ligos.

— Nu. o kaip daržas gali
sirgti ?

— Tėve, visi gyvi daiktai 
serga- Amerikoje daržų li-

paskui trečias ir taip toliau, gomis greičiausia užsikre- 
O nuodai ant lapų iigai ne- čia agrastai ir serbentai, to-

— Jeigu paukščiai Dievui 
i fipėtų. teve. tai kam jis pa
leido vanagą, lapę ir katę. 
kad tuos paukščius naikin
tu? Ir jeigu vabzdžiai reika
lingi paukščiams kaip mais
tas. tai kodėl tas amaras tu

būna: juos nuplauna lietus dėl valdžia juos naikina, nes retų naikinti, ką žmogus sau 
ir nunučia vėjas, todėl rei- nuo jų užsikrečia ir kiti au- pasigamina?

Maiki, aš negaliu tau
ir nupučia 
kia kartoti.

•ėjas.
Bet vartojant galai. Susirgęs medis skurs-

purškaius. reikia atsargiai ta. lapai gelsta, vaisiai krin- šitą bizni išvirozyt raidavei: 
perskaityti nurodymus ir ta arba ant medžio pradeda duok man pamislyt.

VYNUOGES IK KAKTŲ- 
SAL Julijos Švabaitės ei. 
iėrasčių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

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

AUKOS TAURĖ, Ztasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. Kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl.. 
Kaina $2.00.
RASTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

roes, 
kaina $4.75.

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

POPULAR LITHUAN1- 
AN RECIPES. paraše Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos “Vilnių* in the Life ofj 
Lithuania“, 174 psl., daugį 
paveiksiu, kaina tik $1.50.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS 

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvo*

Geri
žodynai

rabarbaras, augdamas iš nepriklau»omybė» p&skelbi-
zemės,
plytą.

gali numesti i šalį mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt

Skelbtis 
„Keleivyje“ 

yra naudinga!

NAUJAUSIA KNYGA

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 683 puslapiai, 
k«ina ......................... $6.00.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

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

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J.

-. . . • z>«- . Balčikonis ir kt, yra apieE: 2:145.000 žodžių, sm p.l

kaina ...... .............$12.00

nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $J.5O 

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.

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario. 225 psl., kaina $5. 
SENOVĖS LIETUVIŲ PI- 

ĮNIGAI nuo seniausių laikų 
iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl.. kaina .... $10. 
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

man«5 Delfino ženkle", ga
vęs Draugo premiją. 234 psl. 
kaina $2.50- Gaunamas Ke
leivio administracijoje.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).
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MOTERŲ SKYRIUS**#**♦*******♦***♦***♦♦*♦**####***♦#****#*****************'*'**********’
JONAS JANUŠKIS

B atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

1940. 6. 24

Šiandien pas mus kalba apie lenkų ar "lenkiškos 
kilmės“ žmonių išvežimą j Afriką, nes. esą, jų buvimas 
prancūzų armijoje nebėra pateisinamas Kodėl, kokiais 
sumetimais (paliaubų nuostatai ai kas kita), nežinia. 
Čia vaikšto visokių gandų, bet nieko tikro nežinia, ir gal 
taip ir nesužinosime. Tų gandų proga keletas žodžių veita 
pasakyti apie mano "milinės kompanjonus“.

Iš Paryžiaus išvykome 16 ir 1 ' nelegaliai“. Buvome 
1 lietuvis, keli lenkai, rumunai, graikas, turkas ir kt. Pora 
bulgaių ir aš, lietuvis, esame nežydai, o visi kiti, regis žy
dai- Atvažiavę čia radome tą pati santyki tarp "Įvairių 
tautybių“ žmonių ir žydų. Lenkai, rumunai, graikai ir ki
tokie iš tikrųjų — žydai. Atsirado ir keletas "lietuvių“, 
iš kuiių keletas visai lietuviškai nekalba, o kiti vos vos 
švebeldžioja. Apie 80c,'( visų savanorių — žydai. Yra 
rusų. ukrainiečių (kurie nenorėjo eiti tarnauti i lenkų 
kariuomenę), yra vienas kitas vengras, vokiečių (iš Sie- 
benbuergeno). o šiaip visi kiti atrodo žydai iš Įvairių, 
kraštų, o todėl oficialiai krikštijami pagal savo kilmės! 
kraštų tautybes.

J
Labai retas iš čia atvykusių savanorių kalba atvykęs j 

todėl, kad Prancūzija bėdoje ir kad reikia muštis su, 
Hitleriu. Dažnai girdisi visai kitokie motyvai: nėra kur 
dėtis, neisi Į kariuomenę — negausi teisės gyventi, nebūsi 
Įpilietintas, ir panašūs samprotavimai Yra profesinių be
darbių. smulkių pirklių, šiek tiek inteligentiškų profesijų 
žmonių, tik idėjinio kvapo absoliučiai nesijaučia... Ūpas 
gana keistas, lyg nelaimės suvesti žmonės, o ne kareiviai. 
Didžiausių kalbų paskutinėmis dienomis čia kelia klausi
mas, "kur mes dėsimės, jei ateis vokiečiai?“, "ką jis su 
mumis darys?“ Niekas net minties neprileidžia, kad mes 
galime eiti muštis.-. Tokios šventvagiškos mintys nelanko 
tų savanorių galvų. Iki pasirašymo paliaubų su Vokietija 
ūpas buvo toks. kaip pas zuikius, kurie laukia pasirodant 
vilko. Pasirašius paliaubas (22 d.), ūpas kiek aprimo. 
Keli ispanai pabėgo, dargi, sako. su vogtu automobilium. - 
Man berašant šias eilutes, atėjo tipas, kuris sako, kad ir 
su Italija pasirašytos paliaubos. Kai kas šaukia "bravo“, 
vienas bando rankomis ploti, ūpas gerėja, savanoriai at
gauna pasitikėjimą savo kailio išganymu. Įdomi politika: 
"bonne nouvelle“ jiems daro kuo geriausią Įspūdį, o man 
verkti norisi.

('baries Brett Lange, 14 m., iš Auroros, III., prisipažino 
nužudęs 9 m. Paulą Sue Steinbach (apačioj, dešinėj) 
liepos 3 dieną ir paslėjęs po pašiūrės grindimis. Kai
rėje — Adams, apskr. šerifas.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

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

ĮDOMIOS knygos

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO 

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

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

leidimo, kad jis dabar nuei
siąs pas advokatą ir viską 

Mūsų duktė, dar mokyk- suardys; kad jam nesvarbu, 
los nebaigusi, pradėjo drau- kiek bai jam kainuotų; kad, , .. . .
gauti su vienu berniuku, ku- jis pasitiksiąs be cento, bet dahs Pįį- kiekvienos du
ris dirbo netoli mūsų namų juos pamokysiąs, kaip ant;llL< 'aina >->• . 
gazolino stoty. Mums labai svieto reikia gyventi ir tt. Alė Rūta, KELIAS Į 
nepatiko ta draugystė, nes Aš manau, kad Į balą kri- KAIRĘ, premijuotas romą- 
tas berniukas mums atro- tęs. sausas nekelsi. Dabar nas iš -JAV senosios kartos

Klausimas Kazys Almenas. UPĖ Į 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II

(Bus daugiau)

KAI KARALIENĖ NORI 

ATSIGERTI ARBATOS

I
VAISTAI NUO PLIKIMO!

dė nerimtas, bemokslis ir jau oervėlu ką daryti. Jau 
mes galvojome, kad mūsų jie vedę. ir reikia tikėtis, 
duktė galėtų geresnį vyrą kad jie sugyvens ir galės

Steponas Strazdas

SUSKAMBĖJO KANKLIŲ STYGOS

Suskambėjo kanklių stygos, 
Suskambėjo sidabrinės.
Plaukia aidas liūdnas graudus 
f platybes begalines.
Žmonių širdys rūsčios, šaltos 
Nieko gero mums neduoda,
Nors ir iš viršaus jos baltos,
Bet viduj ten — tamsu, juoda.-.
Viens ant kito lipa, keikia,
Purvai tyška... kumščias maino... 
Rodos, jiems tik to ir reikia.
n__i_ —~i\uao rujtu ivoiiiw.

Purvai vieni... liūdna, graudu-.. 
Mirtinai viskas atrodo- 
Širdį skausmas drasko, spaudžia. 
Retai saulė pasirodo. 
Suskambėjo kanklių stygos, 
Suskambėjo sidabrinės, —
Lekia, žūva liūdnas aidas,
Gęsta raudos paskutinės.

lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,

verta dabar tą visą reikalą romanas iš lietuvių emigran- 
iš naujo judinti? Be to, ar; tų gyvenimo, 242 psl.. kai- 
galima juos dabar priversti na $2.50

Mūsų namuose tvarkytis, kaip žmonės.
Kaip Tamsta manai,

susirasti- 
prasidėjo barniai. Dar aš, 
kiek galėdama, stengiausi 
tylėti, nes tikėjausi, kad ji 
pati laiku susipras. Mano 
vyras ją visą laiką bardavo, 
to berniuko Į namus neįsi
leisdavo. ir mūsų namai pa
sidarė kaip tikras pragaras.

Po šešių mėnesių tokio 
nesugyvenimo. duktė mums 

■ pranešė, kad ji palieka mo- 
‘ kyklą. kad ji gavo gerą 
darbą ir iš mūsų namų išsi
krausto. žinoma, mums pa
sidarė labai skaudu, ypatin
gai, kad ji nusistatė mokyk
los nebaigti. Tėvas sakė, te
gul eina iš namų; grįš, pa
mačiusi, kaip sunku gyventi 
iš uždarbio.

Mergina išsikraustė, mum 
nepasakiusi kur.. Verkiau 
dienomis ir naktimis, bet 
vyras uždraudė dukters pra
šyti. kad grįžtų į namus 
Per kitus žmones sužinojo
me. kad mūsų duktė gyvena 
pas to netikusio berniuko 
tėvus. Mes su vyru tuoj nu
vykome ir ten turėjome 
didelį su.lirėmimą- Vyras

ar

skirtis, kai jau jie vede?
A. S

Massaehusetts

Jonas Aistis, POEZIJA.

doje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Atsakymas Jurgis Gliaudą. SIKSNO- 
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268

Nežinau, kiek amžiaus y- 
ra Tamstų duktė. Jei ji buvo! 
virš 18 metų amžiaus, kai * osl.. kaina $2.50. 
ištekėjo, tai jai buvo nerei-j
kalingas tėvų sutikimas- Pas Vytautas Volertas, JPĖ 
mus. Massaehusetts. vyrui. TEKA ViNGIAIS, romanas 

332 psl., kaina $3.50.
Vacys Kavaliūnas. KAL’ 

NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 20) psl.. kaina 
$2.50.

kuriam sukako 21 metai, ir 
merginai, kuriai sukako 18 
metu nėra reikalingas tėvų 
sutikimas vesti arba ištekė
ti. Mergina, kuriai sukako 
18 metų. nors ji ir nesiskaito
pilno amžiaus kitais atžvil-' Juozas Krahkauskas, in
giais. ir ji, pavyzdžiui, ne-į NAGO UGNIS, premijuotas 
gali pasirašyti kontrakto ••'Omanas, 205 pusk, kaina 
(jei ji pasirašo, tai jos para-152.50.
šas teisiškai nėra galiojan-i AĮov2a5 . V,EN1.
t,s), skaitosi pilno amžiaus,,, MEDŽIAI, 117 esi. ka.- 
šiuo vieninteliu atžvilgiu.1 na $ j 59 
Jei vyras yra jaunesnis negu ’ ‘

' norėjo kreiptis į policiją, 21 m. ir mergina jaunesnei Juozas Švaistas: ŽIOB- 
bet aš neleidau. \ negu 18 metų, jie negautų RIAI PLAUKIA, romanas

Iš ką tik išėjusio St. Strazdo eilėraščių rinkinio, kun . " k duktė atė’io ir
į galima gauti Keleivio administracijoje, kaina $2.50. Į mumg pran3ė kad jiedu su

ĮDOMU ŽINOTI

Šie metai Japonijoje yra 

"Arklio ir ugnies metai“, ku

rie išpuola kartą per 60 me-

Daugelis jaunuolių labai 
pergyvena, kai pradeda 

Kas atsitinka, kai Angli- j plikti. Tokie rūpesčiai kan- 
jos karalienė Elzbieta nori kino vyrus ir žiloje senovė- 
atsigerti arbatos ir suvalgy- je. Žinoma, būdavo ir įvai
ri sumuštini su kumpiu, pa- rių gydvmo būdų. kaip su- 
pasakojo Anglijos moterų stabdvti plauku slinkimą, 
žurnalas: , bet iki šiol medicina dar vis

į nesugebėjo tikrų jų vaistų iš-
1. Karalienė iškviečia pa- rasti-

ža ir pasako jam savo pa- Štai vienas receptas, kuri • h Tndiia o dabai 
ceidavima pateikia medikas ir filoso-;‘e .. , ?:°...Tg fas Aleksis Pedemontanus 1“?1 m- ”. P,eciasl ,s.

2. Pažas painformuoja in- 1620 m. Krokuvoje išleis-1 S>am sprausm.n.r
lendant, iškviečia tampiame veikale ’Tasiapty,, ^uv^kais U gab

3. Intendantas siunčia sa- P,i£ U^j^Z1 "U° “«

vo padėjėją į virtuvę. tepti saldžiųjų migdolų alie-
..... jum, arba kiaulės tulžim,

4. Intendanto padėjėjas sumaišyta su alyva, arba 
Irako virėjui paruošti su- kurmio krauju, arba kalės 
muštinį, o virėjai — arbatą. pienu“

Šituos žodžius rašantis, 
sako, kūdikystėje turėjęs 
labai menkus plaukus, todėl 
auklė su mama rūpinosi, 
kad anksti nenuplikčiau. Į 
gvdvtojus jos nesikreipu
sios, bet pasinaudojusios

5. Tarnas užsako pas bu-1 
dinti ekonomą padėklą, in
dus ir taltiesę-

6. Tarnas eina i virtuvę 
sumuštinio, o gretimoje pa

deli. lėkštutę, šaukštelį i)’ 
pieno

liaudies medicinos receptu: 
viršugalvį trynusios pypkės

Praslinko mėnesiai, ir taip vadinamojo "certificate 
of intention of marriage“
(liudijimas, kad jie ketina kaina $2.50.

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

■ tuo berniuku mano vestis.) vestis) be savo tėvu ar glo- 
Sako. dabar jums yra pro- bė.iu raštiško sutikimo-

DIDĖJA CHOLEROS 

PAVOJUS

Pasaulio sveikatos organi 
zacijos gen. direktorius dr. 
Candau įspėja, kad gręsia 
choleros pavojus ret Euro
pai ir JAV- Tos ligos židinys

reiškiniu pasirodvmo praei
na trys dienos. Taigi per ta 
laiką susirgęs žmogus gali 
toli toli nuskristi. Ja užsikre
čiama per valgį ir vandenį.

7. Liftu atvažiuoja į vir
ių ir perduoda viską pažui.

8. Pažas paduoda karalie
nei padėklą su arbata ir su
muštiniu

sultimis.
Rezultate: mano galva ir

šiandien dar nemano plikti. 
Bet kas čia pasakys, kiek 
ten tos sultys padėjo? Gal 
be jų dar tankesni ir tvirtes
ni plaukai būtų buvę?..

AMŽINAS LIETUS
Lietingiausia vieta žemės 

rutulyje yra Paragvajuje, 
netoli nuo Brazilijos sienos, 
kur Paranos upė šakojasi 
daugiau kaip į dvidešimt at
šakų. Lietus ten lyja be su- 
stoj’imo nuo neatmenamų 
laiku. Drėgmės tiekėjas yra 
Guairo krioklys- Stiprus vė
jas, visada pučiąs nuo kal
nų, neša vandens dulkes į 
lygumą, čia jos susilieja į 
didelius vandens lašus ir iš
krinta lietumi.

gos su mumis susitaikinti ir Jei vaikai yra: jis mažiau 
vestuvėse dalyvauti. Aš vi- 18 metų, ji mažiau 16 metų. .
saip kalbinu vyrą, kad nė- neužtektų ir tėvu raštiško ™ 1

1 ra išeities, kaip ten bus. sutikimo. Tada būtų reika- 
taip, bet reikia taikintis-Vy- lingas Probate teismo suti- 
ras, tačiau, nesutiko, sako, kimas.
tegul eina iš namų ir niekad Tamstoms patarčiau ne-

J u ozą s Sv3’«ta»: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 

pusi kaina
$4.00

riebeerįžta: aš jos matyti ardyti vaikų gyvenimo, bet kaina $3,00.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl.,

tų. Sena legenda sako, kad nebenoriu. Taigi, vaikai ap- stengtis jiems padėti, nėšį
merginos. gimusios tais iro- si ved ė ir crvvena. Dabar iria- dabar nebelaikąs keisti pa- Vytautas Alantas. TARP
tais, turi palinkimą užmušti! no vyras pasiuto. — sako, dėtį. Ne kerštas, bet pagal- DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 

žinojęs, kad jie netu
rėjo teisės apsivesti be jo

tais, turi paunKimą uzmusu no vyras pasiuiu. — į 77
savo vyrus, todėl vyrai bijosi jis sužinojęs, kad jie netu- bos rankos ištiesimas page- pusi,, kaina $4.o0. 
-—  i.- n-_i—: Ko in rins santykius. • —jas vesti. Prietarai tokie 
stiprūs, kad jau nuo praėju
sių metų 2-ros pusės žmones 
apėmė baimė, kad šiais me
tais negimtų kūdikis: juk 
gali ateiti į pasaulį duktė, 
Vyriausybė pažymi, kad šie
met gyventojų prieauglis Ja. 
ponijoje bus labai nežymus.

Svaibios knygos
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50

Brazilijoje gyvenanti in-! Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 17b psi., Kama............................................................................$2.00
Dan Kui ’Jčio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................$3.00

, , Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičiai nuo
damas upėn ar ežeran kur 190 j virš^ kaina jaU
visuomet knibžda pavojingų ***
ir nuodingų žuvų- Pasinėręs 
vyras privalo sugauti ir iš
vilkti krantan tokio svorio

# » »

dėnų Karaja gentis turi sa 
votišką paprotį Kai šios 
genties vyras nori sau gauti 
merginą už žmoną, jis turi 
įrodyti vyriškumą, pasiner-

žuvj, kuri būtų ne lengvesnė 
už nuotaką. Kitaip jis negali 
vesti.

buvo $6.00, o dabar tik..................................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt) 
čieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina..........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina............... .  » • • • •••• • .• •••••••••••• $1.00

! Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 

(motinos meilę, jos tikslą ir 
! rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 

[kaina $4.00.
i mo.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
<5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., ! kaina $2.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir 

Keleivio administracijoj.
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GĖRIAI ŠIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
LIKTI VIŠKOJ E JANSONŲ VASARVIETES 

CAPE COD VILOJE
Siųskite Pinigus į

LIETUVĄ

Saugokite rankinuku*!
Onai Urbšienei dienos 

metu Tremont gatvėje va- 
gis sugebėjo iš jos rankinu
ko išimti piniginę taip. kad

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

į Liepos 31 d. Bernice Clai- 
ji tai pajuto tik tada. kai va-: re sodyboje, N. Easton, 
gis jau buvo dingęs. Kitą i Mass. Lietuvių Darbininkų 
dieną tuščia piniginė su ke- Dr-jos 21 kuopos gegužinė, 
liais metaliniais pinigais ir
dokumentais buvo jai grą
žinta paštu. Aišku, popieri
nius pinigus vagis pasiliko 
sau...

Graži gegužinė

šeštadienį po pietų, lie
pos 9 d- buvusiame Kereišų 
ūkyje, pas V. Zenkų, W.
Bridgevvatery. įvyko didelė 
metinė gegužinė. Svečių 
privariavo iš Bostono. Dor
chesterio. Brocktono ir ki
tų apylinkių- Tarpe kitų 
pramogų buvo ir šaudymo 
varžybos, kurias laimėjo 
inž. R. Šukys ir Aldona La- 
buckaitė, geriausiai sušau- 
džiusi iš moterų tarpo.

Šokiai užsitęsė iki vėlyvo 
vakaro. Gegužinei labai su
maniai šeimininkavo Genė 
Bačiulienė, pavalgydinda
ma ir vėliau atvažiavusius.

Įžangos mokesčio nebu
vo. Dalyvavusieji gegužinėj 
labai patenkinti, o nepatekę 
gailisi.

Svečia* ii Australijos
Iš Australijos į Jaunimo 

Kongresą ir Dainų Šventę 
Chicagoje atvyko Povilą*
Alekna, o iš ten atvažiavo 
trumpam į Bostoną ir buvo 
sustojęs pas Justiną Vaičai

tį, kuris, prieš apsigyvenda
mas Bostone, kelerius me
tus gyveno ir veikė Austra- 
lijoje-

Povilas Alekna kadaise

* *

Rugpiūčio 14 d. Romuvos :: 
parke Brocktone Minkų ra-J 
dijo gegužinė.

Rugsėjo 11 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Pil- Dr-jos salėje Tautos 
šventės minėjimas.

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.
Tek (Area 617) 128.8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kitų 
dekoratyvinių medžių parko. Daug vjelos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūro 

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG.
SĖJO MĖN. 15 D., ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST.,
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o p. BIRŽELIO 
18 D. tiesiai i.vila AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šia gražiausia ir 
didžiausia Cape Ccd žalumynuose paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

r****#*##*** ♦###**#********************#*».#o>###^o^.«

TIESIOGIAI PER

GR4MERCY

pliažas

::
< > 
::

Lapkričio 20 d- So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas- Į 
Kalbės Lietuvos konsulas A 
Simutis iš Nevv Yorko.

I

LITERATŪROS VAKARU i
PAGERBĖ UŽSIENIEČIUS!

Praeitą šeštadienį Santa
ros-Šviesos Federacijos Nevv 
Yorko skyrius Camagie En- 
douTnent salėje surengė li
teratūros vakarą iš įvairių 
kraštų į Jaunimo Kongresą 
atvykusiems užsienio lietu
vių atstovams pagerbti ir 
naujausioms poezijos bei Į 
prozos knygoms ir jų auto- i 
riams pristatyti.

Jauki ir tokiai programai 
tinkama salė prisirinko pil
nutėlė New Yorko ir net to
limesnių jo apylinkių kui- ruvnas njeMia | • • i • * • • i 1

Vokietijoje buvo Al. Gustai- t^’i.inkųjr užsienio kraštų 
tienės vadovaujamo Ra- hetuvnJ lamino Sveikini-; 
vensbure-o lietuviu dramos mu programą pradėjo skyr. j sam&naSabaTSk! Pįrmininkas Saulius Šimo-
milini vaidino įvairiuos pa-Į ^UrgaviikoPpiminfnkas Va^' 
statymuos. Jis ir dabar yra' H -
gyvas Australijos lietuvių lovas Sidzikauskas, palies-1
bendruomenės naiys ir ten 
platina lietuvių periodinę 
spaudą ir dailiąją literatūrą.

Pasikalbėjime su mumis 
nusiskundė, kad australie- 
čiai lietuviai palyginamai 
nedaug tegauna Amerikoje 
išleidžiamų knygų, o kai 
kurios jų ten ir visai nepa-' 
siekiamos.

Šiomis dienomis pas Vai
čaičius grįžo ir J. Vaičaičio 
žmonos motina Julija Plu- 
kienė. kuri buvo išvykusi į 
Los Angeles ir Clevelandą 
savo tūnaus, brolio ir gimi
nių aplankyti. J. Plukienė 
neseniai atvažiavo iš Lietu
vos.

Gavome sveikinimų

Iš New Yorko pasveikino 
L. Januškienė, kuri ten bu
vo nuvykusi dalyvauti bib
liotekininkų konferencijo
je

Antanas ir Ona Andriu- 
lioniai atsiuntė sveikinimų 
iš Cincinnati, Ohio, kur jie 
buvo nuvažiavę atotstogų 
praleisti pas savo giminai
čius.

livyksta prel. P. Virmauskis
Buv. šv. Petro lietuvių 

parapijos klebonas prel Pr. 
Virmauskis išvyksta iš Bos
tono į Brocktono seselių vie
nuolių globojamus poilsio 
namus- Jį atsisveikino para
pijos choras, buv. ir esamie
ji lituanistinės mokyklos ve
dėjai ir darbuotojai ir kt.

damas aktualiąsias mūsų 
politines ir kultūrines temas 
ir lietuviškojo jaunimo 
vaidmenį mūsų laisvės ko-' 
voje.

Literatūrinėje programo
je dalyvavo skaitydami sa
vo ar kitų kūrinius akt Da-, 
lia Juknevičiūtė-Mackuvie- ■ 
nė. akt. Vytautas Valiukas, 
akt. Jurgis Blekaitis, J. Me
kas ir Ant Gustaitis. Dalia 
Mackuvienė skaitė iš poetės; 
Liūnės Sutemos „Bevardės 
šalies“ neseniai išėjusio po
ezijos linkinio, Vyt. Valiu
kas Alg. Mackaus poezijos! 
ir ištrauką iš J. Petrėno-Ta-j 
ralio veikalo „Vilniaus rū
bas“, J. Blekaitis savo poe
zijos, o Ant. Gustaitis už
baigai satyras ir humoristi- 
ką iš tik dabar Algimanto j 

Mackaus Vardo Knygų Lei-Į 
dimo Fondo išleisto rinkinio 
„Ir atskrido juodas varnas“.

Programa literatūrinės 
publikos buvo labai nuošir
džiai sutikta. Užsienio sve
čiams, kurių buvo iš įvairių 
pasaulio kraštų, buvo iteikta 
po Ant Gustaičio ir J. Ta
railų knygą dovanų, o visas 
kitas ten turėtas išpirko 
publika*

Po programos prie kok
teilio taurelės dar buvo pra
leista valanda kita artimiau 
su svečiais susipažįstant.

Užsieniečius lietuvius su
sirinkusiai publikai prista
tė J. Miklovas.

FflCTS ABOUT

NOT HOKLESS.'
LIVING U.S. STROKE VICTIMS EXCEED THE COMBINED POPULATIONS OF ALASKA, NE VADA, VVYOMING. SO. DAKOTA AND VERMONT

k1-.£ A

1500.000

fl DEATH IN fl® DUE TO STROKE

A

M4AY 
OF THE 

ESTIMTED 
2.MG.000

ARE BACK 
ATUORK

tr:^f

cįįsz* ■«Į”HE ART 
ATTACK I

275,000

CANCER
200.000
STROKE

JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MŪSŲ 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos. Tiesioginis agentas 
Bank of Foreign Trade Maskvoje. 
Turi Bankų Depart. leidimu ir ap
draudę. Apsidraudę $20,000.00. O- 
ficiaiūs SSSK kvitai, pasirašyti 
gavėjo -

l’ristalo'na per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 0 rubliai už $10.00.
Iki $ 10.04 — $2.75.
Virš $110.00 — 10%

GRAMERCY SHIPI’ING, INC. 
744 Broad St., Ne»ark, N. J.

Rašykite anglistai arba lietuviškai 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanu katalogų.

GRAMERCY
((steigta 1945)

118 E. 28 St. Xew York, N.Y.

JIB VARTODAMAS NEBUSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metą. vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveikslai parodo, kad JlB. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko 
plauką slinkimą, atgauna natūralią plauku spalvą MOTERIM 
ir VYRAM, 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Registr. W«ish„ D.C. Įrašyti vaistu katal. 
RED-BLUE-BOOK, PAT. JlB. Laboratorija gauna iŠ JAV. 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gera JlB. vaistų veikimą.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui 85.50, jei COD, dar 
60 c. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1137 So. 49th Avė., Cicero. III. 60650

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą.

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau- 
riami, nuo reumatizmo, ranku. 
Koją nutirpimo ir skaudėjimo 
iau yra

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

ROY AL PRODUCTS 
North Sta.. P.O. Bos 9112 
Nl»warU 4 Mow

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio7’ administraci* 

ja prašo gerb. skaitytoju* 

kurie keičia adresą, prane 

iant naująjį adresą neuž 

miršti du rašvti ir senąjį.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

1
1
<
i
1
I
v

b

You feel good about it 
when you buy Savings Bonds

Savings Bonds are a great way to build a solid 
financial foundation for your child (or grandchild).

It stands to reasoo. Evtry Bond you buy keeps 
growing right along with the child and becomes 
available for future, expensive needs.

Important needs likę education, marriage or a - 
business of bis own.

Bonds not only grow—they work bard at insur
ing the family's future by insuring the future of the t 
country. A big job that doesn't come easy.

Buy Bonds at your bank or on the Payroll Sav- t 
ings Plan where you work. And see if you don't 
M good about it.

Your Uncle Sam will.
N0W—Savings Bonds Pay 4.15%I

/ntermt on »«• F and H Bond r you purchaae Aa« 
Seen raued to 4.15% »hrn hrld to maturity. F. Banda 

laalT—oou> *tau7 yeor*. Your old Bonda 
tora. too. Sminga Bondt are better lo buy, 

EM, t Kan ever.

N0W
PAYING
4.15%
WHEMHEL0T9

MATURITY

aervtce m eooporation ioub

f you don't

15^!

t

@ Buy U.S, Savings Bonds @
C S. Ooversmeiit deoa not pey for tbia adoertiaoment. It ia preaented aa e publie"irr&p Tba ddvartoinp CouaeU.

•2a■
4
4

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

K»' I.........  ■■ T . —
SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams. .. K .

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą. kuri yra 
pigi. nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti jvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En 
donment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $l,0vC.GC apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama I. e tėviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001

SLA

t I
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Ir šunea gaudys 

kriminalistus

So- Bostone padažnėjus 
apiplėšimams gatvėje ir nu
žudymams, moterų būrys 
kreipėsi į Bostono policijos 
vadą, prašydamos didesnės 
apsaugos. Policijos vadas 
pažadėjo, ir jo pažadas jau 
vykdomas: du policininkai 
su išmokslintais šunimis 
vaikščios nuo 7 vai. iki 2 
vai. i-yto D gatvės pigiųjų 
namų apylinkėje, kuri lai
koma labiausiai nesaugi ir 
kt-

So. Bostono verslininkų 
di\jos pirm. Edmundas Ket
virtis taip pat kreipėsi j po
licijos vadą ir miesto majo
rą. prašydamas susirūpinti 
tos miesto dalies geresne 
apsauga. Dabartinė nesaugi 
padėtis labai kenkia verslo! adresu:

Kvietimas

Gražiame Bernice Claire sodybos pušyne 
N. Eastone liepos 31 d. bus maloni. 

Darbininkų Draugijos gegužinė
Lietuvaitės netekėjusios *************************************'*************♦*******************************************♦***********

ne jaunesnės kaip 16 metų, 
kviečiamos dalyvauti se
niausių lietuviškų radijo 
programų N. Anglijoje 32 
m- sukaktuvinėj gegužinėj ten liepos 10 d/mirė’jo mo 
rugpiūčio 14 d. Romuvos tina Magdalena Keturakie-

Lietuvoje mirė
Magdalena Keturakienė

And' ius Keturakis iš Vil
niaus gavo telegramą, kad

parke, Brocktone.

Jame bus renkama šių 
metų ’’Miss Lithuania of N. 
England**. Pereitais metais 
tą varda laimėjo Lorraine 
Dirsaitė ir Brightono.

r»ė, b6 m. amžiaus
Savo kaimynui adv- An

driui keturakiui reiškiame 
gilią užuojautą.

n Bostone į J. Valiukonis ligoninėje

Iš Jaunimo Kongreso! Bostono Dramos Sambū- 
gijždamas, j Bostoną buvo no nariui Jonui Valiukoniui 
užsukęs dr. Jonas Norkaitis, praeitą savaitę Nevv. Eng- 
nuolat gyvenąs Vokietijoje land ligoninėje buvo pada
is ten turįs atsakingas parei- , ryta operacija (išimti akme-, 
gas didelėje ekonominėje nys)-Ligonis jaučiasi gerai.! 
organizacijoje. bet ligoninę tegalės apleisti1

Buvo atvykęs ir dr. V- po savaitės, 
i Černius iš Maine valstybės.

Patiksliname žinią

Tos. kurios peniai nelai- Piaeitame numery buvo 
mėjo. šiemet gali laimėti, parašyta, kad liepos 2 d. bu-
todėl kviečiamos dalyvauti 'o nuduitas O Bnen G gat- 
j}. veje greta Pliksnio namo,

J o iš tiknijų, kaip vėliau pa-
Registruokitės tuoj, at- aiškėjo, ta baisi nelaimė į- 

siųsdamos savo vardą, pa- vyko G ir 8-sios gatvės kam- 
vardę, amžių ir adresą šiuo pe, tai yra toliau nei vienas 

blokas nuo Plikšnio namo.

Jie abu buvo sustoję pas 
j Ireną ir Bronių Galinius.

EX PRESS CORP.

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

_ j IŠ BOSTONO ! LIETUVĄ

ir lutus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Ketvirtis & Co.

Prietaisai
; RApsetizigai taisoma laikrodžius 

žiedas, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
4*###****************************« '

Peter Maksvytis
Carpenter & Bailder 
925 E Fourth SL,

įstaigom.
Seimelio komisija, ku

riai vadovauja John Mocke- 
ley iš So. Bostono, pradėjo 
viešą apklausinėjimą So. 
Bostono saugumo reikalu.

Mra Valentine Minkus, j 
502 Broadvray. So. Boston. 
Mass. 02127.

Steponas ir Valentina 

Minkai

VASAROS

Viešnia iš Baltimorės
Praeitą pęnktadienį mus 

aplankė S Šidlauskienė iš 
Baltimorės, Md.. atvykusi į Be jau paskelbtųjų bai- 
Bostoną pas savo giminaitį guriųjų, Northeastern uni- 
Norko ričių atostogų praleis- versitece magistro laipsni 
ti- šia proga ji pratęsė savo gavo Povilas Neviera, o į- 
prenumeratą. nepamiršda- vairių mokslo šakų bakalau-
ma ir Maikio su tėvu.

ATOSTOGAS 
kviečiame praleisti

Linkime jam greičiau at-;
gauti jėgas ir vėl dalyvauti! Vedįja, j Vaičaiti, 
musų kolonijos kultunnia 
me darbe.

Baigė universitetą

ro laipsnį — Rima Bričkie-

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

Telef AN 8-3330

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ {STAIGA NAI JOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvu linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiuli, gyvenanti tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČ IO. Tą pati mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

{VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS. SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti-SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.

Įstaiga atdara:

MEŠKOJE
nė, Uogintas Kubilius, Ge- 

--------------------------- dimas Senuta, Gintaras
Čepas. Mariane Dūdaitė, 

CAPE U O D’ E Richardas Banys. Richar
das Genaitis, Richardas
Marcinkevičius, Frank Sta- 
niūnas, Richardas Gudai- 

į tis, Juozas Zapustas.
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Golfo sro-i 

, vės; SILVER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas.
■ suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: saiLfish buriuoti, teniso aikštė, ping- 
pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikai.
S E Z O N Ą pradedame BIRŽELIO mėn. 19 dieną.

Su užsakymu prašome kreiptis:
M. LŪŠYS 88-01 104 St. Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. (212) 849-1193
I. V EITAS . 72 Congress St. .Braintree, Mass.

Tel. (617) 843-2146
42 BEACH STREET

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 739-3251MEŠKA

Sveikinimai iš ”Amžinojo 
jaunystės šaltinio“

Felicija Izbickienė at
siuntė sveikinimų iš Bad- 
gastein (Austrijoje), kuris 
žinomas savo gydomaisiais 
šaltiniais, todėl ir vadina
mas ''amžinosios jaunystės 
šaltiniu“. Tas miestas įkur
tas 1083 metais.

šiuo metu ten yra išvykęs 
ir inž- Vytautas izbickas

Adresas:

kasdien nuo 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

9 vai. iki 5 vai. v. 
9 vai. iki 7 vai. v.

8 vai. iki 12 vai. dn.

BALTIC REALTY S.
INSURANCE AGENCY 

Vytautas Stelmokas

tarpininkauja perkant ar par
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokią nelaimią.

Parūpina visą rūšią draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę lr sveikatą.
389 Broad wa y, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

390 VVest Broad way, South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: ANdrevr 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir bumerio išvalymas
• Automatinis alyvoj {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už bumerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAf — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra
Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON » FAIRLANE 
FORD TRICKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 
24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERUOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000 vakarai*: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Dorchesteryj«- Mass., labai 
gražioje vietoje parduodamas 
2 šeimą namas su visais įrengi
mais ir 2 mašiną mūriniu gara
žu. Kaina prieinama.

Kreiptis į A. Daukantą. 90 
Melville Avė.. Dorchester, Mass. 
Tel: AV 2-1819.

moe

Reikalingas šoferis A I i c e 
B a k e r y kepyklos (528 8th 
SU So. Bostone) duonai išve
žioti nauju sunkvežimiu.

Kreiptis tel. 268-6796 arba 
aukščiau nurodytu adresu.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS.
TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia
ąjo n t jn iy$ iš Worces- >ooooooooooooooooooooooo^k
terio į Lietuvą ir kitas Rusi-

goooooccoooocooooopnonnrx\

x Televiziją 
a ir radiją
Tažso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sizht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

joa valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

: Apsidrausk
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
2__ .... ' Į _ • _
{Draudžiame nuo polio, viso- 
J kių kitokių ligų ir nuc nelai- 

, mių (ugnis, audra ir kt.) ..
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jutim of t> e Peace—ConstabU 

598 E. Broadvray 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje, o
Lipdau popierius ir taisau < 

viską, ką pataisyti reikia. 3 
Naudoju tik geriausią - 

medžiagą.

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. I

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova-

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854

5 nų krautuvę, 502 E. Broad- 
S pay, So. Bostone. Telefo

nas AN 8-0489. Ten gaunam 
mas ir Keleivis.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)
Lietavia Gydytojas ir Chirurgas 

X RAY
taipgi pritaiko akinius 

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p. 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Coocord Rd., Billerica, Maaa. 

TEL. MO 3-2948

R The Apothecary 
lietuviška tikra vaistine

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

oepttu ir-tarime visas gatavus vaistus.

Jsi reik vaistų — eikit { lietuvišką vaistinę.

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

982 a W. Brsadvray, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nao 9 vak ryto iki 8 vaL v, tfakyros šventadienius ir

Mseeeaseeeeaaee+eeeeae************

A. J. NAMAKSY
1 Real Estate & Insurance j

321 County Club Rd-
;; Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645
♦##<#■♦<♦#♦**#*********************

Flood Sąuare ~ 
Hardvcare Co.
Baviaiakas N. J. ALEKNA
<28 EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoms 

8tiklas Langams 
Visokia reikmenys namam 

Reikmenys plumbariama 
Visokia geležies daiktai

I




