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Žydai per penkias dienas 
sutrioškino arabus

Egipto diktatoriaus Neserio pradėtas "šventasis ka
ras“ prieš žydus per kelias dienas baigėsi arabų sutriuš
kinimu. Padarytos paliaubos, bet visi tebesuka galvas, 
kaip tame žemės kampe įgyvendinti taiką.

Kaip žinome Egipto dik
tatorius Nasser, įlasiruošęs 
"šventajam karui“ prieš Iz- 
rae$. uždarė vienintelį Izra
elio uostą pietuose ir tuo 
faktinai pradėjo karą prieš 
žydus. Jei Nasser ėmėsi to
kio žygio, tai jis jautėsi esąs 
jam pasiruošęs. Deja, čia jis 
apsiriko: žydai ne tik jį, bet 
ir Jordaną su Sirija supliekė 
per kelias dienas, užėmė a- 
rabų žemių net kelis kartus 
didesnį plotą, negu turi pat
sai Izraelis.

Izraelis atidarė Aąabos į- 
lanką, užimdamas Tiranc 
sąsiaurį, išvarė Egiptą iš Si
najaus pusiausalio ir prasi 
mušė iki Suezo kanalo, už 
ėmė visą Jeruzalę, prasiver 
že pro Sirijos "Maginot“ li
niją.

Nasseriui buvo pavykę su 
jungti prieš žydus visus ara 
bus, bet kai kurių jų kariuo-

Time.Life fotografas Paul Schu- 
tzer (viršuje) ir televizijos di
rektorius Ted Yates. žuvę žydų- 
arabų kare filmuodami.

Buvęs Izraelio gen. štabo virši
ninkas Chaim I^askov, dar ka
rui neprasidėjus, sakė, kad Iz
raelis laimės.

menė iki paliaubų nesuspėjo 
net į frontą atžygiuoti. Tai 
buvo tikrai žaibo karas. Jis 
Izraeliui pavyko, nes žydai 
sugebėjo tuoj užviešpatauti 
padangėje, sunaikinę stip
riausio savo priešo Egipto 
du trečdaliu visų turimų lėk
tuvų, net jiems iš aerodro
mų nepakilus. Pirmaudamas 
ore. Izraelis galėjo lengviau 
sudaužyti ir Egipto tankus, 
nors Egiptas jų turėjo be
veik dvigubai daugiau.

Toks greitas arabų su
triuškinimas, aišku, nemalo
nus ne tik arabams, bet ir 
Sovietų Sąjungai, kuri ir E- 
giptą, ir Siriją apginklavo ir 
visaip kitaip rėmė ir šiandie 
stovi aiškiai jų pusėje.

Izraelis jau paskelbė, kad 
kare žuvo 679 kariai ir 
2,563 sužeisti. Jordano ka
ralius Husein pranešęs, kad 
jo karių nuostoliai siekią net 
15,000. Egiptas ir Sirija iki 
šiol savo karių nuostolių ne
paskelbė. Milžiniškų nuosto
lių padaryta valstybių ūkiui. 
Ypač skaudūs tie nuostoliai 
Egiptui ir Sirijai, kurių ti
kis ir taip jau vos vos kvėpa
vo.

Dabar padarytos paliau
bos, bet kariai tebėra fronto 
linijose. Diplomatai suka 
galvas, kaip čia įgyvendinti 
pastovią taiką. Bet tai bus 
daug sunkiau, negu baigti 
karą.

Izraelis fronte ginklu lai
mėjo. Jis dabar savo laimė
jimų nenorės atsisakyti. A- 
rabai sako, kad Izraelis turi 
atsitraukti į savo senus ru- 
bežius. o Izraelio krašto ap
saugos ministeris gen. Day- 
an pareiškė, kad Izraelio že
mėlapį dabar nubraižys pats 
Izraelis ir neleis to daryti 
kam nors trečiam. Pasak jį 
Izraelis turi turėti laisvą pra- 
plaukimą Suezo kanalu, įė
jimą į Aoabos įlanką, ir tai 
neturi prikluasyti nuo kieno 
nors kito malonės. Be to. jis 
nemano pasitraukti iš Gazos 
pajūrio juostos, vakarinės 
Jordano dalies ir tt.

Diplomatai jau pluša, ieš
kodami kelių taikai sudaryti 
ir vėliau jai sustiprinti. Jei 
arabai sutiktų su mintimi, 
kad Izraelis vra ir bus, jeigu 
didžiosios valstybės visos 
nuoširdžiai tokios taikos no
rėtų, tai gal netaip sunku 
būtų surasti ir būdą tai tai
kai įgyvendinti. Deja, Sovie
tų Sąjungai rūpėjo ir tebe- 
rūpi kelti suirutes, kurios tik 
drumsčia nekomunistiniu 
valstybių gyvenimą. Ta ji 
darė ir tebedaro ir Artimuo
siuose Rytuose, kur yra tiek
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Karas su Izraeliu sujungė net priešus arabu tarpe, čia matome dešinėj Egipto viceprezidentą 
Zakaria Mohieddiną, žiūrintį, kaip Egipto prezidentas Gamai Abdel Nasser (kairėj) ir kitas E- 
gipto viceprezidentas Abdul Hakim Amer pasira šo karinę sutartį su Jordanu.

daug visiems reikalingos Romoje staiga mirė 
naftos. Ji kvepia ir komu
nistams. Sovietai jau seniai Vįįsk. Pranas Brazys 
seilę varvina, žiūrėdami į tą ,
žemės sritį, ir stengiasi joje Birželio 9 d. 6.3<> vai. įuo 
įsitvirtinti. Todės iš Sovietų Rora£e mnėJ';,*1'3' P,a’
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Lietuvoj mirė įžymusis poetas 
Vincas Mykolaitis-Putinas

nas Brazys, MIC.
Vysk. P. Brazys buvo gi-

•“('“"r ?ar j
trukdys taip, kaip ūk galės. | bajgį Marijonų gimna-

Nasser, pralaimėjęs karą. į ziją, studijavęs Vyt. Didž. Į" 
atsisakė iš savo pareigų, bet —‘ - cimnicui
parlamentas jam "neleido“
to padaryti, tada jis pasili
ko ir pakeitė visą eilę vy

S-gos laukti teigiamų žygių 
taikai įvykdyti nėra ko. Jis

universitete, Romoje. Pra
hoje ir kt., Įsigijęs teologi
jos ir filosofijos daktaro 
laipsnį, iškilęs net į Marijo- 

riausių aukštųjų karo vadų. nų vienuolynų vicegenerolo 
pareigas ir 1965 m. vasario

Karas dar labiau paaštri
no arabų pabėgėlių reikalą. 
Jų yra milionas ar daugiau 
(žydai sako. kad tik 500, 
000). Pusė jų yra Jordanijo
je ir Lebane. šis karas tą 
skaičių dar padidino. Dabar 
opūs klausimai: ar Izraelis 
sutiks jų dalį priimti, ar ap
lamai norės tą reikalą spręs
ti, nes iki šiol jis atsisakė tai 
daryti.

Smūgį žydų-arabų karas 
sudavė ir Jungtinėms Tau
toms. kurios nepajėgė karo 
sulaikyti, bet Saugumo Ta
ryboje komunistų atstovai 
turėjo gerą vietą ir progą sa
vo propagandai vesti.

Viename asmeny nesugyveno kunigas ir poetas. 
Skausmą dainavo, iš skausmo kūrė, mirė, tyliai trokšda
mas laisvės, apie tai simboliais dainoj prasitardamas.

Mažame Alabamos mies
telyje Prattville kilo negrų 
riaušės, kai buvo suimtas 
"Juodosios jėgos“ vadas 
Stokely Carmichael. Du po
licininkai sužeistu

Negrų riaušės kilo ir Tam
po į. Fla. Jos prasidėjo poli- 

nušovus įtariamą 
plėšiką negrą. Sužeistas še
rifo padėjėjas.

* * * • •

Mirė kardinolas Ritter, 
St. Louis arkivyskupas. Jis 
buvo laikomas pažangiu tar
pe aukštųjų dvasininkų.

♦ * *
Maskvoje leidžiama Lite- 

raturaaja Gazeta rašo, kad

14 d. įšventintas vyskupu.
Vysk. P. Brazys buvo pats

kultūringiausias ir labiau
siai išmokslintas lietuvių 
jaunesniosios kartos dvasi
ninkas ir vyskupas tremtyje. Kinijoje yra kankintojų mo-

Sovietų Sąjunga nutraukė 
diplomatiniu^ santykius su 
Izraeliu. Arabų valstybės 
tuos santykius nutraukė su 
JAV. Vakarai tuo tarpu ne
gauna iš arabų kraštų aly
vos, bet sovietai ten irgi pra
rado -bilionus dolerių, ku
riuo! sukišo dabar žydų su
naikintiems arabų ginklams.

- • • •
Neišmanydami, kaip savo 

pralaimėjimu pateisinti, a- 
rabai, ypač Egiptas, paleido 
gandą, kad Egiptą subom
bardavo JAV bei Britanijos 
aviacija. Atsęit, buvo pralai
mėta ne prieš žydus, o pieš 
JAV ir Britaniją...

♦ ♦ ♦

Dar karui einant, Saugu
mo Taryba priėmė rezoliu-

kuriam nerūpėjo jokios 
smulkios intrigos, o minty 
tebuvo tik lietuvių pastovios 
vertės kultūriniai reikalai, 
planingas tų vertybių didi
nimas ir tėvynės tragedija.

Šis jaunas dvasininkas tu- 
tėtų būti pavyzdžiu ir ki
tiems esamiems ar būsi
miems mūsų vyskupams.

kykla, kur raudongvardie
čiai mokosi "perauklėjimo“ 
mokslo.

dyti karo veiksmus. Sovie
tai reikalavo į ją įrašyti dar 
reikalavimą, kad Izraelis 
atsitrauktų į prieškarinius 
rubežius. bet. matyti, bijo
dami. kad čia besiginčijant 
Izraelis neužimtų viso Egip
to, sutiko to punkto šioje re
zoliucijoje atsisakyti ir tą 
klausimą keiti vėliau.

# * *
JAV ir Britanija visą lai

ką stengėsi sumažinti Įtam
pą tarp vienos ir kitos šalies 
ir ragino Saugumo Tarybą 
imtis vieningų žygių taikai, 
grąžinti.

* * *
JAV jau svarsto, kaip pa

dėti karo žaizdas užgydyti 
Jordanui ir Izraeliui. Numa
toma toms valstybėms pa-

Lt. Col. Yakuba Gowon

Viršuje Nigerijos vyriausybės 
galva pulk. Yakubu (iowon, o 
apačioje Nigerijos žemėlapis, 

skolinti pini įU ir duoti mais- Kaip žinoma, nuo jos atsiskyrė
to. Žinoma, svarbu ir vėl pietryčiu dalis ir pasivadino

Birželio 8 d. 5:30 vai. po 
pietų Kačerginėje, netoli 
Kauno, mirė įžymusis lietu
vių rašytojas — poetas, dra
maturgas ir mokslininkas — 
Vincas Mykolaitis-Putinas.

Jis gimė 1893 m. sausio 6 
d. Pilotiškių kaime, Gudelių 
valse., Marijampolės apskr.

Vincas Mykolaitis, kaip 
ir daugelis ano metų kitų 
mokslus ėjusių jaunuolių, 
buvo tėvų paragintas eiti į 
kunigus. Nors ir nejausda
mas didelio pašaukimo, jis 
įstojo Į Seinų kunigų semi
nariją, ją baigė ir buvo į- 
šventintas. 1915-17 m. stu
dijavo Petrapilio dvasinėje 
akademijoje, 1918-22 m. 
Freiburgo universitete Švei
carijoje, 1922-23 Miunche
no universitete Vokietijoje 
filosofiją, istoriją ir meną ir 
čia gavo daktaro laipsnį. 
Grįžęs Lietuvon, Vyt. Didž. 
universite Kaune ir vėliau 
Vilniaus universitete dėstė 
lietuvių literatūrą. Bet visa 
tai tik sausi šio žymaus kū
rėjo biografijos metmenys.

Vincas Mykolaitis-Putinas 
nuo pat jaunystės iki mirties 
skaudžiai išgyveno visą lie
tuvio intelektualo tragediją, 
meniškai įamžintą ir jo kū
ryboje.

Dar kinigų seminarijoje 
būdamas pajjitęs didžiulę 
trauką poetinei kūrybai, jis. 
nors ir stengdamasis, sun
kiai begalėjo savy suderinti 
būsimą kunigą ir poetą. Ne
turėdamas valios iš semina
rijos pasitraukti, vėlesniame 
savo gyvenime ilgai kanki
nosi, kol tik palengva apsi
sprendė. tyliai išėjo iš kuni
gų luomo ir vedė. Dėl to ir 
jo šviesi jaunystės poezija 
vėliau vis labiau buvo ap
temdoma sunkios minties ir 
juodo liūdesio. Tą tragiškąjį 
kelią iš kunigų luomo vėl į 
pasaulį jis pavaizdavo tri
jų tomų romane "Altorių 
šešėly“, kuriuo, tiesą sakant, 
ir prasideda mūsų literatū
roje modernus psichologinis 
romanas. Jo kūrėjo plunks
nai dar priklauso romanai 
"Krizė“. "Sukilėliai“, dra
ma "Valdovas“ ir daug kitų 
kūrinių, ypač poezijos, ku
rios stambiausias rinkinys 
"Keliai ir kryžkeliai“.

Net bolševikų okupacijos 
metu Putinas buvo aukštai 
vertinamas ne tik Lietuvoje 
savųjų, bet ir Sovietijoje, 
nors, kaip ir. daugelis kitų, 
prievarta lenkiamas partijos 
propagandai, ko rašytojas 
visa širdimi neapkentė. Ne

ciją, reikalaujančią sustab-i atstatyti vyrius su arabais. Biafra valstybe.

pagal šį kūrin. komp. Juze
liūno parašyta opera komu
nistinės cenzūros nuimta 
nuo scenos premjeros išva
karėse. kai jau viskas iki 
smulkmenų buvo paruošta 
ir bilietai pardavinėjami.

Sunkiai pakeldamas ir 
nešdamas poeto laisvę var
žančius pančius. V. Myko
laitis-Putinas, senatvėje pa
vargęs ir ligos bei sielos kan
čių graužiamas, laukė dar 
vieno pavasario. Deja. tai 
buvo jau paskutinis jo pava
saris. Ir tik mirtis jam atne
šė tikrąjį laisvės pavasarį...

Mes reiškiame gilią užuo
jautą visai lietuvių kultūrin- 
gajai visuomenei, poeto zo
nai ir giminėms ir drauge 
liūdime netekę šio didžio 
kūrėjo ir pavergėjų moraliai 
skaudžiai kankinto žmo
gaus.

Brazilija išdavė
įžymų nacį

Brazilija sutiko išduoti V. 
Vokietijai labai žymų nacį 
Stangi, kuris kaltinamas, 
kad pats nušovęs 23 asmenis 
ir esąs atsakingas už Tremb- 
lingo stovykloje 400,000 žy
dų išžudymą.

Jis išduotas su sąlyga, kad 
Vokietija jį perleis teisti 
Austrijos teismui, jeigu kar
tais Vokietijos teismas jį iš
teisintų.

Pasirodo, ir po tiek laiko 
užsislėpusių nacių dar yra.

New Mexico valstijoje įvykusių 
riaušių vadas Tijerina. Jo vado
vaujami ispanai užpuolė net 
teismą Tierra A mar i 11a mieste, 
paėmė 20 įkaitų, sužeidė porą 
policininkų. Tijera ir jo pasekė-
jai reiškia pretenzijų į kelių mi- 

kartą už savo laisvą žodį jis j 6onų akrų žemes, kurias valdę 
turėjo aiškintis kultūriniams Jų protėviai. New Mexicoj ispa- 
politrukams. o jo žymaus ■ niškai kalbančių gyvena dau- 
veikalo "Sukilėlių“ antras [ riau kaip 35 nuošimčiai visų gy- 
tomas buvo sulaikytas, gi į ventojų.

į

I



Puslapis antrai'

Tikėkime ir kovokime!
Turėdami savo akyse ir šiidyse pavergtosios Lietuvos 

padėti ir didžiausias tautos pastangas nublokšti nuo savęs 
sovietinę okupaciją, junkimės su tauta i bendrą kovą. j 
Kartu su tuo nusikratykime nuo savęs smulkmenas — ne
reikšmingus priekaištus bei įtarinėjimus, bet drauge būki
me akylus komunistų pastangoms, ardančioms darnų mū
sų darbą.

Semdamiesi stiprybę iš praeities, gerai prisiminkime 
bent artimiausios praeities įvykius — 1941 metų visuotinį 
sukilimą ir 1944-1952 metų patį didžiausią ir ilgiausią tau
tos pasipriešinimą okupantui.

Azijoj, Afrikoj, Pietų Amerikoj — komunistų kursto
muose bei provokuojamuose susirėmimuose ir net atviruo
se karuose — jau vyksta naujų ginklų išmėginimai, kurie, 
galbūt, veda į sunkiai besulaikomą visuotinį karinį kon
fliktą. Jis gali daug nulemti ir daug ką pakeikti dabarti
niame pasaulyje. Juk birželis yra virtęs didžiųjų pasaulio 
įvykių simboliu: birželyje buvo parblokšta viena iš didžių
jų Europos valstybių — Prancūzija. Tuo pat metu buvo o- 
kupuota ir Lietuva. Birželyje prasidėjo karas tarp dviejų 
ką tik prieš tai sudariusių tarp savęs nepuolimo sutartį 
didžiųjų galybių — nacių Vokietijos ir sovietinės Rusijos. 
Birželyje įvyko visuotinis mūsų tautos sukilimas. Ir birže
lyje — 1944 — vėl prasidėjo didysis lietuvių tautos pasi
priešinimas prieš vėl Lietuva užplūdusį okupantą. Fiziškai 
jis nepasisekė, bet jo pastangos ir kovos amžiais švies sa
vanorišku tautos didvyriškumu ir pasiaukojimu. Tos di
džios aukos teskatina ir mus nelikti skolingus Lietuvos 
laisvės kovai gyvenamojo mėto bei įvykių reikalavimus 
atitinkančia mūsų auka.

Šių metų birželis atsiveria galimiems naujiems, dide
liems įvykiams. Todėl visų laisvųjų lietuvių šventa parei
ga ko aktyviau dalyvauti susirinkimuose, grįžti mintyse i 
garbingus ir skaudžius birželių įvykius, prisiminti Sibire 
kenčiančius ir susikaupus tarti nesiliaujantį reikalavimą— 
laisvės ir nepriklausomybės Lietuvai!

TIKĖKIME, kovokime ir— laimėsime!

VYRIAUSIAS LIETUVOS

IŠLAISVINIMO KOMITETAS

lietuviška ar angliška knyga
Su kiekvienu pavasariu iškyla mūsų lituanistinio švie

timo naujų rūpesčių ir kartais neprašytos pastangos visų 
metų darbą sulaužyti. Džiaugsmingai rodos baigiame 
mokslo metus. Susirenka mokiniai su tėvais ir pažįstamais. 
Vaikučiai parodo ir tai. ką išmoko. Padainuoja, padekla
muoja. Geriausiems mokiniams skiriamos dovanėlės, pa
prastai knygos ir tik lietuvių k. knygos. Šioms dovanėlėms 
lėšų skiria LB, vietos lietuvių organizacijos ir pan., o mo
kytojai parenka mokinius ir knygas, įrašo. Ir toks papro
tys buvo visuotinai jau daug metų nusistovėjęs.

Bet vietomis pernai, tas pat ir šiemet, lituanistinės 
mokyklos susidūrė su pastangomis įduoti geriausiems mo
kiniams tik anglų k. dovaninę knygą. Ir kartais vietomis 
jau buvo tiek toli nueita, kad LB vietos skyriai atsisakė 
skirti kelioliką dolerių lietuvių k. knygoms, bet pasiūlė 
duoti jiems knygų anglų k. apie Vilnių ir kitokių, papras
tai tų. kurias jie duoda svetimiesiems.

Mes neneigiame šios gražios ir reikšmingos pastan
gos supažindinti lietuviškai nekalbančius su Lietuva ir jos 
reikalais. Labai naudingos ir A. Šapokos (Vilnius in the 
Life of Lithuania). ir B. Armonienės (Leave yours tears 
in Moscow). ir J. Audėno (20 years...), ir kitos, bet jokios 
knygos lituanistinių mokyklų mokiniams negalime skirti 
ne lietuvių k., nes tai būtų vi. . metų švietimo darbo *unie- 
kinima*. Visus metus mokytojai turi įstangiai kovoti, kad 
ši jaunoji mokinių bendruomenė tarp savęs kalbėtų lietu
viškai. skaitytų lietuviškai ir baugiau ne tik vadovėlį, kad 
mokiniai skaitydami praturtinti} žodyną ir pamėgtų skai
tyti lietuviškai. Per mokyklos pabaigtuves duota angių 
k. knyga mokiniams būtų lietuvių kalbos skaitybai visuo
tini* kapa*. Mokiniai savaip išsiaiškintų, kad lietuvių kal
ba jau nebereikalinga, nes ir mokykla geriausiems moki
niams duoda knygą svetima kalba.

Ar pagalvojo kada nors apie tai visoki vadovai, kurie 
mūsų lituanistinių mokyklų pabaigtuvėms svetima kalba 
knygą užsispyrusiai ir įpykusiai piršo? Ar pagalvojo tie 
LB vadovai, kad jie kartu ruošė kapą ir rytdienos Lietuvių 
Bendruomenei?

J. Vidimanti*

LIETUVIŠKA KNYGA 

IR MES

Australijoje leidžiama 
Mūsų Pastogė balandžio 17 į 
d. laidoje paliečia lietuvis-; 
kos knygos klausimą. To 
laikraščio redaktorius rašo, 
kad lietuviška knyga mažai 
kas rūpinasi, nors knyga, 
kaip ir periodinė spauda, y- 
ra esminis lietuvybės išlai
kymo veiksnys.

"Daugelio vaikai ne tikį 
kad nepaima lietuviško laik-1 
raščio. bet netgi nieko lietu
viškai neskaito, teisindamie-į 
si, kad jiems lietuviškai, 
skaityti persunku. Lengviau 
jaunimui keljas valandas ar 
net kelis vakarus savaitėje 
paaukoti šokant tautinius 
šokius ar kitokiems lietuviš
kiems užsiėmimams, kaip j 
sportui, negu bent valandė
lę paimti į rankas lietuvišką 
knygą ar laikraštį.“

Šitokia padėtis mums nie
ko gero nežada, nes

"Nemokąs lietuviškai kal
bėti arba nemokąs lietuviš
kai skaityti ar rašyti lietu
vis yra tik pusiau lietuvis ar
ba net dar mažiau.“

Tie tėvai,, kurie tą reikalą 
gerai supranta, gali savo 
vaikus nesunkiai išmokyti 
lietuviškai rašyti ir skaityti.

Straipsnio autorius prime
na ir kitą reikalą: mažai te
sirūpinama ir knygos plati
nimu. Neturime, sako. ofici
alios bendruomeninės įstai
gos, kuri rūpintųsi lietuviška 
knyga. Reikalas paliekamas 
atskiru asmenų rūpesčiui.

"Tuo tarpų rašytas lietu
viškas žodis, ar tai būtų laik
raščio ar knygos forma lie
tuviams patiektas, jo išpla
tinimas turi daug toliau sie
kiančios reikšmės, negu ki
tas dienos au dviejų paren
gimas. Jeigu susidomėjimas 
lietuviška skaityba būtų 
kiek labiau suaktualintas, 
tikriausiai šiandien nekalbė
tume ir nesiskųstume, kad 
jaunimas nemoka ar nenori 
skaityti lietuviškai. Vykdant

RELtIVM. SO. BOSTON

Būrelis lietuvių, komunistų ištremtų į katorgą Sibire. Tokių buvo šimtai tūkstančiu. Dauguma 
jų ten ir žuvo. Po ilgų metų tik matai daliai jau bejtgių ligonių buvo leista grįžti namo.

Izraelio pėstininkai žygiuoja į paskirties vietą fronte.

Kas kitur rašoma

i veiksmu. Bendros jėgos pa
jėgs nugalėti suklaidintus 
jaunuolius, ir mūsų veikloje 
bus atstatyta tvarka“, V. Y. 
baigia minėtą straipsni.

Naujienose (birželio 7 d.) 
Aldona Anyta rašo, patyrusi 
iš tos išvykos organizatorių, 
kad jie daugiausia baimina
si. kad okupantai Lietuvoje 
jų nepanaudotų "Didžiojo 
Spalio penkiasdešimtmečio 
minėjimui“, ir autorė, pa
brėžusi. jog "durni būtų. 
jei nepanaudotų“, šitaip ra
šo:

"Lietuvoje pasibaigė ka
merinės muzikos festivalis.
Po jo vicepremjere Diržins- 
kaitė "padėkojo festivalio 
dalyviams ir pareiškė Įsiti
kinimą. kad ši graži šventė, 
skirta didžiojo spalio 50- 
tosioms metinėms, taps tra
dicinė“. Kol mūsų sportinin
kai nuvažiuos, okupuotoje 
Lietuvoje kiekvienas nusi- 
čiaudėjimas bus skirtas "di
džiajam spaliui“.

"Okupantų lakštingala, 
kuriai skirta čiulbėti išeivi
jos lietuviams, "Gimtasis 
kraštas“, savo 9 nr. parodo, 
kad partijos propagandistai 
puikiai žino. su kuriais "jau
naisiais Amerikos lietu
viais“ jiem teks turėti reika- i 
lų. Laikraštis rašo: "Tarp 
jaunuju Amerikos lietuvių, 
savo kultūrinėje veikloje be
sitelkiančių apie akademinę 
Santaros-Šviesos federaciją, 
kuri save vadina liberalia, 
yra Įvairių pakraipų žmo
nių. Tarp jų pasitaiko tokių, 
kurie laikosi dešinės orien
tacijos. Įtikinėja reakcin
giausius nacionalistinius vei
kėjus. kad būtent jų libera
lizmas esanti efektyviausia 
kovos prieš komunizmą 
priemonė. Jie. ieškodami sa
varankiškos tiesos, bodėda- 
miesi nacionalistinių vadei
vų buku konservatyvizmu, 
priešiškumu bet kokioms pa
žangesnėms idėjoms, mėgi
na blaiviau pažvelgti į nū- 
diesėn Lietuvos gyvenimą, 
rasti teisingesnius kelius į 
tėvų kraštą.“

"Važiuos tie jaunieji vei
kėjai švęsti "didžiojo spa
lio“, ar nevažiūos. nugalės 
jie komunizmą, ar nenuga
lės, man rodos, būtų naudin
ga ramiai anie tą kelionę 
pakalbėti, pabandyti išsiaiš
kinti. Juk tarp Pilėnų kuni
gaikščio Margio ir Čičinsko 
galima būtų prirašyti įvai
riausių patriotizmo laipsnių. 
Tarp kristalinio patrioto ir 
išgamos galime rasti įvai
riausių epitetu, tinkamiausių 
būdvardžių, čia galėtų būti: 
žioplys, pasimetėlis, ne
drausmingas, apkurtėlis, di
džiagalvis. svajotojas, neiš
manėlis. išplautagalvis. gar
bėtroška ir daug daug kitų. 
Jei išdavikais, išgamomis ir

Į kovą už lietuvybę, lietuviš- 
į kas žodis turi būti statomas 
Į pirmoje vieloje. Ne tik or
ganizacijos savo vidaus 
drausmės keliu turėtų įpa
reigoti savo narius skaityti 
lietuviškas knygas (bent po 
kelias per metus), bet lygiai 
ir mūsų bendruomeniniai or
ganai turėtų Įsijungti į lietu
viškos knygoj platinimą ar
ba tiesiog, arba talkininkau
jant privatiems knygnešiam. 
Paplitus lietuviškai knygai, 
lygiai pakils ir tautiečių tar
pe tautinis sąmoningumas“.

KREPŠININKŲ IŠVYKA 

LIETUVON

Drauge gegužės 26 d. Vyt. 
Višniauskas rašo apie kai 
kurių sumanymą pasiųsti į 
Lietuvą kiepšinio komandą.

To sumanytojai esą: "Jo
nas Kaunas. Lituanicos spor
to narys. Vyt. Germanas, Li
tuanicos sporto narys ir 
skautų veikėjas; Rimas Dir
voms, Lituanicos sporto klu
bo vadovas; dr. Tomas Re- 
meikis, Lituanus žurnalo 
vyr. redaktorius; Raimun
das Mieželis, Santaros-Švie
sos federacijos veikėjas“. 
Visą susirašinėjimą su Vil
niumi vedąs R. Dirvonis.

V. Višniauskas rašo. kad 
didžiuma sportininkų šitam 
žygiui yra priešinga.

Kas apmokės kelionę?
"Kai vienas iš krepšinin

kų paklausė, jam inicialo-, 
riai atsakė, kad tuo pasirū
pins "jie iš tenai“. Taigi 
sponsoriai jau yra. Dabar 
belieka tik sudaryti "rinkti
nę“ ir į Vilnių pristatyti. 
Tiesiog į bolševikinį 50-ties 
metų revoliucijos minėji
mą“. rašo V. Višniauskas.

Jis ragina pasisakyti tuo 
reikalu sporto vadovybę.

"Sportininkų tarpe atsira
do žaizda. Ją tegalima išgy
dyti tik visų mūsų sutartiniu
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parsidavėliais vadinsime sa
vo nesubrendusius krepši-1 
nir.kus, tai kaip tada šauksi
me Sniečkų?...“

♦ ♦ ♦

Girnakalis Vienybėj (ge
gužės 12 d.) tai išvykai sui 
džiaugsmu .pritarė. Jis rašo: Į

"Taigi, mūsų sportininkų 
laukia įdomios./ rungtynės... 
Įdomios rungtynės bus prieš 
išvykstant: iš vienos pusės! 
—grupė jaunų sportininkų, 
o iš kitos — grupė politinių 
niurzgų su pavargusiais 
žvilgsniais. Jaunieji vy
rai. laikykitės, nepraloškite 
rungtynių su šiais seniūkš- 
čiais!.. Vyrai, laikykitės!“

* * *

LENKAI APIE GRAŽINĄ*

Chicagoje leidžiamo len
kų aikraščio "Dziennik Chi- 
cagoski“ redaktorius Julian 
Kuhaiewski savo laikrašty 
gegužės 25 d. tarp kitko ši
taip rašo apie gegužės 20-21 
dienomis Chicagoje lietuvių 
pastatytą "Gražinos“ operą:

"Lietuviškoji opera gali 
didžiuotis savo dideliu lai
mėjimu ir tikrai pelnytu pa
sisekimu... Tokio ’Gražinos“ 
pastatymo nesigėdytų joks 
pasaulio operų pirmaujantis 
teatras. Tiesiog nesinori ti
kėti. kad to galėjo pasiekti 
saujelė lietuviu ateiviu, su
sitelkusių i Chicagos Lietu- 

j vrų Operą“.

Jau pasisakė tuo reikalu 
ir Šiaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto S-gos Centro Valdy
ba. pareikšdama, kad ji su 
minėta išvyka nieko bendra 
neturi ir sąjungos nariai pra
šomi laikytis lietuvių bend
ruomenei vadovaujančių or-' 
ganų nustatytos linijos.

Del kai kurių lenku nepa
sitenkinimo, kad Adomo 
Mickevičiaus pavardė buvo 
užrašyta lietuviškai. Kuha- 
jewski pastebi:

"Ka? žino, ar poetas A- 
domas, Chicagos Opera 
House pamatęs ’Gražinos4 
operą, nepradėtų su užside-
m m ii liz.t 111*111 Izol-

Maloni naujiena 
knygų miege j amsi

Ameriko* Lietuvių Socialdemokratų Sąjon- 
go* Literatūros Fondą* yra išleidę* vertingų 
knygų. Ji*, norėdama*, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. čia įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Kama buvo $5.50, dabar....................... $2.00.
II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ......................  $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $2*00.

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kama buvo $6.00, dabar ........................ $2.00.

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO- 
VIETŲ RUSIJA, parašė Kiprą* Biotini*, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2£0, dabar ........... 75 centai• ‘ « Į. •
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadvray, So. Boston, Mas*. 02127
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO BASU 

TAS DUONOS NSTKAIO.

CONNECT1CUT KLONIUOSE

L. SOCIALDEMOKRATŲ 

VADOVYBE

, Korespondenciniu būdu 
išrinktas šitokios sudėties i 
JAV Lietuvių Socialdemo-į 

gą. Fafnier bendrovės*, kuri; kratų S-gos centro komite-į 
gamina lėktuvų dalis, 4,000] tas: ady. S. Briedis, dr. P. 
darbininkų streikavo net 10 i Grigaitis, J. Pakalka, M. 
savaičių. Jiems atstovaye Pranevičius, J. Skorubskas, 
automobilių pramonės dar-i J* Sonda ir J. Vilkaitis. Jie

NEW BRITAIN, CONN.

Baigėsi pavyzdingiausi 

streikai

Pergyvenome streikų ban-

bininkų unijos 133 skyrius 
ir nemažai laimėjo. Kadangi 
bendrovė turi didelių valdi
nių užsakymų ir kadangi 
darbininkai laikėsi labai vie
ningai. bendrovė turėjo pa
daryti nuolaidų.

Emhart (buvusios Cor
bin) bendrovės 1,900 darbi
ninkų taip pat vedė sunkių 
kovą — streikavo' 11 savai
čių. Ir jie laimėjo tas pačias; 
sąlygas, kaip ir Fafniei* dar
bininkai.

Buvo laikas, kada Corbin 
bendrovėje dirbo 5,000 dar
bininkų. bet, įvedus pagerin-į 
tas mašinas, jų dabar bėra! 
tik 1,900. o jis padaro dau-l 
giau, negu seniau nuvo pa-Į 
daroma, ši bendrovė išsike-j 
lia | Berlino apylinkę, kur 
moderniai įrengtoje darbo
vietėje su dar mažesniu dar
bininkų skaičiumi tikisi pa
gaminti prekjų daugiau, ne
gu dabar.

New Britain Macbine 
bendrovės dąrbininkai, ku
rių yra 850, taip pat buvo

dar nepasiskirstė 
mis.

pareigo-

NAUJA TAUTININKU

VADOVYBE

Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos atstovai, susirinkę 
Chicagoje birželio 3-4 die
nomis, išsirinko šitokios su
dėties centro valdybą: pir
mininkas Teodoras Blinstru- 
bas, nariai — Bronė Paplė- 
nienė, inž. Vacys Mažeika, 
Mečys Valiukėnas ir Kazi
mieras Pačius.

AR NE PERDIDELE

AUKA?

Mums rašo:

”Mano atostogos baigiasi. 
Jų didesnę dal| praleidau

Sunkaus svorio bokso čempionas Cassius Clay (vidury) 
nepasiduoda kitų negrų sportininkų perkalbamas eiti 
atlikti karinės prievolės, (lay nesutinka, todėl jis turės 
sėsti į kalėjimą. Kairėje krepšinio žvaigždė Biil RusseH, 
6 pėdų 11 colių vyras, dešinėj kita žvaigždė Lew Alei n 
dor, 7 pėdų 3 colių aukščio.

Jaunime vadą konferencija LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI
š. m. birželio 17 d. Pašau- kėja. kad per tuos metus rū

bo Lietuvių Bendruomenės kymas kaltas dėl 3 mil. ne- 
Jaunimo Sekcija, susitarusi darbo dienų ir kad dėl jo 
su JAV LB Centro Valdybos plaučiais sergantieji ligonys 
nariu jaunimui Vaclovu išgulėjo 900,000 dienų ligo-^^ti šias musų žinomų 
Kleiza ir Kanados LB Kraš- ninėse. įžmonių gyvai parašytas at-

Atsiminimus visuomet |- 
domu skaityti, todėl siūlome

to Valdybos nare. Kanados
Jaunimo Sekcijos pirminin- Taigi, kaip dr. Stuart sa 
ke Giedre Rinkūnaite, šau-. ko, amerikiečiai labai bran
kia lietuvių jaunimo organi-Į giai moka už savo žalingą] 
zacijų atstovų konferenciją., paprotį rūkyti. Jų daugelis 

ne tik anksčiau 1 kapus nu-

siminimų knygas:

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina........... $4.00

Konferencija įvyk* 12 

vai. Jaunimo Centrą, 5620 

So. Claremont Avė., Chica

go, Uis '

Konferenciją numatoma 
baigti tą pačią dieną apie 6- 
7 vai. vak.

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, preL J. B. 
Končius, 404 psl., daug 
iliustracijų, kaina .... $5.00.

MAŠINOS VALDYS

MIESTĄ

Toks pirmasis miestas bus 
New Haven, Conn.. turintis 
151.000 gyventojų. Jei vis
kas eis pagal planą, tai jau 
tas jvyks kitų metų vidury-į 
je. Tada pradės pilnai veik-] 
ti skaičiuojamoji mašina 
(Computer)—duomenų ban-! 
kas.

Jis padės išaiškinti krimi-į 
nulinius nusikaltimus. apga-| 
vimus šalpos srityje, padės

Čikagoje. Pasidžiaugiau' pagreitinti eismą, net suras-i
Gražinos“ opera. Teatras,] ti šaltinius, kurie gadina 

kuriame telpa apie pusket-' miesto orą ar vandeni ir kt.
virto tūkstančio žmonių, a- 
bidvi dienas buvo pilnas, 

pasiryžę streikuoti, bet strei-i nors vietos bjuvo gana bran
ko išvengta, nes 
sutiko patenkinti 
kų reikalavimus.

bendrovė
darbiniu

i gios — aš turėjau maždaug 
trisdešimtoje eilėje ir sumo
kėjau už ją $8, bet opera da-

Tame ”banke“ bus sutelk 
ti visų piliečių miesto mo
kesčių pranešimų, nuosavy
bių. prasilenkimų su Įstaty
mais, šalpos prašančiųjų, 
mokyklų, teismų sprendimų

Šitie streikai buvo pavyz
dingiausi. kokių Connecti- 
eut valstijoje vargu yra bu
vę : nebuvo streiklaužių, po
licija nebuvo reikalinga prie 
dirbtuvių vartų. Streikams 
pasibaigus, policija dėkojo 
piketininkams už gerą elge
sį.

vė kelioliką tūkstančių dole-į ir kitokie duomenys. Žo- 
rių nuostolių. Nenorom kyla • džiu, ta mašina bus didžiu- 
klausimas. ąr pora lietuvių ' lė enciklopedija, kurioje bus 
operos spektaklių, už ku-į sutelkta daugybė duomenų 
riuos lietuviu visuomenė turi i iš Įvairiausių miesto gyveni- 
sumokėti šešias dešimtis! mo sričių. Tais duomenimis 
tūkstančių dųlerių, pateisina i pasinaudodama, ta mašina 
tą auką? Juk neturime lėšų į suteiks reikalingu atveju ne
lietuvių kultūros namams ir Įkainojamos vertės pagal
ėtiems gyvybiniams mūsų

JAV prezidentienė sa saga, ku
rią jai padovanojo Brangenybių 
ir mineralų parodos komitetas. 
Saga pagaminta iš visų valsti
ją mineralų.

eina, ne tik (įėl to daug ken
čia, bet taip pat turi daugiau 
išlaidu ir kenkia visam kraš
to ūkiui. Juk tos nedarbo 
dienos, kurių priežastis yra 
rūkymas, kraštui atsieina 
bilionas dolerių. Vien už 
plaučių emfizema sergan
tiems paramą socialinio 
draudimo Įstaiga per metus j kovų, 376 psl. kaina 
išmokėjo 60 mil. dol.Negalint pirmininkui šio

je konferencijoje dalyvauti, 
prašom deleguoti vicepirmi- ] Vyr. gydytojas labai su
ninką. Organizacijos prašo-Į sirūpinęs, kad sergančiųjų 
mos paruošti trumpą (5 skaičius vis didėja, o su tuo,
min.) pranešimą apie savo 
organizacijos numatytąją 
1967-1968 metų veiklą bei 
kitus ateities planus, kurie 
būtų svarbūs ir Įdomūs ki
tiems žinoti.

šiame pasitarime bus 
svarstomi vigoms jaunimo 
organizacijom svarbūs klau
simai:

1. PLB Jaunimo Sekcijos 
veikla ir ateities planai.

2. Jaunimo stovyklos 1967 
ir 1968 metais.

aišku, ir rūkymo žala.

11 knygų už $2

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAU 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
’ — * ' ‘ .$3.00

pradai, (S Kairio Įvadas), 
64 psl., kaina 50 centų.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos programinės gairės,

o v . . . . , 32 psl., kaina 20 centų.3. Kaip jaunimo organiza- . .
ei jos atžymės 1968 Lietuvos1 Tavo kelia* j socializmą, 
nepriklausomybės paskelbi-! (Leono ^Bliumo), 35 psl 
mo jubiliejinius metus.

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkau* atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ................... $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50-

L1ETUVA BUDO, Stepo.
no Kairio, 416 psl, kai
na ............................... $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo, 
no Kairio, 480 psl., kai
na ...............................$2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

! PENKTIEJI METAI, Kip-
i ro Bielinio, 592 puslapiai,

feąina

-lt!

$2.00

reikalams
Gegužės 30 d. — mirusių

jų pagerbimo dieną Čikagos 
Lietuvių Tautinėse kapinė
se buvo atidengtas pamink
las buv. Lietuvos preziden
tui dr. Kaziui Griniui. Daly
vavo nemaža žmonių minia. 
Vadovaujančių mūsų kultu-

PLĖSTI MOKA IR KITUR)
cijų atstovai pasakė

Šiuo metu dar streikuoja 
gazo bendrovės 100 darbi
ninkų. Streikas prasidėjo^ 
prieš 3 savaites.

Pranas Naunčikas

Curacao (Olandijai pri
klausančio j saloj netoli Ve- 
necuelos) suimti trys portu
galai ir vietinis ryšium šu 
25 aukso gabalų $975.000 
vertės pavogimu. Auksas 
pavogtas iš lėktuvo, skridu- 
sio iš New Yorko j Venecue- 
los sostinę. 15 gabalų jau 
surasta.

čia primintina, kad ge
gužės 1 d. Londone plėšikai 
pagrobė iš šarvuoto automo
bilio aukso gabalų net 2 
mil. dolerių vertės.

Pernai gruodžio 28 d. 
dingo 34 aukso gabalai $34, 
000 vertės lėktuve, skridu- 
siame iš Loądono į Beirutą, 
Lebanone.

1961 m. iš seifų Buenos 
Aires aerodrome išplėšta 
aukso 1,120 anglų svarų 
vertės, čia neminiau mai 
ni aukso gabalų pagrobimai 
už JAV ribų.

iškil
mėms skirtas kalbas. Daug 
gėlių buvo atnešta prie pa
minklo. Lietuvio skulpto
riaus R. Mozoliausko pada
rytas iš Vermonto granito 
paminklas ir paminklo Įra
šai kiekvienam daro gilų j- 
spūdj. ,

Lankantiems čieagą pa
tartina tą paminklą pama
tyti“.

bos.

Jei kils kur nors gaisras, 
jo adresą pranešus tai maši
nai. tuoj bus pasakyta, koks 
tas namas, kiek ir kokie ja
me gyventojai, ar yra jame 
vaikų, ligonių ir tt. Vadina
si, ugniagesiai, dar ten ne- 
nuvykę, jau žinos, su kokiais 
uždaviniais jie gaisre susi
durs.

Labai naudingas bus tas 
"duomenų bankas“ ir kitose 

1 srityse, žodžiu, mokslas ir 
technika duoda žmogui ne
įtikėtinų patarnavimų ir dar 
žada jų daugiau ateity.

MOTERYS, NERCKYKIT!

Per pastaruosius ketve
rius metus Amerikos Vėžio 
institutas ištyrė 562.000 mo
terų. Buvo tiriama, kaip rū
kymas veikia jų sveikatą. 
Pasirodė, kad amžiuje nuo

.................... .. 40 iki 74 metų rūkančių mo-
IM” ten, mirtingumas yra 2.2

RUMFORD, ME.

Mirė A. Norušas

Antanas Norušas, 59 m,

iės 23 d„ palaidotas Sv. Jo- ° „7 “
no kapinėse. Liko budintys 8
žmona Jozefina, sūnus To
mas, 3 broliai. 2 seserys ir
tėvas, 86 m. amžiaus.

Ilsėkis, Antanai, ramiai
šios šalies žemelėje. Tavo 
Šeimai ir kitiems artimie
siems gili užuojauta.

A. Kaladzmskas

UŽ BAŽNYČIŲ 

MOKESČIUS

kaina 25 centai
Socializme teorija, (M.

Fišerio), 74 psl., kaina 25 et
Socialdemokratija ir ko

munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Ka* yra socializacija (K.
Kauskio), 51 psl., kaina 25 
centai.

Materialistiška* istorijos 
Kas tada būtų? Į tai atsa-] supratimas, 80 psl., kaina 

ko anketa, kurios duomenis, 20 centų.
neseniai paskelbė JAV vy-’ Socializmą* ir religija (E. 

gydytojas Stuart.i Vanderveldes), 24 psl., kai
na 10 centų.

Iki malonaus pasimatymo.
Jūra Gailiušytė,

PLB Jaunimo Sekcijos 
Vicepirmininkė

JEI AMERIKIEČIAI 

NERŪKYTŲ-

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

ATSIMINIMAI 
TYS, dr. Kazio
II tomas, 336 psl.

IR MIN- 
Griniaua,
kaina $5.

Bažnyčios valdo milžiniš
kus turtus, bet mokesčių val
džiai nemoka. Skaičiuoja
ma. kad JAV bažnyčių tur
tas siekia 70 bilionų dolerių. 
Kadangi jų turtai vis didė
ja. o taip pat didėja ir mo
kesčiai, kuriuos tenka mokė
ti visiems kitiems turtų sa
vininkams, tai nevienas ke
lia klausimą, kodėl bažny
čios nemoka mokesčių už to
kį didelj turtą, kurį naudoja] 
vienokio ar kitokio biznio; 
reikalui.

iI
New York e kai kurie ad

vokatai ir net kunigai epis
kopatai viešai prabilo, rei
kalaudami, kad bažnyčios 
už savo turtus taip pat mo
kėtų mokesčius.

nausias
Tie duomenys buvo rinkti 
nuo 1964 m. liepos 1 d. iki 
1965 m. liepos 1 d.

Pagal ją, per metus būtų 
12 mil. mažiau chroniškų li
gonių. Dėl rūkymo per tuos 
metus buvo 300,000 daugiau 
širdies ligonių, vienas milio- 
nas daugiau sergančių chro
nišku bronchitu ir emfize-

Ant rytojaus po socialės 
revoliucijos, (K. Kautskio), 
111 psl.. kaina 35 centai.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Rusiją, (J. Januškio), 96 
psl , kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai, 

ma, du milionai daugiau vei-l Atskirai sudėjus, jų kaina 
par-do kaulų kamerų uždegimų, 

milionas daugiau skilvio ir 
dvylikapirštės žarnos aukų. 

Iš anketos duomenų aiš-

$3.10, bet visos kartu 
duodamos už $2.

Jau išspausdinta ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ. :

kančių. Didžiausias mirtin
gumas yra tarp moterų, ku
rios pradėjo rūkyti jaunos 
būdamos, rūkė daug ir užsi- 
traukdamos. Dvigubai daž
niau miršta širdies ligomis 
rūkančios moterys, o bevai
kių rūkančių moterų tarpe 
yra net 9 kartus daugiau.

Pagrindinis jų argumen
tas — atleidimas bažnyčių 
nuo mokesčių yra priešinga 
konstitucijai pašalpa, kuri 
netikinčius verčia mokėti di
desnius mokesčius.

Kaip žinoma, bažnyčia 
JAV yra atskirta nuo valsty
bės.

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869- 
1959) metų Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 
664 psl. Kietais viršeliais — $10.00, minkštais — $8.00. Išlei
do Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmasis Chicagon atvažiavęs lietu
vis, pirmos lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos drau
gijos, statytos bažnyčios, js teigti laikraščiai, kurių viso buvo 
121, 41 teatro draugija, 48 pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai 
ir 314 veiklesnių žmonių biografijos. Duoti dokumentuoti ka 
talikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir kitų organizacijų 
atlikti darbai. Įsteigtos mokyklos, skaityklos, bankai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba 
Money Orderį

AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 South Halsted Street, ( hieago, Illinois 60608
jjujfiffffrrrrriTrrr--------——rrrrrfrrrrrrffrffffffffffnjjjj.

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas,
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 metu atsimini- , 
mai. parašė Juozas Kapa- V 
cinikas, 273 pusi. kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 
šerną), Antano Rūko, 206
psl., kaina ...................... $2.

KĄ LAUMES LEME ' 
(apie Salomėją Neri), Pet- : 
ronėlės Orintaitės, 234 psl. 
kaina ............................... $3.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
kaina ...............................$2.

ATSIMINIMAI APIE
(JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė, 
lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,' 
kaina ...............................$1.f

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboro* Armonie
nės, 253 psl., kaina .... $3.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ................................$5. '

ŽVILGSNIS f PRAEITĮ, 
K- Žuko, 476 psL, kai
na .......................................... $5

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadvray, So. Boston, 

02127).
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1 Iš paverkU'Lietuvos
1 I T-4 v

Rusai okupantfliziįdii* iš Lietuvos!

Bėra tik pusė bažnyčių

Vokietijoje (Koenigstein- 
T..u; leidžiamas katali
ku zur. įlas T rnlsus, ski
namas daugiausia Bažny
čios persekiojimo Rytų Eu
ropoje klausimams. Įdėjo 
apžvalgą ir apie kataliku ^a 
padėt} Lietuvoje.

Tarp kitų duomenų, patei- j 
kiama ir tokia palyginamoji 
statistika: -*•• •

1940 m. Lietuvoje buvo 
1,099 veikiančios bažnyčios 
bei koplyčios su 1,580 kuni
gų. Dabar pamaldoms atda
rų bažnyčių bei koplyčių tik 

.1,0 kunigų tik apie 850.. 
ir tiems ne visiems leidžia
ma eiti pareigas. Buvo ketu
rios kunigų seminarijos Da- 
bar tik viena ir ta pati visiš
kai suvaržyta: leidžiama i- 
šventinti tik po vieną kuni
gą vyskupijai per metus. tai. 
yra tik po šešis kasmet visai 
Lietuvai.

Buvo 12 vyskupų, dabar 
tik trys, iš kurių dviem be* 
leidžiama t.ti pareigų 
vienas vyskupas (neseniai 
Įšventintas) J. Labuka&^lą- 
tulaitis eina, pareigas Kauno 
ir Vilkaviškio vyskupijose. 
Buvo 118 vienuolynų, 18 ka
talikiškų organizacijų, 32 
katalikų laikraščiai ir žurna
lai. Dabar tų dalykų iš-viso- 
nėra.

Tačiau apžvalgoje tvirti
nama, kad 1964 metais.-ka- 
talikų skaičius Lietuvoje vis
tiek buvo menamas apie 2‘v3 
milionai. (Valdinė statistika 
tikinčiųjų iš viso neskaičiuo-

Šiandien pastatė, 

rytoj jau griūva

Gegužės 26 d. Tiesa džiū-j
gavo. kad per 200 šių (rusų* 
revoliucijos jubiliejaus) me-j 
tu dien11 Vilniaus statybinin- 

namų, “kuriuose 
butus gavo daugiau kaip 2 
tūkstančiai šeimų“. Išeitų, 
kad Vilniuje dabar jau kas
dien‘pastatoma vidutiniškai 
po vieną dešimties butų na
mą.

Vos spėjo taip pagrįstai 1 
ar nepagrįstai pasidžiaugti 
tokia optimistiška statistika,• 
gegužės 28 d. ta pati Tiesa 
jau visiškai kitaip prabilo a- 
pię.»“namąt kuriame gyve
nama“. Kalbama apie tuos 
greitomis statomus naujuo-: 
sius namus:
i “-Įkurtuvės... dešimtys 
tūkstančių naujakurių... kur 
nebūsi laimingas! Naujas 
butas!... Bet praeina kiek 
laiko ir tenka... praverti na
mų valdybos duris...

— Blogai. Gyvenu penk
tame aukšte, ir jau kelinta 
diena teka sienomis vanduo. 
Prašome padėti.

— Gerai, sutvarkysim, — 
žada.

rr.ą po gydymosi ir griau
nantieji darbo drausmę, vie
šą tvarką ir socialistinio 
sugyvenimo taisykles, priva
lomai siunčiami į gydymo-, 
darbo prof įlaktorijas pri- į
verstiniam gydymui ir per-! DINCIOS DIENOS, premi-i 
auklėjimui darbu nuo viene-Į juotas romanas, 250 psl., 
rių iki dviejų metų.“

Nutarimus pasiųsti į tas 
profilaktorijas darys liau
dies teismai, o vykdys mili
cija. Teismo^ sprendimas 
galutinis, nėra jokios apelia
cijos.

Nors tas perauklėjimas 
daromas prievarta, bet jis 
nebus veltui. Iš ten pasiųsto
jo alkoholiko uždarbio tam 
tikra dalis bus atskaitoma 
už valgi, drabužį, avalynę ii 
specialius vaistus.

ĮDOMIOS KNYGOS 3

Romanai
Pranas Naujokaitis, ŽY-

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą
j

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ ' 

RUSIJA

Praeina diena. Vanduo 
teka. Namų valdyba tyli. 
Kita — teka jau ir ketvirta
me aukšte. Namu valdvba 
tyli...

... Štai vakare jūsų bute 
trūko čiaupas. Lauk bėdos.

ja. Nors apžvalgoje nepktm- Atvažiuos vyrai... Išjungs

Praėjo 26 metai, bet šitų vaizdų negalime pamiršti. 
Taip atrodė Proveniškių darbo stovykla netoli Kauno, 
kurioje iš Lietuvos pabėgdami komunistai išžudė ne tik 
kalinius, bet ir tarnautojus. Panašių žiaurumų komu
nistai įvykdė Rainiuose. Panevėžy ir daugely kitų vietų. 
Neapsakomų žudynių jie Įvykdė ir antrą kartą sugrįžę 
į Lietuvą. Jų priespaudą Lietuva tebekenčia ir šiandien.

nėta, iš kur tie duomenys, 
bet yra pagrindo manyti, 
kad jie surinkti per parapi
jas ir vyskupijas). -

Reguliariai praktikuojan
čių tikinčiųjų skaičius esąs 
nuostabiai didelis, turint 
galvoje valdinį spaudimą ir 
valdinėmis priemonėmis or
ganizuotą aptireliginę pro- 
para via. Nepaisant labai 
aukštų bažnyčioms uždėtų 
n.j!;. 2ių, šiuo metu nei vie- 

ba tyčia euždardAta 
dėl mokesčių nesumokėjimėo 
nors lėšoms tiems mokes
čiams sumokėti tegali būti 
surinktos tik savanorišku 
aukų keliu.

(Ė>

Kam statomi paminklai

Susitarę ir bendrai veik
dami. kraštotyrininkai su 
gamtos ir paminklų saugo
tojais šiemet rengiasi ”pą- 
T'”z'šti“ Lietuvą paminklais 
už okupacinę valdžią žuvu- 
siems ar šiaip bolševizmai 
nusipelniusiems asmenims 
ar tiesiogiai veikusiem prieš 
nepriklausomą Lietuvą. Pa- 
kruojuje rengiasi statyti-pa
minklą K. Požėlai, Biržuo
se — J. Janoniui, Rokišky- 
je — E. Tičkui. Utenoje — 
Stalino sušaudytam, dabar 
nuvalytam generolui J. U 
borevičiui.

(E) -

Mirė Br. Leonas

Mirė Bronius Leonavičrūš- 
Leonas Pušinis. 79 m. am^.'. 
buvęs pogrindinis komuaisr 
tų veikėjas Lietuvoje (1903- 
05 m. buvęs socialdemokra
tų sąjūdžio dalyvis). Iki 
1959 m. buvo okupacinės 
valdžios įgaliotinis tvarkyt? 
religijų reikalams. n'!

(E)“

vandenį ne tik jūsų bute. bet! 
ir visame name... trukusio'
čiaupo ir namų valdybos ŠVEICARŲ LAIKRAsTIS
technikas nepakeis. Neturi
me... APIE PALECKĮ

ŠITAIP KOVOS SU

ALKOHOLIZMU

... namų valdybos lopo tik \eue Zuericher Zeitung, 
skyles. Jų nemažėja, o dau- §veįcarjjoje vokiečiu kalba tijoje labai girtuokliaujama, 
gėja, nes kasmet pastatoma Jeidžiamas tarptautinio mas. Valdžia turi didelių pajamų

to reikšmės laikraštis, balan- ^geriamą degtinę, bet, iš 
, .. ... antros puses, paplitęs gir-dzio 23 d., sekiradienineje tuokIiavimas dal’ dideiės

laidoje, paskelbė A.G. ini- žalos kitose srityse. Todėl 
cialais pažymėtą apžvalgą spauda, nors ji ten ir nėra 
apie sovietų politinius or- laisva, vis daugiau ir dau- 
ganus Lietuvoje. Apžvalga giau kelia reikalą sustiprinti

šimtai naujų namų... Suinte
resuotumo nėra. kontrolės 
taip pat nėra...“

Taip rašo žmogus, kuris 
žino: miesto statybos-re
monto baro viršininkas. Bet 
kaip pyksta rev-jubiliejinin-

Seniai žinome, kad Sovie-

kai, kai iš to padaroma išva- pateikta ryšium su Vakaių kovą prieš alkoholizmą. Dėl
da, V a skubioji (vis tam spaudoje ’tuo metu pasiro_ [girtuokliavimo vis daugiau

gerbti’) rtatv- • .. neateina® • dziusiu trumpu pranešimu laibą, blogiau
. . dirba, todėl nukenčia darbo

apie M. Šumausko perkeli- kiekybė ir kokybė. Be to. 
mą i buvusi Paleckio postą daugiau Įvyksta ir nelaimin- 
Vilriiuje. , gų atsitikimų dirbtuvėse, ke-

į liuose. f) ir paplitusių chuli-
Apžvalgoje ta proga pa- ganiškų veiksmų kaltininkai 

pasakota visą politinė J. Pa-’dažniausiai būna alkoholi- 
leckio biografija. Įskaitant • kai.
jo persivertimą (per ryšius) Padėtis, matyti, yra tokia 
Sovietų Kultūrai Pažinti Dr- bloga, kad vvriausvbė ėmė- 

Kinijos santykiai buvo dar > Padangoje, iš Lietuvos si tokių griežtų priemonių 
neblogi, Chruščiovas gavo iš ka,ra»s'’emokrato . Mask- prieš alkoholikus, kokių te- 
Mao Tse-tungo šitokia Ule- ™s patikėtini. Papasakojant; galima gru bus tik totalitan- 
grama' *" Maskvos suteiktą Paleckiui reje santvarkoje, kaip tai y-
g { vaidmenį, tiksliai paliesta ir J ra Sovietų Sąjungoje.

"Mielas drauge, atsiųsk bolševikų - nacių valdžių Alkoholi kams Įsteigiamos 
klasta, pavartota ~ "

“spaliui“ pager 
ba. šiaip ar taip, išeina nau
jų lūšnų statyba...

(E)

JUOKAI

1960 metais, kol Sovietų 
Sąjungos ir komunistinės

atsių... ..
mum*'kviečių. Mes badau- klasta, paiartota Baltijos 

kraštam? užimti. Atkreiptas 
dėmesys ir į, tai. kad Palec
kis, nebetekęs vaidmens Vil- 

! niuje, yra Įkeltas i latvio Pal- 
“Brangus idėjos draugę, Maskvoj anksčiau užim- 

kviečių nusiųsti negaliu, nes tą postą. .kai Peise tapo per-

jam.

Chruščiovas atsakė:

trūksta. keltas Į kofopartijos vadovy-

specialios stovyklos, kurio
se jie atliks privalomą dar
bo prievolę. Kad gražiau 
skambėtų, tos stovyklos va
dinamos pi ofilaktori jomis.

Rusijos respublikos aukš
čiausio sovieto žiniose jau 
paskelbtas “Pri verstiniomums patiems jų

Bet galiu duoti praktišką bes viršūnę: Reiškiama nuo-! piktybiniu girtuoklių (alko- 
’ patarimą: jeigu badaujate, mone. kad rusai sąmoningai holikų) gydymo ir perauk- 
■suveržkite diržus . , iškiša Į tokius postus baltie- Įėjimo darbu Įsakas“.
! ! tiškus vardus, stengdamiesi Jame tarp kitko sakoma:
Tse-tungas tuojau mušė! atsispirti j.ncs baltiecių eg-| "Piktybiniai girtuokliai. 
Chruščiovui kitą telegramą: keliamą priekaištą dėl j nuolatos piktnaudojantieji

j gausios rusų infiltracijos Į svaigiuosius gėrimus, 
”Tuojau prisiųskit mums! Baltijos kraštus.

diržų“. i (Elta)

ven
giantieji savanoriškai gydy
tis arba tęsiantieji girtavi- gudrieji.

PRIETARŲ GALYBĖ

šiomis dienomis spaudoje 
pasirodė žinia, kad dėl prie
tarų viena Anglijos lėktuvų 
bendrovė turėjo nuostolių 
vieną milioną dolerių.

Tos bendrovės vien, 7 vie
tų sprausminį lėktiną norė
jo pirkti Nigerija (Afrikoj), 
bet atsisakė, kai Į priėmimo 
vietą Enugu mieste atėjęs 
burtininkas apibarate lėktu
vą juodais milteliais, pa
reikšdamas, kad jis tuo bū 
du užkerėjęs lėktuvą.

Tų prietarų pilna ir Azi
jos valstybėse, net jų vado
vų tarpe. Yra žinoma, kad 
buvęs Indonezijos diktato
rius Sukamo ir dabartinis 
jos vadovas gen. Suharto 
nieko nedaro, pirma nepasi
tarę su astrologais.

O astrologija yra būrimas 
iš dangaus reiškinių, pagrįs
tas seniau paplitusiu Įsitiki
nimu. kad žvaigždės ir pla
netos veikia paskirų asmenų 
bei visuomenių ir valstybių 
likimą. Ji remiasi žvaigž
džių ir planetų sudievinimu, i 
Atskirų planetų ir žvaigždy
nų reiškinių aiškinimas ro
do neabejotiną ryšį su seno
vės graikų ir romėnų mitolo
gija, kuriemg planetos buvo 
jų dievai arba tų dievų ap
raiškos, valdę atskiram die
vui paskirtą gyvenimo sritį. 
Šiandien astrologija laiko
ma lygia Michaldos prana
šystėm, bet. kaip sakyta, dar 
yra nemažai net valstybės 
vyrų. kurie savo sprendimus 
remia tomis, pranašystėmis.

Ne tik minėti Sukamo ir 
Suharto tiki astrologų aiški
nimais. bet tokia yra ir Indi
jos ministrė mirmininkė In- 
dira Gandi. Sakoma, kad 
net šiaurės Vietnamo komu
nistų galva Ho Chi Minh ir
gi slaptai tariasi su savo ast
rologais. Eina gandas, kad 
jis ir derėtis .dėl taikos atsi
sako astrologo patartas.

Tokių prietaringų žmonių 
labai daug ir Japonijoje. Ir 
ten tariamasi su buitiniu 
kais Įvairiais gyvenimo iš
keltais klausimais. Su jais 
net fabrikantas tariasi, ko
kią spalvą pasirinkti savo 
gaminiams, kaip ir kada 
keisti savo firmos vardą ii 
panašiais reikalais.

Ten ypač prietaringi sta
tytojai. Vienas Tokio archi
tektas tvirtina, kad 80'/ vi
sų naujų pastatų yra pasta
tyti, prieš tai pasitarus su 
astrologais ir chiromantais.

Nėra visi laisvi nuo prie
tarų, kad ir kiek kitokių, net 
Europoje. --

Prietarų sukvailintų žmo
nių netrūksta ir Amerikoje, 
kurie ieško patarimų pas į- 
vairius sukčius ”ateities pra
našus“. bijo apsistoti vieš
bučio kambario 13 nr. ir tt. 
O iš tokių kvailių pelnosi

kaina $3.50.
Jeronimas Ignatonis, LŪ

ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

Joje smulkiai aprašyt® 
" „O SUNŪS, romanas is; bolševikinio teroro sistema* 
šuva kiečių ūkininkų sukib-į tos stovyklos, kuriose
mo 1935 m., I tomas, 280 kentėjo ir žuvo mūsų 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS. II tomas,
428 ps! , kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją,
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

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

Kazys Almėnas, UPE Į 
RYTUS. UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3 00.

Alė Rūta, KELIAS 1 
KAIRĘ, premijuotas romą-, 
nas iš JAV senosios kartos ALGIS IR AJA Te, spalva 
lietuvių gyvenimo, 248 psl..

ir žuvo
broliai, seser s, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

NAUJOS AKĖČIOS

Išėjo naujas humoro, sa
tyros, sarkazmo ir ironijos 
žurnalo Akėčių numeris. 
Kaina 50 centų. Gaunamas 
ir Keleivy.

kaina $3.00-
Vytautas Volertas, GY

VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran-j 
tų gyvenimo, 242 psl.. kai
na $2.50

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

Vacys Kavaliūnas. K AL* į 
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina j 
$2.50.

Aloyzas Baronas, TRE-, 
ČIOJI MOTERIS, premijuo
tas romanas. 196 puslapiai, 
kaina $2 50.

Kazys Plačenis, PULKIM
ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo. 
II laida. 160 psl. kaina $2.00

Jurgis Gliaudą, SIKSNO 
SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
tuotas romanas iš politinių 
?migrantų gyvenimo, 26> 
"•si., kaina $2.50.

Knygos

jaunimui

vimo knygelė su Įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(Šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stancikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina.............. $3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė, 58 psl., kaina .... $1.50

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

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ........................... $1.80.

i GINTARO TAKAIS, J. Na-
Juoz&s Kralikauskas, TU j rūnės eilėraščiai, daug ilius*

NAGO UGNIS, premijuota?' 
Omanas, 205 pusi., kaim 

$2.50.
Aloyzas Baronas: ViENl 

Si MEDŽIAI, 117 psl. kai 
na $ 1,50.

Aloyza* Baronas: LIEP 
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl. 
taina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 46ž 
ausi., kaina $4.60.

Juozas Švaistas: Ž1OB 
RIAI PLAUKIA, romana 
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl 
kaina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU 
ŽADETINĖ, premijų o t a : 
romanas 19 Vinco Kudirko; 
gyvenimo, 394 pusi kaim 
$4.00

Pranas Naujokaitis: U 
PELIAI NEGRĮŽTA J 
KALNUS, 509 pusi., kaim 
$5.00.
MINDAUGO NUŽUDY 
MAS, Juozo Kralikauskr 

premijuotas romanas, 24» 
psl., kaina $3.
Tos knygos gaunamos i 

j Keleivio administracijoj.

tracijų, 64 psl., kaina $1.80. 
jJNTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

Ta pati anglų kalba, .. $.1.

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. B’idokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas, gera dovanu 
vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

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

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

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
J 59 pusi., kaina $2-

Už šj veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tsvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

IR TEN SUKS j DEŠINĘ

Europoje iki šiol tik Ang
lijoje ir Švedijoje prasilen
kiama, kiekvienam sukant 
j kairę. Visur kitur daroma 
priešingai, todėl iš kitų vals
tybių automobilių vairuoto
jams, atvykus j Angliją ar 
Švediją, susidaro sunkumų 
vakuoti.

švedai, norėdami pa
traukti daugiau turistų, va
žinėjančių savo mašinomis, 
jau prieš ketverius metus 
nutarė pakeisti judėjimo 
tvarką — prasilenkiant suk
ti į dešinę.

Iki šiol per spaudą, radi
ją, televiziją mokė piliečius 
pasiruošti naujai tvarkai, o 
rugsėjo 3 d. sustabdomas ju
dėjimas automašinomis, iš
skyrus greitosios pagalbos, 
ugniagesių ir autobusų. Ki
tą dieną mašinos pradės ju
dėti. bet tik ne greičiau kaip 
40 mylių per valandą mies
tuose ir 60 mylių greitke
liuose, ir jau prasilenkda- 
mos turės sukti j dešinę.

Iki to laiko reikės pakeisti 
visas rodykles, perkelti į ki
tą pusę autobusų duris. Ta

į reforma Švedijai kaštuos a- 
pie 600 mil. kronų.

— Bet tai dar ne viskas, 
tėve. Vėliau Palestiną užė-

lzraelio sunkioji patranka, pasiruošusi veikti prie Gaza.

Ko reikia sovietams

— Maik, smirno!
— Smirna yra Turkijos 

miestas, tėve.
— Vistiek. Maiki, šobles 

reikia galąsti. Kirsim, kir
sim. kirsim! j naši. todėl ir

— Ką kirsim?
— Arabus ar žydus. Mū

sų prezidentas gal pasakys, 
katruos. Juk vaina jau prasi
dėjo. Jeigu arabai žydus su
muš, tai galės ir Ameriką 
užpulti. — o ką tu su jais!

— Nesijaudink, tėve. A- 
merikos niekas neužpuls.

— O japonai ar neužpuo
lė anais metais, ką? Davė 
bombomis iš raplenų, kai vi
si miegojo, ir visą Amerikos 
laivyną nugramzdino.

— Bet arabai ne japonai 
tėve. Žydai skaudžiai juos 
sumušė prieš kelioliką meti 
ir dabar giriasi pirmą dien? 
sunaikinę 374 arabų kart 
lėktuvus.

— Eik jau, eik. Arabar 
gal ir neturėjo tiek lėktuvų

— Bet žydai giriasi, kad 
tiek sunaikino.

— Tai kaip tu rokuoji, ai 
arabai nemoka šaudyti?

— Moka, kur gi nemo
kės. Ir jie taip pat giriasi 
Jie sakosi pirmą dieną su
naikinę 170 Izraelio lėktų 
vų.

— A, tai visgi jie ne to
kie dideli melagiai.

— Karas be melo neapsi
eina, tėve. Vieni meluoja 
daugiau, kiti mažiau, bet 
meluoja visi. Kiekviena pu
sė save teisina, o kitą kalti
na.

— Aš, Maiki, rokuoju 
kad kaltas tųi i būti tas. kat
ras paleidžia pirmutinį šūvį.

— Bet kaip tėvas įrodysi, 
kas tą šūvį paleido? Kiek
vienas užpuolikas sako: “A- 
nie mus užpuolė: mes tik 
ginamės“. Aš girdėjau, kaip 
vieną rytą Hitleris bliovė 
per radiją, pradėdamas ka
rą prieš Lenkiją: “Mes esam 
užpulti,“ šaukė jisai. “Šią 
naktį antra valandą lenkai 
pradėjo šaudyti į mūsų ka
reivius ir šaudo dabar, kai 
aš čia kalbu... Vyrai, visi 
prie ginklo, turim ginti savo 
tėvynę!“ O iš tikrųjų ne len
kai buvo nacius užpuolę, bet 
naciai lenkus. Dabar pana
šiai rėkia žydai prieš arabus, 
o arabai prieš žydus.

- Nu tai pasakyk, kokio' mė Vu,kai į/ Bbuv£ « Pa‘
bieso jiems reikia? Už ką' ver*tta lkl P,rm0J° Pasaul‘- 
jie mušasi? |

— Arabai nori atsiimti iš 
žydų Palestiną, o žydai gi-į

musasi.
— Bet kiek aš suprantu. 

Maiki. tai Palestina yra žy
dų tėvynė, šventa žemė, ba 
tenai gimė Kristus, ar ne 
taip?

nio karo. Tačiau žyduose 
jau buvo pradėję organizuo
tis sionistai.

— O kas tie per vieni? 
— Tas vardas buvo išves

tas iš Siono kalno, ant kurio 
stovi Jeruzalės miesto dalis. 
Sionistų tikslas buvo atsta
tyti žydams tėvynę Palesti
noje. Tam sąjūdžiui vado-

Vakaruose, kada tik susi- išaugti į pramonės ir preky- 
duriama su progomis varyti bos milžinus. Bet ar iš to pa- 
prekybą su Sovietų Sąjunga, sipelnė Vakaruose darbinin- 
tuoj pradedama linksniuoti, kai? Ką čia darbininkai turi 
kad Sovietų Sąjunga einanti šiandieną, jįe patys turėjo j 
į kapitalizmą, ir tas vaiz- išsikovoti: toji decentraliza-) 
duojama tokiomis šviesiomis rija ir koordinacija nieko; 
spalvomis, lyg tai būtų di- jiems nepadėjo, išskyrus di-! 
džiausiąs laimėjimas žmo- nesnį tempą ir didesnes dar-1 
nių būviui pagerinti anapus bo normas.
uždangos. Kitaip sakant, iš- Kapitalizmas nėra nei Ry-i 
eina, jei tik Vakaių biznie- tuose, nei Vakaruose joks* 
riai galės laisvai varyti pre- darbo žmogaus geradaris.; 
kybą su Rytais, tai komuniz- Bet tikroj demokratinėj san 
mas žlugs, ir visi bus laimin- tvarkoj darbo žmogus gali Į 
gi ir patenkinti, kad dai yra laisvai tarti savo žodį, su 
tokių geradarių biznierių kuriuo turi skaitytis ir vals-

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius naujų

klientų, kurie siunčia 
DOVANOS i USSR

1. Jiems nereikia gaišti laiko., superkant ir nešant 
siuntinius į persiuntimo įstaigas.

2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiuntimo 

mokesčius.
Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, moto
ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šal
dytuvą arba
Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ. su ku
riuo jų giminės jiems patinkamas prekes gali 
įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.
Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, 
drabužių ir avalynės, tinkančių jų skoniui ir pri
taikytų.
Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 
Atlantą.
Jie sutaupo pinigus, nes DOLERIŲ KRAUTUVĖ
SE prekės yra labai žemomis kainomis.
Aplankykite mūsų Parodiaų Salę New Yorke!

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

;4
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— Taip, teve. Bet tai bu-- , m. • v- , , . 1 - - - - . r, , v i vavo d-ras Chaim Veicman.vo labai seniai. Kaip Biblija
sako, žydai įsikūrė Palesti- Rusijoje gimęs žydas. Sio

nizmą pradėjo remti ir Ang
lija — ne dėl to, kad ji labainoje apie 1200 metų prieš

Kristų. Ir tą kraštą jie vadi- i j
no ne Palestina. bet Kanaa-! ™Zįbj^dS^del,t°Jk.a!i 
no "
vergijos, jie įsteigė Kanaa
no karalystę, kuri vėliau ski
lo pusiau, ir susidarė dvi žy
dų valstybės — Judėja ir Iz-' 
raelis, hebrajiškai: Medinat 
Yisrael. Palestinos vardas 
išvestas iš vienos Kanaano

ne raiestina. Dėt Kanaa-: . * T .
žeme. Pabėgę iš Egipto turetų salininkų Vidun 

1 muose Rytuose, kur gausu 
yra aliejaus šaltinių. Aliejus 
labai reikalingas Anglijos 
pramonei ir bizniui. Kadan
gi per karą anglai buvo tur
kus iš Palestinos išmušę, tai 
buvusi tada Tautų Lvga pa-

apylinkės, kur bibliniais lai-i ™dė, Palest‘n| a,"g!U g'2bai'
kais gvveno filistinai. Bet,! ** kadan«1 Pakstl"a bu™
kaip sakiau, tai buvo labai ?au ,a,abų įgyventa ta,
seniai. Vėliau prasidėjo ka- r.au.l« ™ * T

• ns jos penktadalius is araburai n zvdu žemę buvo pa- . - - q- ‘ n- • u vi , atimti ir pavesti zvdams.vergę iš eiles asirai, babilo- ~
. . i j • Daugiausia leritorijos tadamečiai, persai, makedonai r J

romėnai ir bizantėnai.
— O kas tie bizūnai?

Vakaruose.
Tokie vakariečiai

tikslo tik pasipelnyti
prekybos, bet nėra jokio rei-i darbininkas šiandien turi, i 
kalo tai dangstyti “kovos su niekas to neatnešė, padėjęs: 
komunizmu"* šydu. ant sidabrinės lėkštės. Juk i

Taigi, stengiamasi kalti i visa ilga socialinės įstatym-l 
galvą, kad Sovietų Rusija da vystės istorija yra tam ge-,^T 
grįžta į kapitalizmą. Bet kur liausiąs įrodymas, kas ir"** 
tam yra pagrindas? kaip buvo reikalinga išsiko-

Faktai rodo, kad ir dabar vo|j- pradedant moterų ir 
Sovietų Sąjungoje yra kapi- vaikų darbo apsauga ir ei-į 
talizmas, dargi net valstybi- nan^ iki unijų ir socialinės! 

kitaip sakant, monopo- medicinos.

tybininkai. Jis gali kapita- 
turi iizmą žaboti, iš jo sau laimė-Į 

iš tos jimus išsikovoti.. Ir ką čia j

PODAROGIFTS, INC.
(Vienintelis dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (ęomer 18tk Street 
Nevv York, N. Y. 10003 
Tel. 212—228-8547

arba į prie jo prisijungusias firmas:
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
Tel.: 215 WA 5-3456 

arba į bet kurį jų skyrių.
PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY. INC. 

1530 Bedford Avė., Rreohlyn, N. Y. 11216 
TeL: 212 IN 7-5522 

arba į bet kurį jų skyrių.
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

45 West 45 St, Now York, N. Y. 10036 
TeL: 212 Č1 5-7805 

arba į bet kurį jų skyrių.

ms
linis kapitalizmas, kur visus! Žinoma. demokratiškai

neteko Egiptas ir Jordano 
i karalystė. Tėvas dabar gali

... .. . , . suprasti, kodėl arabai taipBizantenai. teve ne b,- ne'kenčja -vdu 
zunai. Bizantijos vardu tais Juf)S # palestinos išmuštf 
laikais buvo vadinama ryti-, Kaj dabar pEasidėjo karas 

tai Epipto sostinėje arabuirė Romos imperijos dalis ir 
jos gal vinis miestas, kuris2 - minios demonstruoja ir šau- pU T,į Z_ehau buvo perkrikštytas , kia. -Aha(,ūn-Ah’adūn,.. , P?b"k±_da'hl ”"ka\tu?

turtus valdo ir skirsto tiktai nusista.tę žmonės buvo nie
keli asmenvs. Vakaru kapi- kinami visokių autokratų ir 
talistai gali ~ tiktai piritus PlutoKrat?l dar pneš Kris- 
čiulpti iš pavydo, žiūrėdami taus gimimą, kada dar nie- 
į aną pusę, kada šioje pusė- kas aPle kapitalizmą ir ko- 
je jie yra suvaržyti visokiais munizmą. kaip jie šiandien 
įstatymais ir valstybė, žiūrė- vra žinomi, nesvajojo ir ne
darna visų gerovės, daug ko filosofavo.
jiems neleidžia daryti. kas Sovietų Sąjungai reikia 
ten yra daroma. ne kapitalizmo, bet demo-

Sovietų Sąjungoje kapita- dalijos, kur darbininkai ir 
lo vaidytojai mažina ar ke- kolchizininkai galėtų laisvai 
lfa atlyginimus, kada jie no- spręsti savo reikalus ir tvar- 
ri; kelia ar mažina kainas.: tajP» jų manymu,
kaip jiems atrodo patogiau: >Ta geriausia ir ūkiškiausia. 
nėra jokio reikalo skelbti;
pelno ar nuostolio pareiški
mų ; įmonės kuriamos, kur

Ką tik gavome:

PIGIOS, ĮDOMIOS

B. Klovas

Konstantinopolį, o dabar 
turkų vadinamas Istambul. 

— O kaip tu tą žinai?
— Palauk, tėve. dar mes 

nepabaigėm apie žydų tėvy
nės likimą.

— Okei, pasakyk, kaip ji 
išliko.

— Arabai sako. tėve, kad 
niekas iš jos neliko. Iš Bi-, 
zantijos imperijos ją išlupo 
ir pavergė arabai. Po to,

— O ką tas reiškia?
— Arabiškai tas reiškia: 

sugrįšime, sugrįšime! Jie ti
kisi sugrįžti į Palestiną.

— Nu. o kaip tu rokuoji, 
Maiki. ar jie žydus nuveiks?

— Kai mudu čia kalba
mės, tėve tai arabams labai 
resiseka. Bet kol šis mudvie
jų pasikalbėjimas pasieks 
skaitytoius, tai galės būti ir

tik “teisę į darbą“, bet net 
prievolę, kad nebūtų griau
nami produkcijos planai: 
darbininkas ne tik gali būti 
bet kada atleistas, bet dar ir 
baudžiamas priverčiamojo 
darbo stovykla ar kalėjimu: 
jokių streikų nei gamybos 
stabdymo. Ten net visos 
valstybinės įstaigos yra įpa
reigotos kovoti su darbinin
kų “apsileidimais“.

Geri
žodynai

1099 metais arabus nugalė-1 k,faiP- T()del reikia palauk- 
jo kryžiuočiai, kuriuos buvo 11 Paziu,eu- kas ^us toliau, 
suorganizavus popiežius Ur-I — Nu. tai palauksim. O 
bonas II, norėdamas išgeP tuo tarpu aš nueisiu pas Za- 
bėti “šventąja žemę“ krikš- cirką paimti burnelę, 
čionims. Kryžiuočiai paėmė
Jeruzalės miestą ir įkūrė čia 
krikščioniškąją baudžiavos 
karalystę kuri išsilaikė iki 
1187 metų. Tada kryžiuo
čius sumušė Egipto sultonas 
Saladinas ir pastatė Palesti
noj mahometonų valdžią.

— Tai žydams nebuvo ka
da nei šabaą atšvęsti.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE. St Michelso 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

Lietuvių-angių kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi 
naitė ir šlapobcrskis, apie

Taip pat ir įvairios sovie- 27,900 žodžių, 511 psl., kai
tų profesorių siūlomos re- na — $5.00. 
formos, kurios yra propa-i Lietuviikai io
guojair.os Vakaruose, nieko d v,„ pcteraiči0.1.
bendra neturi >u darbo žmo- laida, daugiau Kaip 30,001nių būvio pagerinimu. Tie :„dži 586 , kaina n#0
profesoriai siūlo seniai žino- 
nomą dalyką: decentrali-j 
zuoti įmones ir tik iš viršaus

Vysk. P. Bučio atsimini
mai, II tomas, 282 psl., kai
na $3.50.

Paskutinis posėdi*, Juozo 
Audėno atsiminimai, 277 
psl. kaina $4.00.

Žydinčios dienos, Prano 
Naujokaičio premijuotas ro
manas, 250 psl., kaina $3.50.

Kritusieji už laisvę, para
šė Vladas Ramojus, tai vei 
kalas apie partizanines ko
vas Lietuvoje, 182 psl, kai
na $2.50.

Nardžio pulkas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $2.

Skaidrytė, Balės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai,, 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

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 is 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

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

Per giedrą j audrą, Myko
lo Vaitkaus 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.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

visas jas koordinuoti. Vaka
ruose didelės pramonės ir 
prekybos įmonės tai yra Į- 
vykdžiusios savo veikloje 
jau seniai. Pelnai tikrai pa
didėjo, ir net tai padėjo jom

Dabartinės lietuvių kalbo: 
žodynas, redagavo prof, J 
Balčikonis ir kt., yra apit 
45,000 žodžių, 990 psl. 
kaina ...... ............. $12.00

Lietuvos konstitucinės tei- 
klausimais, parašė Kos- 

tantinas Račkauskas, 178
psl., kaina $2.

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Jeigu nebus panaudotos tuoj 
pat apsaugos priemonės, š i r. 
dies priepuoliai ištiks 
kan penktą vyrą ateinančių pen
kerių metų laikotarpy. Paskai
tęs knygą

iIRDIES PRIEPUOLIAI, 
ta sužinosi, kad šiai ligai gali 
pasipriešinti ir jos išvengti. ..

Knygos kaina 3 dol. 75 c.
Knyga gaunama Keleivio ad. 

miniai racijoje.

/
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Pulgis Andriušis - nesenstantis jaunuol i
Neretai žmonijos gyvenime, kaip ir ūkininko plušė

jimų laukuose, būna derlingų metų ir vėliakos liesų, vie
nais net smėlynuose išbujoja brandus javas, kitais — ir 
smilgai kirmėlės šaknis pagraužia, o skėriai ar koks ama
ras paskutinę varpą sunaikina. Vienais gimsta gausa kū- 
i ėjų, mokslininkų ar įžymių politikos vadų. o kitais — tik 
sukčių, išdavikų ar šiaip įvairių pilvūzų, vien savimi be
sirūpinančių, nieko tautai ar visuomenei neduodančių.

Atsigrįžę praeitin, galime pastebėti, kad mums vieni 
(terlingesniųjų metų bene bus 1907. Jais kažkaip atsitikti
nai gimė tiek mūsų rašytojų, menininkų, muzikų ir kitų 
kūrėjų bei veikėjų, kad šiemet, rodos, nesuspėtume ir visų 
jų 60-tųjų jubiliejų suminėti.

Vienas stambių 1907 metų vaisių yra ir čia spausdi
namo feljetono autorius Pulgis Andriušis, šį 
pasaulį pirmą kartą išvydęs kovo 18 d. Gaidžių kaime, 
Tauragnų valsčiuje, Utenos apskrity. Kas jis toksai?

Kiek vyresnei kartai net ir jo pavardę nebūtina pri
dėti, nes visiems pakanka tik vieno žodžio Pulgis, kad 
jau žinotume apie ką kalbama. Mat, Pulgio humoru nu
blizgintų žodžių, jo studentiškos veiklos ir išdaigų buvo 

kioja iš paskos, kaip koksai menkai apmokamas špiegas. Į badais pilnas \ \ tauto Didž. universitetas. Pulgis pirmasis 
šnabžda i ausį. saldžialiežuvauja maskatuodamas uodega, keliaujantis po pasaulį mūsų žurnalistas, Lzėgliavęs skei-

MOTERĮ! SKYRIUS
Teises patarimai

PULGIS ANDRIUŠIS

Valdžių keitimas
(Feljetonas)

Nėra niekur tobulos valdžios, vis ją reikia lopyti, ieš
koti geresnės.

Va, regis, pragare tai jau pati pastoviausia valdžia, 
nei pridėt, nei atimt. Bet ir ji, gerai veikusi devyniolika 
šimtmečių, dvidešimtajame ėmė ir sušlubavo.

------Po velniu toki gyvenimą! — ėmė keiktis eiliniai
kipšiukai, grįžę iš žemės tuščiomis rankomis, apipešiotom 
uodegom, aplaužytais ragais.

Brangūs tautiečiai, supraskite ir jų padėtį, štai varg
šas kipšelis metų metus tyko prie nužiūrėto žmogaus, se-

kol Įšneka parduoti sielą ii- krauju pasirašyti sutartį. Bet 
tokia laimė nusišypsodavo tiktai nedaugeliui iš nedauge-

sai išilgai visą Europą, gėręs Bavarijos alų Berlyne, šokęs 
hula-hula Paryžiuje, Flamingo Madride, redaktorių ap-

Advekati M. ūveikauskienė sutiko atsa 
kyti j Keleivio skaitytoją klausimus teisė* 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
taforssaciaio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
1S64 Centre Street 
Co-operative Bank Plaza 
Boston, Mass. 02132

Naujausios
KNYGOS

Klausimas kvti, kad Tamsta, lankvda-
| masi pas savo kaimvnę, bu-

1963 m. žiemą aš ėjau sa-' vai vadinama "sočiai invi- 
vo kaimynės aplankyti. Pa- tee“ (svečias), ir kaimynai 
mastai einu per užpakalines neturi Tamstos atžvilgiu to- 
duris. Ši kartą kieme buvo kių griežtų įsipareigojimų 
daug sniego, ir aš nutariau (duty), kurių jie turėtų bu- 
eiti per priešakines duris. siness mvitee“ atžvilgiu. 
Paskambinus, durys atsida- Tamstų advokatas turės 
ro. Einu į viršų laiptais, pasi-' įrodyti, kad. palikdami kili- 
baladoiu į kaimvn^s buto mėlį prie pat durų. kaimy- 
duris. Sako "užeik“. Atida- nai buvo "neatsargūs“* 
rau duris, einu i vidų, tuoj (negligent) didesniamelio. o kitiems, sakysim, pasivertus ponaičiu, žmogus pašte-! £autas ir likęs be cento, valgęs bananų žieves su valkatų- 

bi jų nosį be skylių arba iš po dryžuotų kelnių bekyšant' Barselonoje ir vėl tas. kuriam draugiškai spaudė ran-: paslystu ant tokio mažo prie laipsnyje.

r

r :
r »
M

CHICAGOS ISTORIJA,
parašė Aleksas Anmbrozė," 
664 psl., daug iliustracijų, į- 
rišta, kaina $10.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina...............$6.00

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

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5 

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

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
kaip juos pramatyti ir. jų iš
vengti. Parašė med. dr. Mė

šlais lai- 
susirgimai 

knyga visiem 
.....$37o. 

168 psl.
Tomo i’JnTnno rlv T 1

liudininkui!

•..I

kanopą. ima žegnotis, ir raguočiams tenka dumti, kiek ko- k4 a^es princas Londone, vėliau kviesdamas jį į pavydė
jos neša. aplinkui pasmirdus siera bei smala. Arba prie-| tinas iškilmes, kai buvo karūnuojamas Britų imperijos 
raus juodo
liepsnojančias 
lazdos, jog 
minkštoj

sirgimo dienų, nei nemokamų gydymo lengvatų. į __ Deja, ne nuotykiai jį iškėlė į pirmąsias mūsų kūrėjų į^_tai kad^m^neredSin Jame Įdomūs dr. J- Pajaujo,

duru padėto kilimėlio, susi- Ar faktiškos aplinkybės 
daužau galvą ir nugarą. vra tokio pobūdžio, kad pri-

. 4.-i --.-ii t- u • .... kaltė, kad man nereikėjo nuo to kuriam nuumu-nui , T „Kipšai devyniolika šimtmečių vaitodami vilko sunkų eiles, o tik rašytojo plunksna. Jis buvo vienas nmciausių taJp ?reitaJ j buta ”ibėgti“, prisiekusiai tiki ir kuriam! J’- ATurde"°‘ d\y* 
juodadarbio jungą. Priskirs, būdavo, prie kokio girtuoklio, nepriklausomos Lietuvos teatro kritikų, ilgus metus lankęs ^a(j reįkėio žiūrėti kur ei ..•»------x-» I nės. H. Blazo, M. Mackevi-A.,. i nės, H. Blazo, M
- - -- * - j. r, r, • t- i -x . ............ . . ......... -*-* netiki. Liudininku patikimu-: - » TZ - . i . . •kas turgadieni ir šventadieni tempk ji už skverno į dvo- prof. Balio Sruogos teatro seminarą. Jis buvo skaitytojų nu ,r tt Pasitarus su vvru, ma« arba nepatikimumas v ciaus-Kucoirkt.straips-

----- - - —J ’-----—-•------------------ i--x—• x , - i s -v niai. Kaina................... $2.
(Keleivio adm. dar gali

ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 

i kaina $2.).
| LIETUVOS ISTORIJA,
J Vl-ji laida, parašė dr. Van- 
! da Daugirdaitė-Sruogienė,

Traukiant ką nors civili- 414 psl., daug paveikslą, ke- 
nėn atsakomybės dėl vadi- Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta.

eina mūsų eilė. ir mūsų ad-l na?^'° ,”s.lan?er“ re‘kia i', Pe.tik Ury. vad?';ė-
vokatas prašo pinigu. Girdi, P>mg>n.us nuostolius., lis mokiniams, bet jąsuido-

Kai Runos valstybes turi i mumu skaitys ir suaugusieji.
"invasion of privacv“ kaipo1 Kaina ........................... $6.
pagrindą bvlai kelti. Nema-į LIETUVIŲ BELETRIS- 
nau. kad Tamstos aprašo-, TIKOS ANTOLOGIJA, II 
mcmis aplinkybėmis toksai omas, redagavo Bernardas 
ieškinys galėtų būti iškeltas. Brazdžionia ir Benys Bab- 

! auskas. 700 puslapių, kaina

ją taip pat prišnekėk, kad, paėmus kočėlą, apšventintų grįžusiam lietuviui žmogui, kokio nei dailininkas nenu- rekomendavo mūsų draugas, 
vyro pakaušį bei šonkaulius. Jau. žiūrėk namuose sukėlei pieštų, nei apsiverkęs prakalbininkas patriotiškiausiais žo- Iš karto advokatas apsiėvyro pakaušį
pragarą, atvyniojai jaučio odą rašyti nuodėmėms, o. po džiais neišsakytų. Jis paliko mūsų atminimui seniai isgy- , . . .. , . . .

........... ..  ’ ’ natūralaus žmo- n _ kUl 5me gann-yoę ją lai
mėti. -Iau treius metus lau
kiame "jurv“. Dabar iau pri

mė mūsų byla ginti. sakė.

Keleivio“ skaitytojui, 

Baltimore, Md.

/t
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velnių, vyras tuo tarpu atsiklaupia prieš žmoną ir, po šimts ventąją vaikystę veikale ’ Roiaus vartai“ na 
kipšų, pabučiuoja jai ranką, ir abudu gražiai susitaiko’. O gaus kančias — "Sudiev, kvietkeli“, miesčionio dienas— 
tu, paspraudęs uodegą, bėk į kaminą, nė eilutės neįrašęs į "Tipely“ ir daug šypsenos eilėj kitų savo knygų. Pridėkim 
jaučio odą ! į dar jo kalbos spalvingumą, stiliaus originalumą ir kita?

Kartais velniuomenės apylinkės pirmininkas tave pa- literatūrines vertybes — ir mes gausime visą Pulgį And- 
skiria kelioms naktims budėti patiltėje, atardai lentgalį, tHaši. įdomų ir nekasdienišką žmogų ir brandų kūrėją, to. sako. kad bylos laimėii- 
kad važiuojančio arklys pasibaidytų, susirangai apačioje vertai apdovanotą keliom premijom ir gy\ą daugelio diau- mas priklauso tik nuo "ju 
tarp skersbalkių. visas apipultas šimtakojų bei rupūžių, ir £3- nenublėstantį nei mūsų akyse nei ausyse. ry“ ir ne nuo ko kito.
lauki žiovaudamas iš nuobodulio, ką Dievas atneš. Atidar- Į Ilgiausių metų jam pačiam ir jo smailaiai plunksnai!
da pakalnėn vežimas, ties tiltu arklys ima prunkšti, duo- . .... r ..........._____ _ _ ____ <
damas suprasti, kad apačioje įsiveisęs kipšas, tad važiuo- ==============
tojas ima kalbėti tokią kenksmingą maldelę, jog tau nieko kankinti, jam svarbiau tik siela. Kas iš to. jeigu sunaikinsi 
kita nelieka, kaip tik sukėlus vėją nešti muilą į upelio kūną. o tuo tarpu sielelė ims ir purptels stačiai į dangų, draudimo kompanija už la- 
karklynus. 1 rodydama tau špygą panonsėn? Patikrinę faktus, kipšai bai mažą sumą. Mes dabar

Tikrai tai buvo velniškos gyvenimo sąlygos, kipšiukai iš tikrųjų nustatė, kad visų enkavedistų nužudytųjų kali- iš viso abejojame, ar jis vra 
kentė cypdami devyniolika šimtmečių mirkdami pelkių nių ir Sibiro tremtinių sielos su kankinio vainikais ant mūsų pusėje, ar ne. Gal 
akivarose, drebėdami nuo ‘šalčio pakaruoklių kapinėse, gaivos eina stačiai į dangų, vadinasi, pragarui tikras nuo- tarsi?
nematydami dienos šviesos jaujose, susirietę ant šiurkščių stolis. Tiesa, peklos sąskaiton galima būtų įrašyti visas '
spalių, suodinuose kaminuose, tūnojo velniaraisčių eke- be išimties enkavedistų sielas, tačiau. Liucipieriaus knvg- Massachusetts. y? 
tėse Įšaldytomis uodegomis, maišėsi prispjaudytose kar- vedžiai, suskaičiavę, kiek nuo revoliucijos laikų buvo en- ’
čiamose. žnaibė nuogas mergų blauzdas vakaruškose ir. i kavedistinių žudikų ir jų nužudytųjų aukų, tiktai papurtė:

ii? nedali? veltui dirbti. Be

Mums darosi neramu. Jei 
jis jau dabar pats abejoia 
kaip jis gali ta bylą laimėti? 
Dar prieš keletą mėnesiu jis 
mus patarė "taikintis“ su

įmynai

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

Gera
dovana

pirmajam gaidžiui pragydus, kartais nieko nepešę turėda
vo dėti į klumpes.

Pragaro bendruomenė? valdyba, iš visų pusių girdė
dama kipšiukų nepasitenkinimus, vis šaukė posėdžius, 
reikėjo veikti greitai, kad išvengtų antrojo perversmo, 
net jau ėmė atsirasti išdavikų, kurie bandė užmegzti dery
bas su dangaus krašto bendi-uomene.

Padėtį laikinai išgelbėjo bolševikų revoliucija Rusi 
joje. Sovietų santvarkoj, kaip žinome, buvo Įvesta panaši 
žmonių sekimo politika, kaip ir pragare, tiktai smarkiai 
patogulinta, nes enkavedistas gavo daug geresnes už kip
šiuko sąlygas: jis buvo visiškai saugus, ginkluotas prieš 
bejėgį pilietį. Ir kai jau griebia, nei maldelėmis, nei šer
mukšninėmis lazdomis neatbaidysi raudonojo velnio!

Tačiau pragaras tik laikinai žavėjosi sovietine vai

! gaurus ir nutarė, kad pragarui kenksminga dėtis su kornu- 
1 ristais

Dar ir kitas nepatogumas dėl tarnybos laiko: enka-

Atsalcymas

Tamsta turi suprasti, kad

VAIKŲ VEDYBOS

Pakistane pagal istatvmą, 
išleista 1960 m., draudžia
ma tekėti mergaitėms, jau-: 
nesnėms kaip 16 metu. bet 
kas to įstatymo nevykdo, iš- i
teka net 8-12 metų. 1 .I Kai rengiatės duoti kokią 

Pagal musulmonų tiky-: dovaną angliškai kalban-
bą, vedybinių apeigų metu! tiems, nepamirškite, kad ge- 
moterys savo veidą paslepia' riausia dovana yra knyga, 
nepermatomu vualiu. O ve-į §tai čia kelios lietuvių rašy-

.. . . ....... .... . . a? negaliu kištis į Tamstų ir dybų tvarkingos registraci-: toju parašytos ir į anglu
vedistai eina suimti piliečių antriems gaidžiams giedant, Tamstų advokato reikalus, jos vis dar .nėra. Todėl ne-' kalba išverstos knygos, ku-
r Utičai Kuiario rlarūa nirmiocieme araiil'/iams r»r!jorvrliic ■ r>.-.x.. i„v„: _ ___X.’xl.„ „s ____________ i„=x_ r_x_x_____ _____ i . .

.. I

c kipšai baigia darbą pirmiesiems gaidžiams pragydus. į Būtų labai neetiška, jei aš 
Ir dar, Įvedus sovietinę santvarką peklidėje. tuojau suirtų : reikščiau nuomonę dėl kito 
visas ūkis. atsirastų sieros-smalos trūkumas, tektų žalia-1 advokato elgesio ar darbo, 
vas importuoti iš kapitalistinių kraštų, kaip kad Rusija ir Tamstai galiu tik tiek pasa- 
po 50 gyvavimo metų turi įsivežti javu iš Australijos.

Tad šauktame kipšuomenės atstovų suvažiavime bu
vo priimta rezoliucija prisidėti prie kapitalistinės vakarų 
demokratijų santvarkos.

Čia viskas ėjo. kaip sviestu patepta. Masinė garny-į 
ba, masinė prekyba, masinė spauda, kinas, teatras, tele
vizija. masiniai komikai, masinė pornografija, krimina-

suriku minėtą įstatymą ap-! rjos kbai tinka dovanoms: 
eiti tiems tėvams, kurie nori į ”Selected Lithunian Short 
greičiau savo dukterų "atsi- Storie.“ (21 autoriau*), 280
kratyti“.

Mykolai Viltis

džia. Jam, žinoma, labai patiko, kad bolševikai uždarė t listika, Liucipierius tik vizgina uodegą iš džiaugsmo. .Jisai 
bažnyčias, išžudė kunigus, atpalaidavo moterystės pasai- • tik į pačias stambiausias bendroves paskyrė savo poltru-! 
tus, neleido vaikų mokyt melstis ir žegnotis (ypač pasta- kus ir tuo atpalaidavo legijonus vargšų kipšiukų iš tarny-! 
rasis draudimas patiko kipšiukams!). Bet, antra vertus, bu pelkėse, eketėse, patiltėse, jaujose. Kaip smulkūs biz- 
kas iš tų draudimų, jeigu sovietų kinas, teatrai, televizija.; neliai buvo sutelkti į milionines bendroves, taip ir sielų 
žurnalai nerodo jokių paleistuvysčių, kriminalų. Taip sa- žvejojimas dabar tuo pavyzždiu buvo paverstas masine 
kant, neduoda progų akims papiktinti, nešvarioms min-! įmone, nebesiterliojant dėl pavienio žmogaus sielelės. Pek- 
tims įsiveisti, nepatiekia kasdieninės nuodėmių propagan- linis poli truk as tik pašnabžda į ausį pasaulinių žurnalų 
dos. Be to, visuotinas išbadėjimas gyventojams visiškai leidėjui, ir milioniniais tiražais pasipila nuogybės, nešva- 
atsipdė nepadorius kūno pageidimus. Sovietų Sąjungoje rios mintys ir kitų nuodėmių propaganda.
visi vieno tiktai daikto pageidauja: kaip sočiai pavalgyti!, Pragaro bendruomenėje prasidėjo nauja gadynė: kip- 
O tai, kaip mes žinome, nėra nuodėmė. [ šiukai. dabar turėdami marias nuliekamo laiko, suorga-

Peklininkai, tirdami enkavedistų veikimo būdus, ste- nizavo vyrų ansamblius, šoka kriukeliais Mikitą, chorai 
bedami, kaip jie degtukais bado panages, į akis varo su- dainuoja nepadorias dainas, rengia balius su pastiprinta į 
rūdijusias vinis, narsto pirštų krumplius, tiktai lingavo ra- siera ir smala, susitvėrė raganų globos komitetai, kipšiu-! 
guotas galvas. Ne, girdi, kipšui negarbinga gyvą žmogų kai mielai duodasi renkami į apylinkių valdybas.

DEBESIMS VIRS TĖVIŠKES LAUKŲ

(Iš rinkinio "Neparašyti laiškai“)

Kai guliu virbuliuojančių pievų platybėje, 
Žiūriu į jus, debesys laisvi,
I jūsų mėlynas bedugnes,
Į jūsų nesuprantamas gelmes.
I iiuos grubius laukus jūs atkeliaujate,
Gal, susivilgę panemunės pievų rasomis, 
Man atneiate pabučiavimus gimtų laukų, 
Lietum gaivinate laisvės sapną...

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 psU kaina $4.95.

”House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 16S psU 

1 kaina $3.95.
’The Ordeal of Assad Pa- 

sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl*» 
kaina $2.00.

’The Maker of Godi**, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė StepiM Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.S
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Vietines žinios
Sugrįžo Aleknos

Praeitą savaitę iš Floridos 
sugrįžo mūsų artimi kaimy- 

Ateinantį antradieni, bir- nai Emilija ir Antanas Alek- 
želio 20 d. 8 vai. vak. So. į nos. Jie čia pabus iki rudens 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos, ii- tada vėl išvažiuos į Flori- 
patalpose bus Dorchesterio į dą.
Lietuvių Pil. Klubo nariui 
susirinkimas. Tai paskutinis 
mūsų susirinkimas prieš at
ostogoms prasidedant, todėl 
visi nariai kviečiami daly
vauti.

Adv. A. Young,
sekretorius

Dorchesterio L. Klubo 

susirinkimas

Richard Sperk (dešinėj), kuris pernai nužudė Chicugoj 
8 slauges, rugsėjo 1 d. turės sėstis į elektros kėdę.

i Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

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

Awakening Lithuania, ai 
study on the rise of modern į 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

nanm" j.r'! n; :•.....

Ekskursija į Lietuvą
vyksta

i RUGPIŪČIO 2 d. (registracija baigiasi birželio 17).

Registruokitės iš anksto, nes grupės didumas yra ribotas. 

KAINA $775.00,

Ramovėnų išvyka

Collins nebus majoru

Dabartinis Bostono majo
ras John F. Collins viešai 
pranešė, kad jis į tas parei
gas daugiau nekandidatuos. 
J tą vieta jau yra 6 kandida
tai. Vienas jų — moteris 
Louise Hicks.

"Lithuania 
roes,“ parašė 
kaina $4.75.

land of he 
L. Valiukas

Bostono ramovėnai birže
lio 18 d. rengia savo metinę 
išvyką j Worcesterį-Shre\vs- 
burį. 52 Quinsig Avė.. Mai
ronio Parke, ir pasikvietė Į 
svečius Bostono, Brocktono 
šaulių dalinius, Bostono lie
tuvių St. Dariaius Posto le
gionierius, Worcesterio, bei 
Hartfordo ir New Yorko ra
movėmis, o taip pat kitus 
draugus ir artimuosius.

Prieš pietus ramovėnų i 
valdyba turės pasitarimą, j 
kaip iškilmingiau švęsti iri 
atžymėti Lietuvos nepri
klausomybės ir kariuomenės 
atkūrimo 50 metų jubiliejų. 
Bendri pietūs bus 2 vai., o 
vėliau linksmoji dalis.

Trėmimų sukakties 

minėjimas

1941 m. trėmimų sukaktis 
buvo paminėta birželio 10 
d. So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos salėje. Minėjimui va
dovavo L. Bendruomenės a- 
pylinkės pirm. A. Matjoška. 
Gerai paruoštą paskaitą

Išvyko j Lietuvą

Birželio 7 d. i Lietuvą iš
vyko pirmoji Trans-Atlantic 
bendrovės skyriaus ekskur
sija. Jos dalyvių tarpe yra 
ir bostoniečių.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugpiūčio 13 d. Minkų 
radijo piknikas Romuvos 
Parke, Broęktone.

• • •

Gruodžio 10 d. 3 vai. po 
pietų Jordan Hali kompozi
toriaus Jeronimo Kačinsko 
kūriniu jubiliejinis koncer
tas.

ŽMOGUS PO 100 METŲ

Inžinerijos ir psichologi
jos prof. .John Lyman sako. 
kad žmogus po 100 metų 
bus tiek pranašesnis už šių 
dienų žmogų, kiek šis yra 

skaitė Vliko valdybos narys pranašesnis už urvini žmo- 
dr. A. Budreckis. į

Meninėje dalyje puikiai'! Tas profesorius sako. kad 
deklamavo tai progai tinka- Į 
mus eilėraščius dažna mūsų1 
parengimų programos paį- 
vairintoja Birutė Adomavi
čiūtė.

Didelis paradas, kuriame

ir lietuviai dalyvavo

Sekmadienį Bostone ruoš
ta demonstracija Vietname 
kariaujantiems JAV kariam 
paremti sutraukė didelį skai
čių dalyvių. Nemaža joje 
dalyvavo ir organizuotų lie-

IŠSIKIRPTI
Šis skelbimas vienkartinis

EXPO LANKYTOJAMS

Išnuomojami 5 atskiri 
modernūs kambariai su 
virtuve ir vonia pavieniams 
ar šeimoms. Tik 15 minu
čių nuo EXPO 67. Rašyti:

P. Dikaitis
105 MonetteSt. LaSalle.P.Q 

Canada
Tei. 366-1673 ar 365-2966

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gau,l pagalbą. 

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
koją nutirpimo ir skaudėjim* 
iau yra.

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

ROYAL PRODUCTS 
North Sta^ P.O. Bos 9112 
N,w«rk 4 l<

Paragink savo pažystamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metama 55.

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD — OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

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. parašė Juzė 
Da u i va -d ienė. kaina $2.

įskaitant lėktuvą, pirmos klasės viešbučius, maistą ir per
vežimus

Prie šių grupių gali prisijungti ir gyvenantieji Kanadoje. 

Kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadvvay 
South Boston Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

ebk: .-r- . r-ss :»wu

SLA
ĮSIGYKITE SIAS

Poezijos knygos
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 

Steponas Strazdas, 159
i psl.. kaina $2.50.
POEZIJA, Aistis. 420 psl., 

kaina $6.00.
RADAUSKO, 

£37 psl, kai-Į

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

HENRIKO 
RINKTINĖ, 

na $5.00.

2067 m. žmogus galės vie
nus savo būdo biuožus paša
linti, o kitus paskatinti. Pa
veldėjimo ligų nebus.

Po 106 metų žmogus su
gebės pasigaminti dirbtinius 
inkstus ir net širdį, ir tos da
lys bus net geresnės už tik
rąsias.

Jis galės turėti dirbtiniu? 
smegenis, kurie dar geriau 
veiks kaip tikrieji, lengviau 
suvirškins didesnį kiekį in
formacijų.

Jis galės keliauti ”tele- 
portacijos“ būdu, tai yra jo 

tuvių, o keleriopai daugiau j kūno ląstelės ir net jo asme- 
jų buvo susirinkę stebėtojų nybė galės būti per radij?

87 East Bay Rd.. Osterville. Cape Cod, Mas?.
Tel. (Area 617) 428-8425

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

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

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki
iUGSĖJO 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai. 

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST.,
’jOSTON. MASS. 02124. TEL. .288-5999. o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD. MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuose paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

H

Siųskite Pinigus į

LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GRAMERCY
įteikiami
PINIGAI

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ją galite 
gauti už $2.00.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
Vaitkus. 86 psl., kaina 
$1.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS. Jo-' 
nas Mekas. 32 psl., kai-: 
na $1.00.

DERLIAUS VAINIKAS, J. 
Mikuckis, 359 psl., kaina 
$2.50.

CHAPEL
Mackus,

minioje. Ir lietuviai turėjo 
plakatų su tai progai pritai
kytais šūkiais.

Pradedančiųjų grupės

Šį ketvirtadienį, birželio 
15 d.. So. Bostono Lietuvių 
Pil. D-jos patalpose praded- 
dami šachmatų lošimai nau
jai sudaromų jaunių ir pra
dedančiųjų grupėse, žaidi
mai vyks visą vasarą ketvir
tadieniais nuo 7 vai. vak.
Kazio Merkio vadovybėje.
Čia kiekvienas galės greitai 
pramokti šachmatų žaidimo 
ir įsijungti į vietos lietuvių 
šachmatininkų eiles.

Vedė A. Zaleskas

Birželio 3 d. Charlestow- 
ne Antanas Zaleskas susi- N A š L e
tuokė SU Margaret Virginia, »arj atsakingą ir pelningą tamy- 
Gibbons. ! ha, nori susirgti tinkamą, rim-

Jaunasis yra visuomeni- ”■ ” r« »«» S#
nlnko Felikso Zalesko sū-

perduodami iš vienos vietos 
Į kitą.

Tai bus galima padalyti 
galvojančioms mašinom? 
(computers) suteikus to ar 
kito asmens genetines ypa
tybes ir ta informaciją pa
siuntus kitaį galvojančia1" 
mašinai, gal būt Mėlulyje 
ar Marse.

Ta informacija bus pa 
naudota asmeniui atkurti i? 
ten turimos esminės medžią 
gos.

Kadangi šiandien me? 
nuolat matome technikos 
medicinos ir kitų mokslų da
romus stebuklus, kas erali 
tvirtinti, kad ir to profeso
riaus piešiama-? žmogus yra 
tik blūdijimas?

gavėjui kaip 
per Bank for

Foreign Trade Maskvoje 
PRISTATOMA 

PER 2 SAVAITES. 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 
JŪS ESATE SAUGOS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. PER 20-TI METŲ 
VEIKLA SIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai parantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Oepart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę $20,000.00. O- 
ficia’ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
eavčjo
Kursas: 9 rubliai už $10.00.

Iki $20.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING. INC. 
741 Rroad St.. Newarfc, N. J.

SENSACIJOS VASARAI

DĖMESIUI !

PALENGVlNK’TE MŪSŲ 

DARBĄ

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

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

B.. Algimantas! 
64 psl.. kaina $3?;

DAINOS APIE LAISVE, 
Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaira 75 centai.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.!

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos švabaitės ei 
lėraščių rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

PLAUK, MANO LAIVELI 
Pptro Seerato eilėraščiai 
111 psl., kaina..........$2.0<

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

AUKOS TAURĖ. 3tasi. 
Santvaro 5-ii eilėraščiv 
knvsta. 150 puslapių, gra 
žiai įrišta, kaina... $2.5n

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps1 
kaina $2.00.

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Keleivio adm-ja

s ir io žmona yra 
tstybfnėfl mokytojų

nūs. Jis 
Mass. va! 
kolegijos mokytojai.

meta amžiaus. Rašyti:
C. W. 

c/o Keleivis 
636 Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

Prašykite mūsų katalogų, 
kuriuose rasite sensacijų
vasarai.

GRAMERCY
• (įsteigta 1945)

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

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

"Keleivio” administreci 
ja prašo gerb. skaitytojus 
kurie keičia adresą, 
tont naująjį adresą 
nri/Hti onmlvti ur senai!.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — Jp

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie. kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu-

SLA—jau 80 met«tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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 apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.06 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

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.

N.L. dabar pradeda duoti pianešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

A d r esąs:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kaziu Griniaus 

1 Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkant abi dalis kaina tik ..................................... $6.50
Prof. P. Pakark lio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kaina...................................................................... $2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt. 
Čieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina...................................................... $1.00
Prof. P. Pakarkiio Popiežiaus bulės kryšiuočlams,
70 puslapiu, kaina .....................................................  $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau

ginkite savo vaikučius, įsi- buvo $6.00. o dabar tik.............................................. $2.00
gykite ją tuoj arba Kalėdų Dan Kui učio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla- 
proga. Kaina $3.00. Gauna-1 pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra- 
ma ir Keleivy. į žymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina......... .  $3.00

I
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LIETUVIŲ DARBININKŲ Lietuvių Piliečių Dr-jos

DR-JOS SUVAŽ* “ susirinkimas

So. Bostono lietuviu Pi • O! »

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kaip seniau buvo praneš- Dr-jos mėnesinis susirinkt F 
ta. tas suvažiavima^ĮMbs isv®i -ketvirtadieni, J- 
šeštadienį, birželio 17 d. birželio 15 d. 8 vai. valį L 
Bostone. Sandaros italėje draugijos namų . antroj©'
(124 F St.). Pradžia 12 vai. aukšto salėje.

e ’• • j E .u J Sis susirinkimas bus skir-
Suvaziavimo datbotvar- \ i , j!, , Stingas nuo kitų ir tuo, kadi

e ’ j ' ! draugijos ūkio komitetas. į
Atidarymas. PreeįjlĮuijio kprį sudaro S. Drevinskas,' 

rinkimas. Mandatų komisi- A. Druzdis, E. Ketvirtis ir
jos rinkimas. Sveikinimai, klubo reikalų vedėjas S. K.\ . , . J , ...............................
Valdvbos apyskaita. Revizi- Griganavičius, nutarė susi-: sta* ka,p atrode 80610,10 dal,s Roxbur’ po r,au6lŲ- kur,os Pr^idtJ”- ka* P°hc,Ja ,svare ,s m,esto 
jos komisijos pra/ieš.ityąs. linkimo dalyvius pavaišinti. ^'>'aW'b«s labdaros įstaigos būrį moterų, sumaniusių ten neribotą laiką sėdėti, kad tuo budu ga- 
Centro valdybos rinkimas, kavute ir pyragaičiais. Į Pareikšti savo nepasitenkinimą gaunama pašalpa.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

City I’oint rajone (So. Bostone) 
II aukšte išnuomojamas 4 kam* 
barių butas su visais patogu 
mais, šildomas gazu. nuoma $75; 
mėnesiui. Kreiptis į Ausie j u

į krautuvę 828 E. Fifth St, arba
telefonu 269-9492.i

toeooooGooaae

\Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvio Gydytojas ir Chirurgas' 
X RA Y

534 Broadtvay,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nuo 10 iki 7 p.p. 
Tel. AN 8-2712

Sumanymai.
uždarymas.

Be to, šiame susirinkime 
pateikta ir mėnesinė

Suvažiavime kviečiami draugijos veiklos apyskaita, 
dalyvauti ne tik atstojai, beU«kttria turėtų kiekvienas na* 
ir visi draugijos bičiuliai. 1 rys susidomėti.

Adv. M. Šveikauskienės 

naujas adresas

TRANS- ATLANTIC TRAVELk » -

SERVICE
* U ’ •1 ’ 1

VIENINTELI LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems į FLORIDĄ.

' a

Per TANS-ATLANTĮC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL

DOMO MOKESČIO.

Kartu yra

Globė Parcel Service^ Ine.
»

IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius u užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalų .JBŪ’SITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.

Keleivio teisių skyriaus 
vedėja advokatė

Prailgintas Minkų radijas

Pranešame, kad Tėvų 
, Blaivybės Pašalpinę Dr-ją. Dienos proga, birželio 18 d.

Pranešimas

Likvidavus Šv. Jono Ev.

vtliko keletas narių, kurie iki mŪ8U vedama tadijo pto- 
J šiol neatsiėmė jiems pri* &rama ^.us 3° miŠveikauskienė savo raštinę eaisieme Jiem> pi i- -• prasidės kaip pa-i- klausančiu išmokėjimu ce- nucių. ji prasmes, Kaip pa

pelkele iš Roslindale į »\est , . . .. .- . prastai l'OO vai ir baiesLK„,h„rv _ t-.,k‘U- Neataenmaeji pinigų oaigsuRo.vbury — Co-operative 
Bank Plaza. 1864 Centre St. ua
Telefonas
325-4250.

paliko tas pats: milia
Anelė Kairienė. A- 1 *45 \al. ciienos*

I.apšienė. Agnieška Ta pačia proga primena-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vale.

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
S#»uth Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

*#«+*+******•*«#***««**«***«***#**

įstaiga atdara: kasdien nuo
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

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

8 vai. iki 12 vai. dn.

Rašyti ar skambinti: . ,

390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

.Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Sutaupysite $100. alyves tora
Pilna centrinė šildymo sistema 

Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

FORTŪNA FUEL CO.t ?;
487 Washington St, Dorchester, Maaa.

GE 6 1204
4 b Naujas 1967 modelis

* o » «
garo • karite vandens 

šilto oro ^įstemų
Alyvos kurenjmfa, specialistai 

ilgiau nei per 40 metu

24 vai. alyvos barnerio aptarnavimas VELTUI 

Alyvos kairpi Jtifc 15.9 centų galionas 

Garantuotas automatinis pristatymas

Antanavičienė ir Petras Dai- me, kad mūsų 33 metų su- 
monta' (pastarasis miręs, kaktuvinis piknikas bus rug-

Šeštadieniais nuo 2 iki 4 tad Piasomi atsiliepti jo gi- pįūčio 13 d., sekmadienį, 
• minėsi. gražiame lietuviškame Ro-

vaL popiet ji, kaip ir iki šiol,1
,. .... - „ Kreiptis i minėtos draugi-
klientu, pr.un.ne. So. B«- jos iždinink-, St. L. Grigana.

tone, 399 Broadway. i vičiu. tel. AN 8-9058.

VASAROS ATOSTOGAS

kviečiame praleisti C A P E C O I) E

m u vos Parke, 
Brocktone.

Montelloje,

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Golfo srovės; 
SILVER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso aikšte ping- 
pong. kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikai.

SEZONĄ pradedame BIRŽELIO nūn. 18 dieną.
So užsakymu prašome kreiptis:

M. LŪŠYS 88-01 101 St. Richmond Hill. N.Y. 11118
Tel. (212 ) 849-1193

I. VĖITAS 72 Congress St„ Braintree, Mass. 021*3 
Tel. (617) 843-2116

42 BEACH STREET 
MOM MENT BEACH 

(APE COD. MASS. (12533 
Tel. (617) 759 3251

MEŠKA
FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRlCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 
24 VAL- MASINU VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
A-l vartotų masinu pasirinkimas 

k žemiausia kaina
Norėdgųai talkos perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į 

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Steponas ir Valentina 

Minkai

Juozas Kapočius Europoje

Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius 
pi neitos savaitės gale išvyko j 
į Europą, kur išbus porą sa-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL

WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga W ore estery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Wcrc

Ketvirtis & Co.
-^jewele£s— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
<! RSpeetingei taisome laikrodžiu

žiodąs, papaožalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649 
< ooooooooooooooooooooooooooooooosi
,'-wvvvweye reeev
►►

vaiciu.

Dažau ir Taisau
* .... ^ ...» o . ► Namus ii lauko ir viduje. 7
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- £ Lipdau popierius ir taisau*
jos valdomas sritis- Čia kai-i ► viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mana.

TeL CO 5-5854
v o o o v o vvoovvv

bama lietuviškai, patarnau-į
jame greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietines 

labai patogus 2 bamba-' «»raTb®» ”edii*« "

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
So. Bostone P. gatvėje prie pat 
jūros pirmam aukšte išnuomo- Į 
ja m a.. __ _ , -«—■ - ---------- , .
rių su virtuve ir vonia butas, j daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
Yra karštas vanduo. Naudokitės Ubai žemomis kainomis, 
gera proga! Skambinti telefonu:

268-7805 Vedėja B. Svikliene

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

So. Boston. Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

Televiziją 
a ir radiją .
Taiso Gerai Ir Pigiai

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sis h t Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645 

aoaooeeaoooeoMaoaeoooea

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 U- 
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
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaktas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime tisus gatavus vaistus.

Jei reik raistų — eikit į lietuvišką vaistiną.

Sav. Emauuel L Roeengard, B. S„ Reg. Pharm.

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

Telefenaa AN 8-6029

Nuo 9 vuL ryto iki 8 rak ▼, ttakyraa šventadienius ir

A. J. NAMAKSV
: Real Estate A Insurance

321 County Club Rd. 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardicare Co.

K. J. ALEKNA
•» EAST BROAOWAT
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-414S 

Banjamin Moore Dažai
Popierot. Sienon.*

Stiklas T-angama
reikmenys namaaa

Betkmenyt plamberiama
Visokie geležies daiktai


