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JAV pasiruošusios nors tuoj 
tartis dėl taikos Vietname

Bombardavimai tęsiami. Yra taikos pasiūlymų, bet 
iki taikos, atrodo, dar toli. Sovietų Sąjunga žada duoti 
"savanorių“.

JAV ii* P. Vietnamo lėk-; tuvinės raketos. Kinija taip 
tuvai tebebombarduoja ka- pat žada paramos.
rinius taikinius ir Šiaurės 
Vietname. Paskutinį kaitą 
sekmadienį jie subombarda
vo taikinį tik 60 mylių nuo 
Š. Vietnamo sostinės Hanoi. 
Bet iki šiol tie bombardavi
mai nepaskatino komunistų 
tartis dėl taikos.

Prez. Johnsonas pasiun
tė buvusį JAV ambasadorių 
Vietname Henry Cabot 
Lodge į Aziją išaiškinti 6 
draugingom valstybėm JAV 
politiką Vietname.

Popiežius Velykų proga 
ragino baigti karą Vietna
me.Prez. Johnsonas Velykų; ... ,

išvakarėse pasakytoje kai- ’ Senato užsienių reikalų 
boję vėl pakartojo, kad JAV! komisD<>s pirmininkas šen.
yra nors ir šiandien pasiry- 
žusios tartis dėl taikos.

"Ateikite į derybų kam
barį. Mes būsime ten. Mūsų

Fulbright pasiūlė laikinai 
sustoti bombardavus šiau
rės Vietnamą. Sako, gal tas 
paskatintų komunistus grei
čiau eiti prie derybų stalo.., Tr. . ... . * vietų eiti pne ueivuų outiu.

dkslas Vietname pasilieka Krast0 a sekretorius
koks buvęs: nepriklausomas McNamara su to nuomone 
Pietų Vietnamas. To non jo ; nesutinka
žmonės, to norime ir mes. j Ten tuoj pragidės Uūčių

"Mūsų politika tebėra ta, periodas- Tos liūtys trukdys 
pati: kovoti dėl taikos, o ne- \ lėktuvams bombarduoti tai- 
pasiduoti agresijai, vartoti kinius. Mekong žemupis pa
jėgą, bet ne daugiau, kiek skęs vandeny, nebebus gali- 
reikalinga, pasilikti, kol ne- ma naudotis ir motorizuoto- 
prinklausomybė bus garan- mis susisiekimo priemonė- 
tuota. ir pasitraukti, kai ji mis, bet partizanams liūtys 
bue garantuota. Kol nepri- i netrukdys veikti, 
klausomybė negarantuota. •
nėra jėgos, kuri galėtų mus iegfco
priversti pasitraukti iš Viet
namo.“
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Po viesulų prasidėjo 
Mississippi potvynis

Vidurio vakaruose dėl viesulų žuvo šimtai žmonių, o 
dėl Mississippi potvynio 35,000 apleido savo namus.

JAV konstitucijoje nebu
vo numatyta, kas eina vice
prezidento pareigas, jeigu 
jis užima prezidento vietą.

Miela Redakcija,

savo giminių
Nuo Japonijoje koncerta

vusio sovietų orkestro pasi-
išmėtvta iš iėktuv^šiaurės traukęs Igor Birukštys yra iš 
^mėtyta iš lėktuvų siaurės tėv0 pusėg lietuvių kilmės ir

ie name. norėtu susirasti savo gimines
S. \ įeinamas JAV pasiu- j A. Valstybėse, su kuriais 

lymą pradėti tartis atmete ir > jo tėvas jr seneiis susirašinė- 
pasiūlė savo sąlygas: JAV?jo dar Antrojo pasaulinio
tun nustoti bombai duoti S., j<aro nietu ig0ri0 Birukščio 
Vietnamą ir is Vietnamo pa-; senelis dantų gydytojas 
šalinti savo kanuomenę. Kazimieras Birukštys. buvo 

Taigi, pasiūlymų tartis y-j kilęs iš Rumšiškių. į Maskvą 
ra, bet kada bus susėsta prie nusikėlęs dar prieš Pirmąjį 
deiybų stalo dar nežinia. ■ pasaulinį karą. kame vertėsi 

Š. Vietnamo delegacija dantų gydytojo praktika. 
Maskvoje gavo Sovietų Są- Biiukščiai arba apie juos 
jungos pasižadėjimą leisti žinantieji malonėkite rašyti 
"savanoriams“ eiti kariauti 1 Lietuvos Generalinį Kon- 
Vietname. Tokių "savano-, sulatą:
rių“ pasirodė Bulgarijoje ir; • .Consulate General of Li- 
Kuboje. Pastebėta, kad Š. thuania.
Vietname įrengiamos Sovie- 41 West 82nd Street, 
tų S-gos gamybos priešlėk- New Vork, N.Y- 10024.

Taip kalbėjo prez- John
sonas. Šimtai tūkstančių tos 
kalbos egzempliorių buvo

Mūsų spaudos įnašas tautos kultūriniam ir valstybi
niam brendimui ir ypač jos laisvės kovai, tiek tautinio 

Tą turėj(T nutarti" kongresas? atKlmim° laikais- «ek ir šio meto kovoje su Lietuvos so- 
Dabai senatas ir atstovų rū- vletlnlu okupantu yra nepaprastai reikšmingas. Lygiai 
mai priėmė konstitucijos pa- reikšminga yra šiame įnaše KELEI\ IO dalis.
pildymą, kuris tą reikalą Sulaukusį jau "senatoriaus“ amžiaus KELEIVĮ svei- 
aiškiai nusako. kindamas Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, Lie-

Jei viceprezidento vieta tuvos Komiteto ir Lietuvos Delegacijos Paverg-
palieka vakuojanti, tai pre- < Europos Tautų Seimo vardu, linkiu jam gražiausios
zidentas skiria asmenį tai 
vietai užimti. Jį turi pa

jau praeitą kartą buvo ra
šyta apie viesulus (torna
dus), kurie siautė vidurio ry
tų valstybėse. Dabar žinoma, 
kad dėl jų žuvo 242 žmonės 
ir apie 2.500 buvo sužeista. 
Kai Kurie sūkuriai buvo net 
mlios pločio.

Vos spėjo ta nelaimė pa
sibaigti, prasidėjo kita. Snie
gui pradėjus tirpti Mississi
ppi aukštupy, upė taip pa
tvino, kad dėl to apie 35.000 
žmonių turėjo apleisti savo 
namus. •

Prezidentas Johnsonas,; 
aplankęs dėl tų gamtos pik
tų išdaigų nukentėjusią sri
tį, buvo labai sujaudintas ir 
pažadėjo duoti kiek galima 
didesnę pagalbą.

Į plieno derybas
• • v > > v •

vulgariu

Plieno darbininkų sutar
tis baigiasi gegužės 1 d., o 
deiybos unijos su darbda
viais nesiseka. Todėl prezi
dentas paskyrė Simkiną tar
pininkauti tose derybose, 
kad greičiau susitartų.

Washingtone lankėsi
Harold Wilson

Washingtone 'lankėsi Bri
tanijos ministeris pirminin
kas darbietis Harold Wil- 
son. Jie su prezidentu apta
rė Vietnamo ir kitus klausi
mus. Wilson pritaria JAV 
politikai Vietname. New 
Yorke Wilson kalbėjo ban
kininkams ir pramoninin
kams apie Britanijos pa
stangas išlaikyti tvirtą sva
rą ir sveiką ūkį-

Admirolas Rob orn 
C J. A. viršininkas

Centrinės saugumo įstai
gos (Central Inteligence 
Service) viršininku paskir
tas adm. Raborn vieton at
sisakiusio McCone.

šitos šiais laikais ypač 
svarbios įstaigos daugiau ne 
20,000 tarnautojų yra išmė
tyti visame pasaulyje. Joe 
darbas daugiausia slaptas. 
Jos sąmata siekia nuo 500 
mil. dol. iki 2 bil. dol.

Sekmadienį pradės Š Deimanto grąžtais

t feva

gyvenimą.

tvirtinti kongresas balsų 
dauguma.

Ta proga priimtas ir kitas 
papildymas.

Jei prezidentas tampa ne-;

sėkmės, lietuviškos spaudos uždavinius vykdant- 
Su tikra pagarba

Vaclovas Sidzikauskas,
Pirmininkas

išgręžė seifą
Montrealy į valstybės 

banko skyrių plėšikai įsilau
žė per gretimą krautuvę, 
deimanto grąžtu pragręžė 
seifo kambario duris ir pasi
ėmė iš jo ką norėjo. Skai
čiuojama. kad jų grobis sie
kia vieno rniliono dolerių.

1961 m. buvo apiplėšti 
seifai Nevv Škotijoj, tada 
grobis buvo vertas 500 tūks
tančiu dolerių.
DR. KING DALYVAUS 
BOSTONO NEGRŲ ŽYGY

Balandžio 23 d. Bostono 
negrai demonstruos, protes
tuodami prieš diskriminaci
ją. Demonstracijoje daly
vaus ir dr. King. Demonstra
cijos rėmėjų tarpe yra ir 
kardinolas Cushing.

taupyti šviesą
Karo metu, kada reikėjo 

i viską taupyti, pradėta tau- 
j pyti ir saulės šviesa. Nutar- 
■ ta paskutinį balandžio mė
nesio sekmadienį pavalyti 
laikrodžius vieną valandą 
pirmyn, kad per vasarą 
miestų gyventojai turėtų 
anksčiau keltis Į darbą ir va
kare vieną valandą anksčiau 
darbą baigtų. Rudeniop, bū
tent paskutinį mgsėjo mėne
sio sekmadienį, laikrodžius 

j reikėjo vėl atsukti atgal.

pabėgo Į VAKARUS "Geri laikai“ jau 
Rytą'^°ie?Goselu: tęsias 50 mėnesių

vykęs Į Hamburgą, \ aka- JAV ūkis jau 50 mėnesių 
ruošė pasiliko žymus ulb- kvla aukštyn, ir, atrodo, kad 
richtinio ki ašto mokslinin- ta kr\ ptim jis eis ir toliau, 
kas. Mokslų akademijos vo- Prekybos departamento ( 
kiečių kalbos ir literatūros duomenimis, šių metų 3 mė-'

e-ali nadarvti vicenreziden- instltr,to .ve^ė.jas Prof- ?L nešiu tautos pajamų buvo 
fas su kabineto dauguma. Erben- Jls, lalk°mas žymiu 14>5 bilionais daugiau, negu 

germanistikos žinovu. Mok- buvo numatyta. Jei ir toliau 
Prezidento pareiškimą, slininkas išauklėtas R. Vo- jos taip kils. tai šiemet tos

kad jis jau pajėgus eiti pa- kietijoje ir buvo jaunosios pajamos pasieks 680 bilionų
reigas, gali užprotestuoti vi- i kartos atstovas. Erben pasi- dolerių Ipernai jų buvo
dauguma, o gautinai ginčą traukus, pastaruoju metu 534.6 bilionai).
ceprezidentas su kabineto1 žymiai suvaržytos satelitinio Bet ;r "gerais laikais“ va- 
sprendžia kongresas dviem krašto mokslininkų kelionės dinamais metais nepajėgia- 
trečdaliais balsų. j j Vakarus. ma visus aprūpinti darbu.

Tie konstitucijos papildy-

ims 38 valstybių parlamen-
tai. Jie tam tui i laiko i me- Del vietos stokos daug gražiu sveikinimų teko atidėti 

tus, bei reikia manyti, kad 
taip ilgai to klausimo ne
dels.

B. Rumus piketavo 
15fi00 studentu

prezidentui tol. kol vėl raštu 
iš jų neatšauks.

Jei prezidentas fiziškai ar 
dvasiškai nepajėgus tokio 
pareiškimo padaryti, tai tą

kitam numeriui-

DĖKOJAM SKAITYTOJAM. BENDRADARBIAM 
!R VIISIEM KITIEM. KURIE MUS SVEIKINO VELY
KŲ PROGA-

KELEIVIO REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

"saulės šviesos tau- 
tebėra praktikuoja-

Toks 
pymas
mas ir dabar. Todėl pasku
tini šio mėnesio sekmadienį, 
balandžio 25 dienos rytą. 0- 
ficialiai laikrodžiai bus pa
varyti vieną valandą pir
myn.

Velykų šeštadienį 15,000 
studentų piketavo Baltuo- 

Leonas J. Stasiulis, nuolat tei- Alfonsas Nakas, išsamiai infor-j sius Rūmus Washingtone, 
. muojąs apie Detroito lietuviu protestuodami prieš vyriau-

kiąs žinių iš Floridos. sybės politiką Vietname. Ui •amummmbi

Pranas Naunčikas. kuris dažnai Jonas Vilkaitis, nuolatinis bend. 
informuoja apie Connecticut lie. radarhis. gyvena Thomaston. 
tuvių gyvenimą. • Conn.
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Jis žinojo keliones tikslą
»v

z

J. VANAGAS, So. Boston, Maaa.

Prieš 60 metų „Keleivio“ pirmieji žodžiai buvo:
’Sveikiname brolius ir seseris, lietuvius ir lietuvaites, 

kurie dirba dėl labo lietuviškos tautos, kalbidami ir ragį- 
dami savo brolius prie gerovės, šviesos ir tobulumo... Jums 
tai. brangūs broliai, jaunas „Keleivis“ paduoda savo ran
kų ir meldžia paskaityti save už žemiausią tarną**.

Tame pačiame numery kitoje vietoje paliestas darbo 
klausimas ir sakoma, kad tuo klausimu turime visi vieno
dai „mislįti“, o jei ne, tai „vargai mūsų didisis. o mūsų 
vaikais didžturčiai ars ir akės“. „Daug randasi žmonių, 
kurie mato, iš ko paeina toki darbinykų varginimai ir ži
no gyduolę, kaip galima pagerinti darbinykų būvi“ (Aiš
kiai gali suprasti, kad tai socialistai. J.V.)

Straipsny „Nesirupinam apie surėdymą“ sakoma, kad 
mes vis dar i tokius įvykius, kaip Rusijos, žiūrime lyg i 
teatrą, jų neįsisąmoniname, ir. kol taip žiūrėsime, tol „de
spotiškas jungas kabos ant darbinykų sprando“.

„Ne dabar prasidėjo tie visokie sukilimai vienos 
klasės žmonių prieš kitus, bet jau prieš tūkstanti metų ir 
dar seniau galima susekti tokius sukilimus prispaustųjų 
darbinykų prieš skriaudėpus“.

Todėl raginami darbininkai domėtis politika, nepa
vesti jos tik savo pavergėjams.

Taigi, jau nuo pirmo žingsnio tik iš vystyklų išsilais
vinęs „Keleivis“ žinojo, kur jis turi eiti. žinojo savo kelio
nės tikslą: eiti ne į puošnius ramus. bet Į paprastus name
lius. kur sunkiai gyvena broliai ir sesės lietuviai, nešti
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Pagarba keleivininkams ar pagaliau nesukuriamos 
naujos, jau visais atžvilgiais 
atitinkančios šių laikų porei
kius ir dvasią- Linkėtina ir 
dabarties kartos lietuviams 
jungtis i plačiai organizuo-

Anuomet, prieš 60 metų. tijų rietenos. Šitasai „šėtono 
kai 1905 m. vasario mėn. išmistas“ daugeliui valsty- 
buvo įsteigtas laikraštis bės tarnautojų sudarė progą {T kovą* dėl Lietuvos* 
Keleivis“, Rusijoje ir jos pasilikti šalia partijų tarny-' 

pavergtoje Lietuvoje buvo binės karjeros sumetimais, 
beiškylantis socialistinis są- kad, keičiantis valdžioje 
jūdis, virtęs 1905 metų revo- partijoms, jie nenukentėtų, 
liucija su atitinkamais ir lie- Dėl to buvo paplitęs ir da- 
tuvių socialdemakratų žy- bai- Amerikoje nepamiršta- 
giais Lietuvoje. Nors Rusi- mas šūkis: mano partija— 
jos imperijos reakcingosios tai Lietuva! Taigi ir Ameri- 
jėgos 1905 m. revoliuciją su- koje privengiama priklausy- 
tramdė. nors dėl to ir Lie- ti lietuvių politinėms parti- 
tuvoje reakcija buvo vpatin- joms dėl tariamų partinių 

!SU i gai žiauri — su baudžiamai- rietenų (tarsi nepriklausan- 
» 0 ■ siais kazoku būriais, muši- tipii nai-tiiomc asmpnvs ni<*-

Jonas Pakalka. Amerikos Lie

tuviu Socialdemokratu S-gos

Juozas Pronskus. nuolatinis 
bendradarbis, gyvena Chicagoj.

jiems šviesą ir tiesą, raginti bendrai kovoti dėl savo, o » siais kazokų būriais, muši- tieji partijoms asmenys nie- 
kartu ir visų geresnės ateities, nes jei taip nedarysime. • rr.ais, be teismo trėmimais kados tarpusavy nesilietų), 
tai „vargai mūsų didės, o mūsų vaikais didžturčiai ars ir ' Rusijos gilumon ir Sibiran, šie antipartiniai lietuviai, 
akės“. ’ bet Lietuvos Socialdemokra- didžiuodamiesi, tarsi, labai

Tik penktą žingsnį žengdamas, "Keleivis“ aiškina,' car0 ’aldži.ai, J?a" aukšta morale ir patrio-
kad "barimai ioia ant darhinvko snrando" o seDtintaia- i skeIbt«J« kovą tęsė. siekda- Uzn.u, is tikrųjų nusmukdokad Mgnuai joja ant darbinyko sprando , o septintąją ma Lietuvai nepriklausomy- save iki labai žemo patilo
me Maikle seniui kala į galvą, kad revoliucija nėra vien j bfe kurios reikalavimas jau tizmo ir politines nuovokos
žydų na.bas, bet kad tatai yra prisikėlimas žmonių pneš • jgog metais buvo Įrašytas i laipsnio, nes kuo, pavvz-

partijos programą. džiui, virsiu ir pati didingo-
apS,ėii-j Čia. Amerikoje, tuomet * iei nebūt'i P0“’

pradėiusiam lankyti savo k *W11 JM ongieso 
skaitytojus „Keleiviui“ te
ko kuri laiką klaidžioti, iki 

istatvtas i pašto-
tv H a k -agVeT tai tūkstančių kongreso da-

dito kelio“ ir vadinasi socialistais, kad tas mokslas yra dama.- Amerikoje ky.anti * - - im.m a vdomkc Timavn nr.,
lietuvių organizuotą socia
listini sąjūdi, ji stiprino, di
dino socialistų organizacijų 
skaičių, patsai dėl to stipin
damas. Tatai „Keleivį“ įga
lino ne tiktai Amerikoje 
plėsti socialistinę veiklą, bet

tuos. kurie per ilgus metus juos skriaudė, alsindami sun- 1 
kiais darbais, mokestimis ir visokiais nedorais 
mais“.

Tik pusmetį pakeliavęs. „Keleivis“ jau tapo toks 
drąsus, kad pranašavo Amerikoje netolimą revoliuciją.

unijas eiti socialistų partijos nurodytu keliu, kad jisai buvo įstatyt 
ai žmonių yra šiandien pasekėjais Markso paro- ! vią socialistinę vi

Amerikoje kylantį

i agino 
„miiionai

geras ir „didelėje praktikoje šią gadynę“, ir kada žmonės 
tą mokslą supras, „tada gyvenimas ant pasaulės pasigė
rus“.

O kai 1908 m. „Keleivį“ į savo rankas paėmė Stasys 
Michelsonas. pirmas žodis buvo: „Keleivis“ bus pašvęstas 
tik darbo žmonių reikalams ir už juos tik kovos

ko pagaliau būtų verta Ir lie
tuviu kova dėl Lietuvos lais-z
vės. jei nebūtų Altos ir Vli
ko, sudalytų iš politinių par-

je Sovietijoje politinės par
tijos panaikintos — taigi šio 
"šėtono išmista“ nebėra, bet 
pasiliko tiktai šėtonas.

Dabartinėje lietuvių vi
suomenėje Amerikoje pažy
mėtinai išsiskiria vidurinio-^muštinę vy , jaunosio§ kartos He_

Tai nebuvo naujokėlio pasirinkimas, o tik daugiau didžiuotis gausiu savo skai- . VDatjne.a; liberaliniu 
protu, ne tik širdimi aprėpimas to tikslo, kuris buvo pasi- kvtojų skaičium ir Lietuvo- nuotajkų inteligentų abejin- 
rinktas nuo pat pradžios ir kurio tebesiekiama ir šiandien. ^e’ S1UO ° u P3,1! n, rai ga bei pasyvi laikvsena liet.

Kelias „Keleiviui“ buvo sunkus, kalnuotas ir vingiuo- tais siekiant tėvynei Lietu- !lin^ Ra ..1J/ 11 .
tas, todėl butų netesinga, jei tvirtintume, kad jis niekada, vai laisves. paaiškinti9 Atrodo kad čia
neąoklVpo, bet, pei«ūrėjus «0 metų komplektus, drąsiai: Lietuvos Socialdemokra-'lemia.‘nusveria lietuvių pa- 
galima sakyti, kad jis nekeite Kebo dė-! takelio*, kadriclup- tų Partijai teko atremti ne linkimas i individualizmą ir 
telėjęs jis tuoj atsikeldavo ir vėl tiesiu keliu keliaudavo. ; tiktai caro vadžios, bet ir dabar madingą egzistencia-

Šia proga būtų galima daug kalbėti apie tas kliūtis J savųjų konservaty-: ristini ab-ia .izmą mene
kurios praeity buvo daromos jo priešų iš dešinės ir kairės, 
galima būtų prisiminti, kada „Keleivis“ buvo visaip kei
kiamas. kada jo skaitytojai buvo mėtomi iš buto, jo platin
tojai sumušami, kada aršiesiems klerikalams keleiviečiai 
buvo tik „ištvirkėliai, vagys, smirda kaip skunkiai“.

Bet tai tolima praeitis, ją paliksime istorijai, nors 
reikia pasakyti, kad dar ir šiandien atsiranda aukščiau 
minėtos veislės „asabų“, kurios vandens laše norėtų „Ke
leivį“ paskandinti. Tokių turime ir savo artimoje pašo
nėje, bet tai jau savotiški ligoniai, kuriuos gal laikas iš
gydys. O aplamai, šiandien visuomeniniai santykiai yra 
daug švelnesni ir kultūringesni.

Norime tikėti, kad ateityje dai* labiau mokėsime vie
ni kitų mintis gerbti, vienais ar kitais klausimais atsiran
dančius nuomonių skirtumus aiškintis džentelmeniškai 
it kitaip galvojančio nelaikyti nei „vagim“, nei „ištvir
kėliu“.

viųjų tautiečių, skelbusių, poezijoje ir pn. Pasitenkina 
kad „cicilikai“ ir jų partija ma tautybės bei lietuvybė

PADĖKA i ną dieną per savaitę čia sun
kia proga dėkoju visiems kiai dirba, kol 

skaitytojams, visiems, kurie J5®??*, tolimai kelionei: 
ne'pamiršta Maikio su tėvu Lolai Januškienei, Antanui 
paremti; visiems pasišventė-1 Gtatajciui, Stasiui Gnezei- 
liams savanoriams bendra-1 Jurgelevičiui, Albertui Pus-
!ibiams ir visiems, kurie' kepalaičiui, George

Jackui Sondai,
„Keleivio“ redaktoriui

Mielas Redaktoriau.
Atžymint Jums šiuo nu

meriu 60-jį „Keleivio“ gim
tadienį, man tenka didelė 
garbė ir maloni pareiga šią- 
ja proga sveikinti Tamstą- 
redaktorių, leidėjus-patikė- 
tinius, visus laikraščio-jubi- 
liato techniškuosius padė
jėjus ir. nepaskutinė j vietoj, 
visus „Keleivio“ skaitytojus, 
nes laikraštis be skaitytojų 
lygiai kaip teatras be audi
torijos negali egzistuoti.

Prieš 60 metų į šį kraštą
atvykę lietuviai darbininkai P,rm,ninkas- 
jau galėjo pasiskaityti jiems
suprantama kalba laikraštį ir tuo būdu išlaikyti savo tau
tinį charakterį bei pasiinformuoti, kas vyksta šioj jų busi
moj naujoj tėvynėj ir plačiame pasaulyje.

Beveik per tą visą metų kapą „Keleivio“ redagavi
me, jo leidime ir jam straipsnių rašyme dalyvavo dar ir 
šiandieninis „Keleivio“ veteranas-bendradarbis S. Michel
sonas, talkinamas jo žmonos Margaritos. Jis savo lengva 
plunksna ir socialdemokratiniu nusistatymu populiaria, 
dažniausiai šaipokiška forma dėstė visus aktualius mokslo 
bei pažangos klausimus-problemas. Tuo būdu jis yra su
būręs laikraščiui gausų skaičių skaitytojų. Už visa tai 
jam priklauso mūsų aukšta pagarba, didelis kreditas ir 
dėkingumas.

Antrasis pasaulinis karas, kurio pasėkoj Lietuva ta
po okupuota, padarė neigiamos įtakos ir „Keleivio“ leidė
jams. Todėl S. ir M. Michelsonai perleidžia jį — be atly
ginimo — Am. Lietuvių Soc. Sąjungai, pasilikdami abudu 
ir toliau jo ištikimais bendradarbiais-

Naujose aplinkybėse laikraščio redaktorium pakvie
čiamas jau sekančios kartos atstovas Jonas Januškis, ne- 

nalo Kongresą Briuselyje.' priklausomos Lietuvos savanoris-kovotojas, Lietuvos sei- 
1964 rn. rugsėjo 5-6 dieno- mo narys, taigi jau patyręs, kas demokratinei tėvynei yra 

naudinga ir reikalinga. Jis per ištisus 23 metus kovingai 
„Keleivį“ redaguoja (vėliau tik kaip pavaduotojas), ga
biai administruoja ir dar padeda visus techniškus spaudos 

lyviu 4 valandas žygiavo pro; barbus atlikti: jis savo rašiniais labai praturtino laikraštį.
Jono Januškio perankstyvą mirtį (1963) visi keleiviečiai 

ii A.L.S. Sąjungos nariai ir Centro Komitetas giriai išgy
veno ir atjautė.

Mielas Redaktoriau, dabar visa ta našta, kurią anks
čiau dalinaisi su velioniu J. Januškiu, yra užgriuvusi ant 
Paties pečių. Dideliu pasitenkinimu tenka konstatuoti, 
kad „Keleivį“ atlydėjai iki šios sukakties. Todėl Amerikos 
Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos vardu linkiu Tamstai, 
talkinant visiems aukščiau minėtiems ir neminėtiems 
bendradarbiams, vesti „Keleivį“ sėkmingai toliau, kad jis 
dar daug metų keliautų į rietuvių šeimas.

Jonas Pakalka,
ALSS Centro K-to pirmininkas

Šia proga pravartu pri 
minti Socialistu Internacio-

mis minėjusį savo 100 metų 
sukakti. Parado metu šim-

yra „šėtono išmistas“. Kai sąvokos filosofiniu nagnnė- 
po I d. karo buvo paskelbta jimu siaurame savybės rate. 
ir Įgyvendinama Lietuvos
nepriklausomybė ir social
demokratų pavyzdžiu visos

Jonas Buivydas, senas bendra- 
' darbis. gyvena New Yorke. Kanados draugų žodis

šiuo ar tuo padeda, kad „Ke- Giedrei Vakauzaitei. Judi
tai vis“ galėtų drąsiai kėliau- Subatkeviciutei ir Danu- 

ti.
Dėkoju „Keleivio“ įstai

gos štabo mieliems nariams, 
kui ių vieni kasdien, kiti vie-

tei Petraitytei.

JachtK Sonda,
redaktorius

Malonu sveikinti „Keleivį“, kuris per 60 metų be 
pertraukos skelbė ir kovojo dėl to, kas yra teisinga ir 
giažu.

„Keleivis“, skelbdamas laisvę, demokratinius prin- 
įtaka auga?apim^l^mas nau- ciPus ir teisingumą, niekam nepataikavo, dėl to jis įsigijo 
jus kraštus. laimėdamas! dau£ draugų ir rėmėjų, pasidarė populiariausias savait

raštis kiekviename žemės kampe, kur tik gyvenama 
rietuvių.

„Keleivis“, berdamas laisvės, demokratijos, teisės 
organizuotis ir organizuotai ginti savo reikalus nuo iš
naudotojų, mulkintojų ir visokių apgaudinėtojų pirmuo- 

bių jų kovoje dėl tautinės! sius šviesos spindulius, aišku, susilaukė ir daug priešų. Bet 
nepriklausomybės ir demo- jis kovą laimėjo. Šiandien jau nereikia pasislėpus „Ke

leivį“ skaityti. Šiandien niekas nemeta iš buto dėl skaity
mo „Keleivio“, niekas neskundžia policijai, joks paštas 
„Keleivio“ nesulaiko.

Betgi' gyvenimas ir paverg-1ll ibQn* kuri°.’e buJ°(ir
Y . i* TUVIU cnmo Iri r-mnl/rorn ot_tos Lietuvos ateities proble-; 

ma nėra abstrakcija, o ko-1 sto'
_t ku.

socialdemokratų at- 
Buvo didinga ir aiš- 

kad demokratinio soči-Įpolitinės partiios ėmėsi Lie- va. Jeiaru senųjų lietuvių a , .kvos respublikos kūrybos, merikiečių sukurtos politi- 
iškilo naujas, jau visas poli-J nės organizacijos dabarties
tinęs partijas smerkiantis lietuviams nėra patrauklios, . ,’^iėmOs" _ tai par-1 tai korič, ios negaivinamoJ

cion&lo Kongresas tampa 
demokratinio socializmo pa
sauliniu parlamentu, kuris 
nulems ateitį tautų ir valsty-

"Naujieną“ ir "Keleivio“ bendradarbis .lurfci* 
Jašinskas skaito "Keleivio“ pirmojo numerio 
pirmąjį puslapį, kurio jis dar nebuvo matęs. De
šinėje M. Michelsonienė. kairėj Stasys C.riešė- 
Jurgelevičius.

kratinės santvarkos.
Šiame didžiajame tautų 

žygyje j viltingą ateitį „Ke
leivis“ buvo ir tebėra negęs
tantis švytuiys bei palydo
vas lietuvių, siekiančių soci
alinio teisingumo, visuotinės 
gerovės ir kovojančių dėl 
pavergtos tėvynės Lietuvos 
laisvės. Dėl to sukaktuvinin
kui „Keleiviui“ ir Keleivi
ninkams priklauso užtarnau
ta didi padėka ir nuoširdūs 
linkėjimai ilgiausių, našių ir 
sėkmingų metų.

Jonas Valaitis

Jeigu šiandieną Amerikos lietuviai gali pasigirti tuo, 
ką turi. tai čia „Keleivio“ nuopelnas ddesnis už kitų.. Be 
„Keleivio“ Amerikos lietuvių išeivijos gyvenimas būtų 
tamsesnis.

Tad yra garbė „Keleivį“ sveikinti, sulaukusį 60-ties 
metų sukakties, ir linkėti, kad jis dar gyvuotų tol, kol A- 
merikos žemėje bus lietuvių.

Kanados Lietuvių Soc. Sąjungos vardu:
J. Novog, V- Dagilis,

pirmininkas sekretorius

iaxAraX.ua
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM. ./ 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Sveikina Naujienų redaktorius Sccialistų Unijos sveikinimas

I)r. Pijus Grigaitis

' KELEIVIO“ REDAKCIJAI IR ADMINISTRACIJAI

Brangūs draugai.

Nuoširdžiai dėkoju Jums 
už kvietimą į "Keleivio“
60 metų sukakties banketą, 
bet, deja. šią valandą nesu 
tikras, ar begalėsiu atvykti: 

kelias ilgas, ir man pusėtinai 
sunku atsitraukti nuo savo 
pareigų "Naujienose“.

"Keleivis“, mylimiausias 
lietuvių savaitraštis Ameri
koje, atliko neapsakomai di
delį darbą, šviesdamas lie
tuvius ateivius šioje šalyje, 
pratindamas juos skaityti ir 
branginti spausdintą žodį, 
mokydamas juos suprasti 
savo žmogišką vertę ir savo
reikalus, siekti geresnių gyvenimo sąlygų sau ir kitiems 
žmonėms ir ypač kovodamas dėl mūsų gimtojo krašto 
Lietuvos laisvės.

Džiaugiuosi, kad daugiau negu pusę šimto metų 
mes buvome draugai, ėjome ranka už rankos, gindami 
bendras mums idėjas, kurios šiandien vis labiau ima 
viršų Vakarų civilizacijos pasaulyje. Neabejoju, kad mūsų 
draugiškumo ryšiai nenutitūks ir toliau.

Sveikinu drg. St. Michelsoną, ilgameti "Keleivio“ 
redaktorių, ir jo žmoną- Sveikinu redaktorių drg. J. Sonda 
ir visus susispietusius aplink "Keleivi“ draugus ir drauges.

Linkiu jiems visiems ir "Keleiviui“ ilgiausių metų.
Dr. P. Grigaitis,

"Naujienų“ redaktorius

Kairėje Lietuvos atstovas Juozas Kajeckas. dešinėje 
SLA prezidentas Povilas Dargis.

ži
nių iš \Vorcesterio lietuvių gy
venime.

Pirmieji redaktoriai sveikina
Draugai,

Malor.u patirti, kad "Keleivis“, lietuvių socialdemo
kratų laikraštis, be pertraukos 60 metų ištikimai tarnauja 
laisvei, tautinei nepriklausomybei ir demokratiniam so
cializmui.

Centro ir Rytų Europos Socialistų Unija, kun ap
jungia tų kiaštų emigracijoje esančias socialistų partijas 
aukščiau minėtiems tikslams siekti, gali tinkamai įvertinti 
tą darbą ir reiškia solidarumą su visais tais, kurie ji atliko.

Paskutinieji Įvykiai Rytų Europoje nekartą pateisino
demokratinį socializmą, parodydami jo svarbą visoms _________
Rytų Europos tautoms. Tadėl labai svarbu yra puoselėti juoza>. Krasinskas. kuris beveik 
socializmo idėją laisvuose kraštuose, ką "Keleivis“ darė kiekvienam numeriui duoda 
su nepaprastu pasiryžimu ir dideliu pasisekimu.

Vilem Bemard,

sekretorius
London, G r. Britain

Kiti sveikinimai
Mielas Redaktoriau,

Jonas Glemza, buvęs Vliko Vyk. 
domosios Tarybos pirmininkas, 
didelis “Keleivio“ bičiulis ir 
bendradarbis.

Labai malonu prisiminti 
tuos laikus, kada ir aš patsai, 
pasiramsčiuodamas "Kelei
vio“ lazdele, da-linausi savo 
mintimis su likusiąja visuo
mene. Daugelis mano bend
raminčių jau pasitraukė iš 
gyvųjų tarpo, bet tie. kurie 
dar liko gyvi ir dalyvauja 
šiame bankete, tepriima ma
no nuoširdžiausius linkėji
mus palaikyti šį laikraštį vi
somis jėgomis ir nepamiršti 
Įkūrėjo Žvingilo, Gegužio ir 
dar sveiko gyvuojančio Mi
chelsono.

"Keleivis“ keliauja jau 
60 metų. Tuo būdu jis lygiai 

, 10 metų jaunesnis už mane.1 
Daugyvė "Keleivio“ draugų, 
bičiulių, jo dirvos artojų 
iau nebegyvena, o jis vis dar 

j jaunas, nesustoja keliavęs
Anglijoje gyvenančių Jū- nei šaltyje, nei kaištyje, 

sų bendraminčių vardu no-! Anai? jaiRais > Keleivis-
t pas\eikinti Tamstą,. buvo Raj kienolaikomasdi- 

Keleivio“ bendradarbius ir, dele pabaisa. j0 skaityto- 
skaity tojus šios gaibingos jams neišnuomodavo kam-
sukakties proga

Per 60 metų "Keleivis“
nugalėjo ilgą ir sunkų kelią, 

į lankydamas mūsų tautiečių 
namus, kartais tik Ameriko
je. o kartais ir Lietuvoje, ir 
reikalaudamas mūsų darbo

bario, o pamatę ji skaitant, 
šeimininkai išvarydavo lau
kan.

Dabar "Keleivį“ skaito 
visi, net ir pamaldžios da
vatkėlės. "Mainosi laikai ir

žmonėms socialinio teisingu-; s'ieto rūbai“, 
mo bei pagrindinių žmogaus; Atsimenu, 1914 m. siuvyk- 
teisių; spaudos bei žodžio, iOs agentas K. P. šimkonis 
laisvės, teisės pasirinkti sa-! važinėdavo po miestus ir 
vo krgstui santvarką, kanos rinkdavo užsakymus, kartu

Pijus Bukšnaitis

Richmond Hill, N. Y.

Antanas Montvydas, ketvirta 
sis redaktorius, gimęs 1886 m. 

*>i a

Pijus Bukšnaitis, trečiasis re
daktorius. gimęs 1881 m. spa
lio 9 d. Laukiniškės k.. Jankų 
v., gyvena New Yorke.

Vieni žmonės yra dievi
ninkai, antri bedieviai, treti 
agnostikai. Pievininkai tiki., 
kad pasaulį sutvėrė ir tvar
ko Dievas. Krikščionys turi 
vienoki, žydai kitokį, budis
tai. mahometonai ir kiti dar 
kitokius dievus, bet visi jie 
yra dievininkai. Bedieviai 
kreipia dėmesį i religijų ir 
dievų evoliuciją ir sako. kad 
dievus sutvėrė patys žmo
nės. Agnostikai neranda nė 
logikos, nė įrodymų pas die- 
vininkus ir pripažįsta, kad

<rv-_ nežino. kaiu \ įsata atsuado> B CBfBSBV.V ▼ *9 W<X’7WI v ~ r *

trokšta dauguma gyventojų. ’ užrarinėdamas ir "Keleivį“, vena Chicagoje. verčiasi gydy- ir kaip ji tvarkosi, todėl ir 
Tokios demokratinės san- Atsargumo dėlei jis kišenė- tojo pr,vatine praktika ir vei- jie. kaip ir ateistai, dievu

tvarkos vaisiais džiaugias,' je dėdavo ir ' Kataliką“,' kia įv,iriose drawij^. n(,luri
Amerikos ir kaikunų Euro- |<a(i pataįkęs užkalbinti di-i .

. . Į pos kraštų gyventojai. Mūsų delį “Keleivio“ priešą, ga- Amerikos lietuvių ateistus ir agnostikus buvo priimta 
Audringais lJ>05-siaisjne- emigracija tą gali matyti sa- lėtų pasiteisinti užsakąs ir vadinti laisvamaniais, o katalikai juos vadindavo bedie- 

tais pasirodė elems n v0 agįIT1į? įr tuo pat laiku; “Kataliką-'. 0 be jokio iro- viais. Net katalikų tarpe atsirasdavo abejojančių dėl kai 
.o\oje su tustjos cauzmu apgajjePĮautl- Rad mūsų tė-. dymo buvo pavojaus ir Į kurių religinių dogmų irbažnyčiospatvarkymų.Jiepra-

c" r j vyne, tik trumpam laikui iš- kaili gauti. dėjo darytis savarankiškai protaujančiais — laisvama-
,s.ojo p. įesaKinese eiiese. j g-ikovejusi nepriklausomybę. ......... n:ai-
į i udnngas buvo ir tolimes-Į dabar vėl, kaip prieš 60 me- . Llbklu Keleiviui ilgiau- niais. 

tu, turi vesti sunkią kovą
prieš svetimą valdžia ir prie- Į J. Krasinskas

, . . .. , .... .,. I spaudą. Revoliucija Rusijo-.Worcerter, Mass.
1 ietu\ oje skait.mgai skait - je pagaiįno car0 patvaldys-' 
mas. Grasino kovoje ir ėjo bet nesugebėjo įgyven- 
lydimas didelio pasisekimo, j demokratinės sąntvar-

Mieli Draugai.

i r.is laikotarpis.
"Keleivis“, ne tik Ameri-

I J os lietuvių tarpe, bet

SLA sveikinimas
Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,

SLA Vykdomoji Tary ba, kuri vasario mėnesio pabai
goje turėjo savo suvažiavimą, pavedė pasveikinti "Kelei
vį“, sulaukus jam garbingų 60-ties metų. ir palinkėti toli
mesnės sėkmės didžiai vertingame darbe ir nuoširdžioje 
tarnyboje lietuvių visuomenei.

Per tiek daug metų "Keleivis“ pastoviai gynė lietu
vių tautos reikalus ir todėl nusipelnė visos lietuvių patrio-

j Carizmas Rusijoje buvo su- 
Į triuškintas, Lietuva atgavo; *
• savo nepriklausomybę. "Ke-l Tul'ėkime. tačiaUj vilties 
leivis“ ir toliau žadino skai-. Ljetuviu tauta neat-
tytojus, kvietė ginti demo- g^iks uuo Rjt^ pasaulio tau-

, kratiją ir siekti socializmo-. tu “Keleiviui“ vėl bus atda- 
Pasaulinių įvykių paseko- keIja? j , ietuVą gocial-

je, susirėmus totalitarinėm demokratinės minties laik- 
jėgom. neutrali Lietuva o-
kupuojama Rusijoje įsigalė
jusių bolševikų. Naujieji 
raudonieji carai geležine už
danga "Keleiviui“ užsklei- 
džia kelią į Lietuvą. Ten 
"Keleivis“ tik atsitiktinai 
pamatomas. Gailai Jis. kaip 
ir seniau, padrąsintų Lietu
vos žmones, jis ten būtų la
bai reikalingas. Bet uždan
goje Į Lietuva, kaip ir kitus 
okupuotus kraštus, pasirodo

rastis vėl pasirodys mūsų 
sostinėje Vilniuje, ir mes vi
si galėsime prisidėti prie sa
vo tautos gerovės kėlimo. 

Jūsų
J. Vilčinskas

Londonas.

Mikas Krasinskas. dažnai rašo 
iš l'nurva.jaus sostinės Monte. 
v ideo.

Gerbiamieji Keleivo leidė-

Per Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungą 
perėjo bent 15,000 lietuvių. Beveik visi jie buvo laisva
maniai — ateistai, agnostikai, savarankiški protautojai. 
Bet buvo nemaža ateistų ir agnostikų, kurie priešinosi 
socializmo teorijai. Paminėkime kad ir sandariečius ir ge
roką dali tautininkų.

Taigi laisvamanybė Amerikos lietuviuose buvo pusė
tinai paplilusFir dabar dar nėra mirusi, nors tas sąjūdis 
yra sumažėjęs.

Seniau iš Lietuvos atvykstantieji kunigai laisvama
nius keikė, ragino juos iš buto ii darbo varyti, jų raštus 
deginti, todėl ir laisvamaniai dvasiškiams ir bažnyčiai 
kartais nedžentelmeniškai atsimokėdavo. Vieni kitus net 
ii po teismus tąsė. Neatleidžiama nuodėmė buvo katalikui 
skaityti "Keleivi“ arba kitą panašų laikrašti. Dabar to 
jau nebėra- Net Romos katalikų kongresas jau svarstė, 
kad neišpultų smerkti sąžiningų ateistų.

Dr. A. Montvidas

i Chicago. III.tt H

Sveikinu Keleivį jo 60 m. 
sukakties proga. Jis labai 
daug padėjo lietuvius išei
vius šviesdamas, nebijoda-

“Keleivio“ namas 636 Broadway. So. Bostone, kuriame 
jis Įsikūrė 1912 m. rugpiūčio 6 d.

tinės visuomenės pripažinimą ir dideli dėkingumą. Mums , j nemažėja, oei mas sKeioti pažangių mm-, r: . bonriadar
gi šiandien ypatingai svarbu priminti, jog mūsų brangiam • daugėja. Istorinis "Kelei- čių. Ačiū jam už tai, ir lin- įa“. ’.e , . , - c,.įmėiai 
Susivienijimui "Keleivis“ visada rodė didelį palankumą, vio“ uždavinys yra veržtis kiu toliau keliauti tuo tiesiu ' 1;"

pro tuos pivšius ir diegti Lie- keliu, kuriuo keliavo iki šiol; Nuoširdžiai sveikinu gai- 
tuvos žmonėms kovos ryžtą

, . , j -m vi Esu tikras, kad sekantiVisa tai turėdama galvoje, SLA Vykdomoji Tanrba Į ,Releivk><4 mį _______
nutarė "Keleivio“ sukakties proga pasveikinti jį ir skirti p , niošime ne tik Bos- chicago. III. : iki šid nepailstamai kovoti

tone, bet ir nepriklausomos, i su visais mūsų tėvynės Lie-
ardu linkime "Kelei- demokratinės Lietuvos Res- ’-sssssr. -------- .----- tuvos ir demokratijos pne-

kel-1 publikos sostirėje Vilniuje., sais, o taip pat i visų tu. ių
Garbė "Keleivio“ steigė- Red. pastaba:'Buvęs Vii- tamsybes apaštalais, 

jams. bendradarbiams, rė- į<0 Vykdomosios Tarybos Toks vra nuoširdus, drau- 
mėjams ir skaitytojams! , pirmininkas J. Glemža rašo, giškas u lietmiskas Rebei^ io

Jūsų ’ ’
Jonas Glemža

Bad Cannstatt,
Vokietijoje.

užleisdamas savo skiltis SLA darbų nušvietimui, ir visada 
pagelbėjo informuoti lietuvius apie SLA veiklą.

$200.00 paramos.
SLA Vykdomosios Taiybos v; 

viui“ dar ilgai nepailsti keliauti i lietuvių namus, 
biant šviesią mūsų tautos laisvės viltį, o įedaktoi iui, bend
radarbiams ir leidėjams viso gero bei našaus darbo mūsų 
tautos labui.

P. P- Dargis,
SLA prezidentas

B. Pivaronienė,
SLz\ sekretorė

bet mas skelbti pažangių min-

ą. įdedu mažą dovanėlę Mai- bės nvsipelriusi Keleivi, su- 
iti kio tėvui batams palopyti, laukus’ kapos metų. Linkiu 
n- J. Adomaitis toliau keliauti ir kaip

35 metuskad po operacijos tebesąs bendradarbio pei 
ligoninėje, todėl dar negalįs linkėjimas, 
daugiau rašyti. Linkime jam M- Krasinskas
greičiau pasveikti. Liugvajus.
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Iš pavergtos Lietuvos
Kokie Knygų rūmų 

uždaviniai

(E) Šiais metais Vilniuje 
veikiantiems Knygų rūmam 
minint darbo dvidešimtme-

Nemažesnis Knygų rūmų 
vaidmuo, propaguojant Lie
tuvoje leidžiamus spausdi- 
nius, renkant komunistinių 
spaudinių bibliografiją bei 
bendradarbiaujant su kitų

Ko netekome
Per paskutiniuosius 5 metus daug ko netekome:

amžinsi atsisveikino ne vienas ilgametis skaitytojas, 
rėmėjas, bendradarbis- Su giliu liūdesiu atsiskyrėme

Sveikinimai
Sveikinimas iš Argentinos

Didžiai gerbiamą buvusi! 
I ’Keleivio“ redaktorių-vete- 
; raną Stasį Michelsoną. visą

Keleivis ir kiti 
laikraščiai
(Atkelta is 5-to psl.)

su jais ir dažnai juos prisimename. Bet mums ypač j, dabartinę "Keleivio“ redak-
1 C TI * 1 net r'sl ? c norą' « . . _ • _ • . • •dide! is nuostolis netekus tokiu musu šeimos 

kurie joje pirmavo.
narių.

tį, apie šią įstaigą rašyda- Sovietijos respublikų pana
mas. jos direktorius A. UI- šiomis įstaigomis. Kas sa- 
pis pažymėjo, kad kituose vaitę apie naujus leidinius 
kraštuose tokia įstaiga vadi- pranešama per "Ekspres in- 
namfc Bibliografiniu insti- formaciją“, kas mėnesis pa-Į 
tutu. Taigi, tų Rūmų pagrin- sirodo bibliografijos orga- 
dinis uždavinys esąs visų nas “Spaudos metraštis“, 
lietuviškųjų ir lituanistinių nurodė. kad prie spau-
spaudinių bibliografija, vi- opagavimo tenka pri.
gal Ulpį. Rūmai susirūpinę skuti pirmąjį išleistą suves- 
sudaryti nacionalinę biblio- tinęs bibliografijos tomą — 
grafiją. Netrukus numato- “Lietuvos TSR spauda 1940- 
ma atiduoti spaudai feodą- 1955”. Pastaruoju metu 
lizmo laikotarpio lietuviško- j£nygy rūmai susirūpino pa
si05 knygos bibliografija, p . spaudai 4918.1940
rengiama i9 amz P*1}0 p pogrindinės komunistinė5 
nių leidinių, žurnalų ir laik- F 6 . . . ..
rašėių straipsnių bibliografi- bei sovietinės spaudos litu- 
ja 1 ar.istikos bibliografiją.

ŽODIS LIETUVIŲ VISUOMENEI

Lietuvių tautos kova prieš Sovietų Rusijos agresiją 
tebesitęsia. Kalėjimų žiaurumas, tremties kančios, dvasi
nių ir ūkinių vertybių naikinimas neišplėšė iš pavergtos 
tautos vilties laisvę atgauti. \ iltį išreiškia pro okupantų 
priespaudą prasiveržianti tautos kūrybinė galia, tūkstan
čiai kankinių ir kovoje už laisvę žuvusiųjų aukos. Dvide
šimt penkerių metų lietuvių tautos vergijos sukaktis pa
vergtame ir prievartaujamame krašte okupanto bus kei

čiama minėti kaip džiaugsmo šventė. Tokia ji bus pristaty
ta ir laisvojo pasaulio tautoms. Pavergtas lietuvis savo 
jausmų negalės viešai išreikšti. Negalės išreikšti visos 
tautos laisvės troškimo ir nepalaužiamo ryžto laisvę at
gauti.

Laisvėje esantieji privalome viso pasaulio tautoms 
nušviesti mūsų tautos padėtį, 
džiamą netiesą, iškelti nesibaigiančią kovą prieš Sovietų 
Rusijos agresiją ir pagerbti toje kovoje žuvusiuosius.

VLIK. ALT. JAV LB Centro valdybos ir LLK atsto
vai, susirinkę 1965 m. balandžio II d. V ashingtone, D.C., 
reiškia protestą prieš Sovietinės Rusijos agresiją ir vie
ningai prašo ALT skyrus, JAV LB apylinkių valdybas ir 
visas Amerikos lietuvių organizacijas š- m. birželio mėn. 
13-20 dienomis rengti kovos dėl lietuvių tautos laisvės at
gavimo iškėlimo ir kovoje žuvusiųjų pagerbimo minėjimus 
bei tą išreikšti atitinkamomis demonstracijomis. Stengtis 
per amerikiečių spaudą, radiją ir televiziją nusviesti ir 
išryškinti lietuvių tautos padėti ir kovą prieš visam pa
sauliui vergija gresianti komunistinės Rusijos imperialis
tinį pavojų.

Prašome visus lietuvius aktyviai rengiamuose minė
jimuose ir demonstracijose dalyvauti ir remti kovą Lietu
vos laisvei atgauti.

Sutelkime jėgas, sustiprinkime gretas ir su nepalau
žiamu ryžtu ir pasišventimu kovokime dėl lietuvių tautos 
laisvės atgavimo ir nepriklausomos valstybės atstatymo.

Vaclovas Sidzikauskas,
VLIK ir LLK Pirmininkas

Leonardas Šimutis,
ALT Pirmininkas

Jonas Jasaitis,
LB JAV Centro Komiteto Pirmininkas

"VVashington, D.C.,
1965 m. balandžio 11 d.

1960 m. gegužės 30 d. 
Clevelande mirė JUO
ZAS LIŪDŽIUS, žymus 
teisininkas, vienintelis, 
kuris taip daug ir įdo
miai rasė įvairiais pa
saulėžiūriniais klausi
mais. Jis gimęs 1901 m. 
kovo 10 dieną.

1962 m. sausio 8 d. mus 
apleido STEPONAS 
STRAZDAS, visą savo 
gyvenimą pašventęs lie
tuvių spaudai, "Kelei
vyje“ nuolat dirbęs nuo 
1943 m. iki kol išėjo į 
pensiją 1955 m. Buvo 
gimęs 1884 m. gruodžio 
15 dieną.

Tais pačiais metais ge
gužės 19 d. New Yorke 
mirė JUOZAS STIL
SONAS, (gimęs 1891 
m. rugpiūčio 14 d.), 
socialdemokratų veikė
jai, senas socialistinės 
spaudos bendradarbis,
ilgus m?tus dirbęs "Ke
leivio“ įstaigoje.

1

Dar sunkesnis smūgis 
mus ištiko 1963 m. lie
pos 1 d., kai iš "Kelei
vio“ išėjęs priešpiečių 
nebegrįžo JONAS JA
NUŠKIS. vienas lietu
vių geriausių laikrašti
ninkų, "Keleivį“ reda
gavęs nuo 1945 m. lie
pos 1 d. iki 1953 m- lie
pos 1 d., o vėliau vado
vavęs visai jo ištaigai. 
Su jo mirtimi pasidarė 
nepataisoma spraga. Jis 
gimęs 1900 m. vasario 
9 dieną.

ciją, administiaciją, spaus-1 a|^EfF -X
tuvės štabą ir Patikėtinių BHh 
Taryoą bei \isus sukaktuvi- Antanas žvingilas Įsteigė ir lei

nio banketo dalyvius, susi
rinkusius South Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėn balandžio 25 dieną, 
nuoširdžiai sveikiname!

Be pertraukos keliauda
mas 60 metų, "Keleivis“ ap
lankė viso pasaulio lietu
vius. Ir dabar jį sutinkame 
viso laisvojo pasaulio susi
pratusių lietu\ ių šeimų židi
niuose čei draugijų bibliote
kose. Populiarius, visuomet 
ugningus "Keleivio“ tekstus 
vykusiai papildo Maikis su 
knyga ir jo tėvas su buteliu. 
Ir Argentinoje yra žmonių, 
kurie jų pasikalbėjimus at
mena mintinai daugiau ne
gu pusę šimto metų.

Taigi, skanaus apetito vi
siems ir gero vėjo tęsti savo 
garbingą kelionę po visą I 

’ lietuvišką pasaulį!

JAV lietuvių laikraščių atstovų pirmasis suvažiavimas 
1910 m. Brooklyne. N.Y. Antroje eilėje ketvirtas iš kai
rės St. Michelsonas, “Keleivio“ redaktorius.

Po pusantrų metų vėl didelis smūgis — 1964 m. 
gTuodžio 16 d. Nevv Yorke mirė prof. STEPONAS 
KAIRYS, ilgus metus uoliai rėmęs "Keleivį“ savo 
rištais.

Nors ir šiais trumpais žodžiais, šiandien jiems 
visiems reiškiame savo giliausią pagarbą.

Tegul būna lengva šio krašto žemė visiems tiems, 
kurie su mumis atsiskyrė, nuveikę didelius darbus ir 
atlikę sunkias pareigas lietuvi oir žmogaus labui.

i Washingtoną, kad parody
tų. kodėl jų laikraštis netu
rėtų būti uždarytas. Reikėjo 
išversti šešių paskutinių mė
nesių kiekvieną "Keleivio“ 

iki 1908 m. rugsėjo numetį ir prisiektąjį verti
mą pristatyti generaliniam 
pašto viršininkui Washing- 
tone. Ič ’tudijavęs tikslų ver
timą, pašto viršininkas ne
rado Keleivy“ nieko prie
šingo nei šios šalies valdžiai, 
nei jos karo talkininkams. 
Pasirodė, kad skundas buvo 
melagingas, piktos valios 
padiktuotas. Jo autoriai ti
kėjosi, kad valdžia patikės 
jų melams ir be jokio tyrinė
jimo "Keleivį“ uždarys.

Karui pasibaigus, šita sro
vių kova aprimo, nes kai 

į Lietuva paskelbė savo nepri
klausomybę, Amerikos lie
tuviai suskato jai organizuo
ti pagalbą. Bet socialistams 
dabai atsivėrė trečias kovos 

' frontas — frontas prieš, ko
munizmą. Komunizmas čia 
buvo Rusijos įvykių atbalsis. 
Kai Leninas tenai suagitavo 
Kronštato jūrininkus ir jų 
durtuvais išvaikė susirinku
si steigiamąjį seimą, pa
skelbdamas proletariato 
diktatūrą, tai kairieji socia
listai Amerikoje įsivaizda
vo, kad ir čia darbininkai 
turi ginkluotis buržuazijai 
nugalėti, nes rinkimais nie
kad nieko nelaimėsi. Nuo
saikieji socialistai tokiai te
orijai pasipriešino, ir prasi
dėjo kova. Toje kovoje ski
lo Lietuvių Socialistų Są- 

sunaikintas jos orga- 
komunistai 

nusinešė $25,000 pinigų, ku
rie buvo sudėti sąjungos na
mui statyti.

do “Keleivį 
26 d., kada jis ji pardavė St. Mi- 
chelsonui su Jurgiu Gegužiu, gi
męs 1870 m. Matniiškių k.. Vil
kaviškio apskr., miręs 1953 m. 
gruodžio 20 d. savo ūkyje prie 
Jfcvvett City, Conn.

, Mikas Paltanavičius, pirmasis
Chataktei ingas supuoli-! redaktoirius, redagavęs virš 1 

mas. ir mūsų Argentinos; metų, gimė 1875 n., rugsėjo 15 
Lietuvių Balsas girdisi aitL <j Mazūriškių km.. Veiverių v„ 
40 med}. Pas Jus pasibaigė mjrė 19.36 m. gegužės l d. So.i 

36 tamsybių idealizuotojai Bostone.
ir "Keleivio“ puolėjai. Pas 
mus tokio likimo susilaukė 
bent 22 "kolegos“, nesiskai- 

' tę su konkurencijos priemo- “*■»:
1 nė1™3-

Lai gyvuoja "Keleivis“ ir 
jo sukaktuvinio banketo da- 

• Šyviai!
Pranas Ožinskas, a,

Argentinos Lietuvių Balso .ygL
leidėjas

Kastantas Norkus,
redaktorius

'Keleiviui“ Bostone
Amerikos Lietuvių Sočiai- Jonas S. Smelstorius, antrasis 

Į demokratų Sąjungos 4-ji redaktorius, redagavęs kelis mė- 
Kuopa (. hieagoje s\ eikina nesiūs, po pirmojo pasaulinio gių jo 23,000 skaitytojų keli 
Redakciją ii bendiadarbius. karo grįžo į Lietuvą, dirbo paš. tūkstančiai atkrito. Vieni jų 
švenčiančius garbingą 60- to Įstaigose, mirė po antrojo pa- nuėjo su komunistais, o kiti., 
ties metų "Keleivio“ sukak- saulinio karo,

ši trintis davė ir "Kelei
viui“ nuostolių, nes iš buvu-

, ti-
"Keleivio“ amžius nesiri 

boja metais, nes jo ideologi
ja ir siekiamieji tikslai yra 
nepamirštami. Tad tešviečia 
"Keleivio“ Įžiebtas, gaivin- 

1 tas ir stiprintas demokrati- 
| nio socializmo švyturys ke
lyje lietuvio, kovojančio dėl 

* geresnės ateities ir tėvynės 
Lietuvos laisvės.

Našios ir sėkmingos atei
ties "Keleiviui“ nuoširdžiai 
linki

ALSS 4-ji Kuopa i

Sandaros 16-ji kuopa 
(VVorcestery ) sveikina "Ke
leivį“, sulaukusi 60 metų 
amžiaus. Lai jis keliauja po 
platų pasaulį ilgiausius me- v,° 
tus, nešdamas šviesą ir tiesą. 

Kuopos valdyba:
Į J. Šalaviejus, A. Šermukš
nis, J. Krasinskas, Ig. Piga
ga, V. Mitrikas ir J. Matijo- 
šaitis.

Veiklos nariai:
J. Svikla, J- Stankevičius, J. 
Dvareckas, M. Žemaitaitis,
J. Gaidis ir P. Kraunelis

SLA 57 kuopa (VVorces
tery) sveikina "Keleivį“ jo 
60 metų sukakties proga ir 
linki jam nepavargti keliau
ti dar ilgus metus.

Valdyba:
pirm. V. Mitrikas, vicepirm. 
P. Čyvas, fin. sekr. E. Lend
raitienė, prot. sekr

negalėdami apsispręsti, ku
riuo keliu eiti, pasitraukė į 
šalį.

Bet daug daugiau nuosto
lio "Keleiviui“ davė II Pa
saulinis karas, kai federali
nė valdžia pradėjo statyti 
didmiesčiuose butų koloni
jas, "housing projectais“ va
dinamas- Tokiems namams 
statyti buvo griaunamos se
nesnės miestų dalys. Taip 
buvo nugriauti ir du nauji 
"Keleivio“ namai, kurie kai
navo $50,000. Nors valdžia 
atlygino, bet toli gražu ne 
viską. Blogiausia buvo tai. 
kad sunku buvo gauti kitas 
tinkamas laikraščiui patal
pas. Teko kraustytis į vie
no aukšto trijų krautuvių 

. , . namą. kur visas laikraščio
chelsonu, gimęs 18/j m. balan inventorius nesutilpo, ir 
d210 J-’ Norkūnu k., Celgau- dau? brangaus turto nuėjo 
diskio v., miręs 1943 m. vasario niekais
21 d. Bostone. j

į naują vietą, kurioje ir 
dabar tebėra, "Keleivis“

Jurgis Gegužis, buvęs “Kelei- 
savininkas kartu su St. Mi-

persikėlė 1942 m. rugpiUcio 
mėnesi. Netrukus, tai yra 
1943 m. vasario 21 d. mirė 
•Jurgis Gegužis. "Keleivio“ 
administratorius ir spaustu
vės vedėjas. Tada laikraštis 

• atiteko vienam Michelsonui 
j ir jo žmonai. Jiedu vedė jį 
iki 1945 m. liepos mėn.l d. 
ir tada viską pavedė Lietu
vių Socialistų Sąjungai, ne
prašydami jokio atlyginimo. 
"Keleivis“ dabar eina kaip 
LS S-gos organas, kurį nuo

J. Kra- Prof* Vack>vas Biržiška, buvęs 1945 liepos 1 d. redaga- 
ireckas, uolus btndradarbi*- ffimė Viekš- vo Jonas Januškis, o nuo’ niiiAva 1QQ1 m O J —J i- - -sinskas, ižd. J. Dvareckas,

iždo glob. M. Žemaitaitis ir n,oose1884 m. gruodžio 2 d., mi- 1953 m. HepOs 1 d. Jackus 
O. Šilinskienė, marš-J. Jan- re Uaterburv 1956 "• sausio Sonda, retkarčiais S. Mi- 
kauskas. i 3 "* I chelsonui padedant.
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asikalbčjimas 
Maikio sa Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

TEISIA BUVUSI
PREZIDENTĄ

Venecueloje teisiamas bu
vęs prez. Marco Perez Jim- 
nez. Jis kaltinamas pasisa
vinęs 8.5 mil. dol. valstybės 
pinigu. Jis 10 metų diktato
riškai valdė kraštą, 1958 m. 
buvo nuverstas, bet suspėjo 
pabėgti j užsieni. Iš Domi
ninkonų valstybės buvo per
sikėlęs i JAV, bet Venecue
los vyriausybei pareikalavus 
buvo jai išduotas.

BROCKTON, MASS.
Šv. Roko Dr-jos banketas

Šv. Roko Draugijos ban-: 
ketas 70 metų veiklos sukak-: 
čiai paminėti bus gegužės 16 ! 
dieną. Plačiau— kitą kartą.'

Senas narys

Margareta ir Stasys .Vichelsonai

Hkeleivis“ ir kiti laikraščiai

per lietuvių kolonijas, par- ; vieton buvo įsteigta ”San- 
davinėdamas ”trejanką“ ir dara“, bet ir ji pasibaigė 
maldaknyges. Bet dabar jis bankrotu, tik vėliau atgai- 
pamatė, kad Amerikos lie- vintą Chicagoje. Pagaliau 
tuviai jau daugiau domėjosi kun. Kemėšis suorganizavo
revoliucijos eiga. negu mal- šv. Juozapo draugiją ir ikū-
daknygėmis. kur tik jis nu- rė jai organą "Darbininką“, 
vykdavo, lietuviai vis teira- šiandien jau nė vieno tų 
vosi: ”Ar neturi žinių iš Lie
tuvos?“ Todėl jis susigundė 
leisti iaikrašti. Nors buvo 
Bačkausko "Saulė“, Olševs- 
kio ' Lietuva“ ir Paukščio 
"Vierybė“. pasirodė dar ir 
Žvingilo "Keleivis“.

laikraščių South Bostone ne
bėra, bet "Keleivis“ eina 
kaip ėjęs.

Kodėl "Keleiviui“ taip 
sekėsi? Man pačiam, buvu
siam jo redaktoriui, sunku 
pasakyti. Bet skaitytojai pa-

Įkurti laikrašti laisvoje j sakydavo, kodėl "Keleivis“ 
Amerikoje buvo lengva, nes J jiems patikdavo. Visų pirma 
jokių leidimų iš valdžios1 jie pabrėždavo, kad jiems

— Avaje, Maik!
— Tėve, mano vardas nei 

Avaje.
— Nu, aš ir nesakau, kad 

tai tavo vardas. Aš tik norė
jau tave pasveikinti, pa
klausti, kaip tu fylini, dac i \auino ji

Jonas Jankauskas, buvęs "Ke-

STASYS MICHELSONAS

— Matai, sakiau, kad tu Ieivio“ patikėtiniu pirmininkas, 
t ne viską žinai. Keleivis“ uolus socialdemokratų veikėjas, 
turėjo du dideliu būdingu, gimęs Grinkagalės k„ čipėnų v^' 
Vienas jų Stovėjo frontu Į miręs 1958 m. gegužės 17 d. 
Brodvę, tris lotus buvo už- Bostone.

| ėmęs. Kėgli dvaras. Kiti ir 
raudondvariu“.

"Keleivis“ pradėjo eiti skaitytojų netraukė. Vargas 
Į 1905 metų vasario 1 d., taigi buvo didelis. Šliūpas skųs- 
jis eina jau 6d metų. ir eina davo.-i, kad dažnai eidavęs 

i be pertraukos, todėl ji gali- gulti per visą dieną nieko 
ma laikyti seniausiu lietuvių nevalgęs.
laikraščiu Kolumbo atrastoj Ir, lyg tyčia, atsirado dar 

, žemej. Bet vis dėlto jis nėra konkurentas. Juozas Paukš- 
pirmiausias spausdintas lie- tis su Antanu Pajauju 1886 
tuviškas žodis Amerikoje, metais Plvmouthe, Pa., pra-
Todėl, kalbant apie jo 60 dėjo leisti "Wienibe Lietuvv- 
metų sukakti, pravartu pa- nikų“. Jų laikraštis buvo di- 
mineti ir buvusius jo pirm- delio formato, stambios rai- 
takus. ; dės ir vartojo pusiau lenkiš-

Ir. kalbant apie lietuvių ką žargoną. Tokia "gazieta“ 
spaudos šioje šalyje atsira- žmonėms patiko, ir Šliūpo• 11
dimą, tenka pasakyti, kad ’L. Balsui“ jau sunku buvo 1 ia^S'. 
pats pirmasis lietuviškas gauti skaitytojų, 
spausdinys buvo ne laikraš- Negalėdamas Nevv Yorke 
tis. o Shenandoah’ryje kie- išsiversti. 1888 metais Šliū-j

nereikėjo, tačiau reikėjo pi
nigo ir patyrimo, o Žvingi- 
lui trūko ir vieno, ir kito, to
dėl nuo pat pradžios prasi
dėjo vargai. "Keleivis“ bu
vo tik 4 puslapių, o raides 
rinko 5 vyrai, ir nė vienas jų 
to daibo gerai nemokėjo- 
Laikraščiui spausdinti pre
sas, kaip žmonės juokauda- į žodžiu, 
vo. "buvo užsilikęs dar 
Nojaus arkos“. Darbininkai

patikdavo lengva ir aiški jo 
kalba; paskui — stambios, 
aiškias raidės; bet užvis 
svarbiausia, tai drąsiai skel
biamas teisybės žodis: prieš 
caro valdžia, prieš jo gynė
jus kunigus, prieš sukčius 
politikierius, prieš darbo 
žmogaus išnaudojimą, vienu 

prieš viską, kas 
tik dumia akis, kas juos 
skriaudžia — prieš visokią

turėjo ji sukti rankomis, pri- reakciją, 
sitaisę prie io tam tikrą kar- Penktųjų metų revoliuci- 
tį, nes motoro nebuvo. i jaj nepavykus. "Keleivis“ 

Vargas buvo ir su redak-i skelbė, kad turės būti kita 
toriais. Pradžioje "Keleivi“! revoliucija ir kad caro des- 
redagavo Mikas Paltanavi-! potizmas bus sunaikintas, 
čius, vėliau Jonas Smelsto- Į Tuo tikslu jis rinko ir aukas, 
rius, o dar vėliau Pijus Būkš-' kurias siųsdavo Lietuvos so- 
naitis prisiųsdavo medžią- cialdemokratams. 
gos iš Nevv Yorko, nes vieto
je nebuvo jokio redakto-

Žvingilas vargo iki 1907 
metų. kada Amerikoje pra
sidėjo ekonominė krizė, pra

Kova trimis frontais
Bet kai žmonių dauguma 

tokiai "Keleivio“ dvasiai 
pritardavo, tai iš kitos pusės

bonavusio kun. Strupinsko 
"giesmė“, atspausdinta la
pelyje 1874-tais metais. To

pas persikėlė su savo laik

oi. Neieškok piičymų, ba aš. 9 kitas būdingas, bis^ma- juokais ir užsitęsė uip ilgai 
noriu dar pasikalbėti apiepesnis, buvo jo užpakaly ir Rad Vileišis jau nįgaiėj0,
jubiliušavą banketą. ! stovėjo, frontu i Silver stry- parvažiuoti j hotelh nes bu • tarnu j, Dievvuj savamuj...“.

— Jau mudu kalbėjome A.Tna?Lu DU‘° ta sale’ ku? vO labai blogas oras ir stryt- Pra8yoaraas- kacl Dievas ji 
. apie tai pereitą kartą. i oUVO įrengtas pri- kariaį jau nebėjQ Q automo_* ištrauktu iš "r

je giesmėje jisai meldėsi ir, kolonija. Bet tenai "L. Bal- 
dėstė "Wisus vvargus savo i sas“ galutinai sustojo. Nusi

vylęs
visuomeninio gyvenimo ir. 
kun- Burbai nadedant, nuėjoj erti

ėmimas.
— Ir tėvas tenai dalyva— Bet visko neapkalbė 

jom.
— O kas dar neaišku?
— Norėčiau paklausti, * neprašė Girdi, tu prižiūrėk 

kaip iu rokuoji, ar nebūtų paiėdką. Taigi, galima 
gerai, jeigu aš pasakyčiau sakytk kad dalyvavau ir vis-

vai .
Nu, prie stalo manęs

prakalbą?
— Ar žinotum, ką sakyti?

• ką mačiau-

dėjo užsidarinėti fabrikai, ir į j*8 |uĮ®j° h’ labai piktos o- 
dauguma lietuvių atsidūrė1 P°zlclj°s- Iš vienos pusės jį 

atakavo dvasiškija, kuri gy
nė caro valdžią, o iš antros— 
vadinamieji "tautiečiai“, 
kurie taip pat buvo griežtai 
nusistatę prieš revoliuciją.

Tiesa, ne vienas "Kelei
vis“ turėjo dešiniųjų atakas 
atlaikyti. Buvo puolamas vi
sas socialistinis sąjūdis, bet 
"Keleiviui“ tekdavo dau
giausia. nes jis aštriausiai 
dešiniųjų frontą kapoda
vo—iš tikrųjų ne vieną, bet 
du frontu, kunigų ir tautie
čių.

Socialistų susirinkimuose 
būdavo keliami triukšmai, 
užpuolami sumušami kalbė
tojai. vienas jų žiauriai su
muštas ir mirė (Perkūnas). 
Pamoksluose katalikai bū-

raščiu i Shenandoah’rj, kur “-“S"**.“* “r14"*. , , - r - bedarom eilese. Uz laikraštitada buvo gausesne lietuvių i ** *

įankn haisiuiu
neprieteliu prakiajktuju“.: studijuoti medicinos.
Tie "neprieteliai prakiajk- j0 Balsas“ buvo soci- 
tieji“ buvo jo parapijiečiai, | alistiškai laisvamaniškos

___________ 7, kurie nuolatos prieš jį maiš- dvasios. Tokios dvasios pra-
pas jį gyveno dar Gegužio; tavo ir reikalavo, kad vys-įdėjo eiti ir daugiau laikraš- 

kupas ji pašalintų. Tačiau čių lg94 metais Mt. Carme- 
Dievas tos giesmės neišklau- jvje<

bilių tada niekas dar netu-
, rėjo. Bagočius pasiūlė Vi
leišiui, kad nakvotų pas jj, 
ba turėjo 6 gražius mimus;

Bet man dar neaišku, 
— Patrajyčiau iš praei- , tėve, kodėl tas balius turėtų 

ties. Tik norėčiau, kad tu vi- būti istoriškas?

brolis Vincas ir dar vienas 
singelis vyras. Visi buvo 
viengungiai ir patys pusry
čius pasigamindavo.

Einant gulti, Vincas Ge-
, , - x * . . ...........  'guzis pasakė, kad lytoj rytąsus faktus sutąsytum ant po-, _ \u matal. patl \ įleisio Jį. pa‘laiysi?s puslyčius. iš-

ba
tokia iš laisvos

ir prezidentas misija buvo istoriška, 
kalbas sa- . pirmutinė

užsimokėti jie nebegalėjo, 
prašinėjo vis palaukti. Žvin-tttuuiitft -u.tvjv R kol J - bet

Šliupas pasitraukė ir .c , • * - , -i -*.♦1 1 19o8 metais nutarė laikraštį
uždaryti. Tačiau prieš pat 
pabaigą pasikvietė Michel- 
šoną, kuris taip pat buvo be
darbis. Užsimokėjusių skai
tytojų "Keleivis“ beveik jau 
neturėjo, tačiau Michelsonui 
atrodė, kad skaitytojų galė- 

„XT tų atsirasti pakeitus laikraš- 
i’a., paklode J auja,. kryptj ko žvingilas ne-

sė ir kun. Strupinskas buvo, Gadvnė.-; i896 metais Bal-1 . d . ode, jam
vyskupo pasahntas. timorye pl;adėj„ eiti ••Kat- . ™ ’laSį

Penkenems metams pra- das“. irtais pačiais metais! s..1pra
slinkus, pasirodė jau ir pir
masis lietuviškas laikraštis.

pieno, ba 
užiansonas savo
ko iš rašto. į Lietuvos. Antra. Amerikoj

— Bet kokių faktų tėvas tada buvo prohibicija, snap- j,.'lokuoja kad tai cikorija-į kuri pradėjo leisti Nevv Yoi
nori? sas buvo uždraustas, tai ir is padėjo jos nesigailėdamas.

— Sakau gi. kad iš piaei- to pasioarė istorija. Lad kava būtų stipri. Susėdo
ties. Juk ir Kudirka liepia — (j kokia iš to istorija?; vjsį prje ?taj0' pasodino Vi- 
iš praeities stiprybę semti. ; __ Matai, prieš prohibici-; leišį, ir Vincas pripylė vi-

— Bet praeitis, tėve, labai ją Gegužis, vienas iš "Kelei-j siems kavos. Vileišis džiau- 
plati ir laoai marga: faktų vjo~ bosų, prisipirko sau giasi. Sako. kava atrodo ge- 
yra visokių. Kai kurių Įvy- šnapso. kad turėtų zoposto,1 raj. Lietuvoje sunku esą 
kių tėvas gal nenorėtum nei kaį atvažiuoja svečių. Tą j gauti kavos, žmonės cikori- 
minėti- Pavyzdžiui, kartą snapsą jis laikė skiepe užra-> ją vartoja... Ir srėbtelėjo iš 
pareidamas iš Zacirkos atsi- kinta bakse. Taigi atnešė i puodelio. Susiraukė, ale nie- 
mušei į stulpą. Tai yra fak- vieną bonką ir Vileišį pavai- ko nesakydamas nurijo. Pa
tas. bet ar norėtum tuo ban- šinti. Pripylė stiklus ir, sako,

virsiąs visiems geros kavos, j Tai buvo 'Gazieta Lietu- 
Nu, ir padarė. Surado pent- vviszka. rasztas paszvvestas 
įėj kažin kokio juodo štofo

pačiais
pasirodė "Pennsylvanijos i 
Darbininkas“.

1897 metais gimė "Ame-j 
l ikos Lietuvis“, taip pat si- 

del Lietuvvriku Amerikoje“, cialistinės minties laikraštis.
o sekančiais metais pasiro- 

ke Mikas Tvarauskas, šv. dė "Galybė“, paskui "Nauja 
Kazimiero draugijai ir kai Draugija“, "Kūrėjas“, "At- 
kuriems atskiriems asme- eitis“. "Chicagos Darbinin- 
nims - - -
tos ”

duoti. "Parduočiau mielu 
noru, jei kas norėtų pirkti“, 
atsakė Žvingilas.

Tada Michelsonas pasi
kvietė iš "Darbininkų Vil
ties“ Jurgį Gegužį, ir jiedu'davo kurstomi nelaikyti sa- 
"Keleivį“ iš Žvingilo nupir-i vo namuose tokią įnamių, 
ko. Gegužis buvo patyręs kurie skaitė "Keleivį“. Bet

ragavo Bagočius ir suriko:
kete girtis? • išgersim už Lietuvą. \ leisis Vincai, koki velnią tu išvi-

— Ne, ką ten apie tą stul-' pirmutinis pakėlė savąjį ir* rei?.. O Vincas aiškina, kad 
kavos, tik gal biskįpą kalbėti. Verčiau parašyk sušuko: "Valio, laisva Lie- 

apie tai, kaip mes Saubosto-, tuva!“ Visi pritarė: ’Va- 
ne Joną Vileišį vaišinom. ko j“ Atsisėdęs Vileišis pir-

_  Sėt aš neatsimenu, tė- * mutinis išlenkė savo stikliu-
ve, kas ir kada jį čia vaišino, ką — išlenkė, ale ne ryja.

o aš. Maiki, atsimenu tik kraipo burną, lyg norė- 
labai gerai, ba tai buvo isto-< damas pasakyti: koks čia 
riškas balius. i velnias? O Bagočiui- žiūri ii

— Kodėl istoriškas? Springsta juokais. Maktelė- 
kad jo ir Gegužis savo porciją

išviręs
perdaug cikorijos įdėpęs. 
Bagočius atsako, kad jis jo
kios cikorijos neturėjęs. 
Vincas atsikelia ir atneša 
blėšinę su juoda koše. Paki
šo Bagočiui ir sako: "O kas 
čia?“ --"Čia stove polish“, 
sako Bagočius. Atsiprašė 
Vileišį ir nusivedė Į restora
ną pusryčių.

Taigi, dabai

tokie kurstymai kaip tik pa
dėdavo "Keleiviui“ platin
tis, nes ir parapijiečiai norė- 

sti aciją vesti, o Michelsonas davo žinoti, ką jis rašo. jei- 
—redakciją. gu jo reikia taip bijoti.

Senas Žvingilo įrengimas j Kai 1917 metais caro val- 
buvo išmestas. Laikraščiui džia buvo nuversta ir deši- 
spausdinti buvo nupirktas nieji pradėjo ieškoti Lietu- 
geras presas, o raidėms rink- vai karaliaus iš kaizerio jun
ti linotvpas. Ir laikraščio kerių, tai socialistai pradėjo 

. mo
to laiko dvasiai. Tas narchiją-

spaustuvininkas, išmokęs to 
amato Prūsuose, todėl jiska=“ Shenandoab no Dai-, . , . . it , - •- _ t4 ..... ,,.u. , o, : pasiėmė Keleivio admini-gazietos numeris išėjo bimnKų Viltis . Brooklyno __ _____ _____________ _

"Spindulys ir kt.

padedant. Pirmasis

1879 metų rugpiūčio 16 d. 

Tas laiki aštis ėjo tik pv«-

antru metų ir su 16-ju nume

riu užsidarė- Turėjęs tik 132 

skaitytojus.

Užsidirbęs daugiau pini

Iš viso iki 1905 metų bu
vo 12 socialistinės minties 
leidiniu. Ilgai jie negalėjo 
gvvuoti, nes sunkios buvo 
sąlygos. Viena, nebuvo pa-

gų. 18«1 metais Tvarauskas ka„k;lmaikrvptis'pritaikyta revoliuci- kovų prieš ruošiamą 
pradėjo leisti kitą laikras- stoka kapitalo ir stoka paty- 
tį—"Nevv ’V orko Lietuvišką rusių spaustuvininkų. Paly- 
Gazietą“. Deja, ir jos išėjo ginus mūsų šių dienų spau- 
vos 14 numerių ir sustojo. dą su anų laikų laikraščiais.

Tada Tvarauskas susitiko anįe buvo dar menka litera- 
su Jonu Šliūpu, kuris buvo tūra, ir jos seniai jau nebė- 
pėsčias nuo farmų į Nevv ,a. Vis dėlto jos vaidmuo y-
Yorką parėjęs, ir jiedu su
manė leisti naują laikrašti. 
Pasirodė "Unija“. Tai buvo 
jau trečias lietuviškas laik
raštis Amerikoje. Bet ir to_ Istoriškas todėl, kad jo ir Gegužis savo 

Vileišis buvo atvažiavęs su Maktelėjo, pašoko ant kojų 
finansine misija jieškoti pi-, ir, žiūrėdamas i Bagocių, sa-
nigų jaunai Lietuvai ir pir-. ko: "Tai tu... tu^pripylei ai- ki matab Rad....................
miausia sustojo Bostone. j balos i mano bonkas. Di mjmab buvo tikrai istoriš- ku. Šliūpas suorganizavo 

tė- Bagočius juokiasi ir kiau- kas jr jeigu tu galėtum tą Lietu'os Mylėtojų Draugiją
ve

— Ta faktą aš žinau, Isia: "O kas pripvlė vandens

nei
žmonėms patiko, ir "Kelei- Panaši kova ėjo ir Lietu
vio“ tiražas ėmė sparčiai voje. Velionies S. Kairio at
kilti. Kaip greitai jis augo, simimmuose yra pasakyta: 
galima numanyti iš to, kad į "šiame neramumą pritvinu- 
1917 metais "Keleivis“ pa- šiame ore, ypač metų gale, 
sistatė jau du mūrinius na-1 labai paaštrėjo socialdemo- 

$50,000. Ir įsitaisė kratų ir kunigų santykiai“ 
organizaci-' modernišką spaustuvę, ku- ("Tau, Lietuva“. 21 psl.). 

ir visam kultūriniam
elitiniam gyvenimui.

ta parodo kaip
l)i cnHo (Iii v a _ .
mūsų spaudai 

joms 

bei

rioje buvo spausdinami ir 
kitomis kalbomis laikraš- 

anerliškas "Tribūne
Amerikoje kunigai imda

vosi visokių priemonių prieš 
socialistus. "Keleivį“ trauk
davo teisman, kada tik ku
nigas būdavo aštriai pakriti
kuotas. nors kiekvieną kaitą 

teismas mus išteisindavo. 
Per I Pasaulinį karą "Kelei- 

. . . . i vis buvo įskųstas federali-
Mūsų išeivija smarkiai \ isų pirma, atsimetė kai u- nej vaij2iai, kaip "vokiečių 

pagyvėjo, kai 1905 metais ne jo darbininką!, n’ l agentas“,agituojąspriešsą- 
kilo pi ieš caro valdžia revo- savo iaikrašti La . jungininkus ir kurstąs lietu
vei ia kurios banga persiri- Bet jiems nesiseke, ir Lais- valdžią. "Kelei-

South Bos- vė“ buvo įskelta i Brookly- Ridėjai buvo pašaukti 
tada gvveno Antanas na. \ eliau buvo įkurta At-

kuris keliaudavo eitis“, bet neilgai ėjo. Jos (Nukelta j 4-tą psl.).

zaciios.
dzienny 
"Przegląd“.

Buvo žmonių, 
dėjo laikraščiui

kurie pra- 
pavydėti.praeiti gražiai surašyti, tai ir, jaj padedant, pradėjo Revoliucijos Įtaka

jį mano vyno bačkutę? Va- a^ galėčiau bankete pasaky- leisti "Lietuvviszkąji Balsą.“ 
<?akv-ti kai žinai. Ale aš pa-Juk to, Maiki, aš ii sakau.į tokią kalbą. Tu galėtum šliupas sutelkė daug geių 
sakvsiu daugiau, negu tu ži-; kad tai buvo istonskas a-1 man p- pasufleruoti, kad bendradarbių iš Europos, 
nai Vileišiui priimti tada liūs. Ale tai dar ne V1S'as- misteiko nepadaryčiau. tačiau jo laikraštis buvo ne- 

— O kas daugiau? ! —Tikrai neprižadu, tėve. (ijdeiį^ raidės smulkios,
— Kai išaiškino, kad vie- bet pagalvosiu. _ straipsniai ilgi. inteligentų

nas kitam jiedu iškirto špo- — Nu, tai salėje aš tavę^ kajba prastiems žmoneliams

Nu. tai man gerai ir,

"Keleivis“ surengė tą isto
rišką balių savo salėje.
_ Man rodos, tėve, kad 

"Keleivis“ salės neturėjo.

to ir per Lietuvą, 

tone

są, tai vakaras užsibaigė paieškosiu- buvo sunkiai suprantama ir ž.virg'i11''

9s
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MOTERŲ SKYRIUS 

„Moterų Balsas“
M. MICHELSONIENĖ

(Tęsinys)

Pasirodžius „Moterų Bal
sui'4, per porų metų LMPS 
sparčiai augo. Ten daug pa-

Adv. Zuzana Buišvtė-šalnienė.

Trečias suvažiavimas Įvy
ko Bostone 1921 m. Dalyva
vo vien komunistės, kurios 
džiaugėsi „apsivaliusios" 
nuo menševikių. Dabar, gir
di. mes galėsime dirbti ko
munizmo naudai be jokių 
trukdymų. „Social-patriočių 
ir kitų smala virių mums ne
reikia4*.

Bet neilgai jos džiaugėsi. 
Rimtesnėm moterim LMPS 
apleidus, vienos komunistės 
neįstengė ilgai laikrašti leis
ti. Kiek laiko praėjus, liko 
numaiintas „Moterų Bal
sas'4 ir likviduotas pats 
LMPS. Kiek vėliau jos dar 
mėgino leisti "Darbininkių 
Balsą**, o dar vėliau „Mote
rų Žinias*4, bet daugiau nei
stengė išleisti, kaip pora nu
merių.

Be jokios gėdos, tos pa
čios LMPS ir jo organo

Keleivio“ bendradarbė Vokietijoje V. čekaus- 
kienė rodo Hamburgo senatoriui \Veiss "Keleivi“, 
kur buvo išspausdintas jos straipsnis apie Berl\ 
ną. Weis labai domisi dabartine Lietuvos padėtim.

KELEIVIUI 60 METŲ

Šešios dešimtys metų — 
ilgas laiko tarpas. Daug jo 
skaitytojų, suspažinę su juo 
dar vaikystėje, kartu užau
go. Man su „Keleiviu“ susi
pažinti teko dar prieš Pir-j 
mąjį pasaulini kara. kada ir 
„Keleivis“ dar buvo vaiko i 
amžiaus. Aš tada žąsiukus 
ganiau. Po pirmos pažinties 
tapome geri draugai, nors 
ir nedažnai ji matydavau.

Iš karto patiko jo stam
bios raidės, kas labai buvo

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Rosiindale.
Boston. Mass. 02i.31.

I

Į

dėjo gabi kalbėtoja studen
tė Zuzana Puišytė (dabar 
adv. šalnienė), kuri tada 
buvo LMPS sekretorė ir 
dažnai vykdavo kalbų sa
kyti.

Susivienijimas turėjo ir
keletą kitų gabių ir visuo- .
menėje Įtakingų organizato- KLėt
rių. Massachusetts rajonas .
buvo visas kitas valstijas 
pralenkęs narių skaičiumi, 
parengimais ir pinigais ban-. 
ke. Gi pats LMPS pradžioje 
1918 metų jau turėjo, rodos.’.
70 kuopų su 2.500-3.000 na-į 
lių ir banke turėjo su vir-į 
šum $3.000 pinigų. Moterim 
buvo kuo džiaugtis.

Antras LMPS suvažiavi-Į Barbora Krušinienė. seniau uoli 

mas buvo Philadelphijojel bendradarbė.

1918 metų spalio 4-6 dieno
mis, jau karui siaučiant. į „Moterų Balso*4 graborės 

1941 metais sumanė dar pa- 
I sireklamuoti ir dar kiek nors 
i komunistų naudai ir "Mote
rų Balso’4 pasipinigauti. Jos 
nutarė minėti „Moterų Bal
so44 25 metu „jubiliejų“,' 
nors jos tą laikrašti numari-, 
no. nepasiekus nei pusės tn 
metu skaičiaus. Kvietė pri
sidėti prie to minėjimo ir 

i visas laikraščio pirmuiu me-, 
tų veikėjas., bet mažai k? i 
laimėjo. Mano manymu, bū-; 
tų buvę tinkamiau surengus 
gėdos diena toms moterų 

' vienybės ardytojoms, kurios • 
mūsų organizaciją ir laik-j 
rasti pražudė. Tiek moterų l 
sunkaus ir kilnaus darbo nu-Į 
ėjo niekais!

Žiežula

KELEIVIO SUKAKČIAI PAMINĖTI

Šešiasdešimts — tai ne juokas, 
Reiškia metų kapų,
Kai KELEIVIS jau užverčia 
Sukaktuvių lapą!
Reik gėrėtis, kai KELEIVIS 
Žino puikų meną:
Jungti mieląjj dipuką 
Ir ateivį seną.
Vai, keliauk, lankyk, KELEIVI, 
Išeivių pastogę,
Ir budėk LIETUVIO poste, 
Išvengdamas blogio!

SVEIKINIMAI
MŪSŲ SVEIKINIMAS
Ar izali būti didesnisI --- c - —   -

džiaugsmas, kaip šis, kada
' švenčiama Keleivio gražioji 
' šešiasdešimties metų sukak- 
! tis? Juk tai, galima sakyti,

Eufrozina
globėja.

Mikužytė, SLA iždo

pirmą suvažiavimo sesiją at
ėjęs valdžios pasiuntinys pa
liepė dalyvėms išsiskirstyti. 
Tačiau delegatės kasdien 
rinkosi vis kitose vietose ir 
taip savo sesiją užbaigė. Po 
šio suvažiavimo pasirodė 
dar aštresnis pažiūi-ų skirtu 
mas- Per organą 
prasidėjo ginčai ir kerštai.! 
Komunistės varė šmeižtų ir 
prasimanymų kampaniją, 
kad sunaikintų ir nugalėtų 
savo oponentes. Komuniz
mo naudai niekas nebuvo 
peržema. Jautresnės mote- 
įys. viena po kitos, pradėjo 
LMPS apleisti. Pasitraukė ir 
tos, kurios sunkiai dirbo . 
kad LMPS išaugtų stipria 
moterų organizacija. Nuo 
šio suvažiavimo progresis- 
čių susivienijimas pradėjo 
smukti. „Moterų Balsas“ 
tapo užpildytas ginčais, ne 
mandagiais redakcijos prie

vo gyvenamieji namai nė
ra amortizuojami).

Aš esu Keleivio skaityto- 3. Prie gaunamos sumos 
ja. Prašyčiau duoti patari- reikia pridėti kapitalinius 
mą, žinoma, per Keleivi. remontus (capita! expendi-

Mano vyras, k ai dar buvo tures.K ku.rie da‘ nebuv0 a'
nevedęs, 1928 metais, pirko moltl^Jotl- ..

i naują trijų šeimų namą, mo-1 f- Tada si« sam? le,kl?
kėjo 16 tūkstančių. Per 36 "“■■"‘■ nuo pardavimo ka.-
metus namas buvo žymiai «<>«• .(da dar galima nuim-
pagerintas, pagražintas; bū- d v *^°kias išlaidas, kui ios

, tent. sudėti nauji aliejiniai , .
i pečiai, alumininiai langai ir. na”}ų Pai(^avimu)

tvota 1 udtienė (Varva Duktė) ' d“^- Taipogi ir viduje bu-' „ Galut.,ne , SUma Suda,TS Agata Luck.ene (largo Duktė)., pe,ną., g*,,,
dėta. Pernai namas buvo , Je> u? asmuo' kuns Par' 

duoaa namus, ju nėra pir-
seniau daug rašiusi, retkarčiais 
ir dabar parašanti, gyvena Hart
forde, Conn.

buvo padarytos ryšium su

namas
parduotas už 23,500 dolerių. . . x ....
Paskutiniu laiku namas bu- į^* Pridėjęs, namų 
vo mano ir sūnaus vardu.1 ha?ė (basis) bus ne pirkimo
Turiu pridurti, kad šių me- KalPa- c Ilan]y xe,te ’an. 

...... tų pradžioje buvo nupirktas mar^ct val“e tuo metu. kai
svai bu tokiai skaitytojai, ku.- kitas namas už 30 000 (lole. mirė tas asmuo is kurio bu
ri sunkiai tegalėjo is raidžių ,įą žjnoma> Sflnaus ir io vo namai paveldėti.
žodžius sudėti. žmon3 vardu. Kažkas rakė" .. Mokesčių sumos apskai-

Karui pasibaigus ”Kelei-i kad jei, namų pardavęs, per- oiavimas taipogi yra ie 
)•■ vė! pasirodė mūį na- ki kita, tai nereikia valdžiai sudėtingesnis ,r ,ų dvdis „ri

muose. Tada jau ir man vi taksu mokėti. plaušo nuo mokesčius mo-

sai kuaip sekesi jį skaityti.. Aš nedirbu, gyvenu iš pajamų. Todėl aš Tamstai
: Kiek vėliau jam sunku buvo [pensijos, esu našlė 64 metų ^cjau nueiti pas gerą 
gauti vizą įvažiuoti į Lietu-. amžiaus. , buhalteri f accountant) arba
vą. bet jis vis kaip vaduok-, Nežinanti ' ajVokata. kuris užsiima tak-

kainųnus, tai kuri Massachusetts. • Sų reikalais, ir su juo pasi-
j tarti, kaip geriau ap§kSiC18= 

Rodos, 1925 ar 1926 me-' AUakymas j vus valdžiai priklausančių

tų metais, diena iš dienos,— 
kruopštūs. neįkainuojami 
darbai-..

Savo ir nemažo būrio ki
tų Moterų Skyriaus skaityto
jų vardu sveikinu taip ilgai 
išsilaikiusi laikrašti ir jo lei
dėjus. bendradarbius idea
listus ir linkiu Keleiviui ir 
toliau prasmingai ir laimin
gai keliauti, belankant mū
sų lietuviškas šeimas.

Me? džiaugiamės, kad 
Keleivio puslapiuose turime 
savo skyrių. Taip pat turime keliauja, skleisdamas švie- 
dideiio pasitenkinimo, kad są ir skelbdamas tiesa, ir ne- 
Keleivis paduoda daug ži- pavalgo.

Nora

VIS'

tais Ramoniškių Jaunimo Taisyklė, kad vienus na- mokesčių sumą.
Sąjungos skyrius sugalvojo mus pardavus ir kitus nupir- . 
suvaidinti Maikio su tėvu kus per metus nereikia mo- 
pasikalbėjimą- Tėvą vaidino kesčių mokėti, yra taikoma 
Liuda? Budrevičius, o Mai-'tik „savo" gyvenamiems na- 
kį — Jurgis Kalisevičiu-,' mams (taxpaver’s resi- 
kuris buvo žemo ūgio ir dence). Išnuomojamiem na- 
skamoaus balso. Tėvas i sce- mani ši taisyklė nėra taiko- 
na išėjo aukštas, susilenkęs, ma.

Formulė taip vadinamiem 
„Capital Gains“ (reiškia — 
mokesčiams apskaičiuoti

su kardu prie šono. Maikis 
buvo su knvga po pažastimi. 

(.Ūsienė, SLA iž»..i»inkė. Tėvas pasisveikino kata
likiškai, o Maikis jam atsa-:nuo Pe^o, gauto pardavus 

.Mano geriausi linkėjimai "Sveikas gvvas, tėve“, j ram3- .ui ls aiko"
Keleiviui ir visam jo štabui. Ka jie toliau kalbėjo, nebe- mas” ’^iau ne^ 6 mene* 
Ilsiausiu metu visiems! - -■ •

Korektūros klaida I
Šito straipsnio pradžioje! 

praeitame numery parašyta, 
kad LMPS pirmasis suvažia
vimas buvo sušauktas 1918 

spalio 13-15 d.. o turėjo 
! būti ĮSI6 m. spalio 13-15 d.

Elena Ambrozienė (Eglutė),
rašais ir komunistų propa-, buvusi uoli bendradarbė, mirė 
ganda. Jchicagoja.

atsimenu, bet atsimenu, kad S1US) >ra tokia, 
publika turėjo gardaus juo-j .1. Reikia paimti turto taip 
ko. Sakė, kad Maikis su tėvu vadinama baze „Basis“ — 
kaip iš Keleivio paimti. į tai yra suma, kuri buvo mo-

. 2................... ✓ . _ : keta už namus.Atvažiavusi i si kraštą, I
Per 60 metų „Keleivis“ 1934 m. radau „Keleivį“ kas i 2. Nuo šios sumos reikia 

savaitę atkeliaujanti' pas' nuimti amortizaciją „depre-
mano vyrą. Tuo būdu jau1 c^on‘’ (išnuomojami na- Adv. Marija šveikauskiene, tei-

! Chicago, III.
Nora Gugienė

nių iš pavergtos mūsų tėvy
nės ir rašo daug straipsnių 
apie bolševikinĮ rojų, tuo 
būdu atidarydamas akis ak
liesiems, kurie nepažįsta ko
munistinio žiauraus režimo 
ir pasibaisėtino gyvenimo už 
jų nuleistos geležinės uždan
gos.

Tepaskatina šioji sukak-

30 metų su „Keleiviu“ esą 
„Keleivi“, keliauk dar ii- ■ me ne tik draugai, bet ir vie- 

gus metus! į nos šeimos nariai.
Marijona Groinyte-Pelk

mai yra amortizuojami- „Sa- siu skyriaus redaktorė.

Racine Wis.
Linkiu „Keleiviui“ ilgai Gerbiamoji redakcija. gero, gali išgrūsti, iš 

ilgai keliauti. Tėvui ?u Mai-1 Me? atvykome j Ameriką i atvykome 
kiuii lOO mtų suiaultus ne-, 1949 me{ais_ Bažnyčioje

Mes džiaugiamės Ir svei
kiname „Keleivį“ jo 60 me-! 
tų sukakties proga. • W
„šešiasdešimt" lengva ištar-! 
ti, bet kiek darbo, kiek var-:

pailsti kalbėtis.
Agota Luckienė

Hartford, Conn.

i mums pasiūlė įvairių laik
raščių. bet mums nė vienas 
jų nepatiko. įspėjo, kad ne
skaitytume „Keleivio“, nes 
tai esą komunistų laikraštis- 
Kartą Keamy Lietuvių Klu- 

į be mums davė „Keleivį“, 
sveikirame Parsinešę namo perskaitėme 

ir tuoj įsitikinome, kad jis 
ne komunistų laikraštis. Jis 
patiko mus, bet mes, įbau-

.. . ... , pastangų buvo per;
tis mibų mieląsias skaityt laika idėta, kad „Kelei-; Nuoširdžiai 
jas dai labiau remti Keleivj vis“ galėtų tolyn keliauti. 60 metu keliauianti „Kelei- 
savo aukomis, naujos prenu- Jis keliavo ir keliauja sun- vį“ ir linkime jam dar ilgus 
meratos rinkimu, taip pat kiais laikais, ypač kada Lie- metus lankvti mūsų tautie 
savo straipsniais, žiniomis ir tuva jiergvveno du didžiuo- čius. Kaitų siunčiame ir $10 ginti dipukai, bijojome pasi

sius karus. Jam nebuvo vis auką. 1 rodyti jį skaitą, todėl slėpė-patanmais.

Imkite, Sesės 
rašykite savo skyriui jūsų 
ilgo gyvenimo geriausius pa
tyrimus. taip pat reikalin
gus piaktiskus patarimus 
kt.), nepagailėkite tų „sek
retų“ ir nenešiokite jų tiktai

- savyje »

kur

1 vien. kas darosi Lietuvoje, . Sandaros Moterų 1 nuo davatkė- Ek<
, plunksna ir jis sielojosi ir sielojasi Lie-, * ‘ lės nepraneštų kunigui. Ko Nevvark, N. J.
skvriui iūsu tuvos kančiomis ir vargais.’ Klubas:

Pagaliau dingo mūsų bai
mė, „Keleivis“ vra nuolati-z v
nis mūsų namų lankytojas. 
Mums patinka jo aiškus raš
tas; patinka, kad visokiems 
Bimboms ir bimbukams bei 
visiems išdavikams be pasi
gailėjimo duoda per snukį ir 
visą teisybę parodo kaip ant 
delno.

Drąsus, mūsų mielas „Ke
leivi“, kovok ir toliau!

Paulina ir Jonas 
Ekelevičiai

A. Gerutienė

Tai „Keleiviui“ neužginči
jama garbė!

Garbingo jubilėjaus pro
ga linkime „Keleiviui“ ir to
liau sėkmingai tęsti savo 
darbą!

V. ir J. Čelcauskai
Vokietija.

Pirm. J. Keslerienė

Prot. sek. M. Vadelienė 
Fin. sek, A.Lanieni 

Ižd- J. Martinkienė

Iždo glob. M. Ros*
ir E. Zukienė

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis
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VIETINES ŽINIOS 1
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ALSS SUVAŽIAVIMAS
Amerikos Lietuvių Soči-

Ar jau turite
„Keleivio,, banketo bilietą?

Patartina tuoj įsigyti, 
nes

aldemokratų Sąjungos suva-
I žiavimas bus balandžio 24 
! d. Keleivio patalpose. Pra
džia 4 vai. popiet.

KELEIVIO SUKAKČIAI

Keleivio 60 metu sukak- 
I ties proga aukojo: 

jų gali greit pritrūkti J Marijona Agurkienė $50.
is Brockto-

Kipras Bielinis, Įžymus social
demokratų veikėjas, uolus "Ke
leivio“ bendradarbis.

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

VIENĄ NAUJĄ METINI "KEIEIVIO" SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA "TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ, TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO "LIETUVA BUDO“ ir "TAU, LIETUVA“.
K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir “PENKTIEJI METAI“.

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI "KELEIVĮ“. 
KAD JIS GALĖTŲ’ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS.

TIK JIE VIENI TEGALI 

SPIAUDYT1

"Vilnies" balandžio 9 d. • 
laidoje jos vienas redakto-' 
rių S. J. Jokubka pakartojo 
seniai žinomą komunistų 
skelbiamą "tiesą" — kad tik
jie turi teisę kitus spjaudyti. Į

Mat, jis Vilniuje leidžia-į 
moj "Tiesoj“ skaitęs straips
ni. kad nacionalistai (su
prask—už Lietuvos ribų gy
venantieji nekomunistai) 
kalba apie "kultūrinius mai
nus". sutinką iš Lietuvos pri
imti knygas, plokšteles, fil
mus, bet su sąlyga, kad būtų 
Įsileidžiama i Lietuvą jų 
spauda.

"Bet nacionalistai labai 
apsirinka“, rašo Jokubka. 
"Tokiu kvailių Lietuvoje ne
ras. kad leistųsi būti ap- 
spiiaudomi".

Ak. tu vargšeli Jokubkėli 1 
Jeigu tu tuos žmones, kurie 
norėtų gauti šioje pusėje iš
leistų knygų ar laikraščių, 
vadini kvailiais, tai dabar 
Lietuvoje tokių yra 99 pro
centai- "Keleivis" nuolat 
gauna iš ten laiškų, kuriuo
se prašoma ji siųsti Į Lietu
vą. bet visiems tenka atsa
kyti, kad komunistai jo ne
įsileidžia. O Lietuva dabar 
lankę nasakoja. kad iš už
sienio ren kaip nors pateku
si knyga eina iš rankų Į ran
kas. kol ji visai suplyšta.

P. Vaičiūnas 
nono $15.

Po $10: Kanados LSS 
Centro Komitetas, inž. B. 
Galinis. SLA 352 kuopa 
Detroite.

V. Mankus iš Chicagos, 
IU., $8.

Po $5: M. Manomaitis ii 
So. Bostono. Mass., J. Ado
maitis iš Chicagos, III., Ane 
Kawatchewsky iš Bronx, N. 
Y-, S. Cibulskis iš Stamfor- 
do, Conn., A. Žalpienė iš 
Kings Park, N.Y., P. Bukis

Adomo Galdiko dailės 
paroda

Žinomasis mūsų dailinin
kas Adomas Galdikas ba
landžio 22 d. atvyksta iš kime išrinktas komitetas.
Nevv \ orko i Bostoną. Ba- kuris rūpinsis paminėti Lie- 
landžio 24 d., 5 vai. po pie- tuvos pavergimo 25 metų 
tų, ALTS-gos Bostono sk. liūdną sukakti, siekiant ta 
namuose, 484 4th St., So. proga atitinkamai atskleisti!
Bostone, yra atidaroma jo ir amerikiečių visuomenei 
dailės kūl imų paroda. ; niekingus sovietų žygius.

Dail. Ad. Galdikas šio' Komiteto sudėtis tokia: 
miesto lietuvių visuomenei adv. J. Grigalus. A. Matjoš-
didesnį kieki savo darbų pa- ka, inž. V. Izbickas, inž. J- Miami, Fla., J. Talalas ii 
rodys pirmą kaitą. Rengėjai Dačys, kun. Baltrašiūnas, A. Į chicagos III. 
maloniai prašo i parodos Andriulionis ir Vyčių atsto-
atidarymą nevėluoti, nes tą vas.
pati vakarą Kultūros Klubas Balandžio 28 d. 7:30 vai. 
rengia literatūros vakarą. > vak. So. Bostono Lietuvių 

Turima žinių, kad i dail.' Pil. Dr-jos patalpose bus ki- 
Ad. Galdiko parodos atida-: tas draugijų atstovų susirin-

Ruošiasi minėti
okupacijos sukaktį

Balandžio 12 d. Įvykusia
me draugijų atstovų susirin-

Povilas Kručas, buv. "Kelei
vio“ patikėtinis, veiklas socia
listas. mirdamas palikęs ALSS 
Literatūros Fondui $500, gimęs

maisto produktas, parankiausias skubančios šeimininkės 
pagalbininkas yra tikras importuotas

Lenkiškas kumpis
Vienoda .io kokybė ir puikus skonis gaunamas todėl, 
kad šis kumpis gaminamas iš pirmos rūšies mėsos

specialiai šeriamų lenkiškų kiaulių.

K. Maciuką iš Chicagos, 
I1L, $2.

I 1891 m. Kupišky, miręs 1954 
Mūsų uolus bendradarbis birieiio 25 d. \orwoode.

L. J. Stasiulis Miami mieste

šeštadieni, balandžio
24 d. b vai. po pietų, atvyks 
svečių ir iš tolimesnių vieto
vių.

Sekmadieni, balandžio
25 d-, paroda lankoma nuo 
11 vai. ryto iki 9 vai. vak.

Pradedant pirmadieniu, 
balandžio 26 d., ir baigiant 
penktadieniu, balandžio 30 
d., dail. Galdiko parodą bus 
galima lankyti kasdien nuo 
6 vai. 30 min. vak. iki 9 vai.' Pas Sofija Kiliuliai anū-; 
30 min. vak. J kelio. Tad Velykų šventės;

Šeštadieni, gegužės 1 d..; jiems dar palinksmėjo 
paroda bus atidara nuo

kimas. kuriame komitetas 
pateiks minėjimo gaires.

Jiems buvo Velykos
labai linksmos

Judi-ūs Bostono skautų 
veikėjai Žalgirio tunto tun- 
tininkas Česlovas ir Laima 
Kiliuliai balandžio 15 d. su
silaukė pirmgimio sūnaus, o 
Valerija Katauskienė ir Ste

pasiry žo surinkti $100 ir tai 
įvykdė. Jis jau seniau at- PARENGIMŲ KALENDORIUS
siuntė $82, o praeitą savaitę Balandžio 24 d. Literatu- 
ir paskutinius $18, kuriuos ros vakaras, dalyvaujant M. 
sudėjo: P. Bukis $8 ir W. Katiliškiui. H. Nagiui, St. 
Zees, S. Simons, A. Puido- Santvarai, A. Gustaičiui, Z. 
kas J Gass P Balčiūnas Gaveiiui ir dramos sambū- 
J. Mimikas. J. Todnu. j? riui Tarptautinio Instituto 

patalpose.

šis skanėstas, karštas arba šaltas, 
užsitarnavęs ši geriausios kokybės 
simboli, parduodamas siais vardais:

A 1 A L A N T A 
K R A K U S ir PO L O 
nuo 2 iki 12 sv. dėžutės.

Visur met reikalaukite tikrojo 
lenkiško importuoto kumpio.

Nao 11 iki 13 sv. kumpiai vadinasi 
T A L A.

Krutulis, dr. J. Surbis ir D. 
J ak o mas po $1.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Didžiai gerbiamas 
j Redaktoriau,

Tamstos vedamam ”Ke-

i —
užprašytos ir laikomos baž- panaikinti užtėkstas nee>- 
nyčioje iškilmingos pamal- mingas dėmes.

d.. 
11

vai ryto iki 8 vai. vak.
Sekmadieni, gegužės 2 d., 

ji lankoma nuc 11 vai. ryto 
iki 6 vai. vak., kada Įvyks 
tos dailės parodos uždary
mas.

Dail- Ad. Galdikas, kol 
čia bus jo paroda, viešės 
Bostone.

To žymiojo dailininko pa
roda nėra eilinis Įvykis mū
sų kultūriniame gyvenime. 

Bostono 
ji ras

tad tikimės, kad

Ieškau moters su vaikais, kuri 
norėtų gyventi Tevase. Man vie- • 
n: m sunku gyventi.

John žagaras 
125 — 90 West 

San Antonio. Tėvas
GREITA PAGALBA

.Nenusimink. gausi pagalbą.
. . Vaistai, kurie buvo ilgai Iau

iami. nūn reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjim* 
jau yra.

Tuojau siųsk ši skelbimą i» 
savo vardą su antrašu. »r mes 
atsiusime raistu išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
\ortb Sta- P.O. Bov 9112 
\*>w:*rfc 1 New ler*e*

dos uz kenčiančią Lietuvą ir 
taipgi už visus žuvusius dėl

_____—. .. .... jos laisvės, o iškilmingoje,
Į tono Lietuvių Pil. ^Dr-jos III trečiam puslapy tilpusią ži- mįnėjimo dalyje, po jautrios1 
aukšto salėje Keleivio 60 m. ■ nutę aP*e aterburio mi- jnvokacijos, žuvusiųjų pa- 
sukaktuvinis banketas. : r ėjimo keistenybes" būtų la- gerbimui choras sugiedojo

giesmę "Kritusiems“ ir tuo 
išreikšta nemažiau pagar
bos negu atsistojimu. Visi

Vif i jie linki Keleiviui dar. Balandžio 25 d. So. Bos- lrivy" š. m- kovo 3 d. Nr. 9,
ilgu metu.

Tamstą gerbiąs
Adolfas Čampė,
Waterburio Alto 

pirmininkas

bai naudinga patikslinti, 
kad skaitytojams nesusida-

Balandžio 30 d. smulki- ^5^. -yia’r^!naptĮ^ 'a^as 
ninko Iz. Yasvliūno koncer- dėl Gaterbunečio . aišku.
tas Joi dan Hali. be blo?os vall0s- bet V1S^ aP’

»linkyfcių nežinančio, uzsi- 
* » » f puolimo. Tiesa, jis kai ką

pagiria, o kitką papeikia, t.
Suranda naujų skaitytojų Gegužės 2 d. Prudencijos v j vieną žandą bučiuoja, i 

. Bičkienės ir Stasės Dauge- fcftį — spiauna. Žinančiam 
iienes konceitas So. Bostono vįSas sąlygas. minimos 

į Liet. Pil- Dr-jos salėje. ; "keistenybė?“ visai nebe 
« « « i keistos, būtent:

J. Keslerienė* niekas 
nepralenks

Jadvyga Keslerienė jau 
' pardavė Keleuivio banketo 
; pardavė Keleivio banketo
varžytis • ?

Elena Mozūraitienė is 
Dorchesterio surado du nau
jus prenumeratorius. Ačiū.

Sudegė Svitų vištų ūkis
Šiomis dienomis sudegė

lietuvių visuomenėje 
gyvo atgairio.
ZniniūūūujūūODūnnr-Ddoririnn?-i ■■■■' ■ ■nnnnr|i SvlR: vistų ųkio prie Avon,

• Mass., vištidė su 1,500 viš-

Biržei k' 20 d. Laisvės 
Varpo gegužinė Romuvos 
parke Brocktone.

KLEM TRACTOR SALES INC.

FORD NEW SEDAN HOMETITE 

Route 9. Spencer. Mass. Tel. 885-2708

Nauji ir vartoti traktoriai ir kitos ūkio mašinos. Čia 
rasite viską, kas ūkininkui ir kontraKtoriui i eikalinga

Savininkai lietuviai
Baika turės vėl eiti i ligoninę 
operacijos

tų. Nuostolių yra apie 50,000 
doleriu. Gaisras Įvyko dėl 

: elektros laidų trumpo susi- 
, jngimo.

Negaluoja Baika su Jakučiu
Alfonsas Baika ir Stasys 

Jakutis prieš Velykas grižo 
namo iš ligoninės, bet A.

Liepos 25 d. Bernice Clai
re Farm sodyboje North 
Easton Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos gegužinė.

Rugpiūčio 8 d. Minkų ra
dijo gegužinė Romuvos par
ke Brocktone.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietu vio patriotu organizacija 1886 metų ,r
įau atšventė savo DEIMANTINĮ JT BTI.IFJŲ. e
SLA didžiausia ir turtingiaasia fraternalme organizacija 
lietuvių tarpe tun daugiau*’3 nanu »r .~.u*j iidžiausi sa-

........ ..T3CKC APDRAUDOS. bet

ątoja nariu į SLA nes žino: 1) kad SLA aparauua gera, 
resnė* nėra 2) SLA arrirauria nigi. nes savitarpines pagalbi pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 
ternalir.e globa. 3) SLA andrauda to saugi, nes paremta di
deliais rezervais. IM
ST.A DU'IDA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
ji0 ooo 00
SLA TauDomosios aodraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais Kiek
vienam. __  .
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi kad ligos atvem narvs ja
gauna pats. .. .. ...
SLA galima gauti annrauda nuo gimimo dienos Jki gilios se
natvės. ...... . A
SLA kuooos vrz *rrce«’'ė<!e betunu kolonuose, jos teikia 
žinias apie andraudas ir istoiimo sąlygas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
S07 Mest 30th Street New York 1, N. Y.

Susirinkimas neįvyko
So. Bostono Lietuvių Pil. 

Dr-jos. kuri turi apie 1,500 
narių, balandžio 15 d. susi
rinkimas neįvyko, nes nesu
sirinko reikalaingas narių 
skaičius — 75 asmenys.

Per Velykas Bostone viešėjo

poetas Antanas Rimydis

Velykų švenčių proga į 
Bostoną buvo atvykęs iš 
New Yorko poetas Antanas 
Rimydis ir čia aplankė kai 
kuriuos savo bičiulius.

Atidaryti Prudential rūmai
Sekmadienį atidaryti Pru

dential rūmai, kurie atsiėjo 
150 mil. dolerių. Tą dieną 
rūmus aplankė 35,000 žmo
nių. Iškilmės baigėsi antra
dienį.

Spalių 10 d. Laisvės Var
po koncertas So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje.

TAUTOS PRAEITIS
Keleivio administracijoje 

galite gauti žurnalo "Tautos 
praeitis" II tomo knygą !, 
198 psL. kaina $5.00*

Joje J. Jakštas rašo apie 
1863 m. sukilimą Lietuvoje, 
Vilniškis apie lietuvius Vil
niaus krašte, J. Rugis apie 
Sibiro lietuvių batalioną 
1918-1919 m. ir kt

LAWRENCE, MASS

Kun- J. Gaspariūnas
General ligoninėje

Kun. J. Gaspariūnas pa
guldytas ne miesto ligoninė
je. kaip per klaidą praeita
me numery parašyta, bet 
Lawrence General ligoninė
je.

STRATHMORE, ALTA

Mūsų padėka
Nuoširdus lietuviškas a- 

čiu visiems, kurie surengė 
tiečių pasilaikymai bei nusi-; mums puotą mūsų vedybi- 
statymai nebūna paslaptis,' nio gyvenimo 35 metų su

kakčiai paminėti. Ji buvo 
mums didelė staigmena.

Pii miausia ačiū sūnui 
Leonardui. Rasteniams ir 
Larsonams, kurie tą puotą 
sumanė. Ačiū visiems, kurie 
davė vertingų dovanų ir 
puotoje dalyvavo.

Mes niekada nemanėme, 
kad turime tiek gerų drau
gų. Niekas iš čionykščių 
lietuvių tokio Įspūdingo po
būvio nėra turėjęs. Nors o- 
ras pasitaikė labai blogas, 
pūga šėlo taip. kad nebuvo 
matyti kelio, o vis dėlto žmo
nių atvažiavo ne tik iš Cal- 

burio miesto nežinantis, nes gan, bet ir iš toliau — iš 
jo minimo R. Sherman1 I^anpdon, Lethbridge, Ar- 
viešbučio šiame mieste visai die. Brocks, Crosfield. East

signatarai pagarbiai minimi, 
ar jie anksčiau, ar vėliau mi
rę. Pitmininkaujančio buvo 
užsiminta, kad likę tik du 
gyvi signatarai gyvena oku
puotoje Lietuvoje. Akto ir 
jo pasirašytojų garbei cho
ras sugiedojo giesmę "Lie
tuviais esame mes gimę“.

, ,,, ,, 1 4. Išmetinėjimai kai ku-
..^ieb- kur- Gradeckas rjems tautiečiams už nepa- 

išvažiayo ne aiortogų. bet sjrocĮymą šventėje yra visai 
gydytojų lieptas pas.ijusios pagrindo. Nedidelėje ko- 

i sveikatos pataisyti. Nepa- jonijoje gyvenant, savų tau-
; prastai daug pasiaukojo.
' pertraukdamas gydymą, at
skridęs trim dienom i Wa- 
shingtoną senato invokaci
jai, Įkalbėjo Į "Amerikos 
Balsą" Lietuvai, dalyvavo 
atstovybės diplomatų priė
mime ir užmezgė rvšius su 
daugel aukštų valdžios at
stovų. Nusiskundžia turėjęs!
ir daug išlaidų, bet dar pri- . su žmona buvo pasodinti nei 
siuntė aukavo, p. J. Kajec-, kur nors prie durų. bet jų1 
kui surengė pietus ir r.emo- pačių pasirinktoje vietoje, 
karnai leido’ naudotis sale. į prie garbingojo svečio stalo. 
Parapijiečiu širdyse ne-' už ka jie vėliau nuoširdžiai 
skambėjo disonansu, kaip dėkojo ir pareiškė didi pa
kol espondentas galvoja, bet sitenkinimą.
gili padėka už didelius nuo-į Nors žinutę rašęs pasirašė 
pelnus skaidriu akordu • •• YVaterburietis“, bet Water- 
skambėjo.

2. Tautos šventės proca,
o vpač šiais lietuvių veiklos . .
apsi vienijimo metais bet ko-J nera-. Surinktų aukų suma;Coulle ir 
kia buvusi tarpusavyje ne-paiPgi perdėta.
santaika turi pranykti. Dr. Baigiu paties mielo "Wa- 
P. Vileišis visiems yra žino- terburiečio" žodžiais: "nei
mąs kaino turis jautria pat- kja pasirūpinti, kad tokios 
riotinę širdį, o fotografuoja- klaidos nepasikartotų“, o y- 
ma buvo ne vien Alto atsto- ’fautos šventės proga
vai. tad jn ' prisokimas“ lie- bengti? Įžvelgti vien gerą-

tad ir man žinoma, kad 
kiekvienas stengėsi dalyvau
ti. o tik keletas dėl rimtų 
sveikatos negalavimų bei 
svarbių išvykų anot kores
pondento "pasileido“. 

Priėmime miesto atstovas

kt.
Sunku 

ką širdis 
ačiū.

Antanas ir Verutė 
Kučinskai

žodžiais išreikšti, 
jaučia. Dar kartą

__ prisokimas .. ............ .. ............ ....
tuvybei skriaudos nesudarė., savybes,—tuo būtų pa

3. Pirmininkaujančio "pa- sitaraauta kilniau. To pa
simetimas" dėl žuvusiųjų ties "Keleivio“ puslapio 
pagerbimo — atrodo, kad antgalvy šūkis: "Kas nieko

AKĖČIOS

Ne dirvai akėti, bet pasi
skaityti humoristikos laik
raštis. Kaina 50

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla- ..... . . t

pių — už 50 centų, už $2.50 čia mielas U aterburietis“ neveikia, to niekas nepei- ma gauti Keleivio administ- 
(sulankstoma?) ir už $3.50 pats pasimetė savo neapdai- kia" daug ką pasako. racijoje.
(sieninis). rūme. Minėjimo dieną buvo šiuo paaiškinimu bandau
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Vietines žinios
BANKETAS, KOKIO NEBUVO PER 5 METUS!

Tai balandžio 25 d. 5 vai- vakaro 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos UI aukšto salėje

f 9KELEIVIO“ 
BANKETAS

Jo meninę programą atliks:

Bostono Lietuvių Mišrus Choras, vadovaujamas 
kompozitoriaus Juliaus Gaidelio 

Solistas Benediktas Povilavičius 

Aktorius Jurgis Jašinskas, kuris atkalbės linksmą 

Antano Gustaičio feljetoną
Tamošaičių audijo studija įrengs radijo stotį, bus 
galima veltui pasikalbėti su betkur gyvenančiu asme
niu, įamžinti savo balsą ir jį išgirsti, įrašytą į mag
netofono juostą-

Šokiams gros Bob Marshall orkestras 

Bilietas tik $2.50. Įsigykite jį iš anksto

KELEIVIO ADMINISTRACIJOJE AR IŠ PLATINTOJŲ į Komp J “Kus Gaidelis, kurio va
dovaujamas mišrus choras da-

So/. oeneaiKtas Povilavičius Ha i. 
nuos Keleivio bankete balandžio 
25 d. So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos salėje.

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

vadžia sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pači.

lyvaus Keleivio bankete balan
džio 25 d.

Paskutinė tokia proga

Tai proga pabuvoti lite
ratūros vakare, kurį Kultū
ros Klubas rengia balandžio 
24 d. 7 vai. vak. Tarptauti
nio Instituto patalpose. Jo 
programoje dalyvauja sve
čiai rašytojai—Marius Ka
tiliškio iš Chicagos. Henri-

______  _ kas Nagys iš Montrealio ir
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali- bostoniškiai Stasys Santva- 
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė- ras Antanas Gustaitis, Zig-

OlDŽlAUSlA SIUNTINIU PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
396 West BiiOADWAY, So. Boston 27, Mass., TeL AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siitnitniaš į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.

Je, kurios dydis yra 14”xlS”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.

mas Gavelis. Ištrauką iš Ma
riaus Katiliškio veikalo 
"Miškais ateina ruduo“ vai-

Visi doKumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami din> Zita Zai ankaitė. Irena 
U«»g a BOSTONO per 48 valandas neo j, priėmimo. Persianti- ^lickūnat
nto išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galim* pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje. , .. . „ . .
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au- Įima gauti pas inž. Česlovą 
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa- Mickūną.
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas is katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SĄJ’.NIN- 
G1AUS1A1 PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTIMAI APDRAUSTI.
Siunčiame =u INTL'RiSTO jgiuiv’imai.- 

8iūhtiniai priimami Ka^iien nuo » iki 5 vai. vati.. Ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo d vai. ryto iki 12 vaL d 

1

Režisuoja akt. Aleksandra 
Gustaitienė. Bilietų dar ga

Tirai r«i »i»s »«.-

Balfo susirinkimas
Balfo skyriaus susirinki

mui balandžio 11 d. neįvy
kus, jis nukeltas Į balandžio 
23 d. 8 vai. vak. Visi Balfo 
nariai ir jo darbų rėmėjai 
kviečiami šį penktadienį su
sirinkime dalyvauti. Jis bus 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos patalpose.

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti GE61204
Nauju”PAGAL UŽSAKYMĄ-

FORTŪNA.
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DEMESĮ 

l JO 5 YPATYBES:

Patvarumas

Shell degimo galva

Svarus geras šildymas 

Aliumininis apdangalas

Darbingumas, taupumas

KELEIVIO BANKETAS JAU ČIA PAT. RENGĖJAI! 

RAGINA BILIETUS TUOJ ĮSIGYTI, NES JŲ, ATRO

DO, PRITRŪKS.

LAUKIAME |

Mūsų banketas šį sekma
dienį. Laukiame jame savo 
senų, ištikimų skaitytojų, rė
mėjų, laukiame ir tų, kurie 
nuo mūsų toliau stovi, bet 
kurie mūsų pagalbos dažnai 
prašo ir ją gauna.

Atėjo ir paklojo $50

Marijona Agurkienė iš 
Brightono atėjo į Keleivio 
įstaigą, susirado redaktorių 
ir. paklojusi ant stalo pek- 
desimkę, pasakė:

"Aš dalyvavau Keleivio 
krikštynose, tai noriu būti ir 
jo 60 metų sukaktuvėse. Šia 
proga štai ir šį mano maža 
auka. Buvau pasiryžusi dau
giau skirti, bet dėl nenuma
tytų aplinkybių negaliu.“

Kas beliko redaktoriui 
daryti? Nuoširdžiai padėko
ti ir maloniai pakviesti šią 
viešnią balandžio 25 d. būti
nai dalyvauti bankete.

Marijona Agurkienė yra 
ne tik sena Keleivio skaity
toja, bet ir uoli jo rėmėja 
visokiomis progomis. Kad ir 
daugiau tokių rėmėjų būtų, 
tai ir Keleivis daug lengves
nėmis kojomis galėtų žy-| 
giuoti nuo Atlanto iki Paci
fiko. aplankydamas kiekvie
no savo bičiulio namus.

I
Izidoriaus Vasyliūno 

koncertas
- f — ---- - l

Izidorius Vasyliunas, ku-' 
ris gyvena fcetoli Bostono ir į 
dirba jo apylinkėse, šiemet, 
balandžio SO dieną 8val. 30 
min., duoda įdomų smuiko 
koncertą. Koncertas įvyks 
Jordan Hall salėje Bostone. 
Smuikininką fortepionu pa
lydės jo sūnus Vytenis M.: 
Vasyliunas. Bus atlikti dar! 
niekad negirdėti veikalai— 
tai amerikiečio kompozito
riaus Walter Piston kūriniai, 
sukurti jau mūsų laikais. 
Kompozitorius dar yra gy
vas.

Iz. Vasyliunas tokius kon
certus ruošia kasmet, ir jie 
visuomet būdavo priimti su 
nuoširdžiu entuziazmu ir 
malonumu. Neabejotina, 
kad tokio lygio bus ir šis 
koncertas, todėl verta jame 
apsilankyti.

Pagerbs našlių karalienę

Sandaros Moterų Klubas 
gegužės 2 d. Sandaros salė
je rengia puotą našlių kara
lienei Ann Dekofski pagerb- i 
ti. Aišku, bus pagerbtas ir 
jos išsirinktas karalius Ig. 
Kubiliūnas. Pradžia 5 vai. 
vak.

Niekas neturėtų to banke
to praleisti. Už $2 bus gali
ma gardžiai pavalgyti, o vė
liau ir pašokti.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
So. Bostone išnuomojamas 

šviesus saulėtas 4 kambarių bu
tas su kabinetine virtuve, bal
tom kriauklėm (sinkom) ir nau
ju purkštuvu (Shawer). 

šaukti te!.: AN 8-3729
PARDUODAMI NAMAI

Dorchestery je parduodami 3 
mų namai po 6 kambarius ir 

prieškambarį (reception hall).
Kiekvienas butas apšildomas 

atskira gaze krosnimi: atskiras 
kiekvienam butui ir karštas van
duo.

saukti telefonu: 825-7261.
(16)

KORIŲ IR DELNŲ 
SKAITYTOJA 

M a d a m e Lynn 
Ji patars ir pagelbės visais gy. 
venimo reikalais. Vienas vizitas
išspręs jūsų klausimus.

576 Blue Hill Avė.,
Dorchester. Tel. 442-5772.

seimt

MRS. .P I E R C E, 
BURTININKĖ 
PATARĖJA

taipogi kortų metėja savo 
privatiniame bute 

915 Beacon S t., Boston, 
nuo 9 v. ryto mt 8 v. vak. 

Sekmadieniais: 9 v. r,—5 v. v. 
Susitarti telefonu 262-8615

1 Peter Maksvytis
>25 E. Fourth SU

Sau

I
I

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko h* viduje, gyvenamų namą ir } 
bumo pastatų, pagal Jteų reika- i 
lavimą. Saukite visados dd S va- f 
landų vakaro. »

J Telef AN 8-3630 I

skaITYK STASIO Ml 
CHELSONO PARAŠYTA 
KNYGĄ: “Lietuvių liemja 
Amerikoje.” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK 

STAIS VIRSAIS $4.00 
KIKTAIS—46 nn

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

The Apothecary
Mėgiamiausias 

modelis 
FT 2

Visos tos žymės rodo, kad "pagal užsakymą“ 
pagaminti tokiam svarbiam darbui alyvos 
bumeriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

FORTŪNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai
487 WASHINGT0N STREET 

DORCHESTER, MASS. 02124

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Pardcodame tiktai vaistus, išpildoma gydytojų re 

ceptus irturime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6626
Nuo 9 vaL ryto i$į 8 vaL v, išskyros šventadienius ir 

sanoeeuomom

A 4 S CONSTRUCTION 

COMPANY
Sienų klijavimas apmušalais, !į£

dažymas, 
kambarių pertvarkymas, 

klojimas lentelėmis ir kt., 
mūrijimas,

durų ir langų pakeitimas, 
spintos virtuvėje ir kt., 
kambarių padidinimas,

naujos grindys. 

Priimtinos kainos.

Niekas dėl jų negali 
varžytis.

Skambinti tel. LI 2-2776 
tarp 9 vaL ryto ir 5 vai- vak.

FVWVWVWWW^
REAL ESTATE

> EDMUND L. KETVIRTIS

PAULA B. KETVIRTIS
LICENSED BROKERS

t KETVIRTIS REALTY
379 WEST 8ROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS., 02127 « .

TeL 268-4649

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO l LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiua. J 

žiedus, papuošalui t

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Svikliene

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. &ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

eooooecoooocoooooocA

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

! ĮPĖDINIS
i OPTOMETRISTAS

1 Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

{ Vakarais iš anksto susitarus 
J 447 BR0ADWAY
; South Boston, Mass

A*>1

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandom:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA ~ •
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į 

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

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

j

Jastire of thePeaee—Constable { 
598 E. Broadtvay ♦

So. Boston 27, Maaa.
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

BRONIS KONTRIM

Dažau ir Taisau 3 ► ♦
* Namus iš lauko ir viduje. *

Lipdau popierius ir taisau^ 
j£ viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

f TeL CO 5-5854

3

TeL AV 2-4026 Į

Dr. John Repshis į
LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-
< Sekmadieniais ir Šventadieniais {

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mi

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadvvay,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ckis:
287 Concord Rd.. Billeriea, Maaa. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY Į
Real Estate & Insurance •

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

n




